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litteratur

under fjolåret firade Kungl Örlogsman
nasällskapet 250 år, till vilket en jubileums
bok framtagits. Denna täcker in verksam
heten från starten fram till vår tid, i sig ett 
imponerande tidsspänne marin och mari
tim historia, således innefattande såväl den 
sjömilitära utvecklingen som den som skett 
inom den civila sjöfarten och havsrättsfrå
gorna. Resultatet är en intressant och smak
fullt utformad skrift som kan rekommende
ras inte bara den med intresse för sjömili
tära frågor och handelssjöfart utan även en 
publik med intresse för säkerhets och för
svarsfrågor generellt.

Innehållsmässigt ägnas särskilt intresse 
åt det senaste halvseklet, således den tid 
som förflutit sedan 200årsjubiléet 1971. 
Detta eftersom jubileumsboken från nämn
da år lyfte fram tiden efter första och andra 
världskriget jämte den efterkrigsperiod som 
omspänner åren 1945–1971. Samtidigt ger 
denna utgåva i likhet med här anmälda dito 
en intresseväckande historisk översikt med 
start i akademiens tillblivelse.

Sveriges marina akademi var och är dess 
ledamöter, vilka innehar expertkompetens 
inom hela detta dess fält, militärt som civilt. 

Det känns således tämligen okontroversiellt 
att hävda att Kungl Örlogsmannasällskapet 
och Kungl Krigsvetenskapsakademien be
fruktar sina respektive verksamheter, inte 
minst genom att ett antal ledamöter innehar 
dubbla ledamotskap.

Det viktiga sambandet mellan sjöfartens 
betydelse för fungerande funktionskedjor 
i vårt samhälle liksom skyddsaspekten av 
desamma säkerställs därmed genom den 
kunskapsbredd och djup som Kungl Örlogs
mannasällskapet representerar. Det kan häv
das att akademien betytt mycket för kun
skapsspridningen i vårt samhälle avseende 
sjöfart och sjöförsvar, ett arbete som inte 
varit helt lättkommunicerat i ett land som 
tenderat att visa begränsad förståelse för 
de frågor som akademien drivit. Den bris
tande förståelsen har generellt kunnat iden
tifieras från politiken, ibland också inom 
Försvarsmakten där minnet av försvarsgrens
striderna avskräcker upprepning, liksom i 
breda befolkningsgrupper. Detta till trots 
för att geostrategiska fundamenta tillsam
mans med en allt lägre nationell självförsörj
ningsgrad ger en tämligen självförklarande 
betydelse av en fungerande civil sjöfart och 
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ett sjöförsvar som, inte minst, volymmässigt 
överträffar dagsläget.

Jubileumsboken har ett brett anslag. För
utom den historiska exposén, tecknas utveck
lingen under det senaste halvseklet till lika 
delar mycket intresseväckande och igenkän
nande relaterat till den officersgeneration som 
recensenten tillhör. Således vi som utexami
nerades och verkade under flera decennier 
när den marina delen av djupförsvarskon
ceptet var en respekterad realitet och som 
under efterföljande utbildningar vid dåva
rande Militärhögskolan gavs djupare förstå
else för konceptets innebörd inom ramen för 
den gemensamma grundsyn som den högre 
militära utbildningen verkade för.

Utvecklingen från ett invasions till ett 
insatsförsvar har inneburit stora volymmäs
siga reduceringar som givetvis medför klara 
nackdelar när återtagandet mot ett natio

nellt existensförsvar är under genomförande. 
Samtidigt som tendenser till eländesfokuse
ring kan nedtonas givet de faktiska kvalité
er som dagens marina förmågor innehåller.

Bokens bredd accentueras av att andra 
för akademien viktiga områden lyfts fram. 
Marin teknik är ett tämligen självklart ämne 
eftersom den tekniska kvalitén på de marina 
systemen är en av de mest avgörande fak
torerna för framgång. Fjärran från det tek
niska perspektivet är bokens mera estetiskt 
fokuserade delar rörande konst och festivi
teter/celebrerandet av högtider.

Intressanta timmar i läsfåtöljen kan ut
lovas.
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