
1771-2021
Utges av

  KUNGL.
ÖRLOGSMANNASÄLLSK APET

SVERIGES MARINA AK ADEMI

N:R 6  2021
184:E ÅRGÅ NGEN



INNEHÅLL N:R 6/2021
Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet .........................................................753
Fabian och Ewa Tamms stipendium ..................................................................................756
KÖMS belöning till bäste kadett vid specialistofficersutbildningen .............................757
Ordföranden har ordet .......................................................................................................759
Redaktörens spalt ................................................................................................................760
Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2021-2022 ...............................762
Bryt Sjöblindheten – etablera klarsyn ..............................................................................765
Av Claes Tornberg
Ordförandens tal i samband med Högtidssammanträdet 2021-11-15 ...........................769
Av Anders Grenstad
Året som gått ........................................................................................................................771
Av Bo Rask
Jubileumsåret 2021, specialavsnitt sidorna 777-856 ........................................................777
Innehålls-och ansvarsförteckning .....................................................................................778
Introduktion .........................................................................................................................779
Av Per-Anders Emilson
Flottans Musik – en Marin Kulturbärare ........................................................................785
Av Per-Anders Emilson
Med förstånd och styrka ur historien ...............................................................................786
Av Annicka Engblom
Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten? ...........797
Av Anna Risfelt Hammargren
Försvaret av Sverige börjar till sjöss .................................................................................807
Av Per Edling & Fredrik Hesselman
Symposium om Marinens officersutbildning ....................................................................811
Av Mikael Brännvall & Jonas Hård af Segerstad 
Referat från Forsknings- och utvecklingsseminariet under KÖMS jubileumsvecka ..816
Av Mats Elofsson m.fl.
2021 års Marinkonferens: Marinen som strategisk resurs .............................................827
Av Bo Rask
Med förstånd och styrka genom 250 år – Jubileumsboken ............................................837
Av Thomas Engevall
Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde 15 november 2021.........843
Belöningar utdelade vid det 250:e högtidssammanträdet ...............................................846
Jubileumsmiddagen .............................................................................................................852
Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter ............................................................857 
Ett svenskt A2/AD-koncept - en möjlighet genom ökad samordning? ..........................859
Av Carl Bergqvist
Perspektiv på militär sjösäkerhetsledning .......................................................................869
Av Per Öhrstedt

Innehållsföteckningen fortsätter på omslagets tredje sida
ISSN 0040-6945 Tryckeri Åtta45, Karlskrona 2022

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836



753

Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 11/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Göteborg  
torsdagen den 23 september, 2021. 
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)
Den slutna delen av det ordinarie sammanträdet ägde rum torsdagen den 14 oktober 
2021 ombord s/s Marieholm (förtöjd vid maritima centret) i närvaro av 24 ledamöter.

Före det slutna sammanträdet genomfördes ett informativt besök vid Älvsborgs am-
fibieregemente som bevistades av 52 ledamöter och inbjudna gäster.

Efter det slutna sammanträdet hölls ett seminarium med rubriken Sjöfarten tryggar 
Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten? på Göteborgs Stadsmuseum 
i närvaro av 93 ledamöter och inbjudna gäster. Vid seminariet i Göteborgs Stadsmu-
seum deltog även 47 ledamöter och gäster via en särskild länk.

Aktiviteterna i Göteborg avlutades med en middag på Royal Bachelors Club för  
särskilt inbjudna gäster. Marinens Musikkår underhöll gästerna dels på regementet,  
vid lunchen ombord s/s Marieholm och vid middagen.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelas att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit.
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§ 3 Orienterades kort om programmet på Göteborgs Stadsmuseum.

§ 4 Övriga frågor. Beslutades på förslag från styrelsen att kalla ordinarie ledamoten 
  Marie Jacobsson som akademiens hedersledamot.

§ 5 Orienterade sekreteraren att nästa aktivitet med akademien är årets högtidssam- 
  manträde (det 250:e) som genomförs i Stockholm på Musikaliska måndagen  
  den 15 november 2021 i Stockholm, klockan 16.40. Öppet sammanträde.   
  Program: 16.00 - 16.30 Mottagning, 16.40 - 18.30 Högtidssammanträde   
  med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över   
  avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden.    
  Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Grand Hôtel i Stockholm som inleds   
  klockan 19.30. Vänligen besvara den utsända kallelsen och anmäl deltagande   
  redan nu.

  Det första ordinarie sammanträdet för verksamhetsåret 2021 - 2022 genomförs   
  onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18.00 på Sjöhistoriska museet.   
  Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Sammanfattning av
  jubileumsåret genom projektledaren och de olika vetenskapsgrenarna.   
  Marinchefen håller sitt linjetal.

§ 6  Förklarades sammanträdet för avslutat

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 11/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde måndagen den 
15 november, 2021.  
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll.)
Sammanträdet ägde rum i Clara Schumannsalen, Musikaliska i Stockholm i närvaro 
av 287 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen avhölls i Vinterträdgården, 
Grand Hôtel i Stockholm.

§ 1 Förklarades det 250:e högtidssammanträdet för öppnat klockan 16.40.

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelse för året som  
  gått.

§ 3 Föredrog ordinarie ledamoten Sölve Larsby korta utdrag ur minnesteckningar   
  över de ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag.

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden   
  överlämnade invalsdiplom.
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  Hedersledamöter:
  Kontreadmiral Rune Andersen, chef Sjöforsvaret Norge (ej närvarande)
  Ordinarie ledamoten direktör Jacob Wallenberg, Investor AB
  Ordinarie ledamoten kommendör Bo Rask, akademiens sekreterare 
  Ordinarie ledamoten ambassadör Marie Jacobsson, UD Folkrättsrådgivare 

   Ordinarie ledamöter:
  Kommendör Jonas Källestedt, Chef Sjöstridsskolan
  Kommendör Fredrik Peedu, Chef Totalförsvarets ammunitions- och minröj-  
  ningscentrum
  Kommendörkapten John Theander, Chef 31.korvettdivisionen
  Överste Anders Åkermark, Operationschef Marinstaben
  Kommendörkapten Patrik Mattsson, Chef 33.minröjningsdivisionen
  Örlogskapten Jonas Kindgren, Lärare Försvarshögskolan

  Korresponderande ledamöter:
  Kommandør Anders Friis, danska Sjöforsvaret
  Doktor Sebastian Bruns, Visiting Professor US Naval Academy (ej närvarande)

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och   
  övriga belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes   
  beslutade belöningar (för motiveringar se sidorna 856-861).

  Medaljer 
  Akademien tilldelar sekreteraren ordinarie ledamoten Bo Rask akademiens   
  medalj i guld för hans gedigna arbete som sekreterare. 
  Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Lars Wedin akademiens medalj i guld  
  för hans gedigna redaktörskap. 
  Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson akademiens   
  medalj i guld för hans arbete som projektledare för projektet KÖMS 250 år. 
  Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Andreas Hanson akademiens medalj i  
  silver för att komponerat KÖMS jubileumsmarsch ”Med förstånd och styrka”.

  Medaljer till gruppbefäl, soldater och sjömän
  Marinstaben – Korpral Hanna Håkansson
  1.ubåtsflottiljen – Furir Tobias Johansson
  3.sjöstridsflottiljen – Menig 2 Emil Svensson
  4.sjöstridsflottiljen – Menig 2 Clara Berg
  1.amfibieregementet – Korpral Anna Brelin
  Marinbasen – Furir Erik Eriksson
  Sjöstridsskolan – Korpral Fredric Oxelgren
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  Hedersomnämnande och penningbelöningar

  Akademien tilldelar fd eleven vid Militärhögskolan OP fänrik Emil Ankerst   
  akademiens hedersomnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföre-  
  ningens fond för hans uppsats Militär – Privat outsourcing i Gråzonen: En   
  Kartläggning av Gråzonsproblematik kring nyttjande av privata rederier för   
  sjöburen transportlogistik inom Försvarsmakten. 

§ 6  Höll hedersledamoten Claes Tornberg högtidsanförande.

§ 7 Gav hedersledamoten Thomas Engevall en kort orientering om jubileumsboken.

§ 8 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad anfö-  
  rande vid avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av ämbetet. 

§ 9 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde för   
  avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare

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 2022. Ansökan skall förutom namn och adress 
m.m. innehålla ämnesområde och syfte samt översiktlig disposition och arbetsplan.

Ansökan, märkt Stipendium, skickas till:
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr
111 48  Stockholm
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KÖMS belöning till bäste kadett vid 
specialistofficersutbildningen

Sedan 2015 tilldelar Kungl. Örlogsmannasällskapet en penningbelöning om 10 000 
kronor för goda studieresultat till den av kursledningen utsedde som främste specia-
listofficerskadett. Utdelning sker vid specialistofficersexamen.

Vid specialistofficersexamen den 17 december 2021 i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia i 
Karlskrona tilldelades den nyutnämnde sergeanten Therese Blennert denna belöning 
med tillhörande diplom. Belöningen överräcktes av marinchefen, konteramiral Ewa 
Skoog Haslum. Blennert tilldelades även marinchefens hederssabel för sina studie-
resultat.
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Ordföranden har ordet

Vi lägger nu ett väl genomfört jubileumsår bakom oss. Vi analyserar effekten, drar 
lärdomar och riktar in oss mot kommande utmaningar. Samtliga vetenskapsgrenar har 
levererat väl, jubileumsboken är mycket uppskattad och biblioteket i Karlskrona yt-
terligare synliggjort.

Det har varit kul och lärorikt att se engagemanget under året och deltagandet på de 
olika arrangemangen och slutligen genomförandet av Högtidssammanträdet.

Det kändes extra högtidligt med kunglig närvaro och deras majestäter var mycket 
nöjda med kvällen och genomförandet.

Förutom bra diskussioner och möten som äntligen kunnat genomföras publikt efter 
långvarig coronapandemi har det varit stimulerande att se genomslag i såväl veder-
tagna som sociala media. Syns vi inte är det svårt att veta att vi finns och vad vi gör.

När vi nu börjar ett nytt verksamhetsår finns det många ämnen att ta tag i. Jag näm-
ner några som jag kan se kan komma att kräva lite fokus och engagemang.
• Kommande kontrollstation för innevarande Försvarsbeslut.
• Marinen 500 år
• Våra internationella kontakter
• Säker och utvecklad sjöfart/ Isbrytare
• Energiförsörjning till havs
För att nämna något som vi bör ha en uppfattning och diskussion omkring.

Jag passar på att tacka vår sekreterare Hedersledamoten Bo Rask för sin långvariga 
och förtjänstfulla insats som KÖMS sekreterare under 13 år. Samtidigt lämnar även vår 
skickliga redaktör ledamoten Lars Wedin sitt redaktörskap efter lång och professionell 
utövning. Bo Rask kommer att ta över som redaktör efter Lars som därefter kommer 
att återfinnas i en nyskapad redaktionskommitté.

Ny sekreterare för KÖMS är ledamoten A-P Johnsson som för närvarande tjänstgör 
vid Högkvarterets Ledningsstab/Försvarsstab.

Väl mött i ett nytt verksamhetsår
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Redaktörens spalt
300-årsjubileet
I år, 2071, firade vi som bekant 300-årsjubileum. Vi ser nu tillbaka på ett intensivt 
jubileumsfirande som avslutades med jubileumsmiddag i KÖMS nya lokaler till sjöss i 
skärgården. Till middagen hade vi glädjen att ha vår högste beskyddare HM Drottning-
en som hedersgäst; som sig bör i amiralsuniform. Den maritima menyn: musselsoppa, 
tångbiff och friterade maneter väckte stort jubel. Och KÖMS kan verkligen se tillbaka 
på ett framgångsrikt halvsekel!

Invasionshotet – det så dominerande under KÖMS första 250 år – är ett minne blott 
sedan såväl Ryssland som Kina har genomgått framgångsrika demokratiska revolu-
tioner. I Ryssland tröttnade till slut befolkningen på den enorma upprustningen som 
gjorde befolkningen allt fattigare i takt med att den ryska oljan och gasen blev osäljbar. 
Kina drabbades av strategic overstretch när de demokratiska staterna slöt sig samman 
för att skydda Taiwan samtidigt som det extremt dyra projektet ”Ett bälte, en väg” 
mötte allt större folkligt motstånd i de berörda länderna. 

Förr, i samband med 250-årsjubileet, talade vi om 66 – 70 – 80 – 90 – 99 procents-
regeln (66% av den globala rikedomen skapas i och kring havet, jordens yta täcks till 
70 % av vatten, 80 % av världens befolkning lever kustnära, 90 % av allt gods fraktas 
till sjöss medan 99 % av all datainformation går genom kablar på havsbotten). Nu gäl-
ler 75 – 75 – 90 – 90 – 99 procentsregeln; allt mer rikedom skapas i havet som i klimat-
förändringens spår täcker en allt större yta vilket också gör att allt fler människor bor 
havsnära. I Sverige insåg regeringarna på 2020-talet äntligen att havet är framtiden! 

Huvuddelen av vår elektricitet produceras nu av flytande vindkraftverk till havs upp-
backat av en serie små men effektiva och säkra kärnkraftverk. Samhället inkl. sjöfart 
och flyg har kunnat elektrifieras. Nya mediciner skapade av den maritima biokemiska 
industrin har gjort underverk för vår hälsa. Maten kommer, vilket jubileumsmiddagen 
visade, allt mer från havet: alger, snäckor, sjöborrar, anemoner, musslor, kräftdjur m.m. 
Havets mineralrikedom kan nu exploateras under säkra förhållanden, Denna utveck-
ling är densamma i stort sett hela världen, vilket gjort att klimatet sakta börjar återstäl-
las. KÖMS har också, tillsammans med partners, framgångsrikt arbetat för förståelse 
för havets betydelse – inte minst beträffande klimatet. Bl.a. har vi lyckats få in dessa 
frågor i skolans läroplaner.

Men även om de stora hoten, Ryssland och Kina, har upphört att hota världsfreden 
är friden inte kommen till vår jord (för att travestera psalm 31, sista versen). Många 
människor fick sin framtid förstörd i spåren av flyktingströmmar, klimatförändring 
och pandemier. Detta har lett till att verksamheter som sjöröveri samt olagligt, orap-
porterat och oreglerat fiske har ökat dramatiskt. I maritimiseringens spår har också den 
internationella brottsligheten gått till sjöss. Maritim säkerhet är därmed huvuduppgif-
ten för dagens mariner, vilket underlättats av nya havsrättsliga regler som möjliggör 
ingripanden även fritt till havs. Sverige deltar givetvis i denna verksamhet såväl runt 
våra kuster som globalt. Den fregattflotta som byggts upp under de senaste 40 åren 
har visat sig synnerligen effektiv och personalsnål bl.a. tack vare att vi hållit oss på
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teknologins framkant och sedan 20-talet satsat på autonoma obemannade farkoster. 
Härtill kommer att våra ubåtar fått en allt viktigare roll för att övervaka den växande 
floran av industri- och livsmedelsproduktion i havet och på havsbotten.  

KÖMS och marinen har spelat en avgörande roll i denna utveckling. Genombrot-
tet kom när marinchefen och generaldirektörerna för Kustbevakningen, Sjöfartsverket 
och Transportstyrelsen undertecknade ett gemensamt strategidokument – äntligen fick 
Sverige en verklig maritim strategi! På den akademiska sidan samordnade sig KÖMS 
och Maritimt Forum. Samarbetet med andra akademier och universitet byggdes ut så 
att Sverige fick en maritim forskning av världsklass. Den svenskflaggade handelsjö-
farten utökades starkt inte minst tack vare de allt hårdare internationella miljökraven. 
Detta gjorde att Sverige fick en stark ställning internationellt inom bl.a. IMO [Interna-
tional Maritime Organisation] med ökat inflytande som resultat. 

Åter till dagens värld där det maritima Sverige fortfarande kämpar emot landbundet 
bakåtsträveri. Numret präglas givetvis av det nyligen timade 250-årsjubileet. Huvud-
delen avhandlar jubiléets olika aktiviteter, högtidssammanträdet och jubileumsmidda-
gen. Jubileer blir lätt tillbakatittande men inte så här. Visst avhandlades gångna tiders 
fram- och motgångar men framtiden var också närvarande och kursen sattes tydligt 
mot 300-årsjubiléet!

Även i detta nummer har vi glädjen att presentera två inträdesanföranden. Ledamo-
ten Carl Bergqvist diskuterar hur en svensk A2/AD-strategi (AntiAccess/Area Denial) 
skulle kunna skapas medan ledamoten Per Öhrstedt diskuterar svensk marin sjösäker-
het. 

Johan Boström fortsätter sin berättelse om minans och minröjningens historia med-
an Captain Edmund Hernandez USN (retd) skriver om framtidens minröjning och obe-
mannade fartygs roll häri.

Ledamoten Peter Hore ger oss några recensioner medan ledamoten Hugues Eudeline 
ger oss en uppdatering av läget i IndoPac-regionen. Som framgår så ökar den militära 
aktiviteten kraftigt i området.

Numret avslutas med levnadsbeskrivningar av avlidna ledamöter, matrikel och inne-
hållsförteckning.

Deadline för nästa nummer är 31/1 2022. Det kommer att fokusera på nordiskt sam-
arbete. 

Därmed har denne redaktör haft ordet för sista gången! Men TiS kämpar vidare som 
den gjort sedan 1835, nu med hedersledamoten, kommendör Bo Rask vid rodret.
Jag tackar för mig och önskar alla en god fortsättning!

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet verksamhetsåret 2021-2022
Med reservation för eventuella framtida ändringar med anledning av pågående 
pandemi.

Onsdagen den 1 december 2021 i Stockholm, kl. 18:00 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet* sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Sammanfattning av jubileumsåret genom projektle-
daren och de olika vetenskapsgrenarna. Marinchefens linjetal. 

Måndagen den 24 januari 2022 i Karlskrona, kl. 18:00 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Öppet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie leda-
moten Jonas Källestedt. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren I (ev. info från 
finländsk officer med koppling till marinstridsdagarna). 

Onsdagen den 16 februari 2022 i Stockholm, kl. 18:00 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Fredrik 
Peedu. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II.

Onsdagen den 16 mars 2022 i Stockholm, kl. 18:00 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Jonas 
Kindgren. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren III.

Onsdagen den 20 april 2022 i Karlskrona, kl. 18.00. 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Slutet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2021 och fråga 
om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar för 
2023. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Inträdesanförande av 
ordinarie ledamoten John Theander. 

Onsdagen den 18 maj 2022 i Göteborg, kl. 18.00. 
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stad-
geenliga förhandlingar. Andra diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. 
Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Anders Åkermark och orientering i aktuellt 
ämne av vetenskapsgren IV.

Onsdagen den 24 augusti 2022 i Stockholm, kl. 18:00 
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 
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in under 2022 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av korresponderande 
ledamoten Sebastian Bruns och orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren I. 

Onsdagen den 21 september 2022 i Stockholm, kl. 18:00
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slu-
tet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, 
valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belö-
ningar). Inträdesanförande av korresponderande ledamoten Anders Friis.

Onsdagen den 12 oktober 2022 i Göteborg kl. 18:00
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde med 
stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Patrik Matts-
son. Orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II.

Tisdagen den 15 november 2022 i Karlskrona, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 251:a högtidssammanträde i Sparresalen, Östra Prins-
gatan 4, Karlskrona. Öppet sammanträde. Program: 16:30–17:00 mottagning, 17:00–
18:45 högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnes-
teckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anföranden. 
Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. 

* 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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ranter med utrikes postadress. Avgiften betalas till bankgiro 454-8731.



764



765

Ledamoten
CLAES TORNBERG

Hedersledamoten, konteramiral Claes Tornberg, har bl.a. 
varit Chef för Kustflottan och rektor för Försvarshögsko-
lan. Han var ordförande för KÖMS 1991 – 99.

Bryt Sjöblindheten – etablera klarsyn
Högtidsanförande hållet vid jubileumssammanträdet 2021-11-15.

Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag har tagit på mig det ansvarsfyllda uppdraget 
att hålla detta högtidsanförande vid Kungliga Örlogsmannasällskapets firande av sitt 
kvarts millenium. Det är onekligen en utmaning att försöka sammanfatta de viktiga 
och – i vissa fall – avgörande och katalyserande insatser akademien gjort under dessa 
250 år; det vill säga att under mottot Med förstånd och styrka verka för sjökrigsveten-
skapen och sjöväsendet.

Det känns som en särskild utmaning att stå här i denna lysande församling av lärda 
och upplysta kvinnor och män. Men jag lyder uppmaningen från försvarets handbok 
”Soldaten i Fält”: När Du grips av panik bibehåll lugnet!

Akademins uppgift är att verka för en maritim förmåga som kan möta framtida 
nationella behov. För att göra detta krävs en förmåga att analysera och dra erfarenheter 
av historien. För att se framåt, måste man först se bakåt, känna historien. Att förstå 
historien hjälper oss förhoppningsvis att undvika tidigare misstag, och att vi kan ta oss 
an framtiden med bättre och mer välgrundade beslut. Kungliga Örlogsmannasällskapet 
bildades 1771 under en tid då en fantastisk nybyggnation pågick under Sheldons och 
af Chapmans ledning – skepp, slupar galärer sjösattes på löpande band. Det i många 
stycken förödande ryska kriget 1788–1790 som Gustaf III kastade in Sverige i resul-
terade i status quo utan landavträdelser tack vare segern i Svensksund. De svenska 
stormaktsdrömmarna levde kvar fram till napoleonkrigen och den svåra förlusten av 
Finland 1809. Ett sargat Sverige med en svag flotta kom att räddas av den brittiska flot-
tan. Denna etablerade ett herravälde till sjöss i Östersjön för att säkra sina maritima 
behov – i kamp mot Napoleons europeiska kontinentalblockad.  
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Det var inte första gången som brittiska flottan säkrat brittiska intressen i Östersjön 
och därigenom även hjälpt Sverige att bevara sin suveränitet. 

Lärdomen är, att vi inte kan förlita oss på, att andra ska komma till vår hjälp om det 
inte ligger i deras säkerhetspolitiska intressen. Jag tror att vi idag står inför ett nytt pa-
radigmskifte – eller rättare sagt vi är redan där – med en förskjutning av den säkerhets-
politiska spelplanen från Europa till Stilla Havsområdet. Det växande kinesiska hotet 
kräver kraftsamling till Stilla Havet. Den nyligen bildade säkerhetsalliansen mellan 
Australien, Storbritannien och USA – AUKUS – är en bekräftelse på detta. Sannolik-
heten att vi får hjälp i Östersjöområdet minskar. 

De traditionella sjömakternas behov av handel av strategiska förnödenheter från 
Östersjöområdet utgör inte längre en grund för att få hjälp från dem. Nu gäller andra 
säkerhetspolitiska faktorer.

Det är därför nödvändigt med ett ökat samarbete/samordning med stater som har 
liknande utmaningar i Östersjöområdet. Det alltmer ökande samarbetet med Finland 
är särskilt glädjande. 

Vi vet att dagens fåtaliga och åldrande sjöstridskrafter inte är tillräckliga. Det krävs 
ett nytt tänkande – en satsning på marina stridskrafter inför nästa försvarsbeslut. Det 
gäller för denna navalakademi att inte förtröttas. Akademien måste föreslå kreativa 
lösningar till det nya säkerhetspolitiska landskapet som håller på att växa fram i vårt 
närområde.  

Med hänsyn till de skriande sjömilitära behoven står vi inför ett val: valet mellan 
sjömakt och vanmakt. Min uppfattning är enkel. Vi ska själva sörja för vår säkerhet och 
inte åter försätta oss i en situation där vi måste förlita oss på andra. 

Låt oss bryta den historiska trend vi haft – att svensk försvarsförmåga i princip alltid 
har varit som störst när hotet varit som lägst och tvärtom. Det är bara att hoppas att 
nästa försvarsberedning uppmärksammar detta. Det går inte längre att bortse från de 
sjömilitära behoven. 

Jag blev officer samtidigt med 1958 års försvarsbeslut. Ett förödande beslut för 
sjöstridskrafterna. Detta försvarsbeslut medförde bl.a. att sjömålsrobotutvecklingen 
överfördes till Flygvapnet och innebar att ubåtsjaktförmågan fasades ut. Importsjöfar-
ten skulle säkras med andra medel än militära – osäkert vilka dessa var. Det tog tio år 
innan nya fartyg tillfördes i form av fem Sjöormenubåtar och sex Spica 1 torpedbåtar. 
Det finns stora likheter mellan 58 års försvarsbeslut och det nyligen tagna försvarsbe-
slutet. Båda innebar förvisso en utveckling av försvaret, men utvecklingen av sjöför-
svaret lyser med sin frånvaro – resulterande i dagens lilla åldrande flotta.

De senaste decenniernas digitala tsunami öppnar upp revolutionerande nya möjlig-
heter. Bill Gates beskriver snabbheten i utvecklingen med “it was as long time ago 
as yesterday”. Dagens revolutionerande utveckling kan jämföras med den dramatiska 
utvecklingen som skedde med övergången från segel till ånga, den framladdade till 
den bakladdade räfflade kanonen, ubåten etc. Denna förändring drivs idag inte längre 
i första hand av de militära behoven, utan det är informations- och kommunikations-
sektorn som är drivande. 

En utmaning som Örlogsmannasällskapet har brottats med under långa perioder 
av sin 250 åriga historia – i vart fall under mina över 40 år som ledamot – är hur
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akademien kan skapa en ökad insikt och förståelse för de maritima behoven. Den eviga 
frågan är: Hur kommer det sig att Sverige – med sitt insulära geostrategiska läge – ge-
nomsyras av ett markoperativt synsätt i det svenska försvarstänkandet? Varför är vi 
i Sverige döva för den satsning som sker internationellt inom den marina domänen?

En förutsättning för att vi ska lyckas är att statsmakterna och den militära ledningen 
förstår skillnaden mellan krigföring till lands och till sjöss. Till skillnad från landter-
ritoriet kan havet inte erövras eller besittas. Stridskrafter kan inte hålla fronter till sjöss 
som man kan på land. Fasta försvarslinjer kan inte etableras. Ockupation är ett okänt 
begrepp till sjöss. 

Alltsedan 1958 års försvarsbeslut har de marina behoven eftersatts. Urholkningen 
stoppades tillfälligtvis när en ekonomisk tidslucka öppnades i samband med anskaff-
ningen av Gripen-systemet följt av ubåtskrisen med risken för ett överraskande anfall 
under 1980-talet. Detta möjliggjorde; tillförsel av ubåtar av Västergötland-klass, ut-
rustade med flankarrays, tillkomsten av sjömålsrobot på ytattacken med ett avance-
rat signalspaningssystem, kustrobot, minröjningsfartyg med högfrekvenshydrofoner, 
utökning av antalet tunga ubåtsjakthelikoptrar, påbörjad utveckling mot en amfibisk 
förmåga för att nämna några. 

Utöver tillförseln av fartyg och vapensystem skedde också omvandlingen av Kust-
flottan från en mobiliserings- till en insatsflotta. Alla fartyg hölls rustade. Normalbil-
den blev att under långa tider uppträda till sjöss i taktiskt sammansatta förband. Det 
tidigare statiska övningsmönstret övergavs och genom denna förvandling skapades 
större handlingsutrymme att möta uppkomna hot. Kustflottan antog en rörlig bastaktik 
med flexibelt förbandsunderhåll med insatsberedda fartyg bestyckade med stridsam-
munition. 

Det visade sig att det sjöoperativa systemet hade kraft och förmåga att snabbt ställa 
om. Genom förändringen krävdes inte längre en mobilisering för att kunna verka ope-
rativt. Sjöstridskrafterna bidrog till att försvarets krigsavhållande förmåga kraftigt 
stärktes när risken för ett överraskande anfall blev uppenbar i slutskedet av det kalla 
kriget. 

Sjöförsvaret lyckades i ökad omfattning etablera en kontroll av det tidigare kraftigt 
utökade svenska sjöterritoriet

Den inneboende dådkraft som finns i det sjöoperativa systemet påvisades. Vårt 
motto var att säkerställa att Marinen kunde agera med de stridskrafter som stod till 
förfogande här och nu. Ledorden var – se till att du gör allt du kan med det du har.

Olyckligtvis fattades politiska beslut under 90- och 00-talen som återigen visade 
på faran av att inte lära av historien. Statsmakterna drog inga erfarenheter av tidigare 
felaktiga försvarsbeslut. Sverige skulle nu försvaras genom internationella insatser – i 
första hand markoperativa – och övergå till ett odefinierat nätverksbaserat försvar. Om 
man avsåg att ett nätverksbaserat försvar skulle ha informations och kommunikations-
övertag var ju inte detta något särskilt häpnadsväckande ur ett historiskt perspektiv 
– och absolut inte något nytt för de marina stridskrafterna. 

Av historiska erfarenheter kan vi dra en lärdom att närvaro på plats från begyn-
nelsen är centralt. Detta kräver att övervakning och kontroll kan ske utan administra-
tiva eller formella gränser mot de maritima näringarna. Haven utnyttjas alltmer av det
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civila samhället – kustsjöfartens betydelse ökar när landtransporter i ökande omfatt-
ning sker sjövägen, kablar, gasledningar, vindkraft etc. placeras i haven. Utvecklingen 
bör styras av vad som skall uträttas. 

Amiralen Sandy Woodward, chef för den brittiska marina insatsen i Falklandkriget, 
frågade sig dagligen: What is it today I will wish tomorrow that I had done yesterday. 
Något vi alla borde göra när vi funderar på kort och lång sikt inför framtiden.

Fokus bör läggas på hur vi skall lösa gråzonsproblematiken istället för invasions-
scenerier i mer traditionell tappning. Vi bör inse det paradigmskifte som sker avseende 
möjligheterna att övervaka vårt havsterritorium och omgivande hav med obemannade 
och autonoma system. Akademin har länge påtalat vikten av att säkra skyddet av sjö-
farten och hållbarheten i det maritima systemet. Gränsytan mellan civilt och militärt 
har suddats ut. Den civila maritima utvecklingen går framåt med hisnande fart. Det 
gäller att tillvarata detta i de sjömilitära applikationerna, som skall hantera situationer 
när det är riktigt svårt. 

Lagstiftningen måste ändras så att totalförsvarets resurser kan utnyttjas i fred, kris 
och krig utan att behöva bygga upp parallella förmågor. 

Det är hög tid att tänka om och inse de dramatiskt nya möjligheter som öppnar sig i 
den digitala revolutionen. Vår marin måste ta flera steg fram och ta plats i den marina 
domänen. 

Byt de närsynta glasögonen till långsiktighet! 

Bryt sjöblindheten – etablera klarsyn!   
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Ordförandens tal i samband med Högtids-
sammanträdet 2021-11-15
Det är nu 250 år sedan Kungliga Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi –
bildades genom viceamiral Christoffer Falkengréen och hans kollegor den 15 november 
på Långa raden 4, Skeppsholmen.

Vi är därigenom ett av världens äldsta och aktiva militärvetenskapliga samfund. 
Ett klokt valspråk valdes – Med förstånd och styrka. Vilket känns modernt även idag 
och betydelsen finns utvecklad i jubileumsboken. Syftet då som nu är att utveckla sjö-
krigsvetenskapen och de maritima näringarna. Genom flera öppna seminarier har vi 
genom kunskapsuppbyggnad, debatter och dialoger spridit behovet av säkra sjövägar 
och havets betydelse.

Vi har diskuterat Försvarsbeslut från 1958 och framåt. Invasionsförsvar och grå-
zonsproblematik. Civil sjöfartsnäring och behoven av samarbete militärt och civilt. 
Forskning och teknikutveckling. Utbildning och personalförsörjning.

Det verkar som om att vi trots coronapandemi har använt tiden väl och vi har även 
genom flera ledamöters försorg nått ut medialt med vår verksamhet. Men det gäller att 
inte vila på några lagrar.

I vår jubileumsbok – Med förstånd och styrka genom 250 år – är vår verksamhet väl 
beskriven med fokus på de senaste 50 åren. Men här går det för den insatte att se vad 
akademien inte har gjort eller borde ha gjort. Eller ännu tydligare borde ha tyckt till 
om. Det finns olika anledningar till det, men det viktiga är att vi tar det till oss för att 
kunna fortsätta att utvecklas som en vital akademi.

För ett par år sedan gav KÖMS ut skriften  En marin för Sverige. Ett omfattande 
arbete genomfördes för att redogöra och komma fram till marinens uppgifter och vilka 
resurser som krävs för att lösa tilldelade uppgifter. KÖMS slog då fast att marinen 
borde till numerären vara tre gånger större än idag eller i samma storlek, plattforms-
mässigt som i mitten av -90 talet.

Ledamoten
ANDERS GRENSTAD

Konteramiral Anders Grenstad är KÖMS ordförande 
och har tidigare bl.a. varit marininspektör.
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Jag har fått rätt mycket kritik för skriften med kommentarer som: ”Omöjligt!”, ”Ma-
rinen måste ta av sig offerkoftan” och ”Oseriöst”.

Jag har läst den här skriften ett stort antal gånger och kommer varje gång fram till 
att utgångsvärdena för analysen är de rätta, men deltat vad avser antalet enheter är för 
stort för att kunna genomföras på kort tid. Men vi är en akademi som skall tänka fritt 
och föreslå alternativa lösningar. Vi bör även lära oss att peka på lågt hängande frukter 
som beslutsfattare kan ta till sig för att stärka marin och maritim verksamhet. Ibland 
är vi för konservativa och önskar oss mer av det vi redan har utan att titta långt fram 
utvecklingsmässigt.

Vi har en hemläxa att göra när vi nu tar oss an de kommande 50 åren. Det första är 
att ta till oss vad som står i jubileumsboken, och vad som inte står där.

Förutom arbete med kontrollstationen för Försvarsbeslutet tror jag vi bör titta dju-
pare på AI/obemannade system för att bryta igenom några mentala spärrar.

Vidare havet som energikälla och inte bara för transporter av gas, varor och digital 
information. Miljöns påverkan på det säkerhetspolitiska läget, transporter i vårt när-
område, för att nämna några områden.

Vi bör även vinnlägga oss om att bli en bra remissinstans för myndigheter och de-
partement. Det finns en mycket bred kunskapsbas att få tillgång till med 300 ledamöter 
med kompetens inom många områden. För att nämna några lämpliga startuppgifter när 
vi inleder resan mot 300 år. Givetvis ska vårt internationella engagemang fortsätta att 
utvecklas och vårdas.

Grunden för vår verksamhet är våra sammanträden som nu genomförs på plats och 
digitalt. Verksamheten vid vårt bibliotek som blir alltmer populärt för forskning och 
utbildning. Samt vår Tidskrift i Sjöväsendet som kvalitativt blir bättre från år till år.

Vi står på en stabil grund som akademi, men som alltid är det våra ledamöters en-
gagemang som avgör såväl kvalitet som dynamik och inför och under vårt jubileumsår 
har jag sett arbetsinsatser utöver det förväntade. Stort tack för ert engagemang.

Nu går vi vidare med fortsatt arbete med att synliggöra den starka strategiska kopp-
lingen mellan sjöfart, välfärd, miljö och säkra hamnar samt sjövägar.

Tack så mycket.
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Ledamoten
BO RASK

Hedersledamoten, kommendör Bo Rask, har under perio-
den 2008-2021 varit Kungl. Örlogsmannasällskapets sek-
reterare. Han avslutade sitt uppdrag i samband med det 
250:e högtidssammanträdet den 15 november 2021.

Året som gått 2021
Akademiens 250:e verksamhetsår slutar idag och det 251:a börjar. Stadgarna anger 
att sekreteraren vid högtidssammanträdet ska sammanfatta vad akademien har åstad-
kommit under året inom ramen för akademiens uppdrag i § 1 av akademiens stadgar 
”att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 
allmänhet”.

Heads of states here represented, His Excellency Marshall of Realm, dear guests and 
fellows of our society.

250 years ago, on this very day and about this time of the day, twelve officers from 
the galley fleet met for the very first session with Örlogsmannasällskapet. Later, 9th 
May 1805 to become Kungl. Örlogsmannasällskapet or the Royal Swedish Society of 
Naval Sciences. The session took place at Skeppsholmen some 500 meters from here 
at the residence of the commanding officer of the galley fleet, Vice Admiral Christoffer 
Falkengréen. The first session was chaired by the admiral.

Since then, the academy has worked to improve all parts of the science of naval war-
fare including education and training of officers and men. Further, the work has stri-
ved to support the shipping and maritime industry as this is the foundation for the well-
being of the Swedish public. After this short introduction, I will continue in Swedish.

I Kungl. Örlogsmannasällskapets äldsta stadgar kan läsas ”Fäderneslandets vidsträck-
ta gränser äro dess stränder. Dess vackraste landskap ligga vid havet. Dess välmåga 
beror på dess näringar, dessas liv av handeln och sjöfarten. Strändernas försvar och sjö-
fartens skydd äro viktiga omsorger”. Den fortfarande aktuella texten beskriver i fyra 
korta meningar akademiens syfte att verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen 
och sjöväsendet i allmänhet.
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Redan vid sällskapets första session, anfördes att ett bibliotek måste anskaffas och 
viceamiral Falkengréen berättade att han redan hade skrivit brev till de svenska mi-
nistrarna vid de utländska sjömakterna och av dem begärt att få en förteckning på där 
befintliga böcker inom sjötjänsten. Det blev grunden till dagens bibliotek – idag ett av 
världens finaste marinhistoriska forskningsbibliotek.

I de äldsta stadgarna står det vidare att ”biblioteket bör bestå av en utvald samling av 
sådana böcker, som till större eller mindre del avhandla ämnen i en eller annan måtto 
hörande till sällskapets ändamål”. Vidare att ”utstaka de kunskaper i hela sitt samman-
hang som äskas till utförande av det viktigaste värv, vilka amiralitetsofficerare vid alla 
möjliga tillfälligheter under sjökrig hava att utföra”. Det är en mäktig skrivning som 
på modern svenska skulle kunna sammanfattas med att syftet med biblioteket var att 
samla in kunskaper och erfarenheter för att kunna utbilda officerskåren i de yrkeskun-
skaper som krävs för framgång i sjökrig.

Redan från januari 1817 anordnade Kungl. Örlogsmannasällskapet taktiska föreläs-
ningar två gånger i veckan i Karlskrona inom ramen för något som kallades Läsesäll-
skap för flottans officerare. 

Vårt bibliotek är beläget i Karlskrona. Utvecklingen fortsätter mot ett renodlat forsk-
ningsbibliotek. Antalet kontakter med forskarvärlden ökar stadigt år från år. Digitali-
seringsarbetet fortsätter och nya intressanta dokument läggs årligen upp på hemsidan. 
Biblioteksarbetet har även i år kunnat genomföras med ett mycket generöst stöd från 
familjen Wallenbergs stiftelser. Akademien uttrycker sitt varma tack för detta ovärder-
liga och mångåriga stöd till bibliotekets verksamhet.

Coronapandemin har påverkat årets verksamhet. Styrelsens prioritet under året har 
varit att minimera risken för smittspridning, låta nyinvalda ledamöter hålla sina inträ-
desanföranden vid digitala sammanträden och i olika fora fortsätta att argumentera för 
ett starkare sjöförsvar. 

Årets sammanträden har huvudsakligen genomförts som digitala sammanträden 
från Stockholm. Det är först efter sommaren som vi har öppnat för fysiska samman-
träden. Erfarenheterna av de digitala sammanträdena är så goda att vi även framgent 
kommer att utnyttja tekniken under de fysiska mötena för att flera ledamöter ska kunna 
delta i våra sammanträden. Det är fantastiskt när ledamöter samtidigt deltar i samman-
träden från ett stort antal länder inom och utanför Europa.

Varje nyinvald ledamot ska hålla ett inträdesanförande. Anförandet ska bestå av 
ledamotens egna synpunkter, idéer, förslag och värderingar och bör inte utgöras av 
den gängse uppfattningen inom dennes verksamhetsområde, myndighet eller företag. 
Årets inträdesanföranden har behandlat ett brett spektrum av områden;

I november 2020 höll ledamoten Juhapekka Rautava del två av sitt inträdesanfö-
rande under rubriken Sjöofficerutbildningen i Finland under 240 år. Ledamoten som 
är chef för den finska sjökrigsskolan, beskrev de finska ambitionerna att skapa en dug-
lig sjöofficerkår i de speciella militärgeografiska förhållanden som råder i de finska 
farvattnen. Därefter höll ledamoten John Timerdal inträdesanförande under rubriken 
Örlogsfartygsprojektering med framgång - några påståenden.

Ledamoten Ewa Skoog Haslum höll inträdesanförande under rubriken Veten-
skap och omdöme – hur marinen förblir en kvalificerad förmågebärare och trogen 
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totalförsvarets principer. Vid sammanträdet gavs även en orientering om modern 
pråmtrafik som i betydande grad skulle minska koldioxidutsläppen vid transporter ge-
nom att utnyttja vårt lands sjöar och kanaler.

Ledamoten Leif Grundberg höll inträdesanförande under rubriken Östersjöns hem-
ligheter – ett ”världsarv” under ytan. Om VRAK och spåren efter den glömda flottan.

I mars gav Försvarsministern statsrådet Peter Hultqvist en orientering om försvars-
beslutet med fokus på sjöförsvaret med över 200 deltagare på distans. Därefter höll 
ledamoten Patrik Oksanen sitt inträdesanförande under rubriken Kommunikation för 
en marin strategi på väg mot 2050-talet – Behov, hinder, desinformation och möjlig-
heter på vägen.

Ledamoten Fredrik Lindén höll inträdesanförande under rubriken Ett ubåtsvapen i 
tiden, med flexibilitet och anpassning som ledstjärna.

I maj orienterade ledamoten Jon Wikingsson om nya ledningsprinciper för de ma-
rina förbanden.  Sekreteraren orienterade samtidigt om den indonesiska ubåten KRI 
Nanggala totalförlust och allmänt om ubåtsräddning.

Ledamoten Per Öhrstedt höll inträdesanförande under rubriken Perspektiv på det 
militära sjösäkerhetsledningssystemet – Bakgrund, reglering och vägen fram mot en 
ökad sjösäkerhet och operativ effekt.

Ledamoten Carl Bergqvist höll inträdesanförande under rubriken Ett svenskt A2/
AD-koncept – en möjlighet genom ökad samordning? 

Samtliga invalda under år 2020 har därmed hållit sina anföranden. 

Sjöfarten har i alla tider och på olika sätt haft en avgörande betydelse för Sverige – för 
vårt försvar, för våra transporter, för vår folkförsörjning samt för utvecklingen av vår 
handel och vår näringsverksamhet. Sverige är en sjöfartsnation där marinen och den 
civila sjöfarten alltid har samverkat i rikets tjänst. Sjöfarten bidrar på ett avgörande sätt 
till utvecklingen av världsekonomin och handelsfartygen är oöverträffade för att frakta 
stora volymer last på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Och marinens raison d´être är att hålla sjölederna till och från Sverige samt våra 
hamnar öppna och skydda sjöfarten kusten runt. Det är en lika tidlös som klassisk upp-
gift. Och det är en uppgift som måste kunna hanteras av alla sjöfartsberoende nationer. 

Akademiens fokus har under de senaste åren har varit att informera om samhällets 
sårbarhet för störningar i de viktiga sjötransporterna. Vi har gjort det med vår samlade 
kunskap om att marinstridskrafterna med dessas unika förmåga att verka över hela 
konfliktskalan är för få. De är för få för att upprätthålla territoriell integritet till sjöss 
och genomföra sjöfartsskydd samtidigt på väst- syd- och ostkusten och för få för att 
kunna möta ett väpnat angrepp. Så få, att marinoperativ chef i kris och krig måste välja 
mellan att uppträda i Östersjön eller i Västerhavet. Både och går inte!

Havet, sjöarna, floderna och kuststräckorna är och har alltid utgjort en viktig infra-
strukturtillgång och vattnet en naturresurs för föda, kraft och energi. Vattnet i våra 
åar och älvar 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 öppna 
sjövägar och hamnar ett strategiskt mål att överleva som nation. Det är förutsättningen 
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för alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå. Den engelske statsman-
nen Sir Walter Raleigh konstaterade detta redan på 1500-talet. Jag citerar ”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.”

Med det uttalandet som grund är det inte svårt att förstå varför Kina – världens 
fabrik – idag har världens största flotta. De måste kunna försvara sjövägarna för trans-
port av de råvaror och exportprodukter som har byggt upp landets välstånd så viktig 
för den politiska stabiliteten i landet. 

Utöver de ordinarie sammanträdena har året präglats av förberedelser av jubileums-
aktiviteterna som av pandemiskäl koncentrerades till hösten. Under sensommaren och 
hösten har seminarier genomförts i Stockholm, Karlskrona och Göteborg inom ramen 
för jubileumsprogrammet. Under förra veckan genomfördes seminarier varje dag i 
Stockholmsområdet. 

Syftet med jubileumsaktiviteterna har varit att sprida kunskap och ge visioner för 
framtiden avseende den strategiska kopplingen mellan sjöfart, handel, miljö, sjöförsvar 
och välfärd.

Verksamheten visar på vår stora bredd och kunskaper inom akademiens verksam-
hetsområde. Men vi borde kunna få ut mer effekt av dessa kunskaper och att tydligare 
argumentera för behovet av öppna sjövägar även under fred, kris och krig. Ledamö-
terna måste därför engagera sig mera i debatten om vi ska uppnå resultat.

Vår tidskrift – Tidskrift i Sjöväsendet – ges i år ut i sex nummer. Nummer 5/21 
omfattar de bästa artiklarna sedan 1835 till dags dato. När vi valde artiklar till numret 
så såg vi tydligt hur eviga en del frågor är. Till exempel att inse värdet av handel och 
sjöfart samt att sjövägarna måste kunna skyddas under kris och krig. 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 en hedersledamot, sex ordinarie och 
två korresponderande ledamöter in i akademien. Ni är samtliga mycket meriterade. 
Men akademien meddelar alltid 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 stöd till akademiens viktiga arbete att argumentera för vårt lands stora 
sjöfartsberoende och behovet av att skydda sjövägarna. And now i would like to con-
clude in English, 

Our most important task is still to convince our politicians and other decision makers 
that the naval resources in our country are too few to protect our important sea lanes 
of communications. Tasks and resources are clearly not in balance. 

If successful, this is a work that could contribute to create stability, peace, security, 
development and bring prosperity following the old latin words – mare conjugit – non 
separat (the sea unites – and do not divide). 

The today 357 fellows of our society will continue the important work of our fore-
fathers to diminish the almost total sea blindness that still exists in our country. His-
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torically this work started on the 15th of November 1771 – 250 years ago, when vice 
admiral Christoffer Falkengréen was given number 1 in the list of fellows. The latest 
fellow of the Royal Society of Naval Sciences have been given number 1529. The tradi-
tion is strong!

And with these words I kindly ask the Royal Swedish Navy Band to weigh anchor for 
our continued sailing tonight.
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Innehålls-och ansvarsförteckning
I nedanstående förteckning framgår vilka ledamöter som varit planerings- och 
genomförandeansvariga för programpunkterna under jubileumsåret 2021.

Sidan Text Ansvariga ledamöter
779 KÖMS 250 år- Introduktion P-A Emilson

785 Flottans musik – en marin kulturbärare
Andreas Hanson
P-A Emilson

786 Med förstånd och styrka genom historien. 
KÖMS 250 år i Karlskrona

Håkan Lindberg
Andreas Nilsson
Tom Ohlsson (ej ledamot)
Anders Enström

797
Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men 
hur skyddar Sverige sjöfarten. KÖMS 250 år 
i Göteborg

Sten Göthberg
Niklas Granholm
Anna Risfelt Hammargren

807 Försvaret av Sverige börjar till sjöss Per Edling & Fredrik Hesselman

811 Symposium om Marinens officersutbildning.
Mikael Brännvall
Jonas Hård af Segerstad
Anders Enström

816 Referat från Forsknings- och utvecklings-     
seminariet under KÖMS jubileumsvecka

Mats Elofsson
Bo Wallander
Patrik Selling
Hans Wicklander
Mats Nordin
Håkan Nilsson
Odd Werin

827 2021 års Marinkonferens: Marinen som stra-
tegisk resurs 

Bo Rask
Per Edling
Peter Thomsson

837 Med förstånd och styrka genom 250 år –        
Jubileumsboken Thomas Engevall

843 Högtidssammanträdet
Bo Rask
P-A Emilson
Christer Svensén

852 Jubileumsmiddagen

P-A Emilson
Bo Rask
Christer Svensén
Peter Thomsson
Sten Göthberg
Evelina Hedskog
Niklas Granholm
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Introduktion
Författare: Ledamoten Per-Anders Emilson; Projektledare för Kungl Örlogsmanna-
sällskapet 250 år.
Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum är nu avslutat. I detta nummer av TiS 
sammanfattas jubileet genom artiklar från de 10 olika delprojekten.

Vi kan nu se tillbaka på ett mycket lyckat och väl genomfört jubileum. Fler än 35 
ledamöter har varit involverade i jubileet och bidragit till att målen har uppfyllts. Ett 
stort tack till er alla som har varit en del av detta.

Ett 250-årsjubileum för en Kunglig akademi kräver stor respekt och vördnad. Pla-
neringen började redan under våren 2020. Vid denna tid hade Sverige träffats av en 
pandemi (Covid-19) vars konsekvenser var svåra att överblicka. Det var oklart vart 
pandemin skulle ta vägen. 

Vi visste vid denna tidpunkt inte om jubileet skulle kunna genomföras. Effekterna 
av pandemin blev omfattande och många personer drabbades. Följden blev att Sve-
rige successivt stängdes ned under 2020. Större sammankomster förbjöds. Teatrar och 
idrottsarenor mm stängdes ned. Även privata evenemang reducerades. Trots detta så 
beslutades att genomföra KÖMS 250-årsjubileum, men att förlägga jubileumsaktivite-
terna till det andra halvåret 2021.

Så här i efterhand kan det ses som ett klokt beslut eftersom pandemisituationen 
tillfälligt förbättrade sig under den tid då jubileet genomfördes. Regeringen och Folk-
hälosmyndigheten lättade på restriktionerna och KÖMS kunde genomföra alla jubi-
leumsaktiviteter som planerat.

Syfte och mål med jubileet
Syftet med 250-årsjubileet var
Att högtidlighålla minnet av Kungl. Örlogsmannasällskapets bildande 1771 och be-
skriva akademiens verksamhet över de gångna 250 åren.

Målet med 250-årsjubileet var:
• Att synliggöra Kungl. Örlogsmannasällskapet som den Marina akademien genom 

att sprida information om akademiens verksamhet och därmed aktivt verka för ut-
vecklingen av sjökrigsvetenskapen och de maritima näringarna i allmänhet.

• Att bidraga till att profilera akademien som en aktiv tvärvetenskaplig och intellek-
tuell mötesplats.

• Att sprida information och kunskap om Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek, 
tidskrift och publikationer.

• Att analysera det marinstrategiska dagsläget och ge en vision inför framtiden avse-
ende den strategiska kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd.

Den grundläggande tanken var att jubileet skulle spegla akademiens verksamhet med 
dess vetenskapsgrenar. Jubileet skulle också få en geografisk spridning över landet 
där KÖMS har anknytning. Det beslutades därför att genomföra seminarier, sympo-
sier och demonstrationer i Karlskrona, Göteborg och Stockholm. I Karlskrona och
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Göteborg planerades heldagsaktiviteter och i Stockholm beslutades att genomföra en 
hel veckas aktiviteter (Jubileumsveckan) som skulle spegla vetenskapsgrenarnas ar-
bete samt innehålla en Marinkonferens.

Jubileet skulle naturligtvis också innehålla glädje och fest. På Musikaliska och 
Grand Hôtel genomfördes Högtidssammanträdet och Jubileumsmiddagen den 15 no-
vember 2021 med drygt 300 gäster.

Jubileumsprogrammet
Den 28 augusti 2021. Flottans Musik – en Marin Kulturbärare.
Musikseminarium på Sjöhistoriska museet i Stockholm under ledning av musikdirek-
tör Andreas Hanson.

Den 30 september 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Karlskrona.
Under rubriken ”Med förstånd och styrka ur historien. Framåt mot den maritima fram-
tiden”. Evenemanget genomfördes i KÖMS bibliotek och i Sjöofficerssällskapets loka-
ler i Karlskrona.

Den 14 oktober 2021. Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år i Göteborg.
Med rubrik ”Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfar-
ten?” Evenemanget genomförandes vid Älvsborgs amfibieregemente och Göteborgs 
Stadsmuseum med avslutning på The Royal Bachelors Club.

Projektledaren för 250-årsjubileet, ledmoten Per-Anders Emilson startar jubileums-
aktiviteterna den 28 augusti 2021 på Sjöhistoriska Museet.
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Den 8 november 2021. Försvaret av Sverige börjar till sjöss.
Dagen genomfördes av Vetenskapsgren I med seminarium och demonstrationer på 
Berga och Hårsfjärden.

Den 9 november 2021. Symposium om Marinens officersutbildning.
Evenemanget planerades av Vetenskapsgren II och genomfördes på Karlberg. 

Den 10 november 2021. Framtidens marina teknik – svensk forskning och 
teknikutveckling.
Evenemanget genomfördes i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens lokaler i Stock-
holm av Vetenskapsgren III.

Den 11 november 2021. Marinkonferens – Marinen som strategisk resurs
Evenemanget genomfördes i form av ett symposium i Medelhavsmuseets lokaler i 
Stockholm.

Den 12 november 2021. Bokrelease av Jubileumsskrift.
Jubileumsskriften ”Med förstånd och styrka genom 250 år” presenterades på Sjöhisto-
riska Museet i Stockholm.

Den 15 november 2021 Högtidssammanträde och högtidsmiddag.
Högtidssammanträde på Musikaliska och Jubileumsmiddag på Grand HÔtel i Stock-
holm.
Ett jubileum av denna storlek kräver naturligtvis mycket resurser, såväl personella – 
som finansiella resurser. Vi är mycket glada över att vi lyckades engagera hela styrel-
sen och samtliga funktionärer samt flera ledamöter i jubileumsplanerandet och genom-
förandet som skapade och genomförde jubileet. 

De grundläggande finansiella resurserna skapades på ett tidigt stadie genom att kas-
saförvaltaren Nils Bruzelius på ett skickligt sätt tog vara på den kraftiga börsuppgången 
under 2020. Vinsthemtagningar gjordes och KÖMS kunde avsätta ett större belopp för 
att finansiera jubileet. Svenskt näringsliv, med ett stort intresse för totalförsvarsfrågan, 
har också visat sitt intresse för KÖMS 250-årsjubileum och bidragit med betydande 
belopp till jubileet. Utöver detta så har ett antal ledamöter på ett frikostigt sätt bidragit 
generöst till jubileet. Till alla dessa bidragsgivare vill KÖMS rikta ett stort tack.

Den under 2020 och 2021 rådande pandemin har hela tiden varit ett hotfullt moln 
för genomförandet av jubileet. Osäkerheten och ovissheten om pandemins utveckling, 
mutationer, vaccin etc. har varit påtaglig. Dessutom har myndigheternas beslut om 
restriktioner och förbud varit svåra att förutse.

Många större evenemang såsom Nobelfestligheterna ställdes in under 2021. KÖMS 
framgångsfaktorer var att tidigt sätta tydliga mål och att löpande göra noggranna risk-
bedömningar och analyser. Man kan också tillägga att KÖMS har haft tur i genomför-
andet eftersom det under jubileet var en förhållandevis låg smittspridning och att större 
delen av Sveriges befolkning blev vaccinerade.

Inför 250-årsjubileet har en speciell jubileumslogotyp tagits fram av formgivaren 
Victor Pyk. Den ursprungliga logotypen har varsamt restaurerats/digitaliserats och ett 



782

tidstypiskt 250 har adderats. Jubileumslogotypen har använts i tryck och exponerats 
under hela jubileet.

Musik har en mycket viktig roll i att skapa rätt stämning vid jubileer och festligheter. 
Försvarsmusiken bidrog till KÖMS 250-årsjubileum genom att avdela hela Marinens 
Musikkår för 4 tillfällen. Marinens Musikkår deltog i jubileumsfestligheterna i Karls-
krona, Göteborg och i Stockholm vid musikseminariet vid Högtidssammanträdet och 
slutligen vid Jubileumsmiddagen. Ställföreträdande chefen för Marinens Musikkår 
Joakim Berg har på ett synnerligen skickligt sätt bidragit till KÖMS 250-årsjubileum 
genom idéskapande, arrangemang och musikgenomföranden med orkestern.

Musikdirektören och ledamoten Andreas Hanson har skapat en jubileumsmarsch 
till KÖMS 250-årsjubileum. Titeln är ”Med förstånd och styrka”. Den uruppfördes vid 
Högtidssammanträdet den 15 november 2021.

Under ledning av hedersledamoten Thomas Engevall har en jubileumsskrift tagits 
fram. Den ger en täckande bild av akademien från dess bildande till idag. Särskild vikt 
har lagts vid de år som har gått sedan 200-årsjubileet 1971.

Skriften innehåller också en sammanställning över akademiens ledamöter, funktio-
närer sedan grundandet och de medaljörer som utsetts sedan den nuvarande medaljen 
skapades.

TiS har utkommit regelbundet sedan år 1835. Mycket intressant har skrivits under 
alla dessa år och som en del i KÖMS 250-årsjubileum så har det tagits fram ett jubi-
leumsnummer: TiS nr 5 2021 med ”det bästa ur TiS”. De mest intressanta artiklarna 
har här samlats så att läsarna kan ta del av goda artiklar från hela TiS utgivningstid.

För att jubilera KÖMS 250 år så har det även skjutits salut. Saluten sköts utanför 
Vasamuseet i Stockholm med en replika av en 24-punds Vasakanon.

Jubileet avslutades med Högtidssammanträdet och en mycket uppskattad Jubileums-
middag på Grand HÔtel i Stockholm där akademiens förste hederspreses Christoffer 
Falkengréen återuppstod genom en gestaltning av skådespelaren Andreas T Olsson.

Totalt har drygt 500 personer deltagit i jubileumsaktiviteterna. Jubileet ger ett av-
stamp in i framtiden då KÖMS, med förstånd och styrka, kommer att var en viktig och 
betydelsefull aktör i den kommande maritima debatten.

Under årets jubileumsaktiviteter har ledamoten Mårten Granberg sammanhållit den 
externt riktade kommunikationen och även svarat för samordning av fotografisk doku-
mentation från de olika aktiviteterna. Till sitt stöd har ledamoten Granberg haft ned-
anstående fotografer som skapat en värdefull visuell dokumentation av jubileumsåret:
• Symposiet i Göteborg (VSG IV): Mikael Jakobsson
• Symposierna på Karlberg (VSG II), IVA (VSG III) och Medelhavsmuseet (Marin-

konferensen): Jonas Molina
• Högtidssammanträdet och jubileumsmiddagen: Nicklas Gustafsson
• Ledamoten Granberg och fotograferna återfinns på bild på omslagets andra insida.
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Salut för Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Saluten som manifesterade inledningen av KÖMS jubileumsvecka och som sköts med 
den fullt fungerande replikan av en av regalskeppet Vasas kanoner som tillverkades för 
ett antal år sedan. Nedan ses kanonbetjäningen och avfyrningen. Ceremonin leddes av 
KÖMS ordförande Anders Grenstad och Vasamuseets forskningschef, ledamoten Fred 
Hocker. En kort film från kanonprojektet från 2014 kan ses på Youtube på länk: https://
www.youtube.com/watch?v=dGd5HLl3GwE
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Flottans Musik - en Marin Kulturbärare
Författare: Ledamoten Per-Anders Emilson
Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileumsfirande inleddes med ett musik-
seminarium i minneshallen på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Ledamoten och musikdirektören Andreas Hanson talade om musikens betydelse för 
Flottan och dirigerade en oktett ur Marinens Musikkår som framförde allt från Örlogs-
signaler till Shanties. 

Seminariet genomfördes den 28 augusti 2021 då Sverige fortfarande var hårt drabbat 
av covid-19 pandemin. Detta resulterade i att restriktioner om maximalt 50 åhörare och 
minst 1 meter mellan de deltagande personerna. Det blev en glest besatt minneshall, 
men med förbättrad akustik eftersom golvet var belagt med en ljusabsorberande matta 
för ändamålet. 

Musikseminariet var också KÖMS bidrag till seminarieserien ”Akademierna och 
musiken” som startades på initiativ av Kungl. Musikaliska akademien. Samtliga tio 
Kungliga akademier har deltagit i seminarieserien som också var en del av Kungl. 
Musikaliska akademiens 250-årsjubileum.

Hanson inledde med musik av George Fredrik Ringvall – Med örlogsmän. Därefter 
följde exempel på kommunikationssignaler med – signalhorn, trumma och skepparpi-
pa. Signaler som – ”Uppställning” – ”Ligg på årorna” – ”Lätta” – ”Ankra” – ”Res mas-
terna” och ”Fäll masterna”; de två senare ur Hornsignaler för skärgårdsfartyg 1836, 
framfördes. Seminariet fortsatte med musik av Mouret – Rondeau tätt följt av Svensk-
sundsmarschen. Orkestern spelade vidare gjort ett arrangemang av Mozart – Marsch 
ur Trollflöjten och Giuseppe Verdis Triumfmarsch ur Aida, som mottogs med stora 
applåder, liksom även Cole Porters Night and Day. Hade det inte varit rådande Coro-
narestriktioner så hade det säker uppstått spontandans när Night and Day spelades. 
Hanson visade också på musikens betydelse i nutid och spelade Without You av Avicii.

Traditionsenligt så avslutades musikseminariet med Ernst Urbach – Kungl. Flottans 
defileringsmarsch och Karlskrona Örlogsstations Chefsmarch av Wictor Widqvist. 
Andreas Hansons inlevelse och engagemang uppskattades mycket av åhörarna. Efter 
seminariet så serverades deltagarna mousserande vin och snittar, och för de som öns-
kade också ett glas rom.

En ljudfil från seminariet är framtagen och kommer i kombination med ett bildspel 
att finnas tillgänglig på KÖMS hemsida.
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Med förstånd och styrka ur historien
Författare: Ledamöterna Annicka Engblom och Bo Rask.
I Kungl. Örlogsmannasällskapets äldsta stadgar kan läsas ”Fäderneslandets vid-
sträckta gränser äro dess stränder. Dess vackraste landskap ligga vid havet. Dess 
välmåga beror på dess näringar, dessas liv av handeln och sjöfarten. Strändernas 
försvar och sjöfartens skydd äro viktiga omsorger”. Den fortfarande aktuella texten 
beskriver i några meningar akademiens syfte att verka för utvecklingen av sjökrigs-
vetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. 
Redan vid sällskapets första session den 15 november 1771, anfördes att ett bibliotek 
måste anskaffas och hederspreses viceamiralen Christoffer Falkengréen berättade att 
han redan då hade skrivit brev till de svenska ministrarna vid de utländska sjömakterna 
och av dem begärt att få en förteckning på där befintliga böcker inom sjötjänsten. Det 
blev grunden till Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek av idag– ett av världens 
finaste marinhistoriska forskningsbibliotek. 

I de äldsta stadgarna framgår vidare att ”biblioteket bör bestå av en utvald samling 
av sådana böcker, som till större eller mindre del avhandla ämnen i en eller annan 
måtto hörande till sällskapets ändamål”. Även att ”Sällskapet företager sig att utreda 
alla de kunskaper och skyldigheter som vid särskilda tjänstgöringar i fredlig tid vid 
örlogs- och galärflottorna förefalla, så att de genom sällskapets bemödande bringas till 
yttersta fullkomlighet”. Vidare att ”utstaka de kunskaper i hela sitt sammanhang som 
äskas till utförande av det viktigaste värv, vilka amiralitetsofficerare vid alla möjliga 
tillfälligheter under sjökrig hava att utföra”. 

Redan från januari 1817 anordnade Kungl. Örlogsmannasällskapet taktiska föreläs-
ningar två gånger i veckan i Karlskrona inom ramen för något som kallades Läse-
sällskap för flottans officerare. Dessa föreläsningar främst för yngre officerare lade 
grunden till Sjöofficerssällskapet i Karlskrona. 

Sjöfarten har i alla tider och på olika sätt haft en avgörande betydelse för Sverige – 
för vårt försvar, för våra transporter, för vår folkförsörjning samt för utvecklingen av 
vår handel och vår näringsverksamhet. Sverige är en sjöfartsnation där marinen och 
den civila sjöfarten alltid har samverkat i rikets tjänst. Sjöfarten bidrar på ett avgörande 
sätt till utvecklingen av världsekonomin genom att transportera råvaror, insatsvaror 
och färdiga produkter mellan råvaruleverantörer, producenter och konsumenter. Han-
delsfartygen är oöverträffade för att frakta stora volymer last på ett kostnadseffektivt 
och miljövänligt sätt.

Marinens raison d’être är att hålla sjölederna till och från Sverige samt våra hamnar 
öppna och skydda sjöfarten kusten runt. Det är en lika tidlös som klassisk uppgift. En 
uppgift som måste kunna hanteras av alla sjöfartsberoende nationer. Uppgiften sjö-
fartsskydd är sprungen ur kustnationernas behov att skydda sina sjötransporter mot 
piratattacker, mot stölder av dyrbara laster, mot övertagande av fartygen som verktyg 
för terrorattacker och under krig mot sänkningar av eller skador på fartygen i ett sjö-
fartskrig under en s.k. handelsblockad. 

Havet, sjöarna, floderna och kuststräckorna är och har alltid utgjort en viktig infra-
strukturtillgång och vattnet en naturresurs för föda, kraft och energi. Vattnet i våra 
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åar och älvar 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 öppna 
sjövägar och hamnar ett strategiskt mål – inte ett mål i sig självt. Det är förutsättningen 
för alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå. 

Mot ovan bakgrund och med anledning av Kungl. Örlogsmannasällskapets 250-års-
jubileum anordnades på Sjöofficerssällskapet i Karlskrona den 30 november ett semi-
narium med syfte att sprida kunskap om biblioteket, våra böcker och handlingar samt 
att ge en vision inför framtiden avseende den strategiska kopplingen mellan sjöfart, 
miljö, sjöförsvar och välfärd. 

Bibliotekets historia och samlingar
Efter välkomstord av ordförande Anders Grenstad och introduktion av dagens mode-
rator, ledamoten Anders Enström, inleddes seminariedagen med en presentation av 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek och samlingar av sällskapets bibliotekarier, 
ledamoten Andreas Nilsson och 1.intendent Tom Ohlsson.

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets första sammanträde den 15 november 1771 fick 
således ledamöterna i arbetsuppgift att skapa ett bibliotek. Sällskapet hade sökt pengar 
från Rikets ständer för att kunna bygga upp en samling, men då de fick avslag på sin 
förfrågan blev det upp till ledamöterna själva att införskaffa och donera material till 
biblioteket. Det innebar bland annat att det gjordes översättningar av utländska böcker, 
man besökte bokauktioner både i Sverige och andra länder och studerade internationel-
la bokkataloger för att kunna ge förslag till lämplig litteratur. Traditionen kom att göra 
gällande att en dedikation skulle skrivas på insidan av boken, vilket har fått till följd 

Några av bibliotekets samlingar studeras. I mitten KÖMS professionelle bibliotekarie 
Andreas Nilsson.
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det unika i att vi idag kan följa kopplingen mellan boken och donatorn och därmed 
även få en bild av vad som vid aktuell tidpunkt i historien ansågs intressant att följa.  

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek innehåller ca 15 000 volymer i vitt spridda 
ämnen, såsom juridik, matematik, naturvetenskap, språk, skeppsbyggeri, teknik och 
astronomi utöver de självklara ämnena som krigsvetenskap med tyngd på sjökrigsve-
tenskap. Därtill tillkommer ett omfattande arkiv innehållande en stor samling av sjö-
kort, handskrifter, konst och foton. Själva biblioteket har funnits i Sjöofficerssällskapet 
Karlskronas lokaler sedan 1820-talet, men med olika placeringar. Först i biljardrum-
met, därefter i kafferummet för att 1929 slutligen inrymmas i det befintliga biblioteket 
på tredje våningen.

En rolig och smått sedelärande anekdot om Ehrensvärdssamlingen berättades av 
Ohlsson. I samlingen finns ett oerhört intressant material från 1750-talet kring de för-
sta processerna för byggandet av femfingerdockorna, bland annat tre konstruktions-
förslag framtaget av tyg- ekipage- och skeppsbyggarmästarna. Tyvärr lyssnade man 
inte till deras expertis, utan städslade folk från Sveaborg som bestämde hur dockorna 
skulle byggas. Följden blev att efter 100 år stod bara halva bygget klart. 

Under 1990-talet påbörjades en övergång i bibliotekets inriktning från att vara säll-
skapets interna bibliotek till att göra samlingarna tillgängliga för forskning. Under 
ledamöterna Gunnar Nordanfors och därefter  Rolf Edwardsons tid som bibliotekarier 
samt vidare under 2010-talet under ledamoten Bo Wrankers ledning togs det slutliga 
steget från akademibibliotek till forskningsbibliotek, bland annat genom det omfat-
tande digitaliseringsarbetet av samlingarna som pågår och som görs tillgängligt på 
sällskapets hemsida.

Kungl. Örlogsmannasällskapets övergripande syfte var främst att skapa förutsätt-
ningar för ledamöternas egenstudier samt att genom forskning och dokumentation 
skapa underlag för kommande generationer i utvecklingen av den marina vetenskapen. 
Med ett eget välförsett bibliotek skapades även en plats för diskussioner, samtal och 
utbyte av erfarenheter. Opinionsbildning har därmed alltid haft en framträdande plats 
i Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

I dagens biblioteksverksamhet upprätthåller man traditionen genom att låta biblio-
teket som det akademiska rummet vara en del av dagens utbildning på Sjöstridsskolan 
i Karlskrona, berättade Nilsson. Utbildningsfrågor har varit centrala i akademin från 
dess start och genom historien. Genom undervisningen av kadetterna i bibliotekets 
lokaler förmedlas känslan av att vara en del av något större - en tradition inom flottan 
och marinen och där akademin varit en drivande kraft i 250 år. 

Nilsson och Ohlsson framhöll sammanfattningsvis att Kungl. Örlogsmannasällska-
pets bibliotek utgör själva själen i akademins verksamhet med sin tydliga koppling mel-
lan sällskapets ledamöter och den historiska utvecklingen och är med sin verksamhet 
redo och relevant för kommande 250 år

”Vadå bibliotek! Allt finns ju på nätet. Eller?”
Den kommentaren fick hedersledamoten Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folk-
rättsrådgivare, sig till livs när hon ifrågasatte Utrikesdepartementets påbörjade utrens-
ningar av sitt bibliotek. Tack vare Jacobsson räddades stora delar av boksamlingen 
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kvar. Kvar dröjde sig också den där kommentaren som inledning till ett mycket intres-
sant seminariepass kring biblioteks och boksamlingars värde och betydelse för histo-
rieskrivning, kunskapsinhämtning och forskning.

1483 trycktes den första boken i Sverige. Resten av Europa låg vid den här tiden 
dock långt före vad det gällde både boktryckarkonst och produktion av böcker. När 
Kungl. Örlogsmannasällskapet bildades 1771 var böcker fortfarande relativt sällsynta 
ägodelar i de svenska hemmen. Bibliotek i dagens mening fanns inte, utan boksam-
lingar och arkiv utgjordes av privata samlingar. Runt år 1700 beräknar man att det 
fanns omkring 800 privata samlingar i Sverige och i anslutning till dem bildades olika 
läsesällskap, som i mening kom att fungera som förlagor till dagens bibliotek.

Ett exempel på den typen av bibliotek är Carlskrona Läsesällskaps bibliotek, 1794-
1836, som finns bevarat i Karlskrona. 

Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek anses av omvärlden som det finaste och 
mest framstående marinhistoriska biblioteket. Det har alltid haft en bibliotekarie och 
därtill en omfattande bokkatalog i obruten linje ända tillbaka till början av 1800-talet.

Vad som dock inte alltid har varit konstant har varit bibliotekets finansiering….
Tid till annan har biblioteket existerat med väldigt knappa resurser och räddats kvar 

genom donationer av personer som insett och uppskattat dess betydelse; bland annat av 
Hans Kungliga Majestät i början av 1820-talet och på 1990-talet, då en miljon kronor 
ur Wallenbergfonden donerades för att upprätthålla biblioteket och inleda digitalise-
ringsarbete.

Internationell rätt och havsrätt kom då att deponeras hos Försvarshögskolan med 
ambitionen att säkerställa en koppling till högskolans militärhistoriska inriktning. När 
Kungl. Örlogsmannasällskapet sedemera begärde tillbaka böckerna visade det sig att 
Försvarshögskolan hade införlivat dem i sin egna samling och strukit över sällskapets 
”Ex libris”, berättade Jacobsson. Det hela löste sig till slut genom Edwardsons idoga 
arbete och böckerna återfördes slutligen till KÖMS.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotekssamlingar får inte splittras och där finns 
ett uttalat ansvar att förvalta dem enligt givarnas intentioner. Gåvorna kan vara för-
enliga med villkor, vilka måste respekteras. Samtidigt speglar de tidsandan, de olika 
ägarna och har ett stort proveniensvärde. Därmed har Kungl. Örlogsmannasällskapets 
bibliotekssamlingar en stor fördel i förhållande till många andra bibliotek med sitt 
starka stöd i sällskapets stadgar. Att bedriva biblioteksverksamhet utgör ett huvud-
uppdrag för sällskapet. 

Jacobsson har haft stor nytta av Kungl. Örlogsmannasällskapets boksamling när hon 
har författat sina olika avhandlingar och hon lyfte även fram sin egen erfarenhet av att 
i sin dagliga gärning som UD:s folkrättsrådgivare ofta gå tillbaka till arkiven för att 
söka bland tidigare folkrättsliga ställningstaganden.

Jacobsson underströk vidare vikten av att skydda samlingarna även i orostider. 
Karlskrona stad utgör ett militärt mål samtidigt som den är en del av UNESCO:s 
världsarv. En balansakt och ett arbete som kräver både medel och kontinuitet.

Seminariepasset avrundades med en lika viktig som svår diskussion kring hur vi 
för framtiden ska bevara dagens alster, som till största delen utgörs av digitaliserat 
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material. Hur beständigt är digitaliserat material och vad i dagens stora informations-
flöde ska bevaras? ”Vadå bibliotek! Allt finns ju på nätet. Eller?” Frågorna lämnades 
obesvarade under detta seminariepass, men behöver sannerligen både diskuteras och 
utredas framöver.

När lasten inte kommer – Sveriges sjöfartsberoende i 
ett säkerhetspolitiskt perspektiv

I slutet av mars i år gick containerfartyget Ever Given på grund och lade sig på tvärs 
i Suezkanalen. 350 fartyg kom att stå på kö för passage och kostnaderna för stoppet 
beräknades till ca 86 miljarder kronor. Incidenten inträffade i en tid när det globala 
handelsflödet var skakat av pandemin vilket hade satt just-in-time-samhället ur balans. 
Fraktkostnaderna hade kommit att öka med 800 procent och påvisade med all tydlighet 
det globala samhällets sårbarhet.

Med en bild på fartyget i sin prekära situation inledde ledamoten Patrik Oksanen, 
Senior Fellow vid tankesmedjan Frivärld, sitt seminariepass om Sveriges sjöfartsbero-
ende ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Suezkanalen är en väldigt viktig farled, som 
förkortar sjörutten mellan Europa och Asien med en månad. Samtidigt utgör Suezka-
nalen en av sjöfartens många flaskhalsar och vad som händer när den täpps till blev 
väldigt tydligt med Ever Givens grundstötning. Vad skulle det innebära om flera av 
dessa marina flaskhalsar täpptes till samtidigt, frågade sig Oksanen. Enbart in och ut i 
Östersjön räknar man med mellan 3000–4000 fartygsrörelser per dag.

Vi lever i en tid av polarisering, både nationellt och internationellt. Framtiden har 
aldrig varit så osäker och svårutsägbar med sina problem och utmaningar inom klimat-
området, digitaliseringen, artificiell intelligens, revanschistiska stater och flera demo-
kratiers bakslag. Säkerhetspolitiken är mer svårmanövrerad är någonsin och Oksanen 
menade att de närmaste 20 åren kommer att definiera detta århundrade, bland annat 
avseende större respektive mindre staters rättigheter och inflytande. 

Ledamoten Patrik Oksanen belyste Sveriges stora sjöfartsberoende och ställde frågan 
om vad som skulle hända om Östersjöinloppen blockerades.
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Kina är en stat utan separation mellan stat, näringsliv och den enskilde medbor-
garen till skillnad från västerländska demokratier Landet har därför alla möjligheter 
att använda sig av en bred verktygslåda av olika påtryckningsmedel för att skaffa sig 
inflytande. Förutom en kraftig uppbyggnad av sina stridskrafter i Sydkinesiska sjön 
använder sig landet av många gråzonsmetoder, såsom blockader, sabotage, cyberan-
grepp, uppköp, propaganda och maktdemonstrationer. Kreativiteten är sömlös och fi-
nansieringen obegränsad.

Ett alltmer aggressivt uppträdande Ryssland använder sig också av en bred palett av 
påverkansmetoder och Oksanen lyfte fram ett exempel som fick stora följdverkningar 
för bland annat den danska rederikoncernen AP Möller Maersk. Ett ryskt cyberan-
grepp riktad mot finans-, energi- och politiksektorn i Ukraina i juni 2017, ”NotPetya”, 
var utformad på ett sådant sätt att den spreds vidare över världen och orsakade ska-
dor för miljarder dollar i Europa, Asien och Amerika. Maersk, med en flotta på 600 
fartyg, förlorade på några minuter all sin kommunikation under två veckor. Varken 
e-post, globala telefonsystem eller it-applikationer fungerade, utan företaget tvinga-
des istället kommunicera via WhatsApp. Förlusten för Maersk beräknas till runt två 
miljarder kronor.

Cirka 90 procent av landets export- och importgods transporteras till sjöss, vilket 
gör sjöfarten till det viktigaste trafikslaget för utrikeshandeln. För vissa varor är sjö-
transporten det enda möjliga trafikslaget. Stannar svensk handelssjöfart avstannar vårt 
samhälle och när det avstannar får det psykologiska effekter och kan påverka medbor-
garnas försvarsvilja. Det är av avgörande betydelse att Sverige skyddar sina hamnar 
och sin sjöfart. Är viljan, förståelsen och ansträngningarna idag tillräckligt utbredd 
och genomgående hos beslutsfattare för att inse detta, frågade sig Oksanen avslut-
ningsvis? Tyvärr inte.

Folkförankring – grunden för vår beredskap
Vad är folkförankring? Hur uppnår man det? Begreppets ursprung brukar hänvisas till 
citat av Per-Albin Hansson och Tage Erlander, men ledamoten Göran Arrius, Ordfö-
rande i SACO samt Ordförande i Folk och Försvar, vill beteckna folkförankring som 
ett tillstånd eller ett slags kontrakt mellan statsledningen i landet och allmänheten sna-
rare än ett begrepp och tog oss tillbaka till början av förra seklet.

Vid 1901 års riksdag antogs ett förslag om att avskaffa indelningsverket och istället 
inrätta ett system grundat på allmän värnplikt. Beslutet vid den här tiden var impopu-
lärt, men befolkningens inställning förändrades i och med att första världskriget bröt 
ut. Försvarsmakten var vid den här tiden varken i gott skick eller i god stämning och 
kom inte riktigt ifatt i sin upprustning innan kriget var över. Mellankrigstiden kom 
att präglas av ryska revolutionen, den framväxande industrialismen och krav på stats-
makten om att införa demokrati och allmän rösträtt. Demonstrationerna i Ådalen med 
dess tragiska följder medförde en klyfta mellan ledningen av det militära försvaret och 
arbetarrörelsen.

Mot slutet av 1930-talet inser Sveriges ledning att omvärldsutvecklingen barkar åt 
ett nytt storkrig och därmed behovet av en stor, kommande mobilisering. Hur skulle 
då Sveriges ledning återuppbygga förtroendet igen för militären hos befolkningen? 
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Ungefär vid den här tiden bildades Folk och Försvar. Grundare var företrädare för 
fackföreningar, arbetsgivareföreningen, kooperationen, idrottsrörelsen och de frivil-
liga försvarsorganisationerna. 

Folk och Försvar är känt för de flesta genom den årliga rikskonferensen i Sälen och 
som anordnare av seminarier och utbildningar, bland annat ”Minister för en dag”. Upp-
giften då som nu är att stärka folkförankringen genom att öka intresset för säkerhets-
politik, försvarspolitik och krisberedskap och därigenom skapa motståndskraft hos 
befolkningen.

För att exemplifiera folkförankring eller folkets stöd för olika institutioner tog Ar-
rius Skatteverket visavi Svenska kyrkan som exempel. Från att tidigare uppfattats som 
krånglig med taxeringsnämnder och deklarationsförfaranden, som medborgarna äg-
nade mycket tid åt att runda, tog dåvarande Skattemyndigheten ett omtag med sin orga-
nisation och inrättade en utåtriktad verksamhet med ett förståeligt och servicemässigt 
förståeligt system, vilket har lett till att Skatteverket idag uppfattas positivt och ligger 
i topp i förtroendemätningarna.

En institution som under många år istället dalat avseende folkförankring är Svenska 
kyrkan och det i förhållandevis stor omfattning i jämförelse med den starka ställning 
kyrkan hade i Sverige för bara 50 år sedan. Orsakerna till det kan vara många, men 
relevansen i ett alltmer sekulariserat, mångkulturellt samhälle kan vara en.

För att en organisation, myndighet, företeelse eller fråga ska vinna förankring hos 
folket handlar det mindre om pengar eller PR-insatser, utan mer om tydlighet och tro-
värdighet. Omvandlat i termer relevant för försvaret av Sverige krävs en tydlighet i 
beskrivningen vari hoten består mot vår frihet, vår demokrati och vårt samhälle och 
även trovärdighet i kapaciteten att kunna lösa dem.

Ledamoten Göran Arrius (t.v.), ordförande i SACO samt i Folk och Försvar, påtalade 
vikten av folkförankring. Till höger KÖMS sekreterare Bo Rask. 
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Lika avgörande är på vilket sätt detta kommuniceras. Abstrakta hot, som till exempel 
hybridhot och cyberattacker, är viktiga att visualisera, då dessa utgör ett lika stort hot 
mot våra samhällsfunktioner som konkreta, militära angrepp. Ett påtagligt exempel är 
den cyberattack i somras som drabbade många svenska Coopbutiker, vilka inte kunde 
ta betalt utan behövde hålla stängt under flera veckor. För butikerna och kunderna blev 
denna gång ett abstrakt hot väldigt konkret, men för de flesta medborgare i Sverige är 
de dagliga hoten mot landets säkerhet fortfarande tämligen abstrakta. 

Hur når man då ut med sin kommunikation? Visualisering, tydlighet och trovärdig-
het är som sagt mycket viktiga parametrar, samt att kunna nå ut brett. Särskilt med att 
nå dagens unga, som till största delen inhämtar sin information via nätet och sociala 
media. Mönstringen är en kanal och med den når man majoriteten av landets unga 
vuxna, men det är fortfarande förhållandevis få som blir uttagna till värnplikt. Här 
spelar de frivilliga försvarsorganisationerna en otroligt viktig roll. 

Avslutningsvis menade Arrius att landets försvar inte kan klara sig särskilt länge i ti-
der av kris och krig utan folkets förankring och det skulle behövas mer forskning kring 
på vad som ökar folkförankringen, vilka påverkansfaktorer och orsaker som inverkar 
samt vilken organisering av samhället som behövs för att det ska kunna betraktas som 
robust.

Undervattensteknik i samhällets tjänst
Sjuttio procent av jordens yta består av hav. Ändå vet vi mer om månens baksida än 
vad som döljer sig under havsytan. Haven och tillståndet i haven är livsviktiga för 
mänskligheten och om på vilket sätt vi kan hantera den i grunden ogästvänliga och 
otillgängliga undervattensdomänen berättade ledamoten Roger Berg, FoU-chef SAAB 
Kockums AB. 

Havet består av enorma volymer och ytor och utgör en för människan och mate-
rial aggressiv miljö med avsaknad av luft, högt tryck, korrosiv miljö och beväxning 
på ytor. Det är mörkt, kallt och med noll luftmotstånd, vilket bland annat medför att 
elektromagnetiska vågor transporteras annorlunda än på land. Det som möjliggör att 
människan kan befinna sig i denna miljö är olika former av tekniker. 

2016 utarbetades Nationella Innovationsagendan för Undervattensteknik (NRIA) i 
samverkan mellan industri, akademi och myndigheter, ett så kallat triple-helix-kon-
cept. Den förvaltas av samverkansorganisationen SubTechSweden och identifierar 
olika samhällsnyttor med undervattensteknik och hur dessa kan bidra till bättre miljö 
och klimat med havet som hållbar resurs. 

Den stöttar flera av FN:s Globala Mål, såsom infrastruktur, havsodling, fiske, vind-
kraft med mera, men även aspekter inom försvar och säkerhet, såsom hävdandet av 
den territoriella integriteten. I agendan förespråkas mer undervattenteknisk forskning 
i Sverige, vilket Berg sedan 2015 har arbetet med att på allvar etablera i Sverige. Det 
finns ett stort behov av att öka kunskapen om t.ex. material och strukturer, hydrody-
namik och –statik, luftoberoende framdrivning och energiförsörjning, sensorer, kom-
munikation och navigering samt livsupprätthållande system i en undervattensmiljö.

Sverige omges av vatten och undervattensförmåga utpekas i den svenska säkerhets-
doktrinen som ett väsentligt säkerhetsintresse (VSI). Förmågan omfattar bland annat 
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bekämpning av mål, framskjuten spaning och underrättelsetjänst med ubåt, minering, 
minröjning, kartering, fast och rörlig undervattensövervakning och ubåtsjakt. Dessa 
förmågor omfattar både kompetens och tekniska system, såväl hos myndigheterna, 
akademin som hos industrin, det vill säga ett triple-helixtänkande.

Det är av vitalt intresse att Sverige kan försvara sig mot angrepp, hävda sin territo-
riella integritet samt bidra till fred och säkerhet i sitt närområde och i omvärlden och 
en avgörande förmåga för att uppnå stabilitet i närområdet är just att ha kontroll över 
undervattensdomänen. Den strategi som regeringen tagit fram inom området, Sveriges 
Maritima Strategi, är i grunden ett bra dokument, menade Berg, men mer av ett vi-
sionsdokument än en ren strategi. 

För att konkretisera strategin behövs det svenska undervattenstekniska områdets 
betydelse synliggöras, det nationella nätverket inom området utökas och förstärkas, 
förståelsen bland berörda myndigheter och finansiärer stimuleras och ökas samt ett 
nationellt, långsiktigt och kontinuerligt undervattenstekniskt forsknings- och innova-
tionsprogram skapas. Liksom en obruten innovationskedja med finansiering från både 
staten, myndigheter och industrin, avslutade Berg. 

Handelsflottan som komponent i totalförsvaret
Sveriges försörjning är, som beskrivits av tidigare talare under dagen, i högre grad 
än någonsin beroende av sjötransporter, samtidigt som landet befinner sig i en si-
tuation av ett väsentligt färre antal svenskflaggade fartyg, svenska redare, svenska 
sjömän, svenska varv och en mindre ”kringindustri” än för bara 20 år sedan. Även 
det militära försvaret är beroende av handelssjöfarten. I kris, gråzon och krig kan 
marinens fartyg visa sig vara för få, varför externt tonnage kan komma att behöva 
hyras in med eller utan civil besättning. Civila redare måste också oavsett konflikt-
nivå kontrakteras för att flytta militär materiel och personal vid övningar eller till 
insatsområden.

Detta förhållande var utgångspunkten för ledamoten Mattias Widlund anförande 
om handelsflottan som komponent i totalförsvaret. Han är till vardags advokat med 
sjörätt som specialistområde, men tjänstgör för närvarande som reservofficer vid Hög-
kvarteret med frågor kopplade till bl.a. återuppbyggnaden av samverkan mellan han-
delssjöfarten och det militära försvaret.

Widlund underströk inledningsvis att det av svensk militärstrategisk doktrin från 
2016 följer att vår krishantering ska utgå från en allomfattande ansats, vilket innebär 
att våra stridskrafter ska underbygga, integreras med och skydda civila ansträngning-
ar, liksom omvänt att våra civila funktioner stödjer militära. 

Enligt Widlund skulle man teoretiskt sett kunna påstå att handelsflottan som kompo-
nent i totalförsvaret bygger på tre centrala funktioner, nämligen:

• Sjötransportfunktionen, eftersom det de facto krävs fartyg med eller utan besätt-
ningar för att säkerställa totalförsvarets sjötransportbehov.

• Funktionen för Forskning och Utveckling/Utveckling och Innovation (FoU/UI), efter-
som värdefulla synergieffekter kan uppstå genom samverkan mellan handelssjöfarten 
och Försvarsmakten liksom andra myndigheter inom många relevanta områden. 
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• Folkförankringsfunktionen, dit bland annat gemensamma traditioner och gemen-
samt kulturarv mellan handelsflottan och marinen kan räknas.

När det gäller sjötransportfunktionen lyfte Widlund fram att utgångspunkten, oav-
sett konfliktnivå, är att redare ska kontrakteras på kommersiella grunder, samt att det 
endast är om förfogandelagstiftningen satts i kraft som staten kan rekvirera fartyg. 
För att säkerställa att det militära försvaret har tillgång till fartygskapacitet förbereds 
för närvarande inom Försvarsmakten dels en större upphandling som planeras att bli 
genomförd under 2022, dels återuppbyggnad av en fartygsuttagningsorganisation. Vid 
sidan av dessa båda projekt har ett arbete påbörjats med att säkerställa att det finns 
tillgång till besättningar på de fartyg som är i fråga.

Beträffande FoU/UI-funktionen nämndes bland annat samverkan kring alternativa 
bränslen, brandskydd, utbildning och karriärväxling, så kallad säkerhetsorganisation 
(ledningssystem för sjösäkerhet) samt sjöfartsskydd.

Widlund påpekade särskilt vikten av att arbetet bedrivs i nära samverkan med han-
delssjöfarten och att ett mycket positivt samarbete också har kommit att utvecklas med 
branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfart.

Avslutningsvis nämndes att Försvarsmakten har kommit relativt långt i sitt arbete 
vad gäller samverkan med handelssjöfarten och att detta sker inom ramen för Försvars-
maktens huvuduppgift, nämligen att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Widlund 
menade även att övriga myndigheter på olika sätt kan ta del detta arbete och att För-
svarsmakten då även löser uppgiften att stödja civil verksamhet.

Under den efterföljande diskussionen nämndes bland annat utmaningar vad gäller 
lagstiftning och avtal, samt övergripande policy kring hur handelssjöfarten, i samver-
kan med det militära försvaret, ska utgöra en viktig komponent i Sveriges totalförsvar.

Ledamoten Mattias Widlund kring handelsflottan som en komponent i totalförsvaret.
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Avslutningsvis
Det sista framträdandet under dagen skulle genomförts av ledamoten, kommendörkap-
ten Niklas Wiklund, Skvadronchef vid Helikopterflottiljen, som skulle ha talat under 
rubriken: ”Militär debatt - en förutsättning för försvarsförmågan”. Tyvärr fick detta 
ställas in på grund av sjukdom, men Sällskapet hoppas att få lyssna till presentationen 
vid ett senare tillfälle.

Slutligen vill Kungliga Örlogsmannasällskapet framför ett varmt och innerligt tack 
till Marinens Musikkår för fina och mycket uppskattade musikframträdanden under 
dagen.

Moderatorn Anders Enström tillsammans med talarna Roger Berg, Marie Jacobsson, 
KÖMS ordförande Anders Grenstad samt talarna Patrik Oksanen och Mattias Wid-
lund, samtliga ledamöter av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
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I kris och krig: Sjöfarten tryggar Sveriges för-
sörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten?
Författare: Ledamoten Anna Risfelt Hammargren
Kungl. Örlogsmannasällskapets jubileumsfirande i Göteborg den 14 oktober kret-
sade kring sjöfartsskyddet och den strategiska kopplingen mellan sjöfart, sjöförsvar, 
välfärd och miljö.

Besök på Göteborgs garnison
Dagen inleddes med ett av KÖMS och ordinarie ledamoten Sten Göthberg arrangerat 
förmiddagsbesök på Göteborgs garnison med cirka 50 personer. Vid besöket informe-
rade ordinarie ledamoten överste Fredrik Herlitz, chef för Älvsborgs amfibieregemente 
och garnisonschef i Göteborg, om garnisonen samt verksamhet och inriktning för det 
återupprättade Älvsborgs Amfibieregemente, Amf 4. Regementschefen gav bakgrun-
den till återupprättandet samt berättade om den framtida inriktningen. Återupprät-
tandet av regementet skedde den 1 oktober 2021 på dagen 79 år efter upprättandet av 
Kungl Älvsborgs kustartilleriregemente och 16 år efter förbandsnedläggningen 2005. 
Förutom att överta ett antal krigsförband så övertar Amf 4 även kommendantskapet 
och garnisonsansvaret för Göteborgs garnison där även Skredviksbasen, ett antal öv-
nings- och skjutfält i skärgården runt Göteborg ingår. Inom garnisonsområdet verkar 
förutom amfibiebataljonen ett flertal verksamheter t.ex. Försvarsmedicincentrum och 
enheter från andra förband, liksom olika civila verksamheter. 

Från Göteborgs garnison transporterades deltagarna därefter med Försvarsmaktens 
stridsbåt och inhyrd färja till SS Marieholm för gemensam lunch.

Besökarna vid Göteborgs garnison framför HMS Styrsö. Styrsö ingår i bevaknings-
båtskompaniet och är stationerad i Göteborg. 
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Jubileumsseminarium på Stadsmuseet
Under eftermiddagen arrangerades, inom ramen för arbetet i Kung. Örlogsmannasäll-
skapets vetenskapsgren IV, ett jubileumsseminarium. Det hölls på Göteborgs Stads-
museum, i Wallenstamsalen. Ledamöterna och styrelseledamöterna Niklas Granholm 
och Anna Risfelt Hammargren planerade och genomförde seminariet. De var också 
moderatorer. 

Under seminariet belyste 13 talare och paneldeltagare (se förteckning sist i artikeln) 
olika aspekter av sjöfartsskyddet och vikten av att Sverige kan försvara sina farleder 
och hamnar samt säkra den viktiga samhällsförsörjningen. Ett hundratal personer från 
den maritima näringen, marinen, offentlig sektor (riks och regionalt), akademien och 
civilsamhället deltog på plats. Ytterligare personer deltog digitalt. Seminariet strea-
mades via Zoom av ledamoten Jonas Hård af Segerstad. Efter seminariets slut, i an-
gränsande Giardino Bistro, gavs tillfälle till mingel och samtal kring dagens ämne och 
möjligheter att knyta kontakter. Förfriskningar och tilltugg serverades.

Middag och musik
Jubileumsdagen i Göteborg avslutades med en middag för speciellt inbjudna gäster, in-
klusive alla talare, på Royal Bachelors’ Club. Klubben finns i ärevördiga sjöfartslokaler 
i Lorensbergs villastad, i den stora tegelvilla som Ann-Ida och Dan Broström flyttade 
in i för hundra år sedan, år 1921.

Mångsidiga och proffsiga Marinens Musikkår förgyllde dagen. Musikkåren spelade 
både under förmiddagens besök på Göteborgs garnison och på kvällen på Royal Bache-
lors’ Club. Hela firandet i Göteborg, med besöket på Göteborgs garnison, lunchen på 
S/S Marieholm, eftermiddagens jubileumsseminarium och middagen på kvällen blev 
mycket lyckat och uppskattat. Kungl. Örlogsmannasällskapet framför ett varmt tack 
för generösa bidrag från Stena Rederi AB och Föreningen för Göteborgs Försvar som 
möjliggjorde genomförandet med alla dess ingående aktiviteter.

Sten Göthberg, mångårig styrelseledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet, och
huvudansvarig för Göteborgsaktiviteterna, nöjd efter ett lyckat heldagsprogram.
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Jubileumsseminariet
Sjöfartsskyddet måste återupprättas och samhällsför-
sörjningen samt landets suveränitet säkerställas
Inledning
Den svenska marinen, den svenska handelsflottan och den inrikes sjöfarten med sina 
fartyg och besättningar utgör svensk sjöfart. Tillsammans säkerställer de svensk säker-
het, öppna vattenvägar och fungerande transportflöden. De tryggar transporter, sam-
hällsförsörjningen, import- och exportflödena samt rikets suveränitet och självbestäm-
mande.

Sverige, med den längsta kuststräckan inom EU, har i alla tider varit en sjöfartsna-
tion, starkt beroende av sina vattenvägar. Det gällde förr, det gäller nu och det gäller i 
framtiden. 

I tid av kris och krig, i gråzonsproblematik eller hybridkrigföring ställs situationen 
på sin spets. Där och då krävs marinens och civilsamhällets resurser för att säkra trans-
porterna in och ut ur Sverige och för skydd av svensk hamn. Detta sjöfartsskydd är en 
viktig del av totalförsvaret och måste vara väl fungerande och utvecklat.

Frihet, trygghet, försörjning
”Näst Gud hänger rikets välfärd på flottan”, lär Gustav II Adolf ha uttalat. Då, på 
1600-talet, bestod rikets flotta av fartyg byggda för både strid och handel. De var stom-
men i Sveriges försvar och i skyddet av landets territorium och vattenvägar. Samtidigt 
var fartygen del av dåtidens handelsflöden. Utan örlogsfartygen nådde inte varor, nöd-
vändiga för samhället, in till landet eller ut därifrån.

Flottan, försvarsförmågan, handeln och förbindelsemöjligheterna – de sociala och 
ekonomiska – skapade svensk sjömakt. Sjömakten byggde landet och utan stark sjö-
makt hade Sverige inte varit det självständiga land med inflytelserik position och högt 
välstånd som det är idag.

Nu, flera hundra år senare är innebörden i Gustav II Adolfs uttalande fortfarande 
relevant. Tiderna har dock förändrat relationen mellan marinen och handelssjöfarten. 
Marinen är sedan länge helt skild från den svenska handelsflottan och endast en mycket 
liten samverkan förekommer. Handelssjöfarten har utvecklats och består idag av far-
tyg specialiserade för många olika typer av last. Men vattenvägarna är desamma och 
beröringspunkterna kring teknik och konstruktion, system, navigation, underleveran-
törer samt t.ex. forskning och kompetens finns kvar. Kvar finns också en nödvändig 
samverkan i kris och krig, liksom rikets behov av små och stora fartyg, utrustning och 
besättningar.

Den svenska välfärden, som Gustav II Adolf lyfte fram, är fortfarande helt bero-
ende av fria vattenvägar in till landet och längs kusten. Sverige är långtifrån självför-
sörjande och samhällsförsörjningen med globala konsumtions- och produktionsflöden 
bygger på regelbundna fartygstransporter till och från landet. Lager för insatsvaror och 
folkförsörjning är idag mycket begränsade. 
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Begreppet välfärd handlar om män-
niskors trygghet och välbefinnande i 
ett vidare sammanhang, som att kunna 
leva i ett fritt land, med fri- och rättig-
heter och människors lika värde. Väl-
färden kräver därför än idag en förmå-
ga att försvara vår suveränitet och våra 
gränser. För Sverige är gränserna till 
stora delar kuststräckor, vilket innebär 
att angrepp med stor sannolikhet kan 
förväntas komma över havet. Det gör 
farleder och hamnar utsatta och sårbara 
samt till mål för aggression. Därför 
är ett svenskt väl fungerande sjöfarts-
skydd med nödvändiga och tillräck-
liga resurser och insatser från marinens 
sida vitalt.

Skydd av farleder och hamn
Sjöfartsskyddet och beredskapsarbetet 
för att säkra vattenvägarna är dock inte 
bara en fråga för Försvarsmakten, utan 
minst lika mycket för offentlig sektor, 
civilsamhället och den civila sjöfarten. 
Sjöfartsskyddet ska säkra och skydda 

farleder för transportflödena in och ut ur svensk hamn. Varorna ska sedan nå vidare in i 
landet till sina slutdestinationer. Hela transportsystemet måste fungera. Detta förutsät-
ter en väl fungerande samverkan mellan handelssjöfarten, Försvarsmakten/marinen, 
hamnarna, politiken, myndigheter, organisationer och övriga civilsamhället. 

De senaste årens Corona-pandemi har tydliggjort vikten och behovet av ett väl ut-
vecklat sjöfartsskydd och också satt fokus på risker och faror med det bristande sjöfarts-
skydd vi har idag. Som mycket annat knutet till försvaret har det sjöfartsskydd som 
fanns tidigare i missriktad optimism nedmonterats på både den militära och civila sidan. 

Samhällets sårbarhet
När Corona-pandemin bröt ut blev bristen på varor och behovet av nödvändiga bered-
skapslager mycket tydligt. Lagerkapaciteten i Sverige är låg och beredskapslager finns 
inte längre. Tillgången till varor bygger istället på ett konstant transportflöde in till 
Sverige. När hamnar stängdes under pandemin ruckades globaliseringens just-in-time-
system och en global containerbrist uppstod. Det gigantiska containerfartyget Ever Gi-
ven försämrade situationen när hon ställde sig på tvären i Suezkanalen och internatio-
nella digitala systemattacker påverkade situationen ytterligare. Andra faror knutna till 
havet är också del av en global hotbild, t.ex. världens telekommunikationskablar som 
till 90 procent finns på havets botten. Dessa exempel på skeenden och händelser har på 

Ledamoten Carl-Johan Hagman, VD för Ste-
na AB, var en av dagens centralfigurer.
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olika sätt visat det moderna 
samhällets sårbarhet. Vi har 
effektiviserat och rationali-
serat, digitaliserat och auto-
matiserat. Men, den digitala 
smarta infrastrukturen kan 
hackas och bli till hot, och 
de finansiellt drivna globa-
liseringsprocesserna är lika 
avancerade som de är sköra. 

Internationell 
osäkerhet
Parallellt ökar den inter-
nationella oron med ett 
Ryssland, ett Kina och ett 
Iran som destabiliserar och 
rustar. Den globala ordning 
som rått under de senaste 
årtiondena – globalisering-
en – är under förändring. 
Kina har också ambitioner att utöka sitt territorium och strävar aktivt efter att äga 
infrastruktur och industrianläggningar utomlands. Den kinesiska, inte minst marina, 
upprustningen är mycket omfattande. Det allt osäkrare internationella säkerhetspoli-
tiska läget illustrerar globaliseringens baksida. Fler och fler aktörer tar hem sina pro-
duktioner till det egna landet eller egna världsdelen för att skapa bättre kontroll och 
säkrare flöden. Säkerhet och skydd blir allt viktigare frågor och gråzonsproblematiken 
ökar och hör alltmer till vardagen.

Samverkan, klarspråk och politiska beslut
Utsattheten och den ökande internationella osäkerheten bidrar till vikten av att kunna 
försvara gränser och handelsflöden. Ett nationellt beredskapsarbete för att skapa ett 
svenskt sjöfartsskydd kräver noggrann planering, resurser och väl inövad samverkan. 
I sjöfartens fall gäller samverkan mellan handelssjöfartens aktörer och marinen samt 
den svenska inrikes sjöfarten, hamnarna, de olika departementen, myndigheterna, 
branschorganisationer, andra organisationer, underleverantörer, varv, akademi och 
självklart politiken, på såväl riks- som regional och lokal nivå. 

Samverkan måste ske och övas internt inom varje enhet, men också tillsammans 
för ett samordnat och väl fungerande systemskydd. För att detta ska fungera i kris, 
gråzons- och krigstider behöver sjöfartspolitiken och försvarspolitiken hänga ihop. 
Sjöfarten – handelsflottan, marinen och den inrikes sjöfarten – behöver ses i sin helhet. 
Alla delar har sina roller för Sverige, för rikets säkerhet, samhällsförsörjningen och ett 
fungerande inrikes transportsystem. De inre svenska vattenvägarna är idag till stora 
delar outnyttjade, men kan – vid kris eller krig – bli ett nödvändigt komplement till 

Anna Risfelt Hammargren och Niklas Granholm som 
tillsammans ansvarade för seminarieprogrammet.
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landinfrastrukturen. Hur skulle t.ex. Stockholmsregionen klara sig om något händer 
Essingeleden?

Sjöfartsskyddet, som del av totalförsvaret behöver uppgraderas, få ett större fokus 
och hanteras mer samordnat och långsiktigt. Detta kräver skyndsamt och att resurser 
tillförs. Dessutom krävs kunskap, ett ärligt klarspråk, och att politiken ”pekar med 
hela handen”. 

Resurs- och kunskapsbrist
Under seminariet konstaterades att marinen saknar nödvändiga resurser i form av far-
tyg, utrustning och personal. Samverkansformer och beslutsvägar för ett effektivt sjö-
fartsskydd finns inte på plats, viktiga beslut är inte tagna och kunskapen om sjöfartens 
roll och betydelse brister både generellt och inom instanser där den borde vara mer 
självklar. Kunskapsbristen gäller inte bara sjöfartsskyddsfrågor, utan också sjöfarten 
generellt. Den går djupt ner i samhället där flera generationer svenskar tappat kun-
skapen om Sveriges starka beroende av havet och vattenvägarnas betydelse och möj-
ligheter för samhället. Utan denna allmänna sjöfartsmedvetenhet har antalet sjömän 
minskat, rederier försvunnit och vattenvägarnas användning inrikes minskat. Detta 
har i sin tur gjort att kraven på politiken och trycket på myndigheter och organisationer 
varit lågt. Ett lågt tryck från svenska folket – från väljarna – har lett till mycket liten 
aktivitet från politiken. Kunskapen om sjöfarten måste byggas upp igen och medveten-
heten öka om landets beroende av vattenvägarna och skyddet av våra maritima gränser. 
Den negativa utvecklingen för marinen och den svenska handelsflottan måste brytas. 
Svensk sjömakt behöver stärkas.

Chefen för Göteborgs garnison, överste Fredrik Herlitz, beskriver det maritima sam-
spelet i Göteborg.
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Stark industri och kunskapsstark näring
Samtidigt som utvecklingen för den samlade sjöfarten varit negativ är utvecklingen 
inom svensk industri mycket stark och ökar. Ny teknik och nya material, mer hållbara 
råvaror påverkar industriutvecklingen, t.ex. satsningar på fossilfritt stål och batteri-
tillverkning. Behovet av hamnar och effektiva export- och importflöden med fartyg är 
stort. 

I många fall är Sverige också ledande inom sjöfartsutvecklingen, t.ex. vad gäller sys-
tem, bränsle och framdrift. Detsamma gäller inom den maritima akademin där Sverige 
ligger långt framme internationellt. 

Det är alltså angeläget att inte bara se frågor kring sjöfarten som nationellt avgränsa-
de angelägenheter, utan också i ett större internationellt perspektiv. Sverige behöver sin 
maritima kompetens, en resursstark marin, sina rederier, maritima underleverantörer, 
tillgång till fartyg och besättningar samt en fastlagd nationell strategi för att utveckla 
sjöfarten. Stuprörsageranden utan koordination med andra aktörer och ett otillräckligt 
engagemang från politikens och myndigheternas sida utgör hinder. Myndigheterna, 
marinen och den maritima näringen behöver istället öka sin strategiska samverkan. 
Finansiering av forskning och teknisk utveckling behöver långsiktigt säkerställas så 
att Sverige kan stå sjöfartsstarkt. Säkra kommunikationslösningar är i sammanhanget 
en nyckelfråga.

Sjöfarts- och försvarspolitik
Den samlade maritima näringen bör ges möjligheter att utvecklas som kommersiell 
näring, men också som en avgörande del av och resurs inom totalförsvaret – och ytterst 
för Sverige som nation i en snabbt föränderlig värld. Sjöfartspolitiken och försvarspo-
litiken hör ihop och det är högsta tid för en förändrad syn på den samlade sjöfarten och 
på Sverige som sjöfartsnation.  

Civilsamhället, som står för stora delar av sjöfartsskyddet, är ofta mer snabbfotat än 
offentlig sektor och den maritima näringen har kapacitet för en snabb omställning. Va-
nan att snabbt möta nya verkligheter finns, liksom att snabbt organisera om och skapa 
nya kontakter. Inom politiken och myndighetsvärlden är processerna långsammare och 
inte alltid tydliggjorda. Många beredskapsfrågor är heller inte belysta, genomarbetade 
och fastlagda, t.ex. roller och ansvar, samverkan mellan myndigheter och mellan myn-
digheter och näring, på såväl riks-, som lokal och regional nivå. Kontaktpersoner kan 
finnas utsedda, men saknar ofta nödvändiga kunskaper, förutsättningar och resurser.  

Nedmonterade organisationsstrukturer och fartygsbrist
Offentlig sektor har avvecklat och till stora delar tappat bort den tidigare väl fung-
erande statliga beredskapsstrukturen och dess inarbetade samverkan. Att återupp-
bygga denna organisationsstruktur inom offentlig sektor, som sedan kan kopplas ihop 
med den privata sektorn, är en stor utmaning, men alldeles avgörande för återuppbyg-
gandet av sjöfartsskyddet. Speciellt viktigt är kunskapen, de tydliggjorda beslutsvä-
garna, ansvaret och mandaten. På en fråga till seminariepanelen med politiker och
näringslivsföreträdare den 14 oktober graderade samtliga paneldeltagare de viktigaste 
åtgärderna för ett återuppbyggt sjöfartsskydd till mellan 8 och 10, på en tiogradig skala.
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Inom sjöfartsskyddet och totalförsvaret är tillgången till fartyg och besättningar 
avgörande frågor att hantera. Marinen har för få fartygsresurser, för lite och för gam-
mal utrustning samt för få värnpliktiga. Staten äger inga civila handelsfartyg utan är 
beroende av svenska rederier och sjömän. Sverige har heller inga krigsplacerade civila 
fartyg och osäkerheten är stor om hur vi kan säkra en nödvändig svensk bemanning. 
Den svenska handelsflottan har stadigt minskat, rederier har försvunnit och fartyg har 
flaggats ut. Svenska sjömän är en bristvara eftersom många svenska fartyg idag har 
utländskt manskap. Hur ska Sverige säkerställa en nödvändig och fungerande fartygs-
flotta om en kris- eller krigssituation uppstår?

Hamnrelaterade frågor
Inom hamnvärlden finns också många viktiga frågor runt sjöfartsskyddet att hantera. 
Hur ser beredskapsarbetet ut i en hamn med utlandsägda terminaler, t.ex. Göteborgs 
Hamn och Stockholm Norvik Hamn? Hur kan hamnarna samverka och hur många 
hamnar kan få marinens skydd? Hur ser de kommunalt ägda hamnarna på sin roll i 
det nationella beredskapsarbetet? Och hur säkerställs transporter från hamnarna in i 
landet?

Viktigt att stå stark
Corona-pandemin har också ökat tydligheten kring att Sverige i en kris-, gråzons- eller 
krigssituation först och främst måste kunna ta hand om sig själv. När krisen kommer är 

Paneldiskussion med Pål Jonson, M, ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm, V, 
ordförande Trafikutskottet, Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn AB, Carl Carlsson, 
ansvarig för sjösäkerhetsfrågor Föreningen Svensk Sjöfart, och Jan-Eric Nilsson,
Totalförsvarsavdelningen i Försvarsmaktens högkvarter..
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varje land sig själv närmast, samarbetsavtal och överenskommelser sätts under starkt 
tryck. Gränser stängs och fria flöden mellan länder kan inte tas för givna. Östersjön är 
inte ett intressant område/hav för t.ex. Norge vars främsta fokus ligger i norr, Danmark 
med fokus åt nordväst och Nordeuropa med fokus söderut. Inte heller Storbritannien, 
vårt historiskt stödjande ”grannland”, har Östersjön som fokus, utan fokuserar istället 
på sin roll i ett globalt perspektiv. 

Öka den gemensamma styrkan
För ett starkt svenskt sjöfartsskydd krävs många och viktiga insatser inom skilda om-
råden, ett långsiktigt fokus, planer och resurser, samverkan samt omfattande övningar. 
Parallellt behöver frågorna om marinens nödvändiga resurser och framtida struktur, 
vattenvägens utnyttjande som infrastruktur och utvecklingen för den maritima näring-
en diskuteras. Samverkan är centralt för beredskapsarbetet och dessutom nödvändigt 
inom allt fler områden som idag förenar marinen, handelssjöfarten och den inrikes 
sjöfarten. Ökad samverkan gör också att såväl den egna som den gemensamma styrkan 
stärks.

Fortsatt arbete
Kungl. Örlogsmannasällskapet har lyft frågan om återuppbyggnaden av ett starkt 
svenskt sjöfartsskydd. Frågan, med sina många delområden, behöver fortsätta att lyf-
tas, diskuteras och hanteras. Ytterst är det politiken som skapar förutsättningarna. Ett 
väl fungerande, planerat och inövat sjöfartsskydd, som alltid står redo, är av avgörande 
betydelse för hela Sverige.

Sjöfartsskyddet – fyra huvudbudskap
1. Sjöfartsskyddet är en avgörande del av Sveriges totalförsvar. Utan ett väl fung-

erande och väl organiserat sjöfartsskydd kan Sveriges varuförsörjning stoppas 
med allvarliga och omedelbara konsekvenser som följd. Ett välutvecklat sjö-
fartsskydd finns ännu inte och måste skyndsamt byggas upp. Politiken behöver 
ytterst ge förutsättningarna och tilldela resurserna.

2. Marinens resurser av fartyg och människor är under överskådlig framtid alltför 
begränsade för att kunna hantera skyddet av sjöfarten in till svenska hamnar – 
främst Göteborgs hamn – och ett eventuellt samtidigt angrepp mot Sverige. Det 
civila försvaret har en tung uppgift, men är idag alltför svagt organiserat.

3. Sverige har en betydande maritim näring och forskning, som måste få fortsätta 
att utvecklas – för kommersiell utveckling och vinning samt som viktig resurs 
för totalförsvaret och marinen.

4. Svensk sjöfart – marinen, handelssjöfarten och den inrikes sjöfarten – har starka 
kopplingar och måste ses tillsammans. Sjöfartspolitiken/trafikpolitiken och för-
svarspolitiken måste hänga ihop.
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Talare vid jubileumsseminariet
Anders Grenstad, konteramiral, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Välkommen och inledning
Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet  
Sveriges flotta 1771 – 2021, några utvecklingsperspektiv
Carl-Johan Hagman, vd Stena Rederi AB, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Handelssjöfartens betydelse för sjömakt – praktiska exempel, förr och nu
Jan-Eric Nilsson, kommendör, Försvarsmakten Högkvarteret, totalförsvarsavdelningen, ledamot av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Totalförsvarets betydelse för sjöfartsskydd och rikets försörjningsmöjligheter
Fredrik Herlitz, överste, chef Älvsborgs amfibieregemente och garnisonschef Göteborg, ledamot av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Samspel och satsningar för säkra transportflöden till och från svensk hamn
Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare, hedersledamot av Kungl. Örlogsman-
nasällskapet 
Havet och dess gränser och hur påverkar havsrätten?
Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik, Stockholms universitet, ledamot av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 
Havet och oceanografin – vad vet vi och vad vet vi inte?
Mikael Hägg, enhetschef, Maritima operationer, RISE Research Institute of Sweden 
Sjöfartsforskning, teknik, underleverantörer, varv – hur sjöfartsstarkt är Sverige?
Johan Norrman, avdelningschef Operativa avdelningen, Kustbevakningen 
Vem styr och hur samordnas Sveriges maritima beredskapsarbete?
Pål Jonson, M, ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm, V, ordförande Trafikutskottet, Carl Carls-
son, ansvarig för sjösäkerhetsfrågor Föreningen Svensk Sjöfart, Elvir Dzanic, vd Göteborgs Hamn 
AB och Jan-Eric Nilsson, kommendör Försvarsmakten 
Paneldiskussion: Om krisen eller kriget kommer – beredskap, samverkan, försvar och skydd
Moderatorer: Anna Risfelt Hammargren och Niklas Granholm, ledamöter och styrelseledamöter av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet  
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Försvaret av Sverige börjar till sjöss
Författare: Ledamöterna Per Edling och Fredrik Hesselman

Måndagen den 8 november 2021 arrangerade vetenskapsgren I ett symposium med 
materielförevisning på Berga. Deltagare var ett 40-tal akademiledamöter och in-
bjudna gäster. Närvarade gjorde även marinchefen och ledamoten konteramiral 
Ewa Skoog Haslum med sin ställföreträdare ledamoten brigadgeneral Peder Ohls-
son. Arrangemanget började med gemensam bussresa från Stockholms Central till 
Haninge garnision. Sjöstridsskolan och Stockholms amfibieregemente ordnade smi-
dig och snygg passage via morgonkaffe till förmiddagens symposium.  
Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad hälsade besökarna väl-
komna i Blå salen till jubileumsveckans första dag. Sedan gav C Amf 1 ledamoten 
överste Patrik Gardesten, sekunderad av C 4.sjöstridsflottiljen ledamoten kommendör 
Jon Wikingsson, en kort presentation av Haninge garnison med dess verksamhet. Ve-
tenskapsgrenens ordförande Per Edling introducerade sedan dagens arbete med att på-
minna om att det i VSG I är ganska vanligt att använda historiska exempel för att för-
söka säga något om framtiden. För att följa sedvänjan även denna jubileumsdag delade 
Edling upp symposiet i tre delar: perioden 1971 – 2021, från nu till en bit in i framtiden 
samt en fortsättning mot 2071. Ambitionen med förmiddagen var att försöka förutse vad 
någon av Edlings efterträdare kommer att säga i samband med KÖMS 300-årsjubileum.

Inledningsvis gjorde ledamoten Fredrik Hesselman en marintaktisk exposé såsom 
ett kondensat av VSG I kapitel i 250-årsboken. Tiden 1971 till 2021 var en period 
färgad av stora säkerhetspolitiska och militärstrategiska förändringar. Hesselman 
försökte locka åhörarna till reflektion om hur KÖMS debatterat och varit aktiva i att 
driva den marina utvecklingen och använde Tidskrift i Sjöväsendet som primär källa. 
Åhörarna fick i början av föredraget frågan ”vad hände år 2008”? Vid slutet av sin ex-
posé återkopplade Hesselman till 2008: regeringen etablerade den s.k. genomförande-
gruppen i syfte att drastiskt minska försvarsutgifterna, TRFL och TRKA1 upphävdes 
utan omedelbar ersättare, EU inledde Operation Atalanta vid Afrikas horn och krisen 
i Georgien utmanade visionen om Östersjön som fredens hav. Det var med andra ord 
ett hektiskt år när marinen inledde en aktiv tid av internationella insatser och fick flera 
operativt viktiga materielprojekt strukna samtidigt som den säkerhetspolitiska situa-
tionen i närområdet mot alla förhoppningar ånyo ändrades. Lärdomen för framtiden 
kan formuleras i frågorna; ”Hur lär vi oss upptäcka ett nytt 2008? Är det möjligt att 
vara så militärstrategiskt medveten?” 

Hesselmans redogörelse hade en tyngdpunkt på i första hand flottan och i andra hand 
amfibiestridskrafterna under det att det fasta kustartilleriet fick relativt litet utrymme, 
helt enkelt beroende på att det inte har skrivits så många artiklar i ämnet i TiS sedan 
1971. Anledningen bedöms vara att under större delen av den studerade perioden var 
Kustartilleriklubben aktiv med egna forum vilket möjligen påverkade mängden KA-
artiklar i TiS. Emellertid har KÖMS blicken riktad mot framtiden och dagens hela 
marin återspeglar sig i akademiledamöternas artiklar. 

1. Taktikreglemente för flottan resp. för kustartilleriet [Reds. anm.]
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Därefter äntrade vår marinchef konteramiral Ewa Skoog Haslum scenen och höll 
ett anförande med rubriken ”Marinen – här och nu och sen”. Utgångspunkten för ma-
rinchefens föredrag var ”MC vilja” från tidigt våren 2021 och det arbete som nu görs 
i Marinstaben för att materiel, personal, verksamhet och infrastruktur ska utvecklas i 
samklang. Marinens fartyg och övrig materiel kommer med få undantag att renoveras 
eller ersättas under 2020-talet och det gäller att marinen kan attrahera kompetent per-
sonal till dessa kvalificerade system. Därefter sattes marinen i ett operativt samman-
hang genom att fokus hamnade på de flöden som vårt land är beroende av och på den 
snabba och negativa utvecklingen av säkerhetsläget i vårt närområde. 

Konteramiral Skoog Haslum styrde sedan in på den utveckling som pågår av den 
konceptuella pelaren i marinens krigföringsförmåga genom att som exempel visa hur 
det nyligen fastställda reglementet för marina operationer beskriver hur sjöövervak-
nings-, sjöfartsskydds- och kustförsvarsoperationerna ska genomföras. Dessutom re-
sonerade hon kring att marinen, trots neddragningar under lång tid, fortfarande har 
en imponerande förmågebredd. Marinen har ett system av förband och ledning som 
passar väl för att genomföra förekommande och förväntade operationer. Marinchefen 
avslutade med att göra en utblick mot de tekniska framsteg som kan förväntas under de 
kommande decennierna, med nya korvetter, ubåtar och granatkastarbestyckade strids-
båtar. Mycket är gjort, men stora ansträngningar krävs från Försvarsmakten, FMV och 
inte minst industrin för att förnyelsen av marinen ska ske i enlighet med försvarsbe-
slutet 2020.

Slutligen försökte Per Edling knyta ihop säcken och med hjälp av auditoriet blicka 
framåt mot 2071. Havets betydelse som källa till livsmedel och energi samt roll som 
transportled kommer att öka. Därför blir det ännu viktigare att kunna utnyttja havet 

Mot 2071 – Kungl. Örlogsmannasällskapets Per Edling för dialog med marinchefen 
Ewa Skoog Haslum, efter hennes föredrag.
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Robotsystemet Hellfire (Rb 17), stridsbåtar samt ytterligare materiel förevisades av 
officerare och soldater ur 2.amfibiebataljonen.
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för sina egna syften i framtiden. Den snabba utvecklingen inom såväl rymddomänen 
som under ytan leder till att framtidens örlogsfartyg kommer att behöva kunna upp-
täcka och bekämpa mål i hela spektrumet från rymden till havsbottnen. Under diskus-
sionen framkom vidare att symposiets deltagare inte bedömer att ytfartygen kommer 
att springas om av sensorutvecklingen, inte ens från rymden. Som sammanfattning 
kanske kan sägas att havet kommer att vara både viktigt och stort även 2071. 

Efter lunch på Berga slott bjöd Stockholms amfibieregemente och Fjärde sjöstrids-
flottiljen på materielförevisningar. Överstelöjtnant Christoffer Lennings förevisade 
stridsbåtar, vapen och soldater från 2.amfibiebataljonen, örlogskapten Anders Perssons 
besättning visade upp korvetten HMS Helsingborg och örlogskapten Nathaniel Arby 
beskrev minröjningsfartygens förmågor ombord HMS Ven. Stolta amfibiesoldater 
och sjömän kunde för akademiledamöter och inbjudna gäster berätta om våra marina 
krigsförband, vilket var mycket uppskattat. 

Det klara kalla vädret och besöken ombord i stridsbåtar och örlogsfartyg gjorde att 
eftermiddagens avslutning på Berga slott fick en värmande gunrumsstämning. Där 
serverades ändamålsenligt förstärkt eftermiddagskaffe vilket lyfte de navalakademis-
ka reflektionerna till bekväma nivåer. Dagen avslutades med gemensam bussresa åter 
till Stockholms Central med siktet inställt på resterande delar av jubileumsveckan.

Vi vill framföra vårt varma tack till alla som var delaktiga i förberedelser, genom-
förande och utvärdering av jubileumsarrangemangen på Berga den 8 november 2021. 
Vi visade genom denna dag att försvaret av Sverige av allt att döma kommer att börja 
till sjöss även 2071 och att vetenskapsgren I alltid är beredd att gå först mot målet.
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Symposium om Marinens officersutbildning.
Författare: Ledamöterna Mikael Brännvall & Jonas Hård af Segerstad, 
Tisdagen 9 den november arrangerade vetenskapsgren II, som omfattar områdena 
personal, utbildning och marinmedicin, ett symposium om marinens personalför-
sörjning. Symposiet tog delvis sin utgångspunkt i Kungl. Örlogsmannasällskapets 
skrift från 2019 ”En marin för Sverige – Hur ska marinen bemannas?” Den disku-
terar hur marinen bör personalförsörjas, vilka behov som finns och hur dessa kan 
tillgodoses. I skriften föreslås ett antal förändringar, bland annat i dagens militära 
utbildningssystem. 
Ett sextiotal personer samlades på Militärhögskolan Karlberg för tre komprimerade 
delseminarier som innehöll inledningsföredrag, paneldebatt samt åhörardiskussion 
och frågestund. De tre delseminarierna behandlade i tur och ordning marinens offi-
cersutbildning, reservofficerssystemet samt mariningenjörssystemet.

Symposiet inleddes med ett välkomstanförande från Kungl. Örlogsmannasällska-
pets ordförande Anders Grenstad. Ledamöterna Mikael Brännvall och Jonas Hård af 
Segerstad fungerade som moderatorer för de tre seminarierna.

Seminarium 1: Marinens officersutbildning 
Utgångspunkten för det första seminariet var frågan om huruvida marinens officerare 
utbildas på rätt sätt. Under 2000-talet har officersutbildningen förändrats i flera avseen-
den. Från att försvarsgrenar och truppslag hade egna officershögskolor, är utbildningen 
nu i stor utsträckning försvarsmaktsgemensam. Befälssystemet har reformerats, med 
följden att officerare och specialistofficerare utbildas på olika sätt och utbildningen till 
officer har akademiserats. 

Några av de frågeställningar som tematiserades var: Ger detta marinen rätt utbil-
dade officerare? Är officerarna relevant förberedda för sina första befattningar vid för-
band? Är utbildningen till officer för teoretisk? Tillgodoses de olika behov som flottan 
respektive amfibiekåren har?  

Seminariet inleddes av ledamoten Anders Enström, som är ställföreträdande chef 
för Sjöstridsskolan. Enström höll en beskrivande genomgång av dagens utbildnings-
system och tankarna bakom det, vilket han med sin bakgrund från bland annat För-
svarshögskolan är väl förtrogen med. Därefter följde en paneldiskussion där även 
överstelöjtnant Rickard Åström (Högkvarterets utbildningssektion), kapten Anders 
Claesson och löjtnant Erik Erlinder (yngre officerare tjänstgörande vid Militärhögsko-
lans kadettbataljon), samt kadetterna Emelie Persson och Agnes Rasmusson (ur det 
inneliggande officersprogrammet) deltog.

Ämnen som diskuterades var bland annat hur den gemensamma utbildningen påver-
kar marinens behov, kadetternas bakgrund och erfarenhet inför utbildningen och hur 
väl utbildningen svarar mot de krav som ställs i befattning som officer.

Kadetterna i panelen uttryckte på det stora hela uppskattning över utbildningen och 
de två yngre officerarna ansåg att officersprogrammet varit en relevant förberedelse för 
de första åren i yrket. Även kadetter som inte har en bakgrund som värnpliktiga eller 
som anställda i marinen kan mycket väl tillgodogöra sig utbildningen, menade de.
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En engagerad diskussion följde, där bland annat frågor ställdes om värdet av att 
officersutbildningen numera leder till en akademisk yrkesexamen. På den punkten ut-
trycktes delade meningar: för några var det viktigt, för andra inte. Men såväl elever 
som andra företrädare menade att utbildningen leder mot målet att få fram tillräckligt 
välutbildade sjö- och amfibieofficerare till marinen.

I En marin för Sverige argumenteras för att det vore fördelaktigt med någon slags 
aspirantutbildning, det vill säga en grundutbildning som är särskilt avsedd för att för-
bereda dem som är intresserade av att läsa officersprogrammet. Enligt vad som upp-
gavs i paneldiskussionen är inte ett sådant system förenligt med högskolesystemets 
regler ifall det bygger på att antagna till aspirantutbildningen garanteras en plats på 
officersprogrammet efter godkänd aspirantskola.

Seminarium 2: Reservofficeren – en underutnyttjad 
resurs i marinen?
Även det andra seminariet utgick från en problemformulering med utgångspunkt i En 
marin för Sverige, där behovet av återtagande tas upp. Reservofficerssystemet är en 
kostnadseffektiv del av personalförsörjningen för att säkerställa kompetensbehov som 
varierar över tid. Tillgången till reservofficerare sägs ofta vara särskilt betydelsefull för 
organisationens förmåga att tillväxa. Trots detta utbildar marinen knappt en handfull 
reservofficerare varje år och det är tveksamt om utbildning och tjänstgöring hänger 
ihop på ett sätt som är optimalt. Det står också klart att Försvarsmaktens växande 
krigsorganisation kommer att ha ett stort behov av reservofficerare. 

Några frågor som behandlades under seminariet: Hur kan systemet utvecklas för att 
ge bästa effekt? Hur kan rekryteringen utvecklas? Utbildas reservofficerarna på rätt 
sätt? Vilken uppgift bör reservofficerare ha i marinens förband? Hur kan reservoffice-
rarnas civilt förvärvade kompetens tillvaratas?

Panelen under seminarium 1 i samtal med KÖMS Ordförande Anders Grenstad (t.v.).
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Örlogskapten Johan Hamnegård, 
som är ordförande i Svenska flottans 
reservofficersförbund och reserv-
officer, inledningstalade och beskrev 
tydligt hur ett tidigare mycket väl-
fungerande system fallit i träda under 
den tid av knapphet som marinen och 
hela Försvarsmakten lidit av. Temat 
för anförandet kretsade kring beho-
vet av en återinförd systematik och 
avsaknaden av en uttalad inriktning 
från marinens sida om hur reserv-
officerarna ska användas. 

I den efterföljande paneldiskus-
sionen deltog även överstelöjtnant 
Rickard Åström (Högkvarterets utbildningssektion), ledamoten Evelina Hedskog (ör-
logskapten i reserven som är verksam inom försvarsindustrin) samt fänrik Erik Toms 
(reservofficer och civilekonom). Diskussionen handlade till stor del om hur ett återta-
gande skulle kunna ske och bred enighet rådde om att tydlighet och systematik är en 
förutsättning. De aktiva reservofficerarna som deltog beskrev hur möjligheterna att 
tjänstgöra i stor utsträckning beror på individernas engagemang, snarare än på aktiva 
idéer från förbanden. Ofta framförs argument om att det saknas plats eller befattningar 
för reservofficerare, vilket är svårt att förstå när marinen samtidigt talar om ett besvä-
rande vakansläge. 

Högkvarterets representant framhöll att det inte finns några formella hinder som står 
i vägen för att få systemet att fungera. Initiativet måste komma från marinen genom att 
beskriva hur det ska se ut och tydliggöra behovet.

Seminarium 3: Mariningenjören – förutsättningen för 
fortsatt teknik i framkant?
Mariningenjörskåren har tjänat den svenska marinen väl; att Sverige har egenutveck-
lade örlogsfartyg i världsklass är ingen slump. Trebefälssystemet innebär att marinin-
genjörerna på sikt blir marinens enda tekniska officerare, då maskinister med flera är 
specialistofficerare. Återväxten av nya mariningenjörer har gått på sparlåga i 20 år. Ett 
system för rekrytering av försvarsingenjörer är återinfört, men ger i bästa fall endast 
en eller två nya mariningenjörer per år. Attraktionskraften är låg relativt civilingenjö-
rens gynnsamma arbetsmarknad. Omtag och nytänkande behövs. Även detta område 
behandlas i En marin för Sverige. 

Bland annat adresserades följande frågor under seminariet: Hur väcka intresset för 
mariningenjörsyrket hos civilingenjörsstudenter? Vad kan enskilda förband göra för 
att bidra till en större mariningenjörskår? Vilka är möjligheterna för marinintern of-
ficersutbildning av civilingenjörer? Finns det möjlighet att påverka befordringsgången 
för mariningenjörer? Vad kan göras för att behålla de mariningenjörer vi har? 

Evelina Hedskog och Erik Toms i panelen på 
seminarium 2.
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Ämnet introducerades av ledamoten Mattias Svedin som inledningsvis utgick från 
en beskrivning av sin egen bakgrund som mariningenjör. Svedin är, utöver sin normala 
tjänst, också kompetensföreträdare för mariningenjörssystemet (se inträdesanförande 
på detta tema i TiS 1/2018). Bilden som tecknades påminde om den som gavs i det 
tidigare delseminariet om reservofficerarna: ett system som fallit i glömska och med 
endast enstaka individer antagna under de senaste åren. Behovet av mariningenjörer i 
marinen, övriga Försvarsmakten och även inom andra myndigheter samt att det skiljer 
sig från officerare i teknisk tjänst beskrevs tydligt och med referenser så långt tillbaka 
som till F. H. af Chapman. 

I panelen ingick även ledamoten Patric Hjorth och Karl Blomberg, båda marinin-
genjörer. Under diskussionen som följde och där även ett antal mariningenjörer bland 
åhörarna var engagerade, framfördes bland annat att det bör finnas flera vägar till att 
bli mariningenjör – det vill säga samtidigt officer och civilingenjör – och även här ef-
terlystes en ökad tydlighet i systemet och en vilja från marinens sida att beskriva hur 
man vill och tänker använda sina maringenjörer. Uppgifter, karriärvägar och utbild-
ningsgång behöver klargöras.

Under diskussionen framkom inga formella hinder för ett återtagande, utan proble-
met och dess lösning ligger i marinens egna händer. Den så kallade särskilda officers-
utbildningen, som kan läsas av personer som redan har en akademisk grundexamen, 
skulle kunna passa utmärkt för att komplettera en civilingenjörs teknologiska utbild-
ning med officerskompetensen. 

Patric Hjort (t.v.) och Mattias Svedin (profil) under seminariet kring mariningenjörer.
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Det pekades också på behovet av att återkommande visa upp marinen som en möjlig 
arbetsgivare för unga blivande civilingenjörer, vilket också har gjorts. Här framhöll 
ledamoten Svedin möjligheten att rekrytera ingenjörer redan efter tre års studier, då 
de flesta tar ut en examen på grundnivå och låta dem påbörja sin ”marinisering” på 
somrarna under den återstående studietiden.

Ett viktigt och återkommande inslag på jubileumsaktiviteterna var att erbjuda fort-
satta diskussioner och  kontaktbyggande i form av ”mingel” eller annat samkväm. Här 
kaffe utanför seminariesalen på Karlberg.
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Referat från Forsknings- och utvecklings-
seminariet under KÖMS jubileumsvecka
Författare: Ledamoten Mats Elofsson m.fl.
Onsdagen den 10 november anordnade vetenskapsgren III ett seminarium om 
svensk marin forsknings- och utveckling. Syftet med detta event var att visa på den 
forskning och utveckling som pågår i Sverige vid företag, universitet och myndig-
heter. Planeringen av seminariet leddes av ledamoten Mats Elofsson med stöd av 
ledamöterna Bo Wallander, Patrik Selling, Hans Wicklander, Mats Nordin, Håkan 
Nilsson samt Odd Werin. Planeringsgruppens initiala utmaning var vad som skulle 
behöva väljas bort. Seminariet hade en begränsad tid, det skulle inrymmas på en 
eftermiddag, så planeringsgruppen fick tidigt välja att fokusera på några utvalda 
områden. En konsekvens är att det finns många framtida seminarier för KÖMS att 
anordna inom områden som inte berördes denna eftermiddag. 
Den slutliga agendan blev området omvärldsuppfattning med fokus på radarutveck-
lingen och AI, området verkan med fokus på robotar och eldrörsluftvärn samt området 
farkostteknik med fokus på obemannade farkoster samt utvecklingen av designmeto-
dik i tidiga faser. Till detta inbjöds två inledningstalare, Försvarsmaktens forsknings-
chef överste Rickard Stridh samt Knut och Alice Wallenbergs forskningschef Sara 
Mazur. Avslutande talare var ledamoten Thomas Engevall. Seminariet modererades av 
ledamoten Odd Werin och genomfördes i Wallenbergssalen på Ingenjörsvetenskaps-
akademiens konferenscenter i Stockholm.

Inledning
Försvarsmaktens forskningschef överste Rickard Stridh inledningstalade om För-
svarsmaktens utökade satsningar på forskning och utveckling. Man genomför nu den 
ökning om 50 procent (+ 345 miljoner) som beslutades i försvarsbeslutet. Inom den 
marina arenan beställer Försvarsmakten forskning och utveckling inom området Un-
dervattensteknik med områdena sensorer för marin spaning och övervakning, signa-
turteknik, kommunikation, verkan och sårbarhet, varnar- och motmedelssystem, stör-
ning, vilseledning samt autonoma system. Dessutom beställs forskning och utveckling 
inom området Sjösystem. På fråga svarade Rickard Stridh att den största utmaningen 
som han såg var den nödvändiga rekryteringen om ca 300 forskare.

Därefter inledningstalade Knut och Alice Wallenbergs forskningschef dr Sara Ma-
zur om den forskning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar. Stiftelsen 
bildades 1917 och finansierar framstående forskning på svenska universitet med ca 
2,5 miljarder per år. Stödet ges till enskild forskning, infrastruktur för forskning samt 
strategiska forskningsprogram. De sistnämnda strategiska forskningsprogrammen ge-
nomförs inom AI, digitalisering och datadrivna teknikområden och finansieras i nu-
läget med 10 miljarder fram till 2030. Denna satsning kommer att ge attraktionskraft 
för att få framstående utländska forskare till Sverige men också nästan 1000 perso-
ner att disputera inom ramen för dessa program. Ett av dessa program är Wallenberg 
AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Detta är det största privata
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forskningsprogrammet någonsin i Sverige där satsningen är på 5,5 miljarder under åren 
2015 till 2030. Wallenbergs stiftelse bidrar med 4,2 miljarder och Chalmers, KTH och 
universiteten i Linköping, Lund och Umeå bidrar tillsammans med 1,3 miljarder. Målet 
med WASP är att skapa en världsledande plattform för akademisk forskning inom AI, 
autonomi och mjukvara till gagn för svensk industri. Forskningen genomförs inom fem 
områden som är publik säkerhet, moln, mjukvara, robotik samt media och språk. Sara 
betonade att det absolut viktigaste målet är att bygga kunskap och kompetenta män-
niskor som i framtiden kan verka inom svenska företag, myndigheter och skolor. På 
fråga om Sverige skulle kunna fortsätta att hålla sin ledande position inom forskning 
och innovation trots stora satsningar av bland andra Kina, framhöll Sara Mazur att det 
absolut kunde göras. Förutsättningarna var en stabil grundforskning och därutöver 
satsningar på ett antal väl valda områden där vi skulle kunna ligga på framkant.

Omvärldsuppfattning
Därefter fortsatte seminariet med området Omvärldsuppfattning. Ledamoten Bo Wal-
lander hade ansvarat för planeringen av denna del av seminariet. 

Området är mycket stort och en kraftig avgränsning var nödvändig med tanke på den 
korta tid som stod till förfogande. Vi beslöt att koncentrera oss på den mest kraftfulla 
sensorn för omvärldsuppfattning, dvs radarn med tanke på dess långa räckvidder och 
väderoberoende. Även Artificiell Intelligens (AI) togs med för att belysa hur denna 
nygamla teknik kan stödja bland annat radarsystem och omvärldsuppfattning.

I övre raden överste Rickard Stridh, Försvarsmaktens forskningschef, och dr Sara Ma-
zur, forskningschef för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, vilka inledde seminariet.
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Förste forskare Rolf Ragnarsson från FOI talade om forskning och teknikutveck-
ling inom radarområdet. Hårdvaruområdet för radar har utvecklingen givit effekti-
vare, mindre och snabbare kretselektronik. Denna utveckling sker främst inom civila 
telekommunikationssystem som sedan merutnyttjas inom utvecklingen av moderna 
radarsystem. Utvecklingen har givit nya material såsom galliumnitrid (GaN), snab-
bare AD- och DA-omvandlare, snabbare dataöverföring och allt snabbare program-
merbara beräkningskretsar. Ragnarsson beskrev därefter tre områden som dominerar 
framtidens radar. Det första är systemaspekter där man kan se mindre system burna av 
drönare och små satelliter, elektriskt styrda antenner (AESA och digitalradar), kom-
bination av sensor, kommunikation och störare, målklassificering och slutligen att ra-
darsystemen blir ännu mer programvarusystem. Det andra området är programvara på 
allt snabbare hårdvaruplattformar som gör att alltmer avancerade signalbehandlings-
metoder kan användas. Detta ger då krav på systemet att kunna hantera en explo-
derande mängd data. Den mjukvarubaserade radarn blir möjlig att göra flexibel och 
anpassningsbar till det aktuella syftet genom att endast mjukvaran anpassas. Det tredje 
området är distribuerade sensornätverk och datafusion. I ett distribuerat sensornätverk 
separeras sändare och mottagare vilket ger en möjlighet till att skydda mottagaren vars 
position förblir okänd. Vad gäller sändare så ger utvecklingen att dessa kan vara av 
olika slag och försöksmässigt så har man lyckats använda en tv-utsändning som sän-
dare för att detektera ett föremål. Datafusion innebär att signalspaning, radarspaning 
och optiska sensorer fusioneras i syfte att få mer information om målet.

Dr Fredrik Johansson, forskningsledare inom Artificiell Intelligens (AI) vid FOI:s 
enhet för beslutsstödsystem, fortsatte därefter med att redovisa stora AI-genombrott 
som skett det senaste decenniet inom främst djupinlärning (DL). Exempel är stöd för 
att tolka bildunderlag (bildklassificering) och maskinöversättning som bygger på artifi-
ciella neuronnät (ANN). Faktorer som möjliggjort ett AI-genombrott är de stora mäng-
der data som kan genereras pga. digitaliseringen, nya typer av modellarkitekturer samt 
en ”open source”-kultur där forskningsresultat, data och tränade modeller i de allra 
flesta fall är öppen information. AI-baserade system kan stödja den militära taktik- 
och teknikutvecklingen inom en mängd områden såsom t.ex. autonoma plattformar, 
övervakning, logistik och sjukvård. Parallellt med utvecklingen måste ett antal viktiga 
frågor diskuteras och studeras vidare såsom t.ex. etik, robusthet och förklarbarhet. Det 
är inte ett alternativ att inte förhålla sig till AI-utvecklingen.

Dr Fredrik Wising avslutade blocket Omvärldsuppfattning med tillämpningar inom 
radarområdet. Fredrik arbetar på Saab Surveillance i Göteborg och leder forskning och 
utveckling inom sensorområdet. 

Wising inledde med att peka på den korta tid som står till förfogande för en fartygs-
chef att fatta beslut och vidta åtgärder när hotbilden ökar och inkluderar exempelvis 
hypersoniska missiler. Det gavs exempel på radarsystem som i dag kan tackla en sådan 
hotbild som exempelvis de radarsystem som Saab kommer att leverera till Finland för 
deras nya ytfartyg inom det så kallade Squadron 2020-programmet.

Följande kärnteknologier är viktiga för att utveckla framtida radarsystem: elektriskt 
styrbara antenner, digitalisering, mjukvaruutveckling, AI och autonomi. Uppdatering 
av mjukvara är det verktyg som används för att anpassa systemen till nya hotbilder. 
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Nya viktiga förmågor som har eller skall införas är: 
• möjligheten att hitta små flygande mål som raketer och granater från granatkastare 

och samtidigt varna för dessa, 
• upptäcka små och långsamma drönare och framför allt sortera ut vad som är drö-

nare i områden med många fåglar, 
• detektera och klassificera ytterst snabba missiler,
• bemästra en miljö som är kraftigt störd med störsändning och klotter. 
Tricket är att alla dessa förmågor plus de traditionella, dvs att detektera och klassificera 
fartyg till sjöss och flygplan i luften, måste ske samtidigt för att hinna med i ett fram-
tida snabbare stridstempo. 

Avslutningsvis visade Wising, med prov som genomförts, att moderna avancerade 
radarsystem inte har några problem att detektera och följa t.ex. flygplan genom vind-
kraftparker. 

Verkan
Detta block planerades av Ledamoten Patrik Selling som också talade. Martin Hag-
ström, FOI och Björn Bengtsson SAAB, hade deltagit i förberedelserna och deltog 
också som talare.

Verkansblocket fokuserade på dagens teknologier men i en möjlig tänkt tillämpning 
ca 20 år framåt, år 2040. Presentationerna stödde sig bl.a. på NATO och FOI senaste 
rapporter och studier i ämnet.

Ledamoten Odd Werin agerade moderator, här i paneldiskussion med de tre talar-
na inom blocket ”Omvärldsuppfattning”, från vänster: forskare Rolf Ragnarsson, dr 
Fredrik Johansson och dr Fredrik Wising.



820

Selling inledde och fokuserade på den svenska traditionen där försvarsmyndigheter 
och försvarsindustri bygger system av system. Därefter presenterades de teknologier 
och tillämpningar som bedöms vara avgörande för att kunna framgångsrikt utveckla 
verkansförmåga de kommande 10-20 åren. Selling presenterade också de förmågor 
som eftersträvas, där räckvidd alltid står först men även pris, leveranstid, och tillgäng-
lighet är viktiga efterfrågade kvaliteter. Vidare konstaterades att hotbilden utvecklas 
idag åt alla håll: målen går fortare och de blir fler och de kommer från alla domäner: 
luft, sjö, mark, rymd och cyber. Samtidigt finns de klassiska hoten kvar. Tre huvudsak-
liga trender redovisades:
• ”Nyare” teknologier som försöker ta större och avgörande steg framåt i syfte att 

uppnå en mer överlägsen och mer markant ny förmåga: Laser, High Power Mi-
crowave (HPM), hypersoniska teknologier som hypersoniska kryssningsmissiler 
samt magnetkanoner (”rail guns”) och liknande teknologier som drastiskt försöker 
förkorta tiden som effekten eller stora mängder koncentrerad energi kan nå målet. 
Dessa utvecklingsansträngningar leds ofta av stormakter och omgärdas av såväl 
sekretess som strategisk kommunikation. Här är vinsterna stora, men då är också 
risker och kostnader i samma storleksordning.

• Fortsatt utveckling av System av system. Här byggs och förfinas redan be-
fintliga system på de områden där utveckling pågår på ett gynnsamt vis. Då 
sker utveckling i mindre steg men med mindre risk och till lägre kostnad. 

Martin Hagström från FOI i talarstolen under ”verkansdelen” av seminariet. Vid 
podiet Patrik Selling (t.v.) och Björn Bengtsson (t.h.).
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Den starka teknologiska utvecklingen kommer att skapa möjligheter, främst avse-
ende integration av nya billigare sensorer, utnyttjande av ökad datakraft och mer 
mjukvara och fler möjligheter att få autonoma funktioner.

• En tredje trend är behovet av fler och billigare vapensystem för större ytor och om-
råden som idag är närmast tomma. Det finns att behov av att skapa tröskeleffekt på 
många områden och undvika att ge angriparen möjligheter till indirekta metoder. 
Men systemen måste ha erforderlig kvalitet och dessutom kunna hanteras av en 
mindre bemanning.

Martin Hagström från FOI framförde ett resonemang kring själva verkansfunktionen 
och började då med en tillbakablick. Historiskt har stor verkansdel alltid varit viktigt 
och Sverige har goda traditioner inom det området. Fartyg har oftast visat sig mer 
stryktåliga än förväntat. Å andra sidan så är det mer och mer fokus på sensorer, stör-
skydd och liknande så att exempelvis robotarna verkligen kommer fram och träffar av-
sett mål. Detta har till del motiverat mindre fokus på verkan och ibland även en mindre 
verkansdel. Utveckling handlar mycket om avvägningar mellan olika önskemål och 
krav. De framtida valen är inte självklara.

Hagström fortsatte med att beskriva hypersoniska robotar som ett exempel på ny och 
kommande verkansteknologi. Hypersonisk är farkoster som har fart Mach 5 eller mer. 
Idag kommer hypersoniska robotar som uppträder som ballistiska robotar med hög 
fart men de är i början på utvecklingen och de är de kommande åren mest inriktade 
mot fasta mål och inte mot mindre eller medelstora fartyg. Hypersoniska kryssnings-
robotar bedöms ligga minst 20 år bort: teknologin är svår, roboten blir mycket het och 
sensorerna fungerar inte då roboten skapar en plasmaskärm i de farterna. Hagström 
poängterade däremot att supersoniska (Mach 2-3) robotar finns och är operativa. De 
innebär redan idag och kommer fortsättningsvis innebära rejäla utmaningar för ett 
fartygs luftförsvar.

Björn Bengtsson, SAAB, gjorde en framställning om sjömålsrobotarnas möjliga ut-
veckling. Även Bengtsson pekade mycket på olika svåra avvägningar i den kommande 
utvecklingen. Först är det viktigt att träffa rätt mål, och att undvika att träffa skenmål, 
civila fartyg, fiskebåtar och liknande. I Östersjön bedöms målbilden vara komplex även 
i krig där den civila delen inte kan önskas bort. Men samtidigt som mer avancerad sen-
sorer används för tidig identifiering, så är dessa troligtvis inte lika miljötåliga, vilket 
kan försvåra mållåsning i vissa situationer.

Ett viktigt och avgörande steg framåt är om det kan skapas ett nätverk i en salva 
mellan flera robotar och att dessa kan agera koordinerat på väg till och i målområdet. 
Robotarna kanske även kan stödjas av en flygande relästation, kanske en drönare. Ro-
botarna i salvan kanske dessutom inte har samma set-up, eller konfiguration. Det som 
ligger närmast i tid är att en eller flera robotar som flyger med är dedikerade störsän-
dare som ska skapa möjlighet för ”verkansrobotarna” att komma ända fram.

Men samtidigt är det väl känt hur utmanande det kan vara att etablera fungerande 
nätverk och hålla dem på topp. Fienden kommer självfallet försöka störa dessa. Så pa-
rallellt bör utvecklingen av själva roboten fortsätta, att göra den mer störtålig och mer 
kompetent att undvika olika försvarszoner och nå fram på egen förmåga.
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Selling beskrev sedan möjlig utveckla av UAV:er och främst då UAV:er i stora antal 
som rör sig koordinerat, i svärmar. Dessa UAV:er kan ha olika uppgifter: vilseledning 
och störning, spaning, reläfunktion och verkan. Idéerna liknar mycket vad som redan 
sagts om sjömålsrobotar men UAV:erna rör sig långsammare men bör samtidigt kun-
na vara mycket billigare. Patrik tryckte på att UAV-utvecklingen nu går mycket fort, 
liksom utvecklingen av motmedel. Nya billiga sensorer gör UAV:erna till utmärkta 
spaningsplattforma till lågt pris. Nya nätverk och AI bör kunna hjälpa operatörerna 
att styra svärmar av UAVerna över stora områden, vilket borde skapa en förbättrad 
omvärldsuppfattning och en förstärkt försvarsförmåga.

Likande utveckling kan ses inom artilleri- och eldrörutvecklingen: granaterna får 
bättre sensorer och de kommer att uppdateras med färsk information i datalänkar från 
fartyg till granat eller från drönare till granat. Vidare utvecklas idag styrbar ammuni-
tion som kan ändra bana i luften för att möta avancerade hot som manövrerar (kurvar) 
in mot fartyget.

Avslutningsvis presenterades, som en tankeväckare, en hypotetisk fartygsarsenal 
med ett flertal fartyg där kanske bara ett är bemannat. Fartyget har ett närskydd av flera 
olika typer av verkan: eldrör, mindre robotar, laser, HPM och elektronisk störning. I 
ett mellanläge placeras olika grupper av svärmande UAV:er för att spana och för att ge 
förvarning i syfte att undvika överraskning. Slutligen har fartygen ett antal avancerade 
luftvärns- och sjömålsrobotar som ska slå angriparens mest avancerade och mest skyd-
dade mål, och helst på så stora avstånd som möjligt.

Teknologierna är kända men det är svårt att bedöma vilka teknologier som får ge-
nombrott och som i samverkan med andra tekniska landvinningar kan skapa helt nya 
situationer och möjligheter. Datakraft och autonomt uppträdande bedömdes att vara 
två av speciell betydelse.

På fråga om höghastighetsrobotar bedömdes kunna utföra någon form av målanalys 
med tanke på sin höga hastighet blev svaret att något absolut svar inte kunde ges men 
att det torde vara en för roboten svår situation.  

Farkostteknik
Ledamoten Hans Wicklander, verksam vid Saab Kockums, koordinerade blocket far-
kostteknik och inledde med ett anförande rubricerat Obemannade farkoster – utveck-
lingstrender. Hans inledde med att understryka havets betydelse för marinen, nationen 
och jordens befolkning. Vår kunskap om hav är trots detta mycket begränsad. 

Han övergick sedan till att tala om megatrender och hur dessa följer den så kall-
lade Gartnerkurvan eller ”hypekurvan”, där en nymodighets värde ofta överskattas 
inledningsvis, för att så småningom finna sitt rätta värde. De starkaste trenderna för 
närvarande gäller hållbarhet, såväl ekonomisk och social som miljö- och klimatmässig. 

Vad gäller hållbarhet menade Wicklander att Sverige och svensk industri har en stor 
konkurrensfördel av att Sverige tidigt ställer hårda krav. På sikt kommer alla att behöva 
ställa om. Marin farkostteknik har också nytta av att de militära krav som sedan länge 
ställts på låg signatur, hög fart och lång uthållighet redan driver utvecklingen i hållbar 
riktning. Låga signaturer kräver låga emissioner, hög fart och lång räckvidd kräver 
energisystem med hög verkningsgrad och i vissa fall lättkonstruktioner.  



823

Wicklander redogjorde sedan för den nationella innovationsagendan för undervat-
tensteknik. Agendan togs fram av myndigheter, akademi och industri i samverkan 
2016 och uppdaterades 2019. Agendan identifierar undervattensteknikens samhällsnyt-
tor och visar med effektlogik hur undervattensteknik stödjer flera av FN:s globala mål 
och regeringens maritima strategi. Tre centrala nyttoområden med undervattensteknik 
har identifierats; miljö och klimat, havet som hållbar resurs samt försvar och säkerhet. 
Agendans huvudbudskap är att Sverige har behov av ett nationellt statligt finansierat 
forskningsprogram inom undervattensteknik. 

Ledamoten fortsatte sedan med en överblick av den nationella forsknings- och inno-
vationsagendan för svensk sjöfart, NRIA Sjöfart 2021, som tagits fram av industri, 
akademi och myndigheter i samverkan. Agendan handlar om framtiden för den svens-
ka sjöfartssektorn som omsätter drygt 85 miljarder kronor per år, sysselsätter direkt 
cirka 30 000 personer (indirekt mer än 100 000) och transporterar drygt 170 miljoner 
ton gods och omkring 67 miljoner passagerare per år. Fokus ligger på hur svensk sjö-
fartsforskning och -innovation med rätt förutsättningar kan möjliggöra en mer hållbar 
och internationellt konkurrenskraftig sjöfartssektor som bidrar med viktiga samhälls-
nyttor.

Wicklander redogjorde sedan för Nationellt centrum för maritim robotik - SMaRC, 
där han är styrelseordförande. SMaRC är ett industriellt forskningscentrum finansierat 
av Stiftelsen för strategisk forskning. Medverkande parter är Saab, Marin mätteknik, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk, Göteborgs universitet och 
Stockholms universitet, samt Kungliga tekniska högskolan som värdorganisation.

De huvudsakliga utmaningarna, som hindrar robotiken från att fullt ut kunna leve-
rera nytta, är att minska behovet av mänsklig interaktion, att skapa förutsättningar för 
långvariga uppdrag och att möjliggöra operationer i okända miljöer.

Åhörare vid seminariet.
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SMaRC nyttjar en effektlogik som beskriver hur nyttoområden som miljö, övervak-
ning och odling erfordrar förmågor som autonomi, perception, uthållighet och kom-
munikation vilka i sin tur ställer krav på nyckelteknologier  som exempelvis artificiell 
intelligens, navigationssystem och kommunikationssystem.

Demonstratorverksamhet, det vill säga provning och validering av forskningsresul-
tat i verklighetsnära miljöer, är en central aktivitet inom SMaRC. Integration av tekno-
logi från olika delprojekt i en gemensam farkost integrerar såväl tekniska system som 
deltagande individer. Centrats viktigaste resultat är kompetenta individer som ingår i 
kompetensnätverk.

Wicklander övergick därefter till en diskussion om varför obemannade marina sys-
tem erfordras i marinen. Huvudskälet är fåtalighetsproblematiken där större enheter 
som ubåtar och korvetter är för få för att täcka Sveriges långa kust dygnet om, året runt. 
Obemannade system är ett kostnadseffektivt sätt att komplettera större enheter. Det 
handlar inte om obemannat eller bemannat, det handlar om både och. 

Obemannade system kan vara autonoma eller fjärrstyrda, där grad av autonomi 
väljs utifrån aktuellt uppdrags förutsättningar. Systemen kan nyttjas för till exempel 
övervakning, minjakt, ubåtsjakt, logistik eller vapeninsats. Monotona, långvariga eller 
farliga uppgifter är särskilt lämpliga för obemannade system. Olika typer av farkoster 
bidrar med vissa förmågor; ytfarkoster kan ge uthållighet, undervattensfarkoster ger 
dolt uppträdande och flygfarkoster kan ge hög hastighet eller stor sensorräckvidd.

Wicklander menade att autonoma delsystem bör utgöra en del av kommande större 
materielsystem, ej anskaffas separat. För nästa generation ytstridsfartyg bör det vara 
lika naturligt att integrera ytgående autonoma farkoster som robotar eller torpeder. 

Hedersledamoten  i Kungl. Örlogsmannasällskapet Jacob Wallenberg i samspråk med 
Andre styresmannen i Kungl. Krigsvetenskapsakademien Björn von Sydow under ras-
ten på seminariet.
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Vidare underströks behovet av en obruten innovationskedja. Idag nyttjas systemut-
veckling som gjordes före den strategiska timeouten i början av 2000-talet. Sverige be-
höver fylla på med systemutveckling som tillåts misslyckas. Stora anskaffningsprojekt 
kan inte tillåta att delprojekt misslyckas, därför måste utvecklingen ske tidigare inom 
systemutvecklingsprojekt

Vi står inför betydande utmaningar. Uthålliga nationella forsknings- och utveck-
lingsprogram krävs, baserade på nationell samverkan myndigheter, akademi och indu-
stri. Vidare krävs stora farkostutvecklingsprogram med obemannade delar.

Lennart Bossér från FOI talade under rubriken Ubåts- och örlogsfartygsutveckling. 
Han belyste utmaningarna förknippade med kravställning på marina farkostsystem där 
motstridiga krav skall balanseras. 

Inledningsvis berörde han hur lång tid som förflutit sedan Sverige senast bedrev 
större marina utvecklingsprojekt och de utmaningar som detta medför när utvecklings-
verksamheten skall återtagas.

En koherent designmetodik erfordras för att hantera operativa, tekniska och ekono-
miska krav från många intressenter. Inom FOI har det utvecklats metoder och verktyg 
för att i en iterativ process hantera tidiga skeden i utvecklingsprojekt. Processen inleds 
med kravdesign där parametrar varieras och studeras i funktionsdomänen. Med hjälp 
av datorsimulering genereras ett stort antal kandidatdesigner som prövas i operations-
analys. Ett urval av mest gynnsamma alternativ jämförs genom systemanalys och kan 
sedan utgöra grund för en konceptdesign. I konceptdesignen prövas realiserbarheten i 
installationsdomänen genom att ett grovt generalarrangemang skapas och analyseras 
för ett antal av kandidaterna.

Ett viktigt motiv för det beskrivna arbetssättet är att det ger bättre beslutsunderlag i 
tidiga skeden jämfört med traditionella metoder. Metod och verktyg gör det möjligt att 
med kort ledtid och till låg kostnad iterera designen, med god kontroll över alla viktiga 
faktorer, så att ett mer komplett och säkrare underlag föreligger när projektet går över 
till projekteringsskedet.

Bossér belyste också kostnadsutvecklingen för marina farkostsystem, såväl inter-
nationellt som nationellt. Kostnaden har senaste seklet visat en stadig trend att öka 
betydligt snabbare än konsumentpriserna. Orsakerna är allt högre krav beroende på 
mer krävande hotbild och utökade uppgifter för plattformarna, vilket i sin tur leder till 
behov av mer kvalificerad utrustning och en alltmer komplex integration. Varje marin 
plattform byggs endast i ett fåtal exemplar som måste bära utvecklingskostnaden. Se-
rieeffekten blir liten och möjligheterna till rationalisering är begränsade jämfört med 
konsumentprodukter.

Avslutningsvis berörde Bossér ett antal trender som påverkar farkostutvecklingen, 
till exempel ökat fokus på miljöaspekter, nya material, nya koncept för energisystem 
och propulsion, smygteknik samt störning och vilseledning.

Hur att omsätta ny teknik till marin förmåga?
Ledamoten konteramiral Thomas Engevall från FMV höll en presentation om hur vi 
snabbare skall omsätta ny teknik i marin förmåga. Han konstaterade att många områ-
den diskuterades under dagen medan andra inte omnämndes. Självklart kan inte allt 
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hanteras på en eftermiddag men vad Engevall ville peka på var att skrovformer, materi-
alval, propulsorer, logistiklösningar och bränsleval är exempel på områden där det ock-
så pågår utveckling om än inte så uppmärksammat som AI och obemannade farkoster. 
Engevall gjorde en återblick där han exemplifierade hur vi gjorde förr när det bedrevs 
systemutveckling utanför de större materielprojekten. Ett exempel på sådan utveckling 
är utvecklingen av sterlingmotorn till ubåtssystemet. Denna utveckling bedrevs vid 
sidan av de pågående ubåtsprojekten som ett systemoberoende utvecklingsprojekt. När 
tekniken hade mognat tillräckligt så byggdes en demonstrator i form av en sektion av 
en ubåt där maskineriet installerades. Denna modul sänktes ner i vattnet och tekniken 
provades och utvecklades vidare genom demonstratorn. Utvecklingen genomfördes 
således vid sidan av de pågående projekten och tekniken infördes i ubåtsproduktionen 
när mognadsgraden var uppnådd. Ett annat exempel på demonstrator var HMS Smyge 
som gav kunskap och erfarenheter till projekt Visby.

Avslutningsvis tryckte Engevall på att man måste fokusera på samarbetet mellan 
Marinstaben-FMV-FOI-Industri-Förband för att leverera resultat som kan implemen-
teras i de system som levereras om 5, 10 och 15 år.

I den avslutande panelen med Stridh och Mazur framkom att den civila forskningen 
och den militära inte riktigt hade koll på varandras engagemang. Den civila såg inte 
vad den militära delen gjorde – ett förhållande som om det åtgärdades sannolikt skulle 
leda till än bättre resultat. Vidare framhöll Stridh att det övervägdes att ge FMV ökade 
anslag som skulle kunna riktas mot exempelvis KÖMS för att bättre utnyttja dessas 
kompetens.

Med detta avslutades seminariet om svensk marin forskning och utveckling, vilket 
var vetenskapsgren III bidrag till Kungliga Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum.
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2021 års Marinkonferens: Marinen som 
strategisk resurs
Författare: Ledamoten Bo Rask

Torsdagen den 11 november genomfördes årets marinkonferens som en del i jubi-
leumsveckan under akademiens jubileumsfirande. Marinkonferensen hade under-
rubriken ”Marinen som strategisk resurs”. Syftet var att beskriva den strategiska 
kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd, det vill säga att försöka 
förklara varför vårt land behöver en marin. Konferensen leddes av ledamoten Nik-
las Granholm.
Konferensen genomfördes på Medelhavsmuseet med 60-talet deltagare. Lokalen hyr-
des tidigt under året med avsikten att skapa förutsättningar att delta för så många re-
geringsledamöter och riksdagspolitiker som möjligt. Tyvärr kunde denna förhoppning 
inte infrias på grund av det besvärliga politiska läget i landet med en avgående parti-
ordförande för det socialdemokratiska partiet och ett intensivt politiskt arbete med att 
skapa ett regeringsunderlag som kunde accepteras av Riksdagen.

Syftet med årets marinkonferens var att borra djupare i substansen i några av för-
svarsberedningens uttalanden i rapporten Värnkraft 2019:

• Sveriges storlek är försvarsmässigt krävande, men landet har fördelen av att till stor 
del omges av vatten.

• Med begränsade resurser måste behovet av sjöfartsskydd operativt balanseras mot 
förmågan att kunna möta väpnat angrepp och därmed den sammantagna krigsavhål-
lande förmågan i totalförsvaret.

• För att i en strategisk kontext lösa bägge uppgifterna, samtidigt över tid, behövs en 
väsentlig utökning av marinstridskrafterna.

• Beredningen menar att hanteringen av sjöförbindelserna västerut måste ses i ett 
internationellt perspektiv.

Den sista punkten känns ju självklar, men vad betyder det egentligen. Uttalandet leder 
till en mängd följdfrågor. Ingen kan väl rimligen tro att flottan ska skydda sjövägarna 
hela vägen från Kina, men rimligt är väl att vi gör vår del av de viktiga uppgifterna 
på väst- och sydkusten med att hålla hamnarna öppna, eskortera den sista biten från 
Skagen till svensk hamn osv?

Vidare är sydkusten och passagen genom Öresund vital för landet. Vi måste kunna 
förflytta marina förband mellan ost- och västkusten samt hålla sundet öppet för kust-
sjöfarten. Eller ska vi låta Nato ta hand om västkusten med minröjning, ubåtsjakt och 
eskort av anlöpande fartyg med militärt stöd? Ska Nato skydda svensk kustsjöfart på 
västkusten? Ska Nato även hantera ryska marina förbands begäran om oskadlig genom-
fart av Öresund enligt folkrätten om Sverige skulle lyckas stå utanför konflikten? Ska 
Nato hantera kränkningar? Om det är svar ja, på samtliga dessa frågor så rimmar det 
inte med vårt lands alliansfrihet och dessutom avhänder vi oss de åligganden vi har till 
sjöss som suverän stat. Har Nato resurser för sådana uppgifter och hur prioriterar Nato?
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För att ge ett bredare svar på frågorna, bjöd KÖMS in en norsk representant för Sjö-
militäre Samfunn (SMS), kommandør Per Kartvedt. Syftet var att belysa förhållandena 
i Västerhavet med andra ögon än svenska.

Vi känner alla till att sjöfarten i alla tider och på olika sätt haft en avgörande be-
tydelse för Sverige – för vårt försvar, våra transporter, vår försörjning samt vår ut-
rikeshandel. Sverige är en sjöfartsnation där marinen och den civila sjöfarten alltid 
samspelat i rikets tjänst. 

Och marinens raison d’être är att hålla sjölederna till och från Sverige samt våra 
hamnar öppna och skydda sjöfarten kusten runt. Det är en lika tidlös som klassisk upp-
gift. En uppgift som måste kunna hanteras av alla sjöfartsberoende nationer.

Havet, sjöarna, floderna och kuststräckorna är och har alltid utgjort en viktig infra-
strukturtillgång och vattnet en naturresurs för föda, kraft och energi. Vattnet i våra 
åar och älvar 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 öppna sjö-
vägar och hamnar ett strategiskt mål – att överleva som nation – inte ett mål i sig självt. 
Det är förutsättningen för alla andra militära aktiviteter på operativ och taktisk nivå. 

Sekreteraren Bo Rask inledde marinkonferensen med en historisk tillbakablick hur 
det egentligen kommer sig att kontinentalmakten Tyskland, dåtidens mest utvecklade 
industrination som efter freden i Brest-Litovsk den 3 mars 1918 inte längre hade ett 
tvåfrontskrig att utkämpa, bad om vapenstilleståndsförhandlingar senhösten 1918?

Royal Navy upprätthöll under hela första världskriget en effektiv handelsblockad 
mot Tyskland som ledde till råvarubrist. Blockaden med minor och ytfartyg drabbade 
även Sverige som hade förklarat sig neutralt i kriget. Ett större försök att bryta handels-
blockaden misslyckades i det taktiskt oavgjorda Skagerackslaget 1916. 

Handelsblockaden skapade en akut brist på råvaror som råolja och livsmedel. Den 
tyska befolkningen svalt, var krigstrött och upprorsstämning och röda revolutioner här-
jade i landet. Det dåliga läget på hemmafronten ledde till massdeserteringar inom armén 
och flottan. Oroligheterna fortsatte och kejsar Wilhelm II abdikerar och går i landsflykt. 
Tyskland skickar då diplomatiska meddelanden från den nytillträdde socialdemokra-
tiske rikskanslern Friedrich Ebert och begär förhandlingar om vapenstillestånd.

Förhandlingar inleds och vapnen tystnar på västfronten klockan 11.00 den 11 novem-
ber 1918 det vill säga på dagen 103 år sedan. I samma ögonblick uppstår dolkstötsle-
genden eftersom Tyskland faktiskt inte hade kapitulerat, utan enligt högerkrafter och 
konservativa förråtts av vänsterkrafter inom landet. Det leder till att korpral Adolf 
Hitler startar kriget igen i september 1939.

Man kan därför med fog säga att det första världskriget inte vanns på västfronten. 
Kriget vanns till sjöss. Den maritima nationen Storbritannien vann över kontinental-
makten Tyskland genom att bedriva en klassisk handelsblockad.

Under VKII etablerade Royal Navy en liknande handelsblockad som den här gången 
inte ledde till livsmedelsbrist i Tyskland som hade förberett sig väl, men i Sverige ran-
sonerades många varor. Den s.k. lejdbåtstrafiken är välkänd där Sverige förhandlade 
med krigförande om att vissa fartyg oskadade skulle få passera Nordsjön till svensk 
hamn.
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Tre dagar efter det att Storbritannien hade förklarat Tyskland krig 1939 påbörjades 
konvojverksamheten utefter den svenska kusten. Den verksamheten pågick hela kriget. 
Trots att vi var neutrala fick vi känna av kriget. 

Flottan och marinen utförde en lång rad viktiga uppgifter under kriget och var i 
princip krigsmobiliserade under hela kriget. Minröjning och eskort dominerade verk-
samheten. 

Efter kriget glömdes erfarenheterna snabbt bort. I Krigsmaktens underlag till 1972 
års försvarsbeslut hade marinledningen föreslagit att ett antal äldre fregatter och jagare 
skulle byggas om till moderna fregatter för defensiva uppgifter främst i Västerhavet. 
Regeringen ogillade förslaget och i förarbetena till försvarsbeslutet ansåg den att ”flot-
tan inte skulle ha mer resurser än vad som behövdes för att delta i invasionsförsvaret 
och då skulle inte flottan kunna försvara sjövägarna”. Vidare skrevs att ”frågan om 
export- och importsjöfart i ett avspärrningsläge bör enligt utredningens mening lösas 
med andra medel än militära. Kapaciteten för skydd av sådan sjöfart kan därför starkt 
minska eller t.o.m. utgå. Kustsjöfart och transporter till och från Gotland måste emel-
lertid kunna skyddas”.

Försvarsbeslutet 1972 ledde till avveckling av den tunga sjödugliga och tidsmässigt 
uthålliga ubåtsjakten. Samtidigt stärktes det ekonomiska försvaret genom en förhands-
lagring av strategiska råvaror, som till exempel råolja och gödningsämnen.

Konsekvenserna av försvarsbeslutet 1972 har på ett genomgripande sätt förändrat 
marinen och det marina tänkandet. Det lider vi av än idag. Under de senaste delarna 
av det kalla kriget rådde en relativt hög risk för kustinvasion från Warszawapakten. 

Sekreteraren Bo Rask inleder marinkonferensen.
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Marinens tydliga uppgift var att förhindra att havet utnyttjades för transporter av an-
fallstrupp och materiel. Det blev också den allmänna synen i landet på vilka uppgifter 
marinen kunde utföra. Det synes som uppgiften att ”knäcka den röda angriparpilen” i 
idébilden om det marina djupförsvaret, har naglats fast hos politiker och hos allmän-
heten. Marinen har aldrig vare sig under det kalla kriget eller senare lyckats övertyga 
försvars- och statsledningen för behovet av ett defensivt sjöfartsskydd trots samhällets 
ökande sårbarhet för störningar i sjötransporterna. 

När hotet för kustinvasion minskade genom Sovjetunionens kollaps togs detta 
snabbt till intäkt för att kraftigt reducera försvarsanslagen. Det medförde en dramatisk 
minskning av marinen och hela försvarets styrka. Några idéer om att återskapa det 
defensiva sjöfartsskyddet lades inte fram i diskussionerna.

Dessutom kan konstateras att förhandslagringen kom att bli en relativt kortvarig 
parentes, då den avvecklades vid det kalla krigets slut och när Sverige gick med i EU.

Efter den korta inledningen presenterade ledamoten Peter Thomsson sina idéer un-
der rubriken sjöfart och sjöförsvar. Ledamoten talade om att störningar i sjötrafiken 
inte bara hör kriget till. I Adenviken och Indiska Oceanen har sjörövare kapat flera 
fartyg med dyrbara laster ofta med grovt och dödligt våld mot besättningarna. Pirat-
dåden har utöver det mänskliga lidandet även medfört förseningar och fördyringar av 
transporterna. Operation Atalanta, där även Sverige deltog med fartyg, bidrog tydligt 
till att minska piraternas härjningar till sjöss.

Vid en olycka nyligen fastnade containerfartyget Ever Given i Suezkanalen. Efter 
någon veckas arbete var hon flott och trafiken kunde åter släppas på i kanalen. Ett 
stort antal fartyg i kö på varje sida om kanalen visade tydligt hur sårbart det moderna 
samhället är för störningar. När detta skrivs i november, är flödena ännu inte i balans 
efter stoppet.

Den svenske astronomen och politikern Bengt Ferner höll 1756 sitt inträdesanfö-
rande i Kungl. Vetenskapsakademien betitlat ”Om Sjö-Magt”. Upplysningstänkaren 
Bengt Ferner byggde sina teorier på en historisk analys om hur sjöfart och handel byggt 
välstånd – vilket gjort haven värdefulla och omstridda –  och som i sin tur utgör grun-
den för sjömaktsteorin. Utifrån sin analys menade Ferner, att ett lands styrka till sjöss 
är ett mått på dess ställning i världen och att i militära sammanhang är kontroll till sjöss 
är en förutsättning för kontroll till lands. Han uttryckte därför en oro över bristande 
intresse för handels- och örlogsflottorna. 

Det skulle dock gå ytterligare drygt hundra år innan amerikanen Alfred Thayer 
Mahan publicerade sitt berömda opus The influence of Sea Power upon History efter 
samma linjer som sin svenske föregångare.

Ferners och Mahans tankegods lever och deras teorier är nu mer underbyggda och 
utvecklade – men lika sanna! Länder som är beroende av sjöburen handel har fortsatt 
starka intressen av att kunna skydda sina förbindelser – både när och fjärran.

Många länder är för sin försörjning beroende av sjöfart. Genom att åderlåta den 
kan en stat tvingas på knä – det är logiken bakom sjöfartskrig som metod. Sve-
rige är till sin handel och försörjning närmast att betrakta som en ö. Under första 
världskriget ledde Ententens handelsblockad av sjöfarten till att Sverige drabbades 
av livsmedelsbrist. Under orosåret 1917 utbröt till och med hungerkravaller på flera 
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håll i landet. Bara under april 2017, de-
monstrerade nästan 250 000 personer 
på många orter i landet.

Brist på livs- och drivmedel ledde 
till ransonering både under andra 
världskriget och under oljekrisen på 
sjuttiotalet.

Sverige är idag starkt flödes- och 
produktionsoptimerat. Många bran-
scher har blivit högspecialiserade och 
stora delar av värdekedjan har outsour-
cats till lågkostnadsländer. Kostsamma 
lager har ersatts av just-in-time-delive-
ries där transportkedjan utgör den enda 
lagerhållningen. Insourcing liksom 
resonemang om just-in-case skulle 
kunna förbättra situationen men beho-
vet av säkra farvatten och förbindelser 
kvarstår. 

För vårt handelsberoende samhälle behöver störningarna inte vara krigshandlingar, 
även sabotage och andra medel kan ge stor påverkan – på samma sätt som olyckor.

De flesta hamnar utefter den svenska kusten har stor betydelse då godsvolymerna 
som behövs i olika delar av landet är för stora för att kunna transporteras på landsväg 
eller järnväg. En stor andel av svensk handel går någon gång i transportkedjan över köl. 
Bland annat är vi beroende av drivmedel som i stor utsträckning distribueras i landet 
med kustsjöfart. Även om vår livsmedelsproduktion skulle ställas om, som planerades 
under det Kalla kriget, är den beroende av insatsvaror som skeppas in till Sverige och 
längs kusten. Störningar ger därför långtgående konsekvenser.

Thomsson fortsatte med att beskriva hur snabbt det globala säkerhetsläget skiftat 
och spänningarna mellan stormakterna åter har ökat. I konkurrens om kontroll över 
havsområden blir agerandet alltmer aggressivt och som ofta påpekats, har konflikt-
spektrum breddats. Dikotomin krig-fred har ersatts med en glidande skala där militära 
resurser bara är ett av många instrument, vid sidan av ekonomiska, politiska och andra 
maktmedel utan att öppet föra krig.

Utrymmet för gråzonsagerande är särskilt stort på havet som ju saknar fasta gräns-
stolpar. Exempel på detta är de successiva positionsframflyttningarna som sker i syd-
ostasiatiska farvatten. Eller när ryska örlogsfartyg störde utläggningen av Nordbalt-ka-
beln mellan Sverige och Litauen. Det drabbar i synnerhet mindre stater. När gränserna 
i konfliktspektrum suddas ut och uppträdandet till sjöss hårdnar, ökar betydelsen av 
att med fartyg uppvisa ett avvägt men robust agerande. Det krävs ett adekvat säker-
hetspolitiskt kroppsspråk. Sammantaget innebär det förändrade säkerhetsläget behov 
av att kunna hantera ett brett spektrum av uppgifter och att göra det med uthållighet.

I Perspektivstudien 16-18 skriver Försvarsmakten att ”Sverige är en del i ett stör-
re sammanhang där svensk och regional säkerhet är nära förbundna”. Det är särskilt

Ledamoten Peter Thomsson.
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tydligt till sjöss där handels- och statsfartyg från många nationer dagligen möts Öster-
sjön och i dess anslutande farvatten.

Genom svenska hamnar och vatten löper stora delar av handeln till och från våra 
grannländer i Skandinavien och Östersjöområdet.

Den ryska benägenheten att använda energivapnet ökar risken att vi och våra grann-
länder i en konflikt kan komma att bli mer beroende av försörjning västerifrån. 

Sverige har den längsta kuststräckan i Östersjön men det är Ryssland som besitter 
de största militära resurserna. Vi avhjälper problematiken genom bi- och multilaterala 
samarbetsavtal. Vi jobbar dagligen nära våra partnerländer, främst Finland, och deltar 
i internationella övningar. 

Våra partners kan skydda lederna över Atlanten och Nordsjön men de har sina be-
gränsningar. Danmark och Norge fokuserar på Nordsjön, Nordatlanten och Barents 
hav. Så även Tyskland även om intresset för södra Östersjön ökat. Därför är det tvek-
samt om deras resurser räcker till att säkra Östersjöinloppen och förbindelserna mot 
Finland, Baltikum och Polen.

Ett eventuellt stöd kan följaktligen bli begränsat i omfattning, det kan ta tid att an-
lända och är avhängigt vårt agerande. Att anlägga ett ensidigt svenskt perspektiv vore 
därför alltför snävt. Våra grannars försvar och försörjning är i hög grad beroende av 
oss, liksom vår säkerhet är beroende av dem. För att detta ska fungera och för att 
uppfylla våra utfästelser ställs höga krav på svensk förmåga att skydda våra farvatten. 
Liksom sjöfarten till Sverige och våra grannländer.

Grunden för skyddet av vår försörjning är det internationella regelverket för sjöfarts-
skydd. Redare, ägare av hamnanläggningar och myndigheter samverkar för att skydda 
transportkedjan mot kriminalitet och terrorhandlingar. Marinen bidrar till detta genom 
sin stående sjöövervakningsoperation för att bevaka sjöterritoriet och beredskap att 
stödja det civila samhället och andra myndigheter. 

I Gråzonen behöver vi kunna vidta välavvägda men robusta åtgärder. Det kräver ut-
hållig närvaro till sjöss, god situationsförståelse och förmåga att agera. En annan för-
utsättning är det allt bättre och djupare samarbetet nationellt, med Kustbevakningen, 
och internationellt med Finland.

Skulle skadligt agerande i gråzonen eskalera kan marinen snabbt växla upp. Det 
möjliggörs av hög tillgänglighet och mångsidighet hos de marina förbanden, inte minst 
en vana hos personalen att läsa av snabba skiftningar i läget. 

Marinens fartyg och besättningar verkar dagligen i det operationsområde som är 
relevant för oss och med hög beredskap att agera. Det är vår förmåga att oavsett kon-
fliktnivå skapa kontroll till sjöss som avgör hur vi kan styra nyttjandet av havet. 

En för låg ambition vore att sänka garden och att blotta en sårbarhet. Om en mot-
ståndare genom gråzonsagerande eller angrepp kan ta nyckelterräng och nå tidiga av-
göranden riskerar stöd både till och via Sverige bli omöjligt och överspelat. En högre 
ambition möjliggör i stället att möta ett angrepp längre ut eller med större uthållighet.

En motståndares och potentiell angripares handlingsalternativ måste därför mini-
meras – från utdraget gråzonsagerande till högintensiv strid – vi måste klara båda. 
Dennes kalkyl ska belastas med risken att detekteras och identifieras, liksom att tidigt 
mötas.
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Ytterst handlar det om att omintetgöra varje aggression innan den ens sätts i verket. 
På så sätt är marinen en central del i att förhindra att strider utkämpas i våra befolk-
nings- och produktionscentra. Peter Thomsson anser att ett effektivt kustförsvar därför 
också är det bästa sättet att skydda vår sjöfart och försörjning.

Efter detta klargörande fortsatte ledamoten Per Edling med att tala om den strate-
giska betydelsen av väst- och sydkusten och den viktiga passagen genom Öresund till 
Östersjön det vill säga vikten av att hålla igång flödena. Havet erbjuder många förmå-
ner, men för att få del av de flesta av dem gäller det att vinna kampen om de flöden som 
rinner fram.

Edling berättade att ledamoten Robert Dalsjö varnar för att det är just nu som säker-
hetsläget är som allra farligast.

Svensk strategi bygger på att en tredje part ska komma till vår hjälp i händelse av 
militärt angrepp samtidigt som det är troligt att Nato kommer att försörja sina trupper 
i Baltikum sjövägen. 

Flödet till och från svenska hamnar är en nationell fråga även i högre konfliktnivåer. 
Sjötrafikledning, lotsning och hamnar måste fortsätta att fungera. Det finns ingen an-
nan än de befintliga civila strukturerna som kan lösa dessa frågor, men att skydda 
flödena är beroende på säkerhetsläget en militär eller en polisiär uppgift.

Marinen kommer att genomföra en sjöfartsskyddsoperation som syftar till att upp-
rätthålla rörelsefriheten för att möta dessa hot.  Sjöstyrkan måste kunna hantera alla 
dimensioner, varför såväl ytstrids- och minröjningsfartyg som amfibieförband krävs.

Den svenska marinen av idag klarar av en operation i ett geografiskt område. Svåra 
strategiska val kommer att behöva göras; Ska Sverige försvaras i öster, försörjas i väs-
ter eller ska passagen genom Öresund hållas öppen?

Därmed var scenen dukad för kommandør Per Kartvedt representant for Sjømilitære 
Samfund, Norge som redovisade Et norsk, maritimt perspektiv på Västerhavet, Skage-
rak/Kattegat og Östersjöutloppen. 

Den norske kommendören som har arbetat många år med perspektivplanering för-
klarade i korthet att de norska resurserna är för få för alla de uppgifter som har uppdra-
gits till Sjöförsvaret och Kystvakten (som ingår i marinen). Norge som maritim nation 
har mycket stora områden att övervaka till sjöss och fokus är hårt knutet till Barents 
Hav och de ryska marina stridskrafterna på Kolahalvön. Norge har inga resurser att 
avdela för Nordsjön och Skagerack.

Ledamoten Robert Dalsjö avslutade seminariet med att presentera sina slutsatser 
vilka framgår nedan.

Sverige kan inte stå utanför ett krig eller en konflikt i närområdet, vi är inte längre 
neutrala och kommer att dras in på ett eller annat sätt.

Sverige kan inte klara sig på egen hand i något avseende, vi är beroende av hjälp 
utifrån för att inte snabbt förlora. Därför måste vi kunna ge och ta militärt, och även 
tänka på operationer «tillsammans». Marinen till stor del tänker och övar så, men i en 
del av argumentationen kan man få intrycket att vi skulle försöka att klara oss på egen 
hand, eller själva skulle bestämma över hur våra resurser ska användas. Beggars can’t 
be choosers. Om USA/Nato säger att våra marina enheter behövs för att bidra till skyd-
det av någon operation så får vi nog ställa upp, och eftersom Finland sköter mycket av 
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vårt markförsvar och har de flygattackvapen som vi saknar så måste vi nog prioritera 
skydd av sjötransporter till Finland rätt högt.  

Det finns nog på sina håll en del missuppfattningar om det strategiska och operativa 
sammanhanget. Visserligen kan vi inte nu veta hur en framtida konflikt kommer att te 
sig, men i ett storkrig mellan Ryssland och Nato måste Ryssland söka ett snabbt avgö-
rande (kanske inom två till maximalt tre veckor). 

I ett så snabbt förlopp så hinner troligen inte västeuropeiska förstärkningar med 
markförband komma ur kasernerna innan kriget är slut. Amerikanska markförband 
hinner inte lastas på fartyg. Dessutom finns det veterligen inga planer på transport 
av förstärkningar sjövägen till hamnar i Östersjöområdet. Europeiska förstärkningar 
(det lilla som finns) går landvägen och de amerikanska förband lastar ur i Rotterdam/
Antwerpen eller i Bremen. Därför är viktigt att förstå problemen med landtransporter 
genom Tyskland och Polen. Troligen kommer man nog ändå att försöka försörja – sna-
rare än förstärka – sjövägen. 

Slutligen finns nog ingen anledning att oroa sig för ett fjärde slag om Atlanten, som 
många varnar för. 

Om ett krig bara varar två till tre veckor så är det tveksamt om det hinner organise-
ras krigssjöfart för att hålla igång flödena. Men enstaka fartyg destinerade till svenska 
hamnar måste sannolikt skyddas.

Detta sagt bör vi inte ensidigt låsa på det som nu framstår som det troligaste och mest 
diskuterade scenariot, utan också gardera oss för en konflikt som blir mer lågintensiv 
och utdragen. Då skulle både förstärkning/försörjning till Baltikum och Polen sjövä-
gen kunna bli aktuella, och försörjning/importsjöfart av Sverige och Finland hamna i 

Panelen, från vänster: ledamöterna Niklas Granholm (moderator), Robert Dalsjö, Per 
Edling, kommandør Per Kartvedt och ledamoten Peter Thomsson.
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fokus. Om detta borde vi vara betydligt tydligare – att marinen är en försäkring mot 
andra fall än ett väpnat angrepp/invasion.

Dalsjö avslutade med att framföra att KÖMS behöver bli betydligt tydligare och mer 
stringent i sin argumentation avseende sjöfarten, sjöfartskyddet och marinens uppgif-
ter, vilket kan komma att kräva en hel del analys- och skrivarbete. 

Analysen bör kunna besvara ett antal frågor av karaktären; vilken sjöfart ska kunna 
skyddas? Var och mot vad? I vilken strategisk och operativ kontext? Att skydda en 
fredsmässig import/export volym i ett öppet krig är nog ogörligt och skulle inte gå ens 
med en tredubblad marin. 

Slutsatser
Den övergripande slutsatsen av marinkonferensen är att det marina strategiska tänkan-
det måste utvecklas betydligt och nya argument måste sökas för marinens roll i landets 
försvar. Kungl. Örlogsmannasällskapet har en tydlig roll i detta arbete. Fokusera där-
för debatten inom sällskapet de kommande åren till de marina strategiska frågorna så 
att vi står väl rustade med argument senast vid den politiska kontrollstationen 2023.

Det marina tänkandet sattes på sparlåga efter 1972 års försvarsbeslut där det dekla-
rerades att ”invasionsförsvar är Försvarsmaktens viktigaste uppgift”. Därmed skapa-
des en tydligt offensivinriktad marin. Som Bo Rask inledningsvis beskrev har konse-
kvenserna av försvarsbeslutet 1972 på ett genomgripande sätt förändrat marinen och 
det strategiska marina tänkandet. Det lider vi av än idag. Nu är det hög tid att bryta det 
slentrianmässiga marina tänkandet.  

Intressanta diskussioner mellan konferensdeltagarna.
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Idag är samhällets sårbarhet för störningar i sjötransporterna större än någonsin 
tidigare. Vi samarbetar på bi- och multilateral basis med flera länder i vårt närområde 
och med Nato. Men vi är inte medlemmar i alliansen. Någon självklar rätt till stöd har 
vi inte trots att vår del av Nordeuropa är strategiskt vital för alliansen.

Nordsjön, Skagerack och Kattegatt är ett marint underskottsområde. Uttrycket ”eve-
rybodys backyard” myntades under marinkonferensen. Varken Storbritannien, Norge, 
Danmark eller Tyskland bedöms ha resurser för att skydda sjöfarten inom området. 
Sverige måste därför ta sitt ansvar för de marina uppgifterna.

Marinen har under drygt femtio år byggts upp för anfallsuppgifter mot en motstån-
dare som väljer att föra fram trupp och materiel över havet till svensk kust vid en kust-
invasion i Östersjön. Är det rätt prioriterat när vi argumenterar för vikten av att hålla 
sjövägarna öppna? Om vi argumenterar för de marina behoven baserat på kraven för 
sjöfartskyddet, varför väljer vi då att bygga fartyg för anfallsuppgifter i invasionsför-
svaret? Korvetter och ubåtar behövs absolut, men borde de inte speciellt i Västerhavet, 
kompletteras med ett större antal ubåtsjakt- och minröjningsfartyg samt med minröj-
ningssystem i Öresund? En hälsosam mix av fartyg skulle sannolikt kunna anskaffas 
och bemannas till en lägre kostnad än att bara anskaffa nya ytstridsfartyg.

Kungl. Örlogsmannasällskapet behöver nu öppna upp de intellektuella fönstren, 
lyfta nivån på den interna diskussionen samt pröva och värdera nya argument som har 
bärkraft och trovärdighet utanför de egna leden. Det är viktigt om vi trovärdigt ska 
kunna beskriva den strategiska kopplingen mellan sjöfart, miljö, sjöförsvar och välfärd 
i grunden skälen till att vårt land har en marin.
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Med förstånd och styrka genom 250 år – 
Jubileumsboken 
Författare: Ledamoten Thomas Engevall

Redan under 2017, dvs för drygt fyra år sedan, påbörjades tankarna kring utgivan-
det av en jubileumsskrift som skulle utges i samband med Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets 250-årsjubiluem. Dåvarande ordföranden Michael Zell tillfrågade un-
dertecknad om jag i egenskap av förutvarande redaktör (2009–2016) för Tidskrift i 
Sjöväsendet och ordförande åren 2010–2014 var villig att åta mig huvudansvaret för 
att ta fram en jubileumsskrift, företrädesvis i form av en bok. Den typen av frågor är 
i grunden av typen ”an offer you can’t refuse” även om konsekvenserna av att säga 
nej inte är lika allvarliga i KÖMS som i filmen ”Gudfadern”.
Arbetet inleddes med att studera de två tidigare jubileumsskrifterna från 150- respek-
tive 200-årsjubileerna. 150-årsskriften från 1921 var en i kompendiestil limmad skrift 
på 270 sidor. Minnesskriften är författad av sällskapets bibliotekarie Ernst Holmberg 
som även var bataljonspredikant vid flottan. För den som vill lära sig om Kungl. Ör-
logsmannasällskapets historia är den en ovärderlig läsning. Skriften inleds med ett 
kapitel som beskriver bildandet av KÖMS 1771 i Stockholm samt en beskrivning av 
sällskapets första möte och ledamöter. Relativt snabbt övergår texten till en dagboksli-
kande beskrivning över vad sällskapet ägnat sig åt, år för år, ända fram till jubileums-
året 1921. Skriften avslutas med en ledamotsförteckning över samtliga ledamöter där 
invalsdatum, ledamotskategori samt dödsdatum framgår.

200-årsskriften är utförd som en inbunden bok i A5-format på 341 sidor med en 
tydlig kapitelindelning där ämne för ämne presenteras. Efter ett förord av dåvarande 
ordförande beskrivs i 16 kapitel med namngiv-
na författare, totalt 13 ledamöter, akademiens 
verksamhet. Även här finns en beskrivning av 
sällskapets bildande, tidskriften, biblioteket, de 
då fem vetenskapsgrenarnas utveckling samt 
tjänstemän. Vad gäller ledamöter kompletteras 
innehållet i jubileumsskriften från 1921 men 
någon total sammanställning som omfattar 
hela tiden 1771–1971 finns ej. 

Det identifierades därefter några olika idéer 
för utformning av den nya skriften med ett fo-
kus på tiden 1971–2021 såsom:

• År för år 
• Dekad för dekad 
• Större händelser 
• KÖMS-fokus eller mer Marint/Maritimt 
• Vetenskapsgrensvis 
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Oavsett val skulle även Tidskriften och Biblioteket beskrivas. Efter en beredning i 
styrelsen föreslogs en preliminär kapitelindelning till att se ut enligt nedan:
• Förord 
• Vad är KÖMS idag (sekreteraren/ordföranden) 
• KÖMS grundande 
• De kungliga akademierna och deras verksamhet 
• KÖMS vid 50, 100, 150 och 200 år 
• Dekadindelning med ett ”KÖMS-filter” framför ögonen och en betraktelse av res-

pektive dekad (70-80-90-00 och 10-talet) ur ett marint/maritimt utvecklingsper-
spektiv 

• TiS & Biblioteket 
• KÖMS konst 
• Vetenskapsgrensrelaterad genomgång av nuläget inkl. ”spaning” inför framtiden 
• Funktionärer, ledamöter och medaljörer 
När slutresultatet nu fyra år senare studeras så finns det klara likheter med hur vi skis-
sade det hela redan 2017 men det finns också några skillnader. 

Arbetet med boken låg under 2018 - 2019 på sparlåga men under 2020 började ar-
betet ta mer fart. Efter sommaren började författare att ”städslas”. Vissa ansvariga 
var mer eller mindre ”givna” såsom de ansvariga för respektive vetenskapsgren inom 
styrelsen, redaktören för Tidskrift i Sjöväsendet och bibliotekarien. Även om dessa 
befattningshavare inom KÖMS inte nödvändigtvis behövde skriva själva så fick de 
ett ansvar att säkerställa att texter till respektive avsnitt utarbetades. Några ledamöter 
engagerades relativt tidigt i processen, dels ledamoten Christer Hägg som utlovade att 
skriva ett kapitel om KÖMS konstsamling, dels ledamoten Hans-Lennart Ohlsson som 
tog på sig uppgiften att skriva om KÖMS bildande och tidiga historia. De ansvariga 
fick tämligen fria händer att formulera idéer för sina texter som därefter kunde dialogi-
seras med huvudredaktören. Till sitt stöd erhöll de ansvariga en kortare skrift med hela 
den tänkta kapitelindelningen men även vissa skrivregler för att ensa utformningen i 
tillräcklig grad.

Det hela var en dynamisk och spännande process och flera av kapitlen kom att få en 
annan, och enligt mitt tycke, mer spännande utformning, än vad som vad tänkt från 
början. Tre exempel på det som nämns här, men det finns betydligt fler i boken, är:
1. Kapitlet om KÖMS grundande, som skrivits av ledamoten Ohlsson som kom att 

innehålla en personbeskrivning över de först invalda ledamöterna samt även säll-
skapets förste hederspreses, Christoffer Falkengréen, dvs. ledamöterna med leda-
motsnummer 1–13.

2. Kapitlet om KÖMS konst, som skrivits av ledamoten Hägg. Han konstaterade 
snabbt att sällskapets konst var väl beskriven på KÖMS hemsida så han valde i 
stället att välja ut tre händelser som finns beskrivna på konstverk som KÖMS har, 
där dessa verk inspirerat andra konstnärer till att skapa varianter av dessa utgående 
från egna preferenser, perspektiv mm. De tre händelserna är skeppet Ölands strid 
1704, utbrytningen vid Viborg 1790 samt slaget vid Les Saintes i Västindien 1782.
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3. Kapitlet om Tidskriften som skrivits av ledamoten Lars Wedin, tillika Tidskrift i 
Sjöväsendets redaktör 2017–2021, ledde till en genomläsning av samtliga Tidskrift 
i Sjöväsendet med en analys av vad som diskuterats genom åren ur ett antal per-
spektiv. Kapitlet fokuserar på tiden 1771–1971 då de senaste 50 årens utveckling 
väl täcks upp genom de artiklar som tagits fram inom de fyra vetenskapsgrenarna. 
Som en bonus på detta kom också ett extra nummer av TiS att ges ut (nr 5/2021) 
med de främsta artiklarna från perioden 1835–1971.

När det gällde kontakter med tryckeriet erhölls snabbt en bra offert från CA Anders-
son, som är det tryckeri som sedan många år trycker Tidskrift i Sjöväsendet. Många 
av KÖMS ledamöter vet att TiS länge trycktes på Axel Abrahamsons tryckeri i Karls-
krona. När ledamoten Nils Abrahamson inte orkade driva tryckeriet längre tog hans 
dotter Pia över kontakterna med KÖMS. Själva tryckarbetet kom med tiden att ske 
genom Printfabriken AB i Karlskrona. Printfabriken såldes för ett par år sedan till 
CA Andersson som har sitt huvudsäte i Malmö. På det viset kan man ändå säga att 
KÖMS haft samma ”tryckare” i alla år även om namn och organisation skiftat. Från 
början avsågs ca 80 sidor för färgtryck i boken men över tiden så kom vi fram till att 
det gav för stora restriktioner varför alla sidor är tryckta med färg (även om många 
sidor enbart har svart text på sig), Bedömningen var dock att boken skulle bli mer 
läsvärd om vi gav författarna frihet att lägga illustrationer där de ville snarare än på 
anvisad plats. 

Tidigt under planeringen av hela jubileumsåret beslöts också att genomföra en 
bokrelease under jubileumsveckan i Stockholm 8 - 12 november 2021. Boken behövde 
således med tillräcklig marginal vara klar till dess vilket satte gränser för när allt ar-
bete behövde vara klart. 

Layout och sättning beslöt jag mig tidigt för att svara för själv som huvudredaktör 
för boken. Det var ingen ny uppgift i sig då jag alltsedan 2009 svarat för layout och 
sättning av TiS (utom några nummer 2017) samt även av skrifterna som givits ut inom 
ramen för KÖMS serie ”En marin för Sverige”. Dock skall sägas att det var en mer 
grannlaga uppgift att göra boken än de tidigare åtagandena. Över tiden kom också 
ledamoten Hans-Lennart Ohlsson att bli något av en bildredaktör för boken då flera 
av författarna hade svårt att finna bra illustrationer på egen hand men även 1.intendent 
Tom Ohlsson stöttade med fotografier kring biblioteket. Grundlärare Hanna Engevall 
gjorde också ett beundransvärt arbete med att ställa samman den kompletta listan på 
samtliga ledamöter som avslutar boken. Vi tror vi lyckats spåra de flesta även om något 
datum hamnat fel i redigeringen, vilket jag beklagar. En ledamot går således i boken 
från död till ordinarie ledamot, det vanligaste brukar vara det omvända (han var/är 
givetvis inte död utan valdes in som korresponderande ledamot). En ledamot, överste-
löjtnant Jack Wibring, invald 1976 med ledamotsnummer 1024, är det ingen som vet 
något om. Det finns heller inga spår i protokoll eller annat från honom. Är det någon 
som vet något i frågan tas information tacksamt emot.

Omslaget till boken utgörs av den för jubileet speciellt framtagna logotypen samt 
bokens titel i stram stil med vit text på en marinblå botten. Titeln utgörs av Kungl. Ör-
logsmannasällskapets valspråk med tillägget ”genom 250 år”. Inspirationen till titeln 
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kom från hedersledamoten Zells tacktal vid ett av våra högtidssammanträden. Tackta-
let är lätt modifierat också återgivet i boken.

Bokreleasen genomfördes planenligt den 12 november 2021 i hörsalen på Sjöhisto-
riska museet.

Innan releasen samlades författare och andra förtjänta till en god lunch i Victorias 
salong på Sjöhistoriska varefter delar av boken presenterades under ca en timme. Pro-
gram enligt:

• Inledning av KÖMS Ordförande Anders Grenstad samt Bokens redaktör Thomas 
Engevall

• KÖMS vid tiden för bildandet, Hans-Lennart Ohlsson 
• Svensk sjömakt, Kent Zetterberg
• Biblioteket, Andreas Nilsson
• Tidskrift i Sjöväsendet, Lars Wedin
• Konsten, Christer Hägg
Tidigare under veckan samt under aktiviteterna i Göteborg och Karlskrona hade ve-
tenskapsgrenarna haft rikliga möjligheter att presentera sig och sin verksamhet varför 
fokus på bokreleasen lades på de övriga delarna i verket.

Efter genomförd presentation bjöds på bubbel, snittar och rom i restaurangen för 
de ca 50 deltagarna. Genom restaurangens fönster kunde man beskåda flaggningen på 
masten utanför och uttyda signalen KOEMS 250. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, Anders Grenstad öppnar bokreleasen.
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Ledamöterna Hans-Lennart Ohlsson och Christer Hägg som medverkat i boken som 
författare och som också höll föredrag på bokreleasen.

Även Tidskrift i Sjöväsendets redaktör, Lars Wedin (t.h.) höll föredrag och kunde till-
sammans med TiS ansvarige utgivare Per Edling även presentera ett specialnummer 
av TiS i samband med bokreleasen med ett urval av de bästa artiklarna sedan 1835.
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Avslutningsvis redovisas nedan bokens kapitelindelning
Foton på akademiens förste hedersledamöter HM Konung Carl XVI Gustaf och HKH 
Prins Carl Philip
Jubileumsbokens tillkomst
Innehållsförteckning
Kungl. Örlogsmannasällskapet 250 år 
Kungl. Örlogsmannasällskapet idag; syfte, aktiviteter och mål 
Kungl. Örlogsmannasällskapet vid bildandet 1771 
Svensk sjömakt under 250 år. Några linjer i utvecklingen 1771 - 2021 och ett antal 
reflektioner 
Med förstånd och styrka 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 
Tidskrift i sjöväsendet – en historia 1835 - 1971 
Gamla gulnade tryck och målningar berättar och inspirerar 
Vetenskapsgren I – Strategi, operationer och taktik perioden 1971-2021 
Vetenskapsgren II – Personal, utbildning och marinmedicin perioden 1971-2021
Vetenskapsgren III – Maritim teknik perioden 1971-2021 
Vetenskapsgren IV – Sjöfart och andra verksamhetsområden med betydelse för Säll-
skapets verksamhet; 

En exposé över perioden 1771-2021
Havsrättens utveckling
Norra ishavets geologi och oceanografi

Större arrangemang i Sällskapets regi sedan 1971 
Kungl. Örlogsmannasällskapets Marsch 
Medaljerade av Kungl. Örlogsmannasällskapet åren 1971-2021
Jubileumsprogrammet 2021
Befattningshavare i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Kungl. Örlogsmannasällskapets ledamöter
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Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e hög-
tidssammanträde 15 november 2021
Protokoll från Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e Högtidssammanträde redovi-
sas separat i inledningen till detta nummer av TiS.
Högtidssammanträdet genomfördes i konsertsalen på Musikaliska, Nybrokajen 11 i 
Stockholm med 287 deltagare.

De högtidsklädda gästerna ankom redan kl 16.00 och välkomnades utomhus i en 
marschallbelyst entré av en flaggvakt från Stockholms amfibieregemente, Amf 1, be-
stående av två officerare och åtta soldater. Ceremonimästare var ledamoten Christer 
Svensén.

I Clarasalen på Musikaliska samlades gästerna i ett livligt mingel under servering av 
mousserande vin och snittar.

Marinens Musikkår (30 musiker), dirigerad av Musikdirektör Alexander Hanson, 
framförde musikstycken under hela Högtidssammanträdet. Organisatör var ställföre-
trädande chefen för Marinens Musikkår Joakim Berg.

Högtidssammanträdets ceremoniella del hölls i stora konsertsalen enligt följande 
program:

• Marinens Musikkår uruppförde den av ledamoten och Musikdirektören Andreas 
Hanson komponerade jubileumsmarschen ” Med förstånd och styrka”.

• Akademiens sekreterare redogjorde för verksamheten 2021 med ett utdrag ur verk-
samhetsberättelsen. Utdraget finns återgivet på sidorna 771-775.

• Marinens Musikkår spelade Charles A. Zimmermanns”Anchors aweigh”.
• Ledamoten Sölve Larsby läste minnesteckningar över de ledamöter som har avlidit 

sedan det förra högtidssammanträdet.
• Marinens Musikkår framförde William Henry Monks ”Abide with me”.
• Vice ordföranden ledamoten Bo Berg presenterade nya kallade hedersledamöter 

samt valda ordinarie och korresponderande ledamöter. Ordföranden Anders Gren-
stad överlämnade invalsdiplom (se sidorna 912-914).

• Marinens Musikkår spelade Hermann Ludwig Blankenburgs ”Marche Victorieu-
se”.

• Ordföranden Anders Grenstad utdelade belöningar i form av Kungl. Örlogsmanna-
sällskapets medalj i guld, silver och brons. Ordföranden delade också ut Heders-
omnämnande och penningbelöning. Samtliga medaljörer och belönade återges på 
sidorna (846-851).

• Marinens Musikkår spelade Ivar Widners ”Vår flotta”.
• Hedersledamoten Claes Tornberg höll akademiens högtidsanförande. Anförandet 

finns återgivet på sidorna 765-768.
• Marinens Musikkår spelade Kenneth J. Afords ”Colonel Bogey”.
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• Akademiens ordförande Anders Grenstad föredrog anförande vid avslutning av 
verksamhetsåret och nedläggning av ämbetet. Anförandet återfinns på sidorna 769-
770.

• Marinens Musikkår framförde Ernst Urbachs ”Kungl. Flottans defileringsmarsch”.
• Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde avslutades.
Efter högtidssammanträdet förflyttade sig gästerna till det närliggande Grand Hôtel 
för jubileumsmiddag i Vinterträdgården.

Flaggvakt ur Stockholms amfibieregemente utanför Musikaliska.

Marinens Musikkår vid högtidssammanträdet på Musikaliska.
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Hedersledamoten Claes Tornberg håller högtidsanförande.

De nya hedersledamöterna Jacob Wallenberg, Bo Rask och Marie Jacobsson har pre-
cis fått sina diplom. 
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Belöningar utdelade vid det 250:e 
högtidssammanträdet

Akademiens medalj i guld
Akademien tilldelar sekreteraren ordinarie ledamoten Bo Rask akademiens medalj i 
guld för hans gedigna arbete som sekreterare. Ordinarie ledamoten Bo Rask har varit 
akademiens sekreterare sedan november 2008. Bo Rask har med stort engagemang 
samt med känsla för stil och kvalité i detaljerna drivit arbetet som sekreterare. Tidi-
gare, under åren 1997 - 2003 var Bo Rask styrelseledamot. För denna långa gärning är 
akademien Bo Rask ett stort tack skyldig.
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Lars Wedin akademiens medalj i guld för 
hans gedigna redaktörskap. Ordinarie ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet, 
Lars Wedin har under fem år (2017–2021) varit redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet – 
Kungl. Örlogsmannasällskapets viktigaste kommunikationskanal utåt. Under hans tid 
som redaktör har TiS utvecklats mycket positivt. Under Lars Wedins kompetenta och 
vänliga redaktörskap har tidskriftens artiklar hållits på en konsistent hög nivå. Flera 
artiklar håller mycket hög kvalité och antalet sidor har ökat. Detta visas bland annat av 

Från vänster i bild: Bo Rask, Lars Wedin, Per-Anders Emilson och Andreas Hanson.
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att antalet prenumeranter har ökat från år till år, ett tydligt bevis för den höga kvalitets-
nivå på tidskriften som ledamoten Wedins goda omdöme har bidragit till.

Lars Wedin har därutöver under flera årtionden levererat strategiska analyser på 
mycket högkvalitativ nivå. Ett omfattande författarskap med ett tiotal böcker, skrivna 
enskilt och tillsammans med andra samt en lång rad artiklar, har blivit resultatet. För-
utom de böcker som skrivits direkt för en svensk publik, har ledamoten Wedin även 
publicerat ett flertal verk på franska och engelska. Han har också översatts till portugi-
siska för den brasilianska marinens räkning.

Ledamoten Wedin har också ett flertal artiklar rörande sjötaktik, havsrätt och ma-
rinstrategi som genom åren publicerats i Tidskrift i Sjöväsendet. För denna långa gär-
ning är akademien Lars Wedin ett stort tack skyldig.
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson akademiens medalj i 
guld för hans arbete som projektledare för projektet KÖMS 250 år. Ordinarie leda-
moten Per-Anders Emilson har på ett förtjänstfullt sätt drivit projektet KÖMS 250 år. 
Emilson har på ett mycket engagerat sätt med god förståelse för de minsta detaljerna 
levererat såväl goda idéer som väl genomarbetade beslutsunderlag till styrelsen. Be-
slutsunderlagen har levererats i god tid för styrelsens tidskritiska beslut. Emilson har 
även med framgång kontaktat potentiella finansiärer till de olika delprojekten vilka 
sammantaget har lett till betydande förstärkning av projektets budget. Emilson har 
under hela projektet arbetat med en tydlig känsla för den stil och anda som bör kän-
neteckna ett akademievenemang av denna typ.

Akademiens medalj i silver
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Andreas Hanson akademiens medalj i sil-
ver för att komponerat KÖMS jubileumsmarsch Med förstånd och styrka. Ordinarie 
ledamoten Andreas Hanson har på kort tid med framgång komponerat en jubileums-
marsch med titeln – med förstånd och styrka – som ska uruppföras i samband med 
årets högtidssammanträde. Andreas Hanson har även varit initiativtagare till, skapat 
programmet och genomfört musikseminariet Flottans musik – en Marin Kulturbärare. 
Med detta seminarium har Andreas Hanson satt ljuset på musiken som en viktig del av 
det marina kulturarvet.

Akademiens medalj i brons
Akdemiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda har till-
delats följande gruppbefäl, soldater och sjömän vid de marina förbanden. Angiven 
grad är den som medaljörerna hade vid nomineringen.
Korpral Hanna Håkansson, Marinstaben, har goda och delvis unika kunskaper inom 
den för riket viktiga tillståndshanteringen gällande utländska statsfartygs tillträde till 
svenskt territorialhav. Hon bereder tillståndsärenden med hög sakkunskap och utre-
der möjliga överträdelser mot tillträdesförordningen självständigt och noggrant, ofta 
under tidspress. Många gånger presterar Håkansson långt utöver vad som kan förvän-
tas utifrån tjänsteställning och erfarenhet. Håkansson är en dessutom en uppskattad 
kamrat i Marinstaben som är väl förtjänt av den uppmärksamhet som kommer genom 
utmärkelsen.



848

Furir Tobias Johansson, 1.ubåtsflottiljen, tjänstgör ombord på HMS Orion som sys-
temtekniker och presterar i den tjänsten långt över vad som kan förväntas av ett grupp-
befäl. Med sin långa erfarenhet inom sitt yrkesområde så klarar han ut tjänsten med 
bravur. Utöver sitt ordinarie tjänstgöringsområde hjälper han även till i den maskintek-
niska tjänsten ombord och vid verkstadsarbeten. Han är en mycket duktig hantverkare 
som alltid kommer med bra lösningar på uppkomna reparationsbehov ombord. Han 
genomför även sjömaningsutbildning ombord, då han är skicklig i detta ämne. Sam-
manfattningsvis visar han en stor duglighet i ett flertal områden ombord. Johansson 
ställer ALLTID upp och hjälper till vad det än handlar om och vilken tjänstegren som än 
frågar. Johansson bidrar i högsta grad med sitt goda humör och sin positiva inställning 
till en mycket god stämning och gott kamratskap ombord.1.ubflj ser därför furir Tobias 
Johansson som en mycket lämplig kandidat till KÖMS medalj i brons i Kvinnoförbun-
dets för Sveriges Sjöfarts anda.
Menig 2 Emil Svensson, 3.sjöstridsflottiljen, har under sin tjänstgöring som hjälp-
instruktör för vapentekniker på SSS agerat med stort ansvar och föredöme. Emil be-
döms som ett verkligt officersämne och har blivit uppmanad att söka specialistofficers-
utbildning.
Menig 2 Clara Berg, 4.sjöstridsflottiljen, har tjänstgjort som signalmatros ombord Hel-
singborg sedan juni 2020. Under denna tid har hon sedan dag ett utmärkt sig som 
någon som alltid är villig att göra det lilla extra för att förbättra både stridstjänsten 
och arbetsmiljön ombord. Berg har under detta år, utöver ordinarie huvudtjänst, även 
varit navigationsinstruktör för både egen personal och SOU-kadetter och fått mycket 

Från vänster: Hanna Håkansson, Tobias Johansson, Emil Svensson, Clara Berg, Anna 
Brelin, Erik Eriksson och Fredric Oxelgren.



849

beröm för sitt pedagogiska och lyhörda ledarskap. Berg strävar alltid efter att utveckla 
sina arbetsområden och har bidragit, både inom huvudtjänsten och den allmänna far-
tygstjänsten, med sin kunskap och förmåga att strukturera vilket har lett till många 
förbättringar. Berg är en lagspelare man alltid kan lita på som sprider god stämning och 
sammanhållning i besättningen.
Korpral Anna Brelin, Stockholms amfibiegermente, har varit anställd sedan 2019-05-
20 och har under sin tid som soldat varit drivande för kompaniets ledningsförmåga, 
men även stöttat bataljonen med sin kunskap och erfarenhet. Brelin har med sin vän-
lighet, noggrannhet och positiva anda även gjort att andra vänder sig till Brelin för 
att få stöttning och hjälp i ledning- och sambandsfrågor. Brelin har nyligen genomfört 
gruppbefälsutbildning och kommer snart att börja sin specialistofficersutbildning och 
därmed i framtiden bidra till förbandets ledningsförmåga och kompetens. Brelin har 
presterat långt utöver vad som förväntas i sin befattning och har med sitt driv, erfarenhet 
och tjänstvillighet bidragit till utvecklingen i ledningsförmåga på kompaniet men även 
på bataljonen de senaste åren. 
Furir Erik Eriksson, Marinbasen, kom till UVSC 2016 som den förste GSS till plutonen 
som intill dess enbart hade haft civila operatörer. Genom att lyssna och lära hante-
rade han skillnaderna mellan civila och GSS och skapade genom det en god grund för 
de framtida rekryteringarna. Genom sitt engagemang och initiativtagande så har han 
hjälpt till att skapa den lärande och öppna arbetsmiljö som nu finns där det jobbar civila 
och GSS sida vid sida under 12,5 timmar långa skift. Han har visat ledarskap genom att 
lyfta frågor gällande personal och verksamhet och varit en förebild för de kommande 
GSS och för sina kollegor. Han har hög kompetens inom sitt område och har drivit 
på utvecklingen av verksamheten. Idag är han vaktlagschef och driver samt utvecklar 
tjänsten inom sitt vaktlag.
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Korpral Fredric Oxelgren, Sjöstridsskolan, började sin sjömansbana som värnpliktig 
kock på HMS Falken 2004. Han blev tidigt i sin karriär prövad, bland annat i orkan 
mellan Island och Shetlandsöarna. Han anställdes som kock under 2007 och återvände 
2018 till Skonertdivisionen, återigen som kock. Oxelgren visade intresse för däcks-
tjänst redan under sin värnplikt och även fortsättningsvis och han ”klev ut” på däck 
2020 såsom 3.e skeppare. Oxelgren har många förtjänster, bland annat noggrannhet 
och en strävan att göra rätt. Detta utvisar sig tydligt ombord, när han leder arbeten 
med elever och nyckelbesättning. Utöver sitt stora intresse för att utbilda och förkovra 
sig inom däckstjänst och sjömanskap, uppvisar Oxelgren personligt engagemang och 
är vår stora glädjespridare. Detta har visat sig vara mycket betydelsefullt för att hålla 
humöret uppe bland elever under prövande tider med hårdare väderlek till exempel. 
Oxelgren driver även miljöarbetet ombord med emfas. Oxelgren utmärks förutom av 
sin förmåga som utbildare och fackman av en bred allmänbildning och ett gediget kun-
nande på många områden. 

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. 

Hedersomnämnanden och stipendier
Uppsats
Akademien har tilldelat fänrik Emil Ankerst, förutvarande elev vid officerspro-
grammet OP 18-21, hedersomnämnande och en penningbelöning om 10 000
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Fänrik Emil Ankerst tar emot diplom från KÖMS Ordförande Anders Grenstad vid 
högtidssammanträde den 15 november.

kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats Militär – Privat outsour-
cing i Gråzonen: En Kartläggning av Gråzonsproblematik kring nyttjande av privata 
rederier för sjöburen transportlogistik.

Uppsatsen är välskriven och visar prov på studier av ett krigsvetenskapligt intres-
sant område med ämnesrelevans. Ankerst har utifrån kunskapsluckor i tidigare forsk-
ning 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 uppsatsen bör belönas av 
KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av militära och sjömilitära 
händelser.”
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Jubileumsmiddagen
Jubileumsmiddagen den 15 november 2021 hölls i Vinterträdgården på Grand 
Hôtel i Stockholm i direkt anslutning till akademiens 250:e högtidssammanträde på
Musikaliska.

Gästerna intar förrätten i Vinterträdgården, som ljussatts i marinblå skrud.

Deltagarna promenerade i en för årstiden behaglig utomhustemperatur från Musika-
liska vid Nybroviken till Grand Hôtels marschallbelysta Grand Royal-entré i hörnet 
Hovslagaregatan-Blasieholmsgatan där gästerna möttes av en officersvakt ur Stock-
holms amfibieregemente, Amf 1, bestående av tre officerare med örlogsflagga.

Vinterträdgården var för kvällen vackert upplyst med Grand Hôtels omfattande ljus-
anläggning.

De 307 gästerna bjöds på mousserande vin i väntan på hedersgästerna H.M. Kon-
ungen och H.M. Drottningen. Den rådande pandemin hade vid denna tidpunkt minskat 
i omfattning och vaccinationsplanerna fungerade bra, vilket innebar att de allra flesta 
deltagarna hade fått minst två vaccindoser. Avståndet mellan gästerna i vimlet inför 
middagen var respektfullt, men detta hade ingen negativ inverkan på den goda stäm-
ningen, vilket märktes på det gemytliga sorlet. En extra stor scen hade anordnats för att 
få plats med hela Marinens Musikkårs trettiomannaorkester.

Exakt klockan halv åtta anlände kungaparet och eskorterades in i Vinterträdgården 
av KÖMS ordförande Anders Grenstad och sekreteraren Bo Rask under det att Mari-
nens Musikkår spelade Flottans Paradmarsch.
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Kungaparet välkomnades till ett bord med endast sex personer med tanke på för-
siktighet med pandemin. Vid kungaparets ankomst till bordet sjöngs Kungssången av 
C.V.A Strandberg och Otto Lindblad.

Vid honnörsbordet satt, förutom kungaparet, även ordförande Anders Grenstad med 
hustru Anja, akademiledamoten och riksdagsledamoten Annicka Engblom och över-
kommendanten i Stockholm, tillika Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Mi-
chael Claesson. Övriga gäster var placerade vid 41 runda bord.

Kvällens program inleddes med att skådespelaren Andreas T. Olsson framförde en 
sonett av John Keats i översättning av Sven Christer Swahn.

Till världshavet
Det håller viskningar i omlopp evigt
längs öde stränder; tio tusen grottor
fylls snabbt till råge, men de återfår
när månens trollstav lyfts, sitt gamla skuggsorl.
Ofta är havet på så milt humör
att minsta snäcka ligger kvar på stranden
dag efter dag, just där den råkat hamna
när senast himlens vindar bröt sig fria.
Åh ni som går med trötta, sura ögon
bjud dem på oceanens öppna vidder,
och ni vars hörsel nötts av stadens buller
eller fått kvalm av efterhängsna toner,
sök er en grotta. Fall i dröm – och vakna
så häpna, som om havets nymfer sjungit!

Marinens Musikkår under ledning av Alexander Hanson tog sedan vid och spelade den 
mäktiga Hornpipe ur Fantasia on Brittish Sea Songs av Sir Henry Wood.

Förrätten bestod av ett urval av svenska delikatesser såsom löjrom, rökt lax, renyt-
terfilé och äppelkompott smaksatt med älgört vartill serverades öl och Grand Hôtels 
speciella brännvin.

Kvällens toastmaster, ledamoten Sten Göthberg, introducerade sångförmannen, le-
damoten Peter Thomsson. Tre snapsvisor – Fjärden, Röda Havet och Än en gång däran 
– sjöngs unisont av alla 307 gästerna.

Som varmrätt serverades bakad rödingfilé med smörstekt svamp och torkat rödings-
chips, rotfruktspytt, bakad gul lök och kräftsås tillsammans med vitt vin Domaine 
Roux Bourgogne Chardonnay och rött vin, Bread & Butter Pinot Noir.

När varmrätten var serverad introducerade toastmastern ordförande Anders Gren-
stad som utbringade H.M. Konungens skål. Därpå följde ordförandens välkomsttal 
som avslutades med en fanfar från Marinens Musikkår.

Tenorsolisten Tomas Lind från Göteborgsoperan framförde under middagen tillsam-
mans med Marinens Musikkår en operamedley bestående av Ouvertyr till Willhelm 
Tell, Nessun Dorma ur Turandot och O Sole Mio. Vid slutet av varmrätten framträdde 
tenorsolisten Tomas Lind igen och sjöng Gustaf Norqvists Till Havs.
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Desserten som serverades var en citron- och marängtart med hallonsorbet och till 
detta serverades Domaine Baumard Le petit Paon. Kvällens ceremonimästare, ledamo-
ten professor Christer Svensén, hade mycket god kommunikation med Grand Hôtels 
personal och serveringen gick helt efter det minutschema som hade satts upp.

Under desserten gästades KÖMS jubileum av dess förste hederspreses, viceamira-
len Christoffer Falkengréen, gestaltad av skådespelaren Andreas T. Olsson, tidsenligt 
klädd och sminkad från Dramaten. I sitt framförande reflekterade han över allt som 
hade förändrats under de gångna åren och även över allt som fortfarande var sig likt.

Christoffer Falkengréen drog paralleller mellan 1771 års marina debatt och den slå-
ende lika debatten av idag, vilket applåderades av jubileumsdeltagarna. Tiden var ock-
så ett tema för Christoffer Falkengréen – han frågade sig: Är tiden viktig? Andreas T. 
Olssons fortsatta gestaltning blev en succé med många igenkännande inlägg och skratt.

Tenorsolisten Tomas Lind sjöng så taket lyfte!

Christoffer Falkengréen, ledamot nr 1 i Kungl. Örlogsmannasällskapet gestaltades 
med bravur av skådespelaren Andreas T. Olsson.
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Välkomsttal av KÖMS ordförande Anders Grenstad.

Honnörsbordet.

Efter framträdandet introducerade toastmaster Sten Göthberg kvällens tacktalare, 
hedersledamoten och tidigare ordföranden Michael Zell, som höll ett spirituellt och 
uppskattat tacktal som följdes av fanfarer från Marinens Musikkår.

Marinens Musikkår avslutade middagen med att spela Reinhold Glières Russian 
Sailors Dance.

Därefter serverades kaffe med avec och en jazzkvintett ur Marinens Musikkår spela-
de dansmusik. Jubileumskvällen fortsatte i baren och med dans till långt efter midnatt 
då många av de glada och nöjda deltagarna promenerade hem.
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H.M. Drottningen och H.M. Konungen flankeras av Kungl. Örlogsmannasällskapets     
sekreterare och ordförande inför högtidsmiddagen som avslutade jubileumsåret 2021.
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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 2022 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 2022 
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.

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: 

Kung. Örlogsmannasällskapet, c/o Bo Rask, Teatergatan 3, 1 tr.
111 48 Stockholm
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Ett svenskt A2/AD-koncept - en möjlighet 
genom ökad samordning?
Abstract: The concept of A2/AD first appeared almost two decades ago and has be-
come a buzzword in discussions and debates of Chinese and Russian military ef-
forts to deny operational freedom to US and Western forces. In the area of Swedish 
strategic interest, primarily the Baltic Sea Region, Russian A2/AD capabilities has 
become a focal point of Western military concern. NATO as well as Sweden views the 
threat of Russia extending its A2/AD umbrella over the Baltic Sea as a pacing threat. 
Through the ongoing the Swedish defence reform, Sweden has acquired many of the 
components needed to create an A2/AD concept of its own. The question should be 
why Sweden spends so much energy worrying about Russian A2/AD, when it has the 
components to establish its own A2/AD concept. This article discusses the possibili-
ties of creating such a concept and the possible benefits.

Ett av de populäraste begreppen inom krigsvetenskapen på 2000-talet har varit 
A2/AD – Anti-Access/Area-Denial. Till en början förekom begreppet enbart i diskus-
sioner kring den allt mer komplicerade säkerhetspolitiska situationen i Sydostasien, 
men har sedan dess också funnit sin väg in på den europeiska arenan. Sedan Ryss-
lands invasion av Krim har begreppet också tagit plats i den svenska säkerhets- och 
försvarspolitiken, så till den grad att många av de hotscenarier som diskuteras både 
inom vår säkerhetspolitik och inom NATO tar avstamp i rysk A2/AD.1 Vi talar ofta 
om framgruppering av ryskt långräckviddigt luftvärn till svenskt territorium som en 
möjlig rysk målsättning i händelse av krig i vårt närområde, där syftet skulle vara att 
skapa sig handlingsfrihet att agera i Baltikum, respektive skydda andraslagsförmågan 

1. Bl.a. Värnkraft: inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 
2021-2025, Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, 2019, s. 111-112 och 115; Prop. 2020/21:30: 
Totalförsvaret 2021–2025, s. 60; Försvarsmaktens strategiska inriktning bilaga 1, FM2021-7333:1 
2021-03-19, s. 10.
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på Nordflanken. Huruvida det finns ett ryskt tänkande kring just A2/AD som koncept 
kommer inte att behandlas här, men värt att nämna är att förespråkarna bygger detta 
kring långräckviddigt luftvärn såsom S-400, kustrobotsystem som Bastion och mark-/
kryssningsrobotsystem som Iskander.2 Väl nyttjat och med rätt sensorer och lednings-
system, finns möjligheten att stänga Östersjön på ytan såväl som i luften. Den rättmä-
tiga frågan torde vara varför vi och våra partners lägger så stor energi på att oroa oss 
över att Rysslands möjligheter till A2/AD och framflyttande av avreglingszoner, när 
det handlar om en förmåga vi själva redan idag har möjlighet att utveckla?

Begreppet Anti-Access/Area-Denial förtjänar en särskild diskussion. Försvarsmak-
ten och Försvarsberedningen benämner A2/AD ”avreglingszon”3 medan FOI också 
använder begreppet ”exkluderingszon”.4 Anti-Access avser förmågan att förhindra en 
motståndare att föra in sina styrkor i ett operationsområde. Area-Denial syftar på för-
måga att förneka motståndaren handlingsfrihet i form av rörelse i operationsområdet. 
Den tyske överstelöjtnanten Andreas Schmidt vid NATO Joint Air Power Competence 
Center anser att detta är en definition av A2/AD i defensivt syfte, där en definition med 
mer offensivt syfte ser Area-Denial som syftande till att förneka motståndaren hand-
lingsfrihet även på dennes territorium.5 Det är värt att ha dessa förslag på definitioner 
i åtanke när man ser på A2/AD i vårt eget näromåde.

Efter Gulfkriget 1991 fanns två perspektiv på koalitionens seger över Irak. Det väs-
terländska, som vi i Sverige var snabba att anamma, där smarta vapen, högteknologi 
och manöverkrig var centrala. På andra sidan fanns de som oroades över hur ameri-
kansk teknik till synes mycket enkelt och med mycket små förluster tillintetgjort det 
som fram till dess setts som bland det bästa Sovjetunionen kunnat producera, och dess-
utom i händerna på en krigsmakt som varit i krig större delen av 80-talet. I Ryssland 
sporrade koalitionens seger och den amerikanska högteknologin nytt militärteoretiskt 
tänkande kring det kontaktlösa kriget.6 Det är bland annat ur detta tankegods som 
dagens Ryssland format den krigföring som vi sett i bl.a. Ukraina. Ett annat land som 
bekymrade sig över utfallet i Gulfkriget var Kina. Den kinesiska militären angrep 
problemet på ett mer systematiskt sätt och genomförde en omfattande studie på plats 
i Irak. Man chockades över att se att den irakiska krigsmakten hade samma sovje-
tiska materiel och i vissa delar mer modern än vad Kina förfogade över. Resultaten 
och slutsatserna från studien föredrogs på högsta politiska och militära nivå, bl.a. för 
den blivande presidenten Jiang Zemin. I det som sedan kallades Plan 995 efter den

2. Michael Kofman, It’s Time To Talk About A2/AD: Rethinking The Russian Military Challenge, 
2019-09-05 https://warontherocks.com/2019/09/its-time-to-talk-about-a2-ad-rethinking-the-russi-
an-military-challenge/ (Hämtad 2021-09-17).
3. Värnkraft, s. 112.
4. Robert Dalsjö, Christofer Berglund, Michael Jonsson, Bursting the Bubble – Russian A2/AD in 
the Baltic Sea Region: Capabilities, Countermeasures, and Implications, Totalförsvarets forsknings-
institut, FOI-R--4651—SE, 2019, s.3.
5. Andreas Schmidt, Countering Anti-Access / Area Denial – Future Capability Requirements in 
NATO,  Joint Air Power Competence Center, https://www.japcc.org/countering-anti-access-area-
denial-future-capability-requirements-nato/ (Hämtad 2021-09-17).
6. Oscar Jonsson, The Russian Understanding of War: Blurring the Lines between War and Peace, 
Washington, DC: Georgetown University Press 2019, s. 46.
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amerikanska attacken på kinesiska ambassaden i Belgrad i maj 1999, påbörjade Kina 
en omfattande försvarsreform med slutlig målsättning att kunna hindra USA från att 
föra ett framgångsrikt krig mot Kina och inom den kinesiska intressesfären.7 Bidra-
gande var även den upplevda kinesiska förödmjukelsen under Taiwan-krisen 1996 
när en amerikansk hangarfartygsgrupp styrkedemonstrerade genom att passera For-
mosasundet, utan att Fastlandskina hade någon reell möjlighet att påverka detta. Ett 
begrepp ur denna försvarsreform som fått stort genomslag är Anti-Access/Area-Denial 
eller A2/AD som det ofta förkortas.

Som tidigare nämnts behöver inte A2/AD vara en offensiv metod. Kina har dock 
operationaliserat A2/AD som defensiv metod inom en större offensiv strategi med en 
yttre ring av konstgjorda öar i omstridda havsområden. Med sensorer och verkans-
system på dessa öar har man skapat sig en luft- och ytoperativ kontroll som förnekar 
en motståndare handlingsfrihet på ett ännu större avstånd från det kinesiska fastlan-
det. I USA läggs nu stor energi läggs på att konceptutveckla för att få fram den bästa 
lösningen för att kunna bedriva operationer mot en kvalificerad motståndare med A2/
AD-förmåga inte bara i Sydostasien, utan även i Europa. Fysisk avregling, samt även 
A2/AD-metoder inom andra domäner, har t.ex. bidragit till att man i USA inom del-
konceptet Logistics under Attack, börjat studera rymdburen global försörjning av kri-
tiska förnödenheter till fjärran operationsområden, som alternativ till transporter på 
köl eller genom luften.8 I Sverige, liksom Finland, har vi ”fördelen” av att befinna oss 
inom räckvidd för flera av de system som ingår i en rysk A2/AD-förmåga. Det gör att 
vi anpassat vår taktik och vårt uppträdande för att inte bli begränsade i handlingsfri-
heten vid en väpnad konflikt. USA, Storbritannien och andra stater som de senaste 
decennierna mer än vi fokuserat på expeditionära operationer mot motståndare med 
låg materiell kvalitet, har en längre resa att göra.

Sveriges geostrategiska läge har medfört att vi historiskt har investerat mycket i de 
”blå stridskrafterna”. Till mycket stor har en angripare del först varit tvungen att ta 
sig över havet eller genom luften för att därefter kunna skapa markoperativ kontroll 
på svenskt territorium och sedan utveckla sin anfallskraft. Detta är gammal kunskap, 
men likväl nyupptäckt i ljuset av det försämrade omvärldsläget. Det nyligen fattade 
försvarsbeslutet bygger till stor del på ett markoperativt fokus, men likväl sker viktiga 
investeringar avseende flyg- och marinstridskrafter. När det gäller förmågan att upp-
rätthålla en trovärdig tröskel för ett väpnat angrepp mot Sverige, är därför införandet 
av det nya luftvärnssystemet Patriot och en ny sjömålsrobot två av de viktigaste punk-
terna. Den sistnämnda införs på både stridsflygplattformarna och ytstridsfartygen, 
men skulle även införas som kustrobot. Återtagandet av just kustrobotsystemet sedan 
några år, är också en väsentlig del i byggandet av tröskelskapande effekt.

Just Patriot och kustrobot ger tillsammans en stomme för att kunna etablera ett 
svenskt A2/AD-koncept, syftande till att allvarligt försvåra ett väpnat angrepp mot 

7. Christian Brose, The Kill Chain: Defending America in the Future of High-Tech Warfare, New 
York, NY: Hachette Books, 2020, s. 31-32.
8. Joe Pappalardo, The Air Force Is Actually Considering Rocket Launches to Move Cargo Around 
the Globe, 2018-10-29 https://www.popularmechanics.com/space/rockets/a24406710/air-force-rock-
et-launch-cargo/ (Hämtad 2021-09-17).
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Sverige och prioriterade områden. Sam-
verkan mellan det kvalificerade luftvär-
net och de långräckviddiga sjömålsro-
botsystemen, baserade på plattformar 
i tre olika domäner, kan skapa en A2/
AD-effekt liknande den som Kina byg-
ger sitt skalförsvar kring. Dagens perso-
nalförsörjningssystem med anställda sol-
dater och sjömän gör det möjligt att över 
tiden upprätthålla helt andra nivåer av 
grundberedskap, än vad som var möjligt 
med det renodlade värnpliktssystemet. 
Detta är viktigt eftersom avreglingszo-
ner i mångt och mycket bygger på att vara 
först på plats. Vid årsskiftet är det plane-
rat att den första luftvärnsbataljonen med 
Patriot ska nå grundläggande operativ 
förmåga efter leveranser under året. Det 

återtagna kustrobotsystemet har redan bevisat sin förmåga, inte minst genom övningar 
såsom den som i slutet av sommaren 2021 genomfördes på Västkusten.

Grundförutsättningarna finns därmed redan, men vad skulle krävas för att skapa ett 
svenskt A2/AD-koncept med möjlighet att etablera en eller flera egna avreglingszoner? 
För att citera FOI i dess forskning om rysk A2/AD-förmåga: ”Det handlar om långa och 
komplicerade verkanskedjor där alla delar måste vara övade och fungera ihop, från sen-
sorer, ledningssystem och logistik till personal, plattformar, datalänkar och robotar. Alla 
dessa måste samverka smidigt och integrerat för att verklig A2/AD-förmåga ska uppnås.”9

Ett överskådligt sätt att illustrera förmågebyggande är akronymen DOTMLPFI: 
Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities and In-
teroperability. Utrymmet medger inte en djupare analys av alla dessa delar, utan fokus 
kommer att ske på några av de komponenter som bedöms som viktigare.

Materiel är traditionellt det som tankarna först fastnar vid när man pratar militära 
förmågor. Som redan nämnts finns mycket av verkanssystemen i konceptet redan på 
plats eller är under beställning, vilket gör ett svenskt uttalat A2/AD-koncept till en lågt 
hängande frukt att plocka. Införandet av luftvärnsrobot på Visby-korvetterna, liksom 
förmågorna i det kommande nya ytstridsfartyget, skapar också en större flexibilitet att 
låta dessa verka inom ett A2/AD-koncept. I en första fas av en konflikt kan fartygen 
både skyddas av en A2/AD-bubbla, liksom de själva kan bidra till att upprätthålla och 
förstärka en större avreglingszon genom rörlighet, egna sensorer och verkanssystem. 
De fartygsburna luftvärnssystemen kommer dock inte att vara lika långräckviddiga 
som Patriot-systemet, men det kompenseras av fartygens rörlighet och möjlighet till 
ett mer dolt uppträdande. 
9. Totalförsvarets Forskningsinstitut, A2/AD och kontrollen över Östersjön, 2017-02-24, https://
www.foi.se/nyheter-och-press/nyheter/2017-02-24-a2-ad-och-kontrollen-over-ostersjon.html (Häm-
tad 2021-09-17).

Luftvärnsrobot 103 Patriot. Foto: FMV.
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En förmåga är dock inte trovärdig om inte även dess delsystem är på plats och en 
A2/AD-förmåga är i högsta grad ett system av system, därtill spännande över alla för-
svarsgrenar. Det första som måste till för att möjliggöra verkan på dessa långa avstånd 
är en lägesbild. Även här finns goda förutsättningar i det nya försvarsbeslutet. Under 
2020-talet kommer den fasta sensorkedjan att omsättas till nya, moderna sensorer och 
det är smått fantastiskt att se vilken skillnad dessa medger jämfört med dagens sensor-
kedja. Att sensorerna görs rörliga, ger både en ökad förmåga till rörlighet för skydd, 
men skapar också en möjlighet att vid behov kraftsamla sensorer till ett prioriterat 
område. Redan idag har Försvarsmakten två radarspaningsflygplan med god förmåga 
som ger lägesbild inte bara till luftförsvaret, utan även är en väsentlig komponent i den 
samordnade sjömålsbekämpningen. Införandet av ett nytt luftburet spaningsradars-
system såsom Globaleye i samverkan med Finland, skulle skapa en helt ny dimension 
av kvalificerad lägesbild. Globaleye har en helt annan förmåga att mäta in både luftmål 
och ytmål, ner till mycket ringa storlek, än dagens S 100D/ASC 890. På någon sekund 
kan i princip hela Östersjön målas upp av radarn och bearbetning påbörjas. Sensor-
fusionering i kombination med andra informationskällor, liksom satellitdata skapar 
också möjligheter till klassificering och identifiering av ytmål på sätt vi tidigare trott 
vara omöjligt. Utöver de aktiva sensorerna sker också en förstärkning inom passiva 
sensorer som även dessa kan ge ett kvalificerat underlag för målinmätning.

Interoperabilitet är en annan av hörnstenarna som måste vara på plats för att skapa 
en effektiv förmåga när det handlar om gemensam strid. Interoperabilitet kan ses både 
som intern (mellan försvarsgrenar) och extern (med partners), och båda är viktiga att 

Försvarsmakten inkom i oktober 2021 med en framställan till regeringen om att få 
anskaffa S 106 Globaleye. Foto: Saab.
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få på plats. 00-talets strategiska time-out med allt lägre krav och ekonomi var förö-
dande för förmågan att strida mot en kvalificerad motståndare. Särskilt mycket stryk 
tog nationell ledning och ledningssystem. Ledningssystem avvecklades långt innan 
ersättare fanns på plats, och i flera fall saknar vi än idag kvalitativa ersättare till av-
vecklade system och förmågor. För gemensam strid mot en kvalificerad motståndare 
var grundtanken inom det nätverksbaserade försvaret (NBF) rätt, men resultat blev av 
många olika skäl en mycket dyr pannkaka. Gemensam lägesbild, flexibilitet i val av be-
kämpningssystem m.m. är dock än mer aktuellt idag och erfarenheter från såvitt skilda 
typer av krigföring som Afghanistan och Ukraina, visar att behovet fortsätter växa. 
2015 fastställdes att Försvarsmaktens interna såväl som externa interoperabilitet ska 
byggas kring NATO-konceptet Federated Mission Networking.10 Den djupare innebör-
den av detta ska inte avhandlas här, men det viktiga är att det nu finns en utpekad väg 
och att vi inte är ensamma om vägvalet. Federerat medger att vi har svenska lösningar 
för såväl metod som teknik, men att de metodmässigt och tekniskt ska kunna kugga 
in i ett gemensamt ledningssystem. Vikten av detta understryks än mer när konflikter 
nu kan uppstå så snabbt att allianser som NATO inte hinner fatta nödvändiga politiska 
beslut och avdela resurser. Det blir därför svårt att nå unity of command, särskilt om 
icke-medlemmar som Sverige och Finland är inblandade. Istället blir samverkan, part-
nerskap och gemensam planering viktig för att snabbt kunna gå till handling mot en 
gemensam målsättning.11 Unity of effort mellan aktörer och olika nationella befälha-
vare förutsätter sådan interoperabilitet. 

En viktig del i att bygga en effektiv bekämpningsförmåga och utnyttja informa-
tionen från de många kvalificerade sensorerna är datalänkar för att både etablera en 
gemensam, fusionerad lägesbild, men också för att samordna och leda bekämpning. 
Införandet på bred front av Länk 16 på även luftvärn och korvetter, skapar en sådan 
interoperabilitet både nationellt mellan våra egna förband, men också med våra part-
ners, t.ex. Finland.

Den största utmaningen bör också ligga inom ledning och samordningen av system 
ur tre olika försvarsgrenar till en gemensam förmåga, vilket leder in på doktrin. Det är 
t.ex. på sin plats att påpeka att A2/AD inte är en gemensam operation, utan snarare en 
gemensam förmåga. Det är därför av vikt att från början vid skapandet av en sådan för-
måga tydliggöra lednings- och lydnadsförhållanden. Ett A2/AD-koncept behöver dock 
inte innebära att en chef leder striden i samtliga domäner. Flygtaktisk chef leder striden 
i luftdomänen, vilket innebär att denne också taktiskt leder Arméns luftvärnsbataljo-
ner. Detta ökar graden av samordning när en och samma chef leder striden i domänen. 
Här finns dock ett behov av att tydliggöra hur Marinens kommande luftvärnsrobotsys-
tem ska ledas inom luftförsvaret. För en sjöofficer känns det sannolikt onaturligt att 
någon annan än en divisionschef eller commander task group skulle leda marint luft-
försvar. Ju längre räckvidd på vapensystemet, desto högre grad av samordning krävs. 
En jämförelse är om en amerikansk Aegis-jagare skulle ställas under svenskt befäl vid 

10. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2015, bilaga 1, FM2015-1597:2, 2015-06-26, s. 66.
11. Gene Germanovich, James Black, Linda Slapakova, Stephen J Flanagan, Theodora Ogden, En-
hancing US-Finnish and regional defence cooperation, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2021. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1424-1.html (Hämtad 2021-10-09).
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en gemensam operation. Jagaren har luftförsvarssystem med möjlighet att täcka stora 
delar av Östersjön, vilket därför ställer stora krav på samordning med övrigt luftför-
svar. Tyvärr ställdes övningen Aurora 2020 in p.g.a. pandemin, annars hade det blivit 
mycket lärorikt att öva denna samordning.

Flygvapnet och Marinen har sedan ett antal år återtagit förmågan till samordnad 
sjömålsbekämpning, där ledamoten Niklas Wiklund varit en av de drivande. I denna 
gemensamma strid är av förklarliga skäl marintaktisk chef understödd chef. I utveck-
lingen av ett gemensamt luftförsvarskoncept finns det mycket att lära av detta arbete. 
Det är också glädjande att se att bägge de nya reglementena för marina- och luftopera-
tioner tar höjd för just gemensamt luftförsvar med kvalificerat sjöburet luftvärn.

Doktrin är central att utveckla om ett svenskt A2/AD-koncept ska byggas. Led-
ning- och lydnadsförhållanden och inte minst metoder behöver utvecklas för att nå 
avsedd verkan i alla delar av konfliktskalan, från fred till väpnad konflikt med degra-
derad ledning. Till att börja med behövs en uttalad viljeinriktning att gå mot ett A2/
AD-koncept, varvid ett gemensamt arbete kan påbörjas. Ett sådant finns redan inom 
integrerat luft- och robotförsvar för att skapa en version anpassad för svenska förhål-
landen av det man inom NATO benämner Integrated Air and Missile Defence. Likaså 
bör förmågan kommuniceras för att ytterligare bidra till dämpande tröskeleffekten. Ett 
första steg i den riktning kan sägas ha tagits av försvarsgrenscheferna i maj 2021 med 
uttalandet att ”vi har förmågan att skapa ett militärt problem även för en stor motstån-
dare som Ryssland”.12 Att demonstrera och tydliggöra svensk förmåga att skapa en 

12. Mikael Holmström, ”Försvarsgrenschefer: Vi kan skapa militärt problem för Ryssland”, Dagens 
Nyheter, 2021-05-11, https://www.dn.se/sverige/forsvarsgrenschefer-vi-kan-skapa-militart-problem-
for-ryssland/ (Hämtad 2021-09-17).

Skott med robot 15 från Visby-korvett. Foto: Försvarsmakten.
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defensiv avreglingszon skulle utgöra en tydlig strategisk kommunikation både om vår 
egen försvarsförmåga, men även bli en försäkran till våra grannländer och partners. 
Den kommunikativa effekten uppnås också genom att öva och pröva konceptet med 
tillhörande doktrin.

Det finns också andra möjligheter till utveckling på sikt. Den första är att skapa 
avreglingszoner med mer flytande utsträckning genom att nyttja rörligheten hos fram-
förallt korvetterna. Sedan 2016 ger de långräckviddiga Meteor-jaktrobotarna luft-
stridskrafterna möjlighet att utöva luftoperativ kontroll över större områden någonsin 
tidigare. Jaktflyg har dock inte förmågan till bestående närvaro i luftdomänen utan 
större kostnader. Därmed begränsas den luftoperativa kontrollen över ett område i am-
bition och tid till när sådan är av hög prioritet. Liksom markbaserat luftvärn erbjuder 
en uthållig luftoperativ kontroll i ett område kan så även marina plattformar göra detta, 
men med högre rörlighet. Ännu är inte ett luftvärnssystem valt för Visby-korvetterna 
eller för deras efterföljare. Valet av system och framförallt målsökare kommer att på-
verka såväl möjligt uppträdande för korvetterna liksom deras möjlighet att bidra till 
striden i luftdomänen. Ett system med aktiv målsökare ökar t.ex. möjligheten för kor-
vetten till tyst uppträdande och bekämpning av luftmål på måldata via datalänk. En 
avancerad robot såsom ESSM Block 2 skulle t.ex. också kunna innebära möjligheter 
till det US Navy benämner Co-operative Engagement Capability, eller bi-statiska an-
fall.13 Här skulle datalänkar såsom Länk 16 och kvalificerade sensorplattformar som 
Globaleye än mer komma till sin rätt.

Om A2/AD och avreglingszonen är skölden så finns det också utrymme för ett svärd, 
vilket är en del av innebörden i Area Denial. Det nyligen klubbade försvarsbeslutet 
inriktar en anskaffning av förmåga till långräckviddig markmålsbekämpning (kryss-
ningsrobot) under nästa försvarsbeslutsperiod, där stridsflygsystemet pekats ut som va-
penplattform. Långräckviddig markmålsbekämpning som förmåga blir komponenten 
som möjliggör att slå mot en angripares hela anfallsrörelse mot Sverige – från utskepp-
ningshamn, flygfält eller för den delen ledningsplats, till det svenska fastlandet.14 Man 
ska heller inte glömma bort möjligheten att med dylika vapensystem skjuta längs med 
kusten, d.v.s. mot en angripares högvärdiga mål som kunnat överföras till svenskt ter-
ritorium. Även om försvarsbeslutet och Försvarsberedningen hittills pekat ut stridsfly-
get som vapenplattform, anser jag att frågan om plattform förtjänar ytterligare bered-
ning inför framtiden. Endast stridsflyg som bärare, eller komplettering i form av rörlig 
markplattform liknande kustrobotsystemet eller även sjöoperativ på korvett och/eller 
ubåt? Klart är att detta ”svärd” rätt integrerat (det är långt ifrån endast en robot) skulle 
fylla en väsentlig roll i ett svenskt A2/AD-koncept. Vidare skulle en anskaffning av 
robot 15 ER även i kustrobotversion ytterligare öka det område som kan avreglas och 
skapa egen handlingsfrihet. Med en eleverad sensor likt Globaleye är sensorräckvid-
den inte begränsningen. Den utfästa räckvidden på över 300 km ger också en begrän-
sad möjlighet att med kustrobot slå mot markmål på andra sidan Östersjön, liksom 
fartyg i utskeppningshamn.
13. Tyler Rogoway, “Watch The Navy Fire Its New Evolved Sea Sparrow Block II Missile For The 
First Time”, The Drive, 2017-11-02, https://www.thedrive.com/the-war-zone/15718/watch-the-navy-
fire-its-new-evolved-sea-sparrow-block-ii-missile-for-the-first-time (Hämtad 2021-09-17).
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Vad talar då emot att skapa ett svenskt A2/AD-koncept?14 Det brukar anföras att luft-
värnssystem inte är heltäckande cirklar, eller för den delen kupoler, p.g.a. terrängens 
beskaffenhet, jordens krökning m.m. För en pilot är detta inget man litar på, utan man 
betraktar en räckviddscirkel för luftvärnets maximala räckvidd som planeringsvärdet. 
Få vill chansa på att uppträda inom räckvidd baserat på en bedömning på en luftvärns-
radars exakta position, eller att extrema meteorologiska förhållanden inte existerar vid 
ett givet tillfälle. Detsamma torde gälla för fartyg. Det är en avsevärd risktagning att 
operera innanför möjlig porté för ett långräckviddigt kustrobotsystem med förhopp-
ningen att sensortäckningen är bristfällig.

För en motståndare skulle av förklarliga skäl komponenterna i A2/AD-konceptet 
vara högt prioriterade mål att slå ut vid ett väpnat angrepp mot Sverige, vilket skulle 
kunna anföras som ett argument mot en sådan inriktning. Det kan dock konstateras att 
redan utan en samordning i ett A2/AD-koncept så är beståndsdelarna väsentliga kom-
ponenter i krigsorganisationen och därmed högvärdiga mål. Skillnaden ligger istället i 
vilken ambition vi ansätter avseende samordning och samverkan, liksom kraftsamling 
i plats och resurser. Att fullt ut bygga ut såväl luftvärn som kustrobotsystem till en 
nivå som vi skulle önska, är tyvärr såväl ekonomiskt orealistiskt som personellt. Valet 
ligger på hur man nyttjar resurserna. Kraftsamlar man komponenterna till områden 
som vi tillmäter den största vikten av att en angripare inte får dominera, skapar vi en 
handlingsfrihet att med rörliga komponenter agera i övriga områden. Viktigast är dock 
att vi i hög grad försvårar angriparen möjligheten att agera mot oss och i förlängningen 
våra partners som är beroende av att Sverige har kontroll över sitt eget territorium.
14. Försvarsmaktens strategiska inriktning 2021-2030, Bilaga 1, FM2021-7333:1, 2021-03-19, s. 36.

Illustrativa räckvidder med idag operativa robotsystem. Robot 103 Patriot (ljusblått), 
kustrobot (grönt), robot 15 från ytstridsfartyg (brunt), robot 15 från JAS 39 Gripen 
(orange), jaktrobot 101 Meteor (mörkblått).
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Ett av de största hindren att utveckla maximal förmåga i alla delar av konfliktskalan 
är också geografin. Som tidigare nämnts så är ”först på plats” ett av grundelementen 
i ett A2/AD-koncept, särskilt om man vill att det ska ha en konfliktdämpande trös-
keleffekt. Försvarsmakten är tyvärr baktung i militärgeografin efter den strategiska 
timeoutens fredsrationalitet. Det är tyvärr inte många verksamhetsplatser idag som 
kan pekas ut där organisationsenheterna ligger rätt i förhållande till deras primära 
operationsområde. Så är även fallet med luftvärnet. Fredslokaliseringen i Halmstad gör 
att det tar tid att komma på plats på ostkusten, även med stående förband och eventuell 
förlagring av materiel. Det gör det svårare att snabbt och enkelt anpassa beredskapen. 
Att idag eller kommande år flytta förbandets fredslokalisering är inte görligt av flera 
skäl. Den geografiska aspekten bör tas i beaktande vid framtida försvarsbeslut och 
eventuell tillväxt så att man bättre kan luftförsvara viktiga resurser och infrastrukturer 
såsom infallsportar, rikets ledning, marina basområden m.m. Därigenom ökar också 
effekten hos ett svenskt A2/AD-koncept.

En slutlig faktor som kan anföras som svårighet är behovet av samordning – precis 
som FOI pekat ut avseende rysk A2/AD-förmåga. En avancerad gemensam strid med 
domänvis kraftsamling, ställer höga krav på samordning. Det är långa funktionskedjor 
som behöver fungera. Även här är det dock svårt att se att det skulle utgöra en nackdel 
att utveckla ett A2/AD-koncept. Ledningsbortfall är något man ändå behöver hantera 
och en hög grad av interoperabilitet, både inom ledningssystem som datalänkar, såväl 
som metoder, gör det enklare att bygga resiliens och redundans. Även här kan man 
finna inspiration i den samordnade sjömålsbekämpningen. Likväl kan jag konstatera 
att man inom Försvarsmakten fortfarande inte kunnat enas i fråga om datalänkar och 
interoperabilitet, vare sig internt eller gentemot våra partners. 

Avslutningsvis, är inte detta något som vi alltid har försökt göra, särskilt inom de blå 
stridskrafterna – att hålla angriparen borta och förneka tillträde till svenskt territori-
um, liksom handlingsfrihet? Visst är det så. Skillnaden är dock att vi idag och framöver 
har tidigare icke-skådade möjligheter att göra det i avstånd, att göra det samordnat och 
att det dessutom vara tydliga med vår förmåga – om vi vill. 



869

Perspektiv på militär sjösäkerhetsledning
Abstract: Maritime safety management is the Armed Forces’ instrument for ensur-
ing that Swedish’ warships are seaworthy in both operational and technical terms. 
In order to achieve a high level of maritime safety, a special “maritime safety ma-
nagement system” is used in military navigation. Similar management systems have 
become increasingly important in both military and civilian navigation.
  In this introductory speech, I describe the Armed Forces’ naval security manage-
ment system, the regulations that form the basis of the system. The problem picture 
associated with the implementation of the system, the military naval responsibility 
and my view on the way forward for further strengthened military naval security and 
thus high operational effect for our naval forces and other units engaged in military 
navigation
Sjösäkerhetsledning är Försvarsmaktens styrmedel för att säkerställa att svenska ör-
logsfartyg är sjövärdiga i såväl operativt som tekniskt avseende. För att nå en hög nivå 
på sjösäkerheten används inom militär sjöfart ett särskilt ”system sjösäkerhetsledning”. 
Liknande ledningssystem har fått en allt större betydelse i såväl militär som civil sjö-
fart. 

I detta inträdesanförande redogör jag för Försvarsmaktens sjösäkerhetsledningssys-
tem och det regelverk som ligger till grund för systemet. Vidare redogör jag för den 
problembild som är förenad med implementeringen av systemet, det militära sjösä-
kerhetsansvaret och min syn på vägen framåt för ytterligare stärkt militär sjösäkerhet 
och därmed hög operativ effekt för våra marinstridskrafter och övriga enheter som 
bedriver militär sjöfart.

Inledning
Bakgrund
Redare och befälhavare har ett gemensamt ansvar för ett fartygs sjövärdighet. Denna 
grundprincip, som fastställs i sjölagen, är tillämplig på såväl handelssjöfart som militär 

Ledamoten
PER ÖHRSTEDT

Kommendör Per Öhrstedt är för närvarande chef 
för avdelningen för systemledning inom FMV Ma-
rinmateriel. Hans tjänstgjorde närmast innan det 
som chef för Försvarsmaktens sjösäkerhetsinspek-
tion. Tidigare tjänstgjorde Öhrstedt som stabschef 
på Marinstaben/PROD MARIN och tidigare inom 
MTS, Marin Taktiska Staben. Öhrstedt har också 
mångårig erfarenhet från Korvett typ Visby och då 
senast som fartygschef under många år.
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sjöfart. Huvudansvaret ligger på rederiet, som bl.a. ska säkerställa sjösäkerheten ge-
nom att implementera och upprätthålla ett system för ledning av sjösäkerheten och till-
sätta en kompetent befälhavare.1 Detta ansvarsförhållande har dock inte sett likadant 
ur historiskt. Traditionellt har sjösäkerhet främst handlat om hårdvara, alltså fartygs 
skrov och utrustning, samtidigt som redaren har haft starkt begränsade möjligheter att 
kontrollera och påverka sitt fartygs sjösäkerhet annat än då fartyget legat i sin hem-
mahamn. I takt med den tekniska utvecklingen, inte minst ifråga om kommunikations-
medel, har dock redarens möjligheter att ta ett mera konkret ansvar för sjösäkerheten 
ökat markant. Samtidigt har befälhavarens roll som ”next to God” dränerats både vad 
gäller ansvar och befogenheter.

Delvis som en konsekvens av det ökade ansvaret på landorganisationen infördes 
i slutet av förra seklet krav på ledningssystem för sjösäkerheten. Kraven på dessa 
ledningssystem och kontrollen av dem varierar beroende på vilken sjöfart som är i 
fråga. Grunden i systemen är dock i regel skapade enligt mönstret i Internationella 
sjöfartsorganisationens (IMO) s.k. ISM-kod (internationella sjösäkerhetskoden, 1996), 
vilket även är grunden för sjösäkerhetsledning i militär sjöfart.2 I korthet gäller att ör-
logsfartyg ska implementera och upprätthålla ett sjösäkerhetsledningssystem (formellt 
”system för sjösäkerhetsledning”), vilket är en anpassning av ISM-kodens säkerhetsor-
ganisationssystem för militära förhållanden.3

Sjösäkerhetsledningssystem kan, såsom koncept, sorteras in under vad som kom-
mit att benämnas organisatorisk sjövärdighet. Till detta område av sjövärdigheten kan 
också räknas exempelvis mönstring av sjömän, systematiskt arbetsmiljöarbete liksom 
olika åtgärder inom det civila sjöfartsskyddet.4

Disposition
Artikeln utgår från följande disposition. Inledningsvis definieras begreppet ”sjösäker-
hetsledningssystem” med utgångspunkt i relevant lagstiftning och andra källor. Där-
efter belyser jag fyra centrala aspekter av sjösäkerhetsledningssystemet, nämligen: 
tillämpliga militära sjösäkerhetsregler, det militära sjösäkerhetsansvaret, samt den 
interna kontrollen (auditeringen), resp. den externa kontrollen (tillsynen) av systemet. 
Avslutningsvis ger jag mina synpunkter på hur vägen framåt ser ut för att ytterligare 
stärka sjösäkerhetsledningen i Försvarsmakten.

1. Vad gäller handelssjöfarten, jfr 2 kap. 9 § fartygssäkerhetslagen. 
2. Något förenklat gäller att fartyg över fem meter som används yrkesmässigt i nationell trafik 
ska tillämpa ett systematiskt sjösäkerhetsarbete, se särskilt 1 kap. 25-30 §§ Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:36) om fartyg i nationell sjöfart. Passagerarfartyg och 
lastfartyg med en bruttodräktighet om minst 500 i internationell trafik ska tillämpa ett säkerhetsor-
ganisationssystem enligt ISM-koden. Implementerad i EU genom förordning(EG) nr 336/2006 om 
genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden.
3. Jfr 6 kap. Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2017:10) om militär sjöfart – ansvar, sjö-
säkerhet och tillsyn.
4. Se t.ex. Andersson, Jeanette, Organisatorisk sjövärdighet i ett hållbarhetsperspektiv, Skrifter till 
Jan Rambergs minne, Jure Förlag, 2019 s. 13–27.
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Hörnstenar
För att närmare kunna konkretisera den fortsatta framställningen ska jag börja med 
att kort föra fram sex ”hörnstenar” i vanligen förekommande ledningssystemen för 
sjösäkerhet. Dessa kan sägas omfatta framtagande, införande och upprätthållande av:5

1. En säkerhets- och miljöskyddspolicy som omfattar fartygs- och rederidriften.
2. Instruktioner och förfaranden för att säkerställa säker drift av fartyg samt skydd av 

miljön i enlighet med tillämpliga bestämmelser och rekommendationer.
3. En klar ansvarsfördelning och bestämda kommunikationskanaler mellan landbase-

rad personal och sjöpersonal samt inom dessa grupper.
4. Rutiner för rapportering av olyckor och avvikelser från bestämmelserna i denna 

kod.
5. Handlingsplaner för nödsituationer.
6. Rutiner för interna kontroller och översyn av organisationen.
För att kunna bygga och vidmakthålla ett effektivt ledningssystem krävs också en ex-
tern tillsynsfunktion. Inom den civila sjöfarten upprätthålls denna av Transportstyrel-
sen, och inom militär sjöfart i praktiken av Militära Sjösäkerhetsinspektionen (SJÖI).6

Vikten av sjösäkerhetsledningssystem
Ett sjösäkerhetsledningssystem har naturligtvis inte något självändamål, utan syftet 
är att stärka sjösäkerheten i vid bemärkelse. För att sätta framställningen i ett sam-
manhang kan en referens västerut onekligen illustrera vikten av ett effektivt sjösäker-
hetsledningssystem. Efter kollisionen 2018 mellan KNM Helge Ingstad och M/S Sola 
noterade den norska haverikommissionen elva ”organisatoriske og systemiske fakto-
rer” som indirekt bidragande till kollisionen. Detta resulterade i en sammanfattande 
rekommendation bestående i att 

”Sjøforsvaret bør gjennomgå eget driftskonsept slik at sikkerhetsstyring og opera-
tive behov blir sammenholdt som styringsparametere.”7

Fritt översatt:
”Norska flottan bör revidera sitt sjösäkerhetsledningssystem så att säkerhetsstyr-
ning och operativa behov överensstämmer”

Sjösäkerhetsledningssystem
Definition
Vad är då ett ledningssystem för sjösäkerhet, i fråga om militär sjöfart ett sjösäkerhets-
ledningssystem? 

5. Jfr de angivna funktionskraven i regel 1.4 ISM-koden.
6. Om SJÖI som organisation, se Wendel, Mikael, En kugge i maskineriet, Mikael Wendel 2021
7. Statens Havarikommisjon for Transport och Statens havarikommisjon for Forsvaret, ”Sammen-
drag av delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM HELGE INGSTAD og tankbåten SOLA 
TS utenfor Stureterminalen Hjeltefjorden, Hordaland, 8. november 2018” (Lillestrøm, november 
2019).
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Sjösäkerhet är en allmängiltig och informell benämning på den juridiska termen ”sjö-
värdighet”. Det centrala kravet på sjövärdighet återfinns i 1 kap. 9 § sjölagen och täcker 
praktiskt taget alla aspekter på säkerheten på fartyg och den marina miljön. Till sjövär-
dighetskravet ansluter, som nämnts tidigare, ett delat ansvar för befälhavare och redare 
att tillse att deras fartyg är sjövärdigt före losskastning och under en sjöresa. Detta 
krav gäller alla typer av fartyg.8 
Ledningssystem består av två ord, ledning och system. Enligt Försvarsmakten pub-
likation Handbok Nomenklatur Ledning, 2016 (H NOMEN LED 2016) är ”ledning” 
att inrikta och samordna tillgängliga resurser så att de åstadkommer de effekter som 
krävs för att lösa tilldelat uppdrag eller uppgift. Systemet är enligt min mening ”platt-
formen” för att på ett systematiskt sätt kunna hantera krav, regler, ansvar och befogen-
heter för såväl organisation som dess resurser och förutsättningar för verksamheten 
inom hela organisationen.9 I grunden kan ledningssystemet sägas utgöra ett verktyg 
hur den högsta ledningen i en organisation ska kunna säkerställa att verksamheten be-
drivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.
Försvarsmakten har valt att implementera ISM-koden som basplatta för det militära 
sjösäkerhetsledningssystemet. Den sjömilitära tillämpningen av ISM-koden medför ett 

8. Jfr här 1 kap. 5 § FIB 2017:10 som definierar sjösäkerhet som ett ”[s]amlat begrepp för sjövär-
dighet inklusive arbetsmiljö, sjösäkerhetsledningssystem, livsmedelshantering, bemanning, lastning/ 
barlastning, drift och marin yttre miljö.”
9. Jfr Svenska Institutet för Standarder, SIS (www.sis.se/standarder/verksamhetsutveckling/led-
ningssystem, läst 2021-04-01). Begreppet ”ledning” kan härledas från ordet ”leda” vilket i allmänna 
termer är ett bestämmande inflytande över typiskt sett en organisation eller verksamhet. Se Svensk 
Ordbok, utgiven av Svenska Akademien 2009.

KNM Helge Ingstad. Bild: bt.no
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strukturerat och dokumenterat system som gör det möjligt för Försvarsmaktens reda-
res resp. C OrgE:s personal att effektivt genomföra Försvarsmaktens säkerhets- och 
miljöskyddspolicy.10 

Närmare om ISM-koden och den militära anpassningen
Försvarsmakten har alltså valt att utgå från ett ledningssystem för sjösäkerheten som 
är framtaget för handelssjöfarten, men med i vissa fall anpassade formuleringar och 
begrepp för att passa den militära verksamheten. På detta sätt skapas den struktur 
inkluderande ISM-kodens underliggande kravstruktur som följs genom alla nivåer och 
aktörer vilka omfattas av sjösäkerhetsledningssystemet. 

För att ytterligare konkretisera framställningen kan det vara värdefullt att kort be-
skriva den militära tillämpningen av ISM-kodens krav och kravstruktur.

ISM-kodens regel 1 och 2 omfattar sjösäkerhetsledningssystemets grundläggande 
funktionskrav bestående av tidigare nämnda hörnstenar och inbegriper även krav på 
implementering och vidmakthållandet av systemet och dess innehåll (se figur på sidan 
874).

Eftersom Försvarsmakten endast har en redare11 kan ISM-kodens regler i vissa fall 
klustras till kravområden (se figuren nedan) t.ex. ”Ansvar & befogenheter” som omfat-
tar regel 3, 4 och 5, men för olika kategorier av befattningshavare. Detta för att tydlig-
göra samspel och balans mellan aktörerna.

På samma sätt kan regel 8 och 9 samverka för att hantera såväl beredskap för nöd-
situationer som hantering av förekommande fall samt efteranalys av dessa. Försvars-
maktens avvikelsehanteringssystem som gagnar förebyggandet av olyckor och andra 
oönskade händelser tillhör naturligtvis samma kravområde. Vidare kan dokumenta-
tionshanteringssystem och den interna revisions- och utvärderingsverksamheten (regel 
11 och 12) klustras till det vi normalt benämner kvalitetsarbete (Q).

Det militära nyttjandet av ISM-koden kan sammanfattas med att man med utgångs-
punkt i grunderna (regel 1-2) belyser sjösäkerhetsledningssystemets övriga struktur 
(regel 3-12) ur perspektiven Sjösäkerhet, Arbetsmiljö och Miljö. (se bild på sidan 875)

Militära sjösäkerhetsregler
Sjövärdighetskravet innebär både att tillämpliga regler ska efterlevas och att fartygen 
i övrigt är säkra.12 Det räcker alltså inte med att man strikt följer en viss bestämmelse 
om exempelvis lastning eller för den delen vilotid för sjömän; om väder och vind har 
en så pass stor påverkan på ett handelsfartyg att det inte kan lastats lika hårt som last-
linjemärket anger måste det lastats lättare och om besättningen på ett örlogsfartyg är 
utmattad efter t.ex. en ytstridsövning kan de formella vilotidsbestämmelserna kanske 
inte stämma överens med sjösäkerhetens krav.

Den andra ovannämnda grundstenenen i sjösäkerhetsledningssystemet utgörs av:
Instruktioner och förfaranden för att säkerställa säker drift av fartyg samt skydd 
av miljön i enlighet med tillämpliga bestämmelser och rekommendationer.

10. Jfr regel 1.1.4.
11. Se nedan avs. C OrgE ansvar.
12. Jfr Tiberg, Hugo, Schelin, Johan och Widlund, Mattias, Svensk sjörätt, 2016 s. 93 f. resp. 113.
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Den militära tillämpningen av ISM-kodens struktur
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Detta möter kravet på vad som ofta benämns compliance (regelefterlevnad), vilket är 
en högst central del av i förekommande ledningssystem både till sjöss och på andra 
områden. I fråga om sjöfart måste redaren tillse att verksamheten dels identifierar de 
tillämpliga reglerna, dels implementerar dem och upprätthåller dem.

Själva kravet på sjösäkerhetsledning återfinns i 6 kap. Försvarsmaktens interna be-
stämmelser (FIB 2017:10) om militär sjöfart – ansvar, sjösäkerhet och tillsyn. Från 
detta krav mynnar, teoretiskt sett, alltså ut ett övergripande på att följa alla andra till-
lämpliga krav. För att få en helhetsbild på området måste därför de tillämpliga reglerna 
kort presenteras.

I korthet gäller att sjöfartens ramlag, sjölagen (1994:1009), ska tillämpas även av 
militär sjöfart så länge något annat inte särskilt anges. De tillämpliga kraven i övrigt 
utgår från fartygssäkerhetslagen (2003:364), som dock endast i några få delar är direkt 
tillämpliga på örlogsfartyg.13 Förenklat uttryckt är det i praktiken Försvarsmakten själv 
som – enligt ett bemyndigande av och i samråd med Transportstyrelsen – formulerar 
sina egna sjösäkerhetsregler. Till detta bemyndigande knyts ett övergripande krav på 
att Försvarsmakten ska ha ett system för kontroll av sjövärdigheten på örlogsfartyg.14

Dagens regelverk
År 2015 fattades ett principbeslut om att transformera de regler som samlades i RMS 
så att de publiceras som interna bestämmelser inom Försvarsmakten (FIB). I dagsläget 
finns tre stycken publicerade interna bestämmelser och sex som fortfarande är under 
beredning.

Interna bestämmelser gäller endast inom myndigheten och är i strikt mening inte att 
betrakta som föreskrifter. De har alltså inte samma tyngd som de regler som Försvars-
makten publicerar i Försvarsmaktens författningssamling (FFS). De fastställs dock av 
överbefälhavaren och bereds på i princip samma sätt som myndighetsföreskrifter. Skä-
let till att de interna bestämmelserna inte kan ges ut som myndighetsföreskrifter är, 
som framgått tidigare, helt enkelt att Försvarsmaktens saknar behörighet till detta på 
just sjösäkerhetsområdet. Som närmare beskrivs nedan har Försvarsmakten dock hem-
ställt hos Infrastrukturdepartementet om att få egen s.k. föreskriftsrätt på området.

Det militära sjösäkerhetsansvaret
För att sätta sjösäkerhetsledningssystemet i dess sammanhang ska jag kort redogöra för 
de ansvarssubjekt som ansvarar för sjösäkerheten och därmed har att tillse att systemet 
fungerar. Här kan det vara värt att understryka den tredje grundbulten som nämndes 
inledningsvis, som innebär att systemet ska säkerställa:

En klar ansvarsfördelning och bestämda kommunikationskanaler mellan landba-
serad personal och sjöpersonal samt inom dessa grupper.

I militär sjöfart föreligger i detta avseende en problematik som inte på samma sätt 
gör sig gällande inom handelssjöfarten. Vi tillämpar uppdragstaktik och redaransva-
ret måste i viss utsträckning även upprätthållas på förbandsnivå. Detta står i viss ut-
13. Se förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg.
14. Jfr 3 och 4 §§ Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:11) om tillämpningen av förordningen 
(2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg.
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sträckning i strid med kravet på klar ansvarsfördelning. Vidare har en civil befälhavare 
en närmast oinskränkt befogenhet att fatta beslut i fråga om sjösäkerheten ombord,15 
medan en fartygs- eller båtchef på ett örlogsfartyg är inordnad under ett militärt disci-
plinsystem och förutsätts lyda order från högre chef. 

Här kan också nämnas att det i Militärstrategisk doktrin, 2016 (s. 69) lyfts fram att 
ledning innebär att chef alltid är ansvarig för att lösa förelagda uppdrag och odelat 
bär det ansvar som tjänsteställningen medför. I fråga om ansvaret för sjösäkerheten i 
militär sjöfart ställer detta mycket höga krav på effektiv sjösäkerhetsledning. Brister i 
sjövärdigheten, och därmed sjösäkerhetsledningen, kan leda till straffansvar för befäl-
havaren, redaren och även andra som har haft befattning med ett sjöovärdigt fartyg.16

FM Redare
Som nämnts tidigare har marinchefen huvudansvaret för sjösäkerheten i militär sjöfart. 
I juridiska termer kan detta uttryckas som att marinchefen bär det sjörättsliga redaran-
svaret för örlogsfartygens sjösäkerhet. 

Vid Marinstaben finns en särskild funktion med ansvar för sjösäkerhetsledning 
inom hela Försvarsmakten, det s.k. Rederikontoret (Rederisektionen). Rederikontoret 
bistår bl.a. förbandens sjösäkerhetsofficerare (särskilda befattningshavare med ansvar 
för sjösäkerhetsledning på lokal nivå) och ansvarar för den centrala auditeringen av 
sjösäkerhetsledning inom militär sjöfart. Vidare ansvarar Rederikontoret för Försvars-
maktens centrala styrdokument för sjösäkerhet, Reglemente Sjösäkerhetsledning 2020 
(R SjösäkL). Chefen för Rederikontoret är i praktiken även Försvarsmakten Sjösäker-
hetsofficer, med uppgift att vara länken mellan marinchefen, förbanden, fartygs/båt-
chefer och övrig personal ombord på våra örlogsfartyg.

C OrgE
I Försvarsmakten ska redarens ansvar i tillämpliga delar även upprätthållas av C OrgE 
vid de enheter som bedriver militär sjöfart.17 C OrgE ska bl.a. fastställa förbands- och 
fartygs/båtinstruktioner avseende sjösäkerhet.18 Det ligger i sakens natur att C OrgE, 
liksom krigsförbandschefer vid övning och insats, måste bära en del av redarens an-
svar. Problematiken, som nämnts tidigare, innebär risk för en otydlighet för vem som 
bär ansvarar för vad. 

Fartygs/båtchef
Befälhavaransvaret i fråga om sjövärdighet regleras i 6 kap. 1 § sjölagen. Av den be-
stämmelsen följer att befälhavaren ska säkerställa fartygens sjövärdighet före och un-
der en sjöresa. Brister i denna sjövärdighetskontroll kan, på samma sätt som i fråga om 
redaren, leda till straffansvar. Detta gäller oavsett vilken slags sjöfart som är i fråga, 
och alltså är sjölagens bestämmelser tillämpliga även på fartygs- och båtchefer på För-
svarsmaktens fartyg.

15. Jfr regel 34-1 V kap. resp. 8.1 XI/2 kap. SOLAS-konventionen, 1974.
16. Närmare 20 kap. sjölagen.
17. Regleras i R SjösäkL
18. 6 kap 6 § FIB 2017:10.
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Intern kontroll (auditering)
Den sjätte hörnsten i sjösäkerhetsledningssystemet som nämndes inledningsvis utgörs 
av: 

Rutiner för interna kontroller och översyn av organisationen. 
Denna s.k. auditering är i hög grad styrande för upprätthållandet och utvecklingen av 
ett säkerhetsledningssystem, oavsett vilken bransch som är i fråga.

Inom den militära sjöfarten ska kontrollen och översynen bl.a. bestå i regelbunden 
uppföljning av verksamheten vid förbanden och s.k. befälhavarutvärderingar (mas-
ters’ review). Det är särskilt Rederikontoret och sjösäkerhetsofficerarena som ansvarar 
för detta arbete. 

Extern kontroll (tillsyn)
Den externa kontrollen av Försvarsmaktens sjösäkerhetsledningssystem genomförs 
huvudsakligen i form av systemtillsyn. Systemtillsyn syftar till att tillsynen har som 
utgångspunkt att granska om tillsynsobjektet själv ser till att de krav som omgärdar 
verksamheten efterlevs.

Då Försvarsmakten anammat ISM-koden innebär det att den externa kontrollen 
granskar huruvida sjösäkerhetssystemet uppfyller ISM-kodens ”regler” för att bedriva 
sin verksamhet enligt gällande krav och hur dessa tillämpas och efterlevs i organisa-
tionen. En gemensam regelstruktur, i form av ISM-koden gör att det är lätt att hantera 
stora informationsmängder på olika ledningsnivåer och i olika delar av organisationen.

Vid den externa kontrollen kontrolleras även att sjösäkerhetsledningssystemet är en-
tydigt och att det motsvarar den verksamhet som bedrivs vid tillsynsobjektet, enkelt 
beskrivet: ”Gör man som man skriver – Skriver man som man gör”. Detta gynnar 
systemkvalitet och implementeringsgrad av systemet. Här kan man se tydliga tenden-
ser att kvalitetschefer eller motsvarande vid förband är av stor betydelse för att ISM-
systemets funktionalitet. 

Idag genomför SJÖI regelbundet extern tillsyn enligt ÖB revisionsplan av såväl FM 
Redare som C OrgE:s lokala implementering av sjösäkerhetsledningssystemet. På sikt 
bedömer jag det möjligt och lämpligt att FM Redare, med av tillsynsorganet (SJÖI) 
godkänd metod och personal, genomför oberoende internrevisioner av förbandens 
lokala sjösäkerhetsledningssystem och att SJÖI istället gör regelbundna fördjupade 
externrevisioner av FM Redare, inbegripet metod och resultat av förbandsrevisioner. 
Detta kan kompletteras med SJÖI externrevisioner av utvalda förband eller specifika 
delar av verksamheten. Jag ser det även möjligt att metodmässigt nyttja NATO eva-
lueringsmetod OCC E&F19 där tillsynsmyndigheten deltar med en s.k. ”Monitor” vid 
revisionstillfällena för att säkerställa att revisionen är genomförd sakligt och komplett 
enligt fastställd metod och av behörig personal.

19. Operational Capabilities Concept Evaluation & Feedback.
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Vägen framåt mot en ytterligare stärkt sjösäkerhets-
ledning
Försvarsmakten ”Egen föreskriftsrätt”
Ansvaret för föreskrifter och tillsyn avseende örlogsfartyg åvilar idag Transportstyrel-
sen. För att öka FM:s möjlighet till bättre anpassning för FM:s särskilda omständighe-
ter som myndigheten verkar under har FM hemställt om egen föreskriftsrätt.

Försvarsmaktens hemställan gäller ändring i förordning (2003:440) om säkerheten 
på örlogsfartyg och förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 
med huvudsakligt syfte att flytta bemyndigandet att meddela föreskrifter från Trans-
portstyrelsen till Försvarsmakten samt att tillsynsansvaret flyttas på motsvarande sätt. 
Med en sådan ändring kommer regelverken uppnå en bättre anpassning för den mili-
tära sjöfarten vilket bland annat innebär att Försvarsmaktens interna bestämmelser 
(FIB) på sjösäkerhetsområdet kommer att transformeras till Försvarsmaktens författ-
ningssamling (FFS).

Samverkan med andra myndigheter
Vid sidan av Försvarsmakten bedriver flera andra svenska myndigheter sjöfart. Detta 
gäller bl.a. Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Trafikverket/Färjerederiet, Polismyndig-
heten och Räddningstjänsten/Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Dessa myndigheters sjöfart innebär i princip användande av civila statsfartyg. I viss 
utsträckning svävar dessa under radarn i tillsynshänseende.20

När det gäller specifikt KBV-fartygen är en samordning i praktiken nödvändig. 
Vissa komponenter inom KBV ska redan vid höjd beredskap kunna tillföras Försvars-
makten och fartygen ska då utgöra örlogsfartyg. Därmed ska dessa fartyg de facto 
kunna inordnas i det militära sjösäkerhetsledningssystemet och dessutom står de per 
definition också under sjömilitär tillsyn.21 En samverkan här kan vara fruktbar i båda 
riktningar. KBV bedriver dagligen skarp verksamhet och utför dessutom tillsyn av 
handelsfartyg; därmed har man också en annan ”verklighetsförankring” i utvecklingen 
av de civila regelverken på området.

Här ska understrykas att det framgår av skrivelsen Marinchefens vilja (publicerad 
2021) dels att TF702 – alltså den marina task force som sammansätts för insatser – ska 
tillföras enheter från andra svenska myndigheter vid beredskapshöjning, dels att sam-
verkan mellan myndigheter inom totalförsvaret ger förutsättningar för synergieffekter 
på operativ, militärstrategisk och strategisk nivå. Marinchefen menar att detta utgör ett 
exempel på ”marint integrationstänkande”.22 Uttalandena ska ses mot bakgrund av den 
militärstrategiska utgångspunkten att vår krishantering utgår från en allomfattande 
ansats, vilket innebär att våra civila funktioner stödjer militära.23

Min synpunkt i denna del är att ett närmare samarbete mellan de maritima myndig-
heterna på sjösäkerhetsområdet skulle innebära stora samordningsfördelar. Ett sådant 

20. Jfr Ds 2013:60 Tillsyn över civila statsfartyg s. 85 ff.
21. Jfr 1 och 2 §§ förordningen (2007:853) om utnyttjande av kustbevakningen inom försvarsmakten.
22. Se Marinchefens vilja, 2021, s. 8.
23. Jfr Militärstrategisk doktrin (MSD), 2016 s. 63 f.
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samarbete bör påbörjas snarast. Här ser jag att Militära Sjösäkerhetsinspektionen – 
som relativt sett har stora resurser avsatta för tillsyn av sjösäkerhet – skulle kunna ha 
en samordnande roll.

Ytterligare oberoende tillsyn
En grundläggande princip inom all tillsyn är att tillsynsorganen har en organisatoriskt 
fristående ställning från tillsynsobjektet.24 Här finns ett motsatsförhållande inom den 
militära sjöfarten; å enda sidan krävs att tillsynsorganet organisatoriskt sett är avskilt 
från tillsynsobjektet, å andra sidan ligger det i sakens natur att majoriteten av de som 
arbetar med sjömilitär tillsyn måste ha sin yrkesmässiga bakgrund inom Marinen för 
att kunna förstå komplexiteten i fartygsdriften och de särdrag som militär sjöfart har i 
förhållande till sjöfarten i övrigt. 

Analys av det militära sjösäkerhetsansvaret
Frågor om ansvarsfördelning vad gäller sjösäkerheten är ständigt aktuella. Det väntade 
införandet av fjärrstyrda fartyg tillför ytterligare dimensioner. Detta är naturligtvis en 
del av själva kärnan i sjösäkerhetsledning och betydelsen kan inte nog understrykas. 
Som angivits ovan föreligger en problematik i att tillämpa civila sjösäkerhetsregler och 
principer för sjösäkerhetsansvar i militär sjöfart. Här finns ett gemensamt ansvar för 
SJÖI och Marinen att närmare analysera detta område. SJÖI måste utfärda ändamåls-
enliga bestämmelser och Marinen måste tillse att ansvaret upprätthålls på ett korrekt 
sätt. 

När det gäller olika grader av autonom sjöfart har även lagstiftaren ett ansvar att ana-
lysera om dagens lagstiftning går att tillämpa på autonom sjöfart och säkerställa att vi 
inte har en eftersläpning i lagstiftningen som gör att redare, befälhavare, ”fjärrstyrare” 
och andra faktiskt kan ta ett adekvat ansvar.

På detta område krävs fortsatt forskning och debatt. Här skulle KÖMS och även För-
svarshögskolan kunna fylla en viktig funktion. Ämnet förtjänar utan tvekan att lyftas 
högre upp på agendan.

Stärkt sjösäkerhetsfunktion vid Marinstaben 
2021-års R SjösäkL utgör ytterligare ett steg framåt vad gäller robustheten i Försvars-
maktens säkerhetsledning. För att kunna möta den ökade tillväxt som Försvarsmakten 
står inför och ytterligare höja sjösäkerheten inom militär sjöfart är det en rimligt an-
tagande att Rederikontorets roll behöver förstärkas och definieras tydligare. Detta kan 
kräva ytterligare resurser eller en utvecklad organisation i den befintliga strukturen.

Avslutande kommentar
Jag har ovan redogjort för att det militära sjösäkerhetsledningssystemet är Försvars-
maktens verktyg för att säkerställa örlogsfartygens sjövärdighet. Målen med systemet 
kan utläsas av ISM-koden, nämligen att säkerställa säkerheten till sjöss, förhindra att 
människor skadas eller omkommer samt undvika skador på miljön, i synnerhet på den 
marina miljön, och på egendom.

24. Se t.ex. SOU 2004:200 Tillsyn – Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn s. 55 f.
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Jag menar att ett effektivt användande av sjösäkerhetsledning och en ständig ut-
veckling av det system som vi tillämpar för detta, utan tvekan även bidrar till en ökad 
operativ effekt och därmed möjligheten att lösa vår huvuduppgift, att försvara Sverige 
mot ett väpnat angrepp. 

Nästa steg i utvecklingen är en förflyttning av ansvaret för fartygets manövrering 
och handhavande till en manövercentral i land, varifrån ett fartyg fjärrstyrs. I ett så-
dant läge, som inte är allt för långt borta i sjömilitära sammanhang, kommer i princip 
allt sjösäkerhetsansvar att konsolideras till landorganisationen.

VI ERBJUDER ALLT I UNIFORMER
OCH TILLBEHÖR FÖR MARINEN

RONNEBYGATAN 39,  371 33  KARLSKRONA
TEL.0455-10298               www.nymansherr.nu

e-post: info@nymansherr.nu
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 Kapten (RO)
JOHAN A. BOSTRÖM

Johan A. Boström är pensionerad tandläkare och reserv-
officer i Flottan med tjänstgöring på jagare, minfartyg 
och minsvepare. Han har medverkat i böckerna Kryssare 
och Marinens Skonerter och bedriver militärhistorisk 
forskning. Han ingår i den redaktionskommitté som skri-
ver boken Minsveparen M 20 och som beräknas komma 
ut i november 2021. Han har länge varit engagerad i Ve-
teranflottiljen och varit ordförande i Föreningen M 20 
under många år.

Hur minan förändrade sjökriget och skapade 
minsveparen M 20 – del II
I mellankrigstiden funderade marinen på hur framtida minsvepare skulle se ut. Under 
tiden byggdes de fyra vedettbåtarna av Jägaren-klass, de var avsedda att vara eskort åt 
pansarskeppen och kunde även minsvepa med det senaste i sveputrusning, men med 
endast en propeller och ett trångt akterdäck, var de inte idealiska men det var alltid 
en början. När ”orosmolnen” började hopa sig i Europa på 1930-talet funderades det i 
Sverige på projektering av ändamålsenliga minsvepare – äntligen. Två minsvepartyper 
byggdes. Den ena, den största, var lik den tyska minsveparen från första världskriget, 
den andra lite mindre var en s.k. motorminsvepare. Den mindre skulle vara lämplig 
att använda kustnära och inomskärs. Båda typerna visade sig vara mycket lyckade. 
Den större typen benämndes minsvepare större och den mindre minsvepare mindre. 
Av typen minsvepare större byggdes två fartyg Arholma och Landsort, av den mindre 
M 1 och M 2.

Minsveparen HMS Arholma 1939. Okänd fotograf. Sjöhistoriska museet.
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Arholma-typen var 56 meter lång med ett deplacement på närmare 400 std ton och 
46 mans besättning. Maskineriet utgjordes av två ångturbiner som gav en högsta fart 
på 18 knop. De skulle vara minsvepare och minutläggare, kunna utföra eskort samt 
vara utbildningsfartyg. För att lösa sina uppgifter skulle de få en förhållandevis kraftig 
bestyckning bestående av två av Bofors nyutvecklade 10,5 cm kanoner som även var 
avsedda att verka mot luftmål samt en 2,5 cm dubbel luftvärnskanon och två kulsprutor 
samt sjunkbomber. Bofors hade problem att få fram de nya pjäserna i tid, så fartygen 
fick till en början 7,5 cm kanoner av samma typ som Jägaren-klassen. Det beställdes 
ytterligare 12 minsvepare av Arholma-typ som också fick börja med 7,5 cm pjäsen så 
länge den fanns och några bestyckades t.o.m. med den gamla 5,7 cm kanonen! Den 
dubbla 2,5 mm automat luftvärnskanonen monterades från början på alla fartygen och 
den var viktig. Vid krigsslutet hade nästan alla fått sin tilltänkta bestyckning. De 14 
fartygen levde mycket väl upp till de ställda kraven och tjänstgjorde länge i Flottan 
och en av dessa minsvepare finns kvar än idag i Karlskrona som museifartyg HMS 
Bremön.

Minsveparen HMS M 2. Okänd fotograf. Sjöhistoriska museet.

Minsveparna M 1 och M 2 var 30 meter långa med ett deplacement på 63 std ton och 
bemannade med 13 man. Maskineriet utgjordes av tre dieselmotorer av olika sort som 
drev tre fasta propellrar, högsta fart var 18 knop och lägsta för M 1 hela 7 knop och för 
M 2, 4 knop, två roder satt mellan propellrarna. Bestyckningen utgjordes av en dubbel 
kulspruta som under kriget utbyttes mot en 2 cm luftvärnskanon samt sjunkbomber. 
Fartygen var inte lämpade för all form av minröjning p.g.a. den höga lägsta-farten, 
vid utläggning av svep är det önskvärt att även kunna gå med ytterst låg fart, vilket är 
möjligt om fartyget drivs med ångturbiner. 
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M-båten
Båda typerna var som sagt mycket lyckade och Flottan behövde dem. Kriget närmade 
sig och varven hade fullt upp med att bygga jagare, ubåtar och motortorpedbåtar, även 
ett nytt pansarskepp projekterades, varvskapaciteten slog i taket. Det fanns inte utrym-
me för att bygga båda minsvepartyperna, så man valde helt riktigt att bygga den större. 
Behovet av den mindre förelåg helt klart fortfarande och man funderade i Marinstaben. 
Kunde inte dessa minsvepare byggas i trä? Träbåtsvarven hade inte så mycket att göra 
nu när det blivit krig i världen? Sagt och gjort, en känd norsk-svensk båtkonstruktör, 
Jac Iversen, född 1884 och död 1974, kontaktades och avtal slöts mellan Marinförvalt-
ningen och hans konstruktionskontor. Han ritade och konstruerade även lyxyachter till 
prominenta beställare. En båt som tilldrog sig Marinens intresse var en hans snabba 
fisketransportbåt ”Axel” som även skulle uttas som hjälpvedettbåt vid mobilisering, 
var det något att bygga vidare på? Iversen tittade på Axel och M 1-typen och ritade en 
mindre minsvepare av trä efter marindirektör Tore Herlins linjeritning. 

Minsveparen HMS M 6 av ”39-serien.” Fotograf okänd, Sjöhistoriska museet.

Konstruktionsritningarna från Jac Iversen till M-båtarna föreskrev hondurasmahogny 
som bordläggning på tätt sittande stålspant förstärkta av ek och lind. Skrovet är en s.k. 
kompositkonstruktion där stålspanten står för styrka och styvhet och bordläggningen 
för seghet och flexibilitet. Däcket består av plankor av Oregon Pine täckta med skyd-
dande träskivor. Överbyggnaden var ursprungligen i trä men materialet ersattes under 
åren med aluminium. Det resulterade i ett fartyg med längd 25 m, bredd 5,1 m, djupgå-
ende 1,1 m och deplacement 51 ton. En grundgående minsvepare med brett akterdäck, 
två propellrar, en 20 mm luftvärnskanon, en kulspruta och sjunkbomber, och självklart 
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också försedd med minsvepningsutrustning. Maskineriet utgjordes till en början av 
diverse råoljemotorer och semidieslar men utrustades efterhand med två fulldieselmo-
torer på sammanlagt 400 hk. Propellrarna hade ställbara blad av KaMeWa-typ vilka 
bl.a. möjliggör framdrift ur hela fartregistret. En första serie om 12 fartyg, den så 
kallade 39-typen (projekterade 1939) byggdes och fick namnen M 3 till M 14. Farty-
gen byggdes snabbt och togs i tjänst direkt. Därefter följde en modifierad serie om 
12 fartyg av 40-typ (projekterade 1940). 40-typen blev lite längre, fick ett kraftigare 
förskepp, modifierad styrhytt m.m. M-båtarna av 40-typ med namnen M 15 till M 26 
fick en längd om 27,7 m, bredd 5,0 m, djupgående 2,0 m och högsta höjd 10 m och 
deplacement 67 ton. Alla M-båtar hade goda sjö- och manöveregenskaper. Besätt-
ningen utgjordes oftast av 1 officer, 1 underofficer, 1 - 2 underbefäl och 7 värnplik-
tiga sjömän. Som bonuseffekt av träbygget fick man mindre fartygsmagnetism vilket 
kom att underlätta vid röjning av magnetminor. Om magnetminans förekomst hade 
man ingen aning 1939, det var en obehaglig tysk hemlighet. Många var skeptiska till 
att bygga krigsfartyg av trä och undrade om skulle de hålla. Man räknade med en 
livslängd på 10 – 15 år. Och blev det krig, vilket var troligt, skulle de inte bli så lång-
livade i alla fall. I själva verket blev dessa träfartyg mycket långlivade, ingen vet än 
hur gammal en M-båt kan bli. M-båtarna byggdes vid olika träbåtsvarv runt Sveriges 
kuster. Varven hade kunskap och material att bygga fartyg upp till 30 meter i längd, 

M-båtar i Marstrand sommaren 1942. Längst in HMS M 4 och HMS M 6 av ”39-
typen,” ytterst HMS M 16 och HMS M 20 av ”40-typen.” Notera skillnaden. Fotograf 
okänd, Sjöhistoriska museet.
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bland annat med erfarenhet av fiskefartyg i denna storleksklass och lustjakter till 
privatpersoner. M 20 och två systerbåtar byggdes vid Neglingevarvet i Saltsjöbaden 
i Stockholm. Det varvet var ett av de förnämligaste träbåtsvarven i Sverige. Varvet 
startades av August Plym redan 1893 på Liljeholmen som Stockholms Båtbyggeri 
AB och flyttade ut till Saltsjöbaden 1904 efter branden på Liljeholmen. August Plym 
utvecklade en konstruktionsmetod för kravellbyggda yachter. Bordläggningsplan-
korna sågades till kilformade med millimeterprecision och pressades hydrauliskt på 
plats. Ingen tätning behövdes utan bordläggningen blev ändå absolut tät. Denna me-
tod användes på M 20 som är nästintill helt tät än idag!

Andra världskriget
På grund av förseningar med leveranser av mahogny och stålspant blev M 20 som sista 
fartyg i klassen levererad först i december 1941. Den 16 december kom besättning 
ombord och den 18:e kördes provturer med personal från Kungliga Marinförvaltningen 
och från varvet. Efter kompassjustering och bunkring av 5 fat olja, 10 hl koks och 8 
säckar ved, avgick M 20 klockan tre på morgonen 20 december mot Göteborg, det var 
bråttom, isen höll på att lägga sig och det skulle bli en hård vinter.

Minsveparen M 20 fick redan från start en tuff tjänstgöring med början på västkusten 
med patrullering och bevakning som uppgifter tillsammans med minröjning. De förs-
ta skarpa minröjningarna kom under sommaren. I december 1942 ombaserades hon 
till Öresunds Marindistrikt där hon tjänstgjorde kriget ut. Besättningen utgjordes av 
unga värnpliktiga män runt 20-årsåldern. Befälet var ofta värnpliktiga officerare och 
underofficerare alternativt reservofficerare och några enstaka stamofficerare. Största 
delen av sjömännen var minmatroser, någon var artillerimatros och någon vapenhant-
verkare, de arbetade på däck, i maskin tjänstgjorde motormännen. Loggböckerna ger 
en bild av vardagen, för de som tjänstgjorde till sjöss under beredskapsåren. M 20 röjde 
sina första magnetminor med bogserad stav 1943 vid Oskarsgrundet vid Flintrännan i 
Öresund, troligen brittiska flygfällda, det var inte sannolikt att tyskarna skulle minera 
farvatten de själva utnyttjade. 

M 20 loggböcker finns bevarade i Krigsarkivet, de beskriver på ett belysande sätt 
den hårda tjänsten med bevakning, patrullering och minröjning, sjökrigets vardag. Så 
här fortsatte det år ut och år in under kriget, ofta låg de till ankars i närheten av Oskars-
grundet för att spara bränsle. Av loggboksanteckningarna från hösten 1943 framkom 
att M 20 då och då bärgat danska flyktingar, de var flyende judar som övertogs från 
danska fiskebåtar. Bara M 20 räddade på detta sätt över 100 danska judar. Man räknar 
med att ca 7000 danska judar räddade sig över sundet hösten 1943. 

Hur var det möjligt att denna humanitära räddningsaktion blev så framgångsrik? 
Förklaringarna är flera:

1. Flykten var väl förberedd, eftersom man anade att det förr eller senare skulle bli 
nödvändigt att fly.

2. Den judiska organisationen varskoddes i tid av en ”visselblåsare,” diplomaten 
 Georg Duckwitz som i hemlighet var Hitler-motståndare. Han var marinattaché och 

ansvarade just för sjöfarten i de danska farvattnen. 
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3. Tyskarna hade ont om patrullbåtar i området, som ända till augusti 1943, då dans-
karna sänkte sin flotta, bevakats av danskarna. En del tyska fartyg var också upp-
lagda för underhåll – kanske hade Duckwitz något med det att göra? 

4. Svenska flottan hade full kontroll över sitt område och var beredda att hjälpa till. 
Där hade M 20 en viktig uppgift

Som kuriosa kan nämnas att Duckwitz blev tyska förbundsrepublikens första ambas-
sadör i Danmark efter kriget. Händelserna under dessa dramatiska höstveckor har 
filmatiserats i filmen Flykten över sundet av Nicolo Donato 2016. Berättelsen om 
”Helsingörs syklubb” finns beskriven i boken Sundets Röda Nejlikor 2020 av Conny 
Palmkvist. Forum för levande historia har också uppmärksammat denna händelse. 
Men det finns fortfarande en hel del att forska i och dokumentera från dessa drama-
tiska höstveckor 1943. Bl.a. vore det intressant att få reda på vart de flyende judarna 
och deras efterlevande tog vägen? Finns några kvar i Sverige? Finns det några ögon-
vittnesskildringar bevarade från de som var ombord? Kanske underlag för ett nytt 
forskningsprojekt?

Efter andra världskriget
I maj 1945 var det slut på den långa och hårda beredskapen men då började den om-
fattande efterkrigsminsvepningen i vilken även M 20 deltog. Direkt efter krigsslutet 
påbörjades denna då tiotusentals minor fällda runt Sveriges kust skulle röjas. Det var 
bokstavligen livsviktigt för Sverige att röja farleder och hamnar så att den civila sjöfar-
ten kunde återupptas i full skala. Under denna tid, liksom i nutid, var Sverige beroende 
av import av livsmedel och andra nödvändiga varor. Import kom till den helt övervä-
gande delen över haven, varför säkra, minfria farleder var nödvändiga. Minröjning har 

M-båtar under svepning. Okänd fotograf. Sjöhistoriska museet..
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varit och är en nödvändig resurs för att trygga Sveriges sjötransporter. Direkt efter 
krigsslutet i maj 1945 började en omfattande minröjning. Svenska flottan mönstrade ca 
130 fartyg som deltog i denna. Förutom 14 större minsvepare av typen Arholma deltog 
samtliga 26 M-båtar i minröjningen av svenska vatten och borttagning av alla svenska 
mineringar. Under sommaren och hösten röjdes samtliga svenska mineringar och vik-
tiga farleder säkrades också. I slutet av 1945 bildades i London ett s.k. International 
Central Mine Clearance Board, med uppgift att planera och leda uppröjningen av de 
europeiska minfälten efter kriget. De minfarliga områdena delades in i zoner och 
ansvaret för olika zoner fördelades på olika nationer. Sverige fick ansvaret för bl.a. 
Öresund, området utanför Skanör/ Falsterbo, minfältet Pölsan-Skagen, samt leden ef-
ter svenska västkusten. Inom denna zon beräknades det finnas cirka 10 000 minor. 
Bara i minfältet Pölsan-Skagen hade Tyskland lagt ut ca 3000 förankrade ubåtsminor. 
I detta minröjningsföretag ställde Sverige upp med 9 minsvepare större av Arholma-
typ, 20 M-båtar samt ett tiotal hjälpminsvepare. Svepningen pågick utan uppehåll 
under 1946 och 1947. M20 deltog i dessa efterkrigssvepningar under 1945 och 1946. 
Under 1945 undanröjdes och desarmerades några tusen minor. Ytan som sveptes un-
der 1945 och 1946 utgjorde över 500 kvadratmil. Trots stora minröjningsinsatser fick 
sjöfarten hålla sig till de s.k. NEMEDRI-lederna (North European Mediterranean 
Routing Instructions) vilka var speciella minsvepta leder utmärkta med bojar. Under 
åren 1950 - 1954 genomfördes kompletterande svepningar. Tanken var att havet skul-
le förklaras minfritt 1955 men kvarblivna och kringdrivande minor var fortfarande 
farliga för sjöfarten. Det dröjde ända till 1976 innan samtliga områden runt Sveriges 
kuster förklarades minfria.

På 1960-talet började M-båtarna bli omoderna för minröjning och fick andra upp-
gifter, 39-serien såldes eller byggdes om till sjömätningsfartyg, 40-serien utnyttjades 
sommartid till övningsfartyg för kadetter och fick krigsuppgiften att vara bevaknings-
båtar för röjdykare BvRöj. 100-tals blivande sjöofficerare fick ombord dessa fartyg sin 
grundläggande praktiska navigationsutbildning. 

M 20 byggdes om till ett försöksfartyg för FMV och Minbyrån och döptes till HMS 
Skuld. När sovjetiska ubåten U 137 hade gått på grund i Karlskrona skärgård använ-
des Skuld med den nya undervattensfarkosten ”Sjöugglan” för att undersöka ubåtens 
undervattenskropp och botten runt omkring om något misstänkt kunde finnas. 1982 
inträffade den s.k. ”Hårsfjärdsincidenten” då en främmande ubåt jagades i Horsfjärden 
mm. Incidenten är troligen känd av läsarna av denna tidskrift. De bevis, bl.a. i form av 
undervattensfilmer som lades fram av Ubåtskommisionerna, togs av Skuld (M 20) med 
Sjöugglan. M 20 har varit med där det bränts!

  I början av 1990-talet tog Marinen ut de M-båtar som var i bäst skick M 21, M 22, 
M 24 och M 25 och byggde om dem till rena övningsfartyg med ny styrhytt och kom-
mandobrygga i aluminium, all sveputrustning och kanonen togs bort och svepdurken 
byggdes om till elevhytt. Det senaste i navigeringsutrustning installerades. De övriga 
M-båtarna såldes. Skuld som tillhörde de bästa byggdes om en andra gång, nu till öv-
ningsfartyg och återfick sitt gamla namn M 20, så ser hon också ut idag, vilket är gan-
ska likt ursprungsskicket. 2005 var slutligen M-båtarnas tid i Flottan slut, de skulle 
ersättas av modernare fartyg och säljas. 
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M 20 som museifartyg under Örlogsdagarna i Stockholm augusti 2021. Foto: Veteran-
flottiljen.

M 20 som sjögående museifartyg
Då dök det upp en eldsjäl i form av kaptenen i Flottans reserv Anders Håkansson, en 
gammal minör som samlade sina vänner och gelikar i ett upprop för att ”rädda en M-båt 
till eftervärlden.” Man tittade på de M-båtar som var till salu och startade en insamling 
för att kunna köpa en M-båt, det blev M 20. Efter många turer där även Sjöhistoriska 
Museet i Stockholm var inblandat, blev det så, att museet tog över ägandeskapet från 
Försvarsmakten och de insamlade pengarna blev stället grundplåten i Föreningen M 20 
som idag driver fartyget. M 20 blev därmed det första i en lång rad sjögående musei-
fartyg som ägs av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, SMTM. M 20 gör 
under sommarhalvåret regelbundet resor i Stockholmstrakten och runt Sveriges kuster 
med föreningens medlemmar och charterresenärer, utom året 2020. 2016 fyllde hon 75 
år vilket firades på platsen för Neglingevarvet i Saltsjöbaden, i år fyller hon 80 år, för-
eningen siktar på att M 20 skall bli minst 100, ingen vet hur gammal en M-båt kan bli! 
Vill du veta mer, läs boken MINSVEPAREN M 20, 80 år till sjöss i krig och fred, 
Attunda skepps förlag, som beräknas komma ut i december i år. 
Gå också gärna in på föreningens hemsida minsveparen.se. 
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Unmanned Systems in Mine Countermeasures
This article represents the author’s personal views and opinions and not those of the 
U.S. Government, U.S. Navy or the U.S. Naval War College.

Unmanned Systems (UMS) are poised to energize mine warfare, specifically in the 
realm of mine countermeasures. Mine warfare is a boutique naval discipline that 
has never gained widespread employment in contemporary maritime warfare. Mine 
countermeasures are a sub-discipline of mine warfare that has stagnated from a 
lack of technical innovation. The nexus of an increased focus on contesting sea 
control, sufficiently mature unmanned systems, and navies aggressively pursuing 
procurement of unmanned systems set the conditions for mine warfare to experience 
a renaissance in mine countermeasures. 

Contesting Sea Control
Today’s renewed emphasis on great power competition necessitates that navies be 
ready to dominate in a war at sea which means gaining and maintaining sea control to 
achieve strategic and operational objectives. Sea control is “one’s ability to use a given 
part of the ocean/sea and associated air (space) for military and nonmilitary purposes 
and to deny the same to the enemy in a time of open hostilities.”1 Gaining sea control 
allows navies freedom of action to conduct their missions and tasks to achieve naval/
military objectives. Naval strategies are predicated on the ability of a navy to sail where 
it wants when it wants.  Adversaries with the ability to deploy mines can deny an enemy 
from gaining sea control and consequently from attaining its objectives. While navies 
seek freedom of action on the seas, mines can stop them dead in their tracks.

Mines are powerful asymmetric weapons whose combat potential can be rapidly 
transformed into combat power. Mines are inexpensive and easily deployed.  Once 
deployed, the mine threat becomes persistent and cannot be eliminated quickly, giving 
an adversary who employs mines an advantage in gaining time and preventing naval 
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forces from gaining sea control. Mines can canalize shipping traffic, prevent the move-
ment of shipping into ports or through a strait, and delay or prevent military operations 
such as amphibious landings. Several navies have large stockpiles of sea mines and can 
readily deploy them in large numbers. The Russians have an estimated 250,000 mines 
in their inventory.2 The North Koreans possess 50,000 mines in their inventory.3 The 
Peoples Liberation Army Navy (PLAN) has an inventory of at least 100,000 mines.4 
The sheer number of mines available for potential use reveals a vulnerability to any 
navy’s current ability to gain sea control. Naval theorist Milan Vego advocates using 
mines in large numbers to restrict an adversary’s freedom of movement on the sea and 
force it to devote a significant amount of time and resources to reduce the mine threat.5 
Aggressive application of mine warfare can enable the achievement of strategic and 
operational objectives while simultaneously disrupting plans and preventing the at-
tainment of sea control.

Mine warfare is composed of two sub-disciplines: mining and mine countermeasu-
res. Mining involves the deployment or seeding of sea mines in a designated area to 
either protect one’s shipping or ports or in an offensive effort to deny transit or redirect 
shipping. Mines can be deployed quickly and in large numbers over a wide area by 
aerial means or in specifically targeted decisive points covertly via sub-surface means.  
Surface ships can deliver large mines, but susceptibility to attack would dictate where 
a surface vessel would operate during wartime.6 Mine countermeasures involve taking 
active or passive measures to reduce or limit the impact of mines. Passive measures in-
clude taking self-protective actions to reduce vulnerability to mines or rerouting ship-
ping to avoid known minefields. Active mine countermeasures confront mines directly 
by attacking mine depots and vessels conducting mining operations or individually 
locating and neutralizing the deployed mine itself. Mine clearance involves this latter 
process which is time-consuming and dangerous. In World War II, the U.S. Navy ef-
fectively conducted large mining and mine countermeasure operations because it pos-
sessed a large mine warfare fleet. Today’s navies with small dedicated mine forces do 
not have this capacity, but the advent of UMSs proffers great promise and potential in 
addressing the mine threat.

Unmanned systems have arrived
Unmanned Systems have a role to play in mine countermeasures because their qualities 
make them well suited to deal with the mine threat. A UMS is “a powered physical 
system, with no human operator aboard the principal components, which acts in the 
physical world to accomplish assigned tasks.”7 UMSs come in the form of unman-
ned air, ground, surface, and sub-surface vehicles and have been employed in various 
capacities for many years.  Today UMSs are ubiquitous in scientific, commercial, and 
military applications. UMSs in scientific research support the study of weather pat-
terns, marine animals and geology, exploration of challenging ocean regions such as 
the Arctic and Mariana Trench, and examination of the impact of environmental di-
sasters on ocean ecosystems. Unmanned Undersea Vehicles (UUVs) have conducted 
hydrographic surveys in the littorals, waterways, and lakes. An Unmanned Surface 
Vessel (USV) circumnavigated the Antarctic in 2019 and “not only survived a winter in 
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the Southern Ocean but also streamed back vital new data from previously unsampled 
territory.”8 Unmanned systems have been used to inspect underwater infrastructure, 
survey the seafloor for potential natural and energy resources, and conduct search and 
rescue/recovery operations. Both the Hugins and Bluefin Autonomous Undersea Ve-
hicles (AUVs) were used to search for Malaysian Airlines flight MH370 in the Indian 
Ocean. Eight Hugins AUVs completed a search of 112,000 square miles.9 Hugins AUVs 
operated by Ocean Infinity successfully located the lost Argentine submarine ARA 
San Juan in 2018 and the wreckage of the very large ore carrier M/V Stellar Daisy in 
2019. Invariably, this technology can be used in military applications. UMSs can be 
employed across the range of military operations to include intelligence, surveillance, 
and reconnaissance (ISR), anti-surface warfare, anti-submarine warfare, and in mine 
warfare can serve as a platform to both deliver and find/neutralize sea mines. Suf-
ficiently large UMSs can deliver mines to pre-selected positions and do so stealthily.  
UMSs can be employed to conduct a bottom survey of both the sea floor and water 
column for mine or mine-like objects. These various applications are possible because 
UMSs possess several inherent characteristics that make them suitable for these chal-
lenging tasks, particularly mine warfare. 

Endurance, data collection, and autonomy are the essential qualities that make UMSs 
ideal for work in mine warfare. Endurance is stamina or staying power; it is the ability to 
persist or continue with a task beyond what is expected. Operating for long periods in a 
dangerous environment offers many tactical advantages and supports a greater possibi-
lity of mission success. For example, in mine warfare, a UMS with sonar capability can 
spend more time in the target area searching for mines than their manned counter-part. 
The more time spent on tasking and scanning the water column raises the probability of 
locating sea mines.  Unmanned systems can operate for hours to days at a time without 

A Hugin AUV from Kongsberg on operation. Photo: Kongsbergs A/S
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the need to reprovision or recover from physical and mental fatigue. Compared to man-
ned systems, which carry the additional requirements of supporting human life and sa-
fety, unmanned systems are not constrained by these limits. Data collection is the gathe-
ring of information for analysis and evaluation.  Unmanned systems can carry a variety 
of sensors to collect data from their surrounding environment for study, comparison, 
and evaluation. Bathymetric data can be collected to determine temperature, salinity, 
pressure, and currents.  Cameras can capture moving or still pictures. Side-scan sonars 
can provide detailed imagery of the sea floor to reveal mines and possible mine-like 
objects with excellent fidelity. This data can be shared through downloading during post 
mission recovery or sent from the UMS via acoustic or wifi/iridium communications. 
Perhaps the most essential quality UMSs can possess is autonomy; the ability to act 
independently without control from an outside entity.  An internal guidance and control 
system combined with a navigation system permits a simple decision-making process.  
UMSs can travel along a pre-programmed navigations track conducting a survey mis-
sion to locate mines, and can make simple decisions based upon internal sensor inputs to 
adjust their position to match their preprogrammed course and avoid navigation hazards. 
While not genuinely autonomous vehicles, these rudimentary qualities lend themselves 
to be well suited for mine warfare. The combination of autonomy, data collection, and 
endurance empower UMSs to be a force multiplier in the mine warfare fight.  

Unmanned Systems currently possess sufficient abilities to make significant contri-
butions to mine countermeasures and technological advancements will improve upon 
these qualities. Longer endurance will be possible with greater battery capacity. Cur-
rently, lithium-ion type batteries are a common energy source for UMSs. But on-going 
research is investigating the use of solar cells and super-capacitors as hybrid power sour-
ces.10 Data collection will improve with more capable sensors and the ability to share 
this information in real-time and share with other platforms. Improved sonar systems 
will provide greater capability in identifying mines and mine-like objectives. Combined 
with greater capacity to send this data off the UMS to a human decision-maker allows 
better awareness of the operational environment. Advances in Artificial Intelligence 
(AI) will further enhance the UMSs ability to operate in a complex environment. These 
improvements increase the desirability of UMSs for use in mine warfare.  

While UMSs have favorable qualities, there will be challenges and practical conside-
rations in employing them in mine clearance operations. Among the initial challenges 
are the lack of doctrine and tactics for UMS employment and a command and control 
structure to direct the actions of UMSs. Doctrine and tactics exist for current mine 
countermeasures systems and involve an orderly search for mines in a given location 
and once identified, are methodically neutralized by mine counter-measure forces.  Ini-
tially, UMSs will be used in this way, but when UMSs gain greater experience in these 
operations, there will be better techniques and methods to apply them in the mine-hun-
ting process.  Lessons learned must be collected from UMS operations and studied to 
develop a new doctrine on which to base tactics. Tactics that maximize the employment 
of UMSs against the mine threat will be produced, but will require experience and time 
in operating these systems, particularly in combat. Closely related to UMS employment 
is the command and control (C2) organization, this includes the authority and direction 
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a commander has over subordinate commands in directing UMS forces. Again, UMSs 
will be employed using existing C2 structures, which may or may not be appropriate. 
Any C2 organization involving UMSs must consider factors such as centralized control 
and decentralized execution, obtaining unity of effort, communications, and a full ap-
preciation of the capabilities and limitations of this new technology.  A practical con-
sideration for UMS employment will include determining a base of operations. UMSs 
can operate in the target area for long periods of time but will need support to reach the 
target area as well as sustainment before and after a mission.  A base of operations can 
accomplish this such as a shore base in close proximity to the area of operations.  An-
other option is a vessel acting as a mothership, for example an amphibious ship with a 
well-deck configuration would be ideal, and could operate with a larger Task Group in 
multiple areas. Such a vessel could support the various UMSs and also serve as a com-
mand and control node with associated embarked staff to direct operations. While chal-
lenges and considerations are complicated, solutions to these problems are achievable.

Unmanned systems for mine countermeasures
Navies acknowledge the gap between current mine warfare capabilities and capacities 
against the mine threat and are aggressively seeking to close that gap in the near term.  
For many years mine warfare has not had sufficient platforms to provide large scale 
responses to the mine threat. This is partly because navies were not willing to spend 
limited budgets to support a large mine countermeasures force and instead relied on 
existing systems to meet the mission. But current systems are aging. The Tripartite 
Class minesweeper, built by the Belgians, French, and Netherlanders, and the U.S. 
Navy Avenger Class mine countermeasures ship, both venerable workhorses in mine 
warfare, have been in service for 30 years. While still capable, these systems are few 
in number and still require significant amount of time to conduct clearance operations.  

A growing number of navies are now seeking or developing UMSs for mine warfare 
as replacements to legacy systems. The navies of France, the United Kingdom, the 
Netherlands, and Belgium are each pursuing unmanned systems. The French Navy 
desires to replace all their current mine warfare systems with the Système de Lutte 
Anti-Mines Futur (SLAM-F) or future anti-mine warfare system.11 The SLAM-F will 
be composed of unmanned surface vehicles (USVs), autonomous undersea vehicles 
(AUVs), and remotely operated vehicles (ROVs). In replacing the existing manned sys-
tems with unmanned systems, the intent is to remove human operators from the mine-
field and reduce the time required to clear the mine threat. The Royal Navy will retire 
their mine countermeasures fleet over the next decade in favor of autonomous systems 
for surveys, minesweeping, and mine hunting.12 For the Royal Navy, these systems are 
less expensive and can conduct the mine warfare mission faster than existing systems.  
The Royal Netherlands Navy and the Belgian Navy are working together to procure 
UMSs for mine warfare following the same logic as the UK and France. In 2019 the 
Belgian Ministry of Defense contracted with the Belgian Naval & Robotics consortium 
to provide 12 MCM vessels drone for testing by each navy.13  

The U.S Navy is developing its own strategic plan to conduct mine warfare dif-
ferently from its traditional methods. In March 2021, the U.S. Navy released the
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“Unmanned Campaign Framework” to organize and integrate UMSs into their tradi-
tional force structure and daily operations. UMS technology will be fully embraced by 
the U.S. Navy and Marine Corps to “Make unmanned systems a trusted and sustaina-
ble part of the Naval force structure, integrated at speed to provide lethal, survivable, 
and scalable effects in support of the future maritime mission.”14 In mine warfare U.S. 
Navy Explosive Ordnance Detachment Platoons have been operating Mk18 Mod 2 
REMUS UUV system for several years. The Littoral Combat Ship (LCS) mine war-
fare mission packages are coming to fruition and will employ UUVs and USVs. The 
Unmanned Influence Sweep System (UISS) is an unmanned surface vessel capable of 
using magnetic and acoustic mine sweeping, and combined with the Knifefish UUV, 
will serve as parts of the mine countermeasures mission package for the LCS.15 The 
U.S. Navy will use UMSs for mine warfare and the Unmanned Campaign Framework 
codifies the commitment to unmanned systems technology.

Technological fallacy or renaissance?
Despite the advantages of UMSs, some would argue that over-reliance on technological 
solutions gives a false sense of success in addressing the mine warfare threat. While 
technology is an enabler of tactical actions it is not a guarantor of military success. The 
efficacy of technology depends on how it is applied to achieve tactical and ultimately 
operational success. Technology is not deterministic but does facilitate innovation.16 
Unmanned Systems are enabling possibilities previously unavailable in the conduct of 
mine warfare.  Reducing the threat to human operators while aggressively pursuing the 
mine threat is now within the realm of the possible. It is up to navies to effectively apply 
this innovation to achieve the desired result.  

Conclusion
UMSs are coming to mine countermeasures.  The need to contest sea control will push 
navies to seek every possible advantage. Using mines to contest sea control will give a 
navy a distinct advantage over an adversary. Blunting this advantage requires a tech-
nological leap in mine countermeasures systems. UMSs deployed in large numbers can 
help reduce the mine clearance timelines in creating a safe and mine free sea route for 
merchant shipping and warships. 

The abilities of UMSs have advanced sufficiently to make immediate contributions 
to both shortfalls of mine countermeasures force structure and addressing mine war-
fare fighting challenges. The inherent qualities of UMSs, autonomy, endurance, and 
ability to collect data, make them uniquely qualified to conduct the mine countermea-
sures mission. Many navies find these qualities favorable to aid in dealing with the 
mine threat and are quickly acquiring UMSs.  

Although UMSs may answer immediate concerns in dealing with the mine threat, 
time and experience will be necessary to fully exploit the potential UMSs offer.  As 
individual systems continue to advance technologically, UMSs will grow as powerful 
tools in contesting sea control through mine warfare. The conditions are in place for 
mine warfare to become a dominant warfare discipline, and UMSs will be the facilita-
tor of this renaissance.
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Book reviews1

Leadership
Leader: Profiles in Courage and Bravery in War and Peace 
1917-2020 by Robin Knight (Uniform Publishing, hard-
back, £25). Fortiter ac Fideliter or ‘bravely and faithfully’ 
is the motto of Pangbourne College, now a co-educational 
independent day and boarding school, which was founded in 
1917 as The Nautical College, Pangbourne with the purpose 
of training boys to become Merchant Navy officers. While 
conforming to the general lines of a traditional British boar-
ding school, the college retains a distinctly nautical flavour, 
and the pupils wear naval uniform. Robin Knight is an old 
boy of Pangbourne who know themselves as ‘OPs’. In this 
book, Knight compellingly and inspiringly explores how the 
college’s motto has been translated into action by generations of OPs.

Bravery, as the examples in this book shows, this takes many forms. There is bra-
very of the berserker kind, when the red mist of anger drives an individual to leave 
their own place of safety to charge the enemy or to save another life. There is bravery 
when a person, knowing the dangers, repeatedly runs the same risks, like a bomber 
pilot flying recurring sorties over enemy territory at night, or a sailor on Atlantic con-
voys when to the ever-present danger of the violence of the enemy may be added the 
dangers of the sea. There is another bravery, bravery of the unit, the aircrew or the 
ship’s company when through teamwork and leadership they achieve some difficult or 
daring task, though perhaps only the actual leader may be recognised with an award. 
Some individuals evidently are able to make bravery a lifestyle, while for others being 
brave is a matter of opportunity, often unwanted and uninvited, when, to paraphrase 
Shakespeare, bravery is thrust upon them and they reacted instinctively well. There are 
1. These reviews have earlier been published in Warships International Fleet review (WIFR).
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numerous examples of all these different kinds of bravery in the pages which follow.
What is truly remarkable is that this one school, founded only a little over a century 

ago for one purpose, produced so many exceptional people in so many walks of life. 
In the British system of honours, they include the winners of two George Crosses, two 
George Medals, thirty-one Distinguished Service Orders, ninety-one Distinguished 
Service Crosses, seventeen Military Crosses, and eighteen Distinguished Flying Cros-
ses, not to mention many lesser awards and uncounted mentions in despatches. More 
astonishing still is that for most of its history the College’s roll has been only a little 
over a couple of hundred pupils. Clearly the early leaders of Pangbourne established a 
distinct and enduring ethos.

Many of the first cadets in the 1920s and 1930s reached positions in the Second 
World War where they could show the qualities with which they had been imbued at 
Pangbourne. However, as Robin Knight shows the reader this was not some accident of 
timing or the incident of war. In the postwar years, OPs continued true to their motto 
and to show the same qualities, Fortiter ac Fideliter, in the police and in sports as well 
as in later wars.

From the beginning, the College’s founder, the far-sighted Sir Phillip Devitt, wanted 
the cadets to have a well-rounded education, but he could not have known how strongly 
or how well Fortiter ac Fideliter would become embodied in the souls of OPs. This 
work is highly recommended as a study in bravery and leadership, while the biograp-
hies of the recipients of honours tell the story of Britain’s recent wars.

A Beautiful Book
Historic Ship Models of the Seventeenth and 
Eighteen Centuries in the Kriegstein Collection 
by Arnold and Henry Kreigstein (Seaforth, 
hardback, £50). An earlier edition of this cata-
logue of the Kreigstein brothers’ collection of 
17th and 18th  century ship models was published 
in 2007, and this edition is expanded to include 
further additions to their remarkable collection. In 
terms of quality, historical significance, and sheer 
numbers, the Kriegstein’s collection, located in 
the USA, is the finest in private hands anywhere 
in the world. Principally made up of official 17th 
and 18th century models in the British Admiralty or Navy Board style, the collection 
is unrivalled by any museum outside the British national collection at Greenwich. As 
the Kriegstein models are not on public display, this book fulfils the need for a detailed 
catalogue and visual reference with superb colour photos of all the models, both overall 
portraits and multiple close-ups. Some of the most awe-inspiring photography is endos-
copic images showing the interior detail of the models, causing the reader to admire the 
accuracy with which the models were crafted and their purpose. 

In addition to descriptions of these magnificent artefacts, accompanying text ex-
plains how the models were identified, and the research into the history of the ships by 
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the Kriegstein twins whose shared passion has brought this collection together. As the 
blurb tells us “Beyond the technicalities of the ships, the story has a human dimension 
in the brothers’ adventures in pursuit of every model and their dogged determination to 
secure them against official obstruction and dubious antiques-trade practices”.   

Apart from the thirty-odd models and figureheads described, there are also fasci-
nating chapters of models in paintings, care and preservation, and fakes and forgeries.

If we cannot visit and admire the models, the Kriegsteins have produced the next 
best thing – the opportunity to gloat over a sumptuous, wonderfully illustrated, mag-
nificent text which is worth every penny of its price.  

Strategy
The British Way of War: Julian Corbett and the Battle for 
a National Strategy by Andrew Lambert (Yale, hardback, 
£25). Professor Andrew Lambert, who already ranks as one of 
the world’s leading naval historians and strategists, has shown 
in his 2018 work Seapower States: Maritime Culture, Conti-
nental Empires and the Conflict That Made the Modern World 
how some states - Athens, Carthage, Venice, the Dutch Repu-
blic, and Britain – achieved success disproportionate to their 
size and can be identified as seapowers. Their maritime identi-
ties made these states more dynamic, open, and inclusive than 
their continental rivals, but, when this aspect of their identity 
was forgotten, these nations begin to decline. A key observa-
tion which Lambert made is that the USA and China are modern naval powers, not 
seapower states, and this distinction is essential to understanding world current affairs.   

This new book, The British Way of War, is ostensibly the biography of Julian Cor-
bett (1854–1922), a lawyer (as was Lambert), a civilian, and a Liberal, who brought 
a new level of logic, advocacy, and intellectual precision to the development of stra-
tegy.    Corbett took the strategic theory of Clausewitz and Jomini, and British his-
tory not least as set out in the writings of Mahan, and advanced his own theory, a 
theory which was special to a seapower state like Britain, rather than any set of 
generalised values. He argued for the unique significance of seapower for Britain 
where the control of communications and of seaborne trade, the development of the 
British Empire – now the Commonwealth - and the technology, the geopolitics, and 
societal developments of the day were all factors which justified a worldwide navy. 
Mass armies required mass conscription, writes Lambert, and were unnecessary for 
home defence, ill-suited to imperial roles, and a threat to civil authority, and, given 
that foreign land wars were bloody and costly, a peaceful Europe was highly desira-
ble so that Britain would not have to involve itself in any war on the Continent. With 
examples from the Seven Years War (1756-63) to the Battle of Trafalgar in 1805, 
Lambert shows how Britain secured maritime and economic advantage while pre-
venting the emergence of any continental hegemon. Thus, Corbett put command of 
the sea at the centre of his theory while admitting that the combined action of army 
and navy was the key to success.
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In particular, Corbett showed how at Trafalgar Britain’s maritime strategy thwarted 
Napoleon’s ambitions through economic warfare and through the financing of con-
tinental coalitions which saved Britain the expense of a conscripted army. This was 
the British way of war until 1914, when in the immediate pre-war years, a maritime 
strategy was abandoned for a continental strategy, and a war of attrition on the Western 
Front cost millions of lives. As Lambert highlights, the difference between the ends 
of two world wars, 1815 and 1918 was not the outcome, but the cost.The latter, after 
following a continental or German way of war, was disastrous in lives and in money. 

At 544 pages Lambert’s British Way of War is a blockbuster but it is beautifully writ-
ten in peerless prose, is keenly argued, and easily takes its place enters in the pantheon 
of naval literature.

By contrast, Habits of Highly Effective Maritime Strategists 
by James R Holmes (NIP, softback, US $34.93) is written by 
a practitioner for the daily practitioner. Holmes is a USN offi-
cer turned academic, the holder of several degrees and the first 
incumbent of the J. C. Wylie Chair of Maritime Strategy at the 
US Naval War College. He was also top graduate in his Naval 
War College class. He is concerned that naval officers should 
know themselves and educate themselves, “two of the most im-
portant enterprises in the field of leadership”. Holmes posits that 
to know strategy, one must cultivate a family of habits which 
must be practised daily. Officers must learn to take the long view 
of national policy and strategic ends, learn how to marshal diplo-
matic, economic, and military resources, and devise ways to put those resources to work 
for strategic gain”. Interestingly, Holmes counsels against using “insider language” 
which a lay readership will not understand. He also contrasts Clausewitz’s and Mahan’s 
massing of superior forces at a decisive place and time, while abjuring secondary com-
mitments that scatter resources about the map and risk leaving each force too weak to 
accomplish its goal, against the more pragmatic approach to strategy by Sun Tzu, B. H. 
Liddell Hart, J. C. Wylie, and, of course, Julian Corbett. In the end, Holmes argues that 
the US Navy should become an Aristolean lyceum for strategy. Well worth the read.

Strategy Shelved: The Collapse of Cold War Naval Strategic 
Planning by Steven T Wills (NIP, hardback, US $55.96). 
Wills is a ‘strategy wonk’ at the Center for Naval Analyses in 
Washington with a background in the US Navy, and numerous 
degrees from several universities including the United States 
Naval War College. Here he takes the reader step by step th-
rough the rise and fall of the Maritime Strategy with which 
the USA and its Allies won the Cold War. Wills attempts to 
show how the USN developed the strategy which it followed 
successfully in the later years of the Cold War. In Wills’view, 
the admirals of today have failed to follow the same principles 
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in meeting the challenges of the post Cold War era, and was relatively unsuccessful 
(maybe because they were largely land wars?) in influencing the outcome of war in 
the Middle East and in Afghanistan. With the strategic changes consequent upon to 
withdrawal from Afghanistan, this is required reading for anyone who wants to un-
derstand the strategy quandaries in which the USN and other navies find themselves 
today.
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News from the seas of China and Indo-Pacific 
region 
12 September – 14 October 2021
12 September 2022
The physical hand over (PHO) ceremony to the Royal Malaysian Navy (RMN) of the 
third Littoral Mission Ship (LMS) was held at the Wuchang Shipyard in Qidong, Nan-
tong in Jiangsu Province.

It is the third out of four units of the Keris-class LMS jointly built in China by Bou-
stead Naval Shipyard Sdn Bhd (BNS) and the China Shipbuilding and Offshore Corp 
(CSOC).

The LMS program is undertaken via tripartite cooperation among RMN, BNS and 
three Chinese parties, namely CSOC, Wuchang Shipbuilding Industry Group, and 
China Classification Society (CSC).

14 September
As tensions between the U.S. and China heat up in the Western Pacific, the Chinese 
Communist Party’s leading opinion outlet Global Times called for the People’s Libera-
tion Army to dispatch fighters over Taiwan and “even carry out an economic blockade 
on the island,” despite the risk of starting a war.

15 September
China has denied German frigate Bayern entry into a local harbor. 

The warship set sail from Germany last August for a six-month mission to the South 
China Sea.

Ledamoten
HUGUES EUDELINE

Kommendör och Fil. Dr. Hugues Eudeline är pen-
sionerad fransk sjöofficer. Han tjänstgöring skedde 
huvudsakligen inom ubåtsvapnet. Han är idag en 
oberoende konsult inom området marin säkerhet 
och säkerhetspolitik och har specialiserat sig på 
maritim terrorism och Kina som maritim stormakt.
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15 September
The U.S., the UK and Australia are setting up a trilateral security partnership aimed 
at confronting China, which will include helping Australia to build nuclear-powered 
submarines.

The initiative, called Aukus, was announced jointly by U.S. President Joe Biden and 
prime ministers Boris Johnson and Scott Morrison, joined virtually by videoconfe-
rence. They presented it as the next critical step in an old alliance.

Morrison said teams from the three countries would draw up a joint plan over the 
coming 18 months for assembling the new Australian nuclear-powered submarine fleet, 
which will be built in Adelaide. The project will make Australia only the seventh coun-
try in the world to have submarines propelled by nuclear reactors.

16 September
EU Strategy for cooperation in the indo-pacific
The EU is stepping up its strategic engagement with the vital Indo-Pacific region. The 
region’s growing economic, demographic, and political weight make it a key player in 
shaping the rules-based international order and in addressing global challenges. With 
this new strategy, the EU aims to contribute to the region’s stability, security, prospe-
rity and sustainable development, in line with the principles of democracy, rule of law, 
human rights and international law. 

Coincidentally, it was only a few hours after the announcement of the Aukus alli-
ance between Australia, the United Kingdom and the United States that the European 
Union presented in Brussels its strategy to position itself and strengthen ties with the 
countries bordering the Indian and Pacific Oceans.

16 September
Australia Prime Minister Scott Morrison said Australia would negotiate over 18 months 
with the United States and Britain to build eight nuclear powered submarines.

“Australia has no plans to acquire nuclear weapons and this proposal will remain 
consistent with Australia’s longstanding commitment to nuclear non-proliferation,” he 
said.

16 September
Following the passage of a U.S. missile destroyer, the PLA Eastern Theater Command 
conducted a military exercise in the air and at sea in territory southwest of Taiwan. 
Combat ships, early warning aircraft and bombers were involved in the drills.

18 September
Bangladesh has appealed to the UN to resolve its decades-old dispute with India over 
the maritime demarcation in the southern Bay of Bengal.

18 September
The Indonesian Navy sent an additional five vessels assisted by an air patrol, to secure 
the North Natuna Sea after sighting Chinese and American ships in the area.
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20 September
The Chinese government has agreed to make a direct investment—not a loan—of 
$3.5 billion in the Karachi Coastal Comprehensive Development Zone, or KCCDZ. 
This massive proposal would see the construction of a mixed-use residential/commer-
cial/seaport project on underutilized lands belonging to the Karachi Port Trust. 

20 – 23 September
India and Indonesia carried out a three-day naval exercise in the Sunda Strait, in reflec-
tion of their growing maritime cooperation.

The Indian Navy deployed its two frontline warships Shivalik and Kadmatt for the 
third edition of the exercise “Samudra Shakti.” Indian Navy’s long-range maritime 
reconnaissance aircraft P8I is also participating in the exercise.

In pursuance of India’s Act East Policy, exercise “Samudra Shakti” was conceived in 
2018 as a bilateral exercise.

20 September
The U.S. Coast Guard Cutter Munro conducted operations and exercises with the 
Indonesian Maritime Security Agency and coast guard, the Badan Keamanan Laut 
(BAKAMLA). The exercises were carried out in the Singapore Strait.

21 September
The U.S. Coast Guard Cutter Kimball conducted a joint exercise with members of the 
Japanese Military Special Defense Forces (JMSDF) off the coast of Dutch Harbor, 
Alaska.

21 September
Six days after a Thai parliamentary group said several countries had expressed interest 
in building a canal through southern Thailand to allow ships to bypass the Strait of 
Malacca, the government seems determined to pursue the idea of a Thai land bridge. 
There is talk of crossing the Kra Isthmus once the investment calls are closed in 2023, 
with a six-year timeframe for completion.

This land route would avoid the major drawbacks of digging a canal, such as envi-
ronmental waste and cutting off an insurgent southern part of the country. Proponents 
of the idea also estimated that it would fit within a combined budget that is less than the 
extraordinary US$ 55 billion estimated for digging a canal.

24 September
The first face-to-face meeting between the leaders of the Quadrilateral Security Dia-
logue (Quad)—Australia, India, Japan and the United States—has spawned several 
initiatives designed to help moderate or crack the hold China has on certain technolo-
gies, including semiconductor chips and 5G networks. It also includes a new civil space 
initiative and an increased focus on cybersecurity.

The Quad has three working groups: one on vaccine development, one on critical 
technologies and one on climate change.
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24 September
The USS Ronald Reagan and its Carrier Strike Group returned to the South China Sea 
for the second time during its 2021 deployment. The return of the Navy’s only forward-
deployed aircraft carrier to the politically charged region comes as the United States 
has sought to maintain a highly visible presence in the South China Sea.

27 September
HMS Richmond passed through the strait en route to Vietnam. It had been deployed in 
the East China Sea while taking part in United Nations sanctions enforcement opera-
tions against North Korea.

28 September
China’s energy crisis is shaping up as the latest shock to global supply chains as factories 
in the world’s biggest exporter are forced to conserve energy by curbing production.

The disruption comes as producers and shippers race to meet demand for everything 
from clothing to toys for the year-end holiday shopping season, grappling with supply 
lines that have been upended by soaring raw material costs, long delays at ports and 
shortages of shipping containers. 

Chinese manufacturers warn that strict measures to cut electricity use will slash 
output in economic powerhouses like Jiangsu, Zhejiang and Guangdong provinces—
which together account for almost a third of the nation’s gross domestic product—and 
possibly drive up prices.

29 September
The Suez Canal Authority has shattered its record for the daily number of ships passing 
through the strategic waterway. On this day, it handled a total of 87 vessels, easily sur-
passing the previous record of 75, which was set on February 6, 2019.

About 12 percent of the world trade volume passes through the Canal.

30 September
Under a 2016 Greek privatization deal, COSCO Shipping bought a 51% stake in Piraeus 
Port Authority (PPA) for 280 million euros ($328 million). It was then committed to 
mandatory investments worth about 294 million euros over five years to purchase an 
additional 16% stake for 88 million euros.

Last week, COSCO and Greece agreed to amend their 2016 agreement, which they 
said would “settle effectively” all issues which arose during the implementation of the 
mandatory investments.

Under the amended deal, the state will transfer the 16% stake to COSCO and give it 
another five years with the possibility of a further five-year extension to conclude its 
investment plan.

2 October
USS Connecticut (SSN-22), a Seawolf class submarine struck an undersea mountain 
last month in the South China Sea. The accident prompted the boat to surface and then 
head to Guam.
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4 October
149 Chinese fighters and bombers sweep Across Taiwan ADIZ in 4 Days.

6 October
A group of French senators is visiting Taiwan in a show of support for its democratic 
leaders, and despite pressure from Beijing to call off the visit.  

The group, led by Senator Alain Richard, a former French defense minister, met with 
President Tsai Ing-wen, Taiwanese economic and health officials and the Mainland 
Affairs Council.  Richard heads the Taiwan Friendship group in the French senate.

6 October
Taiwan’s defense minister said that China will be ready to mount a full-scale invasion 
of the island by 2025.

7 October
Contingents of U.S. special operations forces and U.S. Marines have been making more 
regular rotational deployments to Taiwan for at least a year now.

8 – 18 October
Nations members of the Five Power Defence Arrangements (FPDA)—Australia, Ma-
laysia, New Zealand, Singapore and the United Kingdom—began a 10-day Bersama 
Gold 2021 exercise.

The FPDA is an arrangement in which all five member nations agree to consult one 
another on measures taken separately or together in response to any attack or threat of 
attack to Malaysia or Singapore. Under the FPDA a number of formalized and schedu-
led exercises have been held since the formation of the agreement in 1971.

A total of 2600 personnel, 10 ships, one submarine, six maritime helicopters, three 
maritime patrol aircraft, 25 fighter aircraft, two support aircraft, and one command and 
control aircraft will participate in the exercise.

14 October
The Chinese PLA/N recently held an integrated military-civilian cross-sea troop 
maneuvering exercise using Chinese Rejuvenation, Asia’s largest civilian ferry, with 
a displacement of 45,000 tons. More than 1,000 personnel and vehicles traveled more 
than 1,000 km at sea on the ferry in the drill organized by a combined arms brigade 
affiliated with the PLA 81st Group Army.

14 October
Kawasaki Heavy Industries (KHI) launched Hakugei at its shipyard in Kobe. It is the 
second of the new Taigei-class, the latest class of advanced diesel electric submari-
nes (SSK) for the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). The Taigei-class uses 
lithium-ion batteries instead of the 4 V-275R Mk. III Stirling AIP system, which was 
installed aboard the first 10 Sōryū-class submarines.
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Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 
251:a verksamhetsårets början

Styrelse samt funktionärer
Ordförande, Konteramiral Anders Grenstad

Vice ordförande, Kommendör Bo Berg
Sekreterare, Kommendörkapten Anders Johnsson
Styrelseledamot Vsg I, Kommendör Per Edling

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

Suppleant Vsg II, Kommendör Jonas Hård af Segerstad
Styrelseledamot Vsg III, Kommendörkapten Kenneth Raun

Suppleant Vsg III, Kommendörkapten Patrik Selling
Styrelseledamot Vsg IV, Forskningschef Niklas Granholm

Suppleant Vsg IV, VD Anna Risfelt Hammargren
Kassaförvaltare, Kommendör Nils Bruzelius

Redaktör, Kommendör Bo Rask (från 1 januari 2022)
Bibliotekarie, Förvaltare Håkan Lindberg

Sammankallande valberedningen, Kommendörkapten Christian Allerman
Auktoriserad revisor, Per Magnusson
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Ledamöter valda 2021

Nr 1267
Bo Rask

Kommendör Bo Rask invaldes
som ordinarie ledamot i Kungl.
Örlogsmannasällskapet 1996.

Kallade hedersledamöter            

Nr 1406
Jacob Wallenberg

Direktör och kapten (RO i flottan) Jacob 
Wallenberg invaldes som ordinarie ledamot 

i Kungl  Örlogsmannasällskapet 2006.

Nr 1521
Rune Andersen

Kontreadmiral Rune Andersen 
är chef för det Norska sjöförsvaret.

Nr 1244
Marie Jacobsson

Ambassadör Marie Jacobsson
invaldes som korresponderande ledamot i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1993. Hon 

överfördes till ordinarie ledamot 2001.
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Nr 1522 
Jonas Källestedt 

Kommendör
Jonas Källestedt är chef

för Sjöstridsskolan.

Nyvalda ordinarie ledamöter            

Nr 1523
Fredrik Peedu

Kommedör
Fredrik Peedu är chef 

för SWEDEC.

Nr 1524
John Theander

Kommendörkapten
John Theander är chef för 

31.korvettdivisionen.

Nr 1525
Anders Åkermark

Överste Anders Åkermark är
chef för operationsavdelningen 

vid Marinstaben.
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Nr 1526
Patrik Mattsson

Kommendörkapten
Patrik Mattson är 

chef för 33.minröjnings-
divisionen

Nyvalda korresponderande ledamöter

Nr 1528
Anders Friis

KommandØr Anders Friis
är ställfäöreträdande chef för 

utvecklings- och planeringsstaben 
i den danska försvarsstaben.

Nr 1527
Jonas Kindgren

Örlogskapten 
Jonas Kindgren

verkar vid 
Försvarshögskolan

Nr 1529
Sebastian Bruns

Dr Sebastian Bruns är McCain Fulbright 
Scholar vid Political Science Depart-

ment,  United States Naval Academy i 
Annapolis, Maryland, USA.
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Minnesteckningar för år 2021

Kristoffer Huldt 
Marindirektören och civilingenjören Carl Kristoffer Huldt avled den 11 januari 2021 i 
en ålder av 94 år. Han var född i Bro, son till ingenjören Erik Huldt och dennes hustru 
Britta, född Roth.

Han avlade studentexamen i Djursholms läroverk 1946 och antogs 1947 som ma-
riningenjörsaspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan. Efter genomgången utbildning vid 
Sjökrigsskolan och Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm utexaminerades han som 
civilingenjör inom avdelningen för skeppsbyggnadskonst 1953.

Kristoffer anställdes samtidigt som marinunderingenjör i mariningenjörskårens re-
serv och valde att pröva sina vingar i det privata näringslivet. 

1970 återvände han till mariningenjörskåren och utnämndes till marindirektör av 2:a 
graden och placerades på olika befattningar vid fartygsavdelningen inom Försvarets 
materielverk och som chef för mariningenjörkårens personalsektion. 1972 utnämndes 
han till marindirektör av 1:a graden med kommendörkaptens tjänsteställning.

1980 – 1983 tjänstgjorde han som stabsingenjör i Kustflottan och återvände sedan till 
Försvarets materielverk, där han blev chef för planeringen inom Fartygsavdelningen 
fram till sin pensionering 1987.

Kristoffer Huldt var en uppskattad kamrat med en lågmäld men bestämd framtoning 
och en rik social kompetens.

Kristoffer Huldt valdes in i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1977.
Av ledamoten Robert Nordqvist

HRH Prince Philip
Förste Hedersledamoten HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh avled den 9 april 2021 
i en ålder av 99 år. Han föddes på ön Korfu den 10 juni 1921 och var son till prins 
Andreas av Grekland och Danmark och dennes hustru prinsessan Alice av Battenberg. 
Under den grekiska revolutionen 1922 tvingades familjen lämna landet, vilket skedde 
ombord på den brittiska kryssaren HMS Calypso. Prins Philip var då blott 18 månader 
gammal och bars ombord i en vagga gjord av en apelsinlåda. Familjen slog sig ned 
i Frankrike där han påbörjade sin skolgång. Som 7-åring sattes han i internatskola i 
England. Han slutförde 1939 sin skolgång på en skola i Skottland.

I maj 1939 påbörjade prinsen sin utbildning till sjöofficer i Royal Navy, vilket skulle 
bli början på en framgångsrik sjöofficerskarriär. Han gick ut som kursetta på sin kurs 
och under sin inledande sjötjänst tjänstgjorde han som fänrik på slagskeppet HMS 
Ramillies i Indiska oceanen. Efter att med utmärkta vitsord genomgått fortsatt utbild-
ning i Portsmouth befordrades han i januari 1941 till löjtnant och mönstrade ombord på 
slagskeppet HMS Valiant i Medelhavsflottan. Under sin tid ombord på Valiant deltog 
fartyget i slaget vid Cap Matapan i mars 1941 och slaget om Kreta två månader senare. 
Prinsen fortsatte att stiga snabbt i graderna och befordrades i juli 1942 till kapten. Han 
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hade då redan tillträtt en tjänst som sekond på flottiljchefsfartyget jagaren HMS Wal-
lace. Det gjorde honom vid 21 års ålder till en av flottans yngsta officerare i en sådan 
befattning. HMS Wallace deltog i den allierade landstigningsoperationen på Sicilien i 
juli 1943 och prinsen fick då åter känna på krutrök. 

Prins Philip skulle i fortsättningen bli jagarvapnet trogen. 1944 förflyttades han som 
sekond till den nybyggda jagaren HMS Whelp som ingick i den brittiska Stillahavsflot-
tan och som var på plats vid undertecknandet av den japanska kapitulationen den 2 
september 1945 i Tokyo Bay. I januari 1946 återvände han med jagaren till England 
varefter han genomgick Naval Staff College i Greenwich. 1949 var det åter dags att gå 
ombord, denna gång som sekond på jagaren HMS Chequers. Året därpå fick han, be-
fordrad till örlogskapten och 29 år gammal, sitt efterlängtade första självständiga befäl 
som fartygschef på fregatten HMS Magpie.

Men nu hade saker redan inträffat som snart skulle ända hans yrkesmässiga karriär i 
flottan. I april 1947 hade han förlovat sig med prinsessan Elizabeth, arvtagare till den 
brittiska tronen. Han hade dessförinnan avsagt sig sina grekiska och danska kungliga 
titlar, antagit sin morfars efternamn Mountbatten och blivit neutraliserad brittisk med-
borgare. Strax före bröllopet som stod i oktober 1947 gav hans blivande svärfar, kung 
Georg VI, honom titeln hertig av Edinburgh. Även om hans aktiva tid i flottan avslu-
tades i juli 1951 blev han ett knappt år senare befordrad till kommendörkapten. Vid 
drottning Elizabeths trontillträde 1953 förärades han, ännu inte fyllda 32 år, graden 
Admiral of the Fleet. På sin 90-årsdag erhöll han Royal Navys högsta titel, Lord High 
Admiral of the Royal Navy.

Efter att under 65 år stött statschefen i fullföljandet av hennes uppgifter beslöt sig 
den då 96-årige prinsen för att i september 2017 lämna sina kungliga uppdrag.

Prins Philip var sedan ungdomen en entusiastisk sportsman där segling, hästpolo, 
och spannkörning med häst tilldrog sig hans största intresse. Mindre känt är att han 
också var en skicklig pilot och en inte oäven konstnär. Han blev tidigt uppmärksam på 
effekterna av mänsklig påverkan på naturen och var under 35 års tid styrelseordförande 
i Världsnaturfonden, först för den brittiska avdelningen och sedan för fondens inter-
nationella verksamhet.

HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh, valdes in som Förste Hedersledamot i 
Kungl. Örlogsmannasällskapet 1956 i samband med det brittiska statsbesöket i Stock-
holm. Sällskapets ordförande, viceamiral Erik Samuelsson, åtföljd av en delegation 
överlämnade medalj och diplom vid en ceremoni ombord på kungajakten Britannia.  
Av ledamoten Gustaf von Hofsten

Lars Thomasson 

Kommendören Lars Thomasson avled den 1 maj i en ålder av 85 år. Lars föddes i Kris-
tianstad den 30 augusti 1935 som son till exekutor Bror Thomasson och hans hustru 
Elsa, född Lindvall.

Lars tog studenten i Kristianstad 1954 och ryckte året därpå in på Kungl. Sjökrigs-
skolan som officersaspirant med nummer 8. Han tog fänriksexamen som reservoffi-
cer 1957 för att sedan bli stamofficer från och med 1958. Lars blev löjtnant 1959 och
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utbildades i tjänstegrenen torped åren 1959-60. Det relativt sett nystartade marinflyget 
med sina helikoptrar fångade nu Lars intresse och han genomgick förarutbildning åren 
1960-61. Under de kommande åren varvades tjänst i olika befattningar på 1. Helikop-
terdivisionen med sedvanliga kurser och andra kommenderingar.

1962 ingick Lars äktenskap med Mary-Jean Sjölund, född 1936 i Kristianstad. De 
fick sedermera två barn, en son och en dotter. Som äkta skåningar tillbringade familjen 
givetvis en stor del av fritiden på lantstället i Österlen.

Lars gick Marinens tekniska kurs på Militärhögskolan 1965-67 under vilken han er-
höll kaptens grad 1966. Befordrades till Kk2 1971 och Kk1 1972. Tjänstgjorde även på 
Försvarets Materielverk Marinavdelning under 1974. Under 70-talet genomgick Lars 
även Försvarshögskolans chefskurs. Åren 1978-81 var han chef för 1.hkpdiv på Berga 
för att därefter fortsätta karriären 1981-83 som chef för underhållssektionen på Östra 
Militärområdesstaben i Strängnäs.

Den 13 december 1983 avseglade HMS Carlskrona med Lars som fartygschef på en 
långresa till Sydamerika, Västindien och USA. Den 16 mars 1984 var de åter i svenska 
farvatten.

Våren 1984 utnämndes Lars till kommendör för att sedan under 1984 och 1985 vara 
chef för 4.ytattackflottiljen i Karlskrona. 1986-1989 blev Lars ännu en gång chef för 
1.hkpdiv på Berga. 1989 bytte de från 1987 tre marina helikopterdivisionerna namn till 
11.e, 12.e och 13.e helikopterdivisionerna. Lars blev då under åren 1989-1992 chef för 
en sammanhållande ledning av de tre förbanden, den s.k. marinflygledningen. 1993 
lämnade Lars aktiv tjänst och gick i pension.

Efter pensioneringen startade Lars 1995, tillsammansmed en annan f.d. C1.hkpdiv, 
Anders Hallin, företaget PROTEC AB. Verksamheten gick ut på att ge säkerhetsstöd 
av olika slag åt företag inom byggnadsmaskinbranschen. I slutet på 90-talet överlät han 
företaget på sina efterträdare.

Lars valdes in i KÖMS 1980.
Av ledamoten Christian Allerman 
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid ingången av 2022 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 357 ledamöter enligt nedanstående 
fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Svenska hedersledamöter 14
Utländska hedersledamöter                     16
Ordinarie ledamöter 303
Korresponderande ledamöter 22

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

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

Den senast invalde ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln nr 1529 räknat från 15 
november 1771, då viceamiralen Kristoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1.  

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

Hedersledamöter F-år I-år VSG
1011 Lars G Persson 1937 1975 I
1033 Claes Tornberg 1936 1977 I
1046 Peter Nordbeck 1938 1978 I
1050 Göran Wallén 1933 1978 I
1061 Dick Börjesson 1938 1979 I
1227 Sir Michael Moore 1942 1992 -
1237 Kjell Prytz 1935 1993 -
1242 Göran Larsbrink 1952 1993 III
1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 IV
1247 Sakari Visa 1940 1994 -
1252 Thomas Engevall 1960 1994 III
1264 Esko Illi 1945 1996 -
1267 Bo Rask 1952 1996 I
1269 Leif Nylander 1954 1996 III
1286 Morten Jacobsen 1955 1998 -
1296 Michael Zell 1950 1998 IV

Hedersledamöter forts. F-år I-år VSG
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