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Meddelanden 
från

Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 9/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 
den 18 oktober 2022.
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Det helt digitala sammanträdet ägde rum onsdagen den 18 oktober. Sammanträdet ut-
sändes från Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm i närvaro av fler än 40 leda-
möter på distans.

§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat.

§ 2 Meddelade sekreteraren att sedan föregående sammanträde har ordinarie   
  ledamoten 1047 Gustaf Taube avlidit den 8 oktober. Ordförande påkallade en   
  stunds tystnad.

§ 3 Föredrog sekreteraren föregående sammanträdesprotokoll från valsammanträdet  
  2021-09-21 i Stockholm som med godkännande lades till handlingarna.

§ 4 Orienterade ordföranden om dubbel/trippel-bokningar av marina aktiviteter i   
  Göteborg som lett fram till beslutet att genomföra sammanträdet digitalt från   
  Stockholm för att minimera konflikter för deltagande. Ordföranden orienterade  
  om det försämrade säkerhetspolitiska läget.
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§ 5 Orienterade sekreteraren om ett nytt digitalt boknings-, betalnings- och kallelse- 
  system är under införskaffande, systemet heter MyClub och används bl a av   
  SOSS och Neptuniorden. Så fort KÖMS har bemästrat de olika funktionerna   
  återkommer KÖMS med information till ledamöterna.

§ 6 Noterades inga övriga frågor.

§ 7 Orienterade sekreteraren i sin roll som ställföreträdande för Accession and   
  Implementation Working Group om arbetet med anslutningsprocessen till   
  Nato. Ledde ordföranden en frågestund om innebörden av en Nato-anslutning   
  för marinen.

§ 8 Genomförde Vsg I fortsatt diskussion om marinen i Nato. Föredrogs muntligen   
  delrapporten ”en svensk marin i Nato” Under den efterföljande diskussionen   
  framgick det att ledamöterna i allt väsentligt delar projektets slutsatser. En   
  uppdaterad delrapport kommer att publiceras i TiS nr 5/2022.

§ 9 Orienterade sekreteraren om att nästa sammanträde tisdagen den 15 november   
  2022 är Kungl. Örlogsmannasällskapets 251:a Högtidssammanträde. Det  
  genomförs  i Sparresalen, Ö. Prinsgatan 4, Karlskrona. Program: 16.30–17.00   
  Mottagning, klockan 17.00–18.45 Högtidssammanträde med redovisning   
  av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter,   
  presentation av nya ledamöter samt anföranden. Kvällen avslutas med hög-  
  tidsmiddag på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet,
Anders Johnson
Akademiens sekreterare

Nr 10/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets 251:a högtidssammanträde tisdagen 
den 15 november 2022
(För TiS anpassat protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sparresalen, Östra Prinsgatan 4, Karlskrona i närvaro av 55 
ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen avhölls i Sjöofficersmässen, Amira-
litetstorget 7, Karlskrona.

§ 1 Förklarades det 251:a högtidssammanträdet för öppnat.

§ 2 Föredrog sekreteraren Anders Johnson 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.
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§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden   
  överlämnade invalsdiplom. 
  Ordinarie ledamöter:
  Docent Gudrun Persson (deltog ej)
  Försvarspolitisk rådgivare Annika Nordgren Christensen (deltog ej)
  Verkställande Direktör Elvir Dzanic (deltog ej)
  Kommendörkapten Therese Tärnholm
  Korresponderande ledamot:
  Kommendörkapten RN (ret) Michael Ellis (deltog ej)

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och   
  övriga belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes   
  beslutade belöningar (se även sidorna 500-505). 
  Medaljer 
  Ordinarie ledamoten Bo Berg akademiens medalj i silver för mer än sex års   
  ledamotskap i styrelsen.
  Ordinarie ledamoten Nils Bruzelius akademiens medalj i silver för 12 års   
  arvoderat uppdrag som kassaförvaltare. (deltog ej)
  Korresponderande ledamoten Peter Hore akademiens medalj i silver för mång  
  åriga och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS). (deltog ej)
  Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline akademiens medalj i silver för   
  mångåriga och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS).
  Ordinarie ledamoten Niklas Granholm akademiens medalj i silver för att han   
  på ett förtjänstfullt sätt – under det alltjämt pågående kriget i Ukraina, såväl   
  internt inom sällskapet som externt i radio, TV, vid seminarier och i allehanda   
  tryckta och digitala medier – konsekvent har betonat den sjömilitära och   
  maritima dimensionen av konflikten. (deltog ej).

  Medaljer till gruppbefäl, soldater och sjömän (grad vid nominering)
  Marinbasen – Vicekorpral Robin Arvidsson 
  1.ubåtsflottiljen – Furir Mathias Petersén – HMS Orion
  3.sjöstridsflottiljen – Menig 2 Ronny Man – HMS Dristig
  4.sjöstridsflottiljen – Menig 2 Maja Rapp – HMS Ven
  Stockholms amfibieregemente – Menig 2 Ylwali Häggblad 
  Älvsborgs amfibieregemente – Furir Julius Berg
  Sjöstridsskolan – Korpral Ella Lundgren

  Hedersomnämnande och penningbelöningar
  Ordinarie ledamoten, kommendör Per Edling, hedersomnämnande för väl genom-  
  förd tävlingsskrift med rubriken: Hela den marina teknostrukturen – rättning inåt! 
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§ 6  Höll verkställande direktören Saab Kockums AB, Lars Tossman, högtids-  
  anförande.

§ 7 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad   
  anförande vid avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av sitt ämbete. 

§ 9 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 251.a högtidssammanträde   
  för avslutat.

Vid protokollet,

Anders Johnson
Akademiens sekreterare

Nr 11/2022. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 
den 30 oktober 2022.
(För TiS anpassat protokoll)
Sammanträdet ägde rum på Sjöhistoriska museet i Stockholm onsdagen den 30 novem-
ber 2022 i närvaro av 31 ledamöter varav sju på distans.

§ 1 Förklarades den slutna delen av sammanträdet öppnat.

  Då ordinarie sekreteraren befann sig på tjänsteresa fördes protokollet av   
  biträdande sekreteraren Hans-Lennart Ohlsson.

§ 2 Styrelsen meddelade att ingen information inkommit om avlidna ledamöter   
  sedan föregående möte.

§ 3 Föredrogs föregående sammanträdesprotokoll från Sällskapets 251.a högtids-  
  sammanträde den 15 november 2023 i Karlskrona, som med godkännande   
  lades till handlingarna.

§ 4 Ordföranden orienterade om kriget i Ukraina samt om de förberedelser som   
  sker inför ett eventuellt kommande medlemskap i Nato samt hur detta kommer   
  att påverka vår samhällsbild.

§ 5 Ordföranden presenterade den nya ordinarie ledamoten docent Gudrun Persson  
  tjänstgörande vid FOI (OL 1530) som tilldelades sitt invalsdiplom.

§ 6 Ordföranden utdelade tilldelade akademiens medalj i silver till nedanstående   
  ledamöter som inte kunde närvara vid högtidssammanträdet den 15 november;

  Ordinarie ledamoten Nils Bruzelius för 12 års arvoderat uppdrag som   
  kassaförvaltare.
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  Ordinarie ledamoten Niklas Granholm för att han på ett förtjänstfullt sätt   
  – under det alltjämt pågående kriget i Ukraina, såväl internt inom sällskapet   
  som externt i radio, TV, vid seminarier och i allahanda tryckta och digitala   
  medier – konsekvent har betonat den sjömilitära och maritima dimensionen av   
  konflikten.

§ 7 Sekreteraren informerade om att nästkommande sammanträde avhålls den   
  23 januari 2023 i Karlskrona, klockan 17.30 på Sjöofficersmässen, Amiralitets-  
  torget 7. Öppet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. KÖMS marin-  
  officerare vid HKV förklarar vad förslagen i H22 (Underlaget till Försvars-  
  beredningen) innebär för marinen. Vetenskapsgren I beskriver vad ett NATO-  
  medlemskap innebär operativt för Marinen. Efterföljande diskussion med   
  marinchefen. Länk till att följa mötet digitalt kommer med kallelsen.

§ 8 Förslag till nya ledamöter skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 april 2023.  
  Invalsblankett i digitalt format finns hos sekreteraren. Förslagen ska vara under- 
  tecknade av minst tre ledamöter. Förslagen sänds med ordinarie post till akade-  
  miens postadress samt i en digital version (Word-format) till sekreteraren med   
  e-postadress: secretary@koms.se

  Därmed avslutades sammanträdets slutna del.

§ 9 Sammanträdets öppna del inleddes med att ordföranden presenterade profes-  
  sor Martin Jakobsson (OL 1462) som höll ett oerhört intressant föredrag med   
  titeln "Undersökningar av havsbotten vid M/S Estonia”. Undersökningarna   
  genomfördes sommaren 2021 med forskningsfartyget Electra vid havsbottnen   
  omkring M/S Estonias förlisningsplats. Jakobsson redogjorde för den   
  teknik som används, hur utvecklingen av denna skett sedan förlisningen 1994   
  samt vilka geologiska resultat man fått fram. Därefter öppnades för frågor.

§ 10 Förklarades sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet;

 

Hans-Lennart Ohlsson
Akademiens biträdande sekreterare
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Belöningar till bästa kadetter vid 
specialistofficersutbildningen

Sedan 2015 tilldelar Kungl. Örlogsmannasällskapet ett pris om 10 000 kronor för goda 
studieresultat till den av kursledningen utsedde som främste specialistofficerskadett 
(sjö). Motsvarande pris till främste specialistofficerskadett (amf) delas ut av Försvars-
maktens utbildningschef.
Vid specialistofficersexamen den 15 december 2022 i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia i 
Karlskrona tilldelades KÖMS pris sergeant Ulrika Karlsson och sergeant Carl Hägg-
ström erhöll FM UtbC pris. De bägge tilldelades även marinchefens hederssabel. Priser 
och sablar överlämnades av marinchefen, konteramiral Ewa Skoog Haslum.
Kungl. Örlogsmannasällskapet gratulerar de bägge pristagarna. 

Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten.
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Redaktörens spalt
Ärade läsare,
Kriget i Ukraina pågår med full kraft. I skrivande stund har Ryssland retirerat till po-
sitioner öster om floden Dnepr vid staden Cherson. Ryssland fortsätter att med riktade 
attacker metodiskt slå sönder infrastrukturen i form av el- och vattenförsörjning i hela 
Ukraina. Syftet anses vara att göra livet än svårare för den ukrainska befolkningen att 
uthärda de övriga av krigets vedermödor och därmed minska befolkningens stöd för 
krigsansträngningarna. Hittills verkar befolkningen snarare svetsas samman i hatet 
mot ryssarna. Bekämpningen av den civila infrastrukturen och sjukhus är ren terror 
som nu adderas till de övriga krigsbrott som Ryssland har begått under kriget. Om-
kring 18 000 krigsbrott lär finnas dokumenterade. Men med imponerande snabbhet 
reparerar ukrainska ingenjörer och krafttekniker el- och vattenförsörjningen. Men det 
internationella stödet är avgörande för att snabbt kunna ersätta sönderslagna generato-
rer, transformatorer, transformatorolja, porslinsisolatorer och kraftledningar.

Floden Dnepr är viktig för transporten och ekonomin i Ukraina. Den är cirka 2 280 
kilometer lång, vilket gör den till Europas fjärde längsta flod. Flodens lopp har försetts 
med stora fartygsslussar, som tillåter fartyg på upp till 270 x 18 meter att få tillgång 
till hamnen i Kiev. Floden används även av passagerarfartyg, och flodtransporterna på 
Dnepr har de senaste årtiondena befunnit sig i tillväxt.

Norr om Kiev får Dnepr sitt vatten från Prypjatfloden. Denna farbara flod samman-
länkar Dneper – Bug kanalen med den polska floden Västra Bug.

Broarna över floden Dnjepr har i omgångar förstörts av såväl ukrainska som ryska 
förband. Av de ukrainska för att kunna ringa in och slå ryssarna på västra sidan om flo-
den och av ryssarna för att förhindra den ukrainska framryckningen till östra stranden. 

Ukraina har visat prov på god teknisk och taktisk anpassning. Precisionsattacker har 
ägt rum mot strategiska mål långt in i Ryssland med modifierade drönare. Att flytta 
kriget in i Ryssland är viktiga framgångar såväl operativt som psykologiskt.

Vintern har börjat i Ukraina med snöslask och menföresperiod vilket minskar rörlig-
heten utanför vägnätet. Tempot i operationerna kommer därför att gå ned. För Ukraina 
gäller det trots detta att fullfölja tempot i operationerna så att inte floden Dnepr blir den 
framtida gränslinjen. Det ukrainska slutmålet med operationerna är att återta allt ocku-
perat territorium inklusive Krimhalvön. Den ukrainske presidenten vägrar hårdnackat 
att tala om eldupphör och fredssamtal innan alla ryssar har lämnat allt ukrainskt terri-
torium – inklusive Krim. Om Krim angrips hotar president Putin ånyo med kärnvapen. 
Osäkerheten över krigets fortsatta utveckling är mycket hög.

Ratificeringsprocessen av vårt lands och Finlands ansökan om medlemskap i NATO 
står och stampar i samma läge. Ungern har nyligen uttryckt att de avser att ratificera 
under januari månad 2023 och de särskilda tri-laterala överläggningarna med Turkiet 
fortsätter. NATO Generalsekreterare Jens Stoltenberg gör vad han kan och uppmanar 
Ungern och Turkiet att ratificera. Trots att ratificeringsprocessen inte är färdig måste 
det svenska och finska läget anses vara relativt gott med uttalade säkerhetsgarantier av 
såväl USA som flera av de militärt starkaste länderna i Europa.
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Inom Kungl. Örlogsmannasällskapet pågår kun-
skapsuppbyggnaden om vad medlemskapet i NATO 
kommer att innebära avseende det framtida opera-
tionsområdets storlek, operativ idé och framtida 
materielbehov. Ledamöterna Per Edling och Fredrik 
Hesselman har i en artikel med titeln ”En svensk 
marin i NATO” sammanfattat resultatet så här långt 
inom akademien och önskar ledamöternas kommen-
tarer på dokumentet inför det kommande ordinarie 
sammanträdet i Karlskrona den 23 januari 2023.

Utöver denna artikel publiceras den vinnande 
tävlingsskriften för år 2022 av ledamoten Per Ed-
ling med titeln ”Hela den marina teknostrukturen – 
rättning inåt!” I artikeln uppmanar författaren alla 
inblandade i processerna att öka Försvarsmaktens 
operativa förmåga att tänka nytt och öka tempot.

Hedersledamoten Thomas Engevall spinner på samma tema och ger sin syn på ma-
terielanskaffningen och vikten av öppenhet och förtroende samt att samarbeta för att 
snabbare och säkrare uppnå resultat vid anskaffningen av nästa generations ytstrids-
fartyg.

Professor Hervé Baudu presenterar i en mycket intressant artikel med rubriken "The 
Arctic Maritime Issues" sin syn på Arktis som blir högintressant när vi i sinom tid blir 
medlemmar i NATO.

Ledamoten Per-Anders Emilson avslutar rapporteringen om firandet av Marinen 500 
år med en kort resumé av firandet i Göteborg och Malmö.

Utöver dessa artiklar avslutas Tidskrift i Sjöväsendets 185.e årgång med de traditio-
nella texterna om nya invalda ledamöter, utdelade belöningar samt med runor över av-
lidna ledamöter. Dessutom presenteras talen hållna vid det 251:a högtidssammanträdet 
den 15 november i Karlskrona.

Jag repeterar min text från tidigare nummer av TiS 2022 att det paradigmskifte vi 
nu står inför i vår säkerhetspolitik kräver att ledamöterna ytterligare engagerar sig 
och formulerar tankar och strategiska analyser av innebörden av vårt medlemskap i 
NATO vad avser försvarsplaneringen samt försvarsgrenarnas framtida organisation 
och utrustning. Vi har nu ett fönster där vi kan göra oss hörda och påverka processen i 
för marinen och landet positiv riktning. 

Jag välkomnar även ledamöternas uppfattningar om hur medlemskapet i NATO kan 
tänkas påverka svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Hur påverkas vapenexporten, vil-
ken försvarsindustri behöver vi och hur bör den framtida materielanskaffningen se ut? 
Vänligen fatta pennan!
Trevlig läsning och ett gott nytt år önskar,
Redaktören
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmanna-
sällskapet verksamhetsåret 2022-2023
Onsdagen den 30 november 2022 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet* sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Anförande av: Professor Martin Jakobsson, Stock-
holms universitet, som ledde undersökningarna av havsbotten vid M/S Estonia, som-
maren 2021. Om undersökningarna av havsbotten, den mät- och provtagningsteknik 
som användes och vilka resultat som kom fram. 

Måndagen den 23 januari 2023 i Karlskrona, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Öppet 
sammanträde med stadgeenliga förhandlingar. KÖMS officerare vid Högkvarteret för-
klarar vad Försvarsmaktens underlag till regeringen från 1 november - "ÖB:s militära 
råd" - innebär för marinen. Vetenskapsgren I beskriver vad ett NATO-medlemskap 
innebär operativt för marinen i relation till förslagen i Försvarsmaktens underlag. Ef-
terföljande diskussion med marinchefen. 

Onsdagen den 15 februari 2023 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Gudrun 
Persson. Seminarium om NATO.

Onsdagen den 15 mars 2023 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Öppet sammanträde 
med stadgeenliga förhandlingar. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten Annika 
Nordgren Christensen. Seminarium om NATO. 

Onsdagen den 19 april 2023 i Karlskrona, kl. 18:00 
Ordinarie sammanträde i Karlskrona på Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7. Slu-
tet sammanträde med stadgeenliga förhandlingar (revisionsberättelse för 2022 och 
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen). Beslut om årsavgifter och sammanträdesdagar 
för 2024. Första diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Seminarium om 
NATO. Redovisning av preliminära slutsatser.

Onsdagen den 24 maj 2023 i Göteborg, kl. 17:00 
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Slutet sammanträde. Stad-
geenliga förhandlingar. Diskussion om de föreslagna kandidaterna till inval. Öppet 
sammanträde från c:a kl. 18.00 med inträdesanförande av ordinarie ledamoten Elvir 
Dzanic. Avslutning av seminarieserien om NATO med redovisning av slutsatser. 

Onsdagen den 23 augusti 2023 i Stockholm, kl. 17:30 
Ordinarie sammanträde (nomineringssammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Mu-
seet. Slutet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar med diskussion om de föreslagna



479

kandidaterna till inval samt beslut om högsta antalet ledamöter som får väljas in under 
2023 och fastställande av vallistor. Inträdesanförande av ordinarie ledamoten  Therese 
Tärnholm. 
Onsdagen den 20 september 2023 i Stockholm, kl. 17:30
Ordinarie sammanträde (valsammanträde) i Stockholm på Sjöhistoriska Museet. Slu-
tet sammanträde. Stadgeenliga förhandlingar (med val av styrelseledamöter, revisorer, 
valberedning och nya ledamöter samt beslut om tilldelning av stipendier och belö-
ningar). Inträdesanförande av korresponderande ledamoten Michael Ellis.

Onsdagen den 11 oktober 2022 i Göteborg kl. 17:30
Ordinarie sammanträde i Göteborg ombord s/s Marieholm. Öppet sammanträde med 
stadgeenliga förhandlingar. Sjöfartsseminarium. Inträdesanförande av ordinarie leda-
moten Patrik Mattsson. 

Onsdagen den 15 november 2022 i Göteborg, kl. 16:30
Kungl. Örlogsmannasällskapets 252:a högtidssammanträde i Börshuset, Östra Hamn-
gatan 21, Göteborg. 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. 
* Med öppet sammanträde avses sammanträde när externa gäster inbjuds att delta till 
de delar av sammanträdet som inte berör KÖMS inre angelägenheter.
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Ledamoten
ANDERS GRENSTAD

Konteramiral Anders Grenstad är Kungl. Örlogs-
mannasällskapets ordförande.

Ordförandens anförande vid nedläggning av 
ämbetet
Ordförandens anförande vid avslutningen av akademiens 251:a verksamhetsår under 
högtidssammanträdet i Karlskrona tisdagen den 15 november 2022.

Ärade Hedersledamöter, ledamöter mina damer och herrar,
Det har varit ett händelserikt år sedan vi för ett år sedan genomförde vårt 250:e hög-
tidssammanträde i Stockholm i närvaro av Hans Majestät Konungen och Hennes Ma-
jestät Drottningen.

Pandemin fortsatte därefter att härja i landet trots påbörjad och omfattande vacci-
nering. Allmänheten var ålagd att iakttaga stor försiktighet. Våra sammanträden och 
andra åtaganden genomfördes därför som digitala sammanträden med ledamöterna 
uppkopplade i hemmet. Den metoden att öka deltagandet för de som inte kan delta 
fysiskt har kommit för att stanna och alla våra sammanträden genomförs nu med möj-
lighet att delta på distans. Senare under våren avklingade pandemin och restriktionerna 
lyftes för publika möten.

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina på bred front och blockerade ukrainska 
hamnar vilket påverkade stora delar av världen bland annat vad gäller utskeppning av 
spannmål och därmed matleveranser. Ett enat USA/Europa/Sverige ställde sig och står 
fast bakom Ukraina med vapensystemleveranser och moraliskt stöd i deras svåra stund.

Endast en kort tid efter det ryska angreppet beslutade regeringen om ett väldigt snabbt 
närmande till NATO med samtidiga ansökningar under våren om fullvärdigt medlem-
skap i försvarsalliansen från Finland och Sverige. I slutet av juni upptogs de två länderna 
som inviterade medlemmar. Ratificeringsprocessen pågår och idag är det bara två länder 
av de trettio som inte har ratificerat våra ansökningar – Ungern och Turkiet.

Marinen fyllde 500 år med en försämrad säkerhetspolitisk situation, men firandet av 
de femhundra åren genomfördes på ett professionellt sätt där även Kungl. Örlogsman-
nasällskapet medverkade i flera programpunkter.
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KÖMS har under året fortsatt att utveckla sitt internationella samarbete, senast med 
Tyskland och Frankrike. Frankrike framför allt genom Lars Wedins försorg med hans 
goda relationer med Académie de Marine.

Vi kommer att fortsätta våra internationella samarbeten för ökad kunskap och stör-
re gemensamt inflytande vilket känns angeläget med det kommande medlemskapet i 
NATO.

Efter sommaren har vi genomfört ett antal sammanträde med tydligt fokus på NATO 
för att öka ledamöternas kunskapsnivå inför medlemskapet och vad det kommer att 
innebära för såväl marinen som för den maritima utvecklingen.

Till våren arbetar vi för att få till en sammankomst tillsammans med Kungl. Krigs-
vetenskapsakademiens avdelning II (marint fokus) som ett underlag till Försvarsbered-
ningens arbete.

Även ifall mycket arbete verkar återstå för att Turkiet slutligen skall ratificera vår 
ansökan är det troligt att vi inom en snar framtid är fullvärdiga medlemmar i NATO. 
Det kommer i betydande omfattning att förändra vårt lands identitet.

Vi har då inte bara blivit medlemmar. Vi är NATO tillsammans med 31 andra med-
lemsländer vilket kommer att kräva ett helt annat mindset än under åren av alliansfri-
het syftande till neutralitet och då inte bara av Försvarsmakten. Detta då NATO är en 
politisk organisation med militära muskler vars syfte är att avskräcka en angripare från 
angrepp.

Det kommer också att på sikt förändra den marina utvecklingen då den gemen-
samma operativa planeringen kommer att ställa nya krav på Finland och Sverige i 
Östersjöområdet och det nordiska området där även Arktis som bekant ingår.

Gemensamt luftförsvar över Östersjön blir sannolikt en av våra uppgifter, men även 
utveckling av undervattensdomänen för att bland annat hantera sabotage och påverkan 
mot kablar och ledningar på havsbotten samt en fortsatt utveckling av havsbaserad 
vindkraft i Östersjöländernas ekonomiska zoner.

Sabotaget mot gasledningarna Nordstream 1 och 2 visar tydligt på en ökad hotbild 
på det som finns under havsytan. Till detta kan vi lägga den fortsatta argumentationen 
för säker sjöfart.

Gråzonsproblematiken där vi förmodligen redan befinner oss med förhöjd hotnivå 
och irreguljära hot kommer att finnas i vårt närområde under lång tid. En ny normalbild 
har växt fram under en mycket kort tid. Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld är 
mycket osäkert.

Här har KÖMS en viktig uppgift med att fortsatt verka som en idébank och en platt-
form för det fria samtalet med högt i tak och att tänka utanför boxen där ledamöterna 
med ökad kunskap och insikt kan bidra till utvecklingen på ett engagerat sätt. Vi har 
ett utmanande år framför oss.

Jag tackar för engagemang och genomfört arbete under året. Jag tackar för arbetet 
genomfört av avgående styrelsemedlemmar och hälsar de nya välkomna ombord. Vi 
går nu in i vårt 252:a verksamhetsår.

Väl mött framöver!
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Verkställande direktör
LARS TOSSMAN

Lars Tossman är VD för Saab Kockums AB och har 
verkat inom Saabkoncernen i 35 år.

Högtidsanförande vid Kungl Örlogsmanna-
sällskapets 251:a högtidssammanträde 
Herr ordförande, gäster från systerakademier, pristagare, ärade ledamöter, mina da-
mer och herrar. Jag vill först och främst uttrycka min uppskattning över möjligheten 
att få vara här ikväll och därtill är det väldigt kul att få vara med när belöningar och 
stipendier utdelas. Ni som har uppmärksammats här i kväll är goda förebilder både 
för oss andra och för kommande generationer inom Kungliga Örlogsmannasällskapet, 
Försvarsmakten och vårt samhälle.

År 2014 stod Jacob Wallenberg framför er där jag står nu. Saab hade precis tagit 
över Kockums verksamhet i Karlskrona, Malmö och på Muskö. Mycket har förändrats 
sedan dess. Både på varvet och inom Saab – men främst i vår omvärld. 

För första gången sedan 1523 kommer alla de nordiska länderna snart att vara del av 
samma försvars- och säkerhetsarkitektur. Om någon talat om för mig för ett år sedan 
att Sverige och Finland inom snar framtid skulle bli medlemmar i Nato så hade jag 
troligen sagt att du inte förstår hur politik fungerar i Norden. 

Rysslands våldsamma invasion av Ukraina är inte bara en kränkning mot artikel 51 
i Förenta nationernas stadga, det innebär även ett abrupt slut av den europeiska säker-
hetsordningen som skapades efter kalla kriget. Allt talar för att vi har gått in i en ny och 
mer osäker tid, som kommer att bestå under överskådlig framtid. 

Självklart påverkar detta ett företag som Saab. Inte bara i Sverige, utan i snart sagt 
alla länder i Europa vill man nu öka den nationella försvarsförmågan. 

Vårt uppdrag att hjälpa våra kunder att skydda sina samhällen och medborgare blir 
ännu viktigare och vi utvecklar nu verksamheten för att kunna möta dessa utmaningar. 
Saab bildades en gång för att säkra Sveriges möjligheter att försvara sig i en orolig tid. 
Den uppgiften tar vi fortfarande på största allvar.

Där spelar Sveriges navala förmågor en avgörande roll. Vårt lands ubåtar är världs-
ledande och bidrar kraftfullt till den svenska försvarsförmågan. Havet har alltid haft en 
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betydelse för Sveriges välstånd, framgång och frihet. Vi är en nation med en lång kust 
– faktiskt en av Europas längsta med sina 2 700 kilometer som sträcker sig från Hapa-
randa i norr till Strömstad i väster. Ungefär 90 % av allt gods transporteras sjövägen 
och cirka 99 % av all datakommunikation går via sjökablar. Att skydda våra sjövägar 
är därför av yttersta vikt för samhället. 

Sverige har en lång historia som ubåtsnation. Över hundra år av evolutionär utveck-
ling av ubåtar vittnar om detta. I modern tid har intresset för undervattensförmågan 
återigen aktualiserats. År 2014 togs ett politiskt beslut att undervattensförmågan i Sve-
rige är ett väsentligt säkerhetsintresse (VSI). 

Samma år förvärvade Saab Kockums av TKMS och den 30 juni 2015, beställde Sve-
rige de två nya ubåtarna av Blekingeklass, skräddarsydda för svenska förhållanden. Då 
hade man inte byggt nya ubåtar i Sverige på nästan 30 år. Sedan den dagen har Sverige 
arbetat för att återta förmågan. 

I juni i år passerades en viktig milstolpe, när stapelbäddssättningen av HMS Ble-
kinge ägde rum. Arbetet från Saabs sida som lett upp till den här dagen, har inneburit 
stora investeringar i både byggnader och maskiner, såväl som personell kompetens.

Det är med glädje jag idag kan titta runt på ett toppmodernt varv anpassat för Sve-
riges behov. 

Den viktiga militära ubåtsförmågan har återställts i Sverige och de förmågor som 
Sverige så väl behöver finns nu återigen på plats. De innebär en kraftig förmågeökning 
för det svenska försvaret. 

Ubåtskompetensen placerar Sverige bland de få nationer i världen som har förmågan 
att ta fram moderna och avancerade ubåtar. 

Det är självfallet av yttersta vikt att man ser långsiktigt på den här förmågan och 
kontinuerligt satsar på vidareutveckling om vi ska kunna bibehålla den förmåga vi nu 
jobbat så hårt tillsammans för att återskapa. 

Under mina dryga 35 år inom Saab har jag haft förmånen att arbeta med högtekno-
logiska produkter som spänner över ett brett område och med länder över hela världen. 
Export är viktigt för Saab och svenska industrier, inte minst för att bibehålla en spets 
och innovationskraft. Grunden till Saabs existens är dock, idag såväl som vid bildandet 
1937, att säkra teknologin för ett svenskt försvar. 

Undervattensförmågan och behovet av att säkra sjöbotten aktualiserades nyligen i 
samband med läckan på gasledningen Nordstream. 

Men detta är inte på något vis ett nytt fenomen. Redan 1914 attackerades undervat-
tenskablar i samband med första världskriget. Detta om något understryker vikten av 
kontinuerliga investeringar i svensk försvarsförmåga i allmänhet och svensk undervat-
tensförmåga i synnerhet. Och som kräver långsiktiga och gemensamma planer genom 
ett tätt samarbete mellan marinen, FMV och industrin. 

Här är vi, alla parter, beroende av konsekvent och tydlig politisk inriktning. Mot den 
bakgrunden är jag glad att få tala här ikväll kring Saabs roll i den svenska försvars-
kedjan. 

Jag ser fram emot en fortsatt trevlig kväll!
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Ledamoten
ANDERS JOHNSON

Kommendörkapten Anders Johnson är Kungl. Örlogs-
mannasällskaptes sekreterare.

Året som gått 2022
Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterares verksamhetsberättelse för år 2022.
Ärade ledamöter, mina damer och herrar. Akademiens 251:a verksamhetsår slutar idag 
och det 252:a börjar. Stadgarna anger att sekreteraren vid högtidssammanträdet ska 
sammanfatta vad akademien har åstadkommit under året inom ramen för akademiens 
uppdrag i § 1 av akademiens stadgar ”att följa och aktivt verka för utvecklingen av 
sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”.

Dear guests and fellows of our society, the academy this year has worked to improve 
all parts of the science of naval warfare including education and training of officers and 
men. Further the work has strived 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 vid-
sträckta gränser äro dess stränder, dess vackraste landskap ligga vid havet, dess väl-
måga beror på dess näringar, dessas liv av handeln och sjöfarten och att strändernas 
försvar och sjöfartens skydd äro viktiga omsorger.” Den fortfarande aktuella texten 
beskriver i fyra korta satser akademiens syfte att verka för utvecklingen av sjökrigsve-
tenskapen och sjöväsendet i allmänhet.

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”. 

Vårt bibliotek är beläget här i Karlskrona. Biblioteket är numera väletablerat som 
ett forskningsbibliotek inom nätverket LIBRIS. Biblioteket medverkar också i flera 
nationella och lokala aktiviteter. 

Biblioteket har under året mottagit forskningsförfrågningar från såväl nationella 
som internationella institutioner. Bibliotekets samarbete med Sjöstridsskolan har
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fördjupats och är idag en integrerad del i marines ledarskapsutbildning samt en inarbe-
tad resurs för vetenskapliga arbeten. 

Biblioteket har även givit stöd till Marinen 500 år genom att i samband med 
marinchefens lunch genomföra en uppskattad presentation och guidad visning av 
Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek. Även akademins konstsamling har pre-
senterats. 

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

Vid det första styrelsemötet hösten 2021 beslutades att år 2022 skulle vara ett år av 
återhämtning efter firandet av KÖMS 250 år. Ordföranden ansatte vila och lagom am-
bition. Så blev det inte. Framtiden såg synnerligen ljus ut, pandemins blöta filt släppte, 
men ersattes av ett djupt mörker med Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Reaktionen blev omvälvande och tidigare helt otänkbara säkerhetspolitiska vägval 
blev helt plötsligt möjliga och verkställdes, men vi ska vara medvetna om att det är 
Ukrainas befolkning som betalar priset. Var hamnade vi då – jo just i det som är far-
ligast av allt – en uttalad vilja att söka säkerhet i alliansen, men fortfarande utan bin-
dande säkerhetsgarantier och vi är fortfarande inte där.

Det var denna situation som KÖMS verksamhetsår stod inför med fastställt program 
och ambition. Årets sammanträden har återigen genomförts fysiskt men med möjlighet 
att följas digitalt. Detta har utvecklat formerna, men även bidragit positivt till delta-
gande där man inte alltid kan vara på plats. Vi ska fortsätta att utveckla formerna. I 
detta inbegrips även att mer inkludera våra korresponderande ledamöter utomlands, 
det digitala har inga gränser. 

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 men kopplat till 
omvärldssituationen kompletterats med aktuell information, först om kriget i Ukraina 
sedan NATO-anslutningen:

I januari höll ordinarie ledamoten (OL) Jonas Källestedt inträdesanförande under 
rubriken Ledarskap – behovet av en marin kultur samt OL Robert Dalsjö orientering 
under rubriken Det säkerhetspolitiska läget – marina & maritima implikationer

I februari höll OL Fredrik Peedu sitt inträdesanförande under rubriken Officer – 
Quo vadis? Därefter följde orientering i aktuellt ämne av vetenskapsgren II där utre-
daren Gunnar Eriksson föredrog rapporten Sveriges framtida behov av kvalificerad 
sjöfartskompetens.

I mars genomfördes inträdesanförande av OL Jonas Kindgren med efterföljande 
frågestund. Därefter redovisades analys och genomfördes diskussion om det rådande 
säkerhetspolitiskt läget av ordföranden och OL Niklas Granholm.

I april genomfördes inträdesanförande av OL John Theander, Optimera eller kulmi-
nera – tänk nytt, tänk gammalt och möt en ny marin era med efterföljande frågestund. 
Därefter orienterades om det säkerhetspolitiska läget med anledning av Rysslands an-
fallskrig mot Ukraina av ordföranden och OL Niklas Granholm.
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I maj genomfördes inträdesanförande av OL Anders Åkermark med rubriken Marin 
markstrid – en glömd förmåga? med efterföljande frågestund. Därefter orienterade 
vetenskapsgren IV om det aktuella läget i kriget mellan Ukraina och Ryssland.

I augusti hölls inträdesanförande av KL Sebastian Bruns under rubriken Tysk marin 
syn på svenska marinens roll i NATO med efterföljande diskussion. Därefter genomför-
des seminariediskussion 1 om svenskt NATO-medlemskap genom vetenskapsgren I.

I september höll korresponderande ledamoten Anders Friis inträdesanförande vilket 
följdes av en livlig och engagerad frågestund. Därefter genomförde vetenskapsgren I 
det andra seminariet i serien om innebörden och konsekvenserna av en svensk marin 
i NATO. Följde livlig och engagerad frågestund där Anders Friis närvaro innebar att 
flera oklarheter kunde rätas ut.

I oktober orienterade sekreteraren om arbetet med anslutningsprocessen till NATO. 
Därefter ledde ordföranden en frågestund om innebörden av en NATO-anslutning för 
marinen. Vsg I fullföljde sammanträdet genom en fortsatt diskussion om marinen i 
Nato och föredrogs muntligen slutsatserna av delrapporten ”En svensk marin i NATO”. 
Under den efterföljande diskussionen framgick det att ledamöterna i allt väsentligt 
delar projektets slutsatser.

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. 

Utöver de ordinarie sammanträdena har året präglats av förberedelser och genom-
förande av jubileumsaktiviteterna Marinen 500 år. Under sommaren och hösten har 
seminarier genomförts inom ramen för jubileumsprogrammet. 

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

Vid valsammanträdet i september i år valdes fyra ordinarie och en korresponderande 
ledamot 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 förvän-
tas 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. 

The today fellows of our society will continue the important work of our forefathers 
to diminish the almost total sea blindness that still exists in our country. Historically 
this work started on the 15th of November 1771 – 251 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 1534. The tradition is 
strong!

And with these words I will kindly ask the Royal Swedish Navy Band to weigh an-
chor for our continued sailing tonight.
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Minnesteckningar för år 2021 – 2022

Carl-Gustaf Hammarskjöld 
Kommendören av första graden Carl-Gustaf Hammarskjöld avled den 28 december 
2021 i en ålder av 87 år. Carl-Gustaf föddes i Karlskrona den 6 november 1934, som 
son till civilingenjör Carl Hammarskjöld och hans hustru Marianne, född Virgin. Efter 
studentexamen i Stockholm tog han sjöofficersexamen som kursetta 1957. Som fänrik 
följdes därefter långresa med HMS Älvsnabben följd av utbildning på vapenofficers-
skolans artillerilinje. Som fänrik och löjtnant tjänstgjorde han i artilleribefattningar 
på Kustflottan. Han befordrades till kapten 1966 och var 1965-66 artilleriofficer på 
jagaren Halland. 1966-68 gick han Militärhögskolans stabskurs. Han blev kommen-
dörkapten av andra graden 1970 och av första graden 1972. Han genomgick US Na-
val War College 1972-73. 1973-75 var han fartygschef på jagaren Halland. 1977 blev 
han kommendörkapten med särskild tjänsteställning och var 1979-80 fartygschef på 
Älvsnabbens långresa. Han befordrades till kommendör 1981 och var chef för Kungl. 
Sjökrigsskolan 1982-83, ställföreträdande chef för Västkustens marinkommando med 
KA 4 1983-85 och marinattaché i Washington 1985-89. Han genomgick dåvarande 
Försvarshögskolans chefskurs 1989 och 1989-92 var han chef för Försvarsstabens Un-
derrättelse- och säkerhetskontor. 1992 befordrades han till kommendör av första gra-
den och var 1992-95 chef för Västkustens marinkommando.

Han blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1984, var 1980-84 ordförande i 
Militärsällskapet och 1980-83 ordförande i Officersförbundet. Han var också under 
många år aktiv i sällskapet Brunkeberg. Från 1960 till sin död var han gift med Kerstin 
född Durling.

Carl-Gustaf valdes in i KÖMS 1969 som korresponderande ledamot och blev ordi-
narie ledamot 1972.
Av ledamoten Cay Hake Holmberg

Johan Tunberger
Förre överingenjören vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)  och överdirektören 
vid Försvarets Radioanstalt (FRA) Johan Tunberger, Bromma, avled den 11 januari 
2022 i en ålder av 77 år. 

Johan växte upp i Bromma och förblev stadsdelen trogen. Efter studentexamen som 
helklassiker och akademiska studier i historia och statsvetenskap i Stockholm och Lon-
don inleddes en framgångsrik femtioårig karriär som journalist, politisk tjänsteman, 
forskare och ämbetsman. Säkerhets- och försvarspolitik blev den gemensamma näm-
naren. Uppvuxen i en journalistfamilj hade Johan trycksvärtan i blodet och stilkänslan 
med modersmjölken. Fadern Karl Axel var utrikesredaktör på DN och politisk huvud-
redaktör på SvD, modern Pernilla var legendarisk matskribent och kokboksförfattare.
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Efter ett tiotal år som journalist med inriktning på försvars- och säkerhetspolitiska 
frågor på Svenska Dagbladet, och som informationssekreterare till försvarsminister 
Erik Krönmark, rekryterades Johan 1981 som analytiker till Försvarets Forsknings-
anstalt (FOA). Hans bildning, analytiska läggning och breda bakgrund från media och 
politik passade väl in i den tvärvetenskapliga miljön vid FOA där han snabbt etablerade 
sig som brobyggare mellan naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga analytiker. 
Johan hade en ovanlig förmåga att behärska såväl helheten som små detaljer och att 
förstå hur saker hängde ihop, förmågor som kom väl till sin rätt när han i mitten av 
1980-talet verkade som länk mellan FOA:s forskare och UD:s diplomater vid den stora 
Stockholmskonferensen om nedrustning i Europa och senare i arbetet med de båda 
Europaprojekten om den militära balansen i Europa. 

Berlinmurens fall och de närmast följande åren blev en omtumlande tid i storpoli-
tiken. Statsmakternas stora behov att tolka utvecklingen och visa vart den kunde leda 
gjorde att Johan kunde skapa en egen analysgrupp – Teslagruppen – som framgångsrikt 
arbetade på framkant med analys av brännande politiskt-militära frågor. Under Johans 
ledning tänkte Teslagruppen runt hörnet, såg vilken utveckling som låg i korten och 
förutsåg vilka beslutsfattarnas behov skulle vara, så att en analys kunde finnas färdig 
när den behövdes. Gruppens informella motto blev därför en variant av de amerikan-
ska minsveparnas under kriget: Where policy goes, we have been. 1994 rekryterades 
han som överdirektör till FRA, en position han hade till 2001, då han återgick till FOA 
(som då hade bytt namn till FOI), där han verkade till sin pensionering 2007.

Johan förenade en lätt cynisk klarsyn om hur människor och organisationer fungerar 
med en djup humanistisk hållning. Han var alltid lågmäld och saklig, men hans syn-
punkter var inträngande och kunskapen bakom den gedigen, varför effekten av hans 
invändningar inte sällan blev förödande. Som en diplomat sa: Det räckte med att Johan 
harklade sig vid ett sammanträde…  

För oss yngre kollegor på FOA blev Johan en förebild och en mentor i såväl det 
analytiska som i det skrivande hantverket, liksom inte minst i hållningen till uppdra-
get. Han visade genom sitt exempel att man måste våga ifrågasätta maktens budskap 
och motiv, liksom att man ibland måste våga ta strid – om kejsaren är naken måste 
någon säga det – men då måste man ha torrt på fötterna och välja sina medel klokt. 
Vidare visade han att det är både möjligt och ofta nödvändigt att behärska materien 
från det storpolitiska spelet ner till stridsteknik, och han lärde oss att skriva effektivt 
och på ett sätt som lockade till läsning – seriöst och med precision men utan att vara 
tråkigt. 

Johan hade Kassandras gåva – att kunna se in i framtiden – vilket också kan vara en 
förbannelse eftersom man riskerar att inte bli trodd, särskilt om förutsägelserna bryter 
mot den allmänna uppfattningen. Han såg nästan genast att berlinmurens fall betydde 
att botten skulle gå ur hela Sovjetväldet. 1991 förutsåg han på dagen när tidpunkten för 
starten på flyg- och markoperationerna i Gulfkriget, liksom vad utgången skulle bli. 
1992, när Försvarsmakten ännu kramade hotet från OSS såg han att det militära hotet 
hade imploderat och försvaret måste ställas om. Tio-femton år senare var han en av de 
första som såg att Ryssland skulle bli ett militärt hot igen och talade för en förstärkning 
av försvarets förmåga, men tyvärr för döva öron. Han sista stora insats på FOI var en 
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serie rapporter syftande till att bygga en strategi för att hantera oväntade händelseut-
vecklingar, tyvärr rönte den bara ointresse i det optimistiska klimat som då rådde. 

Johan Tunberger valdes in i Örlogsmannasällskapet 1991 och i Krigsvetenskaps-
akademin 1997. 

Han sörjes närmast av hustrun Charlotte och barnen David, Arvid, Minna och Per-
nilla med familjer.
Av ledamoten Robert Dalsjö

Mats Westin
Överste Mats Westin, Norrtälje, avled den 21 februari  i en ålder av 70 år. Hans när-
maste anhöriga är hustrun Eva, syskon och syskonbarn samt släkt och vänner.

Mats växte upp på Rindö utanför Vaxholm i anslutning till kustartilleriregementet 
KA 1 där hans far tjänstgjorde. Efter Teknisk gymnasieexamen valde även han den 
militära yrkesbanan inom Kustartilleriet, vilket innebar officersutbildning vid Kung-
liga Sjökrigsskolan i Näsbypark åren 1973-1976. Efter detta följde tjänstgöring i trupp-
tjänst vid KA1 i Vaxholm, för att sedan vidareutbilda sig till helikopterpilot under 
åren 1981-82, följt av tjänst vid Marinens helikopterdivision på Berga, detta i en tid 
då ubåtskränkningarna var som mest intensiva och där tjänsten ställde krav på ständig 
beredskaps- och insatsverksamhet. 

Högre studier vid Militärhögskolan följde, främst den tvååriga Högre Teknisk Kurs 
Marinen (HTKM) under åren 1985-1987. Därefter följde olika och allt mer krävande 
befattningar vid Marinstaben 1987-1993, där Mats kompetens och analytiska förmåga 
kom väl till pass. 

Fortsatt förbandstjänst medförde chefskap vid 11.Helikopterdivisionen åren 1993-
1996. Mats befordrades till överste 1997, varefter tjänstgöring vid Försvarets Materiel-
verk (FMV) följde åren 1997-2002. I kraft av sin kompetens inom helikopterområdet 
blev sedan Mats chef för Försvarsmaktens Helikopterflottilj, det vill säga alla försva-
rets helikoptrar och därtill hörande ärenden, under åren 2002-2005. De sista yrkesåren 
tillbringades sedan på FMV, följt av pension 2007. 

Mats var en mycket uppskattad kurskamrat, kollega och vän, karaktäriserad av 
trygghet, lugn, kompetens och klokskap, en positiv och lösningsorienterad person att 
lita på i alla väder. Andra karaktärsegenskaper var omtänksamhet och hjälpsamhet, 
Mats ställde alltid upp när något behövde göras. Mats valdes in i KÖMS 1995.
Av hedersledamoten Göran Larsbrink

Lars-Åke Kvarning
Överintendenten och museichefen Lars-Åke Kvarning avled den 11 juni 2022 i en ålder 
av 90 år. 

Han var född i Karlskoga, son till folkskollärare Gustaf Kvarning och hans hustru 
Gunborg, född Bild. 

År 1962 tog han licenciatexamen i folklivsforskning i Uppsala. Då deltog han i Riks-
antikvarieämbetets Norrlandsundersökningar.
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När regalskeppet Vasa år 1964 övergick till Sjöhistoriska museet värvades Lars-Åke 
Kvarning för att inom museets organisation ta ansvaret för skeppet. I 32 år hade han 
en ledande roll i arbetet med att rekonstruera Vasa, utveckla först det provisoriska 
Wasavarvet och sedan det nya Vasamuseet till världsberömda turistmål och, framför 
allt, förverkliga drömmen om ett permanent museum för skeppet. År 1990 utnämndes 
han till överintendent för myndigheten Statens sjöhistoriska museer, en post som han 
innehade fram till sin pensionering 1996. Han var samtidigt museichef för Vasamuseet. 

Utåtriktad, entusiastisk och entusiasmerande bidrog Lars-Åke Kvarning i hög grad 
till att ställa Vasa och hennes museum i uppmärksamhetens centrum. Det kunde ske 
genom att skjuta salut med vasakanon i USA, med pondus och elegans guida kungar 
och rockstjärnor på museet eller lugnt och övertygande berätta i media om det nödvän-
diga i att bygga ett permanent Vasamuseum.    

Lars-Åke Kvarnings museigärning förknippas främst med Vasaprojektet. Men som 
överintendent i början av 1990-talet var han också djupt engagerad i Sjöhistoriska mu-
seets utveckling, bland annat i kampen mot planerna på att lägga ner museet och för-
dela samlingarna till andra museer. 

Lars-Åke Kvarning var kapten i Livregementets Grenadjärers reserv. Han valdes in 
i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1988.
Av ledamoten Klas Helmerson

Anders Hammarskjöld
Översten av första graden Anders Hammarskjöld avled den 6 juli i en ålder av 79 år. 
Han avlade studentexamen i Göteborg 1961 och efter examen från Kungl. Sjökrigs-
skolan 1964 blev han fänrik vid Gotlands kustartillerikår. Där arbetade han ett antal 
mycket aktiva år. Han blev löjtnant 1966 och kapten 1972. Efter högre stabskurs på 
Militärhögskolan blev han major 1975 och överstelöjtnant 1979 och arbetade då inom 
ett antal områden. 

1979-81 var han sektionschef vid Stockholms kustartilleriförsvar, 1981-84 chef för 
planeringsavdelningen vid marinstaben och 1984-85 chef för Kustjägarskolan. Arbetet 
innebar att kustjägarna började samarbeta med olika funktioner inom de andra förban-
den i de framtida amfibiebataljonerna. Från 1985 tjänstgjorde han på materialenheten 
på Försvarsdepartementet och utnämndes 1987 till överste och chef för Gotlands kust-
artilleriförsvar och Gotlands kustartilleriregemente. Under detta sexåriga chefskap 
kunde Anders genomföra viktiga arbeten med gott resultat. 1993-95 var han ställföre-
trädande chef för Ostkustens marinkommando. 

Anders utnämndes till överste av första graden 1995 och var därefter till 1997 chef 
för Västkustens marinkommando. När beslutet kom att avveckla marinkommandot 
och kustartilleriet blev Anders mycket ogillande. Av detta skäl lämnade Anders För-
svarsmakten 1997. Under de följande åren kom Anders och hans fru Eva att etablera sig 
på norra Gotland i Stenkyrkaområdet där de hade sin fina gård. För tio år sedan drab-
bades Anders av en stor sorg när Eva avled i en ridolycka. Åren därefter kom Anders 
att bo i Visby. Han invaldes i KÖMS 1980.
Av ledamoten Fredrik Hillelson
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Ebbe Schön
Majoren i Kustartilleriet, fil. dr och docent Ebbe Schön avled den 4 augusti i en ålder av 
92 år. Han var född i Brastad i Bohuslän, en fornlämningsrik trakt där stenbrottsindu-
strin var en stor men borttynande näring. Han var son till småbrukaren Verner Schön 
och hans hustru Tekla.

Inte ens fyllda 16 år fick han anställning som volontär vid Älvsborgs kustartillerire-
gemente där han utbildades till underbefäl och radiotelegrafist. Han visade där stor stu-
dieiver och rekommenderades att söka till Försvarets läroverk där han avlade student-
examen 1952. Han fortsatte sedan kontraktsenligt sin utbildning på Sjökrigsskolan. 
Enligt honom blev vanan vid den hårda studietakten vid läroverket en stor fördel när 
han efter officersutbildningen genast ville fortsätta med universitetsstudier parallellt 
med den militära tjänsten, där han placerades vid tungt rörligt artilleri. 

Hans förmåga i tal – berättarkonst – och skrift ledde till att han snart kom att utnytt-
jas som pressofficer. Han övertalades att i stället för, som han planerat, helt övergå till 
universitetsstudier att ta tjänsten som pressofficer vid Marinstaben. Detta kom han att 
vara under lång tid, tidvis tillsammans med de i denna akademi välkända ledamöterna 
Jarl Ellsén och Bertil Daggfelt, – i sanning en för ändamålet stark grupp.

Hovet hade vid denna tid ingen egen pressdetalj utan stödde sig på Försvarsgrenar-
nas och i stor utsträckning på den marina presstjänsten. Här deltog han i presshan-
teringen vid Vasas bärgning, vid statsbesök bl.a. av Nikita Chrustjev och shahen av 
Persien, prinsessbröllop mm men också vid ett antal svåra olyckor. Han knöts senare 
till AMF där han producerade en rad filmer för och om Marinen.

Han gick, som en av de sista som hade den möjligheten, i pension 1979 vid 50 års 
ålder. Han var då redan filosofie doktor, docent i litteraturkunskap vid Stockholms 
universitet och intendent vid Nordiska muséet.

Hans akademiska huvudintresse var folkloristik, ursprunget till svenska seder och 
gammal svensk folktro. Han var en flitig skribent och berättare i dessa ämnen och var, 
ända in i det sista, en ofta förekommande sådan i TV om historien bakom svenska hög-
tider som jul, påsk med flera. Han blev via TV en känd profil med sitt jättelika, yviga 
vita skägg. Han fick vid ett möte med en förskoleklass frågan om varför han hade ett 
så stort skägg. ”Jo,” skojade han ”jag har sovit i tusen år”. En liten parvel tog honom 
sedan i handen och frågade: ”Om du har sovit i tusen år, har du då fått någon frukost?”

Ebbe Schön skrev en mängd böcker. 2012 gav han ut boken Fotspår på röd granit. 
Det är en berättelse om livet bland annat som officer och därefter. Många av uppgif-
terna i denna livsteckning är tagna ur den boken.

Ebbe Schön invaldes 1977 enligt Kungl. Örlogsmannasällskapets dåvarande stadgar 
som korresponderande ledamot och blev därmed senare ordinarie ledamot i vsg IV.
Av hedersledamoten Lars G Persson
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Rolf Edwardson
Kommendörkapten Rolf Edwardson, Karlskrona, gick bort den 18 augusti 2022 i en 
ålder av 78 år. 

Rolf Edwardson var son till byrådirektör Einar Edwardson och hans hustru Rut. 
Han växte upp i Danderyd där han tog studenten år 1964. Rolf valde en karriär inom 
Marinen, och avlade sjöofficersexamen år 1967. Han gifte sig år 1972 med Christina, 
bosatte sig i Karlskrona och fick en dotter och två söner. Rolf förblev staden trogen 
under resten av sitt liv.

Som ung officer tjänstgjorde Rolf i olika befattningar och som fartygschef på torped-
båt. Han genomgick försvarets två-åriga högre stabsutbildning 1978–1980 som följdes 
av tjänst i taktiska och operativa befattningar vid örlogsbasstaben i Karlskrona och vid 
milostaben i Kristianstad. Under ett par år var Rolf fartygschef på robotbåt och även 
chef för en robotbåtdivision. Rolfs stabsutbildning och hans erfarenheter som fartygs-
chef och divisionschef kom sedan väl till pass i högre stabsbefattningar i Karlskrona 
och Kristianstad, i ytattackflottiljens ledning i Karlskrona och som kurschef vid Mili-
tärhögskolan i Stockholm.

Rolfs sista sjökommendering var som fartygschef på minfartyget Carlskrona. Under 
Rolfs chefskap genomförde fartyget vintern 1996/1997 en längre utbildningsexpedi-
tion till Västafrika och Sydamerika. De sista åren innan pensionen var Rolf stabschef 
vid Sydkustens marinkommando i Karlskrona.

Efter pensionen fördjupades Rolfs intresse för örlogsstaden Karlskrona och dess 
marina historia. Som certifierad världsarvguide i Karlskrona var han en ofta anlitad 
ciceron, inte minst tack vare sin kunnighet, sitt vinnande sätt och sin humor. Rolf var 
en efterfrågad författare och föredragshållare i såväl historiska som aktuella maritima 
ämnen.

Rolf var medlem i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona där han var en uppskattad del-
tagare i direktionen. Han var även ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och 
flera andra sammanslutningar. Som bibliotekarie för KÖMS bibliotek i Karlskrona 
åren 2000–2010 lade Rolf ned ett omfattande arbete för att göra biblioteket känt, öka 
tillgängligheten genom ökade öppettider och visningar, digitalisera samlingarna, ge-
nomföra utställningar, delta i externa event mm, allt i syfte att utveckla biblioteket till 
ett etablerat forskningsbibliotek, vilket det nu är. För denna gärning belönades Rolf vid 
sin avgång som bibliotekarie med KÖMS belöningsmedalj i silver.

Under senare år försämrades hälsan men trots detta var Rolf angelägen om att delta i 
sin officerskurs återkommande sammankomster. Rolf valdes in i KÖMS 1999.
Av ledamoten Olov Andersson 
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Gustaf Taube 
Kommendören av första graden, Gustaf Taube avled den 8 oktober i en ålder av 86 år. 
Sjöofficerskursen 1958 har förlorat en sammanhållande länk. Vi började vår utbildning 
på Sjökrigsskolan 1955 följd av segelutbildning på skonerterna, långresa på kryssaren 
Gotland till Västafrika (då exotiskt under kolonialväldenas avveckling), tjänstgöring 
ombord på olika fartyg och vid skolbänken på vintrarna. Som nybliven fänrik bar det 
av på ytterligare en långresa nu med minfartyget Älvsnabben till Sydostasien och Östa-
frika. Gustaf eller Gutte som han allmänt kallades, var med sin scoutkaraktär – alltid 
redo för nya äventyr, en omtänksam kamrat full av idéer – en central person i gänget 
vilket har bestått genom åren.

Gutte startade en sedvanlig sjöofficerskarriär och tjänstgjorde på motortorpedbåtar 
och jagare där han också blev fartygschef. Gutte gick högre teknisk chefskurs på Mi-
litärhögskolan och fick succesivt olika stabs- och chefsbefattningar. Han var chef för 
Sjökrigsskolan, stabschef/flaggkapten på Kustflottan, personalchef under fem år i ma-
rinen och avslutade sin aktiva tjänst som försvarsattaché i London. Cirkeln liksom slöts 
då Gutte född i London där också pappa Fredrik tidigare varit marinattaché. Genom 
sin stora professionella kunnighet, intresse och omtänksamhet för medarbetare och 
personal var Gutte en mycket uppskattad chef. Gutte tog livet som det var och engage-
rade sig nyfiket och brett i frågor som han ansåg betydelsefulla. Han var en aktiv och 
mångsidig föreningsmänniska. 

Under en stor del av Guttes liv var scoutrörelsen viktig. Gutte var den eminente 
ungdomsledaren med sin varma humanism, sitt stora intresse för människor, sin orga-
nisationsförmåga och sin aldrig sinande initiativkraft. Han krönte sin scoutverksamhet 
som kårordförande i Lidingö scoutkår. En annan sida av Guttes humanitära arbete var 
under många år som ordförande inom Carnegiestiftelsens hjältefond.

Gutte hade genom arv och läggningen livslång anknytning till sjön, skärgården, 
segling och båtsport. Han deltog med framgång i olika racerbåtstävlingar. Han var ord-
förande för Sportbåtsklubben och ansvarade under flera år för arrangemangen kring 
”Lidingö runt”.

Ett annat verksamhetsområde där han visade sin sociala kompetens, idérikedom 
och administrativa förmåga var som vice ordförande för Sjöofficerssällskapet. Han 
drev framsynt och lyckosamt en anpassning av Sällskapets verksamhet till tidens för-
ändringar. Gutte gjorde dessutom en viktig kulturhistorisk insats som ordförande i 
Stockholms Sjögård där han räddade mycket av det marina arvet på Skeppsholmen och 
Djurgården.

Gutte hade många strängar på sin lyra. I kamratkretsen höjdes på ögonbrynen när 
det framkom att Gutte bakade, stickade och virkade. Allt enligt hans egen uppfattning 
delar av en modern mans nödvändiga förmågor. Gutte var en generös, anspråkslös, 
ödmjuk person, någon man kunde lita på i alla väder.

Gutte och Inger, ett kärleksfullt sammansvetsat par, som tillsammans med sina barn 
var en samlingspunkt för vänner och släkt, inte minst på deras smultronställe på Run-
marö.
Av hedersledamoten Claes Tornberg och ledamoten Torbjörn Hultman 
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Christer Fredholm
Förre kommendörkaptenen av första graden med särskild tjänsteställning Christer 
Fredholm avled i en ålder av 95 år den 24 oktober.

Christer föddes i Karlskrona och växte upp i familjegården Dalby i Nättraby och 
sedan denna brunnit upp 1948 i familjegodset Marielund i Nättraby. Gymnasietiden 
tillbringades på Solbacka Läroverk där han tog studentexamen 1948. Christer antogs 
som aspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan 1948. Efter sjöofficersexamen 1951 valde han 
torpedtjänst. Han tjänstgjorde i många år inom torpedvapnet i olika befattningar som 
bland annat fartygschef och divisionschef på motortorpedbåts- och torpedbåtsförband. 
Men han var också befaren sjöfarare som sekond på HMS Älvsnabben under långresa 
till Syd- och Nordamerika 1967 – 68 och senare som dess fartygschef. 1981-1983 var 
han HMS Carlskronas förste fartygschef med bland annat långresa till Fjärran Östern.

Christer hade genomgått såväl dåvarande Militärhögskolans stabskurs som dåva-
rande Försvarshögskolans chefskurs. Dessa kurser ledde till intressanta befattningar 
vid staber och skolor iland. Under senare delen av 1960-talet var han detaljchef vid 
Försvarsstabens operationsavdelning 3. OPL 3 ansvarade bland annat för beredskaps-
frågor. När ryktet gick i garnisonsstäderna att Christer Fredholm hade varit synlig på 
stan visste många vad klockan var slagen: i natt blir det beredskapskontroll! En period 
som betydde mycket för honom i hans liv var tiden som adjutant hos ÖB general Rapp. 
Christer avslutade sin tjänst i Marinen före sin pensionering genom att under åren 
1983-87 vara chef för Malmö Marina Bevakningsområde – en verklig hot spot” i dåti-
dens oroliga omvärld. 

Christer Fredholm var från 1976 och 20 år framåt Kammarherre hos HM Konungen 
vilket bland annat innebar tjänstgöring vid audienser av nyutnämnda ambassadörer. 
Tjänsten gav honom ett brett nätverk av kontakter i hovet men också många sådana i 
UD och bland många ambassader.

Efter sin pensionering har Christer administrerat och förvaltat familjegodset Marie-
lund i Blekinge. Hans stora intresse var jakt, segling och hembygdsforskning. Han var 
under flera år ordförande i Svensk-Litauiska Föreningen, Nättraby Hembygdsförening 
och Nättrabyåns Fiskevårdsområdes Förening. Han var en flitig författare och skrev/
medverkade i fyra böcker om familjens gårdar och torp, alla mycket väl researchade 
och försedda med mängder av intressanta illustrationer. Christer var sällskapsmän-
niska av rang vilket hans stora skara av vänner såväl inom- som utrikes vittnar om. Vi 
är många som idag saknar honom men håller hans vänskap i glatt minne.

Christer Fredholm sörjs närmast av brodern Sven med familj och systerbarnen Peter 
med familj och Thomas. Christer valdes in i KÖMS 1972.
Av ledamoten Hans Wachtmeister

Nils Gunnarsson Swahn 
Kommendören av första graden och civilingenjören Nils Gunnarsson Swahn avled 86 
år gammal den 4 november 2022. Han var född i Stockholm, son till kommendörkapten 
Gunnar Swahn och hans hustru Marit Bachmann. Hans närmaste är hustrun Ella Britt 
samt barnen Niklas, Camilla och Fredrik med familjer.
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Nils avlade studentexamen 1955 i Karlskrona och antogs året efter som mariningen-
jörsaspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan. Efter genomförda utbildningar vid Sjökrigs-
skolan och Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm utexaminerades han 1962 som 
civilingenjör inom avdelningen för skeppsbyggnadskonst och anställdes samtidigt som 
marinunderingenjör i Marinen. 

1963 utnämndes han till mariningenjör av första graden och mönstrade som fartygs-
ingenjör ombord på långresefartyget HMS Älvsnabben på väg till Sydamerika och 
USA. Hemkommen väntade tjänstgöring vid planeringskontoret inom Marinkom-
mando Syd. 

Han befordrades 1966 till marindirektör av andra graden och utsågs samtidigt till 
chef för Tekn. Förvaltningens planeringskontor vid Sydkustens Örlogsbas, där han an-
svarade för planering av underhåll och reparationer av fartyg och båtar.

1968 följde sjökommendering som Flottiljingenjör vid första jagarflottiljen varefter 
han tillträdde som chef för Fartygs- och Verkstadsförvaltningen vid Blekinge Kustar-
tilleriförsvar.

1974 gick flyttlasset till Stockholm där han verkade som sektionschef vid Fartygsav-
delningen inom Försvarets Materielverk och kom att engageras i löpande utredningar 
och planering av anskaffningsverksamheten för nya fartyg och båtar till marinen. Han 
ledde också arbetet vid avdelningens ritkontor och utveckling av dokumentationsverk-
samheten för marina materielsystem.

1984 utnämndes Nils Swahn till Kommendör och tillträdde samtidigt som chef för 
Marinens Underhållsavdelning inom Försvarets Materielverk, där han fick ta tag i un-
derhållsberedningar för marina system som Korvett typ Göteborg och uppbyggnaden 
av amfibiebataljoner för Kustartilleriet. Han verkade här framtill sin pensionering 
1992.

Han utsågs 1987 att tillika vara chef för Mariningenjörkåren med ansvar för rekryte-
ring, utbildning och karriärvägar för mariningenjörer. Han utnämndes 1987 till teknisk 
direktör och Kommendör av första graden.

Nils besatt en gedigen teknisk kompetens som i kombination med hans långa och 
breda erfarenhet gjorde honom till en erkänt skicklig mariningenjör med sinne för prob-
lemanalys och helhetslösningar. Han hade också ett omvittnat drivande engagemang 
i underhållssäkerhet. Med en lättillgänglig, positiv och utåtriktad attityd var han en 
varmt uppskattad chef och medarbetare som satte personalens väl i främsta rummet.

Vid sidan av sin yrkeskarriär var det havet och segling som gällde och inte minst 
sommarstugan på Senoren i Karlskrona skärgård där han kunde koppla av och umgås 
med familj och vänner och utveckla sin stora hobby, träsnickeri. Nils valdes in i KÖMS 
1978.
Av ledamoten Robert Nordqvist  
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Ledamöter valda 2022

Nr 1530 
Gudrun Persson

Gudrun Persson är 
docent vid Totalförsvarets  
Forskningsinstitut (FOI).

Nyvalda ordinarie ledamöter            

Nr 1531
Annika Nordgren Christensen
Annika Nordgren Christensen 
är överbefälhavarens militär-

politiske rådgivare.

Nr 1532
Elvir Dzanic

Elvir Dzanic är VD för 
Göteborgs hamn.

Nr 1533
Therese Tärnholm

Kommendörkapten Therese Tärnholm är 
försvarsdoktorand vid KTH och tillika 

utvecklingsofficer vid marinstaben.
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Nyvald korresponderande ledamot

Nr 1534
Michael Ellis

Commander RN (ret) Michael Ellis 
verkar som författare inom det örlogs-
marina området. Han översätter också 
marinlitteratur mellan engelska och 

svenska/norska.
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Belöningar utdelade samt omnämnda vid det 
251:a verksamhetsårets avslutning

Akademiens medalj i silver

Ordinarie ledamoten Bo Berg, som varit KÖMS vice ordförande under åren 2015-2022, 
med den från KÖMS ordförande Anders Grenstad nyss erhållna silvermedaljen

Korresponderande ledamoten Peter Hore akademiens medalj i silver för mångåriga 
och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS), (medaljen utdelas vid ett 
senare tillfälle).

Ordinarie ledamoten Nils Bruzelius, som är KÖMS kassaförvaltare sedan år 2009, 
erhöll sin silvermedalj i samband med KÖMS ordinarie sammanträde den 30 november 
2022 (se bild nedan till vänster på sidan 501)

I november erhöll även ordinarie ledamoten Niklas Granholm akademiens medalj i 
silver för att han på ett förtjänstfullt sätt – under det alltjämt pågående kriget i Ukraina, 
såväl internt inom sällskapet som externt i radio, TV, vid seminarier och i allehanda 
tryckta och digitala medier – konsekvent har betonat den sjömilitära och maritima 
dimensionen av konflikten (se bild nedan till höger på sidan 501).  
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Korresponderande ledamoten Hugues Eudeline erhöll akademiens medalj i silver för 
mångåriga och högkvalitativa publiceringar i sällskapets tidskrift (TiS).
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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 utdelningen av medaljerna.

Överfurir Mathias Petersén, 1.ubåtsflottiljen. Mathias är en nyckelspelare ombord på 
HMS Orion vars lojalitet, ödmjukhet och yrkeskunskaper präglar hans stora engage-
mang. Mathias långa erfarenhet har inneburit att han är en avgörande kompetensbä-
rare inom såväl egen tjänstegren som allmän fartygskunskap. Denna breda kompetens 
kompletteras av gott kamratskap och hög allmän duglighet vilket inneburit att M är en 
synnerligen uppskattad medarbetare ombord.

Menig 4 Ronny Man, 3.sjöstridsflottiljen. Ronny har sedan tredje kvartalet 2021 arbetat 
i befattning som kock ombord på HMS Dristig. På en mindre enhet med åtta perso-
ner i besättningen har Ronnys arbete som ensam kock kännetecknats av god disciplin 
och lyhördhet. Ronny arbetar ständigt för sin personliga utveckling genom att utmana 
sig själv med nya råvaror och nya idéer. Men sin höga arbetsmoral lämnar han sällan 
utrymme för egen bekvämlighet, utan prioriterar alltid uppgiften och att samtliga i 
besättningen är tillgodosedda.

Som kollega är Ronny en besättningsmedlem att lita på. Han lojalitet mot skepps-
kamraterna färgas av hans goda intention och hans positiva inställning. Ronny har en 
social förmåga utöver det vanliga och beskrivs av kollegor som en omtänksam medar-
betare och en erkänt god kamrat.

Mening 2 Maja Rapp, 4.sjöstridsflottiljen. Maja utmärker sig på fler än ett sätt. Hon är 
en ytterst duglig kock och serverar tillsammans med sin kollega en utmärkt variation 

Från vänster till höger: Mathias Petersén, Ronny Man, Maja Rapp, Ylwali Häggblad, 
Julius Berg, Robin Arvidson och Ella Lundgren.
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av rätter som passar alla olika smaker vid alla olika tidpunkter. Samtidigt har hennes 
lugn och professionalism visat sig vara en stor tillgång i såväl övnings- som skarpa 
sjukvårdsfall ombord. Men det är inte främst för hennes kunskaper i byssan eller i 
rollen som sjukvårdare som hon nominerats till denna medalj. Nomineringen grundar 
sig till första delen på att Maja utmärker sig för alla och envar som kliver över landgån-
gen ombord på HMS Ven genom sitt obeskrivligt och obrutna glada humör. Det finns 
inte en dag eller natt, sjögång eller plattvatten, som Maja inte bemöter sina kollegor 
eller gäster ombord med ett uppriktigt leende. Det är en ynnest att få arbeta i samma 
besättning som Maja. Hennes bemötande och uppträdande är en tillgång som slår alla 
enskilda nyckelkompetenser tillsammans.

Kadett Ylwali Häggblad, Stockholms amfibieregemente. Häggblad visar i sin roll som 
stridsbåtschef på stort ansvarstagande och initiativkraft. I en grupp individer som både 
enskilt och tillsammans är mycket kompetenta och handlingskraftiga står Häggblad ut. 
Hennes kunskap såväl som handlingskraft överträffar kraven och bidrar till att gruppen 
och plutonen löser uppgifter på ett effektivare sätt samt med högre kvalitet. Häggblad 
är en soldat som både officer och specialistofficer kan luta sig mot och ge uppgifter som 
man med säkerhets vet alltid kommer att lösas på ett bra sätt, och ofta på ett bättre sätt 
än man skulle kunna kräva. Häggblad är arbetsvillig, kravöverskridande och gedigen. 
Hon är en god förebild och en kamrat som motiverar och engagerar andra.

Furir Julius Berg, Älvsborgs amfibieregemente. Berg har sedan starten på sin anställ-
ning utmärkt sig som en mycket driven, snabblärd, intelligent och duktig soldat. Under 
förra året blev han utnämnd gruppchef och befordrad till korpral. Berg har sedan dess 
blivit den bästa gruppchefen på Bekämpningskompaniet på 5.amfibiebataljonen med 
fortsatt starkt driv, tydligt ledarskap och ett starkt föregångsmannaskap.

Tack vare Berg så har införandet av sonar 618B kunnat genomföras på ett bra 
sätt, då han har kommit att bli en av kunskapsbärarna för systemet. Personalbrist på
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officerssidan har även renderat i att Berg har fått ta ett mycket stort ansvar, större än 
vad som bör läggas på en GSS, för införandet och utvecklingen av systemet. Han har 
själv tagit detta stora ansvar och genomfört det med mycket gott resultat.

I dagsläget, på grund av ännu större personalbrist på officerssidan, kommer han att 
vara den främste företrädaren för systemet och ska lära upp nya officerare och soldater 
i hur systemet brukas. Utan hans kompetens och driv så hade 5.amfibiebataljonen haft 
stora svårigheter avseende sonar 618B, men även minsystemet i sin helhet, då hans 
kompetens är mycket viktig för minplutonens framtid.

Vicekorpral Robin Arvidsson, Marinbasen. Robin är en mycket god kamrat och kol-
lega. Han är alltid hjälpsam och ställer alltid upp. Robin tar ett stort ansvar inom sin 
tjänst och är ett föredöme.

Furir Ella Lundgren, Sjöstridsskolan. Ella Lundgren tjänstgjorde som kock ombord på 
HMS Carlskrona 2018, för att sedan komma till Skonertdivisionen 2019 som timmer-
man. Under hösten 2021 blev Lundgren tredjeskeppare ombord på HMS Gladan och 
fick ett mycket stort ansvar på sina axlar, ett ansvar som hanterats mycket väl.

Ella är ansvarsfull och har en strävan att göra rätt. Detta återspeglar sig på befatt-
ningen, där hon har en ledande roll i utbildningen och även på de elever som Ella leder 
i arbeten ombord. 

Ella har även utmärkt sig i stressade situationer, exempelvis när HMS Gladan fick 
ett roderhaveri mitt på Nordsjön. Ella har på ett föredömligt sätt tagit ansvar för sina 
arbetsuppgifter ombord, både i sin roll som skeppare men även inom det administrativa 
området. Hon driver bland annat Skonertdivisionens ansikte utåt i sociala medier. Ella 
har också deltagit i utvecklingen av utbildningen på divisionen.

Ellas strävan över att göra rätt har bidragit till att både nyckelbesättning och elever 
ser upp till henne och hon bidrar till en vassare Skonertdivision. Ella Lundgren är ett 
föredöme för Skonertdivisionen, Sjöstridsskolan och för Försvarsmakten.

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”. 



505

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. 

Hedersomnämnande
Ordinarie ledamoten, kommendör Per Edling, tilldelades hedersomnämnande för väl 
genomförd tävlingsskrift med rubriken: Hela den marina teknostrukturen – rättning 
inåt! Tävligsskriften kan läsas i detta nummer av Tidskrift i Sjöväsendet på sidorna 
537-547.

Ledamoten Per Edling med hedersomnämnandet i stadigt grepp.
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Fabian och Ewa Tamms stipendium
Fabian och Ewa Tamms stipendium på 30 000 kronor utdelas för vetenskapligt arbe-
te inom sjötaktik – även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälp-
medel – navigation, sjöfart och den maritima miljön. Stipendiat skall genom studier, 
resor etc. på vetenskaplig grund utveckla ett delområde inom ovan angivna områden. 
Arbetet skall redovisas för akademien skriftligt senast ett år efter utdelningen.

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

Ansökan om Fabian och Ewa Tamms stipendium skall vara Kungl. Örlogsmannasäll-
skapet tillhanda senast den 12 augusti 2023. 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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Ledamoten
PER-ANDERS EMILSON

Ledamoten Per-Anders Emilson är Kungl. 
Örlogsmannasällskapets projektledare för 
Marinen 500 år.

Kungl. Örlogsmannasällskapet högtidlighåller 
firandet av Marinen 500 år
Under sensommaren och hösten fullföljdes firandet av Marinen 500 år i Göteborg och 
Malmö. Därmed sattes punkt för jubileumsåret. Kungl. Örlogsmannasällskapet har 
deltagit och genomfört flera programpunkter vid olika tillfällen. 

Marinen 500 år firades i Göteborg den 25–28 augusti 2022
Huvudfokus var marin försvarsupplysning och att manifestera att marinen åter har 
ständig närvaro på västkusten och i Göteborg genom det nyupprättade Älvsborgs Am-
fibieregemente.

Fredagen den 26 augusti gick i Garnisonens färger då HKH Kronprinsessan Victoria 
överlämnade Älvsborgs Amfibieregementes nya fana till förbandschefen överste Fred-
rik Herlitz vid en ceremoni på Käringberget.

På Gustaf Adolfs torg genomfördes en förevisning på temat ”Marinen från förr till 
nu” med förevisning av stridsbåt 90H, marin teknik och fysiska prova-på-moment samt 
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Stridsbåt 90 på Gustaf Adolfs torg. Foto: Försvarsmakten.

HMS Karlstad och HMS Ven vid Amerikaskjulet. Foto: Ditte Boysen.
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att se en SAAB-radar monterad på lastbil. Besökarna fick också njuta av marin mat 
serverad av Marinens intendenturskola.

På Stigbergskajen förevisade 4. Sjöstridsflottiljen HMS Karlstad och HMS Ven samt 
på kajen marin kvalificerad ammunitions- och minröjningsutrustning och dykning i 
tank. 

17.Bevakningsbåtskompaniet förevisade vapen, båtar och genomförde även en fö-
revisning på älven.

Under en ceremoni med fanborg, salut—och muskötskjutning avtäckte marinchefen 
konteramiral Ewa Skoog Haslum en minnessten över Marinen 500 år vid Klippan, all-
deles vid foten till Älvsborgs fästning mot en fin fond i inloppet till Göteborg och nya 
Älvsborg. Efter ceremonin bjöd marinchefen myndighetsrepresentanter och det lokala 
näringslivet på lunch ombord S/S Marieholm.

Senare under kvällen arrangerade Sjöofficersällskapet i Göteborg en uppskattad så 
kallad Beer Call ombord på fartyget. Genom hela firandet förgyllde Marinens musik-
kår och Hemvärnets musikkår festligheterna.

Marinen 500 år firades i Malmö den 23–24 september 2022
På Ångbåtsbron genomfördes marina utställningar. Marinen representerades där av 
1.ubåtsflottiljen med HMS Belos och en ubåt typ Gotland samt av bogserbåten HMS 
Hector från Marinbasen.

I Malmö deltog även 5.amfbat och bordningsstyrkan ur 17.bevbåtkomp som genom-
förde förevisningar. 3.hkpskvadronen förevisade det marina helikoptersystemet.

Marinchef Ewa Skoog Haslum vid den avtäckta minnesstenen. Foto: Försvarsmakten.
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En av de tre ubåtarna av Gotlandsklass med HMS Belos. Foto: Carina Loretzon Nilsson.

Många Malmöbor passade på att titta på fartygen och diskutera med marinens perso-
nal. Foto: Carina Lorentzon Nilsson.
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Ställföreträdande marinchefen brigadgeneral Patrik Gardesten bjöd företrädare för 
kommun, näringsliv och myndigheter på lunch ombord HMS Belos. Under jubileums-
dagarna arrangerades det ett flertal intressanta marina föreläsningar.

Även i Malmö deltog Marinens musikkår med mycket uppskattade musikframföran-
den tillsammans med Blekinge Hemvärnsmusikkår.

Under de två evenemangen i Göteborg och Malmö gjorde Marinens yrkes- och skol-
informatörer gedigna insatser för att locka framtida medarbetare till marinen.

Ledamoten och marinmålaren Christer Hägg överlämnade den 11 augusti 2022 ovan-
stående tavla med Sveriges första flotta ledd av skeppet Lybska Svan till Sjöofficerssäll-
skapet i Karlskrona. Mycket research ligger bakom gestaltningen av fartygstyperna på 
bilden, främst av modeller och rekonstruktioner på tyska muséer, då avbildningar från 
1500-talet är tämligen naivistiska.

7 juni 1522
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Ledamöterna
PER EDLING &

FREDRIK HESSELMAN

Kommendör Per Edling är föredragan-
de för vetenskapsgren I och insatssta-
bens planeringschef. Överstelöjtnant 
Fredrik Hesselman är ställföreträdare 
i VSG I och ställföreträdande chef för 
Älvsborgs amfibieregemente.

En svensk marin i Nato – en delrapport 
Sedan sommaren 2022 driver Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) ett projekt un-
der namnet ”En svensk marin i Nato”. Det görs genom diskussioner på de ordinarie 
sammanträdena, inom styrelsen, genom artiklar i TiS samt i samtal innanför och ut-
anför sällskapets väggar. Arbetet handlar om Natointrädets påverkan på den svenska 
marinen och fokuseras mot att under våren eller sommaren 2023 lämna ett klokt och 
gediget förslag om svensk marin utveckling till statsmakterna och Försvarsmaktens 
ledning.

Arbetet inleds med en kunskapsuppbyggande fas och KÖMS står mitt i den ge-
nom diskussioner under de ordinarie sammanträdena i augusti, september och oktober 
2022. Först diskuterade vi det framtida operationsområdet. På grund av det stora in-
tresse som de maringeografiska resonemangen väckte i upptakten av vårt arbete fick 
kunskapsuppbyggnadens andra del – operativa idéer och framtida marina uppgifter 
– inte tillräckligt utrymme. För att kompensera denna brist föredrog vetenskapsgren I 
muntligen denna delrapport under det ordinarie sammanträdet i oktober. Förhandenva-
rande version delges nu även i skrift med två syften. Det första är att be om ledamöter-
nas hjälp med att utveckla argumentationen. Kommentarer och kompletteringar mot-
tages med stor tacksamhet. Det andra syftet med texten är att förbereda ledamöterna 
för kunskapsuppbyggnadens tredje fas, som med början i januari 2023 kommer att 
diskutera den framtida marina förmågeutvecklingen på grundval av de förda resone-
mangen om operationsområdet och de framtida uppgifterna. Projektet bör ses som en 
förstudie som ska följas av en djupare analys.

Några av de skrivna källor som har använts i framtagandet av denna rapport är ma-
rinchefens vilja (2021), taktikreglementet för marina operationer (2021), KKrVA:s Vår 
marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa av ledamöterna Wedin och Werin 
(2020) samt Sveriges nationella säkerhetsstrategi – varken nationell eller strategi av 
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Bo Richard Lindgren & Bengt Sundelius (2021), artiklar i TiS (2022) av sällskapets 
ledamöter samt sådant som vi själva har skrivit.

Abstract: Russia’s unprovoked attack on Ukraine in February 2022 and the aggres-
sive Russian ambitions to also control other areas within its so-called sphere of inte-
rest have completely thrown over the European security order. As a consequence of 
this development, Sweden and Finland has applied for membership in NATO. This 
means that we need to rethink the use of the Sweden’s armed forces and her Navy. 
For more than two hundred years, as non-aligned, we have watched major events 
in Europe from the sidelines. Sometimes we have caricatured our defence as a hed-
gehog. This time is over. As part of NATO, we have become a minor player in the 
game of North Atlantic security. In addition to the ability to meet the first strike on 
our own, we must now from the outset, work with our allies in order to be preventive 
and if necessary be able to fight together. The purpose of this article is to present 
some thoughts how the Swedish Navy could develop to meet the demands made by an 
openly aggressive opponent, a significantly larger operational area and a member-
ship in a defence alliance.

Inledning
Rysslands anfall mot Ukraina och de aggressiva ryska ambitionerna att kontrollera 
även andra områden inom sin s.k. intressesfär har kastat den europeiska säkerhets-
ordningen över ända.1 Som en konsekvens av denna förändring har Sverige ansökt 
om medlemskap i Nato. Det innebär att vi behöver omdefiniera synen på nyttjandet av 
Försvarsmakten och marinen. Under drygt två hundra år har vi som alliansfria kunnat 
betrakta stora skeenden i Europa från sidan. Ibland har vi karikerat vårt försvar som 
en igelkott. Denna tid är förbi. Som en del av Nato blir vi på allvar en deltagare i spelet 
om den nordatlantiska säkerheten. Den globala konkurrensen ökar och olika kraftmät-
ningar pågår, kanske inte bara mellan öst och väst. Förutom att ha förmåga att skydda 
våra egna intressen och klara en första konfrontation på egen hand, måste vi även redan 
i fred agera förebyggande och i händelse av konflikt skynda till våra vänners hjälp på 
samma sätt som vi förväntar oss att andra sluter upp vid vår sida.2 Syftet med denna 
artikel är att beskriva hur den svenska marinen skulle kunna utvecklas för att möta de 
krav som ställs av en öppet aggressiv motståndare, av ett väsentligt större operations-
område och av att vara en del i en försvarsallians.

Ryssland3

Genom den hänsynslösa krigföringen i Ukraina har den ryska björnen visat sitt fula 
tryne. Det råder ingen tvekan om att Ryssland har intentioner att återta sin plats som su-
permakt, kosta vad det kosta vill. Även om de ryska konventionella markstridskrafterna 

1. Jens Nykvist, “Vi är Nato”, TiS 4/22.
2. Peter Hore, ”A future Royal Swedish Navy and Nato”, TiS 4/22.
3. Avsnittet är en omarbetning av delar av ”Släpp ingen jävel över bron”, av Per Edling, KKrVAHT 
2/22 och ”Ett framtida svenskt försvar – ur ett militärgeografiskt perspektiv” av Carl Bergqvist, Per 
Edling & Mats Ström, KKrVAHT 3/22.
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förmodligen just nu inte räcker till för att öppna ytterligare en front är huvuddelen av 
sjö-, luft- och cyberstridskrafterna samt massförstörelsevapnen av allt att döma intakta. 
När det gäller risken för nukleär krigföring går det nog bara att hoppas att logiken om 
ömsesidig förstörelse även framgent gör att dessa vapen inte kommer till användning.

Rysslands behov av öppna ishavshamnar gynnas av de klimatförändringar som ver-
kar pågå. Den kortaste vägen från norra Asien till Europa går över Nordpolen. Med 
smältande polarisar kommer denna rutt att bli farbar året runt.4 Dessutom kommer nya 
havsområden bli möjliga att exploatera eftersom stora lager av olja, gas och möjligen 
mineraler finns gömda under isen.5 Ryssland håller redan på att flytta fram sina posi-
tioner i Arktis. Bland annat ställs krav på rysk lotsning av fartyg som följer polarrutten 
norr om Ryssland, trots att färden går på internationellt vatten. Dessa fordringar ökar 
spänningen mellan Ryssland och västvärlden även i Arktis, vilket gör att USA övervä-
ger att inleda en FONOP (freedom of navigation operation) i området. Denna ambition 
begränsas dock av att den amerikanska flottan i stor utsträckning saknar isklassade 
fartyg.6

Det Norra ishavet rymmer den ryska örlogsbasen i Murmansk, vilken ligger bara 20 
landmil från gränsen till Norge och Finland. Denna hamn är en viktig replipunkt för 
Norra marinens atomubåtsflotta och är därmed helt central för den ryska kärnvapenav-
skräckningen. Av denna anledning är det rimligt att tro att Ryssland kommer att bygga 
upp en stark A2/AD-förmåga även kring Murmansk. Målsättningen är att säkerställa 
att de kärnvapenbestyckade ubåtarna kan dyka på tillräckligt stora avstånd från Natos 
ubåtsjaktstyrkor för att oupptäckta nå sina operationsområden. 

Den nednötning som de konventionella ryska stridskrafterna upplever på grund av 
det föredömligt hårdnackade ukrainska motståndet kommer på kort sikt förmodligen 
inte att kunna ersättas, vare sig av industrin eller av det militära utbildningssystemet. 
Ryssland har dock tidigare visat god förmåga till att dra slutsatser av begångna misstag 
och lära om. Exempelvis omsattes snabbt de dyrköpta lärdomarna från Vinterkriget 
1939–40. Redan sommaren 1941 var Finland i strid med en helt annan och bättre röd 
armé. På samma sätt kan vi förvänta oss att erfarenheterna från kriget i Ukraina kom-
mer att hanteras och leda till nya och bättre ryska förmågor.

Militärgeografi: från alliansfri till allierad
Efter delningen av Tyskland under 1940-talet och fram till det kalla krigets slut låg 
Sverige öster om Västmakternas östra gräns. Genom Tysklands enande 1990 samt Po-
lens och de baltiska staternas medlemskap i Nato (1999 resp. 2004) blev Sverige och 
Finland ett hålrum i Natos nordöstra operationsområde. Ett tredje steg tas när vi blir al-
lierade med Nato, vilket i praktiken innebär att vår östra försvarsgräns flyttas ungefär 
600 kilometer österut. Dessutom flyttas den norrut till Arktis, i väster till USA och den 
södra gränsen flera tusen kilometer söderut. Med undantag av en strimma ryskt territo-

4. Niklas Granholm, ”Utvecklingen i Arktis – påverkan på och implikationer för Sverige” 2019, 
FOI Memo 6887.
5. https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hoten-mot-arktis/ (läst 2022-06-21).
6. Andrey Todorov, “Dire Straits of the Russian Arctic: Options and Challenges for a Potential US 
FONOP in the Northern Sea Route”, Marine Policy, March 2022.
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rium längst in i Finska viken och enklaven Kaliningrad, är snart de flesta av Östersjöns 
strandstater Natomedlemmar. Delar av den ryska Östersjömarinen kan troligen låsas 
in och kontrolleras i sina örlogsbaser, men även hotet mot sjötrafiken från attackflyg, 
ubåtar, kustrobotar och andra ryska mariner måste hanteras. Skyddet av trafiken till 
sjöss kräver sjökontroll. Betydelsen av Arktis kommer att öka med anledning av de 
sjövägar som snart öppnas av ett allt varmare klimat. Dessutom friläggs områden ur 
vilka naturtillgångar kan exploateras. Ishavshamnarna för handel och baseringen av de 
ryska marina kärnvapenstyrkorna är helt fundamentala i den ryska strategin och därför 
har området ett högt skyddsvärde. 

Höga militära chefer från bland annat Finland, Frankrike, Norge, Sverige och USA 
har under de senaste månaderna på olika sätt givit uttryck för sammanhanget mellan 
Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken, Nordatlanten och Norra ishavet. De politiska och 
kulturella banden mellan länderna i Norden och i Baltikum har blivit starkare och tyd-
ligare sedan det ryska anfallet mot Ukraina. Om man zoomar ut lite framväxer en bild 
av ett sammanhängande nordiskt-arktiskt-baltiskt område – den norra flanken, varför 
inte under akronymen NABO. Området kanske inramas av Tysklands och Polens norra 
kust, Baltikums och Finlands östra gränser, Arktis packis och delar av norra Atlanten. 
Det kan beskrivas av en triangel med hörnen i Gdanskbukten, på Novaya Zemlya och 
på Grönland. 

Som Natomedlem hamnar Sverige mitt i detta NABO, med korta transportvägar 
till våra övriga allierade i alla väderstreck och mycket talar för att vår i grunden 
defensiva strategi behöver förändras när vi inte längre är ensamma och utgör en 
frontstat. Vi måste aktivt delta i alliansens avskräckning och förstärka det kollektiva 
försvaret, samt se till så att handeln kan fortsätta flöda till Finland och de baltiska 
staterna.

Ett annat sätt att se på operationsmiljön är att beskriva den med hjälp av de fem do-
mänerna rymd, cyber, mark, sjö och luft samt den omslutande informationsmiljön. Ett 
förband kan agera i en domän mot en motståndare i samma domän men även mot mot-
ståndaren i alla andra domäner. En operation kan ske i en domän eller i flera domäner. 
I alla domäner, möjligen förutom rymden, går det att skapa kontroll och bestrida mot-
ståndarens kontroll för att säkra de egna målsättningarna och påverka motståndarens 
syfte med sin verksamhet. Det är väsentligt att inte se domänerna som stridskrafter 
utan i stället se på stridskrafterna utifrån vilka domäner de kan verka i. Exempelvis 
kan en luftvärnsbataljon vara organiserad i markstridskrafterna men verka i luftdomä-
nen. JAS Gripen är organiserad i flygstridskrafterna men verkar i markdomänen när de 
genomför Close Air Support (CAS) eller i sjödomänen när de bekämpar mål till sjöss. 
Ubåtar är organiserade i sjöstridskrafterna men verkar i luftdomänen när de bekämpar 
luftvärnsfregatter och i markdomänen när de transporterar specialförband. Dessa fall 
är bra exempel på ”multi-domain operations”.

Tillsammans innebär resonemangen om den militärgeografiska förändringen och 
de fem domänerna att vi måste se på omvärlden i ett betydligt bredare perspektiv än 
tidigare, för att kunna ta fram nya målsättningar för våra svenska marinstridskrafter.7 

7. Peter Hore, ”A future Royal Swedish Navy and Nato”, TiS 4/22.
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En mer framåtlutad strategi
Den 1 november 2022 föreslog Försvarsmakten till regeringen hur det framtida försva-
ret bör utvecklas. Resonemanget har sin grund i att ”som allierad ska Sverige med egen 
förmåga, eller tillsammans med andra, kunna försvara landet mot ett väpnat angrepp. 
Sverige ska också̊ , tillsammans med allierade, utgöra alliansens gemensamma för-
svar”, företrädesvis tillsammans med våra nordiska grannländer.8

Den dåvarande statsministern Magdalena Andersson påtalade redan våren 2022, 
innan ansökan till försvarsalliansen insändes, att Sverige skulle få ett särskilt ansvar 
för Östersjön.9 DSACEUR10 lär i somras ha yttrat ”You run the Baltic”. Sannolikt om-
fattar resonemanget att arbeta med flertalet av Östersjöns övriga strandstater. Ett annat 
högintressant område är Nordkalotten. Den svenska förmågan att strida i subarktisk 
miljö är erkänt hög. Troligtvis kommer Nato uppmana Sverige att i större utsträck-
ning bidra till försvaret av alliansens nordligaste utpost, vilket även kan innebära att 
förstärka försvaret i Norra ishavet förutom mark- och luftstridskrafter. Åtminstone 
menar både den amerikanske och den franske marinchefen att marin strategi och ma-
rina operationer i norra Europa, inklusive Arktis, kommer att förändras av det svenska 
och finska Natointrädet.11 Någon form av Natokommando med ansvar för Norden kan 
bli aktuellt.12

Den svenske överbefälhavaren anser att vi ”kan vara mer offensiva, vi kan vara tuf-
fare ifrån början [...] för vi vet att där bakom kommer någon och fyller på”13 när vi är 
Nato. Dessutom blir vi en medlem av en kärnvapenallians med syftet att avskräcka 
Ryssland från att anfalla oss. Det kollektiva försvaret och Natos avskräckningsförmåga 
vilar på respektive medlemsstats egen förmåga att försvara sig. Nato har inte några 
egna förband, bortsett från en styrka med spanings- och stridsledningsflyg.

Försvarsmakten kommer även i framtiden att försvara landet, övervaka och hävda 
det svenska territoriet, stötta det övriga samhället och delta i internationell krishante-
ring, men ett medlemskap i Nato innebär även att våra förband måste kunna sättas in 
i strid mot en kvalificerad motståndare utanför Sveriges gränser. Det mer mångfacet-
terade nyttjandet av det militära maktmedlet innebär att flexibiliteten i organisationen 
måste öka. För att kunna svara upp mot denna mer offensiva strategi krävs att vi fort-
sätter att bygga en stark försvarsvilja hos våra invånare. Kampen i informationsmiljön 
pågår redan och vi är hela tiden ansatta av fientlig påverkan. Kanske är TikTok och 
virala memes starkare än både pennan och svärdet. En väpnad kamp är viljestyrd. Utan 
vilja skapas inga segrar. 

8. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/e41b11744f404ba1b60255c66b8a3ca1/bilaga1b-
overbefalhavarens-militara-rad.pdf (läst 2022-11-01). 
9. https://www.svd.se/a/bGxjqq/svenskt-NATObesked-narmar-sig (läst 2022-06-20).
10. Deputy Supreme Allied Commander Europe.
11. https://news.usni.org/2022/06/24/cno-gilday-sweden-finlands-NATO-membership-poised-to-
change-allied-arctic-strategy (läst 2022-07-24).
12. Anders Friis, ”The New Normal”, TiS 4/22.
13. https://sverigesradio.se/artikel/NATO-medlemskap-kan-oppna-for-mer-offensivt-svenskt-for-
svar (läst 2022-06-19).
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Nato ställer krav på sina medlemsländer. 300 000 soldater ska kunna sättas in.14 
Ett annat exempel är att andra Natoländer redan i fred svarar för luftövervakningen 
och försvaret över Island och Luxemburg samt över Estland, Lettland och Litauen. 
Några steg upp på konfliktskalan ökar behovet av att stödja jaktflyget och dess baser 
med luftvärn från marken eller havet. Kraven på rörlighet och uthållighet kommer att 
öka. Logistikflöden och transporter på land, till sjöss och i luften måste skyddas. Vi 
behöver kunna behärska cyber- och rymddomänerna samt informationsmiljön genom 
både offensiva och defensiva system i samverkan med andra. Dessutom krävs robusta 
förutsättningar att leda svenska och allierade förband på stora avstånd från hemlandet. 
På samma sätt som vi förväntar oss att våra allierade kommer till vår hjälp förväntar 
sig våra allierade att vi stödjer dem, oavsett om det handlar om kriser här hemma i 
Europa eller på någon annan kontinent. Natos huvudfiende är, vid sidan om Ryssland, 
terroristgrupper.

Marin strategi
Det finns fem strategiska uppgifter som ett lands väpnade styrkor ska lösa,15 vilka ope-
rationaliserades vintern 2021 i Marinchefens vilja: 
1. Genom inhämtning av information och kunskapsuppbyggnad om den omgivande 

miljön kan marinen förutse en motståndares vilja och verksamhet.
2. Genom att närvara till sjöss och upprätthålla god ordning påvisar vi vår vilja att 

försvara svenska intressen och förebygga kriser. Därutöver kan kontakter med part-
ners knytas.

3. Genom en trovärdig sjömilitär beredskap och förmåga att när så krävs använda 
våld, avskräcks en motståndare från att starta ett väpnat angrepp. 

4. Genom den höga rörligheten, de effektiva sensorerna och de långräckviddiga va-
pensystemen kan vår marin skydda handelstrafik, fiske och viktig kustnära infra-
struktur.

5. Slutligen kan våra marinstridskrafter med våld ingripa mot överträdelser av olika 
slag eller möta en motståndare till sjöss, i luften och på land.16

En krigförande stat har två huvudsakliga marina strategier att välja på. Antingen är 
ambitionen att skapa och bevara havskontroll över viktiga områden, eller att bestrida 
en annan parts havskontroll över motsvarande geografi.17 Uttrycken sea control eller 
sea denial används i dagens marinlitteratur för att beskriva de två strategierna. För-
modligen innehåller de flesta marina tillvägagångssätt element av båda strategierna, 
men den svenska marina strategin har sedan 1814 varit defensiv och enkom inriktad på 
sea denial – att bestrida motståndarens havskontroll snarare än att etablera en egen.18 

14. https://www.svd.se/a/7d2mpW/NATO-vill-oka-krisstyrkorna-till-300000-man (läst 2022-06-28).
15. Lars Wedin & Odd Werin, Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa (2021), Stock-
holm: KKrVA, s. 21.
16. Ewa Skoog-Haslum, ”Marinchefens vilja”, daterad 2021-02-09, s. 1.
17. Wedin & Werin, s. 20.
18. Christer Hägg, “Svensk marin strategi i en ny säkerhetspolitisk tid”, TiS 4/22.
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Natomedlemskapet innebär att vi, förutom att upprätthålla en förmåga att försvara 
oss själva och bidra till alliansens avskräckning, tar på oss ett kollektivt ansvar att bistå 
våra allierade. Ett bra exempel redan i fred är skyddet av de flöden av data, livsmedel, 
energi, insatsvaror, reservdelar med mera som passerar oss på väg till våra grannlän-
der i öster.19 Sedan den ryska invasionen av Ukraina vintern 2022 har Finland och 
de baltiska staterna avbrutit huvuddelen av handelsförbindelserna med Ryssland och 
95 % av Finlands handel går på köl. Finland svalt 1941, vilket märks i dagens finska 
Natodebatt. Handelsstråken passerar tätt förbi Sverige och det är rimligt att vi ska bidra 
till att de hålls öppna genom att vi kan kontrollera dessa områden. Sannolikt kommer 
trafikintensiteten att nedgå i händelse av väpnad konflikt, om inte annat beroende på 
att försäkringspremierna skjuter i höjden. Tillförseln av konsumtionsvaror som plast-
leksaker och nya TV-apparater kommer att kunna minska utan större inverkan på vårt 
samhälle eller på våra grannländer, men vårt importberoende av drivmedel och livs-
medel är stort. 

Ett starkare försvar av Baltikum kräver att fler Natoförband kommer på plats och att 
dessa kan försörjas. Nato har genom Polen landgräns till Litauen, men den är bara 100 
km lång och korsas av ett fåtal vägar och av bara en järnväg. Med enkla medel kan en 
motståndare försvåra eller i alla fall fördröja Natos möjlighet att förstärka och försörja 
sina trupper i de baltiska staterna genom denna Suwalkikorridor.20 Nato kommer att 
behöva understödja sina trupper i östra Europa även sjövägen. Inte på någon plats mel-
lan Storbritannien eller USA:s östkust och de baltiska hamnarna är farlederna så trånga 
som genom Östersjöinloppen. Det kommer att vara nödvändigt att hålla dem öppna om 
ett säkert flöde sjövägen till de baltiska staterna och Polen ska komma fram. På samma 
sätt kan flödena till och från öster strypas genom att stänga in både Östersjömarinen 
och den ryska handelstrafiken alternativt hindra Rysslands övriga flottor från att för-
stärka i Östersjön, Finska viken och Bottniska viken.

Vår marina strategi behöver förändras mot att kunna etablera sjökontroll.21 Det är 
således lämpligt att omformulera de fem strategiska uppgifterna mot bakgrund av att 
vi tillsammans med våra allierade behöver kunna etablera herravälde till sjöss för att 
skydda alla slags viktiga flöden. Vi måste kunna skapa transportkanaler som vi själva 
kontrollerar – hela vägen från Nordsjön, till västkusthamnarna, genom Östersjöinlop-
pen och till de viktigaste hamnarna i Östersjön, Finska viken och Bottniska viken. Med 
tanke på att svensk marin utrustning, utbildning och taktik är utvecklade för strid i vårt 
närområde finns det ingen annan som är bättre på att ta täten i en amfibieoperation mot 
Rigabukten eller mot stränderna vid Klaipeda för att förstärka försvaret eller återta 
allierat territorium.

19. Bo Rask, ”Säkerhetspolitisk och strategisk utveckling i Sveriges närområde – marina implikatio-
ner”, TiS 2/22.
20. Jonas Gummesson, SvD 2017-09-08, ”Natos oro: Ryska Zapad kan hota stöd till Baltikum”, 
https://www.svd.se/zapad-kan-hota-natos-stod-till-baltikum (2022-09-20).
21. Göran Wallén, ”Några synpunkter rörande operationsområden m.m. som medlemsnation i 
Nato”, TiS 4/22.



520

Utveckling22

Den pågående globala kraftmätningen mellan öst och väst gör att behovet av maritim 
säkerhet ökar och att vi kan skydda svenska intressen i the global commons, d.v.s. på 
det fria havet, i luftrummet, i rymden och i cyberrymden.23 Marinen ska bidra till 
Natos stående sjöstyrkor på samma sätt som det är rimligt att flygvapnet deltar i luft-
försvaret och armén i förstärkningen av alliansens östra gräns.24 

Marinen ska delta i arbetet med att hålla alliansens sjövägar öppna, vilket kräver 
uthållighet samt vapen och sensorer som kan möta hot i alla domäner. Sjö- och amfi-
biestridskrafter ska kunna förbekämpa, luftförsvara och säkra landstigningsområden 
över och under havsytan och en bit upp i land, vilket kräver örlogsfartyg som är till-
räckligt stora för att kunna bära långräckviddiga vapensystem och föra fram kustsäk-
ringsstyrkor. Även skydd, eldunderstöd och logistikförsörjning av truppen iland kan 
lämnas från kustnära uppträdande sjöstridskrafter. Marinen återtar därmed sin roll 
som arméns stöd. Luftstridskrafterna skyddar anfallen iland och till sjöss samt stöd-
jer mark- och sjömålsbekämpningen med transporter, sensordata och långräckviddiga 
vapeninsatser. Den internationella utvecklingen går mot att marina stridskrafter kan 
användas för att påverka fler och fler domäner. Utvecklingen inom luftförsvarsområdet 
och förmågan till långräckviddig bekämpning är två bra exempel. Kanske är det dags 
att återinföra marinflyget i Sverige.

Uppdragsbredden ställer stora krav på materielens och personalens flexibilitet. Yt-
stridsfartygen måste kunna bära sensorer och vapen med räckvidd långt in över land 
och över stora havsområden samt möta det större operationsområdets krav på sjövär-
dighet och uthållighet. Långräckviddiga kustrobotenheter ökar styrkans eldkraft mot 
såväl sjö- som markmål. Förmågan att tillsammans med flygvapnet transportera och 
skydda armé- och amfibieförband måste förbättras eftersom de starka och snabbrörliga 
markförbanden ska sättas in där de gör mest nytta. Striden på land understöds från sjön 
med indirekt eld och underhåll. För folkförsörjningen och Försvarsmakten livsviktiga 
flöden av insatsvaror, energi och data ska skyddas. Svenska örlogsfartyg bidrar till alli-
ansens gemensamma luftförsvar för att skydda infrastruktur och befolkning, men även 
för att kunna flytta fram stridsflygets sensorer och vapensystem. Det är på grundval av 
dessa behov som ytstridsfartygens design ska väljas. 

Minröjning till sjöss och vid landstigningsområdena kommer i större och större ut-
sträckning att genomföras med autonoma och fjärrstyrda farkoster. I sin skyddande 
undervattensmiljö har ubåtarna fortsatt förmåga att uppträda dolt och autonomt, men i 
tillägg kan de agera som sensor-, vapen- eller ledningsnoder i en sammansatt sjöstyrka. 
Amfibieförbandens sensorer och tyngre vapensystem är mer sjörörliga i gränsområdet 
mellan hav och land och utvecklas mot att kunna säkra stränder och hamnar i skydd 
av flottans överlägsna eldkraft. På samma sätt kommer amfibieförbandens allt längre 
vapenräckvidder även att kunna skydda flottan. Det marina underhållet lämnas i forti-
fikatoriskt skyddade baser eller fritt till sjöss.
22. Avsnittet är en omarbetning av ”Ett framtida svenskt försvar – ur ett militärgeografiskt perspek-
tiv” av Carl Bergqvist, Per Edling & Mats Ström, KKrVAHT 3/22.
23. https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_17.pdf (läst 2022-11-02).
24. Försvarsmaktens perspektivstudie, underbilaga 1.2.
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Teknikutvecklingen leder till att såväl ubåtar och ytfartyg som bas- och amfibieför-
band utrustas med ”organisatoriskt underordnade resurser” (obemannade farkoster) 
på och under havsytan samt i luften för de farligaste och de tidsmässigt tråkigaste 
uppdragen. Dessa obemannade farkoster löser uppgifter som transporter, sjöövervak-
ning, skenföretag, framskjuten spaning, anfall mot basområden m.m. Ukraina lär ha 
slagit ut två örlogsfartyg i en attack med obemannade farkoster mot Sevastopol den 29 
oktober 2022.25 

Behovet av mänskligt beslutsfattande och ledning kommer att öka i anfallsförban-
den, men de beslut som cheferna och deras staber har att fatta kommer att kunna stöttas 
av artificiell intelligens. De mest kvalificerade örlogsfartygen verkar med sensorer och 
vapen hela vägen uppifrån rymden ner till havsbottnen samt in i cyberdomänen och i 
informationsmiljön. Våra fartyg, med minimala signaturer och moderna maskerings-
metoder, är i ständig rörelse vilket ger skydd och handlingsfrihet trots den täta satel-
litövervakningen över operationsområdet.

Även i framtiden kommer Sverige i stor utsträckning att vara en ö, vilket kräver 
förmåga till sjö- och lufttransport av markförband, om de ska kunna agera utanför vårt 
lands gränser. Förflyttningar från syd till nord och ost till väst underlättas om de går på 
köl istället för på hjul. Genom de senaste årens ökade fokus på Gotland har denna för-
måga ökat, men volym, utbildning, utrustning, logistik och taktik måste utvecklas för 
att vi med kraft ska kunna anfalla med markstridskrafter från havet. Svenska förband 
måste kunna uppträda med förband från andra länder och försvarsgrenar – inom Nato 
poängteras förmågan till ”combined arms”. Brigadstrukturen är den lägsta organisato-
riska nivå som kan skapa någon form av operativ effekt på marken. För att kunna nå ett 
avgörande krävs en divisionsnivå och i vissa fall även armékårstrukturer. Ett lämpligt 
upplägg i vår del av världen kan vara att etablera en multinationell armékår i vilken 
respektive nordiskt land bidrar med varsin division. 

Markförbanden måste ha operativ och taktisk rörlighet, överlägsen eldkraft i form 
av såväl momentan som precisionsriktad eld i hela det tilldelade operationsområdet. 
Ökad eldkraft och ökat skydd i vid bemärkelse är avgörande för att vinna duellsituatio-
ner. Förbandens uthållighet måste utgå från att det operativa djupet, t.ex. på Nordkalot-
ten, blir större än tidigare. Behovet av lägesförståelse kräver information från sensorer 
i alla domäner. Operativ rörlighet och skydd fordrar logistik- och ingenjörsförband på 
såväl brigad- som på divisionsnivån. Behovet av luftvärnsskydd kan i dessa tider inte 
underskattas, mot såväl stora som små mål. Bekämpning på djupet kräver telekrigs-
förmåga, underrättelser, indirekt eld på långa avstånd och beväpnade drönare. Hög 
tillgänglighet och uthållighet leder till god underhållssäkerhet och korta ledtider samt 
kvalificerat fältnära underhåll. Hög tillgänglighet innebär hög insatsberedskap. An-
fallsförbanden ska kunna aktiveras inom timmar till enstaka dygn.

Också i luften är Östersjöområdet fortsatt av stor betydelse för Sverige, men ökade 
möjligheter erbjuds som Natomedlem att samordna regional incidentberedskap. Sam-
verkan med fjärde och femte generationernas stridsflygplan utvecklas för att nå högsta 

25. https://www.intellinews.com/ukraine-s-attack-on-sevastopol-is-a-world-first-260880/ (2022-12-
02).
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möjliga regionala effekt allteftersom JAS 39E och F-35 införs parallellt med att arvs-
system behålls i Sverige och hos våra allierade. Förmågan ökar att effektivt leda den 
samlade luftförsvarsförmågan hos svenska land- och sjöbaserade luftvärnsförband, 
tillsammans med de allierade resurser som opererar inom samma område, inte minst 
när det gäller försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Signalspaning, 
flygburen radarspaning och stridsflyg med inhämtningsuppgifter kan nyttjas i helt an-
dra områden tillsammans med våra allierade. Därigenom ökas både svensk och allie-
rad förvarning. 

Vidare medges ett ökat fokus hos flygstridskrafterna på expeditionära uppgifter till 
stöd för allierade i framförallt närområdet, där svenska flygbaser nyttjas för operativt 
djup, men även på större avstånd från Sverige. På sikt kommer drönare med lång uthål-
lighet att komplettera bemannat spanings- och transportflyg. Flygbasförbanden fort-
sätter utvecklingen av taktisk överlägsenhet med grund i spridning och rörlighet, vilka 
möjliggör operationer inom porté (räckvidd) för ryska A2/AD-system. Denna kunskap 
gagnar inte bara oss själva, utan är mycket eftersökt inom Nato. Eftersom Finland 
också ligger långt framme inom detta område, finns goda grunder för vidare samarbete 
inom ett fördjupat FISE-samarbete inom Nato. Utvecklingen av rymdlägesbilden fort-
sätter, men den kan i än högre grad integreras med våra allierade. Kriget i Ukraina har 
inneburit att en stor del av den globala uppskjutningskapaciteten som finns i Ryssland, 
nu inte längre är tillgänglig. Såväl Sverige som Nato/EU, civilt som militärt, får stor 
nytta av att Esrange utanför Kiruna under 2022 uppnår satellituppskjutningsförmåga, 
vilket blir den enda uppskjutningsmöjligheten i Europa.26 Militär liksom civil nytta 
ökar kraftigt om utveckling sker mot att kunna genomföra ”responsive launches”, d.v.s. 
att snabbt kunna förstärka satellittäckningen över intressanta områden, eller ersätta 
satelliter genom uppskjutning av nya.

Förband ur olika försvarsgrenar knyts samman i ett robust gemensamt ledningssys-
tem, vilket leder till att den gemensamma operationen kan uppnå högre effekt än vad de 
enskilda delarna kan åstadkomma, helt i enlighet med vad som föreskrivs i doktrinen 
för gemensamma operationer.27

Avslutning
De avskyvärda våldsamheterna i Ukraina visar på betydelsen av att hålla ofredens 
fasor så långt borta som möjligt. Kriget ska föras utanför alliansens gränser, om vi vill 
skydda vår befolkning, våra kulturminnen och vårt samhälle.

Uppträdandet i närområdet ska vara dimensionerande för svensk marin förmågeut-
veckling men ett mer vidsträckt uppträdande, mellan det öppna havet och kusten, kom-
mer att krävas av våra marinstridskrafter när vi blir en del av Nato. Sjö-, luft-, cyber-, 
rymd- och informationsstridskrafter kan tillsammans bilda ett starkt och tätt försvar, 
men dessutom behövs snabbrörliga förband som kan slå den fiende som ändå tränger 
igenom skalet. Uppgiften att övervaka och hävda det svenska territoriet med många 

26. https://www.ltu.se/ltu/media/news/Europas-tillgang-till-rymden-via-Esrange-en-sakerhetsfra-
ga-1.221132 (läst 2022-07-10). Europa har sedan tidigare möjlighet till uppskjutning genom den fran-
ska rymdbasen i Franska Guyana.
27. Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer 2020, s. 27.
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och yttäckande enheter kommer att kvarstå, men om en strategi ska vara avskräck-
ande räcker det inte bara med territorialförsvar, igelkottar och vackert prat. I stället 
krävs det starka anfallsförband i land, till sjöss och i luften. Det är enbart med sådana 
rörliga och stryktåliga styrkor som framgång kan nås när striden om Östersjöinloppen, 
Nordkalotten, Nordatlanten, Finland, Baltikum eller något annat område ska avgöras. 
Samma tålighet och anfallskraft måste finnas i cyber- och rymddomänerna samt i in-
formationsmiljön. 

Vi ska försvara vårt land även i framtiden och vi måste också utveckla vår samlade 
krigföringsförmåga för att möta de krav som ställs av en öppet aggressiv motståndare, 
av ett väsentligt större operationsområde och att vara en del i en försvarsallians. För 
att lyckas behöver vi satsa på ett starkt totalförsvar samt robusta och rörliga anfallsför-
band i samtliga domäner. Till sjöss handlar det om att etablera kontroll.

Fortsatt arbete
Varje aspekt av det nya säkerhetspolitiska läget, den snabba händelseutvecklingen och 
de val som Sverige behöver göra på kort och lång sikt hinner inte omfamnas av detta 
projekt. Allt eftersom vår förståelse för rysk förmågeutveckling ökar och kraven från 
Nato omsätts kommer djupare och precisare slutsatser att kunna dras. Några av alla de 
frågor som behöver besvaras är:
• Vilka typsituationer och operativa sammanhang behöver studeras för att identifiera 

framtidens marina uppgifter? 

• Hur påverkas personalförsörjning, karriärvägar, utbildning, avtal etc. av Natointrä-
det och en annan svensk marin strategi? 

• Är det riktigt att vårt närområde är dimensionerande för förmågeutvecklingen även 
i framtiden – är vår uppgift i Nato att ”run the Baltic” eller är det försvaret av ”the 
global commons” som ska vara marinens huvuduppgift? 

-o0o-
Nästa steg i arbetet är att genomföra seminariet om marin förmågeutveckling i Karls-
krona den 23 januari 2023 och då fokusera på vilken materiell utveckling som krävs 
för att ”möta de krav som ställs av en öppet aggressiv motståndare, av ett större opera-
tionsområde och att vara en del i en försvarsallians”.
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The Arctic maritime issues
Introduction
With global warming, the Arctic space is becoming more and more accessible for 
the exploitation of hydrocarbon resources considered to be considerable, and new 
maritime routes are taking shape, some of which would be free of ice for two months 
during the summer period from now to 2050. The construction of Russian ice-class 
ships and icebreakers has never been so important for a few years. Russia’s ambi-
tions are to make the Northern Sea Route a year-round maritime transit route for 
the export of its hydrocarbons from Siberia. Following Russia’s invasion of Ukraine 
at the end of February 2022 and the unprecedented Western sanctions that followed, 
many of Moscow’s ambitious plans have been put on hold. Exports of gas, oil and 
coal to Europe have fallen sharply in favor of supplies to China and India. Moscow 
derives 15 % of its GDP from the resources of the Arctic, a new El Dorado for hydro-
carbons. Despite the support of its Chinese and Indian economic partners, Russia’s 
isolation on the international level gives rise to fears of a more marked assertion of 
sovereignty over the Arctic region, both in military terms and in terms of freedom 
of navigation on the Northern Sea Route. Is the Arctic then becoming a new area 
of disputed tension or, on the contrary, a space that will retain its exceptionalism 
because it is politically isolated? Will the Arctic, which remains a legitimate and 
regulated closed space, favor Russia, which wishes to control it, or on the contrary 
wake up the other Arctic countries called upon to reinvest in this area?

The Arctic: a closed space
The arctic space can be defined as a closed space for 3 reasons; climate; economics and 
geopolitics. The North Pole is warming up 4 times faster than the rest of the planet, the 
impact of the melting of the cryosphere having direct consequences on all the subar-
ctic continents. The resources of hydrocarbons and rare minerals of all the countries 
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bordering the Arctic Ocean are considered to be considerable. Tensions between the 
great powers, including those outside the Arctic space, find themselves debated while 
the issues are external to this region. We will see how the Arctic space, constrained by 
these 3 issues, will be able to evolve peacefully or not.

In its latest report of August 2021, the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) argues that an increase in atmospheric temperature of more than 1.5° C by 2100 
would result in the disappearance summer ice cover on a recurring basis from 2050. 
Since 1979, regular satellite surveys of the extent and thickness of the sea ice attest to 
an accelerated decrease in sea ice. The surface area of the so-called annual ice pack at 
the end of summer loses 12.8 % of its extent per decade. The multi-year sea ice which 
is concentrated in the North of Greenland represents only 1.4 % of this area. It was 
16 % in 1985. The average thickness of the pack ice which is replenished each winter 
has fallen from 3.59 meters in 1975 to 1.25 metres. The weakened annual sea ice takes 
longer to reconstitute itself during the winter, becomes thinner and therefore melts 
more quickly in summer. Through the albedo effect, the less ice-covered surface of 
the ocean loses a large part of its ability to reflect the sun’s rays, which then contribute 
to warming the ocean. And when winter arrives, the increase in surface temperature 
delays the refreezing of the sea. This runaway process over time forms a so-called 
positive feedback loop which results in a global rise in sea level. Projections the most 
pessimistic of the IPCC, which could ultimately turn out to be the most realistic, predict 
a rise of almost one meter in the level of the oceans in 2100. This macabre observa-
tion has focused media attention on the potential that could thus offer the liberation of 
the coastal waters bordering the Arctic. Many have seen in them alternative maritime 
routes shorter than those taken by the Suez Canal to join Asia to Europe, others have 
predicted there a frantic race towards hydrocarbon resources which are claimed to be 
extraordinary in the seabed that has become accessible for a large part of the year, the 
first of which is China, a major consumer of hydrocarbons which would come to colo-
nize this Arctic space. This enthusiasm needs to be much more nuanced. The Arctic 
region is a concentration of contemporary challenges which has been the subject of 
strong media coverage for several years, often exacerbated in terms of tensions bet-
ween neighboring States, too optimistic about the potential of an alternative northern 
sea route competing with current routes and mistaken about an alleged relentless race 
for hydrocarbon resources.

The Arctic zone is essentially governed by the maritime laws of the United Nations 
International Convention on the Law of the Sea1 which perfectly defines the distribu-
tion of sovereignty of maritime areas. Internal and territorial waters are under the so-
vereignty of the coastal State; the EEZs, exclusive economic zones (and the underlying 
continental shelf) which extend 200 nautical miles only grant sovereign rights over 
the resources of the subsoil and the water column. This sovereignty can even extend 
under certain circumstances to the subsoil within a limit of 350 nautical miles. Three-
quarters of the seabed of the Arctic Ocean is therefore the property of the five countries 
that border it, Norway for the Svalbard, Denmark for its sovereignty over Greenland, 

1. UNCLOS signed in 1982 in Montego Bay in Jamaica known as the Montego Bay Convention.
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Canada, the United States and Russia named the Arctic 5. Since the latest studies by the 
US Geology Agency, which date back to 2008, the Arctic holds 10 % of the supposed 
world reserves of oil and 30 % of gas not yet exploited. And three-quarters of these 
supposed reserves would be located in the basements of the EEZs of the coastal States. 
60 % of Arctic gas would even rest in the Russian EEZ. This distribution therefore lea-
ves no doubt as to their ownership and excludes free exploitation without the consent of 
the coastal State. The Arctic Ocean is the smallest of the planet’s oceans. Considering 
that it is frozen most of the year, it is actually only accessible to the east by the Bering 
Strait and constrained to the west by the Barents Sea and the limit of the pack ice. The 
general circulation of Arctic currents and winds favors the release of ice along the Rus-
sian Siberian coasts and increases their accumulation on the northwestern part of the 
Canadian archipelago, particularly on the most direct route of the Northwest Passage 
through the McClure Strait which is still inaccessible during the summer. The transpo-
lar route, the most direct that passes through the North Pole, is currently not passable 
without the help of the escort of a powerful icebreaker and therefore does not offer 
interest for several decades (figure 1).

Figure 1: Polar maritime routes (© Hervé Baudu – Ensm 2022).
The interest of an alternative trade route is thus more marked on the RMN Northern 
Sea Route2, the one that runs along the 23,000 km of Russian coast. Sailing on the 
high seas is free in the EEZs. However, Article 234 of the Montego Bay Convention 
grants full legitimacy to a coastal State to adopt and apply non-discriminatory laws and

2. NSR Northern Sea Route.
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regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution for ships trans-
iting the EEZ waters covered by ice. The two countries with the most Arctic coastline, 
Canada and Russia, rely on this rule to exercise strict control over the maritime traffic 
that passes along their coasts. While Canada strives not to develop the maritime routes 
that cross its northern archipelago, essentially for reasons of environmental preserva-
tion3 and restriction of passage through its internal waters, Russia, on the other hand, is 
doing everything possible to promote this Northern Sea Route. It is investing massively 
to make it attractive and safe, if only initially to ensure the transit of ships from its hy-
drocarbon operating sites to Europe and Asia. Potentially, the Northwest Passage could 
become a direct route between the Bering Strait and the East Coast of the United Sta-
tes, but on the sole condition that this route takes the McClure Strait which crosses the 
central Canadian archipelagic zone. However, this fairly open strait is cluttered with 
drifting ice from the Arctic Ocean, which makes it impassable throughout the summer 
period, except by high-class icebreakers. With global warming, one can expect a large 
systematic ice break-up each summer but the transpolar route passing directly through 
the North Pole could be ice-free more frequently than the Northwest Passage through 
McClure Strait, hence the low publicity of this route.

The Northern Sea Route
The stakes of the polar maritime routes are based on two types of voyages operated 
by merchant ships. The first, called “just-in-time transit” concerns regular lines where 
transit times must be imperatively respected. These are mainly the regular lines of 
container ships, in particular those which go from Asia to Europe or the United States. 
The second type of so-called “destination transit” voyage mainly concerns liquid or 
solid bulk cargo ships chartered for variable destinations negotiated for one or more 
voyages depending on the mode of chartering of the ship. Just-in-time traffic through 
Arctic routes is currently anecdotal.

Reading a chart, the Northern Sea Route, NSR, is 30 % shorter than the conventional 
route through the Suez Canal, on the sole condition that the ports served are those of 
Northern China and Northern Europe. Admittedly, it would be more economical since 
a ship operated on this line would take less time to transit between these two destina-
tions. However, this route is not necessarily faster. Indeed, the Arctic environment is 
not so favorable to respecting the strict schedules of each port of call of the voyage, 
which is essential for this type of “on time” transit. It is very difficult for a containeri-
zed transport company to reorganize its traffic for the summer period alone when its 
economic model is based on mass transport by ships that can transport up to 23,000 
containers in a single voyage. Many factors make transit more uncertain: the drift ice 
conditions encountered require reduced speed, the lack of reliable means of communi-
cation and positioning, the absence of perfectly surveyed charts, passages of shallow 
depths which are not compatible with the drafts of large vessels, specific equipment 
imposed by the regulations of the Polar Code, the availability and the obligation of a 
paid escort of a Russian icebreaker depending on the area and the Ice class of the ship, 
3. All sea lanes in the Canadian archipelago were closed to traffic during the Covid period for fear 
of contaminating local populations.
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additional insurance premiums, the virtual obligation to use desulphur-free fuel which 
is much more expensive than heavy fuel oil but necessary for the protection of the envi-
ronment, etc. For these many reasons, three of the five largest container transport com-
panies, including the French company CMA-CGM, declare that they do not want to 
transit through the region. The annual volume of direct transits on the North-East Pas-
sage represents only about thirty ships per year for a tonnage of 440,000 tonnes4, i.e. 
the volume equivalent to one day’s traffic through the Suez Canal. Conversely, destina-
tion traffic in solid or liquid bulk on this same route, even if it remains modest, reached 
32 million tons in 2021, an increase of more than 16 % in 5 years. The Decree of the 
President of the Russian Federation of May 5, 20185 clearly sets freight volume targets, 
i.e. 80 million tons per year to be reached in 2024 on the NSR. This volume is mainly 
linked to the export of hydrocarbons and minerals from Russian onshore extraction 
sites. Industrial sites on the Yamal peninsula concentrate the majority of exported volu-
mes. This destination traffic is largely based on specialized ice-breaking tanker traffic 
that sails all year round. In summer, these ships sail to Asia via the NSR and in winter 
to Murmansk. In 2021, the Yamal LNG gas liquefaction plant of the Russian private 
industrial giant Novatek produced more than 20 million tons of LNG which transited 
by sea, which is 2/3 of the annual volume of destination traffic. Very important Russian 
industrial projects in mining (Coal - AEON), gas (Arctic LNG2 - Novatek) but also oil 
(Vostok Oil - Rosneft) with Chinese, Japanese and also European financing are being 
developed on the Gydan and Taymyr peninsulas in eastern Siberia. Despite the crisis 
in Ukraine, the decree for the development of the Arctic for 2035 imposes the genera-
tion of a volume of destination traffic which should reach 100 million tons in 2030. To 
ensure this transport by sea of liquefied gas from the Yamal LNG plant, 15 icebreaker 
LNG carriers are already sailing. An order for a new fleet of around ten LNG carriers 
and oil tankers equipped with an ice-breaking hull has already been placed and some 
are already under construction or in service. In order to optimize the operation of these 
vessels designed to navigate autonomously in the pack ice, transhipment hubs are being 
built at the ends of the NSR, with traditional tankers ensuring the rest of the voyage to 
their final destinations. Floating transhipment barges with the capacity to accommo-
date two LNG carriers simultaneously are being built in a South Korean shipyard and 
will be installed in 2023, the first on the Kamchatka Peninsula on the eastern side of 
Russia in the North Pacific. and the second in the bay of Ura Guba , near Murmansk in 
the Kola Peninsula (figure 2).

The economic development of the Arctic is a priority for the Russian government 
where the exploitation of fossil and mining deposits in Siberia represents 15 % of Rus-
sian GDP. Their reserves on land are considerable and those offshore seem to be too. 
The construction of new industrial operating complexes will mechanically contribute 
to the increase in maritime traffic, the melting of the permafrost favoring export by 
sea rather than land via pipelines or railroads. With the need to migrate to less pol-
luting energies, Russia aims to also develop the production of hydrogen-based energy 
4. 1.2 billion tons per year for the Suez Canal.
5. Decree of the President of the Russian Federation of May 5, 2018 ”On national goals and strate-
gic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”.
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which could abound the volume of maritime traffic at the end of this decade. With the 
law of the federal plan for the development of the northern maritime route of 2035, the 
Russian government is giving itself the means to secure this bulk traffic by investing 
massively in civil and military infrastructure. The expected investments are colossal, 
216 billion dollars will be needed to make this Arctic space attractive and secure. The 
aim is to continue the construction of new nuclear-powered icebreakers. A first series 
of five ships with a power of 60 MW are currently under construction. The first th-
ree, Arktika, Sibir and Ural are already in service. Another 120 MW mega icebreaker, 
Leader project, whose keel was laid in early 2020, will be capable, when commissioned 
in 2027, of opening a 50 meter wide channel in the ice. Russia's intention is to open the 
sea route from the North to the East all year round for traffic bound for Asia from 2023. 
Atomflot, the subsidiary of Rosatom which is in charge of the management and deve-
lopment of the Northern Sea Route aims for 2030 to develop a transit route in time with 
ice-breaking container ships between two dedicated hubs at the ends of the North-East 
passage. The NSRA State Administration, under the supervision of Atomflot, which 
legitimately manages and controls maritime traffic on the NSR, thanks to the applica-
tion of Article 234 of UNCLOS, the maximum extension of the summer sea ice which 
leaves an ice-free water route passable for 3 months of the year leads to the conclusion 
that the Northern Sea Route is indeed a closed and controlled corridor. The Northwest 
Passage responds to these same principles, but only on the nautical level.

Arctic Space Sovereignty
The Arctic space is bordered by large nations with substantial military power and ma-
jor political weight. With the fall of the Berlin wall and on the initiative of Finland, 

Figure 2: Transshipment hubs at the ends of the Northeast Passage ( © Hervé Baudu 
– Ensm 2021).
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was created in 1996 by the declaration of Ottawa, the Arctic Council. It is a discussion 
forum between the states of the Arctic created in order to renew a dialogue between 
nations and local populations on the problems of the Arctic region. In 2008, on the oc-
casion of the Ilulissat Declaration, the 5 states of the Arctic Arc agreed to settle their 
maritime disputes in accordance with international law and in particular the United 
Nations Convention on the Law of the Sea. Politically, all issues between the Arctic 
states, with the exception of those of Foreign Affairs, Defense and Security which re-
main sovereign, are discussed within the Arctic Council and its working groups6. This 
intergovernmental cooperation forum which brings together the five Arctic states plus 
Iceland, Sweden and Finland (the Arctic 8) as well as the permanent representatives 
of indigenous peoples, subarctic states and various associations acting as observers 
is a forum for discussion and not a government decision-making body. This assembly 
claims the right to settle disputes between states in the Arctic space without the subar-
ctic states having to interfere. This balance between an Arctic Council that allows 
indigenous peoples to express themselves and the sovereign freedom of action of the 
neighboring countries suits all players for the time being. This mode of operation is un-
precedented and however generates the frustration of subarctic states, in the forefront 
of which China and the European Union who do not want a closed management of the 
high seas of the Arctic Ocean. Immediately after the invasion of Ukraine, the 7 mem-
ber countries of the Arctic Council excluded Russia, which had held the presidency 
since May 2021, and all work has been suspended until now.

Underlying tensions
This economic development is not, however, exempt from tensions linked in particular 
to the assertion of sovereignty of the strong Arctic states. Under the pretext of ensuring 
the security of its coasts and maritime approaches, Russia has modernized its hea-
vily armed military bases on the Siberian islands or on its coastline, without however 
reaching the level of the Cold War. Russia’s military presence in the Arctic essentially 
has three objectives: to develop military power, particularly maritime power, to assert 
its sovereignty over its Arctic arc and more broadly over the western Arctic, to have 
modern armed means to counter the NATO powers, particularly beyond the Norwegian 
Sea, in order to protect its strategic bases on the Kola Peninsula and control maritime 
traffic in the North-East Passage. The entire Barents Sea is considered by Russia as a 
sanctuary zone (Bastion) extended to the Norwegian Sea up to the GIUK7 in which the 
Navy of the Northern Fleet must contain the NATO fleets which would then be in range 
Russian vital centers (nuclear submarine bases, Northern Fleet) by cruise missile fire. 
To achieve its objectives, Russia is giving itself the means to make the Arctic Ocean 
a closed space by exercising strict control over a corridor corresponding to its EEZ, 

6. There are six Arctic Council Working Groups (WGs) .
7. Greenland , Iceland , United Kingdom : Compulsory passage for NATO submarine fleets to enter 
the Arctic Ocean and a ”lock” for the Russian Navy, which is hampered from having free access 
to the North Atlantic. During the Cold War, this passage was equipped with American underwater 
hydrophones anchored on the ocean floor, the SOSUS channel (SOund Surveillance System Barrier) 
tasked with spotting Russian ships heading for the Atlantic Ocean. She is now disarmed.
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open during the summer period and eventually all year round thanks to its future fleet 
of nuclear-powered icebreakers. The remilitarization of Russia in the Arctic includes 
the deployment of modern means, particularly in the anti-aircraft field. New construc-
tion or renovation of bases, mainly on the Arctic archipelagos where garrisons, fighter 
planes, anti-aircraft missile batteries, modern medium and long-range air detection 
systems, combined with electronic warfare capabilities are deployed (detection and 
jamming). Unique in the military command structure of the Russian Federation, the 
Northern Fleet was granted the status of an autonomous military district in January 
2021, thus emphasizing the dimension of mastery of the polar maritime space. Faced 
with this deployment of forces, the NATO navies (England, USA, Norway and to a 
lesser extent Denmark and soon Sweden and Finland) are carrying out more and more 
so-called security operations in the Barents Sea, pretending to want to assert their free-
dom to navigate in the Arctic Ocean. Without qualifying these maneuvers as FONOPs8, 
however, these incursions into its bastion are the subject of chronic protests from the 
Russian Federation. Faced with these demonstrations of forces that Russia interprets 
as interference in its legitimate defense space, it does not hesitate to manifest itself in 
a way deemed aggressive with, in particular, long overflights of reconnaissance planes 
at the limits of the Arctic, Norwegian and Americans, even sporadically jamming the 
GPS waves locally disrupting civil air traffic. It also carries out numerous long-range 
missiles launches in the Barents Sea. Without speaking of a rise in tension between 
Russia and the NATO states of the Arctic 8, in particular Norway and the USA, mi-
litary activity has never been so important in recent years. For example, the NATO 
Trident Juncture exercise held at the end of 2018 in the Norwegian Sea was the largest 
ever organized since the end of the Cold War. The United States has also reactivated 
its second fleet to assert its presence in the Barents Sea. It should be noted that Canada 
keeps away from these military exercises, limiting itself to its policy of defense and 
cooperation with its incumbent neighbour, in particular with the implementation of 
the AEW advanced detection radar chain which is part of the line of defense against 
Russian ballistic missiles. The tensions are not limited to “friction” of a military order 
but also of a political order. Many subarctic issues “pollute” the discussions endemic to 
the Arctic space, in particular the disputes between China and the United States. The 
Americans find it difficult to support the presence of the Chinese in the Arctic. China 
does not want to content itself with a role of financial backer in Russian hydrocarbon 
production projects. Its expansionist policy pushes it to assert itself as a “nearby-Ar-
ctic” country. Its BRI project9, the Silk Road, which is both maritime and terrestrial, 
pushes the Middle Kingdom to invest in all the Arctic projects necessary for its eco-
nomic expansion. As for India or Japan, the energy resources of Russia and Greenland 
are essential to them. The United States considers its presence in this Arctic space as 
an interference in the affairs of the Arctic 5. The very aggressive remarks of President 

8. Freedom of Navigation Operations: naval operation justifying freedom of navigation on the high 
seas (beyond territorial waters) in accordance with the United Nations Convention on the Law of the 
Sea. The United States Navy regularly conducts such operations in the China Sea to protest China’s 
illegal appropriation of Spratley and Paracel atolls.
9. BRI: Belt and Road Initiative.
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Trump by the announcement made in August 2019 of wanting to buy Greenland from 
the Danes clearly demonstrates the desire of the United States to keep the Chinese 
as far as possible away from the economic issues of the Arctic. As proof, the forced 
withdrawal of China in strategic investments in Greenland such as the exploitation of 
rare earths or in the financing of the extension of its three largest airports. So, should 
we worry about how the Arctic 5s, for example, will react when the Chinese come to 
escort their own cargo ships to the NSR with their conventionally or nuclear-powered 
heavy icebreaker, the project of which is under development?

Consequences of the Ukrainian invasion on the Arctic
Russia’s invasion of Ukraine in late February 2022 dramatically changed the Arctic 
landscape. This space had until then benefited from regional exceptionalism thanks in 
particular to its particular mode of governance. Russia, President of the Arctic Council 
for 2 years since May 2021, had the ambition to make the Arctic an area of open eco-
nomic development, in particular through the development of the Northern Sea Route. 
Vladimir Putin’s reactions to the revolt of Western economic sanctions and the reaf-
firmation of NATO with the decision of Finland and Sweden to join, are reflected in the 
return of Russian ostracism on the Arctic. The impact of Western sanctions on major 
industrial gas projects, particularly in the Gydan peninsula with Arctic LNG2, where 
project management was partly provided by a French company, has not weakened Mos-
cow, which is pursuing its ambitious development policy in the Arctic. Certainly this 
project, essential to the economic development of Russia, will be delayed, the time for 
the Russians to develop their own technologies. Admittedly, the increase in maritime 
traffic to 80 million tons on the North-East Passage desired by Vladimir Putin for 2024 
will not be achieved, but the desire to continue its growth with the emergence of new 
centers for the extraction of minerals and of hydrocarbons will meet its objectives in 
the short term. The construction of a series of 5 new 60 MW nuclear-powered icebrea-
kers, 3 of which are already in service, confirms the urgency of its development. The 
northern sea route is almost exclusively used by ice-breaking tankers which shuttle 
between production centers in Siberia and Asia. The road to the east is even partially 
open during the winter. If the infrastructure investments promised by Russia to secure 
the maritime route are not yet there, the traffic is intensifying to the benefit of Asia and 
India but to the detriment of Europe. In this new period of tension, it is to be feared that 
the northern sea route will be increasingly controlled by Russia. Should we expect a 
greater presence of Americans in the Arctic who have just decided to enlarge the port 
of Nome in Alaska to be closer to this space? Is the all-powerful Northern Sea Route 
Administration under AtomFlot an impediment to the free movement of ships on the 
high seas free of ice in summer? Will China, Russia’s ad hoc partner, take advantage 
of this to increase its presence in the Arctic? Isn’t the withdrawal of the Russians from 
projects linked to the protection of the environment within the Arctic Council likely 
to harm the necessary preservation of this fragile space? So many questions about the 
future of the Arctic space depend on the evolution of relations between Russia and 
Westerners. It is to be feared that the stalemate of the conflict in Ukraine will further 
harden relations between the states bordering the northern ocean.
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Conclusion
Should we expect an escalation between military powers, on the one hand a power 
reclaiming sovereignty to ensure supremacy over its close maritime environment, and 
on the other nations wishing to guarantee legitimate access to Arctic maritime space 
in line with international regulations? The political concept introduced by Norway of 
“High North, low tension” however predominated in the political exchanges, especially 
since the assumption of the chairmanship of the Arctic Council by Russia.

One certainty, however, is that Russia is still giving itself the means to develop and 
make this northern maritime route attractive, on which 15 % of its GDP depends. Vla-
dimir Putin’s desire is to maintain the momentum on projects in the hydrocarbon indu-
stry. He remains convinced that the needs for hydrocarbons and coal will continue for 
several decades, especially for Asian countries which are not yet aiming to completely 
decarbonize their industry. Moreover, the volume of European hydrocarbon exports 
has been largely absorbed by China and India since the application of Western san-
ctions. However, one uncertainty remains. If political ambitions manage to converge 
towards a mix of carbon-free energy production, a deadline that is accelerating, the 
white gold risks melting like snow in the sun...
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Hela den marina teknostrukturen – rättning 
inåt!
Abstract: In this article I will argue that there are production-oriented collabora-
tions based on common interests between political representatives, various parts 
of the armed forces, materiel administration, research world and defence industry. 
Based on a study by Ingemar Dörfer on the Viggen project, I call these partnerships 
“technostructures”. 

If growth in Swedish naval capabilities is to materialize, two things are required. 
First, the naval technostructure needs to be subjected to increased political pressure 
to deliver the increased warfighting capability that has been ordered. This task can 
preferably be given to the new national security adviser.

Second, all parts and management levels of the naval technostructure must be 
future-proofed and made ready for the necessary change. This takes place by rewar-
ding clear requirements, pace and deliveries. The work is characterized by the trans-
fer of knowledge and experience between the various parts of the structure as well as 
a balance between mandate, resources and cost. The right individual is placed in the 
right place while the present leadership challenges and supports the employees at 
the same time. The commanders and managers drive the transformation by showing 
what is really important, getting as many people on board as possible and winning 
and communicating small victories one after the other.

If knowledge is allowed to flow freely in the naval technostructure, it can deliver 
equipment from Swedish industry to the Swedish navy to protect Swedish interests 
at the right time, at the right cost and with the right quality.

Bakgrund
Försvarsbeslutet 2020 innebar en förändring av den svenska försvarspolitiken i 
och med att den nedåtgående trenden för försvarsanslaget bröts. Sedan den ryska
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invasionen av Ukraina våren 2022 har rejäla satsningar på Försvarsmakten avhandlats 
och beslutats. Natos tvåprocentsmål har hamnat mitt i det tänkbara utfallsrummet, och 
inte precis i en av kanterna. Det finns således stora förväntningar på stärkt svensk mi-
litär förmåga. I januari 2021 förtydligade överbefälhavaren det arbete som skulle ske 
i en dagorder, vilken avslutas med uppmaningen ”Vi startar nu – framåt!”1 Marinche-
fen uttrycker liknande tankar, men breddar perspektivet genom att konstatera att det 
”krävs att all personal, organisationer och andra myndigheter svarar upp mot de krav 
som ställs. Ledarskapet på alla nivåer kommer att vara avgörande.”2 

Dessa inriktningar verkar dock inte räcka, i alla fall om man ska tro ledamoten 
Robert Dalsjö som i november 2021 framförde på KKrVA:s blogg att vår upprustning 
går för långsamt. Dalsjös uppfattning bekräftas av den debatt som har förts om den 
svenska försvarsförmågan sedan Rysslands anfall mot Ukraina. I sitt inlägg visar han 
flera historiska exempel på att stater snabbt kan bygga upp sina militära styrkor ”om 
man verkligen vill”.3  Ett år senare, efter nio månader av krig i Europa och efter beslut 
om substantiella satsningar på att öka den svenska försvarsförmågan, verkar det fort-
farande gå för långsamt. Enligt ÖB befinner sig den militära tillväxten i ”en mycket 
tydlig beroendeställning till andra myndigheter och försvarsindustrin. Om de inte le-
vererar kommer vi inte att nå de mål som är satta i en ambitiös plan”.4

Möjligen är läget särskilt allvarligt i marinen. Det är mer än 20 år sedan ett ytstrids-
fartyg projekterades och byggdes i Sverige. Ubåtsproduktionen pågår visserligen, men 
de två ubåtarna av Blekingeklass dras med både fördyringar och förseningar. Kan 
marinen i rådande osäkra omvärldsläge och snabba teknikutveckling förutse vilka sys-
tem som krävs för att vinna framtiden? Har försvarsindustrin tillgång till alla de nöd-
vändiga kompetenser och komponenter som kommer att behövas för att kunna återta 
sin viktiga roll i det nationella försvaret i kris och krig?5 Finns sakkunskapen att be-
ställa avancerade system i det bantade Försvarets Materielverk? En kurs framåt ritades 
ut av hedersledamoten Thomas Engevall under KÖMS jubileumsvecka hösten 2021.
Engevall framhöll att det behövs ett förbättrat samarbete inom materielområdet mellan 
Försvarsmakten, FMV, FOI och försvarsindustrin för att önskade resultat ska kunna 
uppnås.6

Syfte och disposition
Ett svårt och allvarligt säkerhetsläge och en modernisering av en försvarsmakt som 
går för långsamt är inte någon bra kombination. Syftet med denna artikel är att föreslå 
åtgärder för att öka takten i den upprustning som har beställts. I inledningen påminner 
jag om att det finns s.k. teknostrukturer som jämte tydlig politisk styrning kan se till 
1. Micael Bydén, ”Överbefälhavarens dagorder 2021-01-22”.
2. Ewa Skoog Haslum, ”Marinchefens vilja”, 2021-02-09.
3. Robert Dalsjö, ”Öka – det går för långsamt!”, KKrVA:s blogg Försvar & säkerhet https://kkrva.
se/oka-det-gar-for-langsamt (2021-11-02).
4. https://www.di.se/ledare/troga-myndigheter-hotar-forsvarsmalen (2022-11-14).
5. Jan-Erik Lövgren, ”Försvarsindustriella förutsättningar – delrapport 2 från delprojekt ”För-
svarsindustri” inom projektet SES, KKrVAHT 1/2022, bihäfte, s. 12.
6. Thomas Engevall, anförande vid forsknings- och utvecklingsseminariet under KÖMS jubi-
leumsvecka, november 2021. Anförandet är refererat i TiS 6/21, s. 826.
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att privata organisationer och myndigheter tillsammans svarar upp mot ställda krav. 
Jag kommer därefter att analysera förutsättningarna för att skapa en stark marin tekno-
struktur med hjälp av Willie Pietersens tankar om att det svåraste steget i en förändring 
är att göra organisationen klar för att utvecklas. I ett avslutande resonemang om fortsatt 
arbete lämnas några konkreta förslag för att driva den förändring som måste till om en 
förstärkning av den svenska försvarsförmågan ska kunna realiseras på kort tid. 

Politisk styrning och teknostrukturer
Utan de politiska besluten sedan hösten 2020 hade det inte blivit någon förnyelse av 
Försvarsmakten, men för att så de facto ska bli fallet måste många olika delar vårt sam-
hälle vara inblandade. Dessa olika organisationer har av allt att döma olika motivatorer, 
men det finns flera exempel på att liknande aktörer kunnat fungera samstämmigt. Den 
byråkratiska förmågan att effektivt organisera en sjömakt var avgörande för uppbygg-
naden av 1500-talets tidiga svenska marinstridskrafter, snarare än att det fanns välväxt 
ek, hampa att slå och gott rekryteringsunderlag.7 Statsvetaren Ingemar Dörfer menade 
att det efter det andra världskriget fanns en s.k. teknostruktur mellan flygvapnet, den 
svenska flygindustrin och dåtidens flygförvaltning samt höga politiska befattningsha-
vare. Tillsammans utsatte strukturen Försvarsdepartementet för hårda påtryckningar 
att genomföra nyanskaffningar av svenska stridsflygplan.8 De brittiska förberedelserna 
inför Falklandskriget 1982 visar hur snabbt det kan gå när militären och industrin sam-
verkar för att uppnå en tydlig politisk beställning.9 2014 gick den svenska staten in med 
kraft mot det vid tillfället tyskägda Kockumsvarvet för att rädda den intellektuella 
egendomen i form av ubåtskunskap samtidigt som de skickligaste skeppsbyggnads-
ingenjörerna lockades över till Saab.10 

Det finns minst två gemensamma faktorer i dessa exempel. För det första den poli-
tiska viljan att uppnå de önskade förändringarna och för det andra ett nätverk mellan 
de inblandade aktörerna som binder dem hårt tillsammans. När det gäller den politiska 
styrningen är hög tydlighet nödvändig, men det råder ingen tvekan om att KÖMS, 
KKrVA m.fl. inte anser att den gällande svenska säkerhetsstrategin håller måttet.11

Istället krävs en bärande idé om vad totalförsvarets olika delar ska göra för att förbättra 
den nationella säkerheten,12 men även kraft att genomdriva denna styrning. Reger-
ingen har just utsett ledamoten Henrik Landerholm till nationell säkerhetsrådgivare 

7. Jan Glete, Swedish Naval Administration, 1521-1721: Resource flows and Organisational Capa-
bilities, Leiden: Brill 2010, s. 2-3.
8. Ingemar Dörfer, System 37 Viggen – Arms, Technology and the Domestication of Glory, Oslo: 
Universitetsforlaget 1973, s. 47.
9. Meir Finkel, On Flexibility, Stanford: Stanford University Press 2011, s. 118-119.
10. Monica Kleja, ”Spelet som fick Thyssen Krupp att ge upp Sverige”, Ny teknik 2014-04-15 https://
www.nyteknik.se/fordon/spelet-som-fick-thyssen-krupp-att-ge-upp-sverige-6398734 (2021-09-28).
11. KÖMS: En marin för Sverige 2018, https://www.koms.se/en-marin-for-sverige/, KKrVA: Vår 
marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa 2020, https://kkrva.se/bookstore/produkt/var-
marin-for-ett-tryggt-sverige-och-ett-starkt-europa/ och En nationell säkerhetsstrategi 2021, https://
kkrva.se/sveriges-nationella-sakerhetsstrategi/ (samtliga 2022-01-02). 
12. Johan Thunberger et al, ”Strategi för det oväntade 2”, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-
R--1132—SE 2004, s. 55.
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med placering i Statsrådsberedningen med uppgift att ”koordinera insatser mot natio-
nella säkerhetshot”.13 På detta sätt uppstår en ny möjlighet att leverera den nödvändiga 
styrningen till de inblandade departementen. Betydelsen av politisk påverkan på för-
svarsutveckling är redan väl beskriven av Barry Posen i en studie av nya militära idéer 
i Frankrike, Storbritannien och Tyskland under mellankrigstiden,14 varför den faktorn 
inte dissekeras vidare i denna artikel. 

De historiska exemplen ovan visar även på betydelsen av en ”teknostruktur” d.v.s. 
ett produktionsinriktat samarbete mellan politiska företrädare, Försvarsmaktens olika 
delar, FMV, forskningsvärlden och inte minst försvarsindustrin. Det som är intressant 
med en struktur av detta slag är att de olika aktörerna gynnas av det gemensamma be-
roendet trots att de har skilda drivkrafter och ofta olika företagskulturer. Ofta innehål-
ler teknostrukturen band och relationer som är grundade i kamratskap och förmågan 
att betrakta problemen ur många perspektiv. När strukturen utsätts för press, t.ex. av 
ett försämrat omvärldsläge eller möjligheterna att sälja materiel för stora summor, kan 
banden mellan aktörerna bli väldigt starka. 

Problemet är att dagens marina teknostruktur är svagare än den som fanns i den 
svenska stridsflygutvecklingens guldålder som Dörfer studerade. Även om tongång-
arna är helt annorlunda efter den ryska invasionen av Ukraina, är det bara tio år sedan 
försvaret ansågs vara ett särintresse.15 Det var länge sedan det beställdes och byggdes 
fartyg i Sverige. Försvarsmaktens personal har sedan 1990-talet fått lära sig att ut-
veckling och förändring är uttryck som är synonyma med försämring, men nu betyder 
de – ganska plötsligt – förbättring. Den kamerala logiken har fått råda och har skapat 
försiktiga och ibland oföretagsamma officerare, som ofta strävar efter att undvika fel i 
stället för att leverera resultat.16 På sina håll saknar industrin kunskap om de komplexa 
system som ska byggas. Ibland saknas det både erfarenhet och självförtroende.17 

Utveckling inifrån
Även om det går att pressa och därmed stärka en teknostruktur genom tydliga leverans-
krav är det svårt att utifrån koordinera de olika aktörerna helt enkelt beroende på att 
de har så pass olika motivatorer. Respektive aktör måste därmed först stärka sig själv 
för att sedan leverera till strukturen i sin helhet. Det krävs att varje del av den marina 
teknostrukturen vänder sig inåt och ställer sig frågor om hur just den kan höja tempot, 
förbättra kvaliteten och fokusera på leveransen av sitt eget bidrag till ökad krigförings-
förmåga. Ledarskapslitteraturen formligen svämmar över av modeller som syftar till 
att fatta bättre beslut snabbare och utveckla organisationer. OODA-loopen,18 Shewhart-
13. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/regeringen-utser-henrik-landerholm-till-
nationell-sakerhetsradgivare/ (2022-11-12.)
14. Barry Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain and Germany between The 
World Wars, Ithaca: Cornell UP 1984.
15. https://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-forsvaret-ar-ett-sarintresse/ (2022-11-12).
16. Per Edling, ”Försvarsbeslutet 2020 och dess innebörd för marinens förband, prolog”, TiS 1/21, s. 40-41.
17. Intervju med Thomas Engevall 2022-01-13.
18. Observe, Orient, Decide, Act – Berndt Brehmer, ”Hur man åstadkommer en snabbare OODA-
loop: överste Boyds syn på ledning”, KKrVAHT 4/2008. Boyd lämnade, enligt Brehmer, endast en 
bunt powerpointbilder till eftervärlden.
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cykeln19 och Willie Pietersens Strategic Learning20 är några exempel. Gemensamt är 
att de är cykliska och att det handlar om att uppfatta och analysera problemet, fatta 
och genomdriva ett beslut, utvärdera och förändra beslutet om det inte löste problemet. 
Pietersens strategiska inlärning sticker ut eftersom han framhåller att det svåra inte är 
att förstå problemet eller att fatta rätt beslut, utan istället att göra organisationen klar 
för att genomdriva beslutet.21 

Pietersen menar att utvecklingen i affärsvärlden påminner mycket om de anpass-
ningar som en militär styrka måste kunna göra för att segra på ett slagfält. Ett företag 
kan skapa affärsmässiga genombrott och hålla sitt försprång bara om det inser att det 
hela tiden måste förändras för att klara den rådande konkurrensen, precis som en mi-
litär styrka måste anpassa sig efter de rörliga och röriga förhållandena som råder på 
det moderna stridsfältet. Han har samlat sina tankar kring det ledarskap som krävs i 
en modell som han kallar strategisk inlärning. Modellens första steg är att förstå situa-
tionen och det andra att fokusera organisationen genom att fatta beslut om en tydlig 
målsättning. Det tredje, och som sagt svåraste steget, är att göra organisationen klar för 
att genomdriva beslutet. Det fjärde är att implementera beslutet i verksamheten innan 
det är dags att gå till det första steget igen.22

Bild 1: Pietersens strategiska inlärning.

19. W Edwards Deming, Out of the Crisis, Cambridge: MIT Press 2018, s. 74-75.
20. Willie Pietersen, Strategic learning : how to be smarter than your competition and turn key 
insights into competitive advantage, Hoboken: John Wiley & Sons 2010.
21. Willie Pietersen, ”Strategic learning – A leadership process for creating and implementing 
breakthrough strategies” s. 17, https://williepietersen.com/wp-content/uploads/pdf/Strategic_Lear-
ning.pdf 2014 (2022-04-14).
22. Pietersen 2010, s. xiii, s. 37-38, s. 42-43.
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Inrättning 
I denna korta artikel finns det inte möjlighet att göra Pietersens modell full rättvisa 
men utrymmet räcker till för att gå djupare in i det intressanta tredje förberedelseste-
get. Det är i förberedelsearbetet som den marina teknostrukturens verkliga utmaning 
ligger eftersom det kommer att krävas förändrade arbetssätt om det ska bli något resul-
tat. Det är ingen nyhet att vi människor inte gillar förändringar, trots att vi egentligen 
är mycket bra på att anpassa oss efter rådande förhållanden. Vi avskyr att byta kontor, 
men vi kan överleva i temperaturer från -50°C till +50°C. Problemet är bara att det inte 
blir någon förändring om inte organisationens medarbetare står bakom reformerna. 
På kaserngården är det inget problem att beordra ”Rättning framåt!” och sedan se 
omedelbart resultat, men när det gäller organisationsutveckling är det nödvändigt med 
betydligt större delaktighet än så. 

Pietersens tredje förberedelsesteg handlar om att få en organisation att ta sig an nya 
målsättningar och nya planer med hjälp av fyra angreppssätt vilka är inbördes bero-
ende av varandra: mätvärden och återmatning, arbetssätt och organisation, motivation 
och kompetenser samt kultur och samklang.23 

Bild 2: Utveckling av Pietersens tredje steg.
Pietersen menar att det är bra att börja med hur organisationens effektivitet mäts. Det 
är lätt hänt att allt annat ställs om, men att det fortfarande är gamla mätvärden som 
används. Det brukar vara svårt för statliga organisationer att hitta relevanta sätt att 
mäta sin effektivitet, men i några avseenden har Försvarsmakten visat sig vara ganska 
bra på att ställa om sina mätmetoder. Ett exempel är meritvärdet för internationell

23. Pietersen 2010, s. 121.
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tjänstgöring inom officerskåren. Under början av 2000-talet, när de internationella in-
satserna var mer omfattande än idag, var det i princip nödvändigt att ha genomfört 
minst en s.k. mission för att bli antagen till nivåhöjande utbildning, men idag när upp-
gifterna i huvudsak är nationella har detta krav tagits bort. Istället är det viktigt med 
rätt nationell stabserfarenhet innan man får klättra vidare.24 Värderingar av krigsför-
bandens duglighet har sedan flera år dessutom återupptagits helt i linje med att upp-
gifter nu ges till bataljoner och sjöstyrkor snarare än till vägposteringar eller enskilda 
fartyg. Medaljer utdelas av överbefälhavaren inte bara för hjältedåd i fjärran land, utan 
även för dristiga gärningar här hemma. Trots dessa exempel på förändringsförmåga 
finns det mycket kvar att göra. Tyngden av den förvaltningsmässiga och ekonomiska 
rapporteringen överstiger ofta bedömningarna av verksamhetsnyttan. För mycket tid 
läggs på att rapportera om olika förhållanden till tveksam ändamålsenlighet. Exem-
pelvis blir utförliga rapporter bara till några trafikljus när all data väl har aggregerats. 
Istället måste tydliga krav och tempo premieras. Leveranserna måste ske ”to cost” men 
även ”in time”. Materielen kan behövas för att kunna möta de operativa kraven redan 
innan slutlig materielöverlämning har skett, vilket systemet måste klara. Ubåten HMS 
Gotland var under sina provturer med i Natos ubåtsräddningsövning Sorbet Royal i 
Nordnorge juni 1996 och ett ännu mer talande exempel är att den norska fregatten 
Fridtjof Nansen deltog i sjöfartsskyddsoperationen i Adenviken 2009, trots att prov-
turerna fortfarande pågick.25 Hela teknostrukturen tjänar på att ett system kan testas i 
strid redan innan leverans.

Nästa område som behöver beaktas är arbetssättet och hur organisationen är struk-
turerad. Som ledamoten Fredrik Palmquist reflekterade över i TiS 1/21 är det inte alls 
säkert att en omorganisation löser de aktuella problemen,26 men däremot får inte en ut-
daterad organisation motverka de nya målsättningarna. Här har Försvarsmakten varit 
relativt förtänksam genom återinrättandet av de tre försvarsgrenarna, även om många 
viktiga mandat ännu inte har kommit armé-, marin- och flygvapencheferna till del. 
Dessutom har marinen börjat överväga möjligheterna till ökad garnisonssamordning 
av stödjande funktioner, som exempelvis säkerhetstjänst, IT-stöd och transporter.27 På 
samma sätt behöver samarbetet mellan teknostrukturens olika delar utvecklas. Pro-
grammerarna och skeppsbyggarna måste tala direkt med användarna ombord under 
utvecklingsfasen, men det är inte acceptabelt att befattningshavare långt ner i orga-
nisationen i sena skeden tillåts ifrågasätta gjorda kontraktuella överenskommelser. 
Mycken kunskap finns i teknostrukturen men det gäller att få detta kunnande att flöda 
fritt samt att öka tilliten både inom strukturen och för de produkter som levereras. 
Uttryck som att ”släppa loss kraften” och ”ni måste vara framåtlutade” används, men 

24. Ett Natointräde kommer att påverka dessa mätvärden. Förmodligen kommer det att bli nödvän-
digt med tjänstgöringar i Natohögkvarter världen över för att få klättra i karriären.
25. Per Erlien Dalløkken, ”Nå kan Norge sende to fregatter til operasjoner i tropiske farvann”, Tek-
nisk ukeblad 2021-08-03, https://www.tu.no/artikler/na-kan-norge-sende-to-fregatter-til-operasjoner-
i-tropiske-farvann/512258 (2022-01-10) samt intervju med ledamoten Jon Wikingsson 2021-12-28. 
26. Fredrik Palmquist, ”Försvarsbeslutet 2020 och dess innebörd för marinens förband, Marinsta-
ben”, TiS 1/21, s. 44. 
27. Marinstaben, ”Tilläggsuppdrag till VU21 – Utredning garnisonssamordning”, daterad 2021-01-14. 
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trots dessa uppmaningar om agila arbetssätt fattas besluten ofta för högt upp i organi-
sationen vilket drar ner tempot. Här gäller det istället att se till så att det finns en balans 
mellan mandat, resurser och uppgifter. För att lyckas ska respektive ledningsnivå hålla 
sig till sina beslutsmandat och tillse att besluten är koordinerade. En underställd chef 
ska inte behöva fråga sin överordnade för att kunna fatta sina egna beslut. Om chefer 
på alla nivåer fokuserar på att ställa tydliga krav, tilldela erforderliga resurser och nog-
grant följa upp de underställda chefernas beslutsfattande skapas en bra grogrund för 
ett effektivare arbetssätt. 

Att personalen är vår viktigaste tillgång är särskilt sant i förändring eftersom det 
gäller att vara rädd om medarbetarnas motivation och kompetenser. Inom den marina 
teknostrukturen råder det stora olikheter när det gäller sätten att kunna motivera med-
arbetarna. I industrin är det ekonomiska incitamentet betydande och handlar inte bara 
om möjligheten att raka hem bonusar utan även ofta om företagets långsiktiga över-
levnad. Även om försvaret är ett politikområde bland flera och statens resurser måste 
räcka till mycket, är Försvarsmakten mindre konkurrensutsatt än industrin. FMV och 
FOI befinner sig någonstans mitt emellan. För Försvarsmaktens personal handlar det 
mer om att vara en del i ett större sammanhang och att göra skillnad. Några tilltalas 
kanske även i vår individualistiska värld av att ställa sina tjänster till fosterlandets för-
fogande. Andra av att vara behövda. De allra flesta uppskattar det goda kamratskapet 
och de omväxlande arbetsuppgifterna. Gemensamt för alla anställda oavsett organisa-
tion är att vi trivs med att jobba i medvind och att vi gärna följer det minsta motståndets 
lag. Ledarskapet måste vara närvarande. Det handlar om att visa in de underställda och 
kratta bort de hinder som finns på vägen. På så sätt minskar frustationen och persona-
len kan fokusera på rätt saker. I Försvarsmakten pågår sedan många år ett arbete som 
syftar till att minska mängden hämmande regler och ineffektiva arbetssätt,28 men det 
är lättare att prata om förenklingar än att genomföra dem. Försöken att lätta upp de 
omfattande regelverken kan lätt uppfattas som en kamp mot väderkvarnar. Detta arbete 
måste intensifieras.

Den marina teknostrukturen är full av kompetent personal, men det finns en och an-
nan medarbetare som av olika anledningar inte kan eller vill förändra sig. Vissa menar 
att de en gång i tiden inte skrev på för att lösa uppgifter i något annat sammanhang än 
det som rådde just då, varför de anser sig ha all personlig rätt att motverka ett förbätt-
ringsarbete. Här måste avvägningar göras mellan individernas, ofta stora, yrkeskun-
nande och den energi som krävs för att förändra deras ståndpunkter. Att flytta på en er-
faren medarbetare kan i sig vara en utmaning, men en ersättare måste också rekryteras 
och komma på plats. I industrin kan man rekrytera från sidan i större utsträckning än 
i Försvarsmakten, men överallt är det viktigt med rätt erfarenhet. Problemet är att det 
i Försvarsmakten idag på sina håll finns en omotiverad tveksamhet när det gäller att ta 
på sig nya uppgifter och ansvar. Fenomenet är relativt nytt och beror förmodligen på att 
många chefer gärna vill bära både hängslen och livrem, vilket i sin tur påverkar den un-
derställda personalen. Både på skolorna och ute på förbanden har officersutbildningen 
en särskilt viktig uppgift genom att hela tiden uppmuntra yngre officerare att självstän-

28. Projektet har burit namnen Roller och relationer, FM 2025 och nu senast FM AGERA.
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digt fatta beslut och bereda snabbare karriärvägar för alla dem som vill och kan. Äldre 
chefer måste på sina håll acceptera nya handlingssätt och att det kanske helt enkelt kan 
bli lite fel ibland samt lotsa de yngre officerarna framåt. En bra sammanfattning är att 
”det helt enkelt handlar om att stödja och utmana på samma gång”.29

Sist, men inte minst, handlar det enligt Pietersen om organisationens kultur. Det 
finns få krafter som är starkare än en gemensam kultur d.v.s. en ensad uppfattning om 
vad som egentligen är viktigt. I TiS 1/21 påmindes läsarna om att ”Culture beats strate-
gy – every time”, vilket var Carl-Henric Svanbergs mantra när han försökte få Ericsson 
på rätt kurs i början av 2000-talet.30 Trots att aktörerna i den marina teknostrukturen 
kan ha skiftande utgångspunkter krävs samklang såväl inom respektive organisation 
som mellan de olika delarna. För att uppnå en sådan systemsyn behöver alla delar vara 
överens om att skapa en ordning som hela den marina teknostrukturen tjänar på och 
som är präglad av tydliga krav, leveranser och tempo. 

Inte heller den kulturella förändringen kommer gratis. Svanberg menar att en or-
ganisation måste lära sig att förändras, men när den väl har lyckats skapa ett föränd-
ringsklimat så blir detta en tillgång.31 När det gäller Försvarsmaktens arbete med sin 
organisationskultur finns det både bra och dåliga fall. Ett mycket bra exempel är hur 
den psykosociala arbetsmiljön och umgänget på jobbet har förbättrats av arbetet med 
Försvarsmaktens värdegrund. Problemen är inte lösta överallt, men dumheterna på 
kaserngårdar och i logementskorridorer är färre, samtalstonen mellan personal av olika 
ålder, grad och kön är bättre. Öppenheten mot dem som inte är vita, heterosexuella och 
män är en helt annan än bara för några år sedan. Dessutom uppmärksammar vi goda 
insatser i större omfattning än tidigare. Mycket har utvecklats till det bättre, men be-
klagligtvis finns det också riktigt dåliga exempel. Den spretiga funktionsstyrningen, 
helt i enlighet med Försvarsmaktens tillämpning av New Public Management,32 svå-
righeten att hålla sig till de olika stegen och rollerna i materielförsörjningscykeln samt 
att vissa frågor kan ges orimligt långa beredningstider, är några bevis på att det finns 
saker kvar att göra. 

Kulturell förändring ställer höga krav på cheferna. De måste skapa en gemensam 
uppfattning om vad som egentligen ska göras och vara uthålliga. För att lyckas måste 
cheferna också välja bort det som inte måste göras. Andra viktiga uppgifter är att upp-
märksamma allt som går bra samt att skapa ett samtalsklimat där alla får och vill bidra 
till diskussionen. Den onödiga försiktighet hos många officerare som tidigare nämndes 
kanske vittnar om att det på sina håll saknas utrymme för att ifrågasätta. Dessutom 
måste en chef alltid vara ett föredöme för sin personal. Det är spännande att se hur en 
hel organisation kan börja prata om en fråga bara för att chefen gör det. Ett exempel 
är att få medarbetare i Försvarsmakten hade funderat på organisationens värdegrund, 

29. Slutsats av en av deltagarna på ett seminarium vid Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona 2021-05-10.
30. Per Edling, ”Försvarsbeslutet 2020 och dess innebörd för marinens förband, epilog”, Tidskrift i 
Sjöväsendet 1/21, s. 77.
31. Louise Linder, Leva, leda, Stockholm: Prästbyrån AB 2006, s. 84.
32. Bino Catasus och Anders Grönlund, “More Peace for less Money: Measurement and Accoun-
tability in the Swedish Armed Forces”, Financial Accountability & Management, 21(4), November 
2005.
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eller ens visste att detta ord fanns, innan den dåvarande överbefälhavaren Håkan Syrén 
började tala om öppenhet, resultat och ansvar (ÖRA).

Slutsats
Om den förväntade svenska marina förmågetillväxten ska komma till stånd krävs två 
saker. För det första behöver den marina teknostrukturen utsättas för ökad politisk 
press att leverera den beställning av höjd krigföringsförmåga som har gjorts. Uppdra-
get kan med fördel ges till den nye nationelle säkerhetsrådgivaren.

För det andra måste alla delar och ledningsnivåer i den marina teknostrukturen rät-
tas in mot framtiden och göras klara för den nödvändiga förändringen. Denna inrätt-
ning sker genom att tydliga krav, tempo och leveranser premieras. Arbetet präglas av 
kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan strukturens olika delar samt balans mel-
lan mandat, resurser och kostnad. Rätt individ placeras på rätt plats samtidigt som det 
närvarande ledarskapet utmanar och stödjer medarbetarna på samma gång. Cheferna 
driver omdaningen genom att de visar vad som egentligen är viktigt, får med sig så 
många som möjligt samt vinner och kommunicerar småsegrar efter hand. 

Om kunskapen får flöda fritt i den marina teknostrukturen kan den utvecklas till 
att i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet leverera materiel från den svenska 
industrin till den svenska marinen för att skydda svenska intressen. På så sätt skapas 
En marin för Sverige i uttryckets rätta bemärkelse. Förmodligen bjuder KÖMS på möj-
ligheten att använda denna rubrik från arbetet 2018 som motto för den gemensamma 
ansträngningen.33

Fortsatt arbete34

Så vad ska egentligen göras för att bygga upp kompetens, erfarenhet och självförtro-
ende i den marina teknostrukturen? En bra början är att lära sig av andra. Nybygg-
nadsprojekt pågår i flera länder som vi redan samarbetar med, t.ex. i Finland och i 
Nederländerna. Även om det kanske inte är den finska fregattlösningen SQ2020 som 
den svenska marinen ser framför sig, finns det anledning att tro att många system 
kommer att vara gemensamma. Några ingenjörer och officerare på plats vid varvet i 
Rauma skulle kunna lära sig mycket, under förutsättning att språkbarriären kan brytas. 
Inom Sverige kan vi på samma sätt öka omfattningen av växeltjänstgöring, till exem-
pel mellan Marinstaben och FMV samt industrin. En annan möjlighet är att på allvar 
återinrätta en studieorganisation där personal från Försvarsmakten, FOI, FHS, FMV 
och industrin löser framtidens problem tillsammans. Om fler nivåer, hela vägen från 
myndighets- och företagsledningar till grupper av ämnesexperter, tänker tillsammans 
ökar både den gemensamma kunskapen och förtroendet aktörerna emellan. Båda dessa 
lösningar kräver att arbetskraft frigörs, vilket sannolikt är möjligt om upplösningen 
minskas i det kortsiktiga planeringsarbetet på de högre ledningsnivåerna.

Ett annat förslag är att använda testriggar och demonstratorer i större utsträckning. 
Ledamoten Jonas Kindgren påminde sällskapet om filosofin ”Build a Little, Test a 
33. Michael Zell et al, En marin för Sverige, KÖMS 2018, https://www.koms.se/en-marin-for-sveri-
ge/ (2022-01-10). 
34. Detta avsnitt är utvecklat efter ett samtal med hedersledamoten Thomas Engevall 2022-01-13.
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Little, Learn a Lot” i samband med sitt inträdesanförande.35 Ett bra svenskt exempel är 
utvecklingen av Stirlingmotorn vid Kockums under 1980- och 90-talen. En prototyp av 
maskineriet installerades i en sektion av en ubåt som testades förtöjd i Malmö hamn. 
Nästa steg var att förlänga ubåten HMS Näcken med en Stirlingsektion. Först därefter 
konstruerades från grunden en ubåtsklass med Stirlingmaskineri, d.v.s. Gotlandsklas-
sen.36 

I samma anda skulle vi idag kunna bygga och testa olika skrov inför framtidens 
ytstridsfartyg för att ta reda på om det är modernt stål, kolfiberarmerad plast eller nå-
gon annan lösning som passar bäst. En annan tänkbar demonstrator är en obemannad 
farkost med artificiell intelligens som verkar som framskjuten sensor eller skenmål, 
i enlighet vad ledamoten Lars Wedin skissar på i TiS 4/21.37 Mången rotechef har 
önskat sig en lojalare puling (organisatoriskt underordnad resurs) och här finns kanske 
svaret. Dessa testplattformar går på kort tid att ta fram. De första viktiga stegen har 
redan tagits genom att låta marinen pröva farkosterna under övningar.38 Visserligen 
kräver demonstratorerna investeringar, men bara bråkdelen av vad en större felsatsning 
kostar. Den pågående digitaliseringen innebär dessutom att det kommer att bli snab-
bare, enklare och billigare att ändra en idé om den inte visar sig fungera. 

Slutligen måste den marina teknostrukturen hålla nere utvecklingsambitionerna när 
materielen väl ska produceras. Istället för att ligga i teknikens absolut främsta fram-
kant i alla avseenden, som t.ex. i Visbyprojektet, måste dagens arbete fokusera på leve-
ranser av system som fungerar i dåligt väder och i strid samt går att få fram i tid. Endast 
robusta tekniklösningar som kan realiseras ska väljas. Endast de som med säkerhet kan 
leverera i tid får leverera. 

35. Jonas Kindgren, inträdesanförande i KÖMS 2022-03-16, ”Autonoma system och artificiell intel-
ligens i en marintaktisk kontext”.
36. Jan Nordenman, ”De moderna ubåtarna”, Teknisk information för försvarsmaterieltjänsten TIFF 
1/2004.
37. Lars Wedin, ”Obemannade system och artificiell intelligens – ett trumfkort för Marinen”, TiS 
4/21, s. 514.
38. https://www.navalnews.com/naval-news/2022/09/swedish-navy-tests-saab-enforcer-iii-usv-
during-exercise/ (2022-11-12).
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Ledamoten
THOMAS ENGEVALL

Cornflakes eller mjölk? – Fartyg eller varv?
Abstract: In this article the author discuss the necessary steps that needs to be taken 
in order for the Royal Swedish Navy to faster develop and build next generation of 
surface warfare ships. These ships will be the largest surface combattants within the 
Swedish navy since the destroyers of the Östergötland class were built in the 1950:ies. 
This calls for a joint effort in areas as competence, shipyard production, business mo-
dels, learning from shipping industry, stealth management and a strong leadership. 
Efter en 43-årig karriär i marinen är nog den förstnämnda frågan i rubriken den mest 
udda jag fått. Den ställdes till mig och mina kamrater när vi var aspiranter och tjänst-
gjorde som backlagsmän ombord på långresefartyget Älvsnabben på hennes sista lång-
resa vintern 1979 – 80. Vi trodde det var ett skämt men det var det inte. Vad vi valde 
– står sist i denna artikel – det var dock inte att ta cornflakes ena dagen och spara dem 
till nästa dag för att då komplettera med mjölk...

Att notera är att Älvsnabben när hon skrotades strax efter vår resa hade varit i tjänst 
sedan 1943, dvs i 37 år och då sågs som ett gammalt fartyg moget för skrotning. HMS 
Carlskrona som tog över som långresefartyg under många år och fortfarande är i tjänst  
har varit igång i 40 år, dvs 3 år mer än vad Älvsnabben var, när hon gick ur tiden. 

Nybyggnation av ystridsfartyg har sedan länge avstannat helt. Det senaste fartyget 
HMS Karlstad, den sista av Visbykorvetterna, sjösattes 2006 och hela Visbyserien 
är nu beslutad att få en så kallad halvtidsmodifiering i mitten av 2020-talet. Alldeles 
nyss är de bägge korvetterna Gävle och Sundsvall levererade efter livstidsförlängning. 
Det har varit ett mödosamt arbete att genomföra detta på de bägge 30-åriga korvet-
terna och förseningarna uppgår till flera år. Någon vinst till byggnadsvarvet har de 
inte genererat – tvärtom. För marinens del har det inneburit en hård ansträngning på 
de operativt tillgängliga fartygen med besättningar och antalet tillgängliga fartyg har 
stundtals varit kritiskt lågt.

I det underlag som överbefälhavaren lämnade till regeringen den 1 november i år, 
framgår vad gäller nästa generations ytstridsfartyg, YSF 2030, att:

Konteramiral (RO) Thomas Engevall är heders-
ledamot i KÖMS. Hans sista befattning innan pen-
sion som yrkesofficer 2022 var som chef för FMV:s 
ledningsstab. Han verkar nu som rådgivare till ett 
antal mindre företag inom försvars- och säker-
hetsområdet.
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"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this 
decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 
No single space project in this period will be more impressive to mankind, or more 
important for the long-range exploration of space; and none will be so difficult or 
expensive to accomplish." (Tal hållet för kongressen 25 maj 1961.)
“We choose to go to Moon … in this decade and do the other things, not because 
they are easy but because they are hard; because that goal will serve to organize and 
measure the best of our energies and skills, because that challenge is on that we are 
willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and 
the others, too.” (Tal hållet i Houston den 12 september 1962.)

Innebörd av texten
Kombinationen av kraven på ett kvalificerat luftvärnsrobotsystem och på att vi ska 
kunna vara en del av Natos stående styrkor och därmed även kunna uppträda på Väs-
terhavet och på Nordsjön leder till att YSF 2030 blir ett större fartyg än dagens Vis-
bykorvetter. Detta förtar inte Östersjön som vårt primära operationsområde men det 
kommer att ställas krav på att vi även kan verka i andra farvatten. Redan kravet på 
ett kvalificerat områdesluftförsvar leder till ett större fartyg. Vikten av kvalificerat 
luftvärn har inskärps med brutal tydlighet i Ukrainakriget. Ett annat dimensionerande 
krav är tidskravet. Totalt fyra YSF 2030 är beslutade att byggas och av dessa ska två 
vara levererade till marinen senast 2030 och de resterande åren därefter. 

Olyckskorparna kraxar
Redan innan bläcket torkat på ÖB:s förslag hörs olyckskorparna kraxa i horisonten. 
"Det går inte!", "Det tar mycket längre tid än så", "Vad ska vi med det till", "Vi har inte 
kompetens att bygga sådana fartyg", "Vad har vi på Nordsjön att göra?", "Stora fartyg 
blir sänkta direkt - se bara på Moskva" och så vidare. Man kan bli trött för mindre.

Att bestämma sig
Det är när detta nummer av TiS kommer ut, rätt exakt åtta år kvar till utgången av 2030. 
Det är klart att det går att bygga två fartyg med de önskvärda kapaciteterna till 2030 
om vi bara bestämmer oss och gör det som krävs för att lyckas. I detta ligger att inse 
vad som behöver göras och inte ta en räcka ovidkommande hänsyn till än den ena, än 
den andra parametern som helt säkert kommer att komma upp i debatten. Vi ska ju inte 
flyga till månen - vi ska bygga fyra fartyg. Man kan komma ihåg att det tog rätt precis 
åtta år från det att president Kennedy höll sina berömda tal kring månlandningen, tills 
målet var uppnått i juli 1969.

"YSF 2030 görs mer interoperabelt anpassade för att aktivt kunna utgöra bidrag till 
Nato stående styrkor och JEF (Joint Expeditionary Force). Med dessa fartyg ökar 
ytstridsförbandens förmåga avseende luftförsvar ytterligare då YSF 2030 beväpnas 
med luftvärnsrobotsystem med längre räckvidd än motsvarande system som instal-
leras på Visbykorvetterna. Den utökade luftförsvarsförmågan innebär att YSF 2030 
kan utgöra en relevant del av Natos integrerade luftförsvar."
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Några av de områden som behöver adresseras
Kompetens
Vi får inse att det idag finns ytterst få hos aktörerna (Försvarsmakten, FMV, FOI, FHS, 
Saab Kockums m.fl.) som varit med och utvecklat och byggt ett såpass stort ytstridsfar-
tyg som det nu är frågan om. Det senaste riktiga ytstridsfartyget av storlek som byggts i 
Sverige var jagaren Hälsingland som levererades 1959 och utrangerades 1982. Men åren 
har gått även sedan Visbykorvetterna togs fram och det egentliga kravställnings- och 
utvecklingsarbetet gjordes för 25-30 år sedan. Även här har många av de som var med 
nu gått i pension även om det finns ett mindre antal individer i systemet kvar i rullorna 
ytterligare några år. 

Här behöver vi hjälp från andra nationer som mer nyligen gått igenom motsvarande 
projekt i modern tid eller som ligger före oss i pågående projekt. Vi skulle kunna över-
väga att bilda en speciell projektgruppering av utländska rådgivare som på regelbunden 
basis eller permanent stöttar de samlade svenska aktörerna. En sådan skulle bestå av en 
mix av yngre och äldre operatörer, ingenjörer och industrirepresentanter. Vi behöver 
också, på det sätt som ledamoten Edling föreslår i sin artikel i detta nummer själva 
skapa oss erfarenhet från pågående internationella projekt genom att omgående (under 
2023) sända ut lämpliga officerare och civil personal från Försvarsmakten/FMV som 
efter hemkomst dediceras in i det svenska projektet. Här behöver Försvarsmakten och 
FMV bygga en tydlig plan för såväl myndigheternas egna behov men som även tillgo-
doser individernas långsiktiga utveckling så att denna tjänstgöring ses som en merit på 
sikt och inte verkar hindrande. Visst har vi ont om folk, men här finns inga genvägar till 
framgång och luckorna som uppstår kan täckas med nyrekrytering av främst civil per-
sonal. Ett ökat och dedicerat samarbete med akademierna bör också kunna vara en del 
i denna kompetenssatsning där Försvarshögskolan kan ges en roll att tillsammans med 
KTH och Chalmers stötta med kompetens i olika skeppstekniska frågor.

Det torde nu stå helt klart för alla att ett antal av de problem i form av förseningar 
och fördyringar som skett i A26-projektet sedan kontraktsskrivningen 2015 beror på att 
samtliga parter (Marinen, FMV och Saab Kockums) överskattade den egna erfarenhe-
ten, kompetensen och förmågan att bygga en såpass komplex produkt som en ubåt. Ingen 
ville riktigt inse och erkänna att den erfarenhet och kompetens med tillhörande förmåga 
att gemensamt hitta bra lösningar på de utmaningar som alltid uppstår hade diffunderat 
ut från organisationerna sedan ubåtssystemet Gotland togs fram dryga 20 år tidigare. 
Vi är i princip i samma läge nu för ytstridsfartygen och därför krävs det ett rejält och 
gemensamt kompetensmässigt häv hos alla för att lyckas.

Produktionskapacitet
En viktig fråga är var vi ska kunna hitta tillgänglig produktionskapacitet för att bygga 
fartygen. Historiskt sett har flertalet större ytstridsfartyg byggts på svenska varv, före-
trädesvis de i Göteborg (Eriksberg, Götaverken & Lindholmen) även om andra byggts på 
Finnboda och några på Kockums (Malmö). I modern tid är det först sedan de dåvarande 
kustkorvetterna Stockholm och Malmö kom i mitten av 1980-talet som samtliga ytstrids-
fartyg byggts på varvet i Karlskrona (numera Saab Kockums AB). 
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Med de övriga arbeten som ska ske under 2020-talet (halvtidsmodifiering av Visby-
korvetterna, livstidsförlängning av Koster-klassen samt färdigställandet av A26-projek-
tet) är det, enligt min uppfattning, i princip uteslutet att det skulle vara möjligt att SKAB 
åtar sig produktionen av YSF 2030 givet tidskravet när fartygen ska levereras.  

Varven i Göteborg är sedan länge nedlagda så det gäller därför att relativt snabbt 
"gaffla in" lämpliga byggnadsvarv och påbörja dialogen. Det finns självfallet förde-
lar om vi kan bygga vidare på existerande nationella samarbeten, oaktat om de är på 
myndighetsnivå eller på industrinivå. Härvidlag torde det var gynnsamt om vi kan 
utnyttja den erfarenhet som finns hos såväl Saabs olika delar samt hos BAE Bofors. De 
har samarbeten med andra varv i nationer som Nederländerna, Singapore, Rumänien 
(där KBV byggt flera fartyg), UK m.fl. som bör utnyttjas. Det är dock många som vill 
förstärka sina försvarsmakter så vi kan inte dra varvsfrågan (eller för den delen frågan 
om vapen- och ledningsystem) i långbänk utan vi måste relativt snabbt bestämma oss. 

Kontraktsform
En av de svårare frågorna att tackla torde vara vilken kontrakts- och prisform som de 
nya fartygen ska upphandlas med. Häri ligger också frågan om vilken roll som Saab 
ska erhålla i kontraktet. Att tro att den inte skulle vara betydande är naivt, men den kan 
likväl tänkas utformas på ett antal olika sätt. Det gäller att hitta en modell som skapar 
positiva incitament för såväl kund som leverantör att komma till leverans i tid, inom 
avdelad ekonomi och med avsedd funktion. Jag tror man enbart kan utesluta två model-
ler, dels en modell med ett fastpris och dels en modell med ett rent kostnadskontrakt 
(ung: "bok och räkning"). Den förstnämnda kommer ingen leverantör att ställa upp 
på och den sistnämnda kommer inte staten att "köpa". Mellan Försvarsmakten, FMV 
och de större industrierna har ett arbete benämnt "Den Svenska modellen" genomförts 
och den utvecklades senast på årets Försvarsföretagsdagar i början av december. Den 
handlar mycket om transparens, dialog och ömsesidig förståelse för parternas villkor 
samt en gemensam vilja att tidigt lösa de problem som uppstår i stället för att hamna i 
"eviga diskussioner" om vems fel saker är när det går snett. Här finns säkert utrymme 
för en diskussion om möjliga vägar framåt, men inte heller de kan tillåtas dra ut på 
tiden för länge om vi ska "hinna med". Några alternativ som skulle kunna studeras 
djupare anser jag är;

• Saab Kockums blir huvudleverantör med systemintegrationsansvar och underkon-
trakterar samtlig övrig industri inkluderande byggnadsvarv. Vad gäller utrustning 
av fartyget genomförs detta i huvudsak på valt byggnadsvarv, men kan till även till 
delar utföras på plats i Karlskrona.

• En projektallians bildas mellan FMV och Saab Kockums med den senare som hu-
vudleverantör. En projektallians bygger på att man skapar en gemensam organisa-
tion mellan parterna som svarar för ledningen av projektet. På det viset kan man 
skapa bättre förutsättningar för att finna gemensamma lösningar på de frågeställ-
ningar och problem som uppstår längs vägen. 

• Man går ett steg bortom projektallians och bildar ett Joint Venture mellan staten 
(Försvarsmakten/FMV/FOI) och Saab (koncernnivå) för övergripande projektstyr-
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ning och ledning. Detta JV sluter kontrakt med byggnadsvarvet och ett fåtal utvalda 
industrier som anses vara av strategisk art (lvrobot, pjäs, strids- och eldledning, tor-
ped & robot). JV:t tar systemintegrationsansvar visavi de industrier man tecknar kon-
trakt med. Skälet bakom ett sådant förslag är att bättre kunna utnyttja och bygga upp 
svensk kompetens och så långt som möjligt bygga en gemensam kultur för att säkra 
leverans inom tid, ekonomi och funktion. Ett JV skulle vara ett tämligen stort steg för 
staten att ta, men å andra sidan är vi i ett väldigt speciellt säkerhetspolitiskt läge så det 
ska inte uteslutas att det är möjligt. 

Annan hjälp att ta
Vi har i våra led i KÖMS flera ledande befattningshavare ur svensk rederinäring. De 
beställer fartyg på löpande band. Visserligen är det inte ytstridsfartyg som beställs 
men väl andra avancerade, och större fartyg. Att det går fortare att bygga sådana far-
tyg är föga förvånande men tidsskillnaderna är ändå för stora för att tro att de enbart 
beror på att "det är komplicerat" med örlogsfartyg. Frågor som en liten och effektiv 
projektorganisation med en projektledning med stora mandat och starkt kommersiellt 
stöd finns all anledning att studera och lära sig av. Det går även bra att studera hur 
Kustbevakningen var organiserade och drev sina projekt när hela deras fartygsflotta 
omsattes.
Smygteknik
En fråga som behöver ägnas speciell omsorg är smygtekniken. Den är ett svenskt sig-
num på flertalet enheter som vi idag opererar med Visbykorvetterna som främsta ex-
empel med "total stealth". Smygteknik undervattensmässigt är dock lika viktigt på våra 
minjaktfartyg (buller, magnetik, stöttålighet mm). Redan när Visbykorvetterna bygg-
des fördes en diskussion om hur stora fartyg kan vara som helt byggs i kolfiberkompo-
sit. De viktmässiga fördelarna jämfört med ett stålfartyg sas då upphöra någonstans 
vid ett fartyg med dryga 100 meters längd (Visby är 72 m). YSF 2030 bedöms bli väl 
över 100 meter och i kombination med att ingen direkt utveckling på något varv heller 
skett vad gäller stora fartyg helt byggda i kolfiberkomposit kan man utgå från att YSF 
skrov kommer att byggas i stål. 

 Detta innebär att skrovet i sig kommer att ha sämre grundförmåga smygegenskaps-
mässigt än vad Visby har magnetiskt, ir-signaturmässigt, stöttålighetsmässigt mm. 
Här krävs därför stor omsorg kring design och system som kan hjälpa upp detta läge 
så långt det är möjligt i form av magnetminskydd, isolering, upphängning av system 
inombords etc.

Vad gäller utformning av överbyggnader som brygghus mm finns all anledning att 
studera om inte dessa kan byggas i annat material än stål där kolfiberkomposit el-
ler  GRP-sandwich kompletterat med material för säkerställd radarreflektion i önskad 
riktnig (som fanns på Smyge). Andra fördelar som vikt, inget ytterligare magnetiskt 
bidrag, ir-signatur mm talar för att en sådan lösning underlättar arbetet med smyg-
tekniken. Här har bl.a. varvet i Karlskrona genom åren bibehållit kompetens och även 
exporterat brygghus till ett antal nationers mariner. Till de öppna exemplen på detta 
hör exporten av brygghus till den Singaporianska marinens åtta "Littoral Mission Ves-
sels" av Independence-klass. 
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Som alltid finns det anledning att påminna sig om vad som är smygteknikens syfte, 
vilket inte bara är att vara så osynlig som möjligt. I korthet når man följande taktiska 
fördelar med låga signaturer (radar, ir, magnetik, buller, elektromagnetisk strålning 
m.fl. signaturer): 
• Det är möjligt att som chef ombord själv välja när man vill synas och när man vill 

uppträda mer dolt,
• Motståndarens upptäcktsavstånd minskar vilket ger större utrymme att agera såväl 

geografiskt som tidsmässigt,
• Egna sensorers kapacitet såväl över, på som under vattnet ökar då eget brus minskar 

(analogt med att det är lättare att höra andra om man är tyst själv),
• Egna motmedelssystems förmåga/möjligheter att hantera inkommande vapeninsat-

ser ökar då det blir lättare att "lura" motståndarens målsökare. Detta ökar fartygens 
överlevnadsförmåga väsentligt. 

Ledarskap
Vi kan åtgärda alla ovanstående frågor och många därtill, men fortfarande inte lyckas 
om ledarskapet längs resan sviktar. De bägge viktigaste aktörerna i detta är Marinche-
fen och Chefen för Marinmateriel (VerkO Marin) på Försvarets Materielverk. Dessa 
två befattningshavare måste över tid stå fast i de val som görs initialt så att fartygens 
konfiguration och förmågor inte äventyras. Ändringar, hur vällovliga de än kan sy-
nas vara, kommer att såväl försena som fördyra projektet. Det räcker således inte att 
dagens marinchef, konteramiral Ewa Skoog Haslum, och dagens C VerkO Marin, bri-
gadgeneral Patrik Hjorth, kommer överens. Deras efterträdare måste stå surrade vid 
"samma mast" ända fram tills dess fartygen är levererade. Modifieringar och ändringar 
får komma i nästa fas. Detsamma gäller för övrigt deras underställda som inte kan till-
låtas ägna sig åt krypskytte när väl överenskommelsen kring vad som ska tas fram är 
gjord. "Rättning inåt!" – som ledamoten Per Edling skriver i sin artikel i detta nummer 
av TiS gäller. För oss som gått i pension eller blivit reservofficerare gäller det att inte 
ställa sig i båset med "olyckskorpar". Vi behöver snarare fråga oss om hur vi kan hjälpa 
till på olika sätt för att det hela ska lyckas. Bäst är så klart att aktivt och tydligt stötta 
det hela och bidra med kompetens och erfarenhet. I det fall någon av oss skulle tycka 
att det kommande valet är fel kan denne ändå hjäpa till – genom att hålla tvivlen för 
sig själv.

Cornflakes eller mjölk? – Fartyg eller varv?
Vi är nu i ett läge där den marina produktionen är av en sådan omfattning att vi kan 
lägga nybeställningar på flera varv utan att riskera att vårt svenska varv i Karlskrona 
får sådan underbeläggning att det avvecklas. Vi kan välja både fartyg och varv, vilket 
vi inte kunnat göra på länge. Det gäller nu att göra våra val och sätta högsta fart framåt. 

På Älvsnabben blev lösningen, i vart fall i mäss 2 som jag tillhörde, att vi utprovade 
de energirika delikatesserna Cornflakes och Coca-Cola samt Cornflakes och apelsin-
juice (i pulverform som kunde blandas med vatten) som vi själva köpt på Trinidad.
Då som nu gäller att ankare i mössan (och propeller i bältet) löser alla problem!
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid ingången av 2023 har Kungl. Örlogsmannasällskapet totalt 352 ledamöter enligt nedanstående 
fördelning:

Svenska första hedersledamöter 2
Svenska hedersledamöter 14
Utländska hedersledamöter                     16
Ordinarie ledamöter 297
Korresponderande ledamöter 23

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 1534 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
1300 Tim Sloth Jørgensen 1951 1999 -
1302 Vladimir G Egorov 1939 1999 -
1316 Angelo Mariani 1935 2000 -
1331 Hans Holmström 1949 2001 -
1350 Bengt Halse 1943 2002 IV
1405 Jay M Cohen 1952 2006 -
1406 Jacob Wallenberg 1956 2006 IV
1413 Jørgen Berggrav 1953 2007 -
1442 Nils Wang 1958 2010 I
1459 Michiel Hijmans 1958 2012 I
1471 Lena Erixon 1960 2014 I
1477 Kari Takanen 1957 2015 I
1482 Alain Coldefy 1946 2016 I
1521 Rune Andersen 1969 2021 I

Ordinarie ledamöter F-år I-år VSG
892 Åke Johnson 1923 1966 II
899 Jacob Sundberg 1927 1967 IV
911 Bengt O’Konor 1925 1968 II
914 Arne Gustafsson 1929 1968 II
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1149 Sven O Bidö 1935 1984 IV
1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 III
1159 Rolf Malm 1934 1985 III
1164 Ove Bring 1943 1985 IV
1165 Nils-Ove Jansson 1946 1986 I
1171 Björn Ljunggren 1942 1987 II
1172 Örjan Sterner 1938 1987 III
1173 Lars Wedin 1947 1987 I
1175 Torsten Björnsson 1938 1987 II
1176 Olov Andersson 1942 1987 I
1179 Rolf Brehmer 1943 1988 III
1181 Lars O Graner 1939 1988 II
1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988 I
1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 I
1185 Anders Stävberg 1943 1988 II
1186 Jan Nordenman 1947 1988 III
1191 Leif H Sjöström 1938 1989 IV
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947 1989 III
1194 Stefan Engdahl 1950 1989 I
1195 Lennart Danielsson 1947 1989 I
1196 Bo Wranker 1946 1989 II 
1198 Sture Malmgren 1943 1989 III
1199 Hans Corell 1939 1989 IV
1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 IV
1203 Lars Wigert 1937 1989 IV
1214 Gert Schyborger 1940 1990 IV
1220 Curt Lundgren 1947 1991 II
1228 Sven Rudberg 1947 1992 I
1229 Håkan Syrén 1952 1992 I
1231 Göran Boijsen 1951 1992 II
1232 Bengt Rygge 1943 1992 III
1235 Robert Dalsjö 1958 1992 I
1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 IV
1238 Göran Gunnarsson 1950 1993 I
1239 Rolf Löthman 1949 1993 I
1246 Bertil Malmberg 1940 1993 IV
1248 Björn Hamilton 1950 1994 II
1249 Bo Wallander 1952 1994 III
1253 Erik Norberg 1942 1994 IV
1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 IV
1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 I
1257 Christer Nordling 1944 1995 II

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

918 Jan Prawitz 1932 1968 IV
932 Cay Holmberg 1933 1969 II
963 Jan Bring 1932 1971 II
999 Torbjörn Hultman 1937 1974 III
1020 Lars Norrsell 1934 1976 II
1023 Malte Jönson 1933 1976 III
1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 III
1045 Jan Eliasson 1940 1977 IV
1048 Jan Sondén 1933 1978 II
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 II
1058 Lars Inge Holster 1942 1978 IV
1065 Lars-Erik Hoff 1936 1979 II
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 I
1068 Frank E Rosenius 1940 1979 I
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 III
1070 Jarl Ellsén 1920 1979 IV
1075 Sune Birke 1944 1980 II
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 III
1079 Magnus Haglund 1942 1980 I
1080 Olof Bergelin 1940 1980 III
1082 Per Lundbeck 1936 1980 II
1088 Carl Gustav Fransén 1938 1981 III
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 II
1090 Christer Hägg 1939 1981 I
1094 Ulf Edman 1943 1981 III
1095 Ulf Rubarth 1939 1981 I
1097 Ulf Adlén 1929 1981 IV
1098 Roger Sprimont 1942 1981 IV
1102 Bo Hugemark 1936 1981 I
1103 Emil Svensson 1940 1982 I
1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 III
1105 Kent Nordström 1943 1982 III
1110 Robert Nordqvist 1941 1982 III
1112 Sölve Larsby 1941 1982 III
1115 Torsten Seeman 1930 1982 IV
1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 II
1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 III
1134 Sven H Salén 1939 1983 IV
1136 Christer Ardell 1936 1983 III
1141 Göran Frisk 1943 1984 I
1142 Bo Lindkvist 1937 1984 III
1145 Nils Eklund 1944 1984 II
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1258 Nils Bruzelius 1946 1995 III
1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 III
1262 Christian Allerman 1954 1995 I
1263 Jan Cederlund 1944 1995 III
1265 Lennart Månsson 1951 1996 II
1268 Tage Andersson 1951 1996 II
1270 Magnus Bergman 1960 1996 III
1272 Bengt Andersson 1955 1996 I
1274 Nils Daag 1948 1996 IV
1275 Tommy Åsman 1950 1997 II
1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 I
1277 Michael Gustafson 1957 1997 I
1278 Carl Fagergren 1960 1997 III
1279 Lars Gryzelius 1954 1997 III
1281 Claes Lundin 1958 1997 I
1284 Klas Helmerson 1942 1997 IV
1287 Gunnar Wieslander 1962 1998 I
1288 Claes Göran Hagström 1952 1998 I
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959 1998 II
1290 Odd Werin 1958 1998 I
1291 Hans Wicklander 1963 1998 III
1292 Anders Olovsson 1967 1998 II
1293 Johan Jenvald 1966 1998 III
1294 Anders Svensson 1964 1998 I
1295 Gunnar Åselius 1965 1998 IV
1297 Lars G Josefsson 1950 1998 IV
1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 I
1303 Stefan Axberg 1945 1999 III
1304 Günter Villman 1954 1999 II
1305 Hans Jevrell 1964 1999 III
1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999 IV
1307 Christian Madsen 1955 1999 I
1308 Håkan Rugeland 1957 1999 III
1309 Mikael Tulldahl 1966 1999 III
1311 Henrik Landerholm 1963 1999 IV
1312 Hans O Broberg 1947 1999 III
1317 Anders Grenstad 1958 2000 I
1318 Bengt Jarvid 1953 2000 I
1319 Peter Bager 1955 2000 I
1320 Anders Järn 1960 2000 I
1321 Mikael Wendel 1955 2000 IV
1322 Jan Berglöw 1961 2000 III

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1323 Anders Johnson 1959 2000 II
1324 Håkan Magnusson 1959 2000 III
1325 Dag Hartelius 1959 2000 IV
1327 Manne K. A. Koerfer 1964 2000 III
1332 Erik Andersson 1957 2001 II
1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 II
1335 Andreas Olsson 1959 2001 III
1336 Kenneth Olsson 1949 2001 III
1337 Mats Furenius 1961 2001 I
1338 Kenth Gutensparr 1958 2001 I
1339 Mats Nordin 1960 2001 III
1340 Håkan Andersson 1961 2001 I
1341 Mats Johansson 1957 2001 II
1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 II
1343 Lars Rydén 1957 2001 III
1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001 II
1345 Herman Håkansson 1955 2001 II
1346 Nils Grandin 1953 2001 III
1348 Åke Holmquist 1943 2001 IV
1352 Magnus Hjort 1960 2002 II
1353 Jan Ericsson 1960 2002 III
1354 Carl-Johan Hagman 1966 2002 IV
1355 Per-Anders Emilson 1954 2002 II
1356 Mikael Åkerström 1963 2002 II
1357 Johan Hägg 1966 2002 II
1358 Dan Broström 1957 2002 II
1359 Thomas Fagö 1944 2002 IV
1360 Karl-Edvard Henriksson 1955 2002 I
1361 Fredrik Hesselman 1964 2002 II
1364 Niklas Granholm 1964 2002 I
1365 Inga-Lena Fischer 1948 2002 IV
1367 Sten Göthberg 1955 2003 IV
1368 Kent Zetterberg 1946 2003 IV
1370 Bengt Lundborg 1945 2003 IV
1371 Christopher Werner 1946 2003 IV
1372 Evorn Mårtensson 1961 2003 III
1373 Peter Haglind 1966 2003 III
1375 Lars Jakobsson 1957 2003 I
1377 Michael Krafft 1948 2003 IV
1378 Staffan Palmqvist 1957 2004 I
1379 Bengt Lundgren 1965 2004 I
1380 Jan Thörnqvist 1959 2004 I
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Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1381 Patrik Selling 1963 2004 I
1382 Patric Hjort 1965 2004 III
1383 Mikael Johnsson 1958 2004 III
1384 Jan Floderström 1962 2004 II
1385 Kristian Gerner 1942 2004 IV
1386 Per-Ola Johansson 1966 2004 II
1387 Hans Granlund 1961 2004 II
1389 Klas-Göran Karlsson 1955 2004 IV
1390 Joakim Severinson 1962 2004 III
1391 Mats Elofsson 1965 2004 III
1392 Dan Sten Olsson 1947 2005 IV
1393 Olof Stenhammar 1941 2005 IV
1394 Claes Grebell 1949 2005 III
1395 Per Jenvald 1962 2005 II
1396 Jonas Carlsson 1957 2005 II
1397 Magnus Lüning 1964 2005 I
1398 Marcus Mohlin 1965 2005 I
1399 Mikael Magnusson 1963 2005 III
1400 Fredrik Palmquist 1965 2005 I
1401 Håkan Nilsson 1964 2005 III
1403 Hans Josefson 1940 2005 IV
1404 Mats G Larsson 1946 2005 IV
1407 Jens Plambeck 1962 2006 IV
1409 Lars Rönnquist 1959 2006 III
1410 John Nilsson 1949 2006 III
1411 Mats Ericsson 1944 2006 IV
1414 Carl Öhrström 1961 2007 III
1415 Mikael Holmström 1955 2007 IV
1416 Stefan Larsson 1964 2007 III
1417 Rikard Askstedt 1964 2007 II
1418 Christer Svensén 1950 2007 II
1419 Leif Markusson 1947 2007 II
1420 Kjell-Ove Schramm 1968 2007 I
1421 Henrik Lindén 1966 2007 II
1422 Jonas Haggren 1964 2008 I
1423 Bo Berg 1965 2008 III
1424 Pär Flyghed 1964 2008 II
1425 Per Stefenson 1955 2008 IV
1426 Richard Tornberg 1967 2008 IV
1427 Roger Nilsson 1964 2008 I
1428 Andreas Hanson 1969 2008 IV
1429 Berit Blomqvist 1958 2008 IV

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1430 Mikael Brännvall 1968 2008 II
1431 Jonas Wikström 1962 2009 I
1432 Ola Truedsson 1956 2009 II
1433 Pontus Krohn 1969 2009 II
1434 Sverker Lindholm 1962 2009 III
1435 Åke Dagnevik 1948 2009 III
1437 Martin Norsell 1971 2009 III
1438 Gunnar Öhlund 1955 2009 III
1439 Annicka Engblom 1967 2009 IV
1441 Per Andersson 1946 2009 I
1443 Fredrik Hansson 1963 2010 I
1444 Magnus Westerlund 1960 2010 I
1445 Jon Wikingsson 1971 2010 III
1447 Joakim Dahlman 1974 2010 IV
1448 Anders Enström 1964 2010 I
1450 Olof Holm 1940 2010 IV
1451 Torbjörn Dalnäs 1946 2010 IV
1452 Claes Berglund 1965 2010 IV
1453 Per Edling 1972 2011 I
1454 Fredrik Norrby 1967 2011 II
1455 Peder Ohlsson 1962 2011 I
1456 Hans-Lennart Ohlsson 1961 2011 IV
1457 Carl Johansson 1958 2011 II
1460 Magnus Jönsson 1964 2012 I
1461 Anna Risfelt-Hammargren 1956 2012 IV
1462 Martin Jakobsson 1966 2012 IV
1463 Kenneth Raun 1963 2012 III
1464 Jerker Widén 1969 2012 IV
1465 Anna-Karin Broth 1967 2013 I
1466 Ola Alfredsson 1964 2013 III
1467 Tomas Martinsson 1968 2013 II
1468 Mårten Granberg 1963 2013 IV
1472 Jens Nykvist 1968 2014 I
1473 Evelina Hedskog 1981 2014 III
1474 Göran Arrius 1959 2014 II
1475 Anders Widén 1964 2014 I
1478 Niklas Wiklund 1975 2015 I
1479 Erik Thedéen 1963 2015 IV
1480 Johan Igert 1974 2015 III
1481 Mikael Carleson 1967 2015 I
1483 Mats Agnéus 1968 2016 I
1484 Linda Johansson 1973 2016 III



560

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1524 John Theander 1977 2021 II
1525 Anders Åkermark 1972 2021 I
1526 Patrik Mattson 1979 2021 I
1527 Jonas Kindgren 1973 2021 III
1530 Gudrun Persson 1962 2022 I
1531 Annika Nordgren Christensen 1972 2022 II
1532 Elvir Dzanic 1983 2022 IV
1533 Therese Tärnholm 1975 2022 III

Korresponderande ledamöter F-år I-år VSG
1169 John B Hattendorf 1941 1986 -
1254 Richard Cobbold 1942 1994 -
1285 Tor Egil Walter 1954 1997 -
1313 Tomas Ries 1953 1999 -
1328 Per Møller Nielsen 1960 2000 -
1330 Juha Nurminen 1946 2000 -
1363 Joris Janssen Lok 1963 2002 -
1374 Inge Tjøstheim 1955 2003 -
1402 Donald C F Daniel 1944 2005 -
1436 Milan Vego 1940 2009 -
1440 Hans Christian Bjerg 1944 2009 -
1449 Lee Willet 1968 2010 -
1458 Peter Hore 1944 2011 IV
1469 Hugues Eudeline 1952 2013 I
1470 Kenneth Gustavsson 1954 2013 IV
1476 Geoffrey Till 1945 2014 I
1489 Fred Hocker 1961 2016 III
1497 Charles Style 1954 2017 I
1504 Sigurd Smith 1963 2018 III
1514 Juhapekka Rautava 1967 2019 II
1528 Anders Friis 1963 2021 I
1529 Sebastian Bruns 1982 2021 I
1534 Michael Ellis 1934 2022 I

Ordinarie ledamöter forts. F-år I-år VSG

1485 Jonas Hård af Segerstad 1970 2016 II
1486 Torbjörn Lundströmer 1971 2016 III
1487 Patrik Norberg 1971 2016 I
1488 Håkan Lindberg 1969 2016 II
1490 Gunnar Möller 1967 2017 I
1491 Peter Thomsson 1976 2017 II
1492 Fredrik Hellström 1971 2017 III
1493 Peter Magnus Nilsson 1968 2017 I
1494 Jimmy Johansson 1976 2017 I
1495 Peter Ahlås 1948 2017 IV
1496 Erik Lagersten 1966 2017 IV
1498 Peter Sandwall 1963 2018 IV
1499 Anders Hörnfeldt 1970 2018 I
1500 Björn Brenner 1981 2018 I
1501 Mattias Widlund 1971 2018 IV
1503 Per Nilsson 1968 2018 II
1505 Patrik Gardesten 1967 2019 I
1506 John Timerdahl 1962 2019 III
1507 Roger Berg 1964 2019 III
1508 Andreas Nilsson 1979 2019 II
1509 Daniel Pettersson 1968 2019 I
1510 Johan Linders 1973 2019 II
1511 Fredrik Herlitz 1973 2019 I
1512 Andreas Hermansson 1973 2019 IV
1513 Mattias Svedin 1975 2019 II
1515 Ewa Skoog Haslum 1968 2020 II
1516 Fredrik Lindén 1972 2020 I
1517 Per Öhrstedt 1970 2020 III
1518 Carl Bergqvist 1978 2020 I
1519 Patrik Oksanen 1973 2020 IV
1520 Leif Grundberg 1964 2020 IV
1522 Jonas Källestedt 1971 2021 II
1523 Fredrik Peedu 1969 2021 II



561

Innehållsförteckning TiS 2022

ANDERSEN, RUNE Maritim sikkerhet i en ny æra ................................... 35
ANDERSON, HARALD Fredrik Henrik af Chapmans vindmätare ............. 101
BAUDU, HERVÉ The Arctic maritime issues ....................................... 526
BENSON, STEPHEN Six Cornerstones and Beyond, “I am not 
 finished”, part one ..................................................... 213
BENSON, STEPHEN Six Cornerstones and Beyond, “I am not 
 finished”, part two ..................................................... 343
BERGQVIST, CARL & En maritim strategi för att hålla angriparen 
WEDIN, LARS utanför landet ............................................................ 173
BJERG,  Den Svenske flåde 500 år .......................................... 437
HANS-CHRISTIAN
BRUNS, SEBASTIAN Svenska marinen in NATO: Opportunities and 
 Challenges .................................................................. 381
BRÄNNVALL, MIKAEL & Årsberättelse 2021 för Kungl. Örlogsmanna-
HÅRD AF SEGERSTAD,  sällskapets vetenskapsgren II ................................... 350
JONAS
BÖRJESSON, DICK Att vilja men inte kunna ............................................. 61
BÖRJESSON, DICK En Maritim Strategi för Sverige .............................. 187
BÖRJESSON, DICK Vill Du att Sverige skall stanna? .............................. 431
DALSJÖ, ROBERT & Europas ödesstund? .................................................... 18
GRANHOLM, NIKLAS
EDLING, PER & En svensk marin i Nato – en delrapport  ................ 513
HESSELMAN, FREDRIK
EDLING, PER Försvaret av Sverige börjar till sjöss – även 2071 ...310
EDLING, PER Hela den marina teknostrukturen – rättning inåt! .. 537
ELLIS, MICHAEL From the Crimean War to the Russian 
 Revolution and its Aftermath ................................... 452
ELLSÉN, JARL Ett genmäle till genmälet om marin information ... 434
ELLSÉN, JARL Sänkningen av robotkryssaren Moskva .................. 200
EMILSON, PER-ANDERS Kungl. Örlogsmannasällskapet och 
 Marinen 500 år .................................. 139, 249, 379, 507
EMILSON, PER-ANDERS Tack! ............................................................................. 14
ENGEVALL, THOMAS Cornflakes eller mjölk? – Fartyg eller varv? .......... 549
ENGEVALL, THOMAS & Referat från Swedish Security Forum 22´ .............. 363
HEDSKOG, EVELINA



562

ENGMAN, MATS Collateral damage for the Baltic region? ................ 163
EUDELINE, HUGUES China’s Maritime Geopolitics .................................. 221
EUDELINE, HUGUES News from the seas of China and 
 Indo-Pacific region ............................................ 117, 232
EUDELINE, HUGUES Taiwan-Ukraine: what parallels between China’s 
 and Russia’s maritime strategies? ........................... 443
FRIIS, ANDERS “The New Normal” .................................................... 390
GRANHOLM, NIKLAS Rysslands sjökrig mot Ukraina. Analys ur ett 
 marint och maritimt perspektiv ............................... 293
GRENSTAD, ANDERS Ordförandens anförande vid nedläggning
 av ämbetet .................................................................. 480
HAGLUND, MAGNUS Inför ingången i Nato ................................................ 329
HAGLUND, MAGNUS Vi behöver en modern nationell säkerhetsstrategi....181
HARJU, JORI Finska Marinen – operativ förmåga 
 genom samarbete ......................................................... 25
HORE, PETER The future Royal Swedish Navy and NATO ........... 399
H:SON ERICSON, STIG Sjökrig vintertid .......................................................... 83
HÅRD AF SEGERSTAD, Vilka slutsatser för den svenska marinen kan vi 
JONAS dra av kriget i Ukraina? ........................................... 169
HÄGG, CHRISTER Svensk marin strategi i en ny säkerhetspolitisk tid .. 403
JOHNSON, ANDRERS Året som gått 2022 ..................................................... 485
LINDBERG, HÅKAN Klart skepp cyberförsvar! ........................................ 203
KINDGREN, JONAS Kan vetenskapen bli konst? ...................................... 263
KÄLLESTEDT, JONAS Ledarskap – behovet av en marin kultur ................ 141
NILSSON, PER Med Aristoteles i gunrummet – tankar kring 
 marin taktikutbildning ............................................. 333
NORDSTRÖM, KENT Kommentarer och förklaringar till professor Carl
 Gust. Bergströms ”Anmärkning vid Herr Dun-
 thorne’s Regel, at corrigera Månans observerade
 distance ifrån Solen, eller en Stjerna” .................... 110
NYKVIST, JENS Det maritima EU ....................................................... 321
NYKVIST, JENS Vi är Nato! .................................................................. 409
PEEDU, FREDRIK Officer – Quo vadis? .................................................. 153
PERSSON, LARS G. Kustfästningar – en möjlig återuppståndelse? ....... 317
PERSSON, LARS G. & Marinen framöver ..................................................... 313
CORNELIUSSON, 
LARS-OLOF
RASK, BO Säkerhetspolitisk och strategisk utveckling i 
 Sveriges närområde – marina implikationer .......... 191



563

SAHLIN, PER-ANDERS Översättningsnormer – svenska sjöofficersgrader 
 till engelska ................................................................. 355
SELLING, PATRIK Sjömän och amfibiesoldater: Framtidens
 huvudrollsinnehavare? ............................................. 227
SJÖHOLM, NILS Marinen värderad på ett lätt och korrekt
 sätt går det? ................................................................ 447
SKOOG HASLUM, EWA & Genmäle till Kam Göran Walléns reflektioner om 
PEDER OHLSSON Marinens 500-årsjubileum ....................................... 259
SKOOG HASLUM, EWA Nordiskt samarbete – Svensk uppfattning ............... 51
TEANDER, JOHN Optimera eller kulminera – balansgång att möta 
 en ny marin era .......................................................... 269
TORNBERG, CLAES Changed naval strategy with Swedish and Finnish 
 membership in NATO  .............................................. 301
TOSSMAN, LARS Högtidsanförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets
 251:a högtidssammanträde........................................ 483
WALLÉN, GÖRAN Marinen 500 år – några reflektioner ....................... 255
WALLÉN, GÖRAN Några synpunkter rörande operationsområden,
 m.m. som medlemsnation i NATO ........................... 419
WEDIN, LARS Flottan – ett marginaliserat vapenslag? ................... 65
WEDIN, LARS Fransk sjöofficersutbildning ..................................... 207
WEDIN, LARS Hybridkrig på havsbotten  ....................................... 423
WIDLUND, MATTIAS Bättre utnyttjande av sjörättsdomstolarna – 
 Kommentar till artikeln Estoniarättegången:
 juridiskt feltramp havsrättslig materia .................... 77
ZELL, MICHAEL Sverige bör tillsammans med Finland inleda 
 samtal med Nato om en anslutning med tydlig 
 koppling till Rysslands krig mot Ukraina ................. 57
ZELL, MICHAEL Tamptal ......................................................................... 16
ÅKERMARK, ANDERS Marin markstrid – en glömd förmåga? ................... 285

Belöningar till bästa kadetter vid specialistofficersutbildningen ....................... 474
Belöningar utdelade samt omnämnda vid det 251:a 
verksamhetsårets avslutning .................................................................................... 500
Fabian och Eva Tamms stipendium ........................................................................ 506
Innehållsförteckning för Tidskrift i Sjöväsendet 2022 .......................................... 561
Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter ......................... 82, 105,  o-3-s Nr 5
Kungl. Örlogsmannasällskapet vid det 252:a verksamhetsårets början ............. 555
Ledamöter valda 2022 .............................................................................................. 498



564

Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet.......................................................... 556
Meddelanden från Kungl. Örlogsmannasällskapet ................... 3, 130, 241, 369, 469
Minnesteckningar för år 2021-2022 ........................................................................ 488
Ordföranden har ordet ......................................................................... 8, 135, 244, 374
Redaktörens spalt ........................................................................ 10, 136, 246, 376, 476
Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2022-2023 ..................... 478
Årgångssida ................................................................................................................... 1



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 2023 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 2023 
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 Anders Johnson, Teatergatan 3, 1 tr.
111 48 Stockholm



POSTTIDNING B
Returadress:
TiS
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Teatergatan 3, 1 tr.
111 48 Stockhom


