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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1995-03--28 
(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdets första del avhölls på Militärhögskolan i Stockholm medan den andra 
delen avhölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i närvaro av 45 leda
möter och gäster. 

§2 Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har hedersledamo
ten Olle Karleby avlidit. 

§3 Protokollet från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

§4 

§5 

Lieutenant General Thomas M Montgomery, US Arm y höll ett anförande med 
titeln "Peacekeeping Operations in Somalia" 
(M, som f n tjänstgör vid NA TO:s högkvarter i Bryssel var dessförinnan under tretton 
månader stf chef för FN:s samlade styrkor i Somalia och tillika befälhavare över USA:s 

militära styrkor i landet). 

Dr John Dockery höll ett anförande med titeln " Information War and Low 
Conflicts" (D är verksam inom Detense Information Systems Agency (DISA) i USA. 
Han har gjort omfattande studier inom konfliktforskningens område. D har tidigare 

arbetat inom det amerikanska försvarshögkvarteret i Pentagon. Washington D.C. och har 

strax innan tillträo.:t av den nuvarande tjänsten avslutat ett fyraårigt samarbete vid 

George Mason Centre for Excellence in C3I studies). 
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§6 

§7 

§8 

Efter en kort frågestund avslutades sammanträdets första del. 

Återupptogs sammanträdet med att korresponderande ledamoten Nils Abra
hamson höll sitt inträdesanförande under rubriken "Henrik af Trolie - sjöoffi-
cer, författare, kofferdistyrman, lantbrukare" . 

Avhöll korresponderande ledamoten Robert Dalsjö sitt inträdesanförande 
med rubriken "National Interest and Naval Strategy- Some Thoughts on the 
Roles and Structure of Swedish NavalForcesafter the Cold War". 

§9 Mr David Davis höll ett anförande betitlat "Peacekeeping Policy at the various 
levels of National and International Organizations" (D är Senior Member i staben 
vid Institute of Public Policy vid George Mason University, Fairfax, USA). 

§lO Efter en kortare frågestund förklarades sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 4/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1995-04-20 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls på Restaurang Jakthornet i Stockholm i närvaro av 30 ledamö
ter. 

§2 Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har korresponde-
rande ledamoten Agne Christenson avlidit. 

§3 Protokoll från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

§4 Föredrog kassören föregående verksamhetsårs räkenskaper. 

§5 Föredrogs revisionsberättelsen avseende föregående verksamhetsårs räkenska
per. 

§6 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 

§7 Orienterade kassören om detta årets och föregående års budgetar. Styrelsen 
har beslutat att göra en översyn av Kungl Örlogsmannasällskapets ekonomiska 
verksamhet i syfte att skapa bättre balans mellan intäkter och kostnader. Sty
relsen avser vid oktobersammanträdet föreslå en höjning av medlemsavgiften 
till 200:- /år och prenumerationsavgiften för TiS tilllOO:-/år. 

§8 Avhöll ledamoten Göran Larsbrink sitt inträdesanförande under rubriken 
"Svensk ubåtsjakt i ett internationellt perspektiv". 

§9 Förklarades sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Nr 5/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 1995-05-04 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler i närvaro av 40 
ledamöter och inbjudna gäster. 

§l Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat och hälsades dagens föredrags
hållare, Admiral Sir John "Sandy" Woodward, Royal Navy (ret) välkommen. 

§2 Protokoll från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

§3 

§4 

§5 

Admiral Woodward berättade om personliga erfarenheter och upplevelser 
under Falklandskriget 1982. (Dåvarande Rear Admiral Woodward förde befälet över 
South Atlantic Task Group under Falklandskriget. Hans sista befattning i aktiv tjänst 
före pensionsavgång var C-in-C Naval Home Command i Portsmouth). 

Efter presentationen följde en frågestund, där talaren beredvilligt lämnade 
uttömmande svar tillledamöternas många frågor. 

Förklarades sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 

Nr 6/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1995-05-09 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet avhölls på Militärhögskolan i Stockholm i närvaro av 52 ledamöter och 
inbjudna gäster. 

§2 

§3 

Protokoll från föregående sammanträde lästes upp och godkändes. 

Genomförde en diskussion över ämnet "Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken 1905-
1945" mot bakgrund av korresponderande ledamoten Bertil Åhlunds två nyli-
gen utkomna böcker. Författaren var diskussionsinledare tillsammans med 
örlogskaptenerna Erik Andersson och Anders Grenstad, vilka är elever vid 
Militärhögskolan. 

§4 Lämnade ledamoten Nils-Ove Jansson en aktuell orientering om undervattens
kränkningar. 

§5 Marinchefen, ledamoten Peter Nordbeck, höll ett anförande med titel "Mari
nens utveckling i ett nytt politiskt perspektiv", där han lämnade sin personliga 
syn i ämnet. 

§6 Efter en kort frågestund förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 
Herman Fältström 
sekreterare 
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Med tanke på den hårda konkurrensen, både i 
Sverige och internationellt, är vi stolta över att vi 
blev valda som leverantör av dessa system. 
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9LV Mk3 är ett toppmodernt system med distri
buerad arkitektur. Programvaran är skriven i Ada. 

CelsiusTech har under senare år nått en 
stark ställning inom området försvarselektronik, 
mycket beroende på våra konsekventa satsningar 
på ny teknik. 

CelsiusTech 
CELSIUS GROUP 

CelsiusTech Systems AB, 175 88 Järfälla. Tel: 08-580 840 00. Fax: 08-580 322 44. 

Ledamoten 
PETER NORDBECK 

Viceamiral Peter Nordbeck är sedan 1994-07-01 Chef för 
marinledningen inom Högkvarteret 

Marinens framtid i ett nytt politiskt perspektiv 

Anförande vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet tisdagen 9 maj 1995 

Vi har tidigare idag fått en genomgång av innehållet i ledamoten Bertil Åhlunds 
böcker och jag kan bara konstatera att de militärstrategiska problem, som där be
skrivs, är eviga. Vilka strategiska risker måste vi kunna möta? Hur skall de mötas? 
Vilka är de militära behoven, hur skall de tillgodoses och hur mycket får de kosta? 

Just nu är vi inne i en process, som skall 
leda fram till svar på dessa frågor och 
därmed bilda grund för beslut under 
1996 om Försvarsmaktens utveckling och 
verksamhet under de närmaste åren. Jag 
avser inte ikväll här kommentera hur 
denna process just nu hanteras inom För
svarsmakten och regeringskansliet Mitt 
inlägg begränsas till att redovisa min syn 
på vår aktuella militärstrategiska situa
tion och de behov denna genererar. 

Vissa utgångspunkter 
Försvarsmaktens uppgifter, beredskap 
och sammansättning styrs främst av de 
säkerhetspolitiska behoven men också 
av en rad andra villkor, vilka till sist gör 
det svårt att se ett tydligt samband mel
lan de säkerhetspolitiska behoven och 
hur Försvarsmakten utformas. De eko
nomiska villkoren för verksamheten blir 

dock förr eller senare helt dominerande. 
Formellt vet vi naturligtvis inte något om 
Försvarsmaktens och Marinens långsik
tiga ekonomi före det försvarsbeslut, 
som förväntas komma under senhösten 
1996 (FB 96). Regeringens inriktning av 
förberedelsearbetet ger oss dock under
lag för vissa - som jag tror - inte helt 
orealistiska antaganden. 

Med utgångspunkt från 1992 års för
svarsbeslut (FB 92) har de ekonomiska 
villkoren förändrats radikalt. FB 92 om
fattade, som vi alla vet, en långsiktig in
riktning och definierad planeringsekono
mi för perioden fram till 2002. Redan 
under hösten 1992 drabbades vi emeller
tid av ett krispaket som för perioden 97-
02 skulle komma att innebära en köp
kraftsreduktion om drygt 6 miljarder 
kronor. Härefter kom så den svenska 
kronans depreciering och en del andra 
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förhållanden vars långsiktiga effekter är 
svåra att beräkna. Jag tar mig dock frihe
ten att påstå att dessa förhållanden -om 
de blir bestående -innebär en ytterligare 
urholkning av vår köpkraft om ca 10 mil
jarder kronor för perioden 97-02. 

Regeringen har begärt att Försvars
makten skall redovisa handlingsvägar på 
ett antal olika nivåer, som täcker ett 
brett spektrum. Med utgångspunkt i 
dessa direktiv och med betraktande av 
vår statsfinansiella situation dristar jag 
mig till att påstå att det just nu finns ett 
politiskt tryck att ytterligare reducera 
försvarskostnaderna i FB 96. För att inte 
ta det för Försvarsmakten värsta scenari
ot kan det komma att handla om en re
duktion på 5 till10%. Summerar vi redu
ceringarna från 1992 kan det totalt kom
ma att handla om en köpkraftsminskning 
för perioden 97-02 om 30 till35 miljarder 
i förhållande till FB 92 - d v s mer än 
15% . En sådan minskning innebär natur
ligtvis en stor förändring för krigsorgani
sationen. 

När vi sedan beaktar att vissa projekt 
-jag tänker närmast på JAS-projektet
låser upp en stor del av anslaget, kan 
konsekvenserna för andra delar av krigs
organisationen bli mycket kännbara. Det 
kan komma att handla om en reduktion 
av krigsorganisationens omfattning, som 
överstiger 25% . 

Jag kan inte här redovisa innehållet i 
en sådan reducering, eftersom detta ar
bete just nu pågår inom militärledningen 
och ännu inte är färdigt. Så mycket kan 
dock sägas att en ekonomi, vars storlek 
jag ovan antytt, kommer att medföra 
kraftiga reduktioner inom alla funktio
ner och system. Personligen anser jag att 
en sådan utveckling inte överensstäm
mer med våra behov. En eventuell re
duktion av denna omfattning bör ses i 
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ljuset av att vi redan enligt FB 92 genom
förde en kraftig minskning av krigsorga
nisationen. Den minskningen gjordes 
med utgångspunkt i bedömningen att en 
angripare endast kan avdela begränsade 
men kvalitativt högtstående resurser mot 
oss. Vi ansågs därför kunna minska vår 
operativa förmåga. Skall ytterligare en 
25%-ig reduktion av krigsorganisationen 
genomföras måste man ställa sig följande 
frågor : 
- Vilka ytterligare avkall på operativ 

förmåga skall nu läggas till grund för 
vår verksamhet? 

- Vilka uppgifter skall vi inriktas mot? 
- Vad skall vara dimensionerande? 

Till del måste svaren sökas i Rege
ringens direktiv för förberedelsearbetet. 

Regeringens inriktning 
Regeringen säger att den pågående sä
kerhetspolitiska utvecklingen medger 
förändrade prioriteringar i försvarspoli
tiken. De närtida kraven på totalförsva
ret - och här avser Regeringen de när
maste tio åren- bör i större utsträckning 
än tidigare kunna bestämmas av uppgif
ten att medverka i eller ha handlingsbe
redskap för internationella fredsbefräm
jande och humanitära insatser. För tiden 
bortom de närmaste tio åren bör enligt 
Regeringen försvarsplaneringen skapa 
förutsättningar för totalförsvaret att kun
na hantera allvarligare situationer med 
förändrade uppgifter och ambitionsnivå
er. Väpnat angrepp utgör därvid enligt 
Regeringen den viktigaste långsiktiga 
grunden för totalförsvarets utformning. 

Som jag uppfattar det, anser Rege
ringen inte det vara möjligt att bygga för
svarsplaneringen på preciserade an
greppsfall av den typ som tidigare utnytt
jats vid planering. I stället bör planering
en bygga på analyser av militär doktrin-

utveckling och allmän teknisk förnyelse 
bland stridskrafterna i omvärlden. Att 
det föreligger betydande osäkerheter i 
sådana analyser påtalas av Regeringen. 
För att inte vara helt utan politisk inrikt
ning anger man dock att framtida väpna
de angreppshot skall karaktäriseras av 
följ ande allmänna grunder: 
- Angriparen skall antas disponera re

surser av hög kvalitet men med starka 
kvantitativa begränsningar. Huvud
delen av resurserna utgörs av strate
giskt rörliga insatsstyrkor. Vissa and
ra mer lokalt eller regionalt använd
bara resurser i närområdet kan till
komma. 

- Angreppet sker med högt inledande 
tempo och, så långt är möjligt, utan 
röjande militära förberedelser. An
griparen torde vara beroende av ett 
snabbt avgörande. 
Vidare säger Regeringen att militära 

angrepp på Sverige skall antas utgöra led 
i en större konflikt, som berör vitala stor
maktsintressen samt att existentiella mi
litära hot skall förutsättas beröra alla sta
ter i det fennoskandinaviska området 
och Baltikum. 

Jag anser att de nya anvisningarna rö
rande väpnat angrepp i väsentliga avse
enden överensstämmer med vad som låg 
till grund för FB 92 och att anvisningarna 
i övrigt ger en bra utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet. J ag anser vidare det 
vara rätt , som Regeringen gjort, att 
trycka på ett ökat behov av resurser för 
internationella insatser. Dock tycker jag 
att behovet av krishanteringsresurser i 
vårt närområde inte är uttryckt tillräck
ligt tydligt. Under alla omständigheter 
ger anvisningarna knappast underlag för 
beslut om minskningar i organisationen. 

Innan Försvars:nakten kan redovisa 
förslag till handlingsvägar krävs det pre-

ciseringar som berör frågan om var och 
vilka typer av lågkonflikter som särskilt 
bör beaktas i närtid samt hur vi ser kon
sekvenserna av den långsiktiga militär
tekniska utvecklingen. Hur påverkar 
denna karaktären på ett framtida krig? 

Kriser och krishantering 
Jag tror att det är en allmänt delad upp
fattning att Sverige inte är eller kommer 
att bli utsatt för något krigs- och an
greppshot under den närmaste framti
den. Innan en sådan situation blir aktu
ell, kommer vi säkert att få uppleva ett 
antal kriser, som idag kan vara svåra att 
förutse, men vilkas lösning och utfall kan 
komma att bli helt avgörande för den 
säkerhetspolitiska situationen. 

Under de närmaste åren kommer vår 
säkerhetspolitiska situation att domine
ras av utvecklingen inom och mellan 
Ryssland, den europeiska unionen (EU) 
och NATO. Problemet är dock att det 
inte med någon som helst säkerhet går 
att förutse vi lka former denna utveckling 
kommer att ta. Jag vill påstå att osäker
heten är genuin inom alla blocken. Det 
har skrivits hyllmeter om problemen i 
Ryssland och dess relationer med forna 
sovjetrepubliker. Jag behöver därför inte 
utveckla det problemet närmare. situa
tionen inom EU innehåller också ett an
tal fundamentalt motstridiga tendenser. 
Kommer de grupper, som driver på en 
utveckling mot ökad integration att få 
gehör för detta inom de breda folklag
ren? Det är inte en helt orealistisk hypo
tes att utvecklingen inom EU kan ta sig 
en radikalt annan väg än den, som 
Maastrichtfördraget ger uttryck för. Vil
ka grupperingar skapas då i Europa? 
NATO har genomgått en radikal föränd
ring sedan det kalla kriget. Det är dock 
osäkert om organisationens vitalitet kan 
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bevaras om den inte söker nya former 
och revir för sin verksamhet. Går det 
verkligen att förverkliga en ytterligare 
förnyelse av NATO utan att Ryssland 
med kraft motsätter sig en sådan föränd
ring? 

Problemen i Europa är mångdimen
sionena och svårlösta. Insikten om detta 
samt folkens historiska erfarenheter gör 
att hanteringen av problemen kommer 
att påverkas av nationella säkerhetsbe
dömningar. Det kommer att ta mycket 
lång tid innan frågorna kan hanteras med 
utgångspunkt i en grundmurad förtroen
derelation. Militär makt kommer därför 
att ha påverkan på och därmed också 
utnyttjas i syfte att försöka styra utveck
lingen. 

Vi måste således vara beredda på att 
konfronteras med ett antal säkerhetspo
litiska problem, vilkas karaktär emeller
tid är mycket svåra att förutse. Dock vill 
jag påstå att flera av de problem jag an
tydde har starka beröringspunkter med 
vårt omedelbara närområde. Låt mig un
derbygga påståendet med hjälp av scena
riot att Polen blir fullvärdig NATO-med
lem trots rysk opposition. Vilka motdrag 
kan detta tänkas utlösa? I östersjöregio
nen - mer än i någon annan del av vårt 
närområde - finns förhållanden som kan 
leda till allvarliga intressemotsättningar 
och där vi på ett eller annat sätt kan kom
ma att bli berörda. Dylika motsättningar 
kan ha sitt ursprung i olika uppfattningar 
om hur att reglera flyktingtrafik eller vil
ka åtgärder, som vidtas mot illegal verk
samhet. Vidare kan minoritetsproblem i 
de baltiska staterna och ryssarnas krav 
på transitotrafik genom Baltikum leda 
till problem. NATO:s framtida maktpo
sition i regionen kan också få stor inver
kan på karaktären av konflikter i närom
rådet. Jag vill också erinra om att Öster-
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sjön och dess utloppsleder är av strate
gisk betydelse för Rysslands kommuni
kationer med imperiets olika delar. Det 
är därför troligt att Ryssland kommer att 
vidta motåtgärder om man känner att 
maktbalansen i östersjöregionen kan ut
vecklas till ett hot mot Rysslands kom
munikationer. 

Sveriges hållning i eventuella tvister i 
Östersjöregionen - däri inbegriper jag 
även Östersjöns utlopp i anslutning till 
svenska västkusten - kan ha avgörande 
betydelse för den vidare utvecklingen. 
Det är därför enligt min mening viktigt 
att vi kan bidra till att stabilisera utveck
lingen i området. Den militära maktba
lansen i Östersjön är därmed av stor be
tydelse. Detta förutsätter en betydande 
svensk maritim kapacitet, vilken måste 
vara så utformad att den kan bemästra 
den marina krigföringens alla faser och 
former. Den måste medge att vi samti
digt kan hantera situationer i Östersjön 
och i Västerhavet. Det råder nämligen 
ett starkt samband mellan dessa områ
den. Utvecklar vi resurser för att kunna 
hantera olika former av kriser och kon
flikter i vårt närområde, kommer vi ock
så att förfoga över resurser som vid be
hov kan stödja FN och OSSE vid kon
fliktdämpande och humanitära insatser 
inom andra områden. Detta är också av 
Regeringen angett som en viktig uppgift. 
Detta ökade krav bör därför tillgodoses. 

Väpnade angrepp 
Vi kan inte utgå från att de problem och 
de motstridiga viljor som karakteriserar 
vår kontinent med säkerhet kan begrän
sas tilllågkonflikter eller starkt regiona
liserade strider bortom vårt närområde. 
Det skulle vara oansvarigt att inte beakta 
risken för att problemen kan urarta till 
en djupgående konflikt mellan Ryssland 

och EU - en konflikt i vilken vi skulle 
kunna bli utsatta för väpnade angrepp. 
Det är dock svårt att förutse karaktären i 
en sådan konflikt och därmed också vil
ka militära mål som kan bli aktuella. Un
der det kalla krigets dagar kunde vi ut
veckla krigsscenarier och försvarsplaner 
med stor precision. Angriparens militära 
och operativa mål kunde definieras och 
läggas fast. Därmed kunde också våra 
försvarsbehov preciseras. Idag är läget 
helt annorlunda. Eftersom vi inte kan de
finiera innebörden av konflikten, kan vi 
inte heller definiera de militära och ope
rativa målen för striderna. Vi saknar där
för viktiga ingångsvärden för utform
ningen av Försvarsmakten. Dock måste 
vi nu fatta beslut om investeringar för 
den försvarsmakt vi skall ha om 15 till 20 
år. Beslutsunderlaget måste därför bygga 
på kunskap om den militärtekniska ut
vecklingen och doktriner liksom med be
aktande av de stora osäkerheterna i ut
vecklingen. 

Den militärtekniska utvecklingen och 
dess inverkan på krigföringen kommer 
att göra sig gällande på alla nivåer. För 
vapensystemen resulterar detta i förmå
ga att dag som natt med hög träffsanno
likhet och på stora avstånd angripa och 
förstöra fasta yt- och punktmål samt alla 
typer av rörliga stridskrafter. Modern 
maskeringsteknik och olika former av 
skenmål samt vilseledning motverkar 
dock effekterna av denna utveckling. För 
ledningssystemen innebär utvecklingen 
nya möjligheter att på olika nivåer i nära 
realtid leda strid och med kort varsel ge
nomföra varierande insatser på taktisk 
och stridsteknisk nivå. Ledningssyste
men kommer därför att i ökad grad utgö
ra primära mål för de krigförande. 

Utvecklingen i vår omvärld av ståen
de styrkor för omedelbara insatser leder 

på sikt till ökad förmåga att utan omfat
tande förberedelser inleda begränsade 
angrepp. Förbättrade möjligheter genom 
bl a internationella avtal och teknik att 
upptäcka och identifiera truppförflytt
ningar, beredskapshöjningar samt inkal
lelser medför emellertid samtidigt ökade 
möjligheter för en försvarare att anpassa 
beredskapen. Trots att Regeringen sagt 
att angrepp kan inledas utan röjande mi
litära förberedelser , anser jag därför att 
angrepp av typen blixt från en klar him
mel inte rimligen bör läggas till grund för 
Försvarsmaktens långsiktiga samman
sättning. 

Det finns ingen entydig bild från var
ken teknisk eller operativ utgångspunkt, 
som ger grund för att utvecklingen skulle 
gynna en offensiv strategi och taktik mer 
än en defensiv. Utvecklingen gynnar den 
som tillvaratar teknikens möjligheter och 
som säkerställer en robust operativ ba
lans mellan medel och motmedeL 

Formerna för ett väpnat angrepp mot 
Sverige kommer, som jag sade tidigare, 
att påverkas av övergripande politiska 
och strategiska förhållanden samt av an
griparens uppfattning om vår militära 
beredskap och styrka. Det kan därför ta 
sig många olika former. Det kan riktas 
mot en eller flera vitala funktioner i syfte 
att framtvinga förändringar i vår utrikes
och säkerhetspolitik. Exempel på ett så
dant angrepp är att våra viktigaste ham
nar med inloppsleder mineras, varige
nom nära nog all import och export stop
pas, om vi inte har adekvata minröjnings
resurser. Ett sådant angrepp behöver 
inte nödvändigtvis följas upp med en re
gelrätt invasion. Ett angrepp kan också 
ges en starkt begränsad geografisk inrikt
ning med avsikt att temporärt förbättra 
angriparens strategiska position i Skan
dinavien. Det kan även syfta till en ge-
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nomgripande förändring av den strate
giska maktbalansen i hela norra Europa. 
Ett sådant angrepp kräver emellertid att 
operationerna redan inledningsvis inrik
tas mot total nationell underkastelse och 
att landet kontrolleras. 

Ett angrepp som syftar till att ockupe
ra hela eller stora delar av Sverige är det 
allvarligaste hotet mot vår nationella sä
kerhet och vårt oberoende. Ett sådant 
angrepp kan komma att riktas mot funk
tioner och platser, som är särskilt viktiga 
för vår omedelbara militära försvarsför
måga. Genom rimliga antaganden om 
förvarning kan emellertid försvaret av 
sådana funktioner och platser förstärkas 
före angreppet. Vi kan därmed skapa 
förutsättningar för att angriparen inte ti
digt kan slå sönder vårt samlade operati
va system. Genom en framsynt satsning 
på beredskapssystem samt på moderna 
vapen och motmedel kan därför redan 
de inledande striderna bli förlustbringan
de för angriparen. Han kan inte vara sä
ker på var framgångar kan nås. Samtidigt 
måste han skapa sig förutsättningar för 
att med rimlig säkerhet nå en snabb styr
ketillväxt för sina markstridskrafter. 
Med rörlighet och eldkraft måste dessa 
tidigt kunna lamslå vårt totalförsvar. 
Våra markstridskrafter måste slås innan 
de hunnit mobiliseras. En sådan styrke
tillväxt kräver omfattande transporter 
över sjön, som kompletteras med luft
transporter. Inte i något av alla de opera
tiva spel och studier jag deltagit i, har 
angriparen nått framgång, om han be
gränsar sin samlade styrketillväxt till vad 
som är möjligt med flygtransporter. Det 
finns dessutom inga trovärdiga tecken på 
att en sådan kapacitet kan skapas inom 
förutsebar framtid. Alla tillgängliga 
transportmedel kommer därför att ut
nyttjas. Sjötransporter ger därvid den i 
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särklass största kapaciteten. Tonnage 
finns redan idag för omfattande trans
porter. 

Allt pekar dessutom mot att vi under 
den närmaste framtiden kommer att få 
uppleva ett nytt teknologiskt genombrott 
inom sjöfarten. Industrin ställer nämli
gen krav på väsentligt minskade trans
portlider. Snabbgående katamaranfärjor 
är därför nu under konstruktion vid flera 
varv. När dessa om ungefär tio år blir allt 
vanligare, förändras också våra försvars
betingelser. 

Ett angrepp kan inledningsvis komma 
att föras utan klara frontlinjer, men där 
kontrollen över säkra transportvägar ge
nom luften och över havet samt försvaret 
av infallsportar blir avgörande för dess 
fortsatta förlopp. Våra marina stridskraf
ters förmåga att förhindra snabba och 
säkra fientliga transporter över hav och 
mot hamnar och urlastningsområden, blir 
därför av avgörande betydelse för våra 
möjligheter att med de samlade försvars
resurserna motstå väpnade angrepp. 

Ett mer omfattande angrepp på 
Sverige skall, som Regeringen anger, an
tas beröra stora delar av Skandinavien. 
Ett angrepp riktat mot norra Sverige 
måste definitivt omfatta krig med ett el
ler flera av våra grannländer. Den nordli
ga delen av landet kan av uppenbara skäl 
endast nås om angriparen förfogar över 
säkra transportvägar genom Norge och/ 
eller Finland. Detta förutsätter att stora 
delar av territoriet i dessa länder kon
trolleras. Med -som Regeringen anger
begränsade resurser för angriparen kan 
detta orsaka stora problem för honom 
samt kosta tid och resurser. Angrepp 
mot mellersta och södra Sverige kan teo
retiskt genomföras utan att andra län
ders territorier och stridskrafter berörs. 
Självklart underlättas angreppet om an-

griparen även kan utnyttja några av våra 
maritima grannländers territorier. Om vi 
själva inte kan möta och försvåra luft
och sjötransporter mot södra och meller
sta Sverige, erbjuder hav, hamnar och 
fartygstillgång en nära nog obegränsad 
kapacitet för snabba fientliga trupptrans
porter. Enligt min mening föreligger det 
således olika operativa problem och möj
ligheter, som måste bemästras och ut
nyttjas vid angrepp mot norra resp södra 
Sverige. Det finns ingen entydig analys, 
som kan visa var de största problemen 
och möjligheterna finns. Det är dock up
penbart att kampen om transportvägar
na mot norra Sverige huvudsakligen 
kommer att föras av Norge och/eller Fin
land samt att kampen om vägen mot söd
ra Sverige huvudsakligen måste föras av 
oss själva. Jag anser mig också kunna på
stå att ett framgångsrikt anfall mot vår 
södra rikshalva kan ge de i särklass störs
ta strategiska vinsterna för angriparen. 

Med dessa ord har jag önskat ge ut
tryck för min uppfattning att ett eventu
ellt framtida angrepp på Sverige kan ta 
sig många olika former. Syftar det till en 
snabb nationell kollaps, måste det inne
fatta invasion av markstridskrafter. Det
ta kan endast genomföras om angriparen 
förfogar över säkra och omfattande 
transportresurser. Enbart flygtranspor
ter är helt otillräckliga. Det kan dock ut
göra ett viktigt komplement - särskilt i 
inledningen av ett angrepp - till de stra
tegiskt avgörande sjötransporterna. 

Avvägningsproblemet 
Med stöd i dessa uppfattningar om kri
ser, lågkonflikter och väpnade angrepp 
anser jag att vi inom Försvarsmakten 
ofta gör en alltför snäv tolkning av anvis
ningen att väpnat angrepp skall vara di
mensionerande . Enligt min mening utgör 

kravet att kunna avhålla mot och möta 
väpnat angrepp en kvalitets- och kvanti
tetsstyrning av Försvarsmakten. Avväg
ningsprocessen får dock inte bli helt styrt 
av detta krav . 

Avvägningen måste i högre grad än ti
digare påverkas av hur vi vill kunna agera 
i lågkonfliktsituationer. Detta krav har 
tilltagit i styrka. Det kalla krigets miljö 
kunde nämligen karakteriseras av en situ
ation, där stadiet lågkonflikter i huvudde
len av Europa hade passerats. Nästa steg 
var fullt krig mellan NATO och WP. Idag 
är läget helt annorlunda. Det är, som jag 
tidigare anfört, svårt att i närtid se mer 
omfattande väpnade angrepp mot Sve
rige, innan en eller ett antal kriser lett till 
en djupgående försämring av nuvarande 
samarbetsklimat mellan Ryssland, övriga 
Europa och USA. Vikten av att idag kun
na hantera sådana kriser är därför relativt 
sett mycket större än under tidigare de
cennier. Detta förhållande bör därför till
mätas ökad vikt i vår försvarsplanering. 
För de marina stridskrafterna innebär det 
att antalet förband bör upprätthållas samt 
behov av ytterligare personal, så att en 
ökad del av våra förband kan hållas in
satsberedda i fred . 

Vad jag nu har sagt får inte tolkas som 
om jag tonar ner den långsiktiga risken 
för existensiella hot. situationen i vår 
omvärld innehåller problem, vilka har 
historiska rötter och som tidigare lett till 
krig. Vi ser dessutom ingen lösning på 
många av dessa problem. Vi behöver 
därför ett försvar av sådan styrka och 
sammansättning att det kan verka krigs
avhållande mot olika former av väpnade 
angrepp. Den strategiska situationen ta
lar emellertid för att risken för sådana 
hot kan minska, om vi förfogar över re
surser för att hantera kriser i s k lågkon
fliktscenarier. 
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Enligt min uppfattning var FB 92 ett 
bra försvarsbeslut. Men för fortsättning
en ger det inte tillräckligt uttryck för nya 
krav. Från rent militärstrategiska grun
der anser jag därför att försvaret bör ut
vecklas med en annan inriktning, vilken 
relativt sett bättre tillgodoser vår förmå
ga att verka under lågkonflikter. Samti
digt har de långsiktiga kraven på förmå
ga mot väpnat angrepp inte förändrats i 
avgörande grad. Det är en begränsad för
ändring som nu erfordras. Den kan dock 
inte genomföras om de ekonomiska re
surserna minskar i den omfattning, som 
jag indikerade i inledningen av mitt anfö
rande. Väpnade angrepp bör i allt vä
sentligt kunna mötas med en försvars
makt enligt den struktur, som lades fast i 
FB92. 

Om ekonomin för Försvarsmakten 
inte kan upprätthållas på nuvarande 
nivå, måste vi i det längsta vidmakthålla 
och utveckla förmågan att kunna hantera 
kriser och väpnade angrepp på vår natio
nella integritet. Avkall får då göras på 
förmågan att möta angrepp av karaktä
ren invasion. Våra tidigare erfarenheter, 
vilket framgår av Bertil Åhlunds böcker, 
talar tydligt för behovet av en stark ma
rin. De marina stridskrafterna är en 
omistlig länk i kedjan av en kris- och 
konfliktdämpande politik i vårt närom
råde. 

En enig marin 
Låt mig avslutningsvis beröra en helt an
nan fråga som beskrivits i Bertil Åhlunds 
böcker. Det framgår där att samstäm
migheten inom Marinen rörande de ma
rina stridskrafternas utnyttjande och ut
formning inte alltid varit entydig. I böck
erna kan jag se klara skiljelinjer mellan 
förespråkare för en pansarskeppsflotta 
och förespråkare för en lättare flotta . 
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Mellan Flottans och Kustartilleriets offi
cerare förelåg också mycket tydliga 
åsiktsskillnader om våra försvarsbehov. I 
dagens marin är det lyckligtvis svårt att 
finna dessa kontroverser. Vi har idag 
skapat en väsentligt fördjupad förståelse 
för sambandet mellan de marina syste
men. Genom att vi från 1996 ökar integ
rationen i utbildningen vid Marinens Of
ficershögskola, kommer denna insikt att 
ytterligare fördjupas. Vi är äntligen på 
väg mot en marin utan att därmed ge upp 
professionalismen och särarten inom de 
olika marina systemen. 

Det råder en stark enighet om vikten 
av att de marina förbanden nu utvecklas 
mot den bredd i konfliktbilden, som jag 
har försökt att redovisa. Detta innebär 
att de grundläggande kraven på kvalitet i 
system och utbildning styrs av krigets 
krav samt att organisationen i ökad grad 
anpassas till att lösa nya uppgifter. Det är 
framförallt grundorganisationens uthål
lighet som bör förstärkas. De marina för
banden skall inriktas mot att kunna upp
rätthålla full kontroll över vårt sjöterrito
rium och hävda våra internationella in
tressen i alla omgivande havsområden. 
De måste kunna motverka och röja fient
lig undervattensverksamhet. Vidare skall 
förbanden besitta förmågan att skydda 
egna sjötransporter och annan maritim 
verksamhet mot främmande militär 
maktutövning. Fientliga sjötransporter 
skall kunna bekämpas. Vi skall vara en 
stark länk i vårt försvar mot väpnade an
grepp. 

Hörnstenarna i denna utveckling ba
seras på en mångsidig ytstridsflotta, där 
helikoptrarna utgör en integrerad del, ett 
modernt ubåtsvapen samt operativt och 
taktiskt rörliga KA-brigader uppbyggda 
kring våra amfibiebataljoner. Insatser 
och striden skallledas av marinkomman-

docheterna med stöd av ett modernt led
ningssystem. Med en rörlig marin led
ningsresurs skall marinkommandona 
kunna förstärkas. Den marina infra
strukturen kommer att reduceras till för
mån för de operativt rörliga förbanden. 
Vi har en god grund att stå på och nya 
förband tillförs vår organisation. Det sju
der av aktivitet ute bland kustförsvars
förbanden. Amfibieförbanden organise
ras nu i högsta möjliga takt. Under som
maren påbörjar vi provturer med den 
första ubåten av Gotlandsklassen. För 
drygt en vecka sedan överlämnades un
derlag för Regeringens- som jag hoppas 
- snara beslut om anskaffning av YS 
2000. Under den gångna vintern har vi 
tillsammans med FMV och vår försvars
industri skapat förutsättningar för att 

kunna beställa denna serie om fyra nya 
mångsidiga korvetter. Relativt omvärl
dens fregatter är de små fartyg, men de
ras mångsidighet, utformning och utrust
ning markerar ett marintekniskt genom
brott. 

Vi har alltjämt en bra rekrytering och 
god tillväxt av unga officerare. Marinen 
är väl rustad att möta dagens och mor
gondagens utmaningar. Vi har de kvali
tativa resurserna för att tidigt kunna in
gripa och dämpa konflikter i vårt närom
råde. Det finns dock kvantitativa brister. 
Sverige har unika möjligheter att i fram
tiden vara en tydligt balanserande och 
konfliktdämpande part i Östersjöregio
nen och dess viktiga utloppsleder utanför 
vår västra kust- möjligheter, som måste 
tillvaratas. 

Säl<erhet till sjöss • • • 

Att hålla båten tät har under alla tider varit ett stort problem för båtbyggare 
och sjöfarande, många har både bokstavligt och bildligt talat, tagit sig vatten 
över huvudet. Många olika sätt har prövats, alltifrån kåda som indianerna an
vände för att täta sin björknäverkanoter, till den blandning av beck och ren
hår som sedan gammalt använts i Norrland. Enbart beck har också använts 
vilket smeknamnet "beckbyxa" på sjömän vittnar om. 
Olägenheten med dessa tätningsmedel är att de tämligen snabbt förlorar sin 
elasticitet och är dessutom obekväma att arbeta med. 

THIODII<T - THIOFLEX 
~ Bigner& CoAB 
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Befälssystemet igår, idag och i morgon 
alltid en generation efter, eller... ? 

Andra delen av Årsberättelse i Vetenskapsgrenen Il (Personal, utbildning och organisa

tton J för 1993. Det tidigare avsnittet presenterades i TiS nr 311994 

Tjänsteställningsutredningen 
1967 lämnar tjänsteställningsutredning
en, TSU, sitt betänkande efter drygt fyra 
års arbete. I utredningsdirektiven fast
ställs att 1960 års Befälsordning skalllig
ga till grund för utredningens övervägan
den. Dessutom anges vissa vägledande 
principer bl a 
- uppgift i krigsorganisationen skall ut

visas av tjänsteställningen 
- de tre kårernas speciella kompetens 

skall beaktas 
- tjänstgöring utomlands skall påverka 

gradbeteckningssystemet 
- underofficerare skall benämnas kom

paniofficerare 
Utredningen konstaterar inlednings

vis att tjänsteställning främst är ett hjälp
medel att i vissa fall efter generella regler 
bestämma rätt och skyldighet att ta befäl 
i oförutsedda situationer men även kan 
vara ett visst stöd för det mindre rutine
rade befälet i krigsorganisationen. 

1960 års befälsordning innebar, jämfört 
med befälssystem av äldre datum, en all
män höjning av det aktiva yrkesbefälets 
kompetens. Tjänsteställningsutredning
en lade detta som grund för sitt analysar
bete och arbetar med begreppen kompe
tensnivåer och typbefattningar. Mot var
je typbefattning svarar en bestämd tjäns
tegrad. Lönesättning och tjänsteställning 
betraktas som två skilda företeelser. Att 
notera - en princip som först i början av 
1990-talet blir verklighet. Tjänsteställ
ning skall enbart påverka befälsrätten. 

Utredningen föreslår ett antal kompe
tensnivåer. 
H Högre chefer 
R Regementschefsnivå 
F Fredsbataljonschefsnivå 
B Bataljonchefsnivå 
K Kompanichefsnivå 
P Plutonchefsnivå 
T Troppchefsnivå 
G Gruppchefsnivå 
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Nya grader föreslås. 
Brigadör 
Flaggkommendör 
Överstelöjtnant av l.graden 
Örlogskapten 
Överrustmästare 
Flaggbåtsman 
Översergeant 
Flaggsergeant 

Tjänstegraderna knyts till befattning, 
och kompetensnivå exempelvis kompa
nichef till K, bataljonsadjutant till P m fl . 

Befälsgrupperna benämns yrkesbefäl, 
reservbefäl och värnpliktsbefäl samt in
delas i befälsnivåerna amirals-/generals
personer (flaggmän), regementsbefäl, 
kompanibefäl, troppbefäl och gruppbe
fäl. 

Yrkesbefälet ges följande benämning-
ar. 
Officerare 
Kompaniofficerare 
Underofficerare 

En försiktig analys av Tjänsteställnings
utredningen 1967 ger följande. 

Utredningen utgick ifrån då gällande 
krigsorganisation. De vägledande princi
perna var (är) sannolikt rimliga. Det är 
en ambitiös analys som genomförts. An
talet befälsgrupper bibehålls- tre styck
en- i enlighet med utredningsdirektiven 
men ett tvåkårssystem "ligger i luften". 
Yrkesbefälets ökade utbildning motive
rar en "uppgradering" av underofficers
och underbefälskåren. Benämningarna 
ger en antydan till att officerare och 
kompaniofficerare har en nära koppling 
till varandra och den forna underbefäls
gruppen tillhör en grupp under officerar
na. Kompanibefälsnivån bemannas dels 
av officerarna dels av kompaniofficera
rna. Gränsen mot underofficerarna (f d 
underbefälet) är relativt tydlig. 
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Nya utredningar 
Under perioden 1939 till dags dato har 
pågått en mängd personalutredningar, 
ofta samtidigt. Marinens befälsutred
ning, MBU, pågick exempelvis under pe
rioden 1964 till1973, i nio år. MBU efter
följdes omedelbart av Försvarsdeparte
mentets befälsordningsgrupp, BOG, vil
ken i sin tur starkt påverkade Ny befäls
ordning, NBO. 

Parallellt med MBU utsåg CM år 
1966, amiralen B Berthelsson som en
samstuderande av flottans befälsordning. 
Berthelssons inriktning för sitt arbete var 
att bl a från en stambefälskader om ca 
3300 befäl gå ned till ca 2500 år 1972, det 
år då förslaget skulle vara genomfört om 
det accepterades. För att som utred
ningsmannen sa "bryta skrankorna mel
lan olika befälskategorier" föreslog 
Berthelsson att stambefälet skulle sam
manslås till en enda befälskår. Denna be
fälskår delas sedan upp med hänsyn till 
avsett användningsområde i tre katego
rier, 

I rekrytering från gymnasiet 

II rekrytering från fackskolan 

III rekrytering från grundskolan 
"Tre blir ett men blir tre igen?!" var 

den passande rubriken i Underbefälstid
ningen i oktober 1969. 

Kategori I utgjordes enligt utredaren 
av ett mycket begränsat antal officerare 
( 630) med en fyraårig grundutbildning 
inklusive ett "akademiskt" år. Därefter 
vidtog vapenofficersutbildning och först 
vid "29 års ålder den egentliga tjänstgör
ingen". I trettioårsåldern blev denne of
ficer exempelvis fartygschef på torped
båt eller ubåt och vid 36 års ålder påbör
jades en omplacering till landtjänst vil
ken skulle vara slutförd för flertalet vid 
45 års ålder. 

Kategori II skulle vara den stora "bä
rande" kategorin bestående dels av per
sonal med en treårig civil fackskola som 
grund, dels av korttidsanställda befäl. 
Även kategori III föreslogs uppdelad i 
två grupper. Dels långtidsanställt befäl 
dels korttidsanställda befäl rekryterade 
ur värnpliktsgruppen. Möjlighet till 
"sneddning" från korttidsanställning till 
långtidsanställning skulle finnas. 

Sannolikt var förslaget för tidigt 
väckt. Det var ett för stort steg att bilda 
en kår. Det var dock alltfort tre befäls
grupper. En liten exklusiv "chefsgrupp", 
en stor mellangrupp och en något mindre 
tredje befälsgrupp. Kårernas arbetsupp
gifter (tjänster) skulle överlappa varand
ra- i likhet med TSU ideer. Detta gällde 
särskilt kategori II och III. Förslaget kan 
ses som ett embryo till ett tvåkårssystem 
där kategori I är en kår och kategori II 
och III bildar den andra kåren. Att note
ra är att amiralen Berthelsson endast ut
redde flottans befälsordning. Om försla
get antagits skulle marinen haft två be
fälsordningar. 

Nya ideer i förslaget var akademiser
ingen av utbildningen för kategori I samt 
korttidsanställt befäl. Det sistnämnda 
gav möjlighet till en anpassad befälspyra
mid sett utifrån krigsorganisationens be
hov. Båda ideerna är idag aktuella. 

Vad som hände med amiral Berthels
sons förslag är oklart. Sannolikt försvann 
det in i de förberedande virvlarna inför 
Ny befälsordning. 

Ny befålsordning 
I början av år 1971 tillsätter försvarsde
partementet en arbetsgrupp att ta fram 
beslutsunderlag för ett principiellt beslut 
om en ny befälsordning. Arbetsgruppen 
diskuterar särskilt chefsrollen, utbildar- ' 
rollen och fackrollen för befälet och kon-

staterar att "De tre huvudkraven" visar 
att det idemässigt och praktiskt är mera 
som förenar än som skiljer uppgiftsinne
havarna åt. En ny grundsyn är därför 
nödvändig, nämligen att yrkesbefälet 
skall ses som en enda grupp, yrkesoffice
rarna, med en gemensam identitet. 

Departementets arbetsgrupp diskute
rar därefter den ideala befälsstrukturen. 
Två principiella strukturer analyseras, den 
vertikala och horisonteUa, och skriver, 

"Den vertikala strukturen innebär en
ligt arbetsgruppen att varje uppgiftsinne
havare direkt rekryteras och utbildas för 
uppgifter, som svarar mot den aktuella 
nivåns kompetenskrav. slutkompetens 
uppnås redan efter avslutad grundutbild
ning. I samhällslivet i övrigt kan bl a för
hållandena inom sjukvårdsområdet an
föras som exempel på en sådan vertikal 
struktur. Även samhällets utbildning av 
teknisk personal företer i viss avseenden 
likartade drag. Den vertikala strukturen 
kan ha vissa fördelar. Utbildningen för 
varje nivå kan strikt målinriktas. 

Den horisontella strukturen innebär i 
sin tur att alla uppgiftsinnehavare börjar 
på den minst komplicerade nivån och att 
alla efter att successivt ha inhämtat ut
bildning och praktisk erfarenhet stegvis 
flyttas till en mer komplicerad nivå. I of
fentlig verksamhet är det svårt att finna 
renodlade exempel på denna struktur. 
strukturen kan teoretiskt sett innebära 
fördelar. Den skapar framför allt garanti 
för att en gedigen erfarenhet från varje 
nivå utgör grund för verksamheten på 
högre nivå. Dess nackdel är dock att den 
inte blir ekonomisk eftersom graden för 
att utnyttja individuell kapacitet ofta är 
låg. Förhållandet mellan utbildningsin
vestering och nyttjandetid blir ogynn
samt från ekonomisk synpunkt. struktu
ren ger därutöver en ogynnsam ålders-
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fördelning, vilket är till hinder i de fall 
när det för vissa uppgifter krävs både 
kvalificerad utbildning och tillräcklig er
farenhet vid relativt ung ålder. 

Vid jämförelse mellan dessa principi
ella strukturer och befälsuppgifternas 
praktiska innehåll visar det sig enligt ar
betsgruppens mening att ingen av struk
turerna är renodlat lämpad som utgångs
punkt för en ändamålsenlig strukturering 
av befälsuppgifterna i ett antal kompe
tensnivåer och rekryteringen till dessa 
nivåer. 

Arbetsgruppen har i stället sökt sig 
fram till en annan struktur, syntesstruk
turen, som är en horisontell grundstruk
tur med successivt urval. Denna innefat
tar de vertikala och horisontella struktu
rernas positiva drag. Syntesstrukturen 
skapar enligt arbetsgruppen garantier för 
en tillräcklig erfarenhetsgrund genom att 
varje högre nivå bygger på erfarenhet 
från en lägre. Systemet präglas av en suc
cessiv urvalsprocess, som vid sidan av re
sultaten från en kompetensgivande ut
bildning tar till vara den enskildes förmå
ga att på rätt sätt utnyttja inhämtade 
kunskaper i praktisk verksamhet. Om 
syntesstrukturen används på ett forma
listiskt sätt, kan den emellertid bli ogynn
sam med hänsyn till utbildningskost
naderna. Man kan också få en ogynnsam 
åldersfördelning. I modellen ligger dock 
en möjlighet att förhindra dessa nackde
lar genom att styra urvalstidpunkterna så 
att bästa möjliga resultat nås." 

Vid sina fortsatta överväganden fin
ner gruppen att syntesstrukturen är den 
idemässigt lämpligaste strukturen. En
dast om särskilda omständigheter före
ligger, bör avvikelser från strukturen ac
cepteras. 

ÖB biträder utredningens förslag. 
Personalförbunden SOF, KOF, POF an-
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sluter sig i ett gemensamt yttrande till 
arbetsgruppens allmänna synpunkter. Så 
gör även FCfF och SF. 1973 fattas prin
cipbeslut om införande av Ny befälsord
ning. 1978 fattas slutligt beslut och l juni 
1983 träder NBO ikraft. 

Fem år senare görs en utvärdering av 
NBO genom försvarsdepartementets 
försorg. 

Arbetsgruppen konstaterar i en kort 
slutsats. 

"Sedan den nya befälsordningen in
fördes har drygt 2500 officerare anställts. 

Erfarenheterna av dessa nya officera
re är goda. De visar öppenhet, initiativ
förmåga och en positiv inställning. 

I rollerna som chef/ledare och utbil
dare har de nya officerarna hög kvalitet 
och är bättre än sina föregångare. 

Då det gäller fackmannaområdet har 
befälsordningens krav dock inte till fullo 
tillgodosetts. Det har inte varit möjligt 
att inom ramen för de utbildningssteg 
som regleras i befälsordningen ge offi
cererna erforderlig egen färdighet. För 
att uppnå tillräcklig kompetens krävs yt
terligare utbildning". 

Vår analys av NEO-utredningen och be
slutssituationen är att argumenteringen 
för den valda strukturen, "syntesstruktu
ren" är svag. Även övrig argumentering 
är av mer svepande natur och övergri
pande art. Remissinstanserna viker sig 
för det politiska trycket. NBO är primärt 
inte ett försvarsmaktens behov. NBO är 
ett politiskt beslut som till slut accepteras 
av försvaret. 

Inte heller den av försvarsdeparte
mentet tillsatta utvärderingsgruppens 
slutsatser pekar mot att den rätta lös
ningen valts. 

Hur blev det så här? 
Vi tror att försvarets motstånd mot en för
ändring av trekårssystemet under 40-, 50-
och 60-talet (över 30 år), bidrog till ett 
uppdämt förändringsbehov. I ett sent ske
de, när allt lutar åt ett enkårssystem, läg
ger CM fram ett förslag om ett tvåkårssys
tem men då har förändringsvindarna från 
"1968", förstärkta av en stark socialde
mokratisk regering med ett psykologiskt 
stöd av Folkpartiet i befälsfrågan, ökat till 
orkanstyrka och enkårsbefälsiden drivs 
igenom under 1970-talet. 

BBU 
1982 påbörjar Befälsbehovsutredningen, 
BBU, sitt arbete under Alf Resares led
ning. Dess slutbetänkande lämnas 1985. 

Mycket komprimerat kan sägas, sett 
utifrån ämnet befälssystemet, att BBU 
accepterar NBO som grund för sin utred
ning. BBU anser att tillgången på yrkes
officerare för marinen i stort täcker be
hovet, med vissa förslag till kort- och 
långsiktiga justeringar. Ett mindre över
skott redovisas. Utredaren bidrar dock 
själv till en viss obalans genom att föreslå 
omflyttningar av yrkesofficerare mellan 
de olika befälsnivåerna. Exempelvis fö
reslås att sekonden på robotbåtar och 
ubåtar "nedgraderas" från örlogskapten 
till kapten samt att ytterligare pröva re
servofficerare i marinens krigsorganisa
tion i stället för yrkesofficerare. 

Utredaren föreslår en översyn av be
manningen av Sjöfartsverkets fartyg och 
båtar och anser slutligen att något krigs
organisationsbehov av att tillföra Mari
nen 125 personår för ubåtsskyddsåtgär
der inte finns. 

Så till framtiden 
"Marinofficer 96 ., , Maroff 96 har nyligen 

presenterat sitt förslag för CM. Maroff 
96 bygger på ÖB motsvarande utredning, 
Försvarsofficer 2000 "Föroff 2000". 

Rekryteringsgrunden är i princip plu
tonsbefälsuttagna värnpliktiga. Utbild
ningstiden är två år vid Officershögsko
lan. Därefter följer två praktikår ( obliga
toriska) följt av ytterligare minst ett år 
innan fänriken kan söka vidare till Krigs
högskolan. Krigshögskolan föreslås bli 
tvåårig. Ungefär 60% av en officersårs
kurs förutses söka vidareutbildning vid 
Krigshögskolans tvååriga kurs. De som 
väljer en mer specialinriktad karriär ge
nomför fackkurser vid Krigshögskolan. 
Efter Krigshögskolan krävs ett godkänt 
praktikår före befordran till kapten, dvs 
en befordran till kapten kan tidigast ske 
nio år efter påbörjad värnplikt. 

Första året vid Krigshögskolan är ett 
"maringemensamt" år med blandade 
klasser ur Flottan och Kustartilleriet. Le
darskap, språk, teknik, taktik, produk
tionsledning och statskunskap är huvud
ämnen första året kombinerat med stu
dier vid högskola eller universitet. Det 
andra året domineras av vapenslagsut
bildningen med en uppdelad utbildning 
för taktiker, tekniker och "förnöden
hetspersonal" inriktat mot en krigsbe
fattning inom "eget" vapensystem. Till
lämpad chefsträning ingår också i detta 
andra år. 

I det framtida utbildningssystemet in
förs poängvärdering i likhet med för det 
civila utbildningssystemet. 

Maroff-96 ide är att möjliggöra en ut
veckling av generalister och specialister 
inom nuvarande systems ram. Möjlighe
ten att karriärväxla till en civil karriär 
underlättas genom att dels officerens 
kompetens breddas dels ett poängsystem 
motsvarande det civila systemet införs. 

Vår bedömning av Maroff-96 är att 
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dess grundide är bra och sannolikt kom
mer att ge oss våra generalister och che
fer på lika nivåer samtidigt som det till
godoser behovet av specialister. 

Att från Försvarsmaktens sida idag fö
reslå ett tvåkårssystem vore nu kanske nå
got förhastat och med stor sannolikhet 
inte politiskt gångbart. Bättre synes vara 
att successivt förändra nuvarande system 
och utveckla det inom enkårssystemets 
ram. Akademiseringen av hela försvarets 
skolsystem (OHS, KHS, MHS) med civil 
poängvärdering av den militära utbild
ningen kommer att bidra till att kvalifice
rade individer söker sig till försvaret sam
tidigt som det ökar möjligheten till en kar
riärväxling i 35-45-årsåldern och därmed 
en balanserad befälsstruktur. Korttidsan
ställda befäl är ett alternativ som bör prö
vas, men med stor försiktighet och "fing
erspitzgeftihl". Officersyrket får inte upp
fattas som ett yrke som vem som helst 
under en kortare (eller längre) tid kan 
"arbeta extra" inom, innan han eller hon 
skaffar sig ett "riktigt yrke". 

Korttidsanställda befäl kan också bli 
ett reellt och/eller psykologiskt hot mot 
våra specialister i lägre grader. Det är 
viktigt att bevaka specialisternas situa
tion - att bibehålla deras arbetsglädje 
och yrkesstolthet genom åren. Äldre of
ficerare varnade för en stark "utslagsef
fekt" i det ny befälsordningssystemet 
Pendeln kommer säkert att svänga några 
gånger till innan vi får balans mellan ut
vecklingen av specialister och generalis
ter/chefer. Kanske är det dags att börja 
fundera igen på specialisternas situation. 
Armen förordar att alla rekryteras och 
utbildas mot kaptensnivån. Är det må
hända dags att införa "kaptenlöjtnants
graden" i vårt redan välgraderade befäls
system, för att premiera våra specialister 
inom löjtnantsgruppen? 

Avslutning 
Tro, tyckande, egna erfarenheter och 
kunskap liksom värderingar utifrån olika 
grundsyner och åskådningar styr i hög 
grad vad som skrivs. Så även i utredning
ar, remissvar och propositioner. Utifrån 
vad vi tycker som enskilda personer utta
lar vi oss. Ofta innebärande att vi säger 
att det ena eller andra är rätt eller fel. 

Påstår vi två författare till denna års
berättelse att gårdagens befälssystem, 
därmed menande det som fanns vid slu
tet av 1950-talet, hade en generations ef
tersläpning blir vi naturligtvis emotsagda 
av ett antal. 

Vi anser emellertid, utifrån vad vi in
för denna årsberättelse läst i olika doku
ment - och med facit i hand - att det 
hade varit klokt med ett tvåbefälssystem 
som plattform för ytterligare studier. Det 
förbättrade skolväsendet, demokratise
ringsprocessen och mycket annat talade 
för en sådan ändring. 

Motsättningarna mellan befälskårer
na bl a beroende på ökad kompetens och 
därav följande krav på mer kvalificerade 
uppgifter hade säkerligen i många fall 
kunnat undvikas om man vågat ta det 
steget. 

Knappast någon påstår idag att nuva
rande en befälssystem har en generations 
eftersläpning - möjligen anser några att 
det är tvärtom. Vi kan inte komma ifrån 
uppfattningen att det var mer ett beslut 
grundat på politisk vilja än ett beslut 
grundat på verksamhetens krav och de 
enskilda individernas önskan. Förvisso 
finns det mycket i NEO-systemet som är 
bra men de ofta återkommande kraven 
på utvärdering, översyn o s v talar också 
sitt tydliga språk. 

Inte heller i morgon torde vi ha ett 
befälssystem som har en generations ef
tersläpning. Mycket talar för att vi har ett 
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enbefälssystem som är bättre anpassat 
till de krav verksamheten inom Marinen 
ställer vad avser krav på kompetens 
inom det breda spektrum av befattningar 
som där finns. A viserad ändring- Maroff 
96 - torde i högre grad än vad som f n är 
fallet tillgodose individens önskemål om 
en specialist- eller generalistkarriär. Vad 
som återstår att göra är att skapa ett sys
tem där individen oavsett vald karriärväg 
ges en skälig ersättning för visad kompe
tens oavsett vilken väg han eller hon valt 
-båda karriärvägarna är lika oumbärliga 
för helheten. Kan man sedan genom oli
ka gradbeteckningar eller andra tjänste
tecken utvisa att vederbörande är en 
mycket duktig officer och därmed stärka 
individens självkänsla m m bör vi göra 
det. 

Litteraturförteckning 
1925 års försvarsordning Militärlittera
lurföreningens förlag nr 14 
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svarskommission 
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ning och förslag ang re
krytering av försvarsvä
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arbetet inom försvarsvä
sendet 

S O U 1943:44 Betänkande och förslag 
ang utbildning av värn
pliktiga och fast anställt 
manskap vid marinen 
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inom Krigsmakten 
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en enhetlig befälsordning 
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Ledamoten 
BENGTJOHANsSON 

Kommendörkapten Bengt Johansson är huvudlärare i 
strategi vid Militärhögskolan 

Svenska marinen i internationell miljö ur ett strate
giskt perspektiv 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde Göteborg med Kungl Örlogsmanna
sällskapet 26 januari 1995 

I somras gick jag en säkerhetspolitisk kurs vid universitetet i Kiel. Det var en interna
tionell kurs med militära och civila deltagare från en stor del av världen. Det var en 
mycket givande kurs och som vanligt lärde man sig mycket även på den tid som 
disponerades för raster och kvällar. Bl a umgicks jag med en rysk ekonom, en tysk 
sjöofficer och en polsk flygöverste. 

Översten som var flottiljchef redogjorde 
ingående för hans regementes anfallsmål 
i f d Västtyskland vilket livligt kommen
terades av min tyske vän. Vidare gjorde 
vi studiebesök i bl a en tysk ubåt där all 
materiel visades upp och prestanda, t ex 
aktiva hydrofonfrekvenser och passiva 
bandbredder, lämnades ut. Jag förstod 
på ett mera handfast sätt än tidigare att 
det kalla kriget är slut och att vi lever i en 
ny tidsålder, vilket man inte upplever i 
Sverige även om många pratar om det. 
Trots att åren går sedan kriget slutade 
fortsätter vi med planering för väpnat 
angrepp och tar inga större initiativ för 
att utnyttja möjligheterna i den uppkom
na situationen. 

Vad är det då som har hänt och vart är 
vi på väg? 

Internationell utveckling efter 
det kalla kriget 
Det bipolära internationella system, som 
vi såg under det kalla kriget, karaktärise
rades av en ideologisk motsättning som 
till största delen utkämpades med militä
ra och ekonomiska medel. I Sverige val
de vi under denna tid neutralitetspoliti
ken väl medvetna om att våra militära 
resurser inte skulle kunna hålla ut någon 
längre tid vid ett angrepp från Sovjetuni
onen. Målet var att landet skulle försvara 
sig tills hjälp anlände dvs så länge att 
västmakterna hann sätta in understöd. l) 
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Det som har hänt sedan dess, med 
murens fall , tysk återförening, Sovjetuni
onens sammanbrott och Rysslands åter
uppståndelse, FN-koalitionens militära 
seger i Persiska viken och förtvivlan över 
det internationella samfundets oförmåga 
i Bosnien-Herzegovina, den lavinartade 
ökningen av FN-insatser etc har natur
ligtvis dramatiskt ändrat förutsättningar
na för den tidigare förda politiken. 

Hur ser då det internationella system 
ut i vilket vi lever i idag och kommer att 
leva i morgon? 

Svaret på den frågan har engagerat 
och engagerar många kloka tänkare och 
man söker konfliktorsaker inom hela re
gistret från vattenbrist, islamisk funda
mentalism, etniska konflikter och kärn
vapenspridning. Konstateras kan dock 
att vi gått från ett läge med relativ stabil 
säkerhetspolitisk spänning till en situa
tion med instabil avspänning.2l 

Några långsiktiga trender i den inter
nationella utvecklingen kan dock skön
jas.3l 

Den första trenden är att den bipolära 
värld som vi levt i inte har ersatts av en 
unipolär motsvarighet vilket kanske lig
ger närmast till hands. Den förväntade 
amerikanska hegemonin har inte utveck
lats utan snarare tvärtom ser vi nu en 
regionalisering av världen både ur eko
nomiskt och säkerhetsmässigt perspek
tiv. Det vi ser är ett framväxande Europa 
i form av EU, Asien i form av ASEAN 
och på den amerikanska kontinenten 
NAFfA. Ytterligare visioner finns för 
t ex Afrika . 

Delvis som en följd av detta följer den 
andra trenden nämligen det växande 
amerikanska intresset för nya maktcent
ra i form av ASEAN och det snabbt 
framväxande Kina vilket president Clin
ton tydligt visade bl a då kraven på 
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mänskliga rättigheter ganska snart fick 
ge vika som en följd av ekonomiska över
väganden. Detta har medfört ett sviktan
de amerikanskt intresse för Europa. Det 
Europa som vi europeer av hävd alltid 
har ansett som det globala maktcentra t. 

Den tredje trenden rör den ökade vikt 
som inrikespolitiken har fått och som bl a 
visar sig genom ett minskat intresse för 
internationell solidaritet och engage
mang. Detta visar sig kanske tydligast i 
USA där opinionen har allt svårare att 
acceptera kostbara och riskfyllda opera
tioner som inte omedelbart berör vitala 
amerikanska intressen. Detta visas också 
av resultaten av kongressvalet 1994 med 
republikanernas och "nyisolationismens" 
frammarsch. 

Svensk utrikes-, säkerhets
och försvarspolitik 
Den svenska utrikes- och säkerhetspoli
tiken har naturligtvis svängt som en följd 
av den utveckling som skisserats ovan. 
Det svenska intresset för samarbete på 
olika nivåer - i Nordiska rådet, i Öster
sjörådet, i EU och i FN- har ökat i över
tygelsen om att demokrati och välfärd 
kräver mer samarbete och inte mindre. 
Det är inom ramen för det vardagliga 
säkerhetsbygget länder emellan som 
konflikter förebyggs. Om kriser skulle 
inträffa är "det oundgängligt att vi- och 
andra - ökar beredskapen att snabbt 
kunna bidra när militära fredsbevarande 
insatser är påkallade. Vi vill också snabbt 
kunna ställa upp när katastrofer och krig 
manar till insatser av humanitär art ."4 l 

Med hänsyn till utvecklingen i det in
ternationella systemet är det även av stor 
vikt att Sverige tar sin del av ansvaret för 
vår "region" dvs Europa. Detta visas bl a 
genom den förhållandevis stora insats 
som Sverige gör i f d Jugoslavien som 

förutom att vara en säkerhetspolitisk och 
humanitär insats även är en politisk mar
kering av vårt ansvar för Europa. 

Genom vardagligt samarbete inom 
den Europeiska Unionen hoppas vi även 
kunna påverka och delta i den process 
som idag har gjort ett krig mellan EU
länder lika främmande som ett krig mel
lan de nordiska länderna. Denna utveck
ling kommer dock inte av sig själv. Ett 
aktivt deltagande i utformningen av den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspoli
tiken kommer att krävas även om unio
nen redan i sin nuvarande form verksamt 
kan bidra till alleuropeisk säkerhet. 

OSSE (Organisationen för Stabilitet 
och Säkerhet i Europa f d ESK) har den 
unika egenskapen av ett ryskt och ett 
amerikanskt deltagande, vilket gör den 
till ett viktigt instrument för att bemästra 
kontinentens säkerhetsproblem. "Sve
rige kommer att fortsätta att förstärka 
OSSE kompetens att hantera konflikter 
och kriser. "5l 

Den nya tiden har även medfört att 
Europas försvarsallianser har fått nya 
uppgifter i fredsbevarande och freds
främjande syfte. VEU deltar i ett antal 
operationer och genom Partnerskap för 
Fred (PFP) har även icke NATO-med
lemmar beretts tillfälle att öva inför 
framtida fredsbevarande och humanitära 
insatser under FN:s och OSSE mandat. 
Genom PFP främjas öppenhet och de
mokratisk kontroll över försvaret samti
digt som det skapar förutsättningar för 
effektivare fredsbevarande insatser i 
framtiden. 

Sveriges närområdes- och östersjöpo
litik syftar i första hand till att bidra till 
att skapa förutsättningar för gynnsam ut
veckling i våra grannländer men också 
till att förhindra och förebygga kriser och 
hot. Vi har ett ansvar för att bidra till en 

utveckling som främjar våra grannars ut
veckling och stabilitet. Detta skall ske bl 
a genom att utveckla förbindelserna med 
de baltiska staterna och Ryssland. Detta 
är ett vitalt, nationellt intresse för vår 
egen säkerhet. Sverige förväntas, inom 
den Europeiska Unionen, också ta ett 
särskilt ansvar för relationerna till Ryss
land och de baltiska staterna.6l 

"Anpassningen till den nya säkerhets
politiska miljön innebär nya och utvidga
de uppgifter för i första hand det militära 
men även det civila försvaret. Försvaret 
är redan ett mycket värdefullt redskap i 
vår strävan att skapa ett nytt säkerhets
system i Europa. Denna uppgift kommer 
att få ökad betydelse. Det handlar om 
fredsbevarande operationer men också 
om humanitär verksamhet. Internatio
nellt fredsskapande och säkerhetsska
pande arbete är också en investering i 
vår egen framtida säkerhet. Det svenska 
försvaret kommer i framtiden att få 
mycket flera internationella uppgifter 
och kontakter. "7l 

"Det handlar inte om att välja mellan 
kollektiv säkerhet och ett modernt natio
nellt försvar. Vi måste ha bådadera. "8l 

Försvarsmaktens roll i 
säkerhetspolitiken 
Slutsatserna man kan dra av det ovanstå
ende är att de viktigaste uppgifterna för 
Försvarsmakten på kort sikt är att, i sam
verkan med övriga ekonomiska och poli
tiska åtgärder, bidra till en stabil utveck
ling internationellt, inom Europa och i 
Östersjöområdet Det säkerhetspolitiska 
läget medger att Försvarsmakten på ett 
annat sätt än tidigare kan utnyttjas för att 
söka undanröja förutsättningarna för det 
som den traditionellt har utbildats för 
nämligen det väpnade angreppet mot 
Sverige. För att utnyttja den situation 
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som uppstått, måste Försvarsmakten i 
högre utsträckning än tidigare inta en ak
tiv roll att förebygga och bidra till att lösa 
konflikter förutom den traditionellt pas
siva rollen att avskräcka mot ett angrepp. 

Detta kan ske genom ett ökat engage
mang inom FN, genom förtroendeska
pande åtgärder inom OSSE:s ram, inom 
PFP men även genom ett utökat bilateralt 
samarbete med länderna runt Östersjön 
såsom Ryssland och de baltiska staterna. 

Om konflikter och kriser trots detta 
bryter ut, måste vi tidigt kunna ingripa så 
att dessa inte utvecklas på ett sådant sätt 
att säkerheten hotas. Ju tidigare ingri
pande desto bättre förutsättningar för att 
lyckas och för att minska lidandet. Detta 
kan naturligtvis ske genom FN men kan, 
under FN-mandat, även ske genom 
OSSE, NATO och VEU. För att öka ef
fektiviteten och samarbetet vad gäller 
fredsbevarande operationer är de öv
ningar som genomförs inom PFP en 
ovärderlig förberedelse och en logisk 
fortsättning på detta borde vara att 
Sverige även deltog i uppbyggnaden av 
den ledningsresurs CJTFHQ (Combined 
Joint Task Force HQ) som är under upp
byggnad inom NATO avsedd att leda 
fredsbevarande operationer med delta
gande även från icke NATO-medlem
mar. Även det svenska observatörsska
pet inom VEU kan här komma att spela 
en viktig roll. 

Internationella operationer 
Utvecklingen av FN:s fredsbevarande 
verksamhet efter det kalla kriget finns på 
ett utmärkt sätt beskrivet av ambassadör 
Peter Osvald i TiS nr 4 1994 där han bl a 
beskriver utvecklingen från traditionell 
fredsbevarande verksamhet till verksam
heten i dagens miljö. 

Det kalla krigets slut har "avfrostat" 
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ett stort antal spänningar med religiösa, 
etniska och nationella motsättningar i 
botten. Det allvarligaste problemet har 
att göra med att de nya konflikterna ofta 
är inbördes, vilket skapar problem, efter
som FN-stadgan enbart förutser konflik
ter mellan stater. Detta medför att par
terna stundtals kan vara svåra att urskilja 
och definiera, samtliga inblandade par
ters samtycke till en insats är svår att nå 
och mandaten svåra att formulera på ett 
tydligt sätt. Detta har medfört att de blå 
baskrarna ibland har måst ersättas av de 
blå hjälmarna som ingriper med tvångs
åtgärder enligt FN-stadgans kapitel 7, 
men även att ingripande enligt kapitel 6 
har blivit mera riskfyllt med risk för nya 
kritiska situationer. Hur får man t ex 
hem ett förband från ett område där situ
ationen är oacceptabelt riskfylld? 

I avsaknad av de återhållande faktorer 
som fanns tidigare kan en konflikt snabbt 
eskalera såväl horisontellt och vertikalt 
vilket medför nya förutsättningar för för
banden under uppdragets genomförande. 
Detta har medfört att förbanden blir allt 
mera materieltunga med målsättningen 
att åtminstone kunna skydda sig själva 
men även för att under pågående opera
tion kunna anpassa sig till förändrade po
litiska mål. Medlen i morgondagens ope
rationer måste innehålla ett stort mått av 
flexibilitet för att snabbt kunna anpassa 
sig till nya politiska mål och förändringar i 
konfliktens karaktär. 

Målen kan snabbt förändras bl a ge
nom svängningar i den allmänna opinio
nen, påverkad av den kontinuerliga me
diabevakningen. Exempel på detta kan 
vara säkerhetsrådets resolution 836, där 
UNPROFOR ges i uppdrag att ta till de 
medel som ansågs nödvändiga, inklusive 
våld, för att skydda de säkra områdena i 
Bosnien-Herzegovina från attacker. UN-

PROFOR kom i och med detta att få två 
fundamentalt olika mandat inom en och 
samma operation. Det ursprungliga 
mandatet var byggt på traditionella 
fredsbevarande uppgifter enligt kapitel 6 
och det nya grundades på fredsfram
tvingande mandat enligt kapitel 7.9> 

Beträffande konflikternas karaktär 
måste nog koalitionens insatser i Persis
ka viken ses som ett undantag. Det hand
lade här om ett regelrätt krig mellan sta
ter, enligt modell från VKI och II, ut
kämpat enligt strategiska principer a la 
Clausewitz. Regelrätta krig innebär of
tast att ta fysik kontroll över territorium, 
att slå ut motståndarens militära förmåga 
och kanske även hans ekonomiska infra
struktur. En kamp med våldsmedel syf
tande till militär seger. Under FN-man
dat kommer troligen denna typ av insat
ser att bli mycket sällsynta i framtiden 

I stället kommer det i högre grad att 
handla om att med olika medel bibehålla 
eller påverka parternas vilja till fredliga 
lösningar. Ytterst gäller det alltså, som 
Andre Beaufre uttrycker det i sin bok 
Modern strategi för fred och krig, att be
härska en växelverkan mellan viljor, som 
använder sig av maktmedel för att avgö
ra sin inbördes konflikt eller som Sun 
Tzu uttrycker det "Den största segern är 
den som vinns utan stridshandlingar." 
De politiska målen kan nås genom en 
subtil samverkan mellan diplomatiska, 
ekonomiska och militära maktmedel. 

Eftersom det är omöjligt att förutse 
de framtida konflikternas karaktär borde 
det vara Försvarsmaktens uppgift att ta 
fram en "verktygslåda" ur vilken politi
kerna kan välja olika verktyg att utnyttja 
i olika situationer. Den marina kompo
nenten i denna "verktygslåda" finns re
dan idag, trots att den inte utnyttjas, och 
den kan utvecklas ytterligare. FN-stad-

gans paragraf 42 föreskriver att säker
hetsrådet äger " företaga sådant inskri
dande medelst luft-, sjö- eller lantstrids
krafter, som må befinnas nödvändigt för 
att upprätthålla eller återställa interna
tionell fred och säkerhet. Dessa åtgärder 
kunna innefatta demonstrationer, block
ad samt andra operationer av luft, sjö
och lantstridskrafter tillhörande med
lemmar av Förenta Nationerna." 

Utnyttjande av marina 
stridskrafter 
Marina stridskrafter utnyttjas övergri
pande för att säkerställa eget utnyttjande 
av havet som transportled och vid behov 
förhindra att någon annan gör det för 
ändamål som strider mot mina egna mål. 
De marina stridskrafterna har även en 
förmåga att understödja verksamhet på 
land, kan relativt snabbt vara på plats, 
har oftast god operationell och logistisk 
autonomi samt löper liten risk att bli tag
na som gisslan. stridskrafter behöver ej 
grupperas på något annat lands territori
um. Svagheterna ligger främst i förmå
gan att komma till tillfredsställande lös
ningar på land samt att operationerna 
ofta kan bli utdragna i tiden. 

Värdet av att kunna utnyttja havet som 
transportled är uppenbart vid tilltrans
port, underhåll och hemtransport av tyng
re förband och är oundvikligt vid opera
tioner med större förband utanför Euro
pa. Detta gäller i synnerhet om inte ame
rikanska lufttransportmöjligheter dispo
neras. Sjötransport kan i vissa kritiska lä
gen vara det enda transportsättet att få 
förbanden ur ett stridsområde. Tilltrans
porten av förband till Persiska viken ge
nomfördes till 95% av sjötransporter ef
tersom sjötransportkapaciteten är vida 
överlägsen flygtransportkapaciteten. 

Att förhindra någon annan att utnytt-
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ja havet som transportled kan utnyttjas 
för blockad vilken kan förhindra att oön
skad personal och materiel tillförs områ
det men även som en ekonomisk sank
tion. En befarad flyktingström över Adri
atiska havet har kunnat kontrolleras sam
tidigt som oönskad tillförsel sjövägen av 
materiel och varor har kunnat stoppas. 
Under det senaste året har 30 000 kontrol
ler och 3 000 bordningar genomförts. 

Understöd av verksamhet på land be
tyder för de stora sjönationerna under
stöd med flyg samt amfibieoperationer 
men kan även innebära understöd i form 
av underhållsfartyg och sjukvårdsresur
ser i form av lasarettsfartyg 

Den diplomatiska markering som en 
internationell sjöstyrka utgör bidrar även 
till att skapa legitimitet åt operationen 
samtidigt som det är en del i det psykolo
giska växelspelet mellan viljorna. 

För att genomföra denna typ av ope
rationer erfordras, åtminstone lokalt och 
tillfälligt, herravälde till sjöss. För detta 
erfordras resurser för att övervaka havet 
såväl över som på och under ytan. Under 
ytan har i synnerhet minor ställt till stora 
problem inte minst i Persiska viken. Mi
nan är dessutom ett billigt vapen och 
finns i stor mängd över hela världen. 

Av dagens resurser torde helikoptrar, 
minröjningsförband och ylattackenheter 
med stödfartyg vara de bäst anpassade 
enheterna för dessa uppgifter men även 
delar av amfibiebataljonerna, med sin 
unika förmåga att lösa uppgifter i skär
gårdsterräng, torde kunna fylla viktiga 
funktioner i luckan mellan land och hav. 

Av önskvärda förmågor hos våra för
band är det kanske uthålligheten till sjöss 
som idag är den mest kritiska även om 
34:e robotbåtsdivisionen under den ge
nomförda PFP-övningen visade sig kun
na hantera problemet. För framtiden 
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måste dock denna förmåga ges betydligt 
ökad vikt. Det är ju en förmåga som väl 
fyller sin plats även när det gäller att 
återskapa Östersjön som en förbindelse
länk i stället för en vallgrav, när det gäl
ler att hävda den nationella integriteten 
och att försvara mot väpnat angrepp. 

För det är väl inte fortfarande som det 
anges i den av Kungl Maj :t 1872 fastställ
da läroboken i "skärgårdskrigskonst" att 
Sverige, i ett krig mot Ryssland, kan räk
na med stöd från en allierad sjömakt som 
skall förhindra ett ryskt herravälde till 
sjöss? 10l 

Noter 
l) "Om kriget kommit... Förberedelser 
för mottagande av militärt bistånd 1949-
1969" Neutralitetspolitikkommissionens 
betänkande SOU 1994:11 

2) "Historiskt vägval" SOU 1994:8 s.13 

3) "1994 - årsslut i pessimismens teck
en?" UI artikeltjänst Grön serie nr 23 
1994-12-22 Bo Huldt 

4) Utrikesminister Lena Hjelm-Wallens 
anförande vid Utrikespolitiska Institutet 
1994-22-23 

5) Ibid. 

6) Uttalande av den franske utrikesmi
nistern Alain J uppe i Svenska Dagbladet 
1995-01-14 

7) Anförande av försvarsminister Thage 
G Peterson på Militärhögskolan 1994-
12-08 

8) Ibid. 

9) UNPROFOR i f d Jugoslavien FOA 
Rapport 94-00072-1.4--SE December 
1994 

10) Bertil Åhlund "Svensk maritim sä
kerhetspolitik 1905-1939" 1992 Marinlit
teraturföreningen nr 74 

The first international workshop on low intensity 
conflict- /LIC 95 

Kortfattat referat av avdelningsdirektör Henrik Friman vid Försvarsmaktens krigsspels
centrum i Högkvarteret, som varit projektledare för genomförandet av !LIC 95 

Detta arrangemang genomfördes i 
Stockholm av KÖMS 29-31 mars 1995 i 
samarbete med Försvarets Krigspelscen
trum inom Högkvarteret, Försvarets 
Forskningsanstalt, Försvarets Materiel
verk och Militärhögskolan. Till konfe
rensen, vars syfte var att skapa ökad kun
skap och förståelse för lågintensitetskon
flikters specifika egenskaper, inbjöds 
gäster från hela världen med erfarenhe
ter från både civila och militära utgångs
punkter. Ett femtiotal gäster deltog i 
konferensen representerande beslutsfat
tare, forskare och inblandade parter från 
några aktuella krisområden. Det var 
främst FN-engagemangen i Kuwait, So
malia samt f d Jugoslavien, som kom att 
bli referenser vid konferensen. 

Det står idag helt klart att hjälpinsat
ser i framtida kriser inte är några renod
lat militära eller civila åtgärder. I stället 
kan de liknas vid ett samordnat agerande 
av olika organisationer, vars medverkan 
styrs av insatsbehovet. Inom internatio
nella aktioner eftersträvas att tona ner 
närvaron av militära enheter, men samti
digt att säkerställa säkerheten för drab
bade människor och närvarande hjälpor
ganisationer. Den militära närvaron kan 
i vissa fall motverka att stridigheter bry
ter ut, men under andra omständigheter 
vara bidragande orsak till stridigheterna. 
En viktig erfarenhet var att inte försöka 
använda militär personal i polisiära ären
den och tvärtom. Dessa två grupper be
står av olika typer av personer med olika 

mönster för att agera, vilket oftast är 
svårt att förena. Det har visat sig att man 
även bör skilja på olika typer av militära 
förband, där skillnaden mellan "peace
keeping" och "combat" kräver olika per
soner och olika träning. 

Ur FN:s perspektiv har detta blivit ett 
problem, eftersom administrationen i 
New York aldrig vet vilken typ av för
band som bidragslandet planerar att sän
da till krisområdet Vidare är det svårt 
att byta ut förband, när krisen går från 
regelmässiga strider till vapenvila och 
tvärtom. En frågeställning, som vi har 
med oss efter konferensen är: Vilken typ 
av FN-soldater sänder Sverige ut och hur 
är dessa tränade? 

Typerna av lågintensitetskonflikter i 
vårt närområde har idag ändrat karaktär 
mot tidigare. Nya hotbilder har vuxit 
fram bl a innebärande ökad kriminalitet, 
hot av massförstörelsevapen samt etnis
ka konflikter. Under en längre tid har 
det talats om den ökade kriminaliteten i 
det forna Sovjetunionen. Genom vårt 
medlemskap i EU har Sverige kommit 
att få en av de längsta och mest svårbeva
kade gränserna mot detta hot. Det finns 
de, som påstår att den instabila stats
strukturen gör det attraktivt för krimi
nella grupper att etablera sig här för att 
enklare kunna agera på den europeiska 
marknaden. Dessa grupper har mycket 
god tillgång till pengar och kan snabbt 
skapa fasader genom korruption liknan
de det i Mexiko och Nordamerika. Det 
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är i första hand knarkhotet man befarar 
skall drabba Sverige. Med knarkhandel 
följer andra kriminella aktiviteter som 
exempelvis prostitution och beskyddar
verksamhet. 

Tillgången till massförstörelsevapen 
har ökat i takt med den snabba utveck
lingen av världssamfundet I bättre bibli
otek samt på elektroniska anslagstavlor 
via internet kan man nu finna såväl kon
struktioner som beskrivningar för fram
ställning av t ex kärnvapen och nervgas. 
Den senare typen av hot har kommit att 
bli verklighet i Japan, där den förbjudna 
nervgasen sarin använts vid attackerna 
mot Tokyos tunnelbana. 

I dagarna högtidlighålls 50-årsminnet 
av de allierades seger i andra världskri
get samtidigt som konflikterna mellan 
olika etniska grupper blir alltmer påtagli
ga i samhället. I Europa finns en stark 
våg av ultrahögerns krafter liksom nyna
zister, vilka med våld hotar invandrare 
och andra minoritetsgrupper. Dessa 
grupper, som även har fäste i Sverige, 

följer inga demokratiska lagar och deras 
verksamhet sträcker över ländernas 
gränser. Att kontrollera dessa grupper är 
mycket svårt till följd av deras stora rör
lighet samt svårigheterna med att spåra 
deras nationella hemvist. 

Lågintensitetskonflikter, internatio
nellt samarbete inom området samt olika 
organisationers ansvar och uppgifter är i 
Sverige viktiga frågor i försvarsdebatten 
och inför det kommande försvarsbeslu
tet. Konferensen har med största säker
het gett deltagarna många värdefulla er
farenheter, vilka kommer att vara till 
stor nytta för kommande arbete och be
slut. 

ILIC 95 efterlämnar ett synnerligen 
positivt omdöme från deltagande organi
sationers representanter och önskemål 
har redan framförts att en liknande kon
ferens bör anordnas inom en inte alltför 
avlägsen framtid. 

Här redovisas sammandrag på engel
ska ( abstracts) av föredragshållarnas 
budskap under konferensen. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Welcoming Remarks 
Rear Admiral Claes Tornberg, President 
of the Royal Swedish Society of Naval 
Sciences, Stockholm, Sweden. 

In the cold war era the potential and pas
sibility of an all European and nuclear 
war hung as a sword of Damodes over 
Europe. The evident danger that limited 
conflicts, use of violence, or regional war 
could escalate and go out of control eau
sed the two power blocks in the bipolar 
Europe to press down the risk of low
level conflict. With the fall of the Soviet 
Union and with the now almost nonexis
tent risk of an all-European nuclear war, 
low leve! conflicts and local wars are 
back again on the European scene. The 
present network of organizations and al
liances have not managed to prevent or 
finish war. The failure to stop the war in 
Bosnia have shown the vulnerability of 
small states. 

Swedish defence policy has been pri
marily focused on the defence and deter
rence against a military assault. A defen
ce airned to preserve the existence of the 
nation. This need is not now so obvious 
as it was before. A new necessity has to 
be met to inhibit the risk of or stop con
flicts in an early stage within the Europe
an hemisphere. The major reasons for 
these conflicts are no longer mainly dis
putes but instead reflect ethical, demo
graphic, economic, or other problems. 

Swedish participation in peace-sup
porting missions is therefore of direct na
tional interest and not just a humanitari
an matter. The military role in these mis-

sions is very different from an all-out 
fighting-to-win mission. Even if the mili
tary role is an indispensable part of the 
mission it also has a supportive role 
towards the civilian effort within the mis
sion. This means that new demands in 
force structure, training, and command 
and control have to be met. Military and 
civilian organizations have to be able to 
work and act in close cooperation. 

This doesn't mean that the military 
profession can be less trained and 
prepared for war fighting but it does 
mean that the demands of the military 
profession have increased substantially. 

Introduction 
Mr. Jan Eliasson, Under-Secretary of 
State for Foreign Affairs, Ministry for Fo
reign Affairs of Sweden, Stockholm, 
Sweden. 

The world community has to adapt to a 
new situation resulting from the end of 
the cold war. Detente in relations be
tween the superpowers has led to a situa
tion where conflicts invalving the major 
political powers is almost unthinkable. 
This in tum has led to a potentially 
stronger United Nations since the veto 
power, as we have seen, is unlikely to be 
used. But, simultaneously, the challenge 
confronting the world community has 
changed. The post cold war conflict re
quires involvement in massive civil or 
ethnic conflicts where human, and not 
international security is involved. 

As the lid of curtailed freedom that 
was part of the cold war has been rem o v
ed, an explosion of civil unrest has occur
red. The trend is clear: almost all con
flicts facing us today are or have started 
out as civil wars. 
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The factors leading to these conflicts 
are more complex than before. They 
have ethnic or religious aspects or go 
back to deeply rooted historical events 
that are not easily settled by third party 
negotiators. The legitimate surge for 
freedom must not explode into uneon
trolied nationalism or expansion. This 
balance is a highly delicate one. There is 
also a risk that the surge for national 
identity results in added fragmentation 
and micro-nationalism which is itself a 
destabilizing force . lt should be noted 
that sometirnes the role of outside actors 
in interna! conflicts is limited. Without 
the good-will of the parties, even the 
most diligent mediator will not bring the 
parties together. 

There are two areas where the world 
community must develop its capabilities 
and chart new territory in order to ad just 
to the new realities: 
l. Focus on the prevention of conflicts. 

This entails defining root eauses of 
conflicts, increasingly respanding to 
early warning signals of tensions, and 
advocating a preparedness for govem
ments to respond to such signals. The 
analysis and response to signals of low
intensity conflicts is a crucial task in 
the preventative stage. The United 
Nations cannot act alone in this re
spect, but should increasingly help es
tablish a division of labour making 
better use of regional organizations 
and non-govemmental organizations. 

2. A new perspective on national sov
ereignty is necessary. The world earn
munity cannot automatically stop at 
national borders if it is serious about 
actdressing threats of conflicts or 
reaching people in need. Security is 
indivisible and a common concern. 
This is why breaches of human rights, 
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environmental problems, or humani
tarian catastrophes are legitimate 
concern to other states. A balance 
between sovereignty and solidarity 
has to be achieved. 

Ethnic Conflict as Low 
Intensity Conflict in Post
Cold War Europe: Causes, 
Conditions, Prevention 
Dr. Dennis J. D. Sandole, Institute for 
Conflict Analys is and Resolution, George 
Masan University, Fairfax, Virginia, 
USA. 

The presentation will consicter ethnic con
flict in Europe in the wake of the ending 
of the Cold War, as a form of"low intensi
ty conflict," by focusing on three areas: 
l. The eauses and conditions of violent 

ethnic conflict initiation and escala
tion, in general and specifically the 
ethnic conflicts and wars in former 
Yugoslavia and elsewhere in Eastern 
Europe and the former Soviet Union; 

2. The Iikely consequences of violent 
ethnic conflict in post-Cold War Eu
rope; e.g., the spread of conflicts and 
wars beyond their originalloci. Three 
types of "spillover" will be addressed: 
(a) "functional" spillover; {b) exter
na! intervention ("ethnic kin" and hu
manitarian); and (c) "multiplier-ef
fect" systernie contagion; and 

3. Strategies for dealing with such con
flicts , for example, a New European 
Peace and Security System (NEPSS), 
inclusive of "integrated systems of 
conflict resolution networks": an inte
grated peacekeeping/conflict resolu
tion approach to dealing with ongoing 
and future "Yugoslavias." 
In general , the presentation will apply 

theory to practice to facilitate more ef
fective understanding of, and responses 
to the "low intensity conflicts" of Eastern 
Europe and the former Soviet Union, in
cluding the development of peace and 
security "architectures" for the post
Cold War era. 

Origins and Expressions of 
Religions Conflict 
Professor Paul Wilkinson, Department of 
International Relations, St. Andrews Uni
versity, Scotland, United Kingdom. 

The presentation will argue that the eau
ses of the recent upsurge in religious and 
ethno-religious conflict are to be found 
not only in historical prejudices, rivalries 
and hatreds but also in the structure of 
the Post Cold War international system. 

Factors examined will include: the 
strength of the religious group's identity 
and solidarity; the degree to which it sees 
rival groups and powers as a threat; the 
availability of militant leadership; appeals 
to history and historical myth; atrocities 
inflicted by enemy (heretic or infidel) 
groups; and last but not !east, a passionale 
belief in the righteousness of their cause 
and the need to proselytize. The presenta
tion will conclude with an examination of 
the major features of religious conflicts and 
the reason w hy they are so intractable. 

Global Organized Crime 
versus the Nation State 
Professor Peter A. Lupsha, Department 
of Political Science, University of New 
Mexico, Albuquerque, New Mexico, 
USA. 

The presentation will examine one di
mension of Gray Area Phenomena 

(GAP), (that is threats to nation states 
by non-state actors): Global Organized 
Crime. It will build on the presenter's 
stage theory of the evolution of organiz
ed crime and illustrates the current natu
re of the threat from the globalization of 
organized crime. Mounting empirical 
evidence documents the evolving and in
creasing planetary interaction and con
vergence of transnational organized cri
me. While economic, financial, and orga
nized criminal marketplaces are increas
ingly transnationally transparent, the na
tion-state, the basic unit of international 
relations remains embedded in centuries 
old tradition and solidarity. 

Attempts to make the nation-state 
more transnationally transparent via alli
ance systems, new organizational arrange
ments such as the European Communi
ty, Non-Govemment Organizations, etc. 
frequently only serve to illuminate the 
clogged arteries and organizational block
ages that mark the age-spots of the na
tion-state system. Some thoughts towards 
transnational revitalization of the nation
state, and that of the increasing conver
gence of la w enforcement and intelligence 
communities as they attempt to face GAP 
threats will be developed. 

Peacemaking and 
Peacekeeping: Core Police 
Roles? 
Deputy Chief Constab/e lan Beckett, 
Surrey Constabulary, Guildford, Surrey, 
England, United Kingdom. 

The role of the police and its core ser
vices can only be agreed once i t is under
stood what policing actually is. What vi
tal service would be missing if police 
were removed, and what type of environ-
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ment requires the use of unique policing 
skills? The overriding impression in this 
area is one of confusion and uncertainty. 
"Police" officer is derived from "Peace" 
officer, intended in the United Kingdom 
to maintain the Queen's Peace. Perhaps 
this indicates that actdressing the pro
blem of violence in public places was a 
core task of police work. 

However, actdressing the problem of 
criminal theft has also been included as a 
core police task since the early history of 
police activities, and this is possibly the 
major focus of public expectations in re
cent times. Traditionally, police have 
also provided an emergency response 
service. Unfortunately, this has expan
ded to include as many 'emergency' ser
vices as the public can persuade the poli
ce to undertake. These developments 
have also led to expectations of extended 
and enhanced victim care, together with 
a wide range of different types of 'social 
manager' demands. 

Today, order! y social systems exist 
alongside the chaos and anarchy of crime 
and violence. The most challenging area 
is the unstable boundary between the 
two, and i t is here, between criminal cha
os and complex but orderly society, that 
policing could be said to take place. A 
mode! of the environrnent in which poli
ce activities take place which includes 
police roles and tactics and their interac
tion with the wider society will be pre
senled as a basis for discussion. 

Evolving technology, such as motor 
vehicles and information systems, has 
also created significant volumes of new 
demands on the police. Each area ha ving 
its own powerful lobby for enhanced po
lice services. It is suggesled that there is 
no clear police role in the public- and 
possibly police-perception. Clarification 
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is urgently needed. Such clarification 
would permit the definition of police 
functions and responsibilities. At the 
present time the British Police are at
tempting to develop a continuum of Poli
ce Tactics under the concept of Conflict 
Management as weil as the necessary 
Policing Systems which could deliver 
such a Police Service. 

Belief Structures and 
Emergent Societal Conflict 
Professor Derek K. Hitchins, Advanced 
Systems Consultant, Weston-super-Mare, 
England, United Kingdom. 

Identifying the eauses of, and Iikely devel
opments in, the "behaviour" of societies is 
difficult and uncertain. Understanding 
may derive from historical precedent, if 
parallels can be drawn. The Analysis 
starts with an examination of eauses of 
societal conflict in Ancient Egypt, ehosen 
because it started as a isolated society, 
rose to great intellectual heights and than 
collapsed, all free from foreign influence. 
Subsequent epochs saw rises and falls for 
different reasons as the society became 
progressively more open. Yet Egypt 
maintained its identity, despite periodic 
collapse and invasion, for some 5000 
years. A Social Genotype, analogous to 
DNA, is proposed as an explanation for 
this remarkable durability. 

C. G. Jung has explored the Ancient 
Egyptian psyche. His concept of collective 
unconscious helps to explain some of the 
strange, seemingly bizarre, behaviours of 
the people. He also identified the process 
of individuation which M. Rice proposes 
as applicable to emergent societies and 
groups, as weil as individuals. lndividua
tion is progressive awareness of the selfs 
ability to influence the environment. 

The analysis develops archetypal social 
behaviour patterns from this history and 
applies them to the present time. An in
creased pressure is evident, particularly 
on youth, to individuate. On the one 
hand, youth has an ever-increasing collec
tive unconscious/ collective experience to 
absorb- which should takelonger-w hi! e 
on the other there is social pressure to 
individuate earlier, derived from a pre
sent western Cult of the lndividual. This 
Cult, which is not evident to the same 
degree in Islamic or Oriental cultures, is 
associated with competition between indi
viduals, typified by the lone hero against 
the odds, the solo entrepreneur, etc. Com
mercial pressure in a less-than-robust eco
nomy emphasizes competition and the 
progressive generation of competing fac
tions within a society is evident. 

Factions, or perhaps fractions (as in 
the fraehonating column) are also appear
ing in the transitions between "ages." 
Spurred on by fashion, music, and media 
industries in particular, each keen to iden
tify/create dislinet socio-economic groups 
to target, behaviour patterns/icons/"uni
forms" are now evident for teenagers, 
youths, ( several fractions) and each of the 
decade bands up to the seventies. An indi
vidual rnatures through each of these 
bands but, once formed, they persist by 
developing a Social Genotype. Som e indi
viduals are unable to migrate through the 
fractions, or are heavily imprinted in the 
process, exemplified by the aging hippie. 

The Social Genotype is held together 
by roles and relationships, and embed
ded within this structure and the beliefs 
shared by the group. The analysis shows 
how belief systems self-perpetuate and 
the beliefs need have no basis whatso
ever in fact in order to be successful. A 
computer simulation of competing socie-

tal beliefs w iii be presented to show the i r 
resilience, and to throw doubt on the ef
fectiveness of reinforcing policing and 
religious education as a counter to anti
social behaviour. 

Finally, a mode! and simulation of 
fractionated societal cohesion is presen
ted, and the results of the simulation 
compared with current crime statistics. 
The comparison, although far from evi
dential, is indicative that the mode! may 
be useful over a wide range of situations. 

Working Group 
A. Origin and Expression of 
Ethnic and Religions Conflict 
Chairman: Professor Paul Wilkinson, 
Department of International Relations, 
St. Andrews University, Scotland, United 
King dom. 

The working group on the origins and 
expression of ethnic and religious con
flict will actdress the following questions: 
l. Has the Post Cold War strategic eli

mate increased the danger of such 
conflicts? 

2. What are the eauses of the recent up
surge? 

3. Why are these conflicts so difficult to 
resolve or terminate? 

4. What are the wider implications of 
these conflicts for peace and security? 

B. Law Making and Law 
Enforcement 
Chairman: Deputy Chief Constab/e lan 
Beckett, Surrey Constabulary, Guildford, 
Surrey, England, United Kingdom. 

The working group will examine the 
principles of conflict management and its 
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use in the prevention of disorder with a 
minimum amount of intervention as pos
sible. The need to develop and deploy 
appropriate intelligence and other facili
ties to support conflict management will 
also be considered. The relationship of 
the conflict management and other meth
ods of Iaw enforcement to the process of 
Iaw making and the definition of societal 
behavior norms could also be discussed. 

In carrying out its peacekeeping role 
the police service should employ a Con
flict Management Model. This should be 
supported with appropriate intelligence 
and database facilities. The purpose of 
such a mode) is to identify tensions in 
society which are outside the norm and, 
having done so, to deploy those resour
ces which are necessary to stop the pro
blem escalating; the intention being to 
return the community to its normal state 
of tranquillity. 

The foundation of conflict manage
ment is a system of intelligence gathering 
which can identify the tensions as they 
arise. Identification of nascent problems 
means that the police can intervene at an 
early stage, thus having to deploy fewer 
resources. Analysis in Britain has conclu
ded that there is no such phenomenon as 
"spontaneous public disorder" w hi ch can
not be handled by the existing police re
sources which have been routinely de
ployed. Serious, so-called 'spontaneous' 
disorder is, in reality often capable of be
ing predicted at an earlystag e if appropri
ate intelligence systems are in place. 

It is essential that an intelligence 
structure can work in both 'fast' and 
'slow' time. The role of the 'slow time' 
structure is to examine, collate, dissemi
nate, and record all day-to-day informa
tion coming in to a division. The essential 
element of the 'slow-time' structure's 
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work is early problem identification. I t is 
vital that a ' threat' and 'benefit ' assess
ment of various public order tactics is 
used in the management of potential 
conflict situations. 

Once tensions are identified which 
have the potential to Iead to disorder 
then the intelligence collation system 
should be upgraded to 'fast-time' status. 
Fast time intelligence requires the crea
tion of an "Intelligence Cell" to provide 
police commanders with the current in
formation regarding the scale of the pro
blem, its location, and the resources and 
tactical options available. The aim of 
'fast-time ' intelligence is to gain suffi
cient information to enable the comman
der to make judgments about when to 
intervene and with what quality, type, 
and leve) of resources. 

It must also be recognized that along
side the proposals to develop such crisis 
management systems, there is a need to 
identify and train those officers who will 
play a key role in their utilization. Com
manders should not be appointed if they 
do not have a demonstrated understand
ing of the principles of conflict manage
ment. Such commanders should have re
course to trained specialist advisers who 
can assist them with the tactical advice 
they need to make decisions w hen a situ
ation arises and to manage societal con
flicts with minimallevels of force. 

C. Terrorism and Mass 
Destruction Weapon 
Chairman: Professor Frank Barnaby, For
mer Head, Stockholm International Peace 
Research Institute, Stockholm, Sweden. 

The working group on terrorism and 
mass destruction weapons will address 
the following questions: 

l. Is the scale of terrorist violence Iikely 
to continue to escalate? If so, to what 
leve) in the foreseeable future? 

2. How interesled are sub-national 
groups Iikely to become in acquiring 
weapons of mass destruction? Which 
sub-national groups are Iikely to be
come involved? 

3. Is escalating terrorist violence a thre
at to democracy? 

4. How can decision-makers be persuad
ed to deal with risks of escalating ter
rorist violence? Is the subject appro
priate for public debate? 

5. How can materials useful for the fab
rication of mass-destruction weapons 
be controlled? 

6. What actions should be taken when 
activities - such as plutonium repro
cessing - carry significant risks of the 
proliferation of materials useful for 
the production of destructive wea
pons? 

7. How can the issues be best brought to 
the attention of national, regional, 
and international organizations for 
discussion and action? 

D. Signs and Indications of 
Emerging Societal Conflict 
Chairman: Mr. Charles J. Jefferson, 
Director, Office of Political-Military 
Analysis and Warning, United States De
partment of State, Washington, DC, 
USA. 

Low iniensity conflict (LIC), as it has 
manifesled itself in this new age of new 
states, has taken three principal forms, 
each representing a form of struggle over 
"who gets what, where, and when," un
der circumstances in which the central 
government does not have a reliable mo-

nopoly over the use of force. In the clash 
of elites, one sees efforts by factions with
in a ruling class to replace each other, 
without any intent to change the overall 
system. In ethnic/religious warfare, one 
finds contending groups which funda
mentally reject each others' legitimacy 
and consequentially a kind of "zero
sum" conflict. Social/ideological conflicts 
involve not the Iegitimacy or self-defini
tion of the nation-state, but rather the 
kind of regime there should be and the 
policies it should pursue. 

The end of the Cold War era has 
allowed, or even encouraged, a transna
tionalism in LIC which tends to remind 
on e of the situation in the pre-World 
War I Balkans. Moreover, terrorism di
rected against foreigners has gained cur
rency among mainstream guerrilla 
groups. This process of internationaliza
tion of LIC, increasingly evident over the 
past decade, has not only greatly compli
cated the model sketched out above, but 
has also made more difficult the problem 
of identifying incipient LIC situations. 

As we all know, the world is full of 
existing LIC-type situations, some of 
which, admittedly, are more widely 
known than others. Moreover, it seems 
that new situations are emerging on an 
almost weekly basis. Efforts to gather ex
tensive data on all of them, following 
each at a leve) of detail which would al
low warning, seem doorned to failure for 
budgetary reasons, if no other. I suggest, 
therefore, that we concentrate on struc
tural aspects of existing and potential si
tuations which prompt us to believe that 
they will draw the attention of the inter
national community. 

Among those aspects of recent LIC si
tuations which may account for the pres
sure of international intervention. I single 
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three out for discussion: the "CNN ef
fect ," the "border effect," and a catch-all 
"threats to major regional powers." With 
regard to the CNN effect, I suggest that 
the media hype may ultimately be less 
influential than it appears at present. The 
border effect category has been through
out modern history the most obvious case 
for international involvement. The third 
category is perhaps the one in which war
ning might play the most significant role. 
A el ear understanding of both the intemal 
(Chechen) and externa! (Russian) struc
ture of the Chechen situation, for ex
ample, might have allowed its early iden
tification as a potential major crisis for 
both Russian and Western policy. 

The Media: Publicist or 
Participant in Conflict? 
Dr. Alexander Woodcock, Vice President 
and Chief Scientist, Synectics Corpora
tion, Fairfax, Virginia, USA and Profes
sor Derek K. Hitchins, Advanced Systems 
Consultant, Weston-super-Mare, Eng
land, United Kingdom. 

"All the world is a stage ... " 
William Shakespeare 

During this After-After Dinner presen
tation, we will attempt to provide an en
vironment where the ro le of the media as 
a possible publicist or participant in con
flict can be discussed in a very informal 
(and non-violent!) manner. 

Violent television programs can do a 
very efficient job of training young and 
impressionable minds to understand that 
violent acts are often the easiest way to 
solve problems. Heroic individuals, the 
"good guys," can destroy their opposi
tion with relative impunity in made-for-
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television movies. The American public 
still seems fixated by the television pietu
res of the Simpson trial. The pietmes of 
horror from Bosnia, Chechnya, and So
malia produce a elimate where violence 
becomes a natural occurrence. Children 
in Washington DC and other cities in the 
United States, and perhaps elsewhere, 
bring guns to school and may even use 
them to settie a score with someone who 
might have 'dissed' (shown disrespect to) 
the m. 

Is killing innate, or is it learned? It 
appears that we humans share with other 
mammals a basic reflex to refrain from 
killing on seeing submission signals made 
by adversaries. However, we can be 
trained to overcome this reflex, and it is 
possible to avoid invoking the reflex 
altogether. An apparently inevitable cy
cle has arisen in which intervention of 
remote mass methods enable killing 
without seeing and hence without re
sponding to signals of submission. Ima
ges of killing without danger and without 
apparent consequences and costs can be 
very seductive. 

Where does the media stand on this? 
As recent CNN and other media cover
age in the Gulf War showed, the media 
can offer both risk and temptation. If for
ces in the field show their public back 
home what is happening on the ground, 
they may invoke a reaction that inhibits 
their military activities, creates sympathy 
for the enemy, and weakens political re
solve and public support for their mis
sion. Political feedback triggered by dra
matic television pictures can force signi
ficant changes in national policies of de
mocratic governments. Moreover, show
ing the public "too much" may provide 
intelligence, aid, and comfort to the ene
my and endanger their own forces. 

This presents the military with a 
Catch-22 dilemma. If the military, via the 
ever-present media, tell all , they ma y fail 
to proseeute the mission and ma y risk the 
survival of their own forces . If, on the 
other hand, the military select or mani
pulate intelligence, then they will go 
against the fundamental demoeratic 
principles which justify their mission. 

During the Gulf War, Saddam Hus
sein controlied access to both Baghdad 
and Kuwait City. He allowed, encourag
ed , Western media access to Baghdad, 
but denied access to Kuwait City. In con
sequence, CNN and other presenled the 
Allied public with an entirely biased 
view of the progressive conflict, which 
view was beginning to strain the political 
will and cohesion of the Allies. In short, 
Saddam Hussein was able to use 
democracy's very openness as a weapon 
against it. 

Creating perceptual ambiguities and 
the selective presentation of information 
can effectively manipulate public opini
on. The ever-present video-recorder can 
capture images that may be shown a
round the world in a matter of hours. 
Events staged for the cameras in which 
otherwise pacific individuals be come vio
len t can create misleading or even com
pletely wrong impressions of actual situ
ations. Publicity provided by the media 
about terrorist actions can create wide
spread public interest and ma y even lead 
to copy-cat actions. The Iranian revolu
tionaries used cassette tapes to spread 
their messages to the faithful ; now sim
ilar messages are being transmitled on 
video tapes; the interne! is next! 

In a recent dassroom exercise, offi
cers at the Captain and Major leve! sug
gesled an "optimum" approach to 
address this issue. One solution that was 

discussed involved creating a briefing 
system which appears to be thoroughly 
open, honest, and above board, but 
which actually presents intelligence mas
saged to suit a military purpose. Some 
officers saw no alternative to this ap
proach, nor did it appear to run counter 
to their demoeratic instincts. Others 
were less certain. 

Perhaps the media might consicler 
some balanced approach to reporting, 
demanding to present equal film foot
ages and equivalent topics from each 
party to a conflict. Would the media 
agree? Should they agree? What do you 
think? Do the media just report conflict, 
or do they take sides simply by selecting 
what they show? Do they affect outco
mes? Are they an intelligence source, 
and if so, on whose behalf? Is democracy 
ultimately threatened by its very open
ness in the face of unscrupulous totalita
rian enemies, or does this very openness 
provide a strength that totaiiiarian regi
mes cannot match? 

MILITARY ASPECTS OF 
OPERATIONs OTHER 
THANWAR 

Peacekeeping Operations in 
Somali a 
Lieutenant-General Thomas Montgo
mery USA, United States Representative, 
NATO Military Commillee. 

The presentationwillreview recent Uni
ted Nations and United States opera
tions in Somaha defined by a series of 
United Nations Security Council Resolu
tions (UNSCRs). These resolutions trig
gered several different ph a ses of interna-
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tional military involvement in peace
keeping and humanitarian operations in 
Somalia in 1993 and 1994. A review of 
the geographicallocation of Somalia and 
the nature of the Somali challenge in
volving Somali dans, tribalism, and poli
tical groupings will be sued to define the 
context of these operations. 

United States involvement in Soma
lia in Operation Continue Hope exten
ded from February 1993 to March 1994. 
UNSCR 751 led to the formation under 
United Nations Chapter VI of UNO
SOM I with responsibility for securing 
humanitarian relief convoys. UNSCR 
794 led to the formation of UNIT AF 
under Chapter VII. UNIT AF invalved 
forces from 20 nations and some 37,000 
soldiers (including 21,000 from the Uni
ted States). lt was tasked with securing 
air and sea ports, key installations, and 
food distributions points; providing se
curity to convoys and relief operations; 
and assisting United Nations and Non
Govemment organizations (NGOs) 
with humanitarian relief in southern So
malia. 

UNSCR 814 led to the formation of 
UNOSOM II under Chapter VII in May 
1993 and invalved 16,000 soldiers from 
21 nations (including 4,000 from the 
United States). UNOSOM II was order
ed, when so commanded, to consolida te , 
expand, and maintain a secure environ
ment for the actvancement of h urnanita
rian aid, economic assistance, and politi
cal reconciliation in the whole of Soma
Iia. United States involvement was airn
ed at a reduced commitment with the 
goal of still ensuring United Nations 
success. 

An ambush of Pakistani United Na
tions forceson J une 5 1993 eaused a dra
matic change in United Nations inten-
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tio n s as specified in UNSCR 837 on J une 
6 1993. This new elimate led to such ac
tions as the neutralization of Radio Ai
deed , the arrest of some Somali political 
leaders, and the disarmament of at least 
some of the Somali militia forces. A se
ries of combat operations invalving Uni
ted Nations forces led the Belgians and 
French to announce their withdrawal 
from Somalia in September 1993. This 
was followed by similar announcements 
from other nations. A change in United 
States policy led to a decision on October 
7 1993 to withdraw her forces , a task that 
was finally accomplished on March 25 
1994. 

The presentation will review some of 
the shortfalls of UNOSOM II as weil as 
the major strategic and operational les
sons learned. These include the nature of 
the UNSCR process, the unity of effort 
including the command and control of 
United Nations operations, the leve) of 
resources, and United States command 
and control relationships with other Uni
ted Nations forces. It is suggesled that, 
for the foreseeable future , the United 
States should limit her participation to 
single nation- or competent alliance-Ied 
actions. 

Regardless of who leads United Na
tions operations, United States activiti
es must ensure that UNSCRs provide 
clearly defined, realistic political and 
military objectives. United States forces 
are adequately structured and trained to 
conduct peace operations while some 
minor ad justments in training for opera
tions Other than War (OOTW) may be 
necessary. The presentation will condu
de with a discussion of possible nature 
of future involvement of the United Sta
tes in Chapter VI- and VII-based opera
tions. 

Peacekeeping in Low 
lotensity Conflicts 
Lieutenant-General Lars-Eric Wahlgren, 
Former Force Commander UNIFIL, 
Lebanon and UNPROFOR, ex-Yugosla
via, Stockholm, Sweden. 

Peace-keeping is a mission with the con
sent of the parties involved, but also a 
request to keep the peace if banditage, 
criminals, and proxy units are active in 
the area of operation. Is a low iniensity 
confEet always a conflict with a low num
ber of incidents, with a low number of 
casualties, activity under United Nations 
Chapter VI or is it a question of being 
impartial. 

Authority and responsibility in a pea
ce-keeping mission is divided. The over
all responsibility rests with the Security 
Council of the United Nations and the 
execution with the mission in the field . 
Confidence-building is the basis of pea
ce-keeping. It will create man y problems 
if political directions are not hand-in
hand with activities in the field . To be 
able to act hand-in-hand it is a necessity 
to use established concept definitions 
such as those laid down in the Geneva 
Convention. 

Peace-keeping efforts are always more 
successful when weil trained troops are 
made available for United Nations use. A 
motivated youngman can be trained to be 
a good soldier, but a good soldier cannot 
always be a good peace-keeper. New mili
tary equipment is invented around the 
world, bu t no especial equipment for pea
ce-keeping. Effective equipment for de
mining, information, non-Jethal weapons, 
etc. need to be developed. New equip
ment can widen the options for the peace
keepers to display firmness. 

In our new information society the 
media has a direct influence on political 
decision-making. the media personneJ 
can also indirectly participale in peace
keeping, but there are also many other 
factors using their influence. Only by 
confidence-building to the Iocal popula
tion and their authorities and impartiali
ty will a peace-keeping operation be suc
cessful. Humanitarian aid is an important 
part of confidence-building in the new 
political environment. Thus, all United 
Nations personneJ must be weil trained 
for their missions. 

Some peace-keeping missions have 
been going on for a Iong time. Have the 
peace-keepers been more successful at 
keeping the peace than the politicians in 
establishing the political peace? 

Peace-settlement and Political 
Turbulence: A View from 
Russia 
Dr. Sergey Oznobistchev, Director, Cen
ter for International Security Studies, In
stitute of the USA and Canada Studies, 
Russian Academy of Sciences, Russia. 

Russia plays a very active role and in fact 
bears the main burden of "peace-settle
ment" in the territory of the Common
wealth of Independent States (C.I.S.). 
(In this context, it is difficult to refer to 
Russian "peacemaking" activities in the 
traditional sense of the term: a new and 
broader concept should be formulated, 
such as that of "peace settlement.") This 
activity is a reflection of Russia's policy 
towards the near abroad - the former 
republics of the USSR. 

Especially after the latest parliamen
tary elections, a number of changes were 
put into motion which reflected the 
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transition of Russian policy towards a 
more nationalistic stance, bringing with i t 
strong state rhetoric. Russia's special re
sponsibility concerning the near abroad 
was declared, which was often interpre
ted as involving "special or exclusive" 
rights to manage situations which might 
develop there. Much of this activity was 
concerned with attempting to reinstate 
Russia's political influence by all pos
sible me ans- with little understanding of 
whether this in fact coincides with the 
long-term interests of the nation. 

Chechnya, although considered to be 
an "interna! affair" for Russia, has the 
inherent features of a number of scenari
os which have already been played out in 
the context of Russia's relations with the 
near abroad . Unfortunately, this affair 
has only served to demonstrate that Rus
sia is still far from being a demoeratic 
nation, lacking an even rudimentary sys
tem of civil parliamentary control over 
the institutions of power. 

If this situation is not changed funda
mentally, then there is no guarantee that 
new problems - even as concerns the 
near abroad - will not result in solutions 
involving force, due to an escalation of 
inappropriate decisions by the executive 
branch. Russia's practice of peace-settle
ment is far from being worked out, and 
will greatly depend upon future military , 
economic, and political developments, as 
weil as the state of Russia 's relations with 
the West. 

Low Intensity Conflicts: 
Actors and Spectators 
Dr. Bo Huldt, Swedish War College, 
Stockholm, Sweden. 

The United Nations Charter - suppos-
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edly resurrected as a guideline for state 
action and interstate behaviour through 
the "new world order"- defines seemi
ty as indivisible . The irony of the Cold 
War was, of course, that while the func
tioning of the United Nations system (in 
the "old world order") was limited by 
the rivalry of the two superpowers and 
their allies, these same superpowers im
posed a certain order of their own ("bi
polarity") which went a Iong way to im
pose " indivisible security." With the 
end of the Cold War, international seeu
rity and insecurity tends to become "re
gionalized;" efforts to mobilize the Uni
ted Nations system in a host of peace
keeping operations, thereby trying to 
uphold the idea of global cancern and 
"indivisible security ," have been frus 
trated in some cases. Somalia has been 
left to its own fate ; former Yugoslavia 
remains a disaster. 

"Low intensity conflicts are defined 
both by the leve! of actual fighting/ 
bloodshed in the area ( originally) in vol
ved and by the amount of "spill-over" 
into or involvement by the "environ
ment." The "spectators" purs u e strate
gies covering a spectrum from what Ar
nold Wolfers used to refer to as "the 
pole of indifference" to the "pole of pow
er." Kuwait in 1990 never became a 
"low intensity conflict" -as it was iden
tified in terms of "power. " The choice of 
the major powers in the West faced by 
impossibilities in Yugoslavia has been 
not to take the issue "seriously" (as Sir 
Michael Rose said upon leaving office) 
and to manage the challenge through 
"symbolic security gestures" (Lawrence 
Freedman). Nonintervention, however , 
does not equal "indifference;" unwil
lingness to engage one 's arrned forces 
(and thereby risk casualties) does not 

necessarily mean that "low intensity 
conflicts" are accepted as legitimate de
velopments - although the de facto re
sult may be just that. 

The reluctance to become militarily 
involved, and instead, at the most, to try 
to limit the conflict - to keep it at the 
"low intensity" leve! - is today clearly 
observable among those powers, whom 
yesterday's analysis would have identi
fied as "imperial" or even "imperialist." 
Even Russia rose to action against Che
chenia only after having pondered the 
challenge of succession or some three 
years. Reluctance to resort to radical 
measures becomes all the more drama
tic against the background of media
provaked uproar among the mobilized 
electorates of the demoeratic West. 

In the post Cold War setting the 
"spectators" thus tend to develop a set 
of different reactions to "low intensity 
conflicts" involving blockades, threats 
of the use of force (with the "bluff" fre
quently called), calling on the United 
Nations to "act," setting up formal or 
informal groups of states to handie the 
issue, making helpful suggestions such 
as the equivalent of "good offices" (M. 
Mitterand over Algeria), or just Jooking 
the other way, hoping that the problem 
will be quickly solved and disappear. 
Reactions to a number of crises- R w an
da, Chechenia, the Kurdish question 
etc.,. etc.- have here provided a whole 
universe of "spectator" tactics - all , 
however, reflecting a lack of enthusiasm 
for intervention. True, these reactions 
(or this lack of reaction) can easily be 
justified by the Charter of the United 
Nations- Artide 2.7 providing for sanc
tuary in the case of United Nations 
member domestic affairs - but they also 
imply a clear retreat from the signals 

given in the spring of 1991 with the Uni
ted Nations "Kurd resolution" against 
lraq. That sort of "new world order" is 
thus not emerging, it seems. Or is it, 
still? 

Today Chechenia and the Western 
reactions thereto, tend to occupy our 
mental horizon -for the moment sa ving 
us form the moral anguish over former 
Yugoslavia . The first reaction was to 
leave it to the Russians, that is identify 
the issue as "low intensity" and within 
the legitimate jurisdiction of Moscow; 
then the operation took too Iong and 
the Russians were too inept both milita
rily and politically and the destruction 
and bloodshed became too much to be 
ignored. The "spectators" became can
cerned and the "intensity" wasn't quite 
so any longer. 

Analysts today tend to be very pessi
mistic about our abilities to be "cancer
ned" and to care. A proliferation of new 
conflicts, civil wars, and failed states, 
have thus supposedly tended to make us 
despair and withdraw to the cultivation 
of out own various gardens and con
cerns. It is now, as the Financial Times 
chose to put it: "Every state for itself" -
which, of course, is the opposite to "new 
world order." 

Even if the moral argument ma y not 
quite have the appeal the idealists 
thought there still remains the realist 
reasoning of "the pole of power and 
the pole of indifference." States will 
still see "interests" dictating engage
ment, if not out-right intervention, and 
in order for "low intensity conflicts" to 
remain just that, strategies for "delimi
tation" will be called for. This will in
volve action on the part of the "specta
tors" - unilateral, bilateral, multilate
ral. 
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The Command and Control 
of Multinational and 
Dissimilar Forcesin 
United Nations 
Peacekeeping Operations 
Mr. David F. Davis, Program on Peace
keeping Policy, Institute of Public Policy, 
George Masan University, Fairfax, Virgi
nia, USA. 

The Command and Control of multina
tional forces is a problem that has been 
discussed for many years. The con
straints of coalition warfare in the past 
have dealt with forces that are relative
ly the same in scale of development. 
This began to change during the Gulf 
War when the more modernized forces 
of the NATO and European countries 
were allied with the less modernized 
forces of some Arab states. Not since 
World War II have Arrnies of such dif
ferences in organization and equip
ments been teamed tagether - except 
for the United Nations peacekeepers. 
The United Nations has routinely 
teamed very dissimilar forces for a par
ticular operation. 

The presentation will review the na
ture of Multinational Dissimilar forces 
and present a structure for the analysis 
of Command and Control of these 
forces. This structure will be based on 
work done for the Advanced Research 
Projects Agency's Darnain Specific 
Software Architectures. The Con
ceptual Modet of Command and 
Control will be used to de termine the 
suitability of existing Command and 
Control paradigms for future ope
rations and to discuss their shortco
mings. 
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Did Something Change? 
A Look at Slow Motion 
Information War 
Dr. John T. Dockery, DeJense Informa
tion Systems Agency, DB (Modeling and 
Simulation) Arlington, Virginia, USA. 

We are accustomed thinking in terms of 
microseconds when it comes to informa
tion processing; and by extension, infor
mation warfare. But this paper is about 
actions although hastile are less than 
war. Some surprising implications for in
formation war are examined. One obser
ves that in crises the pace is often glacial
ly slow, or so it seems. Physical thermo
dynamic processes of this sort are known 
as adiabatic. Since information science 
draws much of its inspiration from ther
modynamics, this contribution will pro
pose an analogue "adiabatic information 
process." For an example take the case 
of a propaganda campaign wherein a fact 
a day is distorted. Crises covered by 
slothful reporters and cameramen may 
be a case in point. These slow rnaving 
processes may nonetheless have a devas
tating cumulalive effect for they have set 
the context in which critical events will 
be judged. 

Two mathematical tests ma y be useful 
for a slow pacedinformation war. One of 
these is something called the Turing Test 
narned for the computer pioneer, Alan 
Turing. It asks whether the observer can 
distinguish a simulaled process from the 
real thing. If we regard "managed" infor
mation as a kind of simulation, then one 
ought to be able to apply the Turing Test 
to propaganda and adiabatic information 
changes. The seeond bit of mathematics 
is a complicated theorem due to Kurt 
Gödet, which nonetheless has a straight-

forward application. Basically, Gödel 
says that some basic statements about a 
logical structure can not be proven with
in the confines of that structure. Therefo
re, how do you show your information 
base is being manipulaled from within 
the logical construct made from that 
base! For the hypothesized adiabatic in
formation changes, the facts, in effect the 
truth, is being altered while the logical 
structure remains unchanged. 

Work in progress with a colleague (A. 
E. R. Woodcock) using the concept of 
entropy and relativistic information the
ory may shed light on the question of 
detecting these adiabatic changes. Exa
mining the issue more generally two fa
cets are the relationships between the 
data elements, and the elements themsel
ves. Either or both may be involved. 
When both are invalved we deal with 
facts in a context, or information. The 
combined change may be perhaps like
ned to a change in a belief system eaused 
by "splicing" in new facts while at the 
same time changing the bonding with re
lated data. Finally genetic algorithms 
might be used to explore the evolution of 
altered states by revealing the Iong term 
impact of subtie changes. 

Chaotic DynamicaJ Models of 
Societal Conflict 
Dr. Alexander Woodcock, Vice President 
and Chief Scientist, Synectics Corpora
tion, Fairfax, Virginia, USA 

The increasing camplexity of the modern 
combat environment and the emergence 
of low intensity conflict as a significant, 
and perhaps critical, new dimension has 
highlighted the need for new types of 
combat modeting and analysis capabili-

ties. The work to be presenled will de
scribe the development and investigation 
of a series of societal conflict models bas
ed on the techniques of population dyna
mics. These in vestigatians have provided 
a new type of understanding of the natu
re of command and control mechanisms 
and how these mechanisms could be 
used to advantage in the combat envi
ronment. They have also providedan en
vironment for the modeting and analysis 
of activities associated with societal con
flict, counternarcotics activities, and situ
ations leading to the undertaking of ope
rations other than war. 

The societal conflict environment has 
been considered as a specialized form of 
ecology with different types of military, 
insurgent, and other forces occupying 
different niches. In this ecology, military, 
security, and other forces can interact in 
much the same way that biological spe
cies interact as predators and prey in a 
biological ecology. Limits and bounda
ries to the behavior of modeled combat 
systems have been demonstrated. These 
limits may reflect restrictions of the be
havior of actual combat systems. The un
derstanding of the processes invalved in 
the growth, disaffection, recruitment, 
and loss of individuals by actversariat for
ces in a series of ambush and counter
insurgency conditions developed during 
these investigations has provided signifi
cant guidance that might be used to sup
port the tactical control of insurgencies, 
for example. 

The models have been investigated in 
an extensive series of computer experi
ments invalving the generation of time 
series data and their power spectral 
analysis. Other investigations have in vol
ved the plotting of Paincare ma ps and an 
exploration of their structure and bifur-
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cation properties. Entities called possibi
Jity zones, critical Iines, and trapping re
gions which appear to define the limits of 
combat have been identified during com
puter experiments. Power spectral analy
sis techniques have been used to study 
the impact of selected combat and other 
types of parameter on temporal varia
tions in actversariat force strengths and 
other societal properties. The behavior 
of combat mode! systems can provide in
sights into the complex, non-linear, be
havior of actual societal systems in volved 
in competition and conflict, and this is 
the subject of on-going investigations. 

Working Group 
A. Military Command and 
Control in Operations Other 
Than War 
Chairman: Capt. Oscar Round (USN), 
Institute for National Strategic Studies, 
National DeJense University, Washing
ton, DC., USA. 

The demise of the bi-polar environment 
has left a void in planning and exercise 
themes for the United States military. 
The migration of the operational mind
set from theater nuclear/conventional 
confrontation to low intensity, peace 
support or humanitarian assistance ope
rations requires revamping of the status 
quo. The three precepts of command and 
control theory, that is., unity of com
mand, common perception and timely 
decision-making do not overlay these 
different mission areas with a perfeet fit. 

The Center for Advanced Command 
and Control Concepts (ACT) has under
taken an effort to improve the state of 
the art as weil as the state of practice in 
command and control. Specifically, the 
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concept of Mission Capability Packages 
(MCP) was developed to meet the cm
rent and future challenges. The MCP ap
proach is designed to be mission-specific 
and consists of a concept of operations, 
command structure and organization, 
doctrine and procedures, systems and 
technology, training and education, and 
a support infrastructure. Basically, eve
rything you need to complete a mission. 

Since peace support operations have 
been the bulk of requirements for the 
United States military beginning with the 
1990s, ACT has undertaken the mission 
of developing the initial MCP concept 
around these operations. To date ACT 
has sponsored two workshops. The first 
concentrating on the differences in coali
tion command and control in peace ope
rations and the seeond looking at head
quarters staffing requirements for these 
operations. A third workshop is schcdul
ed for early February and the results 
should be ready for distribution prior to 
the workshop. A summary of the work 
accomplished to date as weil as copies of 
the formal output will be distributed 
during the workshop. 

B. How to Define and 
Quantify Measures of 
Performance and 
Effectiveness of Operations 
Other Than War. 
Chairman: Dr. David Harris, Opera
Iianal Studies Sector, Defence Research 
Agency, United Kingdom. 

Modern military forces may spend a sig
nificant part (if not all) of the i r operatio
nal duties engaged in Operations Other 
Than War (OOTW). The equipment and 
systems they use must be at !east adequa-

te for the missions they face , and in man y 
cases the cost of these equipments may 
account for a significant part of a nation's 
defence procurement expenditure. 

In analytic studies to support both the 
procurement process and operational 
commands, the effectiveness of front Iine 
weapons and plattorms is generally 
quantifies in terns of their impact on the 
achievement of 'externa!' military objecti
ves. Given a set of robust scenarios and 
adequate modets, these objectives can 
usually be defined clearly and unambigu
ously, and the Measures of Effectiveness 
(MOEs) calculated can form the basis of 
sound advice. (An exception to this is C3I 
systems which have an enabling effect on 
the host systems and organizations that 
they support, and for which more com
plex methods must be employed). 

In the case of Operations Other Than 
War, particularly those where civilianand 
military security forces may be deployed 
side-by-side within the civilian popula
tion, the externa! objectives are much har
der to define. What meaningful measures 
of effectiveness can we ascribe to the mis
sions of 'reassurance' and 'deterrence,' 
for example? OOTW missions may be re
quired for years or decades; what measu
res of effectiveness can be derived to in
form the appropriate investment in dedi
cated infrastructure and systems to sup
port such missions? These matters will be 
addressed during the working group. 

C. Modeling and Simulation 
in Peacekeeping Operations 
Chairman: Mr. David Davis, Institute of 
Public Policy, George Masan University, 
Fairfax, USA. 

This working group is being convened to 
actdress the need and requirements for 

modeting and simulations in the peace
keeping domain. It will be accepted as a 
'given' that the processes, functions, and 
information flows of Peace Operations 
may be different than the same characte
ristics of combat operations. 

The first set of questions that must be 
ask ed: 
• Why do we need models and simula

tions for Peace Operations? 
• What questions are being asked that 

can not be answered with current 
tools? 

• What would be the impact of not ha
ving these answers? 

• If we then determine that simulations 
and models are needed for peace ope
rations, the next set of questions are: 

• What are the determining characte
ristics of Peace Operations? 

• Is 'Peace Operations' too broad a 
term for this work? What are the sub
categories? 

• Can current tools be 'morphed' into 
usefulness? 

• What new techniques can be used? 
• Whowill sponsor the research? 

MANAG/NG INTERNA
TIONAL CONFL/CTS 

Policy Development for 
International Peacekeeping 
Operations 
Amb. Walter Stadtler, Institute of Public 
Policy, George Masan University, Fair
fax, Virginia, USA. 

The system of peacekeeping coordina
tion currently in place has at best worked 
only intermittently and imperfectly and 
eaused considerable stress. Measures to 
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enhance the United Nations' capabilities 
and judgment can save many millions of 
dollars and considerable lives in the futu
re. Conflict and Peace Support Opera
tions of the kind that we have recently 
seen in Somalia, Rwanda and Bosniawill 
continue to plague the United Nations 
and the world community for the fore 
seeable future. The United Nations, 
which has primary responsibility for 
oversight of such operations, is not cur
rently capable of doing so. 

In the interest of allowing United Na
tions leadership to make informed and 
intelligent decision in advance of a parti
cular crisis, we need to help United Na
tions principals acquire a basic under
standing of command and control, com
munications and intelligence capabilities. 
This could be done either by one or more 
member countries or through multilate
ral organizations that now passess such 
expertise. Logistics and the capability of 
rapidly establishing an effective consta
bulary are two key areas that further 
need to be developed. 

There is considerable controversy 
about the wisdom of establishing dedica
ted United Nations forces . The recent 
examples of Somalia and Rwanda have 
shown, however, there are certain types 
of equipment such as armared personnel 
carriers (APCs) and basic logistics infra
structure that are in short supply but 
needed again and again, which the Uni
ted Nations should acquire or lease and 
keep in one or two strategically placed 
depots. Such a move could save precious 
time, considerable amounts of money 
and reduce tensions of the kind that have 
arisen in the past between the United 
Nations and member country suppliers. 

A much better military coordination 
mechanism needs to be established be-
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tween the United Nations leadership and 
major peacekeeping participants. This 
might be done by assigning a small num
ber of individual country representatives 
at the senior flag leve! with direct access 
to their national command authorities 
who could provide continuous, informal , 
actvice to the Secretary General and his 
principal deputies in advance of crises. 
That group would also act as a conduit 
for the exchange of information between 
participating members themselves. Each 
representative would keep his own natio
nal delegation (or delegations) full y in
formed. 

Crisis Management in 
Historical Transition Phases 
Dr. Albrecht von Muller, Director, Euro
pean Center for International Security, 
Starnberg, Germany. 

During the Cold War, crisis management 
and conflict prevention had as their es
sential focus the containment of systernie 
contradiction between East and West. 
Thus, as important as they were, they 
tended to be subsurned as integral parts 
of the East-West environment, and to be 
downplayed as strategic disciplines in 
their own right. 

By con trast, we now find ourselves in 
a period of historical upheaval characte
rized by rapid and sometimes totally un
expected structural change. New pat
terns have emerged in the way states and 
societies act and evolve. The overall 
framework has been so radically altered 
that there can at times be little point in 
applying the familiar approaches of the 
Cold War. 

In the first part of this presentation, a 
categorical apparatus will be developed. 

Specific emphasis will be placed on the 
differences between historical plateau 
phases and transition phases, the latter 
requiring a fairly different set of compe
tencies and skills. 

Secondly, a spectrum of new instru
ments and approaches for handling crises 
and conflicts will be introduced, the as
sumption being that our foreign and se
curity policy tools are still tuned to a bi
polar architecture characteristic of the 
traditional East-West confrontation. 

Finally, the presentation will focus on 
the question of how security policy will 
be handled in the future. Here, new 
"think tools" for planning and decision 
making in crisis management and con
flict prevention will be introduced. 

Political Management: From 
Conception to Deployment of 
United Nations Peacekeeping 
Operations 
Mr. Cedric Thornberry, A Former United 
Nations Assistant Secretary-General and 
Head of United Nations Civil Affairs in 
Yugoslavia. 

The constitutional structure of all United 
Nations peacekeeping operations is iden
tical despite the fact that there is no 
agreed definition of the nature of peace
keeping operations. The Security Coun
cil by resolution, confers a mandate upon 
the Secretary-General which authorizes 
him to raise, organize, and then deploy 
an international presence to achieve de
signated objectives in a particular geo
graphical area within a specified time
frame. He remains responsible to the 
Council for all aspects of the subsequent 
operation. 

Upon the adoption of the ena b lin g re-

solution the Secretariat, which has al
ready sought to identify possible contri
butar nations ( civilian, military, police) 
for the identified tasks of the mission, 
finalizes an operational plan , and is now 
able to approach governments directly. 
The seeretariat also draws up a Iine-by
line programme budget for the proposed 
operation and takes i t to the Administra
tive and Budgetary Committee of the 
Fifth Committee of the General Assem
bly of the United Nations for authoriza
tion. The General Assembly agrees a 
budget and apportions the cost among 
member states according to a special bu t 
pre-existing formuta of assessment Sta
tes are expected to pay within 28 days. 

The advance party of the mission is 
brought to New York and briefed there, 
before being sent to the field . Consisting 
of the "command group" for the future 
mission, and heavily weighted at this sta
ge on the administrative and logistical 
side, it makes contact with the local au
thorities and arranges for the deploy
ment of the mission as soon as practica
ble. The cooperation of the local authori
ties is vital not only on the political but 
also on the practical side, as much of the 
support for the mission, especially in the 
early months, depends upon such coope
ration. A mission is rarely able to be "up 
and running," even in the best of circum
stances, in less than two months after the 
passage of the initiating Security Council 
resolution. In addition various "survey 
missions" willhave been to the host terri
tory during the gestation period. 

The speaker has been responsible for 
the political management of several pea
cekeeping missions in Europe, the Near 
and Middle East, and Africa; and shared 
responsibility for the planning, start-up, 
and implementation of major United N a-

115 



tions operations in Namibia and Yugosla
via (Croatia, Bosnia, and FYR Macedo
nia). He is also a former director of the 
United Nations Secretariat's office of ad
ministration and management. His pre
sentation will focus mainly on the start-up 
of the Narnibian and Yugoslav operations 
and how a Security Council mandate is 
turned into an in situ working reality. 

Terrorism and Mass 
Destruction Weapons 
Professor Frank Barnaby, Former Head, 
Stockholm International Peace Research 
Institute, Stockholm, Sweden. 

The presentation will consicter the risks of 
sub-national groups acquiring weapons of 
mass destruction. Thiswill include: 
l. The acqms1t10n by sub-national 

groups of primitive nuclear explosi
ves: Nuclear explosives; the availabi
lity of plutonium and highly enriched 
uranium; the weapons availability of 
plutonium from nuclear power reac
tors; the ability of sub-national 
groups to make a nuclear device; pos
sible nuclear activities of a sub-natio
nal group; the nuclear black-market. 

2. The acqms1t10n by sub-national 
groups of chemical and biological 
warfare agents: chemical warfare 
agents; the acquisition of nerve-gas 
weapons by sub-national groups; the 
dissemination of nerve agents by a 
sub-national group; the effects of 
such nerve-gas weapons; the acquisi
tion of biological agents by sub-natio
nal groups; the consequences of gene
tic engineering. 

3. International action to prevent the 
proliferation of very destructive 
weapons to sub-national groups. 
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Non-Military Aspects of 
Peacekeeping in Low 
lotensity Conflicts 
Dr. Trevor Findlay, Stockholm Interna
tional Peace Research Institute (SIPRI), 
Stockholm, Sweden. 

In the "second-generation" peacekeep
ing operations that have characterized 
the period since the end of the Cold War 
it is the non-military aspects that have 
predominated, despite the media atten
tion given to the military aspects. Hu
manitarian relief, the organization and 
supervision of elections, the repatriation 
of refugees, civilian police operations, 
the safeguarding and promotion of hu
man rights, rehabilitation and recon
struction and civil administration have 
been among the most important compo
nents of the United Nations missions in 
Angola, Somalia, Cambodia, Mozambi
que and El Salvador. 

While the military plays a significant 
role in assisting and proleeting such acti
vities they are essentially civilian opera
tions. Together they conslitute the peace 
building aspect of United Nations peace 
operations - the attempt to reconstruct 
and re-engineer fractured or failed states 
to enable them to consolidale the gains 
of fragile peace accords and sustain de
mocratic, pluralistic, harmonious, just 
and economically healthy societies. 

Command and Control of 
Operations Other Than War 
Dr. Bruce Hoffman, Department of Inter
national Relations, University of St. 
Andrews, Scotland, United Kingdom. 

For more than forty years, the cold war 's 

mostly static nature arguably fostered 
within both Western and Eastern milita
ries alike a predictably familiar planning 
process and similarly comfortable com
mand and control structure to execute 
traditional war fighting operations. The 
prevailing assumption was that by prepa
ring for the Iargest - even though it 
might be the )east Iikely- contingency, 
a range of responses could be sized 
downward to fit an y lesser contingencies. 

However, in contrast to the cold war's 
largely stable planning and operational 
environment, Operations Other than 
War (OOTW) missions will often be 
conducted within a highly fluid operatio-

nal continuum: ebbing and flowing be
tween peace and conflict and involving 
non-combat as weil as combat operations 
and non-conventional alongside conven
tional operations. 

The presentation will examine some 
of the key command and contro l issues in 
OOTW, including the changed and often 
dynamic operational environment of 
some OOTW; the problem of mission 
shift; coordination and communication 
requirements among multi-national for
ces; and interface and liaison with civili
an non-govemmental organizations, par
ticularly with humanitarian relief organi
zations. 

slutdokumentationen från /LIC 95 

Slutdokumentationen beräknas bli färdig under sommaren 1995. I denna kom
mer läsaren att hitta text och bilder från föreläsningarna samt anteckningar från 
arbetsgruppernas sammanträden. 

Slutdokumentet kommer att kosta 400:- varitU kommer expeditionella kost
nader. Beställning med uppgivande av namn och postadress sänds till Kungl 
Örlogsmannasällskapets sekreterare, Kommendör Herman Fältström, Box 
10186, 107 85 STOCKHOLM. Beställning kan också göras via telefax 08-
742 8231. 
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Ledamoten 
BENGT DELANG 

Överstelöjtnant Bengt Delang är f n bataljonschef vid 
Göteborgs marinbrigad (GMB), efter att närmast ha varit 
kurschef vid Militärhögskolan 

Bataljonschef i krig och fred - om ledning av förband 
på bataljonsnivå 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde Göteborg med Kungl Örlogsmanna-

sällskapet 25 januari 1995 

Att vara bataljonschef idag ställer andra krav jämfört med tidigare. Detta har jag 

kunnat konstatera som chef för en skolbataljon och tillika chef för en spärrbataljon 

inom GMB vid Västkustens Marinkommando. Bildandet av den nya Försvarsmakten 

1994-07-01 med radikalt förändrade uppgifter och ansvar långt ner i organisationen är 

den enskilt viktigaste orsaken till de förändrade krav som ställs på bataljonschefsska

pet idag. Mot denna bakgrund har jag valt ämne med rubriken: "Bataljonschef i krig 

och fred" med underrubriken "om ledning av förband på bataljonsnivå." 

Mitt syfte med detta inlägg är att göra några reflexioner kring Försvarsmaktens nya 

principer för ledning och verksamhet såsom de uttrycks i FörLed. Frågan är om dessa 

principer fungerar på bataljonsnivå? Vad kan göras bättre? 

Bataljonschef förr och nu 
Ordet bataljon betyder fritt översatt från 
franska : "trupp" och från latin: "slå". 
Sammantaget säger det egentligen det 
mesta om vad vi idag skulle kalla för 
kärnverksamheten för förbandet dvs att 
på bästa sätt utnyttja soldaterna och dess 
utrustning för att kunna slå en angripare. 
Begreppet bataljon infördes i Sverige un
der slutet av 1600-talet och förmodligen 
var den tidens bataljonschefer av naturli
ga skäl starkt inriktade mot förbandets 
"kärnverksamhet". Sannolikheten för att 

deras förberedelser skulle prövas i prak
tiken var ju stor. 

De bataljonschefer som jag sett ge
nom åren har i många fall varit tämligen 
anonyma som krigsförbandschefer. Det 
var först när det var dags för KFÖ eller 
SÖB som de tycktes axla sina roller. 
Uppgifterna i grundorganisationen syn
tes vara det som de ägnade huvuddelen 
av tiden åt. Orsakerna till denna priorite
ring kan knappats ha berott på ett ringa 
hot, vi levde ju i det kalla krigets skugga. 
Sveriges deltagande i många FN-insatser 
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och erfarenheterna från dessa borde ock
så ha bidragit till en tydligare satsning på 
vår egen krigsorganisation. Kanske var 
det helt enkelt så att krigsförbanden 
hade mindre betydelse jämfört med de 
vardagliga uppgifterna. Säkerligen hade 
dessa chefer sina rationella skäl för hur 
de ledde sina förband. Det sammantagna 
intrycket var ändå att krigsförbanden var 
satta på undantag i förhållande till den 
fredstida verksamheten. 

Om denna min bild är korrekt eller ej 
överlåter jag åt andra att bedöma. Så 
uppfattade jag ändå många gånger deras 
agerande. Generellt är det säkert så att 
underlydande i första hand bedömer 
chefer efter deras handlingar eller brist 
på sådana. Rätt eller fel så är detta ett 
viktigt ingångsvärde för ledarskapets ut
övande. 

Vad innebär det då att vara bataljons
chef idag? Den stora skillnaden mot förr 
som jag uppfattar det är just att krigsför
banden återigen sätts i centrum för verk
samheten på ett helt annat sätt än tidiga
re. Konkret innebär det att min roll som 
krigsförbandschef existerar i både fred, 
kris och krig. Den kräver ett under året 
kontinuerligt arbete med planering och 
genomförande av krigsförbandets verk
samhet. 

Som exempel på verksamhet som pla
nerats och delvis genomförts för min 
spärrbataljon det närmsta halvåret kan 
nämnas utarbetande av uppdragsförslag, 
revidering av stridsplan, samordning 
med hemvärn, ledningsträning med un
derställda chefer, krigsförbandskurs med 
yrkes- och reservofficerare, krigsför
bandsvärdering och revidering av för
bandsutvecklingsplan. 

Den andra rollen som skolbataljons
chef är i huvudsak en fredstida uppgift. 
Den innebär främst att leda utbildning 
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av befäl och soldater avsedda för andra 
krigsförband. Det kan i sig leda till prio
riteringsproblem mellan de två rollerna. 
Vilken uppgift är viktigast? Skall det 
egna krigsförbandet få gå före andras 
krigsförband ? 

Verksamheten för krigsförbanden är 
numera så omfattande att även chefer på 
kompani och lägre nivå ofta ställs inför 
problemet att prioritera mellan krigsför
bandet och den dagliga verksamheten i 
grundorganisationen. Vanligtvis får då 
de mest akuta uppgifterna i grundorgani
sationen företräde. Att allt för ofta tving
as välja bort viktig verksamhet upplevs, 
särskilt bland yngre officerare, som frust
rerande och kan på sikt innebära ett tro
värdighetsproblem. 

Verksamheten för skolbataljonen är i 
stort av samma slag som för spärrbataljo
nen. Även för skolbataljonen krävs utar
betande av uppdragsförslag, verksam
hetsplaner, handläggning av personal
ärenden mm. skillnaden ligger främst i 
den kontinuerliga produktionen vid skol
bataljonen. Den innebär att de anställdas 
och de värnpliktigas behov, problem, 
agerande mm fodrar en ständig upp
märksamhet. Även om många beslut inte 
brådskar så krävs ofta ett snabbt ageran
de för att bibehålla ett trovärdigt ledar
skap. Just trovärdighet hos underställda 
anser jag vara bland det viktigaste i le
darskapet, utan personalens förtroende 
går det inte att genomföra verksamheten 
vid någon av bataljonerna på ett bra sätt. 

Sammanfattningsvis anser jag att den 
påtagligaste skillnaden mellan dagens 
bataljonschefsskap och gårdagens främst 
finns i det dubbla chefskapet dvs kravet 
idag att axla både freds- och krigsuppgif
ter på ett tydligare sätt än tidigare. Detta 
är stimulerande men samtidigt krävande 
då tiden som behövs för att lösa båda 

uppgifterna i regel inte räcker till. Tyvärr 
drabbar detta oftast möjligheterna för 
mig att personligen närvara vid övningar, 
lektioner och övrig mot personalen utåt
riktad verksamhet. I detta avseende upp
fattar jag att gårdagens chefer som ett 
bättre föredöme då dessa betydligt ofta
re följde verksamheten "på fältet". 

Försvarsmaktens 
verksamhetside 
Genom införandet av en verksamhetside 
har alla anställda i Försvarsmakten fått 
en klar målsättning att följa. Begreppet 
som sådant är hämtat ifrån det civila af
färslivet där behoven av klara målsätt
ningar för företagen växt fram under 
många år. Personligen anser jag att vi 
lika väl skulle kunnat använda begreppet 
Beslut i Stort för att beskriva våra mål. 
Denna terminologi är väl känd och an
vänds regelmässigt för mål beskrivningar. 
Oavsett rubrik är det viktiga att vi har 
klart definierade mål att följa. Frågan är 
då hur långt vi har nått i denna målupp
fyllelse? Är målen och vägen dit tydliga 
för alla? 

Som första punkt i verksamhetsiden 
slår ÖB fast att: 

*Krigsförbanden och deras krigsdug
lighet, beredskap och uthållighet skall 
vara det centrala i verksamheten 

Denna punkt får anses vara det cen
trala i verksamhetsiden och jag anser att 
detta mål är klart uppfattat av alla. Det 
finns en verklig strävan hos alla på ge
nomförandenivå att sätta detta mål 
främst då det uppfattas som rimligt och 
trovärdigt. Därmed fyller det även sin 
funktion att vara övergripande styrande 
för verksamheten. Diskussion uppstår 
egentligen först när mer detaljerade tolk
ningar görs av målsättningen. Vad är 
skillnaden egentligen mellan krigsduglig-

het 3 och 4 för ett krigsförband? Defini
tionsmässigt är frågan lätt att besvara 
men t ex i budgetsammanhang kan sva
ret skilja sig åt åtskilliga miljoner bero
ende på vem man frågar. Jag tror aldrig 
det går att få ett entydigt svar utifrån, 
trots allt, subjektiva värderingar. Det 
viktiga är säkert att själva diskussionen 
förs av kunniga individer utifrån en nå
gorlunda ensad utgångspunkt. 

Besvärligt blir det först när trovärdig
heten för att målen skall uppnås med till
delade resurser kan ifrågasättas. Jag upp
fattar att det ibland kan finnas en sådan 
tveksamhet, som jag tidigare pekat på, 
bland framförallt yngre chefer på lägre 
nivåer. Det är därför en viktig uppgift att 
dels försöka förklara orsaker till sådana 
uppfattade diskrepanser men också att 
klart redovisa när det faktiskt finns en 
obalans så att mål eller resurser kan änd
ras. 

En viktig förutsättning för att uppnå 
målet är att vägen dit, dvs medlen , måste 
vara rätt dimensionerade och inriktade. 
Produktionsapparaten - grundorganisa
tionen - måste vara rätt intrimmad. Det 
måste råda en balans även mellan dess 
olika delar för att vi skall kunna skapa 
effektiva krigsförband. Jag uppfattar att 
denna balans i huvudsak råder nu, även 
om bl a de ekonomiska resurserna som 
vanligt alltid är knappa. Samtidigt bör 
tilläggas att begränsade resurser har ett 
värde i sig då de stimulerar till nytänkan
de och kreativitet vilket oftast är produk
tionsbefrämjande. 

En allvarlig begränsning är dock per
sonaltillgången. Den personal jag dispo
nerar för att lösa skolbataljonens uppgif
ter är knappt dimensionerad för att lösa 
normala utbildningsuppdrag. Vid en ex
tra hög arbetsbelastning, kommendering 
av personal, sjukfrånvaro etc måste stor 
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kraft ägnas åt att försöka lösa det akuta 
personalbehovet. Detta inträffar ofta. 
Konsekvenserna blir vanligtvis att kvali
ten på utbildningen sjunker, energi för
spills på problem som regelmässigt upp
står och därmed borde kunnat åtgärdas i 
förväg. 

Allvarligast är dock att förtroendet 
hos de anställda för organisationen mins
kar vilket i sig kan medföra önskemål om 
t ex omplacering eller rent av begäran 
om entledigande. Därmed ökar belast
ningen på övriga osv. Jag anser därför att 
vi delvis har misslyckats i vår personal
försörjning när det gäller att ha tillräcklig 
handlingsfrihet för att kunna möta akuta 
personalbehov. Detta är som vi vet inget 
nytt problem vilket i sig visar på vår oför
måga att kunna hantera det. 

I Handbok för personaltjänst, som 
grundar sig på För Led, framgår klart att 
den lokale produktionsledaren har ett lo
kalt personalförsörjningsansvar. Samti
digt bibehåller central produktionsled
are styrningen av grundrekrytering av yr
kesofficerare dvs lokal produktionsled
are kan ej gå utöver de ramar han tillde
lats centralt. En delegering av rätten att 
styra ramarna för grundrekrytering av 
officerare till lokal produktionsledare 
kan vara ett sätt att försöka lösa ovanstå
ende problem. Jag är medveten om att 
detta förfarande strider mot principen 
att personalbehovet styrs av krigsorgani
sationens behov men i Handbok perso
naltjänst framgår även att personalbeho
vet också skall grundas på " ... det behov 
av personal som därutöver krävs för att 
genomföra givna uppdrag i grundorgani
sationen ... ". 

Således finns åtminstone formella för
utsättningar för att skapa balans, även på 
personalsidan, mellan uppgifter och re
surser. Motargumentet att nyanställning 
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av personal kan dra medel från verksam
heten är i sig riktig. Rimligtvis är det 
dock den lokale produktionsledaren som 
har bäst förutsättningar för att bedöma 
hur balansen mellan olika resurser bäst 
skall uppnås. 

Alternativet att frivilliganställa perso
nal under begränsad tid är det medel som 
nu står till buds och också utnyttjas. Men 
det är ingen långsiktig lösning för att säk
ra en tillräcklig kvalite i utbildningen. 

Den andra och tredje punkten i För
svarsmaktens verksamhetside anger att: 

* Lednings-, lydnads- och ansvarsför
hållanden i princip skall vara lika i fred, 
kris och krig. 

* Organisationsstrukturen i fred i allt 
väsentligt skall vara densamma som i krig 
genom en så långt som möjligt genomförd 
kaderorganisation 

Inom MKV har ovanstående satser 
varit en starkt dimensionerande faktor 
vid utformningen av organisationen och 
befälsförhållanden. Göteborgs Marinbri
gad har en ständigt organiserad brigad
kader där chefen är tillika lokal produk
tionsledare. Jag är som spärr- och skol
bataljonschef underställd chefen för Gö
teborgs Marinbrigad i alla skeden. Detta 
är väsentligt då det innebär att det finns 
en röd tråd i ordervägarna. Kontakterna 
mellan brigadchefen med stab och mig är 
inarbetade. Vi känner varandra väl och 
jag vet vad chefen förväntar sig av mig. 
Det finns inte någon omslagspunkt där 
lydnadsförhållandena ändras med åtföl
jande risk för de initiala friktioner som 
vanligtvis inträffar i sådana situationer. 

Organisationsstrukturen under bri
gadnivån skiljer sig åt mellan fred och 
krig genom att skolbataljonen utgår i det 
senare fallet. Detta är dock inget pro
blem av naturliga skäl. Däremot är av
saknaden av en fast kader för spärrbatal-

jonen mer bekymmersam. Detta måste 
kompenseras bl a genom ett omfattande 
stöd av högre chef, C GMB, vilket också 
sker på ett bra sätt. Visserligen vore det 
en fördel om kaderprincipen kunde till
lämpas även på bataljonsnivå men perso
naltillgången medger inte detta varför 
problemet måste lösas på annat sätt vil
ket jag återkommer till. 

Självklart kan det uppstå problem i 
avvägningen mellan uppgifterna som 
chef för skol- respektive spärrbataljonen. 
I kris-krig är denna prioritering enkel. 
Problemet uppstår egentligen i fred ge
nom att lydnadsförhållandena mellan ba
taljon och lägre nivåer ej är lika entydiga 
som mellan brigad och bataljon. 

Som chef för skolbataljonen har jag 
befälsrätt över all personal i min grund
organisation men som chef för spärrba
taljonen saknar jag i praktiken denna be
fälsrätt över spärrbataljonens personal i 
fred. Anledningen är att det ej är samma 
personal som ingår i de två bataljonerna 
då dessa två förband naturligtvis har två 
helt skilda uppgifter som kräver olika 
kompetens. Personalen i spärrbataljonen 
är utspridd på flera olika enheter i grund
organisationen, även utanför MKV, och 
är därmed underställd respektive chef i 
grundorganisationen. På motsvarande 
sätt är också skolbataljonens personal 
krigsplacerad vid andra enheter. 

Det innebär att all verksamhet inom 
spärrbataljonen som kräver medverkan 
av personalen, vilket är huvuddelen, en
dast kan ske genom att olika chefer i 
grundorganisationen välvilligt ställer sin 
personal till förfogande . Undantaget gi
vetvis av högre chef beordrad verksam
het. Då, som jag tidigare nämnt, det inte 
finns någon bataljonskader som kan ut
föra de löpande arbetsuppgifterna är 
detta ett återkommande problem. 

Att inte kunna disponera personalen i 
det egna krigsförbandet torde gälla för 
många krigsförbandschefer. Samordning 
behövs därför på stor bredd, åtminstone 
inom kustartilleriet. ÖB har i sin syn på 
samordning av verksamhet angett att 
denna skall ske genom befäl undantaget 
de fall då sådan samordning ej hinns med 
varvid istället samverkan genomförs. En
ligt min mening borde därför, på samma 
sätt som grund- och repetitionsutbild
ning samordnas mellan och inom olika 
regioner, även verksamheten för krigs
förbanden i övrigt samordnas i tid och ev 
rum. Delvis sker detta redan nu vid 
krigsförbandsvärdering och viss RU 
verksamhet men detta är ej tillräckligt. 
Som jag tidigare nämnt är verksamheten 
med krigsförbanden så omfattande att 
ytterligare tid behövs. Inom GMB prö
var vi nu att avdela ett antal fasta tider 
under året som får utnyttjas fritt av krigs
förbandscheferna. Svårigheterna att få 
utnyttja i spärrbataljonen krigsplacerat 
befäl som tjänstgör vid annan produk
tionsledare kvarstår dock. 

I verksamhetsiden anges även att: 
* Ledning skall ske genom order samt 

uppdrag innehållande uppgifter, resurser 
och eventuella handlingsregler. 

Denna punkt är inte särskilt kontro
versiell utan kan mer uppfattas som en 
klarare gränsdragning av tidigare prak
tiserade tillämpning av rollspelet mellan 
operativ ledning och produktionsled
ning. Vad som är nytt är krigsförbands
chefens roll i framtagandet av uppdra
gen. Dessa utgår från den årliga krigs
förbandsvärderingen som omsätts till en 
förbandsutvecklingsplan . Jämte den 
värdering och planering som samtidigt 
sker av grundorganisationen framtas 
därefter uppdragsförslagen. Arbetet 
sammanhålls i första steget på brigadni-
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vå och dialogiseras därefter på högre ni
våer innan slutresultatet i form av upp
drag återkommer till brigaden dvs den 
lokale produktionsledaren. På detta sätt 
har förbandschefen en bra möjlighet att 
påverka och ta ansvar för utvecklingen 
av det egna krigsförbandet särskilt om 
produktionen till stor del inriktas mot 
det egna förbandets behov. 

Ett problem i detta sammanhang är 
de fall då uppdragen skall genomföras 
för andra krigsförbandschefers behov. 
Detta gäller särskilt för skolbataljonen 
som med sina två centrala skolor, KA 
Radarskola och Marinens sjukvårdssko
la, har ett ansvar för utbildningen av per
sonal inom skolornas kompetensområde 
i hela Marinen. Dialogen med uppdrags
givarna, krigsförbandscheferna, behöver 
utvecklas så att vi vet att vi utbildar rätt 
individer mot rätt behov. 

Styrningen av dessa centrala uppdrag 
sker nu övergripande genom marinled
ningens utbildningssektion bl a genom 
årliga utbildningskonferenser och publi
kationerna UMFLIUMKA. Härutöver 
sker direkt samverkan mellan berörda 
förband då så erfordras. Trots detta har 
det visat sig vara svårt i vissa fall att 
komma överens om vad uppdraget 
egentligen innebär. Under innevarande 
år har det t ex visat sig vara problem 
med att utbilda det antal tekniker av 
olika kategorier som krigsförbanden 
kräver. Det finns helt enkelt inte det 
antallärare som erfordras för att utbilda 
det antal elever av olika kategorier med 
rätt kvalite som begärs . Förståelsen för 
dessa problem varierar mellan olika 
krigsförbandschefer. I några fall är det 
dessutom så att omsättningsbehovet av 
personal för vissa krigsbefattningar 
grundar sig på de kunskaper som finns 
hos lärarkadern vilket inte nödvändigt-
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vis är det samma som krigsförbandens 
reella behov. 

Sammantaget visar dessa exempel på 
ett ökat behov av insikt och samordning 
mellan uppdragstagare och uppdragsgi
vare. Ett sätt kan vara att uppdragsgiva
ren, dvs krigsförbandet eller annan lokal 
produktionsledare, kommenderar egna 
lärare vid hög utbildningsbelastning vid 
central skola. Så sker t ex inom armen 
och delvis även inom KA. Det är inte 
rationellt att dimensionera lärartillgång
en vid en skola mot maximal belastning. 
Tillfällig omfördelning av lärare måste 
kunna ske mellan olika utbildningsan
stalter. Självklart innebär detta även att 
skolor skall kunna stödja verksamheten 
vid förbanden med personalförstärkning 
under perioder då utbildningen vid sko
lorna är av lägre omfattning. 

Ett sådant utbyte av lärare mellan 
skolor och förband bidrar säkert även 
till att öka personalens kompetens och 
motivation. Den utredning om Mari
nens skolor som nu genomförs under 
ledning av C BÖS studerar bl a dessa 
frågor och utredningsresultatet kan för
hoppningsvis bidra till att öka rationali
teten och effektiviteten inom utbild
ningsverksamheten. 

Några andra väsentliga budskap i För
svarsmaktens verksamhetside handlar 
om personalen: 

*förtroende och respekt mellan olika 
chefer och olika nivåer skall främjas 

Att instämma i detta mål är lätt men 
det är svårare att konkret beskriva meto
den att nå hit. Jag anser att det i grunden 
handlar om att ha en positiv människo
syn. Den ledarskapsutbildning som ge
nomförts inom Försvaret de senaste 1{}-
15 åren anser jag har skapat en god 
grund för att uppnå detta mål. Under 
senare år har jag också, både som lärare 

och elev, noterat den alltmer öppnare at
tityden mellan dessa båda kategorier vil
ket är positivt. Detta gäller såväl värn
plikts- som befälsutbildning. 

Det räcker dock inte enbart med ett 
öppet sinnelag. Det gäller även, som jag 
tidigare berört, att genom handling för
söka skapa ett förtroende och därmed en 
ömsesidig och naturlig respekt. Vikten 
av att själv försöka vara ett föredöme 
kan troligen inte underskattas i detta 
sammanhang. 

En begränsande faktor i detta sam
manhang är ibland att kunna tillgodose 
underlydandes vanligtvis höga ambitio
ner med de oftast begränsade resurser 
som står till buds. Detta problem har 
även en direkt koppling till den avslutan
de punkten i Verksamhetsiden: 

* anställd personals kunskaper och 
kompetens skall fortlöpande tillvaratas 
och utvecklas. 

Paradoxalt nog så upplever jag att en 
av begränsningarna för att nå detta mål 
är just tillgången på personal. Vid en stor 
mängd uppgifter ökar kraven på den en
skilde. Tiden för förberedelser av öv
ningar och lektioner minskar vilket i sin 
tur tenderar till att lärarna delar upp oli
ka ämnesområden sinsemellan, detta är 
hämmande för den egna utvecklingen. 
Brister i personaltillgången innebär 
självklart också att det blir svårt att ge
nomföra nödvändig befälsutbildning. Jag 
anser det dock vara särskilt angeläget att 
försöka prioritera utbildningen av fast 
anställd personal även om det får ske på 
bekostnad av en tillfällig sänkning av 
ambitionen i produktionen i övrigt. 

Sammantaget uppfattar jag ej att det 
är personalens vilja och förmåga som be
gränsar dess utnyttjande och utveckling. 
Tvärtom, trots dessa svårigheter har of
tast personalen en betydande vilja och 

förmåga att påta sig nya uppgifter och att 
utveckla sin kompetens. 

Regelverket 
Handbok för Försvarsmaktens ledning, 
organisation och verksamhet i stort (För
Led) är en grundbult i Försvarsmaktens 
regelverk. Utifrån statsmakternas lagar 
och förordningar skapar den en vidare 
grund för en hel flora av handböcker, 
arbetsordningar, reglementen och in
struktioner. I den alltmer komplexa 
värld vi lever i med ständigt ökande krav 
från statsmakternas sida på verksamhe
tens genomförande och uppföljning finns 
det säkert ett klart behov av en omfat
tande reglering. 

En av de frågor som dock bör ställas 
är om detta regelverk stödjer Försvars
maktens verksamhetside "krigsförban
den skall vara det centrala i verksamhe
ten" respektive "detaljstyrning skall mi
nimeras"? Jag kan inte ge något entydigt 
svar på frågan men vid en första anblick 
av detta regelverk är det lätt att vara 
tvivlande. Samtidigt är det även så att 
regelverket genomgående beskriver vil
ka mål och uppgifter som skall lösas och 
mer sällan anger hur dessa skall lösas. 
Därmed lämnas också en betydande 
handlingsfrihet för verksamhetens ge
nomförande till chefer på olika nivåer, 
allt enligt uppdragstaktikens principer. 
Sammantaget konstaterar jag dock att 
det finns en tveksamhet långt ner i orga
nisationen mellan överensstämmigbeten 
mellan Verksamhetsidens mål och regel
verkets omfattning. Måhända kvarstår 
här en pedagogisk uppgift för försvars
ledningen. 

En konsekvens av det alltmer omfat
tande regelverket är även att detta måste 
få en allt mer ökad tyngd i undervisning
en. Befälsutbildningen i de olika skolste-
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gen fokuserar i första hand på krigsför
bandens verksamhet i kris och krig. Den
na inriktning bör ej förändras men ut
bildningen måste också utökas i de delar 
som berör den "fredsadministrativa" 
verksamheten. Oaktat om utbildningen 
genomförs centralt eller lokalt så är det 
en nödvändig åtgärd. Behovet under
stryks av den alltmer ökande delegering
en av uppgifter och ansvar långt ner i 
organisationen och principen att uppgif
ter och problem skalllösas på lägsta möj
liga nivå. 

En följd av principen att lednings-, 
lydnads- och ansvarsförhållanden i prin
cip skall vara lika i fred, kris och krig är 
att omfördelning av ansvaret inom en 
rad olika områden har skett. För C 
GMB, som är lokal produktionsledare 
tillika chef för kaderorganiserat krigsför
band, utbildningsförband och skola, 
handlar det t ex om ett utökat ansvar för 
mark, anläggningar, mobilisering, förnö
denheter, personal mm. 

Som krigsförbandschef och skolchef 
får jag givetvis ta min del av detta ansvar. 
Jag tycker att principen om att varje chef 
skall få ta det ansvar som hänger ihop 
med hans kärnverksamhet dvs i detta fall 
möjligheten att leda underställda förband 
i kris och krig är rätt. Förberedelser för 
denna verksamhet sker nu i fred och det 
är därför riktigt att uppgifter, resurser och 
därmed ansvar utövas redan nu av samrna 
chefer. Det som däremot kan diskuteras 
är hur själva ansvaret skall utövas. 

Jag uppfattar att rollspelet mellan an
svarig chef och chef med stödansvar 
ännu ej är helt entydigt. Som krigsför
bandschef lämnar jag underlag till lokal 
produktionsledare för hur t ex förnöden
hetsbeståndet vid mina förband skall vid
makthållas. Uppdraget tas sedan emot av 
chef med stödansvar, i detta fall chefen 
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för Marinkommandounderhållsbataljo
nen, som sedan genomför uppdraget. 
Detta förfarande förutsätter givetvis en 
dialog mellan berörda långt tidigare i 
processen. Det gäller därför att med 
handläggarna hos chef med stödansvar 
att klara ut deras syn på kostnader, om
fattning, angelägenhetsgrad, förväntat 
utfall mm jämfört med egen uppfattning. 
Processen kommer troligen att behöva 
upprepas några gånger innan ett utkast 
till uppdrag kan stå klart. 

Under genomförandet erfordras dess
utom någon form av återrapportering 
både för den ekonomiska redovisning 
som åvilar mig men framförallt för att 
kunna stämma av inför nästa planerings
process. De inblandade aktörernas syn 
på detta rollspel divergerar ibland då 
skillnaden mot det gamla systemet med 
självständiga "förvaltningar" är stor. Vi 
har dock börjat hitta formerna för denna 
process men den är långt ifrån färdig och 
mycket arbete återstår ännu. 

Syntes 
Min samlade bedömning av genomföran
det av Förvarsmaktens Verksamhetside 
är att dess mål och principer både är kän
da och styrande för verksamheten på för
bandsnivå. Vad mera är att de även upp
fattas som rimliga och ändamålsenliga. 
Kort sagt anser jag att Verksamhetsiden 
fungerar som det styrmedel den är tänkt 
att vara. 

De problem som finns i genomföran
det av Verksamhetsiden handlar främst 
om metoder och resurser för genomför
andet. Viktigast är personaltillgången 
där det är väsentligt att uppnå samma 
balans som vi i övrigt eftersträvar mellan 
uppgifter och andra resurser. En annan 
slutsats är att det som chef inte bara gäl
ler att försöka handla rätt. Minst lika vik-

tigt för resultatet är att personalen upp
fattar chefens agerande som riktigt. 

Personalens trovärdighet för organi
sationen handlar dock inte bara om att 
dom och övriga resurser skall vara till
räckliga för att nå ställda mål. Ej heller 
enbart om ett fungerande ledarskap, bra 
arbetsmiljö, rimlig lön mm. Det handlar 
kanske främst om att få de anställda att 
känna framtidstro vilket inte är lätt i nu
varande statsfinansiella situation med de 
politiska signaler som ges. Det är därför 
angeläget att statsmakternas intentioner 
avseende Förvarsmaktens framtida roll 
tidigt klarläggs, inte minst vad beträffar 
den nu aktuella frågan om internationel
la insatser, så att dessa kan omsättas i 
klara och trovärdiga mål för alla. Oaktat 
att detta är ett problem främst för för
svarsledningen så påverkar det redan nu 
verksamheten på förbandsnivå i form av 
en allmän osäkerhet inför framtiden . 

De metodproblem som jag gett exem
pel på handlar i hög grad om rollspelet 
och samordningen mellan olika enheter 
och nivåer. Jag anser att dessa problem 
är hanterbara och jag kan inte nu identi
fiera några avgörande begränsningar för 
att lösa dessa. De dubbla roller som mitt 
bataljonschefskap innebär är i grunden 
positivt även om det återstår att finna 
former i utövandet så att resurserna 
räcker för båda uppgifterna. 

Huruvida regelverket ger både lämp
lig styrning och handlingsfrihet för che
fer att finna ändamålsenliga former för 
verksamheten är för mig mer svårbe
dömt. Jag känner dock en viss tveksam
het för bl a den omfattande planerings
process, särskilt den ekonomiska, som 
redovisas i regelverket Att eftersträva 
enkelhet måste också vara ett viktigt kri
terium vid val av planeringsmodeller och 
övriga former för verksamhetsstyrning. 
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Ledamoten 
GÖRAN LARSBRINK 

Kommendörkapten Göran Lars brink, som nu tjänstgör i 
Marinledningen inom Högkvarteret vid taktik- och 
kontrollsektionen, har under en lång följd av år skaffat en 
bred erfarenhet inom ubåts jaktområdet, nu senast som 
fartygschef på kustkorvett. 

Svensk ubåtsjakt i ett internationellt perspektiv 

Inträdesanförande hållet vid sammanträde i Stockholm med Kungl Örlogsmanna
sällskapet 20 apri/1995 

Internationellt sett talas det ofta om ubåtsjakt i termerna "Blue-, Green- eller Brown 
water ASW" (Anti Submarine Warfare). Innebörden av detta är enkelt uttryckt 
ubåtsjakt i djupa vatten/i oceanerna, i kustområden med måttligt bottendjup, respek
tive i områden med litet bottendjup. Att bedriva ubåtsjakt på grunda vatten, så kallat 
"shallow water", är förknippat med mycket stora svårigheter. Den internationellt 
vedertagna gränsen för "shallow water" är då djupet underskrider cirka 200 meter. 

Nedan kommer en övergripande jämförelse att göras mellan internationell ubåts
jaktutveckling, främst västanknuten sådan, kontra den svenska, där bia miljöfaktorer, 
ubåtshot, ubåtsjaktförbandens uppträdande i stort samt utvecklingstendenser och yt
terligare behov berörs. Avslutningsvis görs en kort reflektion över huruvida svensk 
ubåtsjakt lämpar sig för internationella operationer, vilka enheter som i så fall bör 
komma ifråga och vilka åtgärder som bör vidtas. 

Ett exempel på den internationella in
ställningen till ubåtsjakt i "shallow wa
ter" är den som den i hydraakustiska 
sammanhang framstående professor Ro
bert J Urick uttryckte i samband med 
föreläsningar i Sverige i slutet av 1980-
talet- "Chaos! - avoid shallow water". 
Rekommendationen är för svensk del 
svår att följa. På bild l görs ett försök till 
definition av utnyttjade begrepp. 

Förutom inverkan från bottnen före
kommer även stora variationer i vatten-
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massans sammansättning, något som på
verkas av temperatur, salthalt och djup. 
Detta är särskilt uttalat i grunda innan
hav med bräckt vatten som Östersjön. 
Andra miljöfaktorer att ta hänsyn till ut
över de rent hydroakustiska, är exempel
vis siktbarhet och magnetik. 

Med anledning av den utveckling som 
skett inom ubåtsjaktområdet i Sverige 
sedan början på 1980-talet, finns anled
ning att göra vissa jämförelser med den 
utveckling som skett internationellt, lika-

r 
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Bild l. Definition av de begrepp som utnyttjas internationellt för ubåtsjaktverksamhet 
med avseende på bottendjup. 

så att fundera över fortsatt utvecklings
behov. Det är främst den rena ubåtsjakt
verksamheten inom kustflottan som be
rörs. Övrig ubåtsskyddsverksamhet tex i 
form av bevakning genom fasta system, 
berörs endast till del. 

Slutligen något om det ökande svens
ka engagemanget för deltagande i av FN 
sanktionerade internationella operatio
ner. Marinens deltagande inskränker sig 
hitintills till observatörstjänst, deltagan
de i PFP-verksamhet motsv samt vissa 
bilaterala åtaganden i Baltikum tex avse
ende minröjningsverksamheL Något del
tagande av fartyg eller helikopter i FN 
regi har ännu inte skett, är möjligen vår 
ubåtsjaktförmåga en nisch av intresse? 

Internationell 
ubåtsjaktutveckling 
Miljöfaktorer 

Den internationella utvecklingen har 
främst varit inriktad mot att kunna lösa 

ubåtsjaktuppgifter i djupa vatten sk 
"Blue water ASW" men även till viss del 
i kustområden med måttliga bottendjup, 
sk "Green water ASW". Däremot har 
endast ett begränsat intresse ägnats åt de 
verkligt grunda vattnen, något som 
Sverige däremot tvingats till, speciellt 
under de senaste femton åren. Med an
ledning av spridningen av bl a konven
tionell ubåtsteknik finns ett ökande in
tresse för behovet av att även kunna be
härska "Brown water ASW". 

De hydrografiska faktorerna har all
tid haft stor betydelse för planering och 
genomförande av ubåtsjaktföretag. Här
med avses i första hand hur vattenmas
san är sammansatt eller med ett annat 
uttryck, skiktad. I de stora oceanerna är 
temperatur och salthalt på olika djup re
lativt stabila och därmed kända. Även 
djupet påverkar här ljudutbredningen då 
det stora bottendjupet medger att låg
frekventa och härigenom långräckviddi
ga frekvenser successivt böjs upp mot 
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Bild 2. Exempel på principen för uppkomst av konvergenszoner i världshaven. 

Konvergenszoner utgörs av koncentriska band runt spanande enhet där upptäckt med
ges. Mellan dessa zoner erhålls i regel ingen detektion. 

ytan utan att dessförinnan träffa havs
botten. Härigenom erhålls främst för 
passiva sonarsystem så kallade konver
genszoner, vilket innebär att ljudvågen 
studsar i ytan ett antal gånger mellan var
je uppåtböjning. Detta innebär att upp
täcktszoner bildas i form av koncentriska 
band på olika avstånd runt spanande en
het och med blinda zoner däremellan. 
Ett typiskt värde för Atlantförhållanden 
är konvergenszoner på avstånd 35, 70 
och ibland även 105 distansminuter från 
spanande enhet och där varje zon är ca 
tre distansminuter bred. Principen för 
konvergenszoner visas på bild 2. 

Aktiva sonarer har en räckvidd på 
upp till ca 20 km. För riktigt lågfrekventa 
system kan även den första konvergens
zoner utnyttjas. Att inte längre räckvid
der erhålls beror på att aktiva system 
bygger på tvåvägsutbredning (från sän
dande fartyg, till ubåten och tillbaka till 
mottagare på samma fartyg). 

Salthalten i världshaven är hög, om
kring 35 promille och detta ställer, på 
grund av absorbtionen av ljudenergin, 
krav på låga frekvenser för att erhålla 
långa räckvidder. De frekvenser som ut-
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nyttjas ligger för passiv sonarspaning un
der 2 kHz med tyngdpunkt under 500 
Hz. De aktiva sonarsystemen ligger i re
gel mellan 3-10 kHz med tyngdpunkt 
kring ca 5 kHz. 

Medeldjupet i oceanerna är ca 4000 
m. De stora djupen innebär att såväl pas
siva som aktiva system endast i mycket 
begränsad omfattning påverkas av bott
nen. För aktiva sonarsystem slipper man 
härigenom den besvärliga bottenrever
berationen (ekobidrag från bottnen) 
samt problematiken med falska "ubåts
liknande" objekt. Magnetiska system på
verkas mht djupet endast marginellt av 
falsklarmsproblematik. 

siktbarheten är av intresse för optisk 
spaning mot ubåtar som uppträder ytnä
ra, liksom för lasersystem som utnyttjar 
blågrön laser. Optiskt talar vi här om tio
tals meter, medan vi i lasersammanhang 
talar om något hundratal meter. 

Omgivningsbuller är av stor betydelse 
där främst passiva sonarsystem är bero
ende av en tyst lyssningsmiljö för att helt 
komma till sin rätt. I trafikstråken påver
kas lyssningsmiljön negativt, i övrigt in
verkar främst biologiska och geologiska 

\ 

Bild 3. 

ljud. Långa räckvidder erhålls tack vare 
konvergenszonerna och gör att spanande 
enhet måste avlägsna sig långt från tra
fikstråken för att inte påverkas. 

Hotbild 
Atomubåten utgör det hot som den in
ternationella utvecklingen främst kom
mit att dimensioneras mot (deplacement 
ca 2500-20000 ton, längd ca 75-170 m). 
Karaktäristiskt för en atomubåt är möj
ligheten till hög fart, kombinerat med en 
mycket lång uthållighet i undervattenslä
ge. Nackdelen är ett högre egenbuller än 
för en konventionell ubåt. Maximalt dyk
djup är ca 500 m. Ubåtens vapenutveck
ling har förutom ballistiska robotar inrik
tats mot att kunna bekämpa fientliga 
stridskrafter med såväl torped som med 
kryssningsrobot och sjörobot. 

Konventionella ubåtar har självfallet 
också ingått i hotbilden men inte varit 
dimensionerande för ubåtsjaktuppbygg
naden (deplacement ca 400-4000 ton, 
längd ca 40-100 m). Det har mht räck
vidderna inte ansetts som meningsfullt 
med passiv sonarspaning mot konven tio-

nell ubåt. Ett ökat intresse för ubåtsjakt 
mot konventionella ubåtar kan dock för
märkas, inte minst med anledning av att 
allt fler stater skaffar sig sådana ubåts
system. Ett exempel på denna spridning 
är Algeriets, Indiens, !rans och Kinas an
skaffning av moderna Kilo-ubåtar från 
Ryssland. Ett annat exempel är det hot 
som Storbritannien ställdes inför av tysk
tillverkade argentinska ubåtar under 
Falklandskriget. Utvecklingen av de 
konventionella ubåtarna går mot pre
standa som närmar sig atomubåtarnas, 
inte minst tack vare utvecklingen inom 
AlP-området (Air Independent Propul
sion). Exempel på AlP-system är bräns
leceller, sluten dieseldrift och Stirlingma
skineri. Vapnen utgörs främst av torped, 
robot och minor. Bild 3 visar en ubåt typ 
Kilo under export till Kina ( depl 3000 
ton, längd 74 m). 

Miniubåtarmotsvär ett annat område 
som är under stark utveckling. Det är 
främst i kustzon och mot basområden 
som sådana ubåtssystem kommer till sin 
rätt, inte minst genom den begränsade 
fysiska storleken (ca 10-40 m). Just den 
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Bild 4. Teckenförklaring 
l) Landbaserat ubåtsjaktflygplan typ P-3 
2) Tung ubåtsjakthelikopter tex typ SEA KING 
3) Ubåtjakthelikopter typ LAMPS I.IIJ 
4) Hangarfartygsbaserat stridsflyg 
5) Attackubåt typ SSN 637, SSN 688 

begränsade storleken, uppträdandet i 
"Shallow water" i kombination med 
"stealthkonstruktion", gör det till en syn
nerligen besvärlig uppgift att försöka lo
kalisera och oskadligöra dem. Den va
penutrustning som dessa ubåtar kan bära 
omfattar såväl torpeder som minor. 

Taktiskt sett bygger stormakternas 
ubåtsjaktansträngningar på vad vi kallar 
"bunden ubåtsjakt", dvs skydd av exvis 
en landstigningsstyrka, en förstärknings
transport eller en hangarfartygsgrupp. Så 
kallad "fri ubåtsjakt" genomförs endast 
undantagsvis. Detta innebär också i es
kortfallet att en fientlig ubåt med stor 
sannolikhet måste förflytta sig för att 
uppnå ett lämpligt skjutläge. Detta gör 
den härigenom också lättare att upp
täcka. Ubåtens långa vapenräckvidder 
gör att den skyddande ubåtsjaktskärmen 
runt skyddsföremålet måste finnas långt 
ut på ett avstånd överstigande ubåtens 
vapenräckvidd. 
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6) Snabbgående containerfartyg (motsv) 
7) Hangarfartyg ur USN eller RN 
8) Jagare/fregatt för ubåtsjakt 
9) Jagare/fregatt för luftförsvar 
JO) Underhållsfartyg 

Internationell ubåtsjaktutveckling 
och taktiska grunder 
Dimensionerande för stormakternas 
ubåtsjaktutveckling har varit möjlighe
ten till att under lång tid kunna operera 
på världshaven. Detta har inneburit krav 
på stora ytfartyg med ett deplacement på 
ca 3000-8000 ton med ombordbaserade 
ubåtsjakthelikoptrar och i samverkan 
med ubåtsjaktflygplan. Egna jaktubåtar 
bedriver flankerande spaning. Ett exem
pel på sammansättningen av en eskort
grupp för skydd av en konvoj visas på 
bild 4. 

Fartygsutvecklingen går mot allt tys
tare fartyg för att dels ge korta buller
mässiga röjningsavstånd gentemot en 
fientlig ubåt, dels för att förbättra de 
egna spaningsmöjligheterna. För egen
skydd mot torped utnyttjas på de större 
fartygen TWS (Torpedo Warning Sys
tem) i kombination med hydraakustiska 
motmedeL 

r 

Spaning, lokalisering (ink! klassificering) och anfall bedrivs i stort enligt nedan: 

Spaning för områdeskontroll och då främst i fredstid, utnyttjar fasta spaningssystem 
som exempelvis SOSUS (SOund SUrveillance System) samt rena spaningsfartyg med 
mycket långa TAS-system (Towed Array Sonar) . Exempel på sistnämnda är de sk T
AGOS-fartygen med SURTASS-system ombord (SURveillance Towed Array Sonar 
System) . 

Den taktiskt/operativa spaningen bedrivs i första hand passivt med T AS från såväl 
ubåtar som ytfartyg samt med sonarbojar av varierande typer från helikoptrar och 
flygplan . I vissa fall länkas bojinformationen vidare till moderfartyget. I andra hand 
utnyttjas aktiva sonarer från ytfartyg, helikoptrar samt aktiva bojar för spaning utan 
föregående indikation. Huvudmotivet till detta är att inte i onödan röja egen verksam
het och att erhålla överraskningseffekt 

I samband med ubåtsindikation kan övergång ske till aktiv sonarspaning från 
fartyg, helikoptrar och bojar med syftet att oskadliggöra den fientliga ubåten innan 
den kommer inom vapenporte. 

Lokalisering och klassificering av en kontakt syftar till att så snabbt som möjligt 
erhålla beslutsunderlag inför ett eventuellt anfall. Detta kan dels ske på passiv sonar
information, dels aktivt. Aktiv sonar utnyttjas exempelvis då hotet uppfattas som nära 
och akut, eller för att snabbt erhålla måldata som bäring, avstånd, kurs, fart och djup 
inför anfall. Ä ven icke hydraakustiska spaningsmedel utnyttjas i denna fas, t ex MAD 
(Magnetic Anomaly Detection) från flygplan eller helikopter. Klassificering sker i en 
sjugradig klassificeringsskala där exvis klassificering "ubåt" ("CERTSUB" - CER
Tain SUBmarine) kräver att kontakten kunnat verifieras optiskt. Man eftersträvar att 
erhålla kontakt med flera system för snabbare och säkrare klassificering. Risk för 
felklassificering pga biologi finns, ett exempel på detta är det stora antal valar som fick 
sätta livet till i samband med Falklandskriget 

Anfall insätts då klassificering skett, under förutsättning att aktuell klassificeringsnivå 
tillåter anfall. Om tidsförhållanden och hotbild så medger, eftersträvas anfall med 
målsökande torped på passiv sonarinformation för att ge maximal överraskningsef
fekt Om anfallet genomförs under tidspress, alternativt att krav föreligger på hög 
mållägesnoggrannhet, genomförs anfallet på aktiv sonarinformation. Insats med tor
ped kan ske med flygplan eller med helikopter på egen information, alternativt med 
helikopter dirigerad av fartyg. Från fartyg görs insats med raketavfyrad målsökande 
torped (typ ASROC, !KARA, SSN-14) på långt avstånd från målet, alternativt via tub 
på relativt kort avstånd. Den raketavfyrade torpeden kan även vara försedd med 
kärnladdning. Kastvapen förekommer i stort sett inte längre förutom i Ryssland, 
något som Storbritannien ansåg sig ha behövt i samband med Falklandskriget Sjunk
bomber är i regel kärnladdade sådana. Målsökande vapen är optimerade för djupa 
vatten och kan även utnyttjas med egna ytfartyg i området. Princip för och exempel på 
raketavfyrad målsökande torped (ASROC- AntiSubmarine ROCket) visas på bild 5 
a och b. 
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Estimated U.S.-Soviet Submarine Technologies, 1960-2000 

TECHNOLOGY 1960 

Hull materials = 

Hull design U S 

Dive depth US 

Maximum speed US 

Maneuvering US 

Noise reduction US 

Reactor power density Sov 

Reactor safety US 

Weapon systems US 

Passive sonar US 

Communications 

Manning quality 

u s 
U s 

Automation systems US 

Post-attack survivability Sov 

Nates: US indicates U.S. in lead 

1970 

Sov 

u s 
Sov 

Sov 

u s 
u s 
Sov 

u s 
u s 
u s 
u s 
u s 

Sov 

Sov indicates Soviet Union in lead 
= approximate equality 

1980 

Sov 

Sov 

Sov 

Sov 

u s 
u s 
Sov 

u s 
u s 
u s 
Sov 

Sov 

1990 

Sov 

Sov 

Sov 

Sov 

u s 
u s 
Sov 

u s 

u s 
Sov 

Sov 

Bild 6. (Reprinted by permission from Sea Technology) 

2000 

Sov 

Sov 

Sov 

Sov 

Sov 

Sov 

u s 

u s 
Sov 

Sov 

Fortsatt utvecklingsbehov Den fortsatta utvecklingen mot allt 
internationellt tystare ubåtar, mot allt fler konventio-
Tongivande vad avser ubåtsjaktutveck- nella ubåtar hos allt fler länder samt mi-
ling har i västvärlden varit USA och niubåtsutvecklingen, gör att ett ökat in-
Storbritannien, men även Frankrike lig- tresse kan förmärkas för bia utveckling 
ger långt framme. Var Ryssland står är av de aktiva sonarsystemen liksom mot 
svårt att nå full klarhet i. Vad gäller sig- att kunna bedriva ubåtsjakt kustnära och 
nalbehandling och datateknik bedöms i grunda vatten. Några utvecklingsområ-
Ryssland ligga några år efter väst, medan den avsedda för i första hand "Blue wa-
de inom vissa områden bedöms vara väl i ter" men även delvis för "Green w ater" 
paritet med eller överlägsna väst, exem- är följande: 
pelvis är deras satsning på ubåtsteknik - Aktiva sonarsystem i form av lågfrek-
väl känd. På bild 6 visas i en jämförelse- venta sådana. Ett representativt ex-
tabell från 1990, bedömd utveckling av empel på ett tänkbart lågfrekvent sys-
amerikansk och sovjetisk, nu rysk, ubåts- tern är S3 (Siwecki Sonar System) 
teknologi. med sändarfrekvens runt 600 Hz och 
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120FT 

240FT 

Bild 7. 

räckvidd upp mot 100 distansminuter. 
Bild 7 ger en uppfattning om storle
ken på systemet. Exempel på andra 
lågfrekvenstillämpningar är A T AS 
(Active T AS), ALF (Active Low Fre
quency) och ALFS (Airborne Low 
frequency Sonar). 

- Bi-, poly- eller multistatiska system 
som innebar att exvis ett fartyg funge
rar som sändare (och mottagare) av 
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lågfrekvent aktiv sonarsändning med
an övriga enheter enbart fungerar 
som mottagare genom att ta emot ett 
eventuellt ubåtseko. Detta gör att en 
fientlig ubåt endast uppfattar närva
ron av det sändande fartyget, samti
digt som övriga ytfartyg, ubåtar eller 
bojar kan lyssna både aktivt och pas
sivt utan att röja sin närvaro. 

- Passiva sonarsystem och då främst 

T 
T AS, utvecklas ytterligare genom för
bättrad signalbehandling 

- Egenskydd mot torped förbättras. Ett 
pågående projekt mellan USA och 
Storbritannien är SSTD (Surface 
Ship Torpedo Defence) 
För ubåtsjakt i "Brown water" före

ligger dock en uppenbar vånda och vill
rådighet mht de ökade svårigheter detta 
innebär. Ett område där utveckling dock 
sker är inom minjaktområdet med ut
veckling av olika typer av högupplösan
de aktiva sonarer, såväl sektorsändande 
som sidtittande sådana. Nackdelen med 
att utnyttja minjaktsystem för ubåtsjakt
ändamål är bia de korta räckvidder som 
erhålls. 

Parallellt med förfining av de hydraa
kustiska systemen sker fortsatt forskning 
kring alternativa spaningssystem. Exem
pel på ett sådant är högupplösande satel
litburen radar för att kunna detektera de 
interferensvågor som uppstår på vatteny
tan då en undervattenskropp i rörelse 
undantränger en vattenvolym. Ett annat 
exempel är utnyttjande av blågrön laser 
(benämning "Magic Lantern") mot små 
mål i grunda vatten. 

Vapenutvecklingen går mot förbättrad 
förmåga till insats med målsökande vapen 
i grunda vatten liksom mot billigare vapen 
som tex målsökande mini torpeder. En an
nan erfarenhet som drogs av Storbritan
nien under Falklandskriget var behovet 
av kastvapen motsv på grunda vatten mht 
de begränsningar som utnyttjade målsö
kande torpeder befanns ha. 

Svensk ubåtsjaktutveckling 
Miljöfaktorer 
Den svenska ubåtsjaktinriktningen var 
innan 1980 främst inriktad mot att verka 
fritt till sjöss. Sedan 1980-talets början 

har vi hårdhänt tvingats bygga upp en 
förmåga till att även kunna agera inom 
ett av de mest besvärliga ubåtsjaktområ
den som finns - Östersjön och dess skär
gårdsområden. 

De hydrografiska förhållandena i våra 
omgivande farvatten innebär att konver
genszoner är av ringa intresse pga det 
begränsande bottendjupet, något som 
gör att ljudvågen alltid påverkas av bott
nen. Vattenmassans sammansättning på
verkas i Östersjön främst av temperatu
ren och varierar kraftigt, såväl över tiden 
som i geografin. Detta ställer krav på 
ständig presentation av hur ljudhastighet 
alternativt temperatur varierar med dju
pet för att medge ett optimalt utnyttjan
de av sonarutrustningen. Kravet är sär
skilt uttalat för de aktiva sonarsystemen 
som av denna anledning måste kunna 
söka på olika djup i hela vattenmassan,
ubåtsjakt är tredimensionell! 

Perioden maj till september innebär 
ubåtsjaktmässigt sett att mycket besvärli
ga förhållanden råder. Ett exempel på 
hur räckvidden kan variera med årstiden 
för en skrovmonterad aktiv sonar i 20 
kHz-området, är att räckvidden mot 
konventionell ubåt under perioden nov
mars kan uppgå till ca 10 km, medan den 
under perioden maj- september ofta upp
går till ca 300 m. Problematiken torde 
lätt inses. På bild 8 ges ett exempel på hur 
temperaturen förändras över tiden på en 
viss punkt. Den minsta förändring i vat
tenmassans sammansättning resulterar i 
förändrade förutsättningar i form av 
räckvidd och kontaktmöjligheter. 

salthalten i Östersjön varierar mellan 
ca 4-15 promille med ett medelvärde på 
ca 7 promille, något som ger en låg 
absorbtion (dämpning) . Detta innebär 
för ovanlighetens skull en fördel ur kon
struktionsmässig synpunkt då låg absorb-
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Bild 8. Vattentemperaturen kan ändras mycket snabbt i gränsområdet kust/hav. Här 
visas hur temperaturen ändrats under ett dygn till följd av vindändring från måttlig 
sydostlig till hård nordvästlig. 

tion relativt sett medger bibehållen lång 
räckvidd med en högre frekvens än vad 
som annars skulle vara fallet, speciellt för 
aktiva sonarsystem. En högre frekvens 
innebär i sin tur bättre upplösning för 
given arraystarlek och konstruktions-
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mässigt sett mindre vikt och volym, vik
tigt inte minst mht storleken på vårt far
tygsbestånd. På Västkusten påverkar 
den förhöjda salthalten ljudutbredning
en med minskande räckvidder som följd. 

Bottnens inverkan utgör det allvarli-

Tid 

gaste problemet med "shallow water" 
med anledning av de störningar som här
igenom uppstår. Med hänsyn till de ringa 
bottendjupen runt vår kust är detta 
oundvikligt då medeldjupet i Östersjön 
endast är ca 60 m, i skärgården ca 25m! 
Därutöver är bottentopografin i regel 
kuperad och med stor variation vad av
ser bottentyp, såväl sedementtyp som se
dimenttjocklek. För passiva sonarsystem 
innebär detta att transmissionsförluster 
och härigenom räckvidder, kommer att 
variera kraftigt beroende på var man be
finner sig, liksom i olika riktningar på 
aktuell plats. För aktiva sonarsystem ut
görs den dominerande påverkansfaktorn 
av bottenreverberationen ( ekobidrag 
från bottnen), något som försämrar sig
nal-/brusförhållandet Flertalet av våra 
spaningssonarer ligger idag i 20 kHz-om
rådet, ett område som praktiskt befun
nits vara en lämplig kompromiss mellan 
räckvidd och påverkan av reverberation. 
Såväl teori som praktik visar att reverbe
rationen ökar med sjunkande frekvens. 
Slutligen innebär en kuperad botten med 
varierande hårdhet att en mängd falska 
ubåtsliknande ekon erhålls. Ett exempel 
på bottentopografi visas i tredimensio
nell presentation på bild 9. 

Magnetisk anomali påverkar främst 
rörliga spaningssystem negativt genom 
det ringa bottendjupet i kombination 
med förekomsten av malmkroppar i 
berggrunden något som genererar hög 
falsklarmssannolikhet. Då man av bul
lerstörningsskäl är hänvisad till att istäl
let för gyron utnyttja magnetiska kom
passer ( fluxgate) i flertalet sonare r kan 
sonaren påverkas av magnetiskt influe
rad botten med försämrad bäringsnog
grannhet som följd om inte särskilda åt
gärder vidtas. 

skärgårdsmiljön utgör en komplice-

rande faktor som påverkar ljudutbred
ningen och möjligheten till detektion, bia 
genom mycket grunda vatten kraftiga 
ekosvar från botten och stränder, buller 
från båttrafik samt falska mål. Detta stäl
ler krav på hög upplösning hos ett aktivt 
sonarsystem för att kunna urskilja ett 
mål från bakgrunden/bottnen, något som 
bia erhålls genom smala lober och kort 
pulslängd. 

siktbarheten i Östersjön handlar om 
enstaka metrar medan det för lasersys
tem handlar om några tiotal meter. För 
sistnämnda varierar siktbarheten fritt till 
sjöss och inomskärs med avseende på 
partiklar i vattnet tex orsakat av förore
ningar eller algblomning. 

Bullermiljön inverkar i första hand på 
den passiva spaningsförmågan och på
verkas av exvis omgivande fartygstrafik . 
I ett trångt innanhav som Östersjön är 
det svårt att hitta helt tysta spaningsom
råden speciellt för de riktigt låga frek
venserna under l kHz. 

Kunskap om miljön runt våra kuster 
är nödvändig för att kunna utnyttja våra 
system optimalt. Fortfarande föreligger 
stora brister i underlaget, vilket kommer 
att ta tiotals år av målinriktad forskning 
och mätning att klarlägga. På forsknings
sidan gäller detta exvis inom områden 
som transmissionsförluster pga bottenin
verkan samt bottenreverberationens in
verkan på aktiva sonarsystem. Inom mät
och karteringssidan gäller detta exvis 
bottenkartering och sedimentbestäm
ning. Samtidigt ger denna forskning en 
ovärderlig kunskapsuppbyggnad som in
ternationellt sett bedöms vara helt unik. 
Behärskar man svensk ubåtsjaktmiljö så 
behärskar man en av det svåraste ubåts
jaktkonsterna, nämligen förmåga till att 
bedriva ubåtsjakt även i "Brown water" 
mot små och tysta mål! Här har vi kom-
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Bild9. 

mit en bra bit på väg, även om det fortfa
rande återstår en hel del, mer om detta 
senare. 

Hotbild 
Fram till 1980-talets början inriktades 
svensk ubåtsjakt mot att möta hotet från 
konventionella ubåtar och ett ubåtsupp
trädande på djup mindre än 20-meter an
sågs som osannolikt. Erfarenheterna ef
ter Hårsfjärdsincidenten visade på före
komsten av ett operativt miniubåtssys
tem, något som då kom som en överrask
ning. 

Vad beträffar miniubåtar så är det ett 
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uttryck som används lite oegentligt när 
det egentligen handlar om mindre ubåtar 
med ett deplacement mellan 100-400 ton 
och en ungefärlig längd på 20-40 m, mi
niubåtar med deplacement under 100 ton 
och en längd på ca 10-20 m samt dykar
farkoster, sk SDV (Swimmer Delivery 
Vehicles) med längder under ca 10m. 

Dessa ubåtar och dykartarkoster är 
inte minst genom sin ringa storlek natur
ligt "stealthanpassade". Kombinerar 
man sedan detta med konstruktionsmäs
siga åtgärder som skrovform avsaknad 
av torn, ekodämpande R-beläggning 
(Reflexionsdämpande beläggning), goda 

Bild JO. 

manöverprestanda, egenbullerreduktion 
genom batteridrift samt AlP för lång ut
hållighet (t ex a tommaskineri, stirling, 
bränsleceller eller sluten dieseldrift), in
ses lätt den ökade svårighetsgraden vad 
avser spaning, lokalisering och anfall. I 
och med att de har förmåga till att upp
träda på mycket små bottendjup finns 
stora likheter med minjaktsproblemati
ken, dvs i den jagande styrkan måste bia 
bildalstrande sonarer finnas på så många 
enheter som möjligt för att inom rimlig 
tid kunna klassificera alla möjliga ubåts
kontakter. Liten fysisk storlek innebär 
slutligen hög överlevnadsmöjlighet i 
samband med vapeninsats. Ett represen
tativt exempel på en sådan miniubåt vi
sas på bild 10 i form av den Jugoslaviska 
"Una"-klassen (depl80 ton, längd 19m). 
Nyttalast är minor, sex stridsutrustade 
dykare samt fyra SDV:s. 

Taktiskt sett har vår ubåtsjakt byggts 
upp för såväl bunden- som fri ubåtsjakt. 

Den främmande undervattensverksam
heten på vårt territorium har dock kom
mit att handla om den fria ubåtsjakten 
dvs att söka upp och oskadliggöra en 
ubåt utan att vara knuten till skyddet av 
exvis en konvoj . Detta är även det svå
raste fallet eftersom ubåten då inte på 
samma sätt är tvingad att röra sig, något 
som innebär avgivande av bia buller och 
doppler. Upplevs hotet som alltför stort 
har ubåten alltid möjligheten till att exvis 
inta bottenläge och avvakta tills hotet 
försvunnit. Ubåten har alltså tiden på sin 
sida till skillnad mot i eskortfallet För
hållandet är särskilt uttalat i samband 
med incidentverksamhet under fredstid. 

Svensk ubåtsjaktutveckling 
och taktiska grunder 
Dimensionerande för svensk ubåtsjakt
utveckling under de senaste tio åren har 
varit möjligheten till att kunna bedriva 
ubåtsjakt även i mycket grunda vatten 
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Ledningsfartyg ~- Bild 11. 
med kuperad botten, såväl utom- som 
inomskärs dvs att behärska vår specifika 
miljö. Genomgående kan konstateras att 
vi i denna utveckling i stort sett varit hän
visade till egen erfarenhets- och kun
skapsuppbyggnad. Den utrustning som 
initialt stod till buds var dels alltför fåta
lig, dels inte inpassad för ubåtsjakt inom
skärs mot den typ av mål vi jagade. Efter
hand med ökande kunskap har allt bättre 
materiel tagits fram, även om det är först 
under de senaste åren som leverans kun
nat ske till förbanden . En viktig erfaren
het är att det krävs en svensk profd på 
materielen för att kunna verka i vår kom
plicerade miljö samt inte minst välutbil
dad och erfaren personal. 

Även i Sverige har fartygsutveckling
en gått mot bullermässigt allt tystare en
heter, såväl aktiva som passiva sådana. 
Just förmåga till ett tyst uppträdande är 
av stor vikt för att ge korta röjningsav
stånd till en ubåt, liksom för att medge 
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optimala spaningsbetingelser för egna 
sonarsystem. 

Den så kallade "ubåtsjaktstyrkan" 
som växte fram i mitten av 1980-talet var 
en anpassning till rådande situation en
ligt Kajsa Wargs recept, - "man tager 
vad man haver". Efterhand och under 
stora uppoffringar har en allt bättre to
talfunktion erhållits. Det sägs i olika 
sammanhang att det tar minst 10 år att 
bygga upp en förlorad förmåga . Detta 
har om något bekräftats i och med åter
tagandet av ubåtsjaktfunktionen där vi 
ännu inte nått den nödvändiga förmågan 
då tillförda ekonomiska resurser inte 
stått i rimlig proportion till de reella be
hoven (ca 3 miljarder på 15 år, varav ca 
1.25 Mdr i anslagförstärkning, resten hu
vudsakligen i form av omprioriteringar 
inom marinen) . På bild 11 visas den 
ubåtsjaktstyrka som minst ansetts vara 
nödvändig. Behovet för att kunna täcka 
hela den svenska kusten är 4-6 ubåts
jaktstyrkor, något vi sannolikt aldrig 
kommer att kunna uppnå. 

Regler för vapeninsats återfinns i 
handbok IKFN. En successiv förändring 
av förordningar och reglementen har va
rit nödvändig för att öka handlingsfrihe
ten och fastställa ansvarsfördelningen 
vid insats. Regelverket medger nu en 
graderad insats från varning med enbart 
knallskott eller enstaka sjunkbomb till 
torpedinsats utan föregående varning. 

Det taktiska utnyttjandet av ubåts
jaktstyrkan sker genom insats såväl 
inom- som utomskärs. Fartygen sam
mansätts i olika strids- och spaningsgrup
per beroende på uppgift och geografiskt 
område. För att erhålla optimal effekt 
ställs höga krav på sambands- och strids
ledningstjänsten för att koordinera verk
samheten, från spaning till vapeninsats. 
Såväl ubåtar som ytfartyg, helikoptrar 

och flygplan ingår, därtill tillkommer viss 
samverkan med fasta förband. Korta 
räckvidder kompenseras så långt det är 
möjligt av att många enheter deltar, nå-

got som måste vägas mot nackdelen av 
en förhöjd bullernivå i området. 

Spaning, lokalisering (ink! klassifice
ring) och anfall bedrivs i stort enligt nedan: 

Spaning för områdeskontroll sker med fasta spaningssystem (sonar, optik och magne
tik) inom vissa prioriterade områden kompletterat med bevakningsbåtar med möjlig
het till spaning och vapeninsats. De fasta systemen utgör en viktig resurs i rollen som 
"väckarklocka". 

Den operativt rörliga spaningen görs endera på indikation eller för att kontrollera 
förekomsten av undervattensverksamhet inom ett visst område. Insats sker i första 
hand med enheter ur ubåtsjaktstyrkan. För passiv sonarspaning svarar främst ubåtar, 
sonarbojfartyg och boj-IIR-utrustade flygplan. Lyckade försök har under senare år 
även genomförts med såväl ubåt- som ytfartyg utrustade med T AS. För aktiv spaning 
utnyttjas i första hand ytfartyg utrustade med VDS (Variable Depth Sonar) och 
skrovfast högfrekvenssonar samt helikoptrar med doppsonar. Samtliga ingående en
heter uppträder i nära samverkan med varandra, exempelvis skall ubåt och bojfartyg 
kunna direktsamverka med övriga enheter vid övergång från passiv till aktiv spaning 
och vapeninsats. 

Lokalisering och klassificering genomförs i första hand med bildalstrande högfrek
venssonarer på relativt korta avstånd till målet. Likaså eftersträvas samtidig kontakt 
med flera enheter för att underlätta klassificeringen. Vid svåra bottenförhållanden 
måste slutlig klassificering ibland ske optiskt med ROV (Remotely Operated Vehicle) 
vilket är en känslig och tidsödande procedur. Först efter ca 1992 har tillräckligt antal 
högfrekvenssystem av erforderlig kvalitet tillförts ubåtsjaktstyrkan. Dessförinnan fö
relåg stora problem beträffande klassificering, speciellt för de aktiva systemen. Så 
kallat "möjliga ubåtar" förkommer i riklig mängd i Östersjön! Klassificering har 
huvudsakligen skett i en tregradig skala. Sedan två år tillbaka har en gradvis anpass
ning till internationella normer skett genom att övergå till en femgradig skala. 

Anfall insätts, beroende på var kontakten befinner sig, med antingen målsökande 
torped, antiubåtsgranater eller sjunkbomb. Grunda vatten, kuperade bottnar och ett 
tyst, litet och lättmanövrerat mål gör att stora krav ställs på samtliga vapens konstruk
tion och då främst på en torpeds målsökare. Någon reell ubåtsjakttorped har intet 
funnits före hösten 1993. Användningen av sjunkbomber innebär nackdelar i form av 
låg träffsannolikhet och förlorad sonarkontakt efter anfall. Helt klart är att såväl 
intelligenta som "mindre intelligenta" vapen behövs för att medge insats i flertalet 
taktiska situationer På samtliga vapen ställs höga säkerhetskrav för att tillgodose 
säkerheten för såväl egna enheter som för tredje man. Det senare gör att anfall inte 
alltid kan insättas när tillfälle yppar sig. 

Ett genomgående problem i hela 
SLA-kedjan (Spaning - Lokalisering -
Anfall), är de oftast korta kontakttider 
som erhålls i aktuell miljö mot mål av 

miniubåts storlek, vi talar här om kon
takttider på någon till några minuter. 
Detta gör att mycket stora krav ställs på 
snabbhet, samordning och att allt funge-
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rar på avsett sätt för att ett framgångsrikt 
anfall skall kunna genomföras. 

Fortsatt svenskt 
utvecklingsbehov 
Mycket talar för att förekomsten av 
främmande undervattensverksamhet 
inom svenskt territorium har nedgått un
der de senaste åren det är dock ingen 
garanti för att den har upphört eller inte 
kan återkomma längre fram. Det viktiga 
att ha i åtanke är att potentialen bedöms 
kvarstå hos kränkande makt. Fortsatt 
kränkningsverksamhet eller ej avgörs av 
viljan i det politiska och militära syste
met, något som bia kan påverkas av vår 
faktiska ubåtsjaktförmåga. 

Den fråga man kan ställa sig med an
ledning av detta är om vi nu har uppnått 
avskräckande förmåga för lång tid fram
åt. Bevisligen har ubåtsjaktförmågan för
bättrats avsevärt sedan början på 1980-
talet, speciellt under de senaste tre åren. 
Det kan alltså inte uteslutas att detta har 
påverkat viljan till fortsatt kränknings
verksamhet. Samtidigt måste man dock 
vara medveten om vilka insatser och för
utsättningar som krävs för framgång inte 
minst baserat på erfarenheter av egna re
ferensprov. Mycket arbete återstår fort
farande . Detta är något som marinche
fen, viceamiral Peter Nordbeck, påtalar i 
Marinnytt 1/95. Uttalandet är väl värt att 
återge på nytt: 

"Mycket återstår att göra - ... jag vill 
poängtera att ubåtsskyddsfunktionen 
även fortsättningsvis kommer att vara av 
stor betydelse för vårt försvar mot väp
nat angrepp. Under fred och kriser måste 
vi dessutom kunna prestera ett respekt
ingivande hot mot eventuella undervat
tenskränkningar. Det har tagit oss mer 
än 10 år och med stora uppoffringar att 
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komma till nuvarande kvalitetsnivå. Det 
kvarstår trots det alltjämt mycket arbete 
av grundläggande forskning, referens
prov, materiel utveckling, taktikutprov
ning och övning innan vi kan anse att 
ubåtsskyddsfunktionen nått en nivå i ba
lans med andra marina funktioner." 

Utvecklingen måste alltså gå vidare 
och det gäller inte minst inom ett "hi
tech" område som ubåtsjakt. Fortsatt 
teknikutveckling krävs för att vi dels 
skall komma upp till erforderlig nivå, 
dels för att vi inte ånyo skall halka efter. 
Nedan anges några sådana utvecklings
områden: 
- Ökad autonomitet krävs för enskild 

ubåtsjaktenhet mht de korta kontakt
tiderna och nuvarande behov av sam
ordnad insats. Med autonomilet avses 
här förmåga till att kunna genomföra 
såväl kvalificerad passiv som aktiv 
spaning att själv kunna slutkassificera 
även en bottenliggare samt att kunna 
insätta anfall med för situationen 
lämpligast tänkbara vapen. Härige
nom erhålls taktisk handlingsfrihet! -
dvs, oavsett taktisk profil eller geo
grafiskt område kan meningsfull in
sats ske. Insatsen kan även ske 
snabbt. Åtgärden bedöms endast vara 
kostnadseffektiv för vissa enheter 
mht storlek och bemanning. Några 
konkreta exempel på sådana åtgärder 
är att tillföra passivt sonarsystem (bia 
T AS) till kustkorvett typ Göteborg 
samt aktiv sonar till ubåt. På bild 12 
visas översiktligt hur kkv typ Gbg 
ubåtsjaktsystem då skulle vara upp
byggt. Framgångsrika prov med detta 
system har nyligen avslutats. 

- Multisensorutveckling. En ökad au
tonomitet förbättrar såväl spanings
som klassificeringsförmåga genom att 
ge förutsättning till såväl passiv som 
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aktiv sonarkontakt Det är dock vik
tigt att även skapa system som inte 
bara bygger på det hydraakustiska 
teknikområdet Ett exempel kan vara 
kombination av hydraakustik och 
magnetik. Även den flygburna laser
utvecklingen bör fortsätta för att för
bättra förmågan till spaning i det yt
nära området. 

- Aktiva lågfrekvensområdet bör stu
deras för att se om A T AS och bi-/ 
poly-/multistatiska system genom för
bättrad signalbehandling har förut
sättning att verka i vår miljö mht 
reverberationsproblematiken. Detta 
gäller för såväl rörliga som fasta sys
tem. 

- Vapenutveckling mot allt bättre för
måga mot små mål i grunda vatten 
med kuperad botten. Viktigt är att 
även förbättra kastvapenförmågan. 

- Duellförmågan mot ubåt (såväl upp
täckt som bekämpning) förbättras ge
nom att fortsätta utvecklingen mot 
allt tystare enheter. Detta är speciellt 
viktigt för passivt spanande enheter, 
men även för aktiva sådana är det av 
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allt större vikt. I detta innefattas fort
satt motmedelsutveckling. 

- Miljökunskapen förbättras genom 
fortsatt bottenkartering inklusive sedi
mentbestämning samt forskningsinsat
ser inom områden som reverberation, 
transmissionsförluster och hydrografi. 
På bild 13 visas tillgänglig information 
på ett normalt sjökort, kontra den in
formation som erhålls efter modern 
målinriktad sjömätning. Militärgeo
grafisk kunskap är en förutsättning för 
effektiv ubåtsjaktinsats. 
Oaktat att fortsatt materiell utveck

ling är nödvändig så bedöms dock de 
största vinsterna stå att finna inom det 
personella området. Nedan anges några 
åtgärder som måste säkerställas inför 
framtiden: 
- Motivation. Det första och viktigaste 

steget är att bibehålla vår kunniga 
ubåtsjaktpersonal genom tydliga sig
naler om ubåtsjaktens framtid. Ett led 
i detta är exempelvis tidigare nämnda 
uttalande av CM. Att verka enligt det
ta åvilar nu samtliga berörda chefer i 
den marina organisationen. 
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- Tillräckligt antal. Nästa steg är att sä
kerställa att ubåtsjaktutbildad perso
nal finns i tillräckligt antal genom att 
rekryteringen kommer i balans med 
behovet. Under alla år har en kronisk 
brist på ubåtsjaktpersonal förelegat, 
något som inneburit en mycket hög 
belastning på befintlig personal. 

- Erfarenhet. Nuvarande personal
kommenderingssystem säkerställer 
inte i tillräcklig omfattning erforder
lig erfarenhetsuppbyggnad. Några åt
gärder som bör övervägas är tex läng
re kommenderingstider ombord lik
som säkerställaodet av specialister 
(SK) i viktiga befattningar som exvis 
sonarbefäL En annan åtgärd som bör 
undersökas är möjligheten till att 
kunna kontraktsanställa tidigare 
värnpliktiga som sonaroperatörer för 
en längre tid, helst en 5-1 0-årsperiod. 
Genomgående gäller att lång praktisk 
erfarenhet till sjöss är avgörande för 
framgång. 

- Utbildningsmateriel. Modern materi
el , många uppgifter som skall kunna 
lösas och begränsad tid till sjöss gör 
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att kvalificerad utbildnings- och öv
ningsmateriel måste finnas, såväl om
bord som iland. Exempelvis bör inget 
nytt system anskaffas utan att sådan 
materiel ingår som en naturlig del i 
anskaffningsprocessen. I detta inne
fattas även anskaffning av relevant 
övningsmålmaterieL 
Ett exempel på organisatoriska åtgär

der som bör vidtas är att skapa ett under
vattenscentrum som på teknisk bredd sä
kerställer och samordnar tex operatörs
erfarenheter, teknisk utprovning, sys
temkontroller, mätresurser och forsk
ningsinsatser inom undervattensrelate
rad verksamhet. 

slutligen behöver det göras en total 
översyn av hitintills uppnådd förmåga 
och klarlägga eventuella ytterligare be
hov med anledning av detta. Det gäller 
såväl materiellt som personellt och orga
nisatoriskt. Förutsättningar för denna 
bedöms föreligga under förutsättning av 
fortsatt låg aktivitet i våra vatten, genom 
att vi för första gången på 15 år inte stän
digt behöver "springa framför tåget" . 
Förslagsvis genomförs denna översyn 

under 1996 efter det att den av regering
en tillsatta ubåtskommissionen lämnat 
sitt betänkande. 

Svensk förmåga i ett 
internationellt perspektiv 
Det torde framgå att den av oss utveckla
de ubåtsjaktförmågan främst inriktar sig 
mot att kunna uppträda kustnära och i 
grunda vatten. Det innebär också att 
våra möjligheter till att kunna operera på 
de stora oceanerna är klart begränsad 
mht krav på fartygsstorlek och system
uppbyggnad. Å andra sidan är vår förmå
ga att kunna bedriva ubåtsjakt i mycket 
grunda vatten ("Brown water ASW") en 
nisch som få andra nationer behärskar, 
detta oaktat de ytterligare behov som fö
religger. Självfallet har vi möjlighet till 
att även kunna verka i kustnära områden 
som motsvarar "Green water". 

De systemlösningar som vi utvecklat 
under de senaste tio åren är internatio
nellt sett mycket kostnadseffektiva oav
sett om det gäller tex fartyg, helikoptrar 
ubj- eller ledningssystem. Nivån på de 
tekniska systemen är också sådan att en 
integrering i ett internationellt förband 
inte bedöms vara någon olöslig fråga. 

En viktig faktor att ta med i beräk
ningen när det talas om vår förmåga är 
den mentala. Innan kränkningarna bör
jade på allvar, med start 1980 var trös
keln för vapeninsats mycket hög. Det ta
lades aldrig om att en främmande ubåt 
skulle sänkas. Den mentala inställningen 
i hela marinen förändrades sedan gradvis 
mot beredskaps- och skarp insats. Detta 
gav återverkningar i hela organisationen 
- från ledning till bas- och underhålls
tjänst Man kan på sitt sätt säga att vi i 
erfarenhet och mentalitet vann flera 
krigsmånaders dyrköpta erfarenheter. 
Detta förhållande är en stor tillgång vid 

internationella operationer. I händelse 
av stridsinsats i en sådan situation är vi 
redan idag tränade för att tex kunna han
tera skarpa vapeninsatser mht säkerhets
problematik för egna och samverkande 
enheter samt tredje man, likaså relativt 
gränser och säkerhetszoner. 

Den ubåtsjakttaktik vi utnyttjar har, 
oaktat en specialisering mot grunda vat
ten, stora likheter med den som tillämpas 
internationellt. Grunderna för detta er
hölls efter krigsslutet 1945 genom utbild
ning i England beträffande aktiv ubåts
jakttaktik och sonartjänst Internationell 
utbildning av vår personal har sedan 
skett successivt även under 1980- och 90-
talet inte minst beträffande passiv sonar
tjänst. Någon risk för kulturkrock före
ligger således inte. 

Erfarenheter från internationell verk
samhet tex inom PFP ram, visar även att 
vi håller en hög internationell standard 
inom de flesta områden, oavsett om det 
gäller språkkunskaper eller teknik. 

Många av de utvecklingsområden 
som tidigare behandlats och angetts vara 
av fortsatt/framtida intresse ligger väl i 
linje med en ytterligare internationalise
ring tex T AS och det aktiva lågfrekvens
området. 

En internationell ubåtsjaktillsats ex
vis i samband med embargo eller eskort
verksamhet innebär risk för stridsinsats. 
Detta accentuerar behovet inom vissa 
materielområden för att ytterligare för
bättra duellförmågan mot ubåt tex avse
ende ökad autonomitet, undervattens
försvar (varnare, motmedel), egenbuller
dämpning och en förbättrad kastvapen
funktion . Här kan en parallell dras med 
de materiella kompletteringar som varit 
nödvändiga att tillföra såväl den sk Bos
nienbataljonen (vapen och skyddsutrust
ning) som flygvapnets transportflygplan 
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(motmedel) . Vad som inte får förglöm
mas för marina system är dock att den 
tekniska komplexiteten är sådan att så
väl anskaffning som utbildning måste in
planeras i god tid innan insats beräknas 
ske (år!) . 

De ubåtsjaktenheter som främst be
döms lämpade för internationell verk
samhet är: 
- Kkv typ Göteborg kompletterad med 

bia T AS för att säkerställa passiv spa
ningsförmåga. Fartyget får härige
nom full autonomitet 

- Mröjftg typ Landsort, ev komplette
rad med torped 

- HKP4, kompletterad med exvis 
MAD för klassificering. I händelse av 
fartygsbasering kan särskild land
nings- och ombordbaseringsutrust
ning behöva tillföras. Ä ven Bel os al
ternativt isbrytare är tänkbaraoch då i 
rollen som helikopterbasfartyg 

- Samtliga ubåtstyper kompletterade 
med bia aktiv sonar, vissa ev kom
pletterade med T AS. Ubåten får häri
genom full autonomilet 

- På sikt YS2000. Fartyget får med nu
varande inriktning full autonomitet 
Det är inte realistiskt att skicka en hel 

ubåtsjaktstyrka mht antalet fartyg som 
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idag ingår. En ökad autonomitet för en
skild enhet gör att antalet deltagande en
heter inte längre blir lika kritiskt. För
bättrad autonomilet är alltså nödvändig 
av såväl verkansskäl som för att medge 
deltagande i internationell verksamhet. 

Marina insatser som bedöms vara av 
intresse i ubåtsjaktsammanhang är: 
- Embargoverksamhet. I detta ingår att 

etablera kontroll över ett havsområ
de eventuellt med angränsande kust-/ 
skärgårdszon och där förhindra verk
samhet som förbjudits i en internatio
nell resolution motsv. Detta har stora 
likheter med fri ubåtsjakt. 
Eskortverksamhet. I detta ingår att 
skydda legal sjötrafik, humanitära 
transporter mm genom eskortering 
med örlogsfartyg och helikoptrar dvs 
bunden ubåtsjakt. 
Sammanfattningsvis bedöms insättan-

det av svenska ubåtsjaktförband i inter
nationella operationer som fullt möjligt 
tekniskt och operativtaktiskt Dock bör 
viss materiell komplettering ske dessför
innan för att säkerställa fullgod funktion 
och minska risktagningen. Detta är något 
som kräver god framförhållning. Ett be
slut om internationell ubåtsjaktillsats är 
slutligen ett politiskt beslut. 

Korresponderande ledamoten 
NlLS ABRAHAMSON 

Boktryckare Nils Abrahamson, f d kapten i Fiollans reserv 
och VD för Abrahamsons Tryckeri AB i Karlskrona, vilket 
sedan många år anlitats av KOMS för tryckning av bl a TiS 

Henrik af Trolie - sjöofficer, författare, 
kofferdistyrman, lantbrukare 

Inträdesanförande hållet vid sammanträdet i Stockholm med Kungl Örlogsmanna
sällskapet 28mars 1995 

Levnadsbeskrivning 
I Nordisk Familjeboks utgåva 1919 står 
bl a att läsa om Henrik af Trolle: 

"Henrik af T. -- -, sjömilitär, roman
författare, f. 24 febr. 1829 i Karlskrona, 
d. 16 sept. 1886 i Listerby, blef 1847 se
kundlöjtnant vid flottan samt företog se
dermera längre och kortare sjöexpeditio
ner med örlogsfartyg eller som kofferdi
man till flera världsdelar. 1856 lämnade 
han tjänsten . Sedermera var han landt
brukare samt under flera år medarbetare 
i Carlskrona veckoblad, Nya Blekings
posten och Blekinge läns tidning. T. för
fattade en mängd förströelseböcker, of
tast i historisk kostym och med sjön till 
skådeplats." 

Hans härkomst nämns också: sonson
son till generalamiral Henrik af Trolie 
(1730-1784), som tillsammans med af 
Chapman var uppbyggare av den svens
ka örlogsflottan under Gustav III:s tid. 
Dessutom uppräknas ett tjugotal av för-

fattarens utgåvor och de språk, som flera 
av dem blivit översatta till - danska, tys
ka, franska och engelska. 

Generalamiralens son, August Ed
vard (1771-1801) var kapten vid armens 
flotta och ryttmästare och sonsonen 
med samma förnamn, August Eduard 
(1801-1841), som var far till Henrik, blev 
också sjöofficer, kaptenlöjtnant i Kongl 
Maj:ts Flotta uti Karlskrona. Han var 
författare till Handbok i takting med af
seende på Handelsfartyg (1840) och tilli
ka överlärare vid Göteborgs sjömans
skola 1839-1841. August Eduard dog 
emellertid endast 40 år gammal och ef
terlämnade hustru, född Kristina Doro
tea Lindvall , samt fyra barn mellan tre 
och tolv år. A v dessa var tre söner och 
en dotter. Alla sönerna blev sjöofficera
re. Äldste sonen Henrik, som detta an
förande handlar om, tog dock avsked 
som "secondlöjtnant" och blev författare, 
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Fregatten Josephine i Öresund. Oljemålning av Jacob Hägg, 1860. Foto Marinmuseum. 

kofferdistyrman, lantbrukare, medan 
övriga småningom avancerade till kom
mendörkaptener. Dottern gifte sig med 
ett finskt statsråd C J O von Numers. 

Som framgår av kommendörkapten L 
L von Horns Biografiska anteckningar -
Officerare som tjenat vid Örlogsflottan 
åren 1825-1891 -blev Henrik af Trolie 
antagen till skeppsgosse redan på sitt åt
tonde år, vilket för exempelvis en sjöoffi
cersson i vissa fall behövde innebära en
bart mönstring jämte eventuella exami
na. Inskrivningen som skeppsgosse kun
de också ge vissa smärre men viktiga 
ekonomiska förmåner i form av bröd-, 
bränsle- och kontantbidrag. Kanske var 
detta en dåtida form av barn- och livför
säkring? Befrielse från skeppsgossesko
lan beviljades om motsvarande undervis
ning bereddes i någon civil skola. Henrik 
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af Trolie gick i "storskolan" i Karlskrona 
och tillhörde säkerligen de befriade gos
sarna. Mycket talar för detta eftersom 
inga minnen från skeppsgossetidens sju 
första år finns publicerade av författaren. 

Vid 15 års ålder blev af Trolie antagen 
till extra kadett och inskriven som 
skeppsgosse ombord på fregatten Josep
hine för expedition till Marokko och 
Medelhavet. Vidare framgår att han av
lade navigations- och artilleriexamen 
1846, resp 1847, blev jungman samma år, 
undergick skeppar- och sedan sjö
officersexamen samt utnämndes till se
condlöjtnant vid Kongl Maj :ts Flotta 
1848, endast 18 år gammaL Han blev där
efter sjökommenderad på fregatten Gö
teborg (expedition Östersjön och Belter
na), 1849 på korvetten Najaden ( expedi
tion till Södra Amerika, Vest Indien, 

Hjulångkorvetten Thor, vårt första ångdrivna stridsfartyg sjösatt 1841 på Carlskrona 
Varf Lavering av Jacob Hägg, 1850-talet. Foto Marinmuseum. 

Nordamerika, England) och 1852 återi
gen på fregatten Josephine (expedition 
Holland och Nordsjön) samt 1853 på 
ångkorvetten Thor. Han idkade emellan
åt även kofferdisjöfart, 1846 på svenskt 
fartyg i Nord- och Östersjön (handels
skonerten Felix), 1851 som förste styr
man på ångfartyget Norrland, handels
skeppet Elisabeth och handelsbriggen 
Ariel. Så långt von Horns anteckningar 
jämte Henrik af Trolies egen Tjenst och 
Meritförteckning 1853 (Marinmusei bib
liotek). Enligt denna avlade han också 
examen i Humaniora i Carlskrona. 

Åren 11)54-55 var af Trolie biträdan
de officer vid "härvarande mekaniska 
departement" (nekrolog Carlskrona 
Veckoblad 18.9.1886), för att sedan 1856 
ansöka och erhålla tre års permission 
från flottan. af Trolie skrev i Från Land 

och H af, novellen Kapten Josua Paty (ut
given 1876): 

"År 1856 hade författaren sökt och 
erhållit tre års permission för att å svens
ka eller utländska makters handelsfartyg 
idka in- och utrikes sjöfart. Det var för 
andra gången sedan min utnämning till 
underlöjtnant vid k. flottan, som jag nöd
gades aflägga uniformen och åter kläda 
mig i blåtröja och släpbyxor. Men hvad 
skulle man väl göra? Lönen, som jag åt
njöt af staten, utgjorde, sedan de vanliga 
afdragen skett, den lilla nätta svältsum
man af 250 - säger tvåhundrafemtio -
riksdaler, en inkomst, liktydig med i det 
närmaste O, och som en god, simpel arbe
tare med lätthet förtjenade per år, utan 
att man på honom stäide de med trotie
narefullmakten förenade fordringar på 
vetande och vett att skicka sig i det all-
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männa lifvet. Det var en i ekonomiskt 
hänseende så sorglig tid för allt hvad 
svensk militär hette, så inom armen som 
flottan, att jag för min del sannerligen 
undrar öfver att man ej i massa tog af
sked från tjensten. 

Med en kassa så fjäderlätt, att den ej i 
minsta mån tyngde min person, lemnade 
jag Karlskrona en af de första dagarna i 
September, sedan min uniform veder
börligen blifvit 'skrinlagd' . Ej utan en 
saknadens suck vände jag mig om i vag
nen och såg från en höjd, belägen vid 
Vämö, ungefär på en fjerdedels mils af
stånd från staden sista skymten af huf
vudstationens för mig så välkända hus 
och byggnader." 

Sedan berättade författaren i samma 
novell om sin civila sjöfartstid med lång
resor till fjärran länder. Det var bl a 
dessa minnen och erfarenheter från sjö
tjänsten, som gav stoff till hans spännan
de sjöromaner. 

År 1857 tog af Trolie avsked från ör
logsflottan och lämnade något år senare 
även handelsflottan för att slå sig ned på 
landbacken och gifta sig med Hilda Ulri
ka (Wilhelmina?) Agneta Sjöberg, dot
ter till kyrkoherde Magnus Sjöberg i Lis
terby. Paret bosatte sig i detta samhälle, 
som ligger mellan Karlskrona och Ron
neby, på en lantgård Listerbyl5, som hans 
mor inköpt 1857. Här föddes sedan fem 
barn: Ellen Constance Sofie Christine 
1858, Hanna Hilda Ulrika 1861, Herluf 
August Magnus Henriksson 1863, Chris
tine Alice Charlotte 1865 och Elise The
rese 1867. 

Ende sonen till Henrik och Hilda af 
Trolle, Herluf, blev småningom juris 
doktor och tjänsteman vid Generalpost
styrelsen. Av döttrarna gifte sig Christi
ne med stadsveterinären Lindgren i Väs
tervik, Hanna med godsägaren Karl 
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Heneket samt Ellen med prosten Per 
Martin Wetterting från Linköpings stift. 
Efter Eliens död 1897 gifte samme prost 
om sig med yngre systern Elise. 

Modern Kristina (Christine), som 
också flyttade in i Listerby-gården, hade 
tydligen, kanske genom arv, fått det bätt
re ställt än som nybliven änka, då hon av 
ekonomiska skäl nödgades låta äldste so
nen Henrik gå till sjöss femton år gam
mal. skuldebrev på 3 000 riksdaler upp
rättades vid gårdsköpet med förre äga
ren commissionslantmätare Carl Sylven. 

af Trolie levde med sin familj i Lister
by från 1858 till sin bortgång 1886 med 
undantag för de gånger han gav sig ut på 
sjöexpeditioner. 

Författarskap 
Henrik af Trolie lämnade redan 1848, 
alltså före Listerbytiden, sina första bi
drag till Carlskrona Veckoblad i form av 
insändare och fortsatte under tre decen
nier med både grav- och bröllopsdikter 
jämte följetonger. Från och med 1856 
skrev han även i Nya Blekings-Posten 
och från 1870 i den nystartade Blekinge 
läns tidning. 

Debutromanen var Rosen i Blekings 
skärgård, som utkom redan 1856 och 
därför måste ha tillkommit under Karls
kronatiden eller till sjöss. Den första ut
gåvan under åren i Listerby var Skeppet 
Ölands flagga (1860), därefter kom 
(1867) Minnen och anteckningar från 
ångkorvetten Gefles expedition till vest
kusten af Afrika och MedelhaJvet åren 
1864-1865. Samma utgivningsår hade 
Skizzer och noveller. Dessa böcker förla
des av bl a Adolf Bonnier Kong!. Hof
och universitetsbokhandlare och P.B. 
Eklund, Stockholm. 

Flertalet av romanerna och noveller
na utkom sedan under 1870- och 1880-

talen, när Albert Bonniers Förlag i 
Stockholm från 1868 blev af Trolies för
läggare. 

Endast novellerna Bilder från skolan 
och lifvet (1872) och Bland öarna och skä
ren (1876) hade under denna tid en annan 
utgivare: Philip Lindstedts Bokhandel i 
Lund. Följetongen i Dagens Nyheter 
(1877), Mina grannar, med tryckorten 
Rudolf Wall, Stockholm är satt på tid
ningsspalt och förmodligen bunden i ett 
mindre antal exemplar efter tryckningen. 
Albert Bonniers utgav, som framgår av 
bibliografin, nitton böcker: Svenska Flot
tans Minnen (1868), Sjöofficeren (1869-
1870), Kapten Thomas Dareli (1872), Dikt 
och verklighet (1873), Gustaf 11l:s testa
mente (1874), Jakob Duwall eller Färden 
på handelsfartyg (1875), skattsökaren på 
Oceanen (före 1876), Den svenske b/okad
brytaren (1876), Från Land och Haf 
(1876), På en mils omkrets (1877), Hval
fångaren (1878), Östersjöns konung 
(1878), Från Flottans Hufvudstation 
(1879), Rojalister och republikaner (1881 ), 
Krona och Törne (1882), Bland sjögastar 
och upprorsmakare (1883), Silfversme
dens son (1884), Utkastad i verlden (1885), 
Ett ungdomsminne (1886), Katarina 1I av 
Ryssland och hennes gunstlingar (1888, ef
ter författarens död). 

Henrik af Trolies mest aktiva tid som 
författare tycks sålunda ha varit 1870-
och 1880-talen. Under dessa årtionden 
medarbetade han flitigt, förutom i tid
ningar, även i tidskrifter som Svenska fa
milj-journalen, Illustrerad veckotidning 
Svea, Ny Illustrerad Tidning och Öre
skrifter för folket. 

Rune Hillbom skrev i Karlskrona 300 
år del II: "Hans litterära produktion var 
enorm men han kunde skriva även under 
de långa expeditionerna. Att skriva på 
natten var för honom inget ovanligt". 

Henrik af Trolie som seeondlöjtnant i 
Kong/. Maj:ts Flotta. Foto Blekinge läns 
museum. 

af Trolie var en synnerligen beläst 
man och hade imponerande kunskaper 
inom områden som litteratur, geografi, 
olika kulturer, svensk historia, världshis
toria, icke minst sjöhistoria, vilket av
speglar sig i hans böcker och följetonger. 
Hur han förvärvat detta kunnande ut
över vad kadettskolan meddelade fram
går inte av hans författarskap. I Karls
krona, som fortfarande var en av landets 
större städer, fanns förutom Kungl. Ör
logsmannasällskapets bibliotek även 
Läroverkets och Läsesällskapets biblio
tek jämte Hammarstrands och Hööks lå
nebibliotek, Utländska biblioteket (varvs
chefens boställe) och Bildningscirkelns 
bibliotek. Förmodligen hade den blivan
de författaren genom studier av dessa 
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boksamlingar förvärvat sin stora allmän
bildning. 

I förordet till Svenska Flottans minnen 
nämner af Trolie vilken värdefull tillgång 
biografier och anteckningar i "Kong!. 
Örlogsmanna-Sällskapets bibliotekh" 
varit för hans författarskap . 

Modernt uttryckt kan man säga att af 
Trolie var en av sin tids PR-män för sjö
försvaret, långt innan dagens olika sam
manslutningar med liknande syfte hade 
uppstått (föreningarna Sveriges Flotta -
Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Flottans 
Män, fd Skeppsgossar, KA-kamratfören
ingar, Marinens egen tidning Marinnytt 
etc). 

Som framgår av alla citat var hans 
språk givetvis 1800-talets, ofta högtidligt 
men aldrig svårläst. För en nutida läsare 
kan användningen av vissa ord förefalla 
egendomlig, kanske till och med missvis
ande, exempelvis "avskeda" : "Han av
skedade honom" i stället för i modern 
svenska "Han tog avsked av honom". 
"Första" delen kallades "förra" delen, 
"andra" delen - " sednare" delen, stry
kande "åtgång"- "afgång", "drivisen"
"drif-isen" etc. Spänningen i hans novel
ler och romaner går därför inte förlorad 
för dagens läsare. 

Lyrik förekom också i af Trolies skrif
ter men någon diktsamling tycks inte ut
kommit i tryck. 

Böckernas typografi är givetvis 1800-
tal med blandning av olika antikvastilar, 
ofta grotesksnitt till rubriker. Kanske 
inte så vackert men modernt vid denna 
tid! Illustrationerna består av teckningar, 
antagligen trägravyr, utförandet är i bok
tryck på ett tunt "romanpapper", som 
bibehållit sig ganska väl i över hundra år. 
Formaten är med något undantag i "ok
tav" -storlek, " fickformat", ca llx17 cm, 
ibland t o m mindre. 
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Kadett, sjöofficer- bland 
gamla sjöbjörnar 
I novellsamlingen Från Flottans Hufvud
station (1879) berättade författaren min
nen från skolan i Karlskrona, bl a olika 
pojkstreck han varit med om, som i no
vellerna Min första sko/aga, Striden på 
Amiralitetsslätten, Lagerkrans och !Jett
rar, Moje Vimmer, Ett original, Röfvar
bandet, Min första flamma och Mitt första 
opus som författare. I den senare omtala
des hur hans första sjörövarroman kom 
till och hur den brändes upp av läraren 
som varande omoralisk och farlig att läsa 
för ungdomen. 

Uti novellen Huru jag första gången 
kom till sjös (novellsamlingen Från 
Land och H af, 1876) berättade af Trolie 
från "storskolan" i Karlskrona 1844, 
där han gick i rektorsklassen och genom 
sin flit var en av rektor Karl Rääfs favo
riter, att han efter faderns tidiga död var 
alldeles medellös. Han fick inte fortsät
ta sina studier, som annars tog sikte på 
en akademisk examen. Att få studera 
vidare var hans stora mål och önskan, 
t o m "lagerkransen" drömde han om. 
Men en dag kom plötsligt en släkting 
och hämtade honom från skolan till fre
gatten Josephine, som låg på redden fär
dig att gå ut på expedition till Medelha
vet. En extra kadettplats var ordnad 
ombord. "Du har inga tillgångar att stu
dera", "Du skall bli sjöman, min gosse, 
och det en bra sjöman till på köpet" fick 
han höra av släktingen, majoren. Till av
skedspresent och start i det nya livet gav 
han honom en "gammal, vänd, trådsli
ten rock": "Ser du, min gosse, den här 
rocken, den skänker jag åt dig, den är 
blott tjugo år gammal och således så 
gott som ny" . af Troile diktade i samma 
novell: 

"På det sätt man tog mig ut ur 
buren, 
En fågellik, och slängde utåt haf
vet. 
Att jag till sjöman ej var klippt och 
skuren, 
Betydde föga på det hela taget. 
När mynt blott felas uti penning
pungen, 
Man 'sans facon' kör stackars, lilla 
ungen 
Långt bort från boet, att i vida 
verlden 
På egen hand anträda långa fär
den. 
Och tröttnar han och fäller lilla 
vingen, 
Så frågar visst stort ej derefter -
ingen!" 

"På så sätt blef man 'pressad' till sjö
man".----- "Snart lärde jag mig att 
älska det yrke, man nolens volens på
tvingat mig och när jag ett år efter vår 
afsegling från Karlskrona återkom dit 
med fregatten, skulle ingen kunnat för
må mig att återvända till boken och sko
lan. Af major E-s gamla rock fans ej en 
lapp qvar, när jag slutat expeditionen". 

af Troile skildrade tiden som kadett 
och officer i land och ombord, exempel
vis expeditionen med korvetten Najaden 
1849-50 till Västindien och Amerika 
(återgivna anteckningar i Aktuellt från 
Marinmusei Vänner i Karlskrona 1977), 
fregatten Sjöriddarens till New York 
(Från Land och H af), fregatten Josephi
nes resa till Marocko (Ett ungdomsmin
ne, 1886), ångkorvetten Gefles expedi
tion till västkusten av Afrika och Medel
havet, 1864-1865. 

Fregatten Josephine hade i uppdrag 
att lämna tribut (kanoner) till sultanen 
av Marocko för fri genomfart i Medelha
vet för svenska handelsfartyg. Som gen-

gåva till svenske kungen kunde erhållas: 
en slav, ett lejon eller en tiger. 

Ångkorvetten Gefle besökte som för
sta svenska örlogsfartyg kolonien Sierra 
Leone och "neger-republiken" Liberia. 
Uppdraget var att undersöka möjlighe
terna för avsättning av svenska järn- och 
åkerbruksredskap. Jakob Hägg, seder
mera berömd marinmålare och befälha
vande amiral i Karlskrona, tjänstgjorde 
ombord och var medförfattare men 
framförallt tecknare av illustrationerna 
till reseskildringen. Örlogsflottans lång
resefartyg fortsätter än idag med denna 
PR-verksamhet ute i världen för svensk 
exportnäring. 

Med boken Sjöofficeren gav författa
ren förutom en seglingsskildring av sjö
resor till Medelhavet ombord på fregat
ten farramas och skeppet Prins Karl en 
1700-tals beskrivning av officersutbild
ningen både i svenska flottan och i ut
ländska mariner. Svenska sjöofficerare 
tog gärna tjänst på utländska örlogsfar
tyg för att få meriter till befordran i hem
landet. af Trolies egna minnen från ka
dettskolan i Karlskrona framskymtar, 
men förflyttade till 1700-talet, i berättel
sen om gamla lärare som kapten Duse. 
Denne gamle sjöbjörn undervisade i 
tackling och skeppsmanöver och använ
de sina sjötermer även i land, t o m i fa
miljelivet: "Stopp och belägg", "reise, 
reise, reise, upp öfverallt och beslå kojer
na", "blås till skaffning" -vilket åtfölj
des av motsvarande drillar på hans skep
parpipa av silver. af Troile skrev om en 
nyantagen sjökadetts ankomst till famil
jen Duse i Karlskrona: 

"Jag blef antagen till medlem affamil
jen och mottogs på det originela sätt som 
jag i slutet af förra kapitlet omtalat. 

'Ännu en gång välkommen, unge 
man!' yttrade kaptenen, i det han släppte 
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Barktacklade skrufångkorvetten Gefle och rnanitoren John Ericsson. Lavering 1870 av 
Jacob Hägg. Foto Marinmuseum. 

mig lös från sina förfärliga ramar. 'Nu af 
med stormsegelstacklingen; och sedan in 
uti min kajuta, så skola vi taga oss en 
höjd, ni för att dermed krya upp er efter 
resan och jag efter arbetet med er kista.' 

Som kaptenen pekade på min respels, 
kunde jag förstå att det var den som me
nades med stormsegelstacklingen; i en 
hast var den och öfriga ytterplagg aflagd 
och jag af kaptenen införd i hans så kalla
de kajuta.------------------

'Se så, Walden, ursäkta att jag för 
korthetens skull utesluter grefvetiteln, 
nu taga vi oss en qvällshöjd, innan mor 
Märtha kommer.' 

Jag stirrade förvånad på talaren, utan 
att kunna fatta hans mening. 

'Aj, aj! ha, ha, ha! Jag förstår, ni hör 
till de oinvigda, ni begriper ej min invita
tion, dylika vankades naturligtvis ej i era 
föräldrars hus. Jag måste redan i qväll 
gifva er en lektion.' 
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'Ni skall veta,' fortfor kaptenen lifvad, 
'att astronomerna, med hvilka ni äfven 
snart får att göra, taga sol-, mån- och 
stjernhöjder, och hur det tillgår får ni i 
sinom tid erfara, men vi takelbasar och 
slopfärdiga gamla sjöbjörnar taga oss 
gerna en middags- och qvällshöjd på så 
sätt, att rom och vatten allt efter ens hori
sont blandas tillhopa i ett glas, som föres 
till munnen, högra armen antager här
under formen af en oktant, ögonen riktas 
uppåt såsom jag nu gör och i ett tu tre är 
glaset tömdt och höjden tagen. Gradta
let,' fortfor han skrattande, 'står natur
ligtvis att läsa på näsan, men skämt å 
sido, ni är för ung och bör dröja så länge 
som möjligt att taga dylika höjder.' 

'En tallrik soppa till, om ni behagar,' 
yttrade kaptenskan. 'Denna supanmat, vi 
ha i dag kallas manöversoppa; den lär 
vara synnerligen omtyckt ombord af ka-

Svenska örlogsfartyg från slutet av 1700-talet. Tidskriftsreproduktion, 1890. Marinmu
seum. 

detter, i anseende till den mängd af rus
sin, sviskon, torkad frukt m. m. som den 
innehåller'." 

Kapten Duse gav dessa råd till en ung 
sjöofficer som testamente: 

"Ni har god vilja, Walden, och detta 
är redan något. Hör uppmärksamt på 
h vad jag nu har att säga er, det är de sista 
instruktioner ni troligtvis får utaf er gam
le lärare och vän, så att ni kan gerna anse 
dem som mitt testamente . Lägg noga på 
minnet, att ett krigskepp alltid tarfvar 
toppade rår och hastiga manövrer, att 
ingen tågända får hänga utombords, att 
hängmattorna skola styfvas före klockan 
åtta på morgonen och omsorgsfullt ord
nas i bastingeringen, däcken och skepps
sidorna skuras hvarje dag, besättningens 
linne tvättas tvenne gånger i veckan och 
att man måste akta sig att berga eller 
tillsätta segel ett efter annat; ty ingenting 
i verlden är mindre örlogsmässigt 'not-

hing so lubberly', som en gammal eng
elsk örlogskapten sade till mig i min ung
dom, då han korrigerade mig i detta afse
ende. Följer ni dessa mina råd, så skola 
de bekomma eder väl både såsom för
man och underlydande." 

Den gamle lärarens sista stunder i li
vet och hans död är gripande vackert 
skrivet i kapitlet Döden brassar fullt: 

"Mot morgonen, då den bleka höstda
gen inföll i rummet, uppslog kaptenen 
ögonen och smålog, då han såg oss tre, 
sina käraste vänner, ännu sitta vakande 
vid hans säng. Han räckte sin hustru och 
dotter handen samt gaf mig ett tecken att 
komma närmare intill hans hufvudgärd. 

'Alla man äro blåsta på däck, märsse
ge In skotade och hissade, klyfvertsfall 
och mesanuthalare räckta och bemanna
de, tåget visar upp och ned, allt är klart 
att gå till segels', sade kaptenen, i det de 
matta ögonen ännu en gång fingo lif och 
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Karlsk rona, Stor tocget. 

Stortorget i Karlskrona med "Tyska kyrkan" (Tessin d.y.) . Vykort från sekelskiftet. 
Svenska Litografiska AB, Stockholm. 

uttryck. 'Lots har jag alltid haft ombord 
vid seglingen bland lifvets klippor och 
skär; har jag det oaktadt någon gång tör
nat med skutan, så får man skylla på 
missvisningen och sjöhäfningen. Min 
loggbok är i öfrigt redig och klar och jag 
hoppas, att den store mönsterherren der
uppe attesterar min långvakt. För lifvets 
gåfva har jag varit tacksam; ända in i min 
dödsstund tackar jag Gud för det yrke, 
som föll på min lott. Hafvet har varit min 
älskarinna, det har adlat både själ och 
hjerta, gjort sinnet förnöjsamt, härdat 
kroppen genom arbete och försakelser 
och lärt mig, att med lugn gå döden till 
mötes. Gud välsigne er alla, var en son 
min gosse mot min gamla hustru och bro
der för min stackars flicka. Det var dumt, 
att jag ej medhann att berätta för dig om 
hajen, flygfisken och papegojan. Vi få 
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gömma historien tills vi råkas en gång i 
det stora gunrummet deruppe. Döden 
brassar fullt, skutan faller utaf - jag höjes 
och sänkes - på vågorna - se - hur- den 
blågula flaggan- vajar från toppen - far
väl - Gud vare min själ nådig!' 

Han famlade några sekunder med 
händerna på sängtäcket. Jag fattade hans 
högra hand, den var iskall. Några ross
lingar hördes från det flämtande bröstet. 
En ljus sky drog hastigt öfver hans ansig
te, det var dödens engel, som sänkte sina 
vingar öfver den döende och upptog den 
flyktande själen. Ett långt, tungt ande
drag, det sista, och den gamle sjömannen 
hade upphört att lefva. 

Innan jag lemnade Carlskrona, bevis
tade jag kapten Duses begrafning. Att 
jag djupt kände förlusten af den gamle 
bepröfvade vännen och läraren, behöf-

ve r jag väl knappt nämna. Större delen af 
stationens talrika officerskorps slöt sig 
sjelfmant till processionen; det var en 
aktningsbetygelse åt den gamles minne. 
Jordfästningen försiggick i amiralitets
kyrkan och styckeskott aflossades vid 
grafven. En enkel minnesvård utvisade 
hans sista hvilorum på den s. k. tyska 
kyrkogården, belägen invid södra muren 
af det herrliga tempel, hvartill Tessin d. 
y. gifvit ritning, och som utgör en af 
Carlskronas vackraste byggnader." 

Överhuvudtaget var det ett kärt nöje för 
af Trolie att skriva om gamla sjöbussar, 
vilket han gjorde på ett kunnigt och träf
fande sätt och med sjömannens rätta 
känsla och blick. Särskilt intressanta är 
vidare hans porträtt av högbåtsmännen 
nr 36 Dunder, som botade kronprins 
Karl Johans sjösjuka med sill och porter 
(Bland öarna och skären, 1876), och Jan
ne Stork, kapten Klyfvert (Skizzer och 
noveller, 1867, följetong 1863), gubben 
Rök (Från Flottans Hufvudstation) samt 
högbåtsman Dufva (Kapten Thomas Da
re/l, 1872). Med förkärlek seglade han till 
dem med sin blekingseka uti Karlskrona
eller Listerbyskärgården, ibland i verk
ligheten, ibland i dikten. 

Hur en högbåtsman såg ut på segelfar
tygens tid går att läsa i Kapten Thomas 
Dare/l: 

"Högbåtsmannen Sven Dufva var ett 
praktexemplar af den tidens sjömän 
inom flottan. Af en jättes växt och 
kroppsbyggnad och med ett hufvud, som 
lifligt erinrade om en engelsk bulldogg, 
var hans ansigte bokstaftigen inhöljdt i 
ett stort, svart skägg, hvilket i krusiga 
vågor böljade långt ner på bröstet. Ur 
denna hårmassa framsprang djerft en 
ofantlig kroknäsa, h vars rödblå färg utvi
sade, att fastän högbåtsmannen blifvit 

Högbåtsmannen Johan Dunder med sitt 
träben, daggen i handen och en ordentlig 
pris snus i munnen. Teckning av E. Han
sen i af Trolies bok Den svenske 
blokadbrytaren. 

född och uppfödd i hafvets sköte, han 
likväl ej älskade att dricka det våta ele
mentet obemängdt utan i förening med 
sprit. 'Jag älskar gerna,' plägade han 
säga, 'att hafva ett par fot vatten mera 
under kölen än hvad skutan ligger djupt, 
men att sjelf inombords, lik en kamel, 
bära på denna vara, har jag ingen böjelse 
för.' Under ett par buskiga ögonbryn 
framblickade ett par bruna lifliga ögon 
och den obetydliga del af ansigtet, som ej 
doldes af skägget, var brunbarkad som 
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gammalt läder. Han var klädd i lång, fot
sida rock af blått kommisskläde med 
blanka uniformsknappar. Ett par vida 
byxor af samma vara fläktade kring de 
herkuliska benen. En silverkedja, i hvars 
nedersta ända var fästad en pipa af sam
ma metall, hängde utanpå rocken, och 
kring halsen var virad en svart sidenhals
duk, hvars långa ändar stodo rätt ut på 
hvar sin sida om skjortkragen, lika ving
ame på en qvarn. Lägger man till det 
ofvan anförda ett par stora ludna händer 
och ett par fötter, värdiga en jätte, så har 
läsaren högbåtsmannen Sven Dufva lifs
lefvande framför sig." 

Novellen Gubben Rök och hans me
dalj (Från Flottans Hufvudstation) är 
också väl värd att återge, icke minst för 
den historiskt värdefulla miljöns skull -
stugan i Mjövik, skärgården och gumman 
Röks "fjäraflundra" med "mjöliga potä
ter och dertill persiljesås", en blekingsk 
delikatess, som även af Trolie tycks ha 
uppskattat: 

"Några hundra famnar från stranden 
ligger en liten täck, rödmålad stuga. Den 
eges och bebos af gubben Anders Rök 
och hans gamla hustru. Jag har förut be
sökt det åldriga paret och vi äro de bästa 
vänner. stugan ligger på alla sidor be
skuggad af höga aspar och den dunkla 
skogen famnar den i sitt skyddande sköte. 

En sådan liten vacker stuga! Hvita 
gardiner för fönstren, blommande bal
saminer och en katt, som slickar solsken. 
Flundregarnen hänga på södra sidan att 
torka på sina stänger och fladdra för vin
den som lätta draperier. Nej, ser man på 
bara, den gubben Rök, en sådan lyx han 
består sig! Sex krusbärsbuskar och en ra
batt med lavendel och pioner, tulpaner 
och ringblommor! Narcisserna sticka 
blott upp sina tumshöga stänglar ur jor
den, men hvitsipporna deremot florera . 
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Vi stiga in i stugan, två spinnrockar hej
das i farten och gumman Rök och den 
fagra Elin helsa oss välkomna. Ett par 
rutiga sänggardiner dragas af en stor, lu
den hand åt sidan, ett par jätteben med 
dito fötter krypa derefter ur sängen, ef
terföljda af ett grått hufvud och ett 
skägg, nej, en buske af hår, som sjelfvaste 
fader Abraham skulle bugat sig för minst 
sju resor. Det är gubben Rök, som klädd 
i skinande h vita undersegel blifvit purrad 
ut från sin vakt i kojen, sedan han vakat 
hela natten vid sina flundregarn och 
gäddstakar. 

Gubben Rök mornar sig - himmel, 
hvilken gäspning! En half kardus af 'an
karet' förslår ej till laddning i denna 
mun, stor som en kanonmynning. Hans 
bruna, pigga ögon falla slutligen på mig. 
Med ett skutt är gubben ur kojen och vi 
vexla ett handslag, som kommer tårarne 
att fukta mina ögon; min hand kramas af 
ett skrufstäd. 

'Välkommen!' utropade Röken, så att 
det dånade i stugan 'välkommen! är 
herrn ute å' paschasar?' 

'Jo, jo men. Men hur mår ni, heders
gubbe?' 

'Som en vindspole, känner inte till nå
got sattyg, fast man fylt sina sextiofyra. 
Elin, sätt på kaffesurran, vinden är nord
ost, å' herrn här kan behöfva sig en kopp 
varmt inombords. Mor, ta hit min stor
tröja å' mina bussaronger. Si så der ja. 
Jag drömde, att jag var nere i Medelhat
vet å' åt mig mätt af apelsiner. Jag har 
ännu smaken i munnen. Hit med min to
bakskardus.' 

'Vänta Elin,' sade jag till Rökens 
vackra dotter. 'Vänta med kaffet , ty hvad 
jag behöfver är litet mat. Har mor Rök 
något i fiskväg att bjuda på?' 

'Jo, men har jag så,' svarade gumman 
småmysande. 'Flundror så feta som lax, 

mjöliga potäter och dertill persiljesås och 
mjölk, hvad säger herrn om det?' 

'Att det är alldeles förträffligt, och om 
jag dertilllägger litet ur min egen medför
da matsäck, så ha vi en kunglig måltid.' 

Gumman, åtföljd af Elin, begaf sig ut i 
köket. Jag skänkte gubben Rök en kar
dus tobak och en flaska rhum. Han tack
ade mig med en ny handtryckning sju
faldt värre än den första."---------

af Trolie intresserade sig mycket för Jo
han Puke, som inskrevs som skeppsgosse 
tio år gammal och småningom blev be
römd sjöhjälte efter Viborgska gatloppet. 

Fadern, som hade samma namn, hade 
blivit torterad och avrättad efter drott
ning Lovisa Ulrikas och kung Adolf 
Fredriks misslyckade statskupp 1756. 
Författaren lät Johan Puke själv berätta 
om sitt liv i boken Sjöofficeren: 

"Mina ögon skådade aldrig denna 
olycklige fader, ty jag föddes först någon 
tid efter hans död. Min moder - en dotter 
af major Branting - och jag tillbringade 
mina första lefnadsår i ständig kamp mot 
nöden och armodet. Hon dog, och jag 
kom slutligen till Carlskrona, hvarest jag 
irrade kring stadens gator, uppehållande 
mitt usla lif med att sälja svafvelstickor. 
Åsynen af de stora örlogsskeppen upp
väckte i mitt barnasinne en oemotståndlig 
lust att bli sjöman. Det omätliga hafvet, så 
tyckte jag, borde vara den värnlöses rätta 
hem, striden mot elementerna skulle lära 
mig att bekämpa mitt hårda öde; i mitt 
unga bröst bodde en vilja af jern, i mitt 
inre brann en stadig åtrå att genom egen 
kraft bryta mig väg trots de hinder, som 
fattigdomen uppreste mot mig. Förgäfves 
klappade jag på de rikes och förnämes 
dörrar, de voro slutna som klippan; men 
en gammal fattig underofficer öppnade 
sin usla koja och upptog den frånfallne; 

välsignelse öfver honom, som delade sitt 
knappa bröd med den fader- och moder
löse. Genom denne mans förbön blef jag 
inskrifven som skeppsgosse och företog 
1761 min första sjöresa på en kronolast
dragare i Östersjön samt gjorde följande 
året på örlogsfregatten Jägaren tre trans
portresor från Perth till Dalarön. Men jag 
längtade efter en större öfning, än dessa 
korta resor kunde bereda mig. Jag lät der
före inskrifva mig på sjömanshuset i 
Carlskrona och gjorde tvenne år å rad på 
handelsfartyg resor till Nantes, Marseille, 
Civita Vecchia, Malaga, England och 
Norge. När jag kom hem, erkändes jag 
vara en fullgod sjöman, blef karlskritven 
och insatt som kofferdibåtsman vid 
Schoutbynachten Rayalins kompani; stu
derade navigationsvetenskapen och blef 
extra lärstyrman. År 1766 var jag kom
menderad på sjömätning i skärgården och 
gjorde 1767 på en kronolastdragare två 
resor i Östersjön samt befordrades till 
arklimästare. Året derpå idkade jag åter 
kofferdisjöfart i Östersjön, hade 1769 ar
tilleriuppbörden på kronolastfartyget So
len under en resa till Helsingborg, samt 
användes sedermera samma år vid befäst
ningarnes iståndsättande på sjökastellet 
Drottningskär. Jag tog nu artilleriexamen 
och erhöll tjenstledighet till idkande af ut
rikes sjöfart; tog i Amsterdam tjenst på 
skeppet Wae Wachting, hvilket den 12 Ja
nuari strandade på Texeln och förgicks , 
då jag med yttersta lifsfara räddades. 
Kom sedan till Gravesend och gick der
ifrån till fots till London. Gjorde derifrån 
resor till Vestindien, Portugal och S:t Pe
tersburg samt blef vid hemkornsten beford
rad till konstapel och i denna egenskap är 
jag, som ni nogsamt känner, anstäld om
bord här på skeppet med föga utsigt till 
vidare befordran". 

Johan Pukes pessimism beträffande 
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befordran visade sig vara överdriven. 
Han steg snabbt i graderna och blev slut
ligen generalamiral, statsråd och heders
preses i Kungl. Örlogsmannasällskapet 
(1811). Hans öden och äventyr är vidare 
beskrivna i Sjöofficeren , liksom i berät
telserna om Dristighetens högbåtsmän, 
Janne Stork och No 36 Dunder (Skizzer 
och noveller, Från land och H af): 

"Dristigheten, ett af Chapmans mäs
terstycken, en den vackraste sjuttiofyra 
som någonsin allt intill den tiden plöjt 
hafvet, var värdig en sådan chef som 
Puke och en sådan högbåtsman som Jo
han Dunder" . 

Författaren slutade: 
"Pukes stoft h vilar i familjegrafven på 

slägtens egendom Djöholm, belägen in
vid en vik af hatvet i den sköna provinsen 
Blekinge, de forna vikingarnas hemvist. 
Den 3 Juli 1871, 81:sta årsdagen af ge
nombrytningen vid Viborg, flyttades Pu
kes jordiska qvarlefvor in uti en kista af 
ek, tillverkad af det slopade Dristighetens 
köl; det var rättvist att kölherren hvilade 
på kölen af det skepp, som varit hans 
brud i lifvet, och Dristighetens sista färd 
var att uppsöka sin brudgum för att om
sluta hans stoft i döden!" 

Sjömanskap 
Livet ombord på handels- och örlogs
skepp, liksom stormar, cykloner, tyfoner 
och förlisningar, var ämnen som af Troile 
älskade att skriva om. Han gjorde det 
dessutom på ett fängslande och sakkun
nigt sätt. Från Land och H af innehåller 
bl a en berättelse, Hafvets arbetare, från 
ett fartyg i storm: 

"Alle man på däck!- Klart att vända 
undan vinden! kommenderades det om
bord på svenska fregattskeppet Sjöridda
ren, hvilket, kommande från New York 
och destineradt till Göteborg, natten 

162 

mellan den 7 och 8 November 1872 be
fann sig i Kattegat, utsatt för en rasande 
v. n. v. till nordvestlig storm, som, slutli
gen öfvergående till orkan, skulle sprida 
så mycket fasa öfver land och haf samt 
betäcka våra kuster med hundratals 
vrakspillror efter förolyckade fartyg. 

Klockan var l, således två glas på 
hundvakten, när kapten Georg sterlett, 
skeppets befälhafvare, betalde: 'alle man 
på däck'! för att vända. En fyr hade blif
vit varskodd rätt för-ut. I den kolmörka 
natten syntes emellanåt ett rödaktigt 
sken ungefär ett halft streck på lä bog. 
Var det Vingaeller Skagens fyr som syn
tes? - Kapten Sterlett var en af svenska 
handelsflottans utmärktaste sjömän och 
navigatörer. Fyrtiofem år gammal, hade 
han i tjugo år varit egen befälhavare, 
med lyckan ständigt stående vid sin sida. 
Han var lugn, modig och beslutsam, och 
den ropare af silfver, som han under stor
mens dån förde till sina läppar, var en 
present af engelska regeringen för räd
dandet af en engelsk skeppsbesättning 
under omständigheter, som gjorde den 
svenska flaggan stor heder. --------

Kaptenens ansigte utvisade den oro, 
som ängslade honom. Pannan låg i djupa 
veck. H varje timmer brakade och sucka
de under vågornas påtryckning. Vid de 
våldsamma rullningarna hördes skepps
klockan klämta emellanåt. Dess ljud var 
hemskt och klagande. Det blandade sig 
med stormens dån samt vindens tjut och 
gnisslande. Hvarje tåg tycktes hafva ett 
eget ljud, en egen klagan. 

Kaptenen förde åter roparen till sina 
läppar: 'Klart att öka segel! - Stick två 
ref ur märsseglen och sätt refvad mesan, 
gaffelfock och förstängstagsegel! -Rap
pa er, gossar! ' 

Besättningen förstod hvad detta hade 
att betyda. Det rödaktiga skenet på lä 

Korvetten Orädd som vrak på Englands kust vid Dungeness fyr. af Trolie skrev ofta om 
denna av sjöfarare så fruktade strandreveL Illustrated London News 1866. Marinmu
seum. 

låring syntes allt tydligare. Nästan stela 
af köld, tumlade matroserna upp för van
ten och lade sig ned på rårna. De voro ej 
olika en skara svarta fåglar, hvilka kretsa 
i luftrymdens vågor. Orkanen rasade öf
ver dem, under dem lurade döden. De 
tänkte ej derpå. Dessa män fullgjorde sin 
pligt. Hos dem fans det sanna modet. De
ras muskler voro af jern och i den mörka 
natten ljöd muntert deras 'ohoj! hal ut!
friskt tag, boys!' Seglen blefvo lyckligt 
satta; pressad under segel, började Sjö
riddaren skjuta fart för öfver. Masterna 
brakade, stänger och rår stodo böjda likt 
spön af rotting, lä sida låg emellanåt nere 
under vattnet och vågorna stodo som en 
rök öfver däcket. Men allting höll, tim
mer och rundhult hade vuxit i hemlan
dets skogar och der som kärnfriska furor 
trotsat stormens makt; jernet var hem
tadt ur de svenska bergen. Detta skepp 
var värdigt att ega en sådan befälhatvare 
och en sådan besättning. Hvilken impo
nerande syn skulle ej detta skepp visat, 
om det varit full dager. Det pressades 

framåt under en oerhörd segelmassa, 
hvilken lät det gå genom murar af vat-
ten."---------------------

Fartygschefens sjömanskunskaper 
och ledarförmåga framhölls av författa
ren som betydelsefulla för arbets- och 
stridsviljan ombord. 

För navigering betonades sjömannens 
tre goda hjälpmedel- "lod, logg och ut
kik" förutom kompass och sextant. Ra
darn var långt ifrån uppfunnen, varför en 
vaken "utkik" kunde vara av avgörande 
betydelse för ett fartygs säkerhet. 

af Trolies uppskattning av gott sjö
manskap framträder förutom i hans be
rättelser om sjöbussar och sjöhjältar från 
både örlogs- och handelsflottan även i 
böcker och noveller, som handlar om det 
hårda livet för folk på lots- och livrädd
ningsstationer och för fiskarebefolkning
en. Han skrev i Hvalfångaren (1878): 

"Här bo dessa djerfva lotsar och skär
karlar, hvilka kallas med ett gemensamt 
namn 'striler', män, hvilkas vaggsång var 
det stormande hafvet. En 'våt graf' blir 
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Båtsmanskasernen (1847), Slumholmen Karlskrona. Golven är utförda som välvda 
skeppsdäck med spygatt. Förläggning i hängkoj. 

oftast slutet på deras af hotande faror 
uppfylda lif''. 

Om fiskarenas villkor kan man läsa i 
Ett ungdomsminne - novellerna Ble
kingska kustbefolkningens !if och Kam
pen för tillvaron. 

Båtsmän 
Båtsmännens dåliga sjömansutbildning 
påpekas i Sjöofficeren, ombord på ör
logsfregatten Jarramas. Detta gällde 
1700-talet men kunde kanske också gällt 
följande sekel: 

"Större delen af besättningen på fre
gatten utgjordes af båtsmän och knap
past 30 man af gemenskapen bestod af 
sjövandt folk. Båtsmännens kompletta 
oduglighet för yrket insåg jag redan från 
denna min första resa på kronans skepp, 
och denna min åsigt har jag under mång
årig utöfning af tjensten fått till öfverflöd 
bekräftad. ------------------

Befälets utomordentliga ansträng
ningar att af dessa otympliga bonddräng
ar bilda åtminstone ett yttre sken af sjö-
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män, det tålamod de måste utveckla för 
att vänja dem vid snygghet och ordning, 
tvenne saker så ytterst nödvändiga på ett 
örlogsfartyg, och hvilkas uraktlåtande 
skulle medföra de bedröfligaste verk
ningar både med hänseende till hetsa och 
krigsduglighet, är verkligen så beund
ransvärdt men tillika så själsmördande, 
att den svenska sjöofficeren endast der
före borde ärfva Muhammeds alla sju sa
ligheter. Rädda som båtsmännen äro att 
gå till väders, förefalla verkligen komiska 
äfventyr ombord, då dessa sjöhjeltar sko
la för första gången gå upp i tacklingen. 
Utkomna på en rå, för att refva eller be
slå ett segel, hålla de sig fast med båda 
händerna såsom sniglar, stirrande för
tviflade ned på däcket, döfva för befälets 
alla rop och uppmaningar att arbeta. 
Karlen är att ursäkta, ty han rör sig på ett 
element, för hvilket han ej blifvit danad. 
Hade fregatten strax efter afseglingen 
från Carlskrona råkat ut för en svårare 
storm, kunde besättningens oduglighet 
lätt medfört en svårare olycka. Det har 

funnits örlogsfartyg, hvarest under svåra
re väder hela besättningen med undan
tag af matroserna nekat att gå till väders, 
så att befälet måst fullgöra detta deras 
åliggande. Indelningsverket, så gagneligt 
för sin tid och ännu så ändamålsenligt för 
den indelta soldaten, är enligt min tanke 
helt och hållet oanvändbart, då det afser 
flottans bemanning med dugligt sjöfolk. 
Troligtvis hade 1789 års stora sjuklighet 
ombord på flottan ej erhållit sådan ut
sträckning och dödligheten bland skepp
ens besättningar icke varit så oerhörd, 
om sjövant folk varit att tillgå istället för 
bonddrängar och kavallerister vanda vid 
ett helt annat lif än det, som föres om
bord på en örlogsman. Må denna förkas
telsedom gälla hvad den kan; erfarne 
män inom facket torde nog behjerta och 
söka att i sinom tid skaffa ändring i detta 
missförhållande.'' 

Båtsmännen kom under 1800-talet 
mer och mer till användning vid flottans 
varv, där de tilldelades diverse arbeten 
som inte krävde yrkesutbildning. Vid 
varvet i Karlskrona sysselsattes båtsmän
nen med bl a omfattande virkestranspor
ter, som krävdes mellan olika förråd och 
verkstäder. "Att bära plankor" var en 
vanlig syn på varvet. Överhuvud ansågs 
båtsmännen kunna användas till allting 
utom som ammor. Den dåtida författa
ren, Emil Melander, diktade denna vers 
om båtsmännen: 

"Sjöman tilllands 
och lantman till sjöss 
alltid till hands 
där han inte behövs". 

Båtsmanshållen avskaffades i prakti
ken under slutet av 1800-talet. 

Skaffning 
Torrskaffningen ombord bestod företrä
desvis av knallar och saltgrönt fläsk . De 

hårda knallarna kunde uppmjukas med 
vatten eller te, alternativt "utbredas på 
ett pannjern, ofvanpå ströddes socker 
och fläskbitar, så ett nytt lager af bröd 
o s v tills pannjernet blifvit fullt" . 

Så kunde det vara i kadettmässen. 
Hur besättningen i övrigt skaffade fram
går av Skizzer och noveller, där författa
ren även gjorde en jämförelse med eng
elska flottans rutiner, som innebar ord
ning och reda i backlagen: 

"En gång under mitt besök å Dragon, 
sågjag besättningen äta midddag. Hvarje 
man hade sin skål af porslin, sin tallrik 
samt knif, gaffel och sked. Snygga bord
dukar af vaxduk lågo öfver backlagsbor
den och det hela hade ett propert, hem
trefligt utseende . Det var menniskor som 
å to, ej fyrfotingar. Hos oss deremot-jag 
afser örlogsmännen - är besättningen 
fördelad i s.k. backlag 6, 7, högst 8 man i 
hvarje sådant. Kring en sådan jernbesla
gen träbunke eller 'back' sitter det ätan
de brödraskapet och doppar träskedame 
lika dykande ankor eller gäss; doppandet 
och åter doppandet med skedame sker 
så regel- och taktmessigt, som om deras 
ägare vore inexercerade att på samma 
gång dyka ner och upp i backen. Bredvid 
h varje man ligger en hög med s.k. knallar 
- skeppsbröd - och ofvanpå dessa kött
eller fläskransonen. Är detta snyggt eller 
trefligt, vill jag fråga? Sjelfva sättet och 
anordningarne huru en menniska förtär 
sin måltid bevisar mer eller mindre grad 
af civilisation. Engelsmännen hafva äf
ven i detta hänseende sökt följa med sin 
tid, vi stå i detta fall ej stort högre än 
Eskimåer och Hottentotter. Månne ej äf
ven en behöflig förändring såväl i detta 
afseende, som mera variation i kosthål
let, skulle bereda våra örlogsbesättning
ar större komfort och trefnad, än hvad 
som nu är händelsen?" 
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Officerarnas liv i gunrummet kontras
terade förstås mot besättningens på 
trossbotten. I boken om ängkorvetten 
Gefles expedition till västra Afrika får 
man veta att i gunrummet sjöngs förut
om Runebergs fosterländska sånger -
Bellmans melodier och Wennerbergs 
gluntar. 

Sjömansskrock 
Sjömansskrocken var under segelfartyg
ens tid en faktor att ta hänsyn till. Ingen 
sjöman vågade således gå till segels en 
fredag eller söndag, ej heller om råttorna 
lämnade ett fartyg i hamn. Dessa djur var 
annars en stor plåga, som decimerade 
proviantförrådet ombord. af Trolie skrev 
i Sjöofficeren om en finsk båtsman, som 
visste råd att bli av med råttorna med 
hjälp av sin skepparpipa: 

"En finsk båtsman ombord, och som 
måtte varit fan sjelf i egen hög person, 
hjelpte oss emellertid lyckligen ur denna 
klämma. Han framtog en pipa så vriden 
och konstigt sammansatt som om trollen 
förfärdigat densamma. Han blåste i pi
pan så att det riktigt ilade till genom 
både märg och ben. Ömsom lät det som 
när stormen hviner och tjuter genom 
tackel och tåg, ömsom voro ljuden milda 
och vemodsfulla. Tusentals råttor kom
mo fram ur alla vinklar och vrår, lockade 
af ljudet från pipan. Slutligen blåste han 
in dem i skafferiet genom ett hål, som 
ledde in i en stor säck full af allehanda 
lockmat. Vi passade på när säcken blef 
full, tilldrogo de vidfästade snörena, 
buro den på däck och kastade innehållet 
i sjön. 

Tolf sådana stora säckar hyfvade vi 
öfver bord , innan fartyget biet fritt från 
råttor och alltifrån denna stund blef fin
nen af oss alla ansedd för en riktig troll
karl." 

166 

Fartygsbesättningarna fick också föra 
en ojämn kamp mot andra skadedjur: 
kackerlackor, löss. Författaren betonade 
vikten av renlighet och hygien för att 
undvika spridning av allehanda sjukdo
mar ombord. Dessa rengöringsförord
ningar - skrubba däck och skura tross
botten, puts av mässing, tvätt- och kläd
byten- har av tradition levt kvar i flottan 
in i vår tid. 

Värvning 
Hamnstäder t o m i de mest främmande 
länder beskrevs noggrant, både geogra
fiskt, estetiskt och socialt. Därtill hörde 
kroglivet i hamnarna som omtalades i 
Bilder från skolan och lifvet (1872), ex
empelvis miljön på källrarna Gyllene 
Hornet och Blå Porten i Stockholm. 
Värvning av sjömän förekom gärna på 
sådana ställen. Här kommer en skildring 
från en sjömanskrog i Karlskrona: 

"På uppmaning af matrosen gick jag 
med honom in på en sjömanskrog med 
det stolta namnet 'Svenska flaggan', be
lägen på den så kallade Pantarholmen. 
Krogrummet var fullt med sjöfolk så väl 
af örlogs- som handelsflottan. Mina 
blickar föllo på ett stort plakat, fastsatt 
på den ena långväggen i rummet och 
hvilket tillkännagaf, att högbåtsmannen 
Sven Dufva härstädes anvärfvade sjöfolk 
för flottans räkning samt att han i värf
ningspenningar betalte sex blanka riks
daler, en stor kronosup och ett skålpund 
tuggtobak. Jag berättade för Kalle Hök, 
hvad plakatet innehöll, och sporde ho
nom, om det ej vore skäl att sälja sitt 
skinn för ett så lysande tillbud. ------

När vi inkommo i det rum, der värtva
ren befann sig, och hvilket var ett litet 
lågt nerrökadt kyffe, ej större än kajutan 
på en femtio lästers brigg, funno vi hans 
majestäts högbåtsman ej allena, utan po-

kulerande med krogvärden, en figur, 
hvars ansigte uttryckte alla en låg själs 
usla passioner och i hvilket drycken
skapslasten i outplånliga drag stod inris
tad. En döfvande atmosfer af rhum och 
tobaksångor uppfylde rummet och en 
flottig kortlek samt tvenne halttömda 
bränvinsmuggar utvisade den sysselsätt
ning, de hedervärda stallbröderna hade 
för handen. 

Vårt inträde i rummet afbröt spelet , 
och högbåtsmannen doppade sin örnnä
sa ned i muggen och tog sig en 'tankstäl
lare' , hvarefter han bligade på oss med 
ett slugt, illparigt utseende. 

'Ert ärende, karlar?' sporde värden 
med ett gement grin. 

'Har ingenting otalt med er, ' svarade 
honom Kalle Hök buttert; 'men önskar 
få det med herrn,' fortfor han, vändande 
sig till Sven Dufva. 'Kamraten och jag 
här vilja taga värfning som matroser och 
känna, hur kronans gröt och knallar sma
ka . Den förra lär ej vara af bästa beskaf
fenhet och de sistnämnda lika mask
stungna som en rysk sjuttiofyra.' 

'Den historien har du hört af volontä
rerna, min gosse,' svarade honom hög
båtsmannen, 'Bättre skaffning än hvad 
som bestås på våra svenska fartyg har ing
en nations sjöfarande i verlden. Inom fyr
tioåtta timmar, sedan du satt din fot om
bord, lotvar jag dig att vara lika fet som en 
skånsk domprost. Under kriget 1790 voro 
karlarna så stock feta ombord på Tapper
heten, att vi måste sätta stöttaljor på märs
rårna, då de skulle upp och refva. Jag 
skulle tro, att sådant talar, hvaba?' 

'Besynnerligt, att jag ej kan minnas 
allt det der,' inföll Kalle Hök, 'oaktadt 
jag samma år for på Tapperheten. Der
emot kommer jag ihåg, att vi måste till 
och med lägga jernbitar i stötvetskaften 
för att ej blåsa öfver bord. Men med den 

saken får det nu vara huru det vill. Hvad 
betalar ni i värfningspenningar för en 
fullt befaren karl som jag och för en lätt
jungman som min kamrat? Knussla ej , 
högbåtsman, utan låt första budet blifva 
det sista. ' 

Högbåtsmannen såg flat ut. Värden 
slog till ett flatskratt och uppmanade 
Sven Dufva att smörja fockehals med en 
klunk ur muggen. 

'Har ni läst värfningsplakatet derute i 
krogrummet?' frågade han oss med 
barsk röst. 

'De der generalorderna äro för volon
tärerna och ej för blåtröjorna,' svarade 
honom matrosen. 'Dubbelt så mycket 
består kronan , och ändå har ni en gentil 
tärepenning öfver. Plakatet kan kocken 
torka sig om munnen med och ändå ej 
känna oset af fett . Bättre ägg skall hönan 
värpa, om vi skola smaka dem.' 

'Nå ja, ni får vällägga till något, efter
som karlen tagit elddopet åttiåtta och 
nittio,' inföll värden, hvilken tycktes vara 
kompanjon med den kungliga värfvaren. 

'Ej en daler, Kragge, så sannt jag är 
högbåtsman ombord på Gustaf III,' ytt
rade Sven Dufva, i det han med högra 
handen strök sitt patriarkaliska skägg. 
'Besättningen är fulltalig för vår sjuttio
fyra, och jag har chefens order att stoppa 
värfningen, men för det gamla kamrat
skapets skull på Tapperheten skall jag 
likväl taga dig och din kamrat, men gif
ver ej mera på handen än hvad plakatet 
bestämmer. En kronsup till skall jag ej 
knussla med, men hvad pluringarne be
träffar, så ej ett öre mera, sa Kolmodin, 
när han kuggade käringen, och härpå 
blåser jag fast. " 

"Segel - ånga" 
af Trolie levde i fartygens övergångstid 
mellan "segel och ånga", "trä och järn", 
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"kanoner och kulsprutor". Sjömännens 
nostalgiska inställning framgår av böck
erna Bland sjögastar och upprorsmakare 
(1883) och Hvalfångaren (1878): 

"Våra skildringar taga sin början, då 
örlogsmannens yrke ännu omflägtades af 
den mest högstämda 'poesi,' då örlogs
skeppet, framdrifvet af svällande segel, 
förliknades vid 'en hvit dufva, som 
sväfvade fram öfver vågorna,' då fartyget 
med dess eleganta, behagliga former var 
sjömannens 'älskarinna och brud,' då 
skepparpiporna drillade sina toner om
bord som 'lärkan i skyn'- med ett ord vid 
den tid år 18 .. , då man ej hade en aning 
om att denna poesi kunde komma att 
förbytas i den mest jernhårda prosa d.v .s. 
att de seglande örlogsfartygens tid var 
förbi, att 'den hvita dufvan' skulle byta 
om drägt, och visa sig som en jernklädd 
riddare på hafvet, i form af monitorer, 
pansarfregatter och batterier, beledsaga
de af sina fruktansvärda allierade, sjömi
nor och torpedos. 

Den, som vid denna segelskeppens 
mest lysande period vågat profetera om 
fartyg, klädda med 20 tums pansar och 
med kanoner om 80 tons, en ångmaskin 
af 6000 hästars ångkraft, som gifver en 
fart af 14 knop, fartyg, som i förstätven 
ega utskjutningstuber och apparater för 
en Whiteheads mina, hvilkas kanoner 
laddas och manövreras medels hydrau
lisk kraft, som mottaga sina fiender med 
kulsprutor och göra en salva i sekunden 
eller sex hundra skott i minuten -, tret
tiosextusen skott i timmen, m.m. - en 
sådan profet hade blifvit hållen för att 
vara ett fullkomligt dårhushjon. Sjö
mannen visade med ett triumferande 
småleende på det med 120 kanoner be
styckade segelskeppet, skeppsbygnads
konstens stolthet, och utropade: 'intet 
fartyg kan öfverträffa detta i sjö- och 
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krigsduglighet, det är hafvens beherska
re och ett bland menniskosnillets 
djerfvaste och yppersta skapelser, det är 
den fulländade typen för ett krigsfartyg 
och kan aldrig blifva utdömdt eller för
åldradt.' 

Några tiotal af år derefter, och den 
'vanvettiga' profetian hade i fullaste måt
to gått i fullbordan . Den stolta tredäcka
ren hade spelat ut sin roi , besegrad af 
pansaret och ångkraften. John Ericson 
hade besegrat Chapmans snilleskapelser; 
det var blott ett nytt bevis på, att intet 
menniskoverk är beståndande, att ideer
na oupphörligt vexla och att hvad vi anse 
för att vara oöfverträffligt och fullän
dadt, likväl öfverträffas af någonting 
ännu mera snillrikt och ändamålsen-
ligt."---------------------

Om sjömännens skeptiska inställning 
till den nya tekniken kan man läsa i sam
ma bok: 

"Vi passerade en engelsk ångbåt, det 
första fartyg jag sett af detta slag. Kapte
nen spottade föraktligt åt honom och vi
sade ej sin flagg, oaktadt ångbåten hade 
sin uppe. 

'Ett sådant fördömdt påhitt att för
vandla ett ärligt fartyg till en rykande och 
kokande gryta,' sade han, vändande sig 
till styrmannen, i det han med handen 
visade på den snabt framilande ångbå
ten. 'Sådane der tingestar äro dömda att 
brinna upp, och ingen ärlig sjöman bör 
sätta sin fot på ett sådant hjuldon. Him
melske fader! Hur vill man reda sig utan 
segel, blott med eld och vatten? Ett då
ligt påhitt, en sämre affär, som jag spår 
har ingen framtid för sig.' 

'Ej den ringaste, kapten ,' svarade 
styrmannen. 'Bättre att ha sin koj akter 
om rodret på St. Johannes än ombord på 
en sådan skuta. Jag för min del vill hellre 
ärligt drunkna än brinna upp'." 

Korvetten Norrköping, sjösatt 1858 på örlogsvarvet i Karlskrona. Hon var vår sista 
segelfregatt utan ångmaskin och gjorde flera långresor till amerikanska farvatten och 
Medelhavet. Originalteckning av A. Nordling 1867. Tidskriftsreproduktion. Marinmu
seum. 

Geografi 
af Trolies teoretiska och praktiska geo
grafiska kunskaper var märkliga. Han 
beskrev med noggrannhet Cuba, Marti
nique, New York, Argentina, Brasilien, 
Afrika, Indien, Kina, Singapore, Manilla, 
Ryssland etc jämte deras invånare och 
kulturer. Här är ett citat ur novellsam
lingen Bland sjögastar och upprorsmaka-
r~--- - - - ----------------

"Den 4:de december lemnade vi Sai
gon. Dagen, då jag till St. Hermine skulle 
öfverlemna etuiet med Dianes porträtt, 
nalkades. 

Efter några dagars uppehåll i kinesis
ka hafvet, hvarest vi jagade några djon
ker, hvilka flydde in åt kusten, utan att 
kunna åtkommas höllo vi in åt Sunda
Arkipelagen. Vi passerade mellan nord
pynten af Borneo och sydligaste udden 
af Palawan in uti Celebessjön. 

Vid denna tidpunkt egde holländarna 
endast några få kuststräckor af Borneo 
och Celebes, h vilka öar i öfrigt innehades 
af en mängd mer och mindre mäktiga 
höfdingar och stamchefer, hvilka i slaf
handel och sjöröfveri egde sin förnämsta 
inkomstkälla. Med dessa höfdingar låga 
holländarna i ständiga fejder utan att 
egentligen vinna någon framgång. Deras 
krigsflotta uppgick till flera hundra far
tyg, med hvilka de gjorde holländarna 
otrolig skada och nästan tillintetgjorde 
deras handel. Vi stucko vårt bogspröt in i 
alla vikar och sund kring Celebes, vi run
dade om Moluckerna utan att få se det 
minsta, som kunde ge tillkänna närvaron 
af några pirater. De voro, om de någon
sin funnits, hvarpå vi ej kunde tvifla, lika
som bortblåsta. De måste fått kännedom 
om fregattens närvaro, och hade, fruk
tande dess "tandrader", försigtigtvis dra
git sig undan. Vi höllo nu upp i passagen 
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mellan Celebes och Dschilolo för att an
löpa Mindanao på Philippinerna." ----

Historia 
Svenska Flottan, dess minnen och öden 
från äldre tider intill våra dagar är en lätt
läst historik, ej roman, skriven för "Ung
dom och Folket" om 248 sidor text jämte 
22 bildsidor. Den handlar om flottans 
och kustfästningarnas historia. af Trolie 
ville säkerligen på detta sätt informera 
den stora allmänheten om det marina 
vapnets betydelse för Sveriges försvar 
och säkerhet, omflutet som landet är av 
vatten. I sitt förord nämnde författaren 
att han grundade sin sammanställning på 
historiska arbeten som C G Gyllengra
nats Sjökrigshistoria och Törnqvists 
Svenska Flottans Minnen samt på sam
lingar av biografier, anteckningar i 
"Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets bibli
otekh" i Karlskrona. Författaren går till
baka till vikingatiden med dess flottor på 
erövrarstråt, försedda med drakhuvud i 
förstäven. Detta byttes efter kristendo
mens införande mot korset och härnads
tågen minskade i omfattning. Slaget vid 
Svoldern år 1000 med Olof Skötkonung 
och Sven Tveskägg mot Olav Trygvason 
beskrevs, liksom orsaken till osämjan 
(Trygvasons misslyckade frieri till Sigrid 
Storråda, som sedan gifte sig med Sven 
Tveskägg). Birger Jarl gjorde med sin 
fredliga och försonliga lära sjö- och kors
tåg till Finland, där han först med vapen 
slog tavasterna och sedan kristnade dc 
överlevande genom dop under hot om 
avrättning. Förutom Birger Jarl insåg un
der medeltiden den snillrika unionsdrott
ningen Margareta örlogsflottans betydel
se, liksom Karl Knutsson och Sten Sture 
d ä och d y. Efter den senares fall förstör
des den svenska flottan och Sveriges fri-
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het gick förlorad. Under Gustav Vasas 
belägring av Stockholm framstod sjö
maktens betydelse och en flotta anskaf
fades från "Hansan" i Liibeck för att 
blockera huvudstaden även från sjösi
dan. Erik XIV fortsatte utbyggnaden av 
flottan, som leddes av sjöhjältar som Ja
cob Bagge och Claes Horn. Gustaf II 
Adolf byggde upp en stormaktsflotta, 
som kom väl till pass under de stora Jand
stigningsoperationerna först vid Rcval 
1621 sedan i Tyskland 1630 under 30-
åriga kriget. Ca 15 000 man inskeppades 
på 200 transportfartyg under skydd av 30 
örlogsskepp. Flottan säkrade sedan un
derhållet genom att skydda förbindelser
na över Östersjön under det fortsatta kri
get. Under drottning Kristinas regering 
förde kända namn som Claes Fleming 
och senare C G Wrangel befälet över 
hennes flotta . Karl X Gustaf inskeppade 
sin arme från Kiel till Seeland för beläg
ring av Köpenhamn. Som störst var flot
tan under Karl XI:s tid, då under ledning 
av främst generalamiralen Hans Wacht
meistcr. Uppgiften att skydda och säkra 
förbindelserna med Östersjöprovinserna 
var då liksom under Karl XII:s regering 
av stor vikt. Till sjöförsvaret hörde också 
de viktiga kustfästningarna, Waxholm, 
Karls ten, Landskrona, Nya Älvsborg och 
Karlskrona, som utbyggdes för att kunna 
stoppa inkräktare. Skärgårdsflottan, Ar
mens flotta, med bl a galärer och ka
nonslupar, skapades under 1700-talet av 
Augustin Ehrensvärd, liksom den "oin
tagliga" fästningsstaden Sveaborg i Fin
land. Armens flotta skulle i första hand 
kunna segla i skärgårdarna och förhindra 
ryska galärers framträngande samt läm
na artilleriunderstöd till armeförbanden 
längs kusten. Stora Flottans skepp var 
för djupgående för dessa inomskärsope
rationer och kanonernas räckvidd ej till-

räcklig ute från havet. Flottans nya stor
hetstid var givetvis under Gustav III:s re
gentskap med generalamiral Henrik af 
Trolie och Carl August Ehrensvärd som 
organisatörer och Fredrik af Chapman 
som skeppsbyggmästare. Till sjöss ut
märkte sig bl a amiralen Otto Henrik 
Nordenskjöld, en av Kungl. Örlogsman
nasällskapets stiftare. Inför Karl XIV 
Johan:s fälttåg på europeiska kontinen
ten mot Napoleon överskeppades den 
svenska armen på flottans fartyg, som 
även fortsättningsvis skyddade förbin
delserna till moderlandet. 

Författaren Henrik af Trolie kom till 
slutsatsen att perioder med försvagning 
av flottan, vad gäller fartyg och utbild
ning, resulterade i ofrihet för landet eller 
ett starkt beroende av främmande län
der. Före Birger Jarls tid, då knappast 
någon organiserad flotta fanns, härjade 
ryssar och ester på den svenska kusten. 
Efter förstörelsen av flottan vid Sten Stu
re d y:s fall fram till Gustav Vasas makt
tillträde behärskade danskarna och tyska 
"Hansan" Sverige och efter Karl XII:s 
död och flottans försvagning gjorde rys
sarna strandhugg och brände på svenska 
och finska kusterna och fick stor infly
tande på inrikes- och utrikespolitiken. 

Detta samband mellan ett eftersatt sjö
och kustförsvar och ofrihet eller begrän
sad politisk handlingsfrihet har även varit 
märkbart i vår tid. Exempel på detta är 
den svenska eftergiftspolitiken under 
andra världskriget och finska vinterkriget 
som regeringen tvingades föra på grund 
av försummat försvar. Nedrustningen av 
ubåtsjaktkapaciteten under 1960- och 
1970-talen fick också allvarliga både utri
kes- och inrikespolitiska konsekvenser. 

Författaren lät med förkärlek sina histo
riska romaner handla om 1700-talet, som 

då bara låg en generation tillbaka i tiden. 
Mycket handlade om Gustaf III:s och 
Katarina II:s regeringsår med krigstågen 
i Östersjön, där Johan Puke framstod 
som den store sjöhjälten. Men även övri
ga Europas oroliga förhållanden intres
serade honom, särskilt franska revolutio
nen (Royalister och republikaner, 1881) 
och Napoleontidens omvälvningar. En 
viss sympati tycks författaren ha känt för 
kejsaren men kanske framförallt för 
Frankrike. En förklaring till detta kan 
vara att svenska sjöofficerare lättare fick 
tjänst i den franska än i den engelska 
flottan . Bl.a. seglade Johan Puke under 
en del år på franska örlogsfartyg och del
tog i flera träffningar till sjöss. Mot eng
elsmännen var författaren kritisk till 
följd av deras "tyranni" på haven och 
överlägsna uppträdande men gav dem 
beröm för god utbildning, gott sjöman
skap och god hygien. Till och med 
skeppsbibliotek hade engelsmännen om
bord, vilket författaren naturligtvis upp
skattade och rekommenderade för 
svenska flottan . 

Amiral Nelson fick kritik för att han 
lät sig påverkas alltför mycket av Lady 
Hamiltons politiska intriger under deras 
tid i Neapel. Dessa ledde till att Nelson 
utan vägande skäl hängde den neapoli
tanska amiralen Caraccioli under rå
nocken på ett av hans fartyg och därmed 
enligt af Trolie befläckade sina händer 
med oskyldigt blod. 

Slagen vid Trafalgar och Jena samt 
Sveaborgs fall skildras i boken Kapten 
Thomas Dare/l. Sjöstriderna vid Svensk
sund, Viborgska gatloppet, Kungamor
det, Sveaborg, amerikanska inbördeskri
get är återgivna i Sjöofficeren. Likaså 
personer som Gustav III och Gustav IV 
Adolf, Axel von Fersen, Reuterholm m 
fl . Tsar Peters uppbyggnad av ryska flot-
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tan och finsk-ryska kriget 1808--1809 in
går i novellsamlingen Krona och Tör
ne (1882). Om 1600-talet kan man läsa i 
Skizzer och noveller: Skeppet Kronans 
undergång och slaget vid Lund. 

Även om flera av romanerna handlar 
om blodiga strider tilllands och sjöss, var 
författaren i själ och hjärta ingen an
hängare av våldet, som lösning på kon
flikter. I boken Kapten Thomas Dareli 
skrev han: "kriget gör människorna till 
barbarer och den sköna jorden till ett 
helvete". Tiderna har inte mycket för
ändrats sedan dess! Endast ridderlighe
ten tycks ha varit större då än nu, som i 
Östersjöns konung (1878), där två kapar
kaptener kom i strid med varandra: 

"Genom en vacker manöver kom 
Drake' att gira upp på lä låring af sin 
motståndare och gaf honom ett raseran
de lag långskepps. Derpå vände han 
ögonblickligen genom vinden och utbyt
te med V esse!" ett nytt lag. Drake skrek 
till sin fiende i roparen och sporde efter 
kaparkaptenens namn. 

'Peter V esse!, mitt fartyg den Flygan
de Hjorten. Och ni sjelf?' 

'Georg Drake, skonertens namn Sala
mandern .' 'Vi ha slagits i trenne timmar, 
mitt krut är slut! Har ni att låna mig till 
en fyra a fem lag?' frågade Vessel i ropa
ren . 

'Ej ett korn, men har ni lust, så afgöra 
vi striden genom äntring. J ag skall vara 
nog ridderlig att, sedan ni ej kan besvara 
mina lag, ej aflossa mina kanoner emot 
er,' svarade Drake. 

'Må gå. Lägg om bord och Iåtom oss 
på nytt ta en dufning'!" 

En liknande situation, då krutet tog 
slut, upplöstes på följande sätt: 

"Er anhållan att dela mitt krutförråd 
kan af lätt begripliga skäl ej beviljas. Er 
ridderliga, om också oförsigtiga öppen
het gör likväl , att jag nu lemnar er oan
tastad, men med hopp att en annan gång, 
då ni har god t förråd af kulor och krut få 
fortsätta vår afbrutna strid. Som vinden 
något friskat, håller jag tätt akter om ert 
fartyg, då vi i förbifarten skola dricka 
hvarandras välgång i ett glas champagne, 
för vinnande af hvilket ändamål jag sän
der er ett dussin buteljer!" 

Som tidigare nämnts lämnade af Trolie 
både historiska och dagsaktuella skild
ringar från staden Karlskrona, Stora flot
tans (linjeskeppens) hemmahamn, Sveri
ges Portsmouth. Exempelvis i böcker 
som: Från Flauans Hufvudstation, Eu 
ungdomsminne, Från Land och HaJ, 
Bland sjögastar och upprorsmakare, Min
nen från korveuen Najaden under expedi
tionen åren 1849 och 1850, Sjöofficeren, 
Östersjöns konung, Hvalfångaren. I Kap
ten Thomas Dareli berättas om den engel
ska flottavdelningens kryssningar utanför 
Karlskrona efter bombardemanget av 
Köpenhamn 1801 med befälhavare om
bord som amiralerna Parker och Nelson. 
Den oroliga stämningen i Karlskrona vid 
denna tidpunkt skildras. 1790 års brand i 
örlogsstaden är beskriven i Sjöofficeren. 

Även huvudstaden förekom i novel
lerna, särskilt när författaren talade om 
Lilla flottan - galär- eller skärgårdsflat
tan, som var stationerad i Stockholm och 
Sveaborg. 

Stads- och varvslivet i Karlskrona på 
1800-talet vid sjösättningen av fregatten 
Venus är intressant att läsa (Bland sjö
gastar och upprorsmakare, 1883):- ---

*Troligen "Gathe", Lars Gathenhielm, senare svensk kommendör. 
** Sedermera norske viceamiralen Peder Tordenskjold. 
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"Den l Maj år 18 ... , rådde i 'Sveriges 
Portsmouth' - Karlskrona - en mer än 
vanlig rörelse. De ovanligt breda gator
na, vanligtvis sparsamt befolkade, voro 
denna dag uppfylda med högtidsklädda 
menniskor, hvilka alla stäide sina steg till 
kungl. skeppsvarfvet. Sjöofficerare i full 
uniform, paradklädda sjömän, fin-fint 
putsade sjöartillerister, uppriggade 'bå
samanger' och lättfotade skeppspojkar 
skyndade alla samma väg, nemligen till 
örlogsvarfvet till hvilket alla 'anständigt' 
klädda personer denna dag ägde 'fritt 
tillträde,' enligt stations-amiralens utfär
dade order." -------- - --------

"Sex veckor efter det att fregatten 
kommit i sitt rätta element, låg Venus 
segelfärdig på Karlskronas yttre redd. 
Alla förråd voro tagna ombord, och en 
liten 'flytande verld,' befolkad med 400 
lefnadsfriska män, var samlad inom fre
gattens relingar, för att börja det ödes
digra och omvexlande lifvet af en längre 
sjöresa. stations-amiralen hade inmönst
rat besättningen, önskat dem alla en 
lycklig resa, uppmanat dem att uppföra 
sig så, att daggen ej behöfde komma i 
gång; med handen hade han visat på 
svenska flaggan och lagt folket på hjertat 
att hedra genom sitt uppförande denna 
vackra symbol af Neptuni treuddade spi
ra; derefter hade han Iemnat den vackra 
Venus, som i afskedets stund helsade ho
nom med kanonsalut och lifliga rop från 
besättningen af- ' lefve konungen!"---

En imponerande kort tid, sex veckor, 
för att färdigställa en fregatt , vilket vitt
nar om Karlskronavarvets stora kapaci
tet (en av Sveriges största industrier vid 
denna tid) . 

af Trolie har även till minnet av kor
vetten Karlskronas undergång 1846 skri
vit en novell - En högtidlig stund på haJ
vet (Från Land och Haf): 

"H. m:ts korvett, den trefliga Naja
den lemnade den 11 April 1850 det gla
da, lifliga Havana på Cuba, denna perla 
eller rättare juvel i den spanska ko
nungakronan. Kommande från Brasilien, 
hade vi under färden mot norden besökt 
efter hvarandra flere af Veslindiens 
täcka, fruktbara öar. För S:t Barthele
mys damer hade våra hjertan brunnit, 
lågat för S:t Thomas' danskvestindiska 
skönheter, varit vulkaner för Jamaicas 
bleka, intagande kreolskor och smäk
tande engelskor samt till slut varit rent 
af bortkollrade vid åsynen af de mörka, 
cubanska skönheterna. Och hvem kan 
väl undra häröfver, då man besinnar att 
inom korvettens relingar inrymdes ej 
mindre än 14, säger fjorton, unga sjöof
ficerare, af hvilka den yngste räknade 
fylda nitton och den äldste blott tjugofy
ra år? Najaden var således en af dessa, 
på den tiden så ryktbara vordna, flytan
de uppfostringsanstalter för 'bildande ' 
af sjöofficerare. Officer enligt fullmak
ten, var man i sjelfva verket ej annat 
ombord än midshipman. Man fick 
knappt på eget bevåg under sin vakt på 
däck låta berga ett segel eller brassa en 
rå. Chefens, sekondens och den med
kommenderade officerens vakande, 
spejande ögon följde den unge vaktbe
fälhafvaren öfverallt." - ---------

"Klockan fem e.m. samma dag, vi 
Iemnat Havana, pejlade vi Pan de Ma
tanzas på Cuba. Mexicanska vikens härli
ga, blå vattenspegel täflade med himlen i 
klarhet. Med bramseglen i topp fram
drefs korvetten nästan blott af ström
men. Några tumlare och delfiner lekte 
vid Najadens bog, de förra hjulande i 
vida kretsar, de sistnämnda visande sina 
silfverglänsande fenor. Solens skifva 
sjunker redan nedom horisonten och 
Matanzas' fyr börjar sända sitt ännu ble-
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Korvetten Najaden, Lavering av Jacob Hägg, 1870. Foto Marinmuseum. 

ka sken öfver hafvet. Allt är så lugnt, så 
fridfullt, så stilla. Tanken ilar bort från 
jorden för att söka himlen, för att i öd
mjuk andakt sända en tacksamhetens 
suck till Honom, Allfader der ofvan. 

Ännu en qvart har förflutit. Nattens 
skuggor utbreda sig allt mera och Man
tanzas' fyr, den korvettens öfverstyrman 
pejlar, lyser nu med ett klart , rödaktigt 
sken. Nu inrapporterar styrmannen, att 
korvetten har den rätta pejlingen af fy
ren inne. Tre hvirflar höras på däck, offi
cerarna och hela besättningen samla sig 
under djup och allvarlig tystnad akter ut 
på halfdäcket. Bramseglen äro bergade, 
underseglen uppgigade och stormärsseg
let kastadt på stånd. Korvetten ligger 
orörligt stilla. Vi äro på samma stället, 
hvarest korvetten Karlskrona den 30 
April 1846 gick till hvila . Najaden är den 
första svenska örlogsman, som besöker 
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detta samma ställe efter den så sorgliga 
katastrofen. Vi hafva inseglat samma 
pejling af Matanzas ' fyr, som Karlskrona 
kort förut innehade, innan den sjönk i 
oceanens famn. 

Högtidliga, djupt gripande ögonblick, 
som jag aldrig skall förgäta! Ännu en 
trumhvirfvel och allas hufvuden äro blot
tade. Psalmen tager sin början. Klara och 
andäktiga stiga tonerna af 'Davidshar
pans' härliga melodi från männen, hvilka 
i detta ögonblick på ett värdigt sätt fira 
minnet af hänsofna kamrater och sjö
män. Måhända gungar Najadens köl öf
ver Karlskronas toppar, der den står 
bland djupets koraller, med den blågula 
vimpeln hissad i topp! Till er, som sofva 
den eviga sömnen inom dess relingar, till 
er bringa vi minnets helsningar från fä
dernesland, anhöriga och vänner. Sofven 
i ro! 

Korvetten Karlskrona, som förliste 1846 i Floridagolfen Färgglad teckning i Blekinge 

Museum. Repro från Karlskrona stads historia, Janrik Brome. 

Sof i ro! 
På koralle-grunden, 
Sof i ro 
Allt intill den stunden, 
Då jord och hafskola återgifva 
H vad som blef till stoft af mensko
barn l 

Den högtidliga stunden var förbi . Vinden 
friskade, alla dragande segel tillsattes, 
och Najaden lemnade Karlskronas kyr
kogård, styrande för god fart kursen hän 
mot Norden." 

Författaren i Listerby 
Som tidigare nämnts gick af Trolie i land 
1858 efter några år till sjöss på kofferdi
fartyg, troligen destinerade till olika 
världsdelar. 

af Trolie bosatte sig, som förut berät-

tats på en bondgård i Listerby, ett sam
hälle beläget mellan Karlskrona och 
Ronneby, ca två mil väster om Karlskro
na och en mil öster om Ronneby. 

Av följande citat ur Hvalfångaren , no
vellen Mitt bröllop , kan man dra slutsat
sen att af Trolie identifierade sig med 
huvudpersonen: "Jag hade beslutat att 
äfven lemna sjön och slå mig till ro på 
landbacken. Ej långt ifrån Sofiedal hade 
jag inköpt en medelstor landtgård, ett 
behagligt hem för den älskvärda qvinna, 
som nu var min hustru." 

Vem som kom att sköta lantbruket på 
"Trollegården" är svårt att säga. Någon 
större tid för lantbruk kan inte ha funnits 
för husbonden själv eftersom han under 
knappt trettio år i Listerby hann skriva 
nästan lika många romaner och novell
samlingar, jämte följetonger och bidrag 
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till tidningar. Lantbruksintresset tycks 
heller inte varit stort. Endast i en bok, 
Jakob Duva/l (1875), lät han huvudper
sonen en kortare tid ägna sig åt jordbruk, 
förlagt till den idylliska halvön Kullen 
(observera nära havet). 

Listerbytiden omtalas även i Ett ung
domsminne: "En gång om året sommar
tiden, lämnar jag min lilla undangömda 
'vrå bland bergen' och reser in till Karls
krona, vår flottas huvudstation, i vilken 
stad jag blifvit född och uppfödd" . 

Listerby och dess skärgård förekom 
mycket i olika noveller t ex Bruden i 
"Grönan Lund" ur Bland öarna och skä
ren (Karl Knutsson Bondes tid, 1400-ta
Iet), där namnen Torkö, K-boda, Helga 
och Thora nämns, vilka senare enligt sa
gan fått ge namn till Helgö och Thora
holmen. Kända namn på öar och platser 
finns också i samma bok, novellerna Ens
lingen på Kafla-skäret, "Kryck-Anna" 
(Chi-ö), Nummer 36 Dunder (Thorahol
men, Vogn-ö), Konung Wogn och Yxna 
(varav Yxnarum, Lystrum-Listerby, Skil
le-Skillinge, Hjotans redd-Hjortaham
mar) och Åter vid Stranden (Qvalms-ö, 
Jord-ö, Alm-ö, Tromt-ö, Näset dvs Östra 
Näs). 

af Trolie berättade i en av novellerna 
Bland öarna och skären om missväxtåret 
1868 och i dess följe hungersnöden uti 
hemsocknen. Han beskrev den lilla Iant
gården med omgivningar, liksom sin för
hållandevis trygga ekonomiska ställning, 
till vilken hans författararvoden säkerli
gen hade bidragit. Han framstår som en 
naturälskare men hans tankar gick stän
digt till den "unga tjusande älskarinnan" 
-havet. 

Mina grannar, Humoristiska teckning
ar från landsbygden publicerades 1877 
som följetong i Dagens Nyheter. Förfat
taren gjorde här lekfulla karikatyrer av 
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ledande personer i hemsocknen som 
länsman, klockare, präst, handlande, 
bönder etc under fingerade namn. Det 
framgår att af Trolie även skrev insända
re i den lokala pressen, vilket lär ha ska
pat en oro i byn (kallad Rinkaby), då folk 
ofta tycktes känna igen sig själva eller 
grannarna i artiklarna. Denna följetong 
ger en god inblick i den sociala miljö, 
som af Trolie upplevde under sin förfat
tartid. 

Karlskrona på af Trolies tid 
Karlskrona, som i början av 1800-talet 
tävlat med Göteborg om ställningen som 
landets andra stad i fråga om folkmängd, 
hade i slutet av seklet distanserats av ett 
flertal städer. Likväl hade invånarantalet 
under andra hälften av 1800-talet ökat 
från ca 16 000 till26 000 på grund av bl a 
inflyttningen från landsbygden och be
folkningsexplosionen genom medicinska 
framsteg. stadens civila industrier och 
handelshus (stenhuggeri, skeppsbyggeri, 
rederi, bryggeri, hattfabrikation) hade 
vuxit och sysselsatte tillsammans lika 
många anställda som örlogsvarvet. Trots 
detta var arbetslösheten stor och redan 
då organiserades de första nödhjälpsar
betena - s k stenknackning. Fackfören
ingar började organiseras, Karlskrona ty
pografiska förening bildades 1887 som 
en av de första fackföreningarna i landet, 
socialismen började vinna terräng, Au
gust Palm talade i staden 1885. 

Nya tekniska uppfinningar kom tidigt 
till Karlskrona tack vare örlogsvarvet 
och flottan. Telegrafen var i tjänst redan 
1855, telefonen 1882 (förbindelse med 
Ronneby 1885), vattenverket och gasver
ket 1864, respektive 1867, gasbelysning
en samma år, elektriciteten 1888, Carls
krona-Wexiö järnväg rullade i gång sina 
tåg 1874, Mellersta Blekinges järnväg 

1889, Nettraby-Alnaryd järnväg 1895 
och skärgårdstrafik med ångbåt startade 
på 1870-talet. Om allt detta står att läsa 
utförligt i Rune Hillboms Karlskrona 300 
år del I (1979) och II (1982) samt i Janrik 
Bromes Karlskrona stads historia del III 
(1930). Här återges en intressant och 
idyllisk Karlskronaskildring från 1860-
och 1870-talen ur den sistnämnda histori
ken, kapitlet Personer och händelser: 

"Varje gång ett långresefartyg kom in 
i hamnen, välkomnades det av hela sta
den. Än var det ett kronans fartyg, som 
efter en färd i fjärran farvatten ankrade 
på redden med flygande fanor och kling
ande spel. Det var de gamla vackra kor
vetterna från Gustaf III:s och af Chap
mans dagar, det var Vanadis, Josephine, 
Balder, Lagerbjelke, af Chapman och 
många andra, som utgjorde en vacker 
syn därute på redden. De flesta av det på 
kajen väntande Karlskrona hade någon 
anhörig med, och de andra deltogo i de
ras glädje. En stor bemärkelsedag inträf
fade, då Vega den 22 juni 1878 från 
Karlskrona startade sin ryktbara färd 
runt Asien, och icke mindre då den efter 
återkomsten firades en majdag 1880. 
Nordenskiöld hade visserligen lämnat 
fartyget i Stockholm, men Palander var 
alltjämt befälhavare. Mottagandet var 
mycket festligt med middag för befälet 
och en uppsluppen fest för manskapet i 
Hoglands park. Paviljongen var illumine
rad , marschaller upplyste parken och Ve
gamännen hissades av sina beundrande 
vänner. 

Men det kunde också vara något han
delsfartyg, som samlade stadens hela in
tresse. Karlskronas köpmän ägde på 60-
talet en avsevärd segelflotta, större brig
gar och skepp, som seglade på avlägsna 
farvatten . Och det var verkliga festdagar, 
då något av dessa fartyg, kanske efter 

flera års bortovaro, kom inseglande i 
hamnen. Då flaggades överallt i staden, 
och redaren ställde till fest för sitt fartygs 
befäl och manskap samt lotsen, som fört 
fartyget i hamn. Karlskrona hade även 
ett kofferdivarv, beläget vid Skeppsbron, 
där många vackra och snällseglande far
tyg byggdes. Stapelavlöpningarna voro 
folknöjen av rang, som ingen frivilligt av
stod ifrån.------------------

Oskar II besökte ofta Karlskrona, där 
han trivdes synnerligen väl. Som kron
prins hade han förts hit av sin sjöofficers
tjänst, som konung kom han för att in
spektera och se. En gång - det var 1889-
kom han som farfader för att bevista sitt 
barnbarns, Maria Bernadottes, dop. 
Prins Oskar Bernadotte hade sin tjänst 
som sjöofficer förlagd till Karlskrona och 
ägde och bebodde det trevliga gamla trä
huset vid Kungsbron, som sedan ägdes 
av generalmajor Beckman för att i bör
jan av 1900-talet rivas och ge plats för det 
nya länsresidenset. --- - ---------

Och så 'Vega-Sven'- vilken karlskro
nabo var icke stolt över sina Vegamän
Sven Andersson. Han bodde under 
många år ute i sin lilla stuga på Väster
udd. Där hade han sina minnen och sam
lingar, och där berättade han gärna för 
besökaren om seglingen med Norden
skiöld och Palander ombord på Vega. 
Han hade förlorat sitt ena ben, Vega
Sven, men spela fiol kunde han, och han 
hade särskild tillåtelse av varvschefen att 
spela i Gröna gången, där ungdomarna 
dansade om sommarkvällarna till hans 
fela." 

Den omfattande kulturella verksam
heten i Karlskrona har även beskrivits av 
Janrik Brorue och Rune Hillbom i nämn
da historiska arbeten. 

Traditionellt hade i Karlskrona fun
nits kända författare och konstnärer med 
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Den äldsta kända bilden av en eskader på Karlskrona redd, tagen den 22 augusti 1867. 

Från vänster syns främst kadettkorvetten af Chapman och monitorerna Thordön, 

Tirfing och Loke, fem kanonbåtar, varav två norska, samt hjulångaren Thor. Marin
museum. 

marin bakgrund - på 1700-talet amiral
erna Verner von Rosenfeldt, Karl Ter
smeden och Carl August Ehrensvärd, 
galjonsbildhuggaren Johan Törnström, 
på 1800-talet översten Pehr Georg Spar
re (bl a boken Den siste friseglaren), 
överstelöjtnanten Bror Edvard Forneli 
("J eremias Munter"), kaptenlöjtnanten 
och reseskildraren Karl August Gossel
man, författaren till Björkholmsvisan 
majoren Richard Melander, amiralen 
och målaren Jacob Hägg. 

af Trolie och tidningspressen 
Februarirevolutionen 1848 i Frankrike 
medförde oroligheter i flera europeiska 
länder. I Sverige uppstod en livlig poli
tisk debatt mellan representanter för 
konservativa och liberala ideer. Rune 
Hillbom skrev i Karlskrona 300 år, del II: 
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"Att följa sin tid sökte Weckobladet 
ge sig politiken i våld och engagerade en 
anonym medarbetare på annan ort, som 
hyllade inskränkt monarki och såg posi
tivt på februarirevolutionen. Emellertid 
grep Henrik af Trolie in med sin penna 
och fick Weckobladet att avveckla sitt 
gästspel som kampglad liberal på den po
litiska arenan." 

Redaktionsledningen på Carlskrona 
Weckoblad tvingades avgå. Denna de
batt började redan 1848, när af Trolie 
endast var 19 år gammal och nybliven 
secondlöjtnant. Längre fram i tiden tycks 
författarens åsikter förändrats i mera li
beral anda som i Silfversmedens son (ut
given 1884), där bl a tryckfriheten för
svarades. Denna bok är dessutom en so
cial skildring från mitten av 1800-talet, 
vilken handlar om arbete och försakelse, 

de obesuttnas avsaknad av rättigheter i 
samhället och emigrationen.---" Ame
rika är ett gott land och att der finnes 
både frihet, jemnlikhet, arbete och bröd" 
- - - "Här i landet är arbetaren ej värd 
en sur sill, och bättre lär här väl aldrig 
blifva". 

Henrik af Trolie medarbetade enligt 
Rune Hillboms efterlämnade anteck
ningar även i fortsättningen under signa
turen H-k och -k i både Weckobladet och 
Nya Blekings-Posten samt senare i Ble
kinge läns tidning med insändare, dikter 
och följetonger. På 1850-talet finns infört 
i Weckobladet bl a flera grav- och bröl
lopsdikter och Brott och straff (följe
tong), i Nya Blekings-Posten fyra insän
dare 1856, artikel om riksdagsmannava
let 1858, signerade -k. 

Under 1860- och 1870-talen fortsatte 
H-k med bidrag till Weckobladet: Kon
ung Carl Xl:s Trolofningsring (följetong 
1862), Janne Stork (1863), Skål för kvin
nan jämte gravdikt (1864), Minnen från 
hemmet och skolan (följetong 1868), 
Bland öarna och skären (1870), Ung
domsminnen (följetong 1872), dikt av -k 
(1868), Kapten Thomas Dareli följetong 
(1869). 

Följetongerna utkom sedan i bok
form. Som tidigare nämnts utgavs de 
flesta böckerna av Albert Bonniers För
lag. 

Under en tidsperiod, 1864-1872, när 
Carl Alfred Hallen redigerade Wecko
bladet, tillhörde af Trolie redaktionsled
ningen (Liljas arkiv) tillsammans med 
Per Götrek, privatlärare och författare i 
olika ämnen. Den senare anses ha varit 
Sveriges förste kommunist, men hans po
litiska åsikter fick inte publiceras i tid
ningen. Samarbetet mellan dessa förfat
tare, den ene konservativ-liberal, den 
andre socialist, tycks dock ha gått utan 

stridigheter. Kanske hade man respekt 
för varandras åsikter och stora kunska
per. 

Förutom tidigare nämnda pressutgå
vor- Weckobladet (grundat 1754), Nya 
Blekings-Posten (Blekings-Posten 1853-
1857, Nya Blekings-Posten 1858--1864, 
Nyare Blekings-Posten 1864, Nyaste Ble
kings-Posten 1865-1873) och Blekinge 
läns tidning (1869-) trycktes under en 
tidsperiod Najaden (1838-1853), som se
dan fortsatte under namn av Blekings
Posten. 

Som medarbetare i dessa tidningar 
under andra hälften av 1800-talet finns 
förutom Henrik af Trolie (Carlskrona 
Veckoblad, Nya Blekings-Posten, Ble
kinge läns tidning) bl a den "vittre" pros
ten Lars Feuk (pseudonymen Larifari), 
redaktören Carl Alfred Hallen, kammar
skrivaren Otto F. Gynther, amiralitets
pastorn J. U. Runstedt, läraren och kyr
koherden A F. Hallberg. Georg Ameen, 
som grundade tidningen Najaden, arbe
tade för moderat-liberala ideer - folk
bildning och reformer - samtidigt som 
han sökte väcka intresse för sjöförsvaret 
och "Stora flottan" och "upprätta denna 
ur dess förnedrings- och förslappnings
tillstånd". Clemens Witt i Nyaste Ble
kings-Posten var skeppsbyggare och 
boktryckare och kämpade för de liberala 
ideerna - "han ville vara ytterst konser
vativ, när det gäller att bevara det myck
na goda i landet och samhället, men yt
terst liberal, när det blir frågan om att 
skaffa något ännu bättre". Även Witt an
sågs vara "en sann vän av flottan". Carls
krona Weckoblad tog till sin huvudupp
gift att meddela nyheter och kungörelser 
och undvek helst att ta politisk ställning i 
olika samhällsfrågor. I grund och botten 
fanns en försiktigt framförd moderat-li
beral uppfattning. 
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Kanonbåten B/enda. skeppsbyggmästaren Göthe Wilhelm Svensons berömda kon
struktion- B/enda-serien- alla fartygen med kvinnonamn, kallades därför ofta "flick
orna Svensson". Ny Illustrerad Tidning, Marinmuseum. 

Tidningsdebatterna rörde sig om re
presentationsreformen, tryckfriheten och 
flottans ställning jämte tillkomsten av 
stadens första järnväg - Carlskrona
Wexiö. Beträffande tryckfriheten i 
Karlskrona vid denna tid skrev Barome
tern i Kalmar om Arneens orädda kritik i 
Najaden av myndighetspersoner: 

"Om man aldrig så litet vidrör en 
Amiral eller en Högbåtsman, en Lands
hövding eller en Fjerdingsman, och om 
allt detta sker i andra ordalag, eller i an
nan mening, än det mest absoluta beröm, 
så kallas man 'oförsynt' och 'vandalisk', 
om icke rent af 'smädare', och 'skrib
leren' antastas offentligen, om det går 
an. Eljest blir han moraliter lönnmör
dad". (Ur Rune Hillboms bok Georg 
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Ameen- En kampglad karlskronagestalt 
under de liberala reformernas 1800-tal). 

Kungl. Örlogsmannasällskapet utgav 
första årgången av Tidskrift i Sjöväsen
det 1836 (158:e årgången 1995). Tidskrif
ten, som redan från början var sjökrigs
vetenskaplig, behandlade bl a flottans 
och kustförsvarets revolutionerande ut
veckling under 1800-talet. Henrik af 
Trolies bröder, kommendörkaptenerna 
Karl och Georg af Troll e, var flitiga skri
benter i Tidskrift i Sjöväsendet och Hen
rik själv bidrog genom att skildra denna 
utveckling i sina sjöromaner, som därför 
även är sjöhistoriskt värdefulla. 

Det kan tyckas att de tekniska framste-

gen under 1900-talet varit enorma och 
oslagbara men förra århundradets revo
lutionerande uppfinningar var icke mind
re omfattande - från segel till ånga med 
skovelhjul eller propeller, från trä till 
järn och pansar, artilleriets övergång från 
slätborrade, framladdade till räfflade, 
bakladdade kanoner, uppfinningarna av 
kulsprutor, minor och torpeder. Härtill 
kom olika nya fartygstyper som bärare 
av de nya vapnen- monitorer, kanonbå
tar, pansarbåtar, min- och torpedbåtar, 
torpedkryssare, t o m experiment med 
undervattensbåtar. Utbildningen med 
tjänstgöring både på örlogs- och handels
fartyg och i främmande mariner hade gi
vit goda erfarenheter. Debatten i såväl 
tekniska som försvarspolitiska frågor 
tycks ha varit väsentligt större då än nu. 
De aktiva officerarna syns också haft en 
friare ställning på 1800-talet än i dag- att 
deltaga i den politiska debatten om för
svaret. En särskild sjöminister måste 
också varit en styrka för marinen. Den 
allmänna och politiska debatten i marina 
frågor ledde till eller bidrog starkt till en 
upprustning av sjöförsvaret från ett bot
tenläge omkring 1850 till en höjdpunkt 
vid sekelskiftet. Denna information och 
debatt är lika viktig i vår tid och kommer 
säkerligen att behövas än mer i framti
den. 

Minnesteckningar 
Enligt anteckningar i Liljas arkiv, Ble
kinge läns museum, led af Trolie de sista 
åtta åren av sitt liv utav sockersjuka men 
arbetade ändå för fullt in i det sista. 

Henrik af Trolie avled den 16 septem
ber 1886, endast 57 år gammal i sitt hem, 
"Trollegården" - Listerby. Han ligger 
begravd på Listerby kyrkogård, där fort
farande hans "ohuggna" (symboliskt?) 
gravsten visar viloplatsen. 

I en minnesteckning över Henrik af 
Trolie i Blekinge läns tidning den 18 sep
tember 1886 framgår att han nyligen av
slutat arbetet I kompassens alla väder
streck för utgivning genom Bonniers 
bokförlag. Denna skrift tycks emellertid 
aldrig ha utkommit. 

Tidningen fortsatte : "Ännu en dag 
före sin död skrev han på romanen Brott 
och straff",-- - --------------

"I hans manuscripter fanns sällan en 
ändring eller öfverstrykning". Detta 
måste särskilt glatt tryckare och förläg
gare. 

Valda delar av nekrologen i Carlskro
na Weckoblad, 18 september 1886, får 
avsluta detta försök till levnadsteckning 
och beskrivning av författarskapet: 

"Henrik af Trolie t 
Det namn, vid h viket vi i dag tecknat det 
betydelsefulla korset - dödens sinnebild 
-,är känd t och värderadt inom vidsträck
ta kretsar, ej endast i Sverige, men äfven 
i de stora kulturlanden och i Amerika. 
Det läses å titelbladet å så många böcker 
och skrifter att man skulle kunna ensamt 
med dem fylla en liten hylla, och en hvar 
af dessa böcker är läst med nöje och till
fredsställelse af tusenden. Detta författa
renamn var och är populärt i ovanlig 
grad, och denna popularitet är väl för
tjent.------- --------

Löjtnant af Trolie gjorde sig redan 
innan han lemnade flottans tjenst be
märkt såsom författare af åtskilliga tid
ningsföljetonger, men det var dock först 
efter att ha lemnat tjensten, som han 
med allvar egnade sig åt skriftställarens 
kall . Sedan den tiden har nästan hvarje 
år något större eller mindre arbete flutit 
ur hans flitiga penna. Han har skildrat 
lifvet i Karlskrona och dess omnejd samt 
sina med denna ort förenade barndoms-
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minnen, skrifvit en mängd sjöromaner, 
åtskilliga lefnadsteckningar, en kortfat
tad sjökrigshistoria, poemer, uppsatser i 
dagens frågor m.m. 

Hans skizzer voro i allmänhet små 
mästerstycken. Han egde Blanches för
måga att intressera andra för de personer 
och förhållanden, som intresserat honom 
sjelf, och att göra betydlig effekt med 
små medel. Hans berättelser från skolan 
och pojkåren äro enkla, flärdfria och 
skenbart konstlösa, och läsaren känner 
sig på det angenämaste sätt fängslad . --

Såsom författare af sjöromaner visste 
han att väl begagna den rika erfarenhet, 
han vunnit under sina vidsträckta sjöre
sor. Han hade rest med öppna ögon och 
vaket sinne, och detta kom honom väl till 
godo såsom författare . Han skildrar äf
ventyr på sjön, sjömannens fröjder och 
besvärligheter med sällsynt åskådlighet, 
och han erinrade i detta afseende ganska 
mycket om kapten Marryat, detta utan 
att imitera honom, ty båda öste ur sam
ma källa: den personliga erfarenheten. 
Han intresserade alltid i dessa romaner, 
och hans outtömliga fantasi kom i dem 
till sin fulla rätt. 

De biografiska anteckningar öfver en 
del af flottans hädangångne stormän, 
som han skrifvit för Svenska familj-Jour
nalen, äro med rätta högt skattade. De 
äro porträtter, målade af en konstnärs 
hand. 

Det är ett glädjande faktum, att Hen
rik af Trolie vunnit sin stora popularitet 
som författare utan att någonsin begagna 
dåliga medel, under det att de, som hän
synslöst 'göra i' naturalism, skrifva för ett 
fåtal. Han ockrade aldrig, såsom många 
för sed hafva, på massans dåliga lidelser; 
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han har aldrig skrifvit en bok, som ej kan 
sättas i en ung flickas hand. 

De litterära striderna för dagen in
tresserade honom föga, åtminstone ej så, 
att han brydde sig om att deltaga i dem. 
Han hade sin stora publik utan att behöf
va plädera för förträffligheten af de 
grundsatser, som ledde honom såsom 
författare. Det är likväl troligt att han 
skulle ha vunnit mera uppmuntran af 
våra vittra konstdomare, om han gjort 
väsen af sig i de litterära journalerna. 
Han hade antagligen då äfven blifvit 
ihågkommen vid någon af svenska aka
demiens utdelningar af författarestipen
dier. Nu glömdes han alltid vid dessa, 
under det att okända litterära storheter 
år efter år undfägnades af den vittra are
opagen. -- -----------------

Flertalet av hans arbeten har öfver
satts till främmande språk. Man kan såle
des läsa honom på danska, norska, tyska, 
franska och engelska. I Amerika har ut
gifvits, en praktupplaga af åtskilliga af 
hans romaner. I flera svensk-amerikan
ska tidningar aftryckas romaner och skiz
zer af honom. Bland öfversättare, som 
sysslat med hans arbeten, må nämnas fru 
Jenny Lind-Goldsmith, hvilken till tys
kan öfverflyttat 'Gustaf III:s testamente'. 

Den, som här tecknar af Trolies runa, 
kände honom ej personligen, men har 
hört af gemensamma vänner, att han var 
en fryntlig och glad man, som menade 
alla väl och var värderad af dem, som rätt 
kände honom. Sjelf tecknade han sig bäst 
i åtskilliga af sina skizzer, och här fram
står han som en intressant personlighet, 
som visste att uppleta en ljus sida hos allt, 
en optimist under lifvets alla skiftande 
förhållanden." 
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Bokrecensioner 

Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 

Även om det inte är någon brist på litte
ratur om Sveriges utrikes- och försvars
politik under åren 1939-1945 saknas det 
enligt Bertil Åhlund en sammanhängan
de allsidig sammanställning av säkerhets
politiken sedd från marina utgångspunk
ter. Däri har han r ä t t. 

Med denna senaste bok har författa
ren åstadkommit en fyllig och intressant 
redogörelse för den marina säkerhetspo
litiken under de skickelsedigra åren 
1939-1945. Arbetet ingår i Kungl Ör
logsmannasällskapets forskningsprojekt 
"Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken". 

Kapitelvis behandlar författaren 
krigshändelserna, de krigförandes planer 
och åtgärder, redogör för säkerhetspoli
tiska bedömningar och åtgärder hos oss 
och för den marinoperativa planlägg
ningen. 

Härefter följer den marinpolitiska de
batten och de beslut, som fattades röran
de nybyggnads- och anskaffningsplaner 
för sjöförsvaret. De krigförandes bedöm
ningar och åtgärder, deras bedömningar 
av vad Sveriges åtgärder skulle kunna bli 
och vad den svenska ledningen gjorde 
för bedömningar spelar Åhlund fram på 
ett intresseväckande och lärorikt sätt. 

Läsaren kan summera: så tänkte man 
och så blev det. 

Utredningar, förslag och riksdagsde
batter rörande den alltid lika brännande 
frågan om val av fartygstyper för flottan 
låg sannerligen inte nere under krigsår
en. Författaren behandlar detta ingåen
de. Man var som ofta sent ute och mot
sättningarna var stora och fördröjde be
sluten. 

Ställs detta som bakgrundsbild till de 
uppgifter statsmakterna ville ställa och 
måste ställa på sjöstridskrafterna under 
åren 1939-1945 för att görligaste mån sä
kerställa de säkerhetspolitiska besluten, 
måste man konstatera, liksom Åhlund , 
att många riksdagsmän mera såg till ut
gifterna än vad som krävdes för den ma
rina säkerhetspolitiken. Det skall dock 
framhållas att Per Edvin Sköld, försvars
minister under krigsåren, hårt argumen
terade för det marina försvaret och kun
de driva igenom sin vilja. 

Det djärva och överraskande anfallet 
den 9 april mot Danmark och Norge har, 
som Åhlund säger, analyserats av talrika 
militära och historiskt sakkunniga. Över
raskningen var inte minst stor i vårt land. 
Att Sverige lämnades utanför krigshand
lingarna kan inte tillskrivas någon svensk 
förtänksamhet med höjda beredskapsåt
gärder. Uppfattningen på politiskt och 
militärt håll hade efter fredsslutet mellan 
Sovjetunionen och Finland mars 1940 va
rit att risken för ett tyskt ingripande i 
Skandinavien var överstånden. 

Nu hade kriget kommit till Skandina
vien, vilket måste få och också fick bety
dande följder för den svenska säkerhets
politiken. 

V år neutralitetspolitik och dess an
passning till rådande förhållanden går 
som en röd tråd genom Åhlunds fram
ställning. Detta med rätta. Vårt läge var 
utsatt. Vårt försvar hade inte den styrka 
det borde ha haft. Den svenska regering
en var vid flera tillfällen tvungen att fatta 
beslut om vår neutralitetspolitik, beslut 
som var allt annat än neutrala. Besluten 
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var inte ärorika, men de höll oss utanför 
kriget. Åhlunds framställning med dess 
belysning hur förutsättningarna växlar 
och styr besluten manar till eftertanke. 

I dagens debatt om neutralitetspolitik 
görs uttalanden, som tyder på att man 
inte vill eller anser sig behöva tänka till
baka och ta erfarenhet av hur den svens
ka regeringen fick föra sin neutralitets
politik under krigsåren 1939-1945. Om 
man hade velat göra det, hade säkerligen 
uttalanden varit mera genomtänkta och 
försiktiga än vad som förekommit. Som 
exempel: vår neutralitetspolitik måste 
vara förutsägbar, otvetydig och klar. 

Det är alltid oklokt att inte blicka till
baka och ta lärdom av historien. Vunna 
erfarenheter är en nödvändig bakgrund 
för syn på framtiden. 

Det är lätt att vara positiv till Bertil 
Åhlunds arbete, det ger så mycket för 
minnet och tanken. Vi var båda tjänstgö
rande officerare på Kustflottan under 
stora delar av krigsåren. Bertil Åhlund 
tar upp (sid 151-154) hur amiralen Eh
rensvärd som chef för Kustflottan såg på 
möjligheterna att lösa sina uppgifter. 
styrkesjämförelsen i 1942 års operations
plan var inte till Kustflottans fördel, 
tvärtom. Det var inte uppmuntrande läs
ning för fartygscheferna. Den borde där
emot, säger Åhlund, förhoppningsvis va
rit en nyttig läsning för politikerna. Det 
hoppet är lätt att instämma i. 

Amiralen Ehrensvärd angav att insat
sen skulle göras "utan hänsyn till förlus
ter och med mål att till varje pris uppriva 
en av de fientliga transportomgångar
na". Åhlund säger att denna deklaration 
må ha varit riktad till underställda che
fer, men var snarast utslag av Ehren
svärds temperament. 

Ja, visst hade amiralen Ehrensvärd 
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temperament- tack och lov. Han litade 
på den underställda personalen. Men 
han ville tala om sin bestämda vilja så att 
det hördes. Jag minns- och jag vet- att 
vi högeligen uppskattade Ehrensvärds 
klarspråk. Jag tror att Bertil Åhlund i 
grunden hade samma uppfattning som 
jag har. 

Det ligger ett omfattande och gediget 
arbete bakom tillkomsten av Bertil Åh
lunds bok. Han har bedrivit ett omfattan
de forskningsarbete inte minst när det 
gällt att från tyska arkiv få fram vad som 
låg bakom det tyska handlandet. Notför
teckningen är ett tydligt tecken på detta 
arbete. 

Den som läser Åhlunds bok bör inte 
glömma att då och då se vad det står i 
notförteckningen. Där finns förutom de 
vanliga hänvisningarna till källorna ut
drag ur källmaterialet, som är av stort 
intresse och som ger en krydda åt fram
ställningen. 

De analyser, som Åhlund gjort av det 
svenska sjöförsvarets uppgifter under 
kirgsårens växlande skeenden, visar klart 
den betydelse sjöförsvaret hade under 
dessa år. De bedömningar, som den tys
ka marinstaben gjorde av den svenska 
flottans insatsmöjligheter, stöder hans 
analys. 

För läsaren är Bertil Åhlunds bok en 
intressant och för minnet nyttig läsning. 
För Kungl Örlogsmannasällskapet ett 
värdefullt tillskott till forskningsprojek
tet "Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken". 

Bengt Lundvall 

SVENSK MARIN SÄKERHETS
POLITIK 1939-1945 
A v Bertil Åh/und 
Marinlitteraturföreningen 

Sjöförsvaret i säkerhetspolitiken 
- ett studieprojekt i Kungl Örlogsmannasällskapets regi 

Hittills har utkommit: 

Bertil Stjemfelt 
Ålands hav och öar - brygga eller barriär 

Bertil Åh/und 
Svensk marin säkerhetspolitik 1905-1939 

Bertil Åh/und 
Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 

Angivna priser inkluderar portokostnader. Vid 
samtidig beställning av alla tre böckerna är priset 
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120:-

150:-
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Böckerna, som ges ut i samarbete med Marinlitteraturföreningen, kan beställas 
direkt från Kungl Örlogsmannasällskapet, Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 

187 



Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden 
då mässen hålles stängd Oul- och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse 
med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar 
Nordanfors. 

Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91 
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62 

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

Biblioteket i STOCKHOLM 
är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och 
kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL Den 
äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korre
sponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Person
datorn finns på Jungfrugatan. 

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 
0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 10186, 1 00 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-664 70 18 (till Jungfrugatan) överkopplad till bibliotekariens bo
stad, då han ej finns i biblioteket. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

[8)~ l[Q)~~~~w 
innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, sys
tematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler 
Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten, 
överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande) redaktör 
Richard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71,115 57 Stockholm, te! 08--
782 98 37. 

Om Du villlåna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug. 

Har du själv några bilder 
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, 
reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande 
mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både 
flottan och kustartilleriet. Sänd dem i så fall till Areschaug eller till 
Sällskapets sekreterare. 
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POSTTTDNING 

' 

.J S~::OLGf-ffi~N 7 
1 371 38 KARLSKRONA 

Efter noggrann utvärdering 
Kustbevakn ingen har tillsamenans med Karlskronavarvet 
och Försvarets Materielverk under ca ett år utfört ingående 
prov med sitt nya bevakningsfartyg KBV 301. 

Alla marknadens förekommande motorfabrikat i aktuell 
effektklass har jämförts i detalj. 

Det slutliga valet föll på MTU-Mercedes Benz 12-cylindriga 
dieselmotorer, effekt 1.000 hk. 10 effektiva kustbevaknings
fartyg är nu beställda på Karlskronavarvet 

MTU står för Motoren und Turbinen Union som ingår 
i Daimler Benz-koncernen. 
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