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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 under 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 0455/105 62
Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA

Biblioteket i STOCKHOLM
Biblioteket finns på Jungfrugatan 51. Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath, bostadsadress Wallmar Yxkullsgatan 40, 1 tr, 118 50 Stockholm, tel
08-84 98 58. Biblioteket är tillgängligt under tiden september- april efter
kontakt med bibliotekarien.
Specialområden som biblioteket innehåller:
strategi med inriktning på doktrinutveckling
1.
2.
Internationell rätt, speciellt havsrätt
3.
Arktisk forskning
4.
Navigation och sjömanskap
5.
Hydraakustik
6.
Telemotmedel
7.
Navalmedicin med dykeri
8.
Marinkalendrar av olika slag och årgångar
9.
Lexikon och uppslagsböcker
l övrigt finns litteratur inom områdena Historia (K) och Krigsväsen (S).
På Jungfrugatan finns även ett bildarkiv med ca 36 000 kartonger innehållande över 1 00 000 bilder på örlogsfartyg från hela världen samt även bilder på handelsfartyg, personer och marin verksamhet. Bildarkivet hand-·
has av Richard Areschaug med adress Erik Dahlbergsgatan 71, 115 57
Stockholm, tel 08-782 98 37. Den som vill låna bilder kan vända sig till
Richard Areschoug.
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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nr 8/96 Kungl. ÖrlogsmannasäUskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 1996-U-03
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Karlskrona lokaler i närvaro av 22 ledamöter och inbjudna gäster.
§2
Protokoll från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna.
§3
Orienterade ordföranden om erhållet bidrag till biblioteksverksamheten.
§4
Avhöll korresponderande ledamoten Hans Hedman sitt inträdesanförande
under rubriken "Trender inom den örlogsmarina produktionen".
§5
A vhöll fil. dr. Gunnar Åsehus ett anförande under rubriken "Östersjöområdet
i sovjetisk marindoktrin under mellankrigsperioden (1921-1940)".

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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Nr l197 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 1997-01-22
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Göteborg lokaler på Nya Varvet i närvaro av 32 ledamöter och inbjudna gäster.
Anmälde vice ordföranden att sedan föregående sammanträde har l. hedersle§2
damoten , Hertigen av Halland , HKH Prins Bertil avlidit.
Protokollet från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till
§3
handlingarna.
Avhöll hedersledamoten HansEdstrand ett anförande under rubriken " Var§4
för blev tankfartygen så stora? Varför blev de inte större? " .
Avhöll ledamoten Christer Nordling sitt inträdesanförande under rubriken
§5
"Sjöförsvaret i en av de nya rollerna- minröjning i Baltikum".

Nr 3/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1997-03-11
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i Sjöofficerssällskapets i Stockholm lokaler på Skeppsholmen i
Stockholm i närvaro av 39 ledamöter.
Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har korresponde§2
rande ledamoten Elsa Nordström avlidit.
Protokoll från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till
§3
handlingarna.
Avhöll ledamoten Jörgen Ericsson sitt inträdesanförande under rubriken
§4
"Sjömakt i anpassningsförsvaret" .
Avhöllledamoten Mats Westin sitt inträdesanförande under rubriken "Mari§5
nens flygförband- dess roll i det framtida försvaret".

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Nr 2/97 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde måndagen 1997-02-17
(Utdrag ur protokoll)

Sammanträdet avhölls i samlingssalen på Nya Försvarshögskolan (f.d. MHS) i Stockholm i närvaro av 64 ledamöter och inbjudna gäster.
§2
Protokoll från föregående sammanträde föredrogs, godkändes och lades till
handlingarna.
§3
Avhöll hedersledamoten Peter Nordbeck ett anförande under rubriken "Marina stridskrafter, Östersjön-Västerhavet - Ett vidgat säkerhetspolitiskt begrepp".
§4
Ställdes föredragshållaren inför en trågepaneJ samt närvarande ledamöters
frågor
I frågepanelen ingick
-Korresponderande ledamoten Hans Dahl berg, ordf
- Redaktör Mikael Holmström, Svenska Dagbladet
-Redaktör Anders Jörle, Göteborgs-Posten
-Redaktör Börje Remdahl, Sveriges Radio- Ekot
-Ledamoten Herman Fältström
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare
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INTRESSEANMÄLAN

Hedersledamoten
PETER NORDBECK

till
KÖMS ledamöter att deltaga i

THE SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON
LOW INTENSITY CONFLICT (ILIC~97)
THE FUTURE OF LOW INTENSITY CONFLICTS:
GENERAL TRENDS AND EUROPEAN PATTERNS
som hålls den 4 till 6 juni 1997
Näsby slott, Stockholm

Under tre dagar i början av juni hålls en konferens som behandlar lågintensitetskonflikter. Konferensen genomförs i två delar med föreläsningar på
morgonen och med gruppdiskussioner på eftermiddagarna. Konferensen hålls
helt på engelska. Antalet platser till eftermiddagarna är begränsat.
Konferensen är en fortsättning på den tidigare konferensen ILIC'95 . Denna
har inte bara väckt intresse utan även inneburit an kunskaperna inom området
har vidareutvecklats . Årets konferens kommer att behandla områdena:
Dag l - Omgivningen för tidigare och framtida lågintensitetskonflikter
Dag 2 - Civil och militär återkoppling tilllåg intensitetskonflikter
Dag 3 - Införandet och samordningen av internationella freds- och
humanitära operationer
ILIC'97 är arrangerat i samarbete mellan KÖMS, AFCEA Stockholm Chapter,
Royal United Services Institute For Defence Studies (i England), Försvarets
Krigsspelcentrum, Försvarshögskolan, Försvarets Forskningsanstalt,
Försvarets Materielverk. Deltagandet är avgiftsbelagt.
KÖMS ledamöter kan erhålla ytterligare information genom KÖMS
sekreterare. Intresseanmälan vad avser deltagande i konferensen skall ske till
KÖMS sekreterare senast den 5 maj 1997.

Herman Fältström
sekreterare
tfn 08 - 788 8223
fax 08- 742 8231
e-post: herman.faltstrom@pub.mil. se
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Viceamiral Peter Nordbeck är chef för marinledningen
inom högkvarteret

Marina stridskrafter Östersjön- Västerhavet- Ett vidgat säkerhetspolitiskt perspektiv i norra Europa
Anförande hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Stockholm 17 februari 1997

Jag har blivit ombedd att inleda kvällens diskussion med en redovisning av min syn
på marinens uppgifter och inriktning med anledning av den säkerhetspolitiska
situationen i vår region. Det är naturligt att en sådan redovisning måste ta sin
utgångspunkt i statsmaktemas allmänna inriktning för vår säkerhets- och försvarspolitik såsom denformulerades i 1996 årsförsvarsbeslut.

Vi kan konstatera att statsmakterna i
hög grad har reducerat kraven på omedelbar operativ styrka. Det finns idag
inget krav på att Försvarsmakten tillsammans med övrigt totalförsvar direkt efter
mobilisering skall kunna möta invasionsföretag, som förutsätter omfattande
transporter av trupp och materiel. Sådana transporter är endast möjliga om en
angripare kan ockupera ett eller flera av
våra grannländer eller om han kan etablera ett stabilt s k sjöherravälde i något
av våra omgivande havsområden. Dock
skall vi enligt försvarsbeslutet vidmakthålla en långsiktig handlingsfrihet att
kunna anpassa försvaret till de krav som
kan genereras om och då hot om större

angreppsscenarier skulle bli aktuella .
Det är ingen tvekan om att denna nya
form av anpassningsfilosofi bereder oss
problem.
Inom Försvarsmakten är huvuddelen
av oss övertygade om att en krigsorganisation präglad av kvalitet och en storlek,
som möjliggör rekrytering och utbildning
av en kompetent officerskår, utgör en av
hörnstenarna i en anpassningsfilosofi. Vi
är också övertygade om att verksamheten vid våra förband måste präglas av
krigets krav. Förmågan att i strid besegra
en angripare måste alltid sättas i centrum
för vår verksamhet. Enligt min mening
sätter detta tydliga gränser för hur utbildningsorganisationen kan utformas.
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Vi måste hela tiden beakta kravet på att
kunna utbilda officerare och värnpliktiga
i rimligt stora och mångsidigt sammansatta krigsförband.
En annan hörnsten utgörs av vår försvarsindustri. Våra krigsförband är idag
- till mycket stor del - utrustade med
svensk materiel. Under förutsättning att
vi successivt kan underhålla och anpassa
materielen till nya krav kan den göra
tjänst under ytterligare många år. I detta
avseende är vi beroende av industriell
kompetens. Enbart underhåll och modifieringsarbete ger emellertid inte underlag för att långsiktigt vidmakthålla vår
nuvarande mångsidiga försvarsindustri.
Samtidigt kan vi konstatera att nu aktuell försvarsekonomi innebär att framtida
beställningar kan bli av så liten omfattning att utvecklings- och produktionskostnaderna blir orimligt höga i relation
till antalet enheter. Detta kan bara mötas
genom internationell samverkan. En sådan samverkan förutsätter att vi är beredda på att anpassa våra taktiska och
tekniska krav till andras behov och att
industrin förmår etablera nya samverkansmönster med andra länder. Denna
industriella anpassning innebär med stor
sannolikhet att vårt tidigare relativa oberoende minskar.
Med dessa ord vill jag bara peka på
att anpassningsfilosofin kräver nytänkande och reella åtgärder avseende engagemang i flernationella projekt. Det
handlar inte bara om att göra upp planer.
Jag är övertygad att vi ännu inte till fullo
insett omfattningen och konsekvenserna
av en tillämpning av denna filosofi . Jag
skall senare i mitt anförande återkomma
till några aspekter på problemet utifrån
marin synvinkel.
Förutom anpassningsuppgiften skall
vi nu inrikta oss mot att kunna
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-

hävda territoriell integritet
medverka i internationella insatser
stödja samhället vid svåra påfrestnmgar
- möta sådana väpnade angrepp, som
kan bli aktuella i ett närtidsperspektiv.
Med utgångspunkt i dessa krav är det
utomordentligt svårt att definiera klara
operativt motiverade dimensioneringsgrunder för utformningen av försvarsmakten. Jag skall inte dölja en viss oro
för att försvarsmaktens framtida utformning i mycket högre grad än tidigare
kommer att styras av helt andra än hotbildsrelaterade krav. Jag tycker mig se
tendenser att begrepp såsom " Anpassningsförmåga" , "Folkförsvar", "Allmän
värnplikt", "Regional bredd", "Totalförsvarssamordning" med fl får en ökad
tyngd i avvägningsdiskussionerna. Det
ankommer på oss i Försvarsmakten samt
på oss i våra två akademier "Örlogsmannasällskapet" och "Krigsvetenskapsakademin" att motverka en sådan utveckling. Vi måste se till att de operativa och
militärstrategiska kraven styr utvecklingen.
Låt mig börja med att beskriva några
som jag uppfattar intressanta förhållanden i den säkerhetspolitiska utvecklingen. Jag hoppas att de flesta delar min
uppfattning att en huvudnyckel till vår
säkerhet ligger i att relationerna mellan
NATO-staterna och Ryssland utvecklas i
positiv riktning. Att så blir fallet är dock
långt ifrån givet. Jag hade möjlighet att
lyssna till ambassadör K vitsinskijs tal i
Sälen under Folk- och Försvarskonferensen. Jag vill påstå att han var fullständigt
kompromisslös i sitt fördömande av Natos planer på att tillmötesgå vissa staters
önskemål att bli medlemmar. Han gav
mig ett klart intryck av att Ryssland

kommer att vidta åtgärder mot eller som
en konsekvens av en sådan utveckling.
Vid sidan av allmänna protester är det
emellertid svårt att definiera några klara
och rationella motåtgärder för Ryssland.
Den attityd många inflytelserika ryssar intagit till suveräna staters rätt att
själv få utforma och förverkliga sin säkerhetspolitiska strategi ger anledning
till många funderingar. Är reaktionerna
huvudsakligen grundade på en förlegad
syn på NATO som offensiv fiende eller
på en dröm om ett framtida återupprättande av det ryska imperiet? Jag skall
inte ge mig in på ytterligare spekulationer om orsak och ev verkan av Rysslands
attityder till NATO-öppningen. Men jag
tror att det skulle vara oklokt att helt
negligera risken för överraskande förändringar i vår strategiska och säkerhetspolitiska omvärldsbild. Vi kan långt ifrån
utesluta att sådana eventuella förändringar kan beröra vårt närområde.
Utvecklingen i Östersjöregionen är
av helt avgörande betydelse för vår framtida säkerhet. I detta område möts och
konfronteras intressen från många olika
aktörer. För närvarande karaktäriseras
situationen av vidgade kulturella och
kommersiella kontakter mellan länder
och organisationer i regionen. Det pågår
en kontinuerlig uppbyggnad av nya nätverk. Men området karaktäriseras också
av skilda ambitioner inom områden som
berör vitala säkerhetsintressen. Vi måste
inse att vi befinner oss- om inte mitt iså bra nära centrum i en utomordentligt
dynamisk region där skilda vitala intressen kan orsaka framtida problem. Problem som någon aktör finner möjliga att
lösa med stöd av militära maktmedel.
Jag finner det meningslöst att försöka
definiera tydliga och mer eller mindre
styrande konfliktscenarier för regionen .

Låt oss konstatera att sådana konfliktscenarier kan avse skilda uppfattningar
om hur flyktingrörelser eller illegal
verksamhet skall bemästras till mer eller mindre tydliga väpnade blockader
och insatser mot handelstrafiken till militära raidföretag direkt riktade mot
landterritoriet och befolkningscentra.
En ev framtida djupgående Öst-Västkonflikt kan även leda till risker för än
mer omfattande väpnade konflikter i
vårt närområde. Det räcker med att inse
att regionens framtid innehåller både
möjligheter och risker samt att flera aktörer i regionen anser att militära maktmedel under överskådlig framtid har
stor betydelse för möjligheterna att
kontrollera och påverka deras och andras nationella intressen.
Östersjöregionens maritima karaktär
medför att utvecklingen i området i hög
grad är beroende av vår och andra staters
förmåga att trots ev kriser och konflikter
kunna säkerställa en tillräcklig grad av
marin frihet i området. När jag i detta
sammanhang talar om Östersjöregionen
involverar jag också de strategiskt viktiga tillfartsvägarna- de s k Östersjöutloppen. Den navigatoriska friheten är ett vitalt nationellt intresse för alla Östersjöstater. Skulle denna frihet missbrukas,
hotas eller begränsas får det omedelbara
och negativa effekter på samarbetet och
krishanteringen inom hela regionen .
Med vår geografiskt centrala position i
regionen har vi ett särskilt stort ansvar
avseende försvaret av maritim frihet.
Störs våra nationella maritima intressen
påverkar det också situationen för alla
andra Östersjöstater.
Det kan inte uteslutas att en konflikt
blir så allvarlig att vårt försvarsintresse
gynnas mer av en begränsning av den
marina friheten. Det är då, som jag ser
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det viktigt att vi har kontroll över en sådan utveckling. Vår säkerhet torde knappast gynnas om vi förpassas till en passiv
men centralt placerad åskådarplats när
andra gör upp om frågor, som är av vital
betydelse för oss.
Vi måste således ha förmåga att hävda och försvara våra nationella maritima
intressen inom ramen för en bred syn på
möjliga situationer. Förmågan måste
framstå som respektingivande oavsett
nivå och karaktär på konfrontation. Hur
skapar och vidmakthåller vi då denna
respektingivande förmåga? Har vi möjlighet att anpassa oss till den militärtekniska utvecklingen att organisera system,
som är verkningsfulla och uthålliga i
framtidens tekniska hotbild. En annan
fråga är om maritim säkerhet överhuvud
taget är en intressant fråga mot bakgrund av den militärtekniska utvecklingen.
Det råder en bred uppslutning i tron
på att framtida externa militära konflikter kan komma att ändra karaktär på
grund av informationsteknikens utveckling. Det talas om en ny dimension i krigföringen. Slagfältet blir totalt men fragmenterat. Nära nog allt kan övervakas 24
timmar om dygnet. Långräckviddiga och
smygteknologist utformade robotar kan
riktas och nå mål med hög precision. Deras sprängverkan kan vara flera gånger
större än dagens. Kombinationen lång
räckvidd, precision och hög sprängverkan medför att uppgifter som förr endast
kunde lösas med kärnvapen och ballistiska robotar kan i morgon lösas med konventionella stridsmedel. Ett samhälle
kan i hög grad funktionellt degenereras
innan ett enda flygplan och en enda soldat kränkt gränserna. Men tekniken
medför också att stormakterna inte längre har monopol på möjligheten att slå
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långt in på fiendens territorium. Sett mot
kostnaden att utveckla ett försvar mot
långräckviddiga precisionsvapen fram står kostnaden att anskaffa sådana vapen
som mer rimlig. Konventionell vedergällning kan därför bli ett högst relevant
begrepp i den framtida försvarsplaneringen. Det är naturligt med hänsyn till
ubåtars relativa osårbarhet att sådana
system baseras på just ubåtar.
Det finns inget tekniskt orealistiskt i
denna framtidsbild men den bör nyanseras. Exempelvis kan förmågan till ömsesidig konventionell förstörelse leda till
att kombattanterna avhåller sig att utnyttja dessa typer av vapen eller att de
bara nyttjas mot rent militära mål. En
annan möjlighet är att mellanstatliga
konflikter i framtiden löses på en lägre
konventionell nivå . Den marina krigföringen- särskilt undervattenssystemenerbjuder dessvärre en lång rad sådana
möjligheter.
Det finns idag ingen teknik likt radar,
optik och IR, som ger långa upptäcksavstånd mot mål under vattenytan. Inom
oceanerna kan visserligen konvergenstekniken ge långa räckvidder. Men i
grunda farvatten likt de som omger oss
har tekniken ännu inte gett oss några realistiska svar på önskan att nå långa spaningsavstånd. Undervattensvapnen är
således förhållandevis immuna mot den
förhärskande utvecklingen av satellitoch andra spaningssystem. Detta ger oss
både fördelar och problem.
Problemen med en undervattenkrigföring mot oss blev uppenbara under
1980-talet. Gör tankeexperimentet att
80-talets konflikt hade haft en allvarligare karaktär än den trots allt hade. Att
ubåtarna hade ägnat sig åt att skjuta in
minor mot våra farleder. Jag ser inga
större problem i att göra sådana minor

omöjliga att nationsbestämma. Vilka politiska och andra åtgärder hade vi tvingats vidta om vår sjöfart hade omöjliggjorts. Kanske hade vi tvingats till åtgärder som i sin tur hade lett till motåtgärder från annan stats sida. Det skulle vara
ett sofistikerat sätt att rättfärdiga en position sfr am fl y ttning.
Lärdomarna från 1980-talet får inte
glömmas. Försvar mot undervattenskrigföring måste alltid vara en viktig funktion i vårt försvar. Ett sådant försvar
innefattar kapacitet att röja minor samt
att hindra eller starkt begränsa främmande ubåtsverksamhet runt våra kuster. Ett
sådant försvar innefattar hela det marina
försvarssystemet - från kustförsvarsförbandens övervakning av inlopp och skärgårdsmiljön till minröjning och klassisk
ubåtsjakt. Funktionen måste vara så robust att den kan möta en eskalering.
Våra motåtgärder måste kunna verka
även om en angripare aktivt försöker
hindra vår övervakning och våra insatser.
Baser och operationer måste kunna
skyddas mot amfibieföretag och anfall
från luften.
Maritim kontroll innefattar en mångsidig verksamhet, som kräver en nära
samordning av många olika -främst marina system. Den måste också innefatta
en kapacitet att bestrida främmande
operationsfrihet inom hela det aktuella
operationsområdet. Utan en sådan förmåga som definitivt inte kan baseras på
ett enda system, kan kustförsvaret, minröjnings- och ubåtsjaktförbanden snabbt
nötas ner. Med en respektingivande förmåga att bestrida en angripares marina
operationsfrihet kan vi i hög grad verka
krisdämpande. Varje form av omfattande och existentiellt farliga invasionföretag mot Sverige förutsätter nämligen full
kontroll över omgivande havsområden.

I tekniskt avseende har vi i dag och
kommer under det närmaste decenniet
att ha de kvalitativa resurserna för ett
mångsidigt marint försvar. Vi kommer
inom försvaret att ha en kvalitativ kompetens som utgör en bra bas för kvantitativ och långsiktig anpassning. Dock har
vi ett problem som långsiktigt kan bli utomordentligt svårt att hantera. Vår utbildning av och förmåga att hålla kvar
yngre officerare är otillräcklig. Jag skall
inte sticka under stol med att detta problem kanske är vår allvarligaste fråga. Vi
måste ägna mer kraft åt att skapa resurser för att utbilda unga pojkar och flickor
samt att kunna behålla dem inom marinen. Vi har idag siffror som pekar mot en
20% dränering av unga nyutbildade officerare. Den situationen måste stoppas.
Vår egen kompetens ger dock inte
ensamt tillräcklig garanti för långsiktig
anpassning. Vår industriella bas är lika
viktig. Nuvarande långsiktiga planer avseende övervattensfartyg omfattar en
fortsatt serieproduktion av VISBY-klassen med ytterligare sex enheter. Beslut
om en sådan fortsatt anskaffning bör tas
under 1998. Denna inriktning - när den
realiseras - ger oss en rimlig långsiktig
industriell handlingsfrihet inom området
mångsidiga övervattenstridsfartyg. Jag
vill här erinra om att det här verkligen
rör sig om ett mångsidigt fartyg med kapacitet för minröjning och ubåtsjakt samt
i framtiden också förmåga till ytstrid.
Projektet omfattar just nu fyra enheter
under produktion med första sjösättning
1999.
Vår ubåtsindustriella kompetens har
f n också goda förutsättningar att bli
långsiktigt livskraftig. Det förutsätter
dock att nuvarande positiva samarbete
med Danmark och Norge fullföljs. Detta
samarbete förutsätter ett långsiktigt en-
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gagemang från alla tre länderna. Från
marint håll är jag inte orolig för viljan att
engagera sig i ett sådant samarbete. Frågan har dock ännu inte i någon avgörande grad kommit upp på politisk nivå. Jag
hoppas att vi inom kort- före sommaren
- skall kunna förelägga våra regeringar
förslag om ett gemensamt nordiskt projektavtal med syfte att senast 1999 kunna
ta beslut om konstruktion och byggnad
av tio Vikingubåtar. Till mycket stor del
skulle dessa ubåtar vara tekniskt identiska. En sådan gemensam anskaffning
skulle medföra möjlighet till stora kostnadssänkningar. De tre nationerna skulle spara pengar genom att kostnaderna
för utveckling delades samt genom en
förhållandevis god serieeffekt. De största besparingarna skulle emellertid kunna
åstadkommas genom en till stora delar
gemensam underhålls- och utbildningsorganisation.
Inom kustförsvarsförbanden ligger
inriktningen för omstruktureringen fast.
Den sista amfibiebataljonen organiseras
under året genom bl a den grundutbildning som nu genomförs i Härnösand.
Båtmaterielen till en fjärde bataljon
kommer att produceras under ett antal
år. Det kommer således att finnas handlingsfrihet att i händelse av kris producera båtar till alla sex bataljonerna. Därefter koncentreras nyuppsättningsarbetet
mot brigadförbanden för två brigadledningar med tilläggsförband. Detta arbete
kommer att prägla en stor del av kommande decennium. Tillsammans med armen bedriver vi nu och under ett antal år
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framöver försök och studier avseende
vårt framtida artillerisystem .
Det finns helt naturligen mycket mer
att beröra avseende de marina systemens
långsiktiga utveckling. Tiden medger
dock ej detta. Låt mig istället avslutningsvis säga något om vårt internationella engagemang. I massmedia får man
lätt intryck av att Försvarsmaktens internationella verksamhet helt är inriktad
mot behoven i f d Jugoslavien. Det är
sant att en mycket stor del av resurserna
går till detta ändamål. Men annan verksamhet är definitivt inte försumbar. Från
marinens sida har vi just nu ett omfattande internationellt engagemang. Vi utbildar baltiska officerare vid vår officershögskola. Den första kullen om åtta officerare examineras nu i sommar. Vi kommer att fortsätta minröjningsoperationerna i de baltiska staterna. Under 1997
handlar det om operationer i Lettland
och Litauen. Vi utbildar en singaporiansk ubåtsbesättning och deltar i ett flertal PFP-övningar. Det pågår diskussioner om upprättande av en gemensam
baltisk sjöstyrka för främst minröjning.
Även i detta projekt är vi engagerade.
Vår marina internationella verksamhet
är omfattande. Jag anser att denna verksamhet från flera utgångspunkter är av
stor betydelse. Den viktigaste är nog att
respekten för svensk marin kompetens
kan spridas och bli alltmer befäst. En sådan effekt har stor säkerhetspolitisk betydelse. Därför skall vi vidareutveckla
våra internationella engagemang. Vi har
allt att vinna på en sådan utveckling.

Korresponderande ledamoten
HÅKAN BERGGREN

Ambassadör Håkan Berggren är ambassadör vid Sveriges
ambassad i Köpenhamn

Östersjökultu ren-finns den?
Inträdesanförande hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde på
Bergas lo/l 15 november 1996

Flera generationer, inklusive min egen, har upplevt Östersjön som en vallgrav, som
en skiljelinje, som Sovjetstatens vackra ord om ett Fredens Hav aldrig kunde radera
ut. Om än det förvisso går att spåra kontakter mellan östra och västra sidan av
Östersjön under det kalla krigets period- person utbyte, guidad turism, visst vetenskapligt utbyte m m - är det en dyster tid i ÖMersjöregionens långa histor~f!. en
period av nedfrysning av mänskliga och kulturella förbindelser som präglar Ostersjöområdetfrån 1939 til/1989.
Vi upplever nu under 1990-talet en historisk förändring, som främst symboliseras
av Berlinmurens fall. Det geopolitiska
mönstret i vår del av världen har förändrats kraftigt: Ett återförenat Tyskland, ett
Polen fritt från ryska trupper och med sjudande entrepenörskraft, tre suveräna baltiska republiker och ett marknadsekonomiskt och demokratiskt inriktat Ryssland.
Vi upplever ett EU i utvidgning; nyss
kom Sverige och Finland med - observatörer i VEU tillika! Norge har ett EESavtal med EU. Och Sverige, Finland , de
baltiska staterna , Polen och Ryssland har
PFP-avtal med NATO. Polen, Baltikum
har associeringsavtal med EU och Ryssland ett partnerskapsavtaL

Och vi upplever ett mångfacetterat
Östersjösamarbete som kommit igång under 1990-talet. Det har en stark prägel av
både mellanfolkliga kulturella förbindelser, och vilja till välstånd samt inte minst
ambitioner att skapa fred och säkerhet i
området. Det handlar ytterst om att skapa
eller möjligen återskapa en bred kulturell
gemenskap runt Östersjön och att en sådan kulturell gemenskap är också ett säkerhetspolitiskt angeläget mål.
Det är inget lätt värv - på en parlamentarikerkonferens i Ränne 1995 upplevde jag i förhandlingarna om deklarationstexten, hur artskilda uppfattningarna
om begreppet kulturell gemenskap kan
vara. Ett föreslaget avsnitt sökte illustrera
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förhållandet att det gick att lägga ett historiskt kulturperspektiv på Östersjöområdet åtminstone lika väl som på Medelhavsområdet. Det fanns förvisso ett stort
antal personer som kände riktigheten av
detta och såg "länkarna till bronsåldern",
men det fanns också dc, som vägrade kanske begripligt i sig - att se förbi den
stora civilisations- och kulturkonflikt under 1900-talet som nazism och kommunism representerade i området.
Decennieskiftet 1990 såg mycken entusiasm och energi ägnas uppgiften om ett
helt nytt samarbete med de baltiska länderna och Polen och Ryssland. Ett viktigt
svenskt initiativ var miljötoppmötet i
Ronneby 1990 som gav nytt blod till "Helsingforskommissionen", ett miljövårdsorgan skapat inom ramen för ESK-processen på 1970-talet. Det följdes av det
dansk-tyska initiativet till skapandet av
Östersjöstaternas Råd på utrikesministernivå vid ett möte i Köpenhamn 1992. Det
var emellertid antagligen lättare att sjösätta dessa initiativ än att se till att de riggades , implementerades och fick styrfart
med skiftande ordförandeskap och små
sekretariatsresurser (beroende av ordförandelandets kapacitet).
Samarbetet eller snarare produktiviteten i detta lämnade en del i övrigt att önska, då statsminister Ingvar Carlsson, i maj
1995 i samband med begynnelsen av det
svenska ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd, kallade till ett speciellt och
unikt statsministermöte i Visby i maj
1996. Det blev, som vi vet, statsminister
Perssons första stora internationella plattform . Redan från sin första ämbetsdag fokuserade han närområdet och Östersjön:
"Visbykonferensen måste vara ett startskott för en bred offensiv för utveckling
och förnyelse runt Östersjön - Östersjön
skall bli symbol för fredlig samlevnad, den
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skall bli symbol för ekonomisk utveckling
och för framgångsrik miljöpolitik ... Östersjön vårt grannskap; som grannar är vi alla
beroende av varandra ... 1996 skall bli Östersjöns år..."
Visby-mötet med samtliga inbjudna
statsministrar närvarande blev vad som
vad tänkt: en nytändning i samarbetet, ett
möte av operationell konkretion och euforisk stämning, sällan skådad vid internationella möten. "Det viktigaste", sa danske statsministern, "sedan Kalmarunionen
1397".
Vad vi alltså nu bevittnar är ett slags
ny eller återuppstånden identifikation
med Östersjöområdet som ett gemensamt
kulturarv - eller?

***
Eller är det helt enkelt så att vi hoppas
att det finns ett sådant för att vårt engagemang för en ny Östersjöidentitet skall legitimeras och underbyggas? Låt oss ett
ögonblick granska argumenten för detta.
Östersjöområdet saknar översiktsverk
av det slag som Fernand Braudels magnifika La Mediterranee et le Monde Mediterranee representerar. Dess eleganta utsnittning av långsiktiga strukturer, konjunkturer och händelsehistoria är en utmaning till historiker och filosofer i Östersjöområdet. Jag hoppas att vi snart får se
ett verk av det slaget. Av nu tillgänglig litteratur kan nämnas Hans Dahlberg, Östersjön , Kampen om ett hav (1990) och
Matti Klinges bok Östersjövärlden
(1995), en kronologisk framställning av
regionens uppdelning från äldsta tid till
Sovjets upplösning. Det mest omfattande
nyliga verket är engelsmannen David
Kirby's Östersjöländernas historia i två
band som nyligen översatts till svenska.
Det är detaljrikt och en utmärkt referensbok men knappast den lättillgängliga
översikten. Göran R ystad, Klaus-Richard

Böhme och Wilhelm Carlgren har nyligen
redigerat en framställning som täcker nya
tiden fram till1990: In Quest of Trade and
Security: The Baltic in Power Pol itics. Relativt nyligen utkommen är också Harald
Runbloms Majoritet och Minoritet i Östersjöområdet. Det är bra att de finns ,
men mycket återstår att göra och ett historikersamarbete runt Östersjön skulle vara
ett välkommet initiativ.
Låter man sig emellertid inspireras av
den litterat ur som finns och tar man fasta
på- som man bör göra i detta sällskapvattnet som förbindelselänk och utvecklingsfaktor kan man dra några slutsatser
om en lång men naturligtvis också konfliktfylld kulturrelationik i Östersjöområdet.
Närmast som ett kuriosum kan man då
notera den kultur som länge gått under
namnet "Båtyxkulturen" efter formen på
dess stridsyxor. Det var en mycket distinkt och väl avgränsad kultur karaktäriserad av stor utveckling både inom handeln och jordbruksområdet ca 2000 år
före Kristus. Det intressanta med den är
att den hade ett spridningsområde som
nästan exakt motsvarar den geografiska
area, som Östersjöstaternas Råd i dag
täcker.
Efterhand får vi lite säkrare historiska
bäringar: Under den period som följde i
Norden - bronsåldern - sker förvisso
många intressanta utvecklingar och det
kan ju vara av intresse att notera att ett
helt nytt historiskt verk utpekar Ales Stenar vid Kåseberga som en symbol för Östersjöns handelskultur.
Annars är det naturligtvis så att våra
blickar koncentreras till Vikingatiden under den sena järnåldern, då de grundgående klinkbyggda skeppen gjorde det möjligt för skandinaverna att genomföra sjöresor över hela det europeiska området

och ner i Medelhavet. Det intressanta är
emellertid inte bara skeppets konstruktion utan framför allt de handelsplatser
och de handelsnätverk som etablerades i
Östersjöområdet Vikingatidens huvudorter i Östersjön är och förblir huvudorter
under olika perioder och olika regimer i
regionen.
I den utvecklingen urskiljer vi t ex det
danska rike under senare delen av 1100talet, som hade kontroli över Norge , Danmark, stora delar av Sydsverige och Estland. Tallinn grundades som "det danska
fortet" år 1219. Ett annat område som
stått i fokus för konflikt och erövringar
var Gotland som tillerkändes Sveariket
1288 men som senare ju förlorades till
Danmark under olika perioder till mitten
av 1600-talet.
Gotland är också ett kärnområde i det
andra stora medeltida handelsnätverk
som Hansan kom att utgöra. Hansan som
leddes av tyskar har en guldperiod på
Gotland på 1100-talet innan makten förskjuts till andra delar av regionen för att
så småningom få sin stöttepunkt i Liibeck.
Intressenterna i den ständigt pågående
dragkampen om kommersiell dominans
var många. Tyska Orden dominerade sydöstra Östersjön under 12- och 1300-talen
och där grundades städer som Danzig,
Königsberg (Kaliningrad) och Riga. När
Danmark, Norge och Sverige-Finland
1397 grundade Kalmar-Unionen, var det
egentligen ett politiskt/ekonomiskt motdrag mot Hansan. Ä ven om dess politiska
kraft kan diskuteras, representerar den
från en rad utgångspunkter, en av de
verkligt stora allianserna under medeltiden i Östersjöområdet
Unionen bröt samman, som bekant,
och gav rum för en framgångsrik Gustav
Vasa och det må här räcka att konstatera
att Vasatidens viktiga handelsplatser är
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geografiskt desamma som under de olika
skeden som nämnts ovan.
Arvet efter den Tyska Orden, som
krossades i slaget vid Tannenberg 1410 av
en koalition av polsk/litauiska styrkor, är
ett dominerande inslag i kampen om Östersjön under följande århundraden. De
mest kända kombattanterna under dessa
sekler är först detta litauisk/polska rike
som hade sin mest framgångsrika period
under 1500-talet men egentligen inte upplöstes förrän genom Polens delningar på
1770-talet.
Från mitten av 1500-talet och fram till
1721 var Sverige det mest framgångsrika
riket och Östersjön blev nästan ett
svenskt innanhav. De många administrativa reformerna och den infrastrukturena
uppbyggnad, som det svenska stormaktsväldet representerade, ger en god grund
för studier av förutsättningarna för kulturgemenskapen. Det svenska postväsendet som täckte regionen representerade
en effektivitet som eventuellt är av jämförande intresse för moderna postgeneraler.
Det stora nordiska kriget blev slutpunkten för detta välde och den ryska expansionen mot Östersjön leddes av tsar
Peter den Store som ju lät bygga St. Petersburg som rysk huvudstad. Napoleonkrigen och Wienkongressen kom så att
dels bekräfta den ryska stormakten men
dels också bilda utgångspunkten för det
tyska rike som hade Brandenburg, Preussen och Tyskland som sina byggpelare.
Det var också Preussen som tog ledningen i den tyska enhetsprocess som ledde till
etablerande! av det andra tyska riket
1871. För den filosofiskt lagde kan man
alltså säga att om sekelskiftet 1600 bevittnade Danmark och Sverige som de ledande makterna i Östersjöområdet hade 300
år senare detta förändrats till två helt andra spelare, Tyskland och Ryssland.
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Första världskriget innebar en försvagning av Tyskland och Ryssland vilket
föranledde en period med ett mycket fördelaktigt säkerhetsläge för Sverige fram
till 2:a världskriget. Efter kriget, vid Pariskonferensen 1919-20, erkändes som bekant åtta nya självständiga stater och fem
av dessa låg i Östersjöregionen; Finland,
Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Men mellankrigstiden räckte inte att
ge de nya länderna den legitimitet och säkerhet som erfordrades; det 2:a världskriget förändrade på nytt kartan och det följdes av den konfrontation mellan Sovjet
och Västmakterna som vi känner som det
kalla kriget, en unik period av nedfrysning av de kulturgemenskaper som under
årtionden fått hemortsrätt i Östersjöområdet
Någon kan nu säga att en expose av
huvudsakligen krig, örlog, säkerhetspolitiska motsättningar och utrikespolitisk
kamp bekräftar väl egentligen endast behovet av att just i framtiden kunna garantera fred och säkerhet i området? Ja förvisso, som jag skall återkomma till.
Men bakom alla de handelspolitiska
och maktpolitiska strukturer som jag sökt
sammanfatta finns kontaktnät, kommunikationer, transporter och industriell utveckling av imponerande slag. Som ett
viktigt exempel kan nämnas att resemöjligheterna i Östersjöområdet blomstrade
under 1700- och 1800-talen och tidigt
1900-tal och band samman vår nordeuropeiska region med central- och västeuropa på ett sätt som kan tjäna som en förebild nu efter nedfrysningens tid. Litterära,
kulturella och vetenskapliga kontakter
hade samtidigt en täthet och en bredd,
som jag tror det tar lite tid för generationer, som vuxit upp med vallgrav och Berlinmur att rätt uppskatta.

***

Med Berlinmurens fall är vi tillbaka
vid vår utgångspunkt; med Visbymötet
som bas kan vi konstatera att förutsättningarna för Sverige att agera globalt, regionalt och subregionalt har ökat kraftigt.
Och Östersjösamarbetet karakteriseras igen av mängder av bilaterala, multilaterala och subregionala kontakter på alla
områden; vi står inför en "Möjlig" Gemensam Kultur. Denna "MGK" innehåller en rad civilisations- eller kulturkomponenter i ordets vidaste bemärkelse. Låt
mig söka sammanfatta dem:
Det nya bilaterala samarbetet inom
Östersjöregionen karakteriseras av flera
huvudarenor: civil säkerhet och insatser
att främja denna - tull, polis, gräns- och
kustbevakning etc. Ett av de centralaste
initiativen i Visby var statsministrarnas
beslutsamhet att bekämpa den organiserade brottsligheten - initiativ som kommer att redovisas på ett nytt toppmöte
sannolikt i Riga hösten 1997. Vidare bör
man notera fredsbevarande insatser som
Baltbal samt sysselsättningsfrämjande insatser. För svenskt vidkommande är särskilt "Östersjömiljarden" av stark både
symbolisk och praktisk karaktär.
Allt detta kan sammanfattas med begreppet mellanfolkligt samarbete för att
förstärka reformprocesserna vad gäller
demokrati och ekonomi. Ett väsentligt inslag häri, som särskilt lyftes fram under
Visbymötet av inte minst kansler Kohl, är
det konstnärliga samarbetet och studentoch forskningsutbytet Igen finns intressanta svenska initiativ att peka på bl a
uppbyggnaden av en handelshögskola i
Riga liksom ett särskilt stipendieprogram,
uppkallat efter Visby, som snart kommer
att vara i funktion.
Visbytemat löd: "Stability-prosperitysolidarity". Dessa tre begrepp representera tre program för vardera demokrati och

mellanfolkligt samarbete, ekonomisk utveckling och integration samt utvecklingen av en Agenda 21 på miljöområdet som
gemensamt är substansen i "Visbyagendan" för de närmaste åren.
Det regionala Östersjösamarbetet
symboliseras främst av det nämnda Östersjöstaternas råd på utrikesministernivå,
där fn Lettland har ordförandeskapet.
Med Visbymötet kom beslutet om regelbundna statsministermöten, något som ytterligare markerar politisk vilja. Den
svenske statsministern har här fått ett koordineringsansvar och har för detta dels
en grupp tjänstemän avdelade, dels ett
slag think tank i form av statsministerns
eget "Östersjöråd" där ett antal ledande
internationella personligheter återfinns.
Syftet är att kunna driva den regionala
samverkansprocessen och implementeringen av vissa av Visbymötets beslut; i
vissa hänseenden tas Visbyagendan om
hand av den ämbetsmannakommille som
svarar för kontinuiteten i samarbetet mellan utrikesministerierna i Östersjöstaternas Råd.
Samtidigt bör noteras de tusen blommor som blommar av" subregional natur"
- t ex Östersjöinstitutet i Karlskrona,
"The Union of Baltic Cities" och det
multilaterala handelskammarsamarbetet,
kontakterna mellan folkrörelser och kulturinstitutioner, bara för att nämna några
exempel. I sammanhanget bör också erinras om Barentssamarbetet och det arktiska samarbetet, igen institutioner som verkar för gemensamt ansvarstagande när
det gäller bl a miljö- och kärnsäkerhet
Så har vi EV-dimensionen; den kanske viktigaste av alla och den som var den
verkliga bärlinan i Visby. Toppmötet i
Visby kan ju nämligen karakteriseras som
en först resultatfylld dialog om EU:s utvidgning med rysk accept på de tre baltis-
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ka staternas och Polens kommande inträde. Minst lika viktigt var och är naturligtvis hela tiden balanseringen av de ryska
intressena- bl a stärkandel av EU:s partnerskap med Ryssland. EU har f.ö. ett
eget Östersjöprogram som bl a presenterades av kommissionspresidenten Santer i
Visby och som nu är föremål för forsatt
utveckling i Bryssel.
PFP - partnerskap för fred: övningar,
seminarier och andra aktiviteter med
NATO- och icke NATO-länder, ink!
Ryssland är av stor säkerhetspolitisk vikt.
Det är ett initiativ som säkert blivit mycket viktigare och angelägnare än vad man
kunde gissa vid dess födsel. Sverige har ett
starkt engagemang häri - annars är PFPaktiviteten särskilt hög i Danmark som
bara under 1997 beräknar ha nära 300
PFP-projekt av varierande storleksordning, som i mycket riktar sig till NATOkandidatländerna i Östersjöområdet
Dialogen med Ryssland är annars Östersjösamarbetets viktigaste enskilda
komponent- grundat på OSSE:s sk Parisstadgar, understryker det inte minst betydelsen av samarbetet Ryssland-Baltikum.
Förhållandet till Nordamerika, enkannerligen USA är samtidigt ytterst vitalt
och har naturligtvis understrukits av statsminister Perssons samtal med president
Clinton och försvarsminister Perrys nära
kontakter med nordiska kolleger.
Slutligen är det kanske överflödigt i
denna krets att nämna den väsentliga roll
som det svenska försvaret i alla dess delar
spelar i dessa sammanhang. Ett efter förhållandena starkt och flexibelt försvar
som kan bidra till säkerhetsfrämjande åtgärder runt Östersjön är rimligen en
grundbult när det gäller framtida fred och
säkerhet i Östersjöregionen.
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Ledamoten
CHRISTER NORDUNG

***
För mig är det avslutningsvis ganska
klart att det ligger inom räckhåll för oss
att återskapa en Östersjögemenskap och
återskapa den i former som reducerar
konflikter och ger oss känslan av kulturell
samhörighet och som är välstånds- och säkerhetsskapande.
I min här presenterade matris av historiska exempel å ena axeln och av planer
och agendor i dagsläget å den andra finns
naturligtvis för alla dem som tror och vill
tro att det är möjligt att lära från historien,
några intressanta lärdomar att hämta:
Den ena är att Norden självt ju förvandlats från ett ständigt krigande till en
fredszon av betydelse - inte bara för oss
själva.
Den andra är, som också Lars Arne
Norborg understrukit under historiedagarna i Lund nyligen: "Östersjöområdet
kan aldrig i längden försvaras MOT Ryssland annat möjligen till priset av en nästan
obebolig krigzon såsom Balticum, Polen
och Finland blev under den svenska stormaktstiden. Att Östersjöområdets fred
och frihet måste sökas inom ramen för ett
större säkerhetssystem där Ryssland är
med. Östersjön ett fredens hav behöver
därför inte alltid bli en tom propagandafras".
Det nordiska fredsundret kanske kan
upprepas i större geografisk, östersjöisk,
skala; för det krävs en kulturell gemenskap runt Östersjön. Jag tror en sådan kan
återuppväckas - om inte, får den nyskapas' I båda fallen behöver vi ny och mera
kunskap.
En Östersjöencyklopedi, gärna författad i Braudels anda, vore inte bara ett bidrag till vetenskap och humaniora utan
kanske än mer till fred och säkerhet.

Kommendören ChristerNordling är ch ef för
2. minkrigsavdelningen i Kustflo ttan

Sjöförsvaret i en av de nya rollerna - minröjning i
Baltikum
Inträdesanförande avhållet vi Kungl Örlogsmanasällskapets ordinarie sammanträde i
Göteborg 22 januari 1997

Marinchefen, viceamiral Peter Nordbeck, lanserade i sitt anförande vid Kungl
Krigsvetenskapsakademiens 200-årsjubi/eum iden om ett nytt marintfredstida koncept. Han hävdade att det i dag inte är tillräckligt att ha ett marint koncept grundat
på "Sea Control" och mot detta svarande moderna vapensystem utan att vi också
måste ut och visa upp vår förmåga att hantera dessa. Det bästa sättet att göra detta,
ansåg marinchefen (CM), är att delta i internationella övningar och operationer på
multi- eller bilateral bas. Genom att göra detta, bygger vi upp en atmosfär av
förtroende, respekt och vänskap.
CM ansåg vidare att de marina delarna av
respektive länders väpnades styrkor har
en unik möjlighet att vara föregångare i
dessa avseenden. CM avslutade sitt anförande med att uppmana alla att ta åt sig
detta nya synsätt som han kallade
"Friendship from the sea".
I detta mitt inträdesanförande skall
jag redovisa hur vi inom minkrigssystemet
under flera år har arbetat med att anpassa
oss till detta nya "Friendship from the
sea" och försöka lämna några tankar om
framtiden. Men innan jag gör det kan jag
inte låta bli att referera vad som sägs i

Försvarspropositionen 1996/97:4 om denna vår verksamhet och som sedan också
bekräftades av riksdagen i Försvarsbeslut
96:
sid 48 "Sverige bör fortsatt lämna stöd
till de baltiska ländernas uppbyggnad ...
därvid också uppröjning efter tidigare
sovjetisk militär verksamhet t.ex. minröjning ... "
sid 74 " ... och en i stort bibehållen minröjningskapacitet "
sid 92 "Minröjning i estniska farvatten
under åren 1995 och 1996 har rönt stor
uppmärksamhet och gett båda sidor vär-
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defulla erfarenheter samtidigt som insatserna haft en viktig utbildningskomponent och bidragit till miljösanering."
" ... uppbyggandet av baltiska försvarsmakten under den demokratisk kontroll
med utbildningsinsatser som en särskilt
viktig komponent."
Ovanstående bekräftar enligt min uppfattning att det som vi har gjort har uppskattats av våra politiker och beslutsfattare!

Bakgrund
Grunden för ett utnyttjande av våra minkrigssystem i internationell tjänst lades
inom dåvarande 5.minkrigsavdelningen
under 1993. Under året genomfördes en
stort upplagd studie av och kring förutsättningarna för en minröjningsinsats i det
forna Jugoslavien. Det fanns vid denna
tidpunkt klara indikationer på att de stridande parterna utnyttjade sjöminor och
det framstod klart att dessa måste oskadliggöras i samband med ett fredsavtal.
Den genomförda studien gav många
värdefulla svar på möjligheter och svårigheter i samband med en sådan operation.
Såväl ett genomförande helt i egen regi
som ett genomförande tillsammans med
andra nationer belystes.
Under samma tid pågick de baltiska
staternas frigörelseprocess och intresset
kom att riktas mot Östersjön. Från Estland framföreles på informella vägar misstankar om att det på territorialhavet fanns
såväl minor och ammunitionseffekter som
stridsgas som man ville ha hjälp med att
avlägsna.
De informella kontakterna konkretiserades så småningom och efter ett regeringsbeslut genomförde under sommaren
1994 Marinens Taktiska Centrum,
(MTC), tillsammans med Statens Geologiska Undersökningar, (SGU), bottenun-
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dersökningar i ett antal områden längs
den estniska kusten. Härvid lokaliserades
ett stort antal ekon av olika slag. Ett antal
av dessa identifierades som minor, bomber och torpeder.

Mine Clearence Operation
Estland 1995- MCOPEST 95
Det estniska önskemålet om att få bort
dessa effekter kvarstod och en förnyad
framställan om hjälp med detta sändes till
den svenska regeringen tidigt hösten
1994.
På grund av regeringsskifte under
samma tid kom handläggningen av denna
framställan att dra ut på tiden. Den politiska våndan inför ett företag av denna
karaktär var mycket stor. Inom Utrikesdepartementet (UD) fanns dock ett intresse för ett genomförande. Försvarsmakten (FM) uppmanades i november att
ta fram ett beslutsunderlag för ett genomförande. Från estnisk sida konkretiserades framställan under tiden till att omfatta
hjälp att rensa inloppet till och hamnen i
den gamla Sovjetiska ubåtsbasen i Paldiski.
Av det inlämnade beslutsunderlaget
framgick att förutsättningarna för ett genomförande ur alla aspekter var gynnsammast under maj månad varför klartecken för detta brådskade. De politiska
turerna var emellertid många och frågeställningarna nya och svåra för såväl UD ,
Försvarsdepartementet (F ö) som Högkvarteret (HKV). Beslut om genomförande togs av regeringen den 13 mars.
Styrkan avseglade från Karlskrona den 4
maj!
Av detta framgår att förberedelsearbetet fick ske under stor ovisshet om det
hela verkligen skulle komma att genomföras. Att det ställdes krav på omfattande

förberedelser inses lätt om man betänker
att vi i detta läge stod inför uppgiften att
för första gången på mycket länge sända
ut en svensk sjöstyrka på skarp verksamhet på främmande sjöterritorium' Operationen skulle dessutom genomföras med
fartyg bemannade med värnpliktiga under grundutbildning. Visserligen i slutfasen av sitt utbildningsår- men ändå'

Förberedelser
Generellt kan sägas att ribban lades högt i
alla avseenden. T ex så förekom uppgifter
från trovärdiga källor att det i området förekom radioaktivt metallskrot och att kemiska stridsmedel hade dumpats i det aktuella vattenområdet. Mycket stor omsorg lades därför ned på att möta detta
hot. En intensiv utbildningsinsats genomfördes. Särskilda rutiner vid undervattensarbete togs fram och avancerad
mät- och medicinsk utrustning lånades
ihop och medfördes under operationen. I
styrkan fanns också befäl och läkare med
ABC som specialtjänst Omfattande mätningar avseende eventuell förekomst av
radioaktivitet och kemiska stridsmedel
genomfördes kontinuerligt under hela
operationen. Genomförd efteranalys vid
Oskarshamns kärnkraftverk visade ingen
strålning förutom normal bakgrundsstrålning. Som kuriosa kan nämnas att bakgrundsstrålningen var lägre i Paldiski än i
Karlskrona.
Ett annat område som krävde mycket
arbete var att klarlägga de villkor (arbetstid, ersättning, försäkringsskydd mm) som
skulle gälla för personalen under operationen. Slutligcn (de sista besluten togs
veckan före avgång) fastställdes att samtliga skulle vara frivilliga och att viss extra
ersättning skulle utgå för den fast anställda personalen . Frågan om ersättning för

de värnpliktiga förblev outklarad uneler
operationen och är så fortfarande.

Genomförande
Palcliski som hade använts som bas för
Östersjömarinens dieseldrivna ubåtar och
robotbåtar av OSA-typ men som framförallt varit utbildningsplats för Sovjetflottans ubåtspersonal hade vid tidpunkten
för operationen enelast till del överlämnats till Estland. Arbetet med att montera
ner de två kärnubåtsreaktorerna pågick
fortfarande. Spåren efter den forna
stormakten var mycket tydliga. Den omfattande miljöförstöring och det allmänna
kaos som mötte styrkan gjorde outplånliga intryck på personalen. Målet från estnisk sida var att på sikt kunna bygga ut
hamnen för civil sjötrafik för att på så sätt
kunna avlasta Tallinns hamn.
Uppgiften för styrkan var inledningsvis att oskadliggöra de minor som hittats
av MTC/SGU och att därefter bottenundersöka hela leden in till hamnen och
oskadliggöra allt som kunde utgöra en
fara för sjöfarten. Samma sak gällde hamnen och ett par ankringsområden i anslutning till leden. I ett sent skede tillkom
uppgiften att i samverkan med det Svenska Sjöfartsverket sjömäta den inre delen
av leden.
Styrkan utgjordes av minröjningsfartygen HMS Arholma, Ulvön och Landsort. Den senare utnyttjades som plattform
för våra röjdykare och som "sjömätningsfartyg". Som lednings- och lagfartyg deltog HMS Utö ur 21.mröjflj. Styrkan, totalt
135 man, stod under befäl av C 41.mröjflj,
kk Sebastian Arby.
Arbetet som pågick dygnet runt i 13
dygn , med avbrott för ett vilodygn, gick
mycket bra och ett större område än vad
som ursprungligen var planerat kunde
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[ Mine Clearance Operation Estonia 1995

Sluresultat
Identfierade ekon
Sjömätt sträcka
Sprängda objekt

374
4M

Minor
13
Torpeder l
Bomber 4

avsökas. Ä ven den mindre norra hamnen kunde rensas från ammunitionseffekter. Totalt kunde ett mycket stort antal objekt identifieras. Av dessa var 13 st
minor, en torped och 4 st bomber. Allt
detta oskadliggjordes på platsen genom
sprängning. Minorna var alla av äldre
modell. Inga kemiska stridsmedel påträffades.

Erfarenheter
Den genomförda operationen gav många
värdefulla erfarenheter. Bland det viktigaste var att kunna konstatera att vår
personal och materiel med råge motsvarat de ställda förväntningarna . Värdet av
att få tillfälle/tvingas att pröva sin förmåga i ett skarpt företag kan inte nog framhållas och att under lång tid och realistiska förhållanden få pröva materielen
och se att den fungerar har i hög grad
ökat tilltron till våra system.
En bättre slutövning för ett förband
är svårt att tänka sig'

MCOPEST96

Avsökt område med sonar 2022 20.000.000 kvm
Avsökt område med dykare
92 .000 kvm
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De goda erfarenheterna från PaJdiskioperationen gav mersmak såväl på
svensk som på estnisk sida. Redan tidigt
på hösten 1995 förelåg en förnyad framställan från Estland om stöd med fortsatt
minröjning.
Framställan , som även denna gång
var allmänt hållen, öppnade för en diskussion om lämpligaste operationsområde. Vid diskussioner mellan Sjöfartsverket och det Estniska transportministeriet
framfördes önskemål om sjömätning i
området öster om Ösel-Dagö.
Detta område sammanföll med ett av
möjliga områden för en minröjningsinsats. En intressant möjlighet till en samordnad operation öppnade sig härvid.

Målsättningen för operationen, som den
till slut formulerades i FM beslutsunderlag kom att lyda:
"-Att i samverkan med Svenska Sjöfartsverket upprätta en ny led öster om
Ösel och Dagö för att härmed förkorta
transporttiderna för den kustsjöfart som
utnyttjar transportleder längs den Baltiska kusten och Finska Viken.
Den härvid upprättade leden skall
göras säker för sjöfart och fiske vad avser
minor och ammunitionseffekter.
Att utbilda i första hand personal från
den Estniska flottan och sjöfartsverk så
att de i framtiden själva kan lösa samma
uppgifter. I andra hand samma mål avseende personal från Lettland och Litauen. "

Planering
I likhet med föregående år var de politiska och byråkratiska turerna många och
regeringsbeslut dröjde denna gång till
den 15 mars. Våra förberedelser fick således även denna gång genomföras under stor ovisshet. Förberedelserna underlättades av att det i huvudsak var
samma personal som under MCOPEST
95 som hade att planera operationen.
Skillnaden mot förra året utgjordes
främst av en ökad logistikproblematik
och en utökad planering för de beordrade utbildningsinsatserna.
Det aktuella operationsområdet var
som framgår av kartan på sidan 26 avsevärt
större än förra året. Området är mycket
grunduppfyllt och svårnavigerat. De stora
öarna är låga och ger inget väderlä att tala
om vilket gjorde operationen avsevärt mer
väderkänslig. Rigabukten är känd för sin
snabbt uppväxande krabba sjö. Avsaknaden av hamnar med tillräckligt djup för
Utö gjorde att hon fick ligga till ankars
under hela företaget. De stora av-
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HMS Utö

HMS Arholma

Framskjutet ledningsoch underhållsfartyg

Minröjningsfartyg

HMS Ulvön

Genomförande

Röjdykarfartyg
HMS Dämman

HMS Hisingen

Sjömätningsfartyg
HMS Jacob Hägg

Totalt 6 fartyg och 150 man
24

stånden ställde krav på en utökad transportapparat. Från UD sida betonades
vikten av kunskapsöverföring varför
även de åtta baltiska kadetter som vid
tillfället var under utbildning vid Marinens Officershögskola mönstrades ombord i styrkan . Utbildningsinsatsen planerades således mot de baltiska kadetterna men även personal ur den estniska
marinen och kustbevakningen utgjorde
målgrupp . Sammanlagt utbildades ett 40tal personer under företaget. Utbildningen inriktades främst mot sådan verksamhet och utrustning som bedömdes ligga
närmast i respektive enhets uppbyggnadsprocess t.ex. sjömanskap, fartygs
framförande, dykeri , hantering av släpsonar och undervattensfarkost Ombord
i Jacob Hägg utbildades personal i sjömätningsteknik.

Innehållet i den styrka som avseglade
från Karlskrona den 5 maj framgår av
bilden. Inberäknat sjömätningsfartyget
Jacob Hägg deltog 150 man i operationen. Befälet på platsen utövades även
detta år av kk Arby. Hur ledningen i övrigt skulle ske hade diskuterats mycket
inför 1995 års operation. Till slut bestämdes att den skulle ske i den operativa/taktiska kedjan. Således utövades operativ
ledning av MBM och den taktiska ledningen av CMKO med biträde av Chefen
för 2.minkrigsavdelningen. Det valda
ledningssystemet överensstämmer således med det ordinarie vilket har underlättat.
Jacob Hägg, som formellt ej ingick i
styrkan, utan leddes direkt från Sjöfartsverket hade i uppgift att sjömät a den
gamla ryska, delvis muddrade , leden genom M uhusundet Leden muddrades un-

der 1941 för att kryssaren Kirov, som låg
i Riga, skulle komma undan de framryckande tyskarna. Irbensundet var minerat och utanför lurade de tyska ubåtarna. Under några dramatiska dygn muddrades leden och Kirov kunde bogseras
genom leden med ibland bara centimetrar vatten under kölen och förena sig
med huvudstyrkan i Tallinn. Leden gjordes sedermera ofarbar genom att ryssarna raserade sjömärkena och sänkte ett
antal vrak som hinder.
Det var öppnandet av denna led som
skulle möjliggöra passage av fartyg med
upp till 3 meter större djupgående än tidigare och på så sätt förkorta transporttiden med upp till åtta timmar.
Leden kontrollerades av våra röjdykare med sidtittande sonar avseende förekomst av minor. Föremål som hittades
på detta sätt eller med Jacob Häggs
multibeamekolod identifierades av röjdykarna genom punktdykning. Dykarna
opererade denna gång från ordinarie
röjdykarfartyg för att på så sätt kunna
vara mera auionoma i sitt uppträdande.
Minröjningsfartygen bottenundersökte
först lederna i det södra området och sedan i det norra. Efter 11 dygns arbete
hade som framgår av bilden 90 distansminuter led genomsökts och den gamla
"kryssarleden" var sjömätt och alla hinder för sjöfarten noga dokumenterade
och positionsbestämda. I de avsökta lederna hittades fem stycken äldre ryska
minor som oskadliggjordes genom
sprängning. För att leden skall kunna
öppnas återstår för esterna att avlägsna
de funna vraken och att pricka ut den
mätta leden.
Minröjningsfartygens arbete underlättades av bra bottenförhållanden medan röjdykarnas arbete försvårades av varierande ström och stundtals mycket då-
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Ii g sikt i vattnet. Den riktade utbildningsinsatsen kunde genomföras enligt plan.
Vissa språkproblem kunde bemästras
med de baltiska kadetternas hjälp. Vid
ett tillfälle genomfördes undervisningen
på svenska, en lettisk kadett översatte till
ryska åt en estnisk sjöofficer. Intresset
för vår verksamhet var mycket stort.
Massmedia i Estland lämnade dagliga
rapporter från "fronten". Ett stort antal
VIP besökte förbandet t.ex. så kom Estlands utrikesminister i sällskap med vår
egen utrikesminister Lena Hjelm- W allen. Den operativa ledaren för operationen militärbefälhavaren i milo Mitt, viceamiral Dick Börjesson , inspekterade
verksamheten tillsammans med den estniske Chefen för Marinen. Estlands premiärminister besökte enheter ur förban det i Visby, när dessa var på väg till operationsområdet.

Erfarenheter
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1996 års operation bekräftade tidigare
goda erfarenheter avseende materiel
och personal.
Det framstår tydligt att det föreligger
ett behov av denna typ av verksamhet
enär
- det bevisligen finns minor längs den
baltiska kusten
- de baltiska staterna för närvarande
saknar förmåga att hantera detta problem
Vi kan också konstatera att vi inom
marinen har
materiella resurser
- välutbildad och motiverad personal
som klarar av denna speciella form av
miljövård.

K varstående minrisk
Vi har konstaterat att det finns minor
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kvar från VK II utmed den baltiska kusten.
- Utgör dessa ett hot?
- Var finns de och hur många är det?
är frågor som självklart måste ställas
efter detta konstaterande.
På frågan om dom utgör något hot är
svaret både ja och nej. Minorna utgörs företrädesvis av äldre kontaktminor som av
olika anledningar ligger på botten. En anledning kan vara att minorna felförankrats vid fällning, en annan att de efter att
ha svepts upp har beskjutits och härvid
sjunkit till botten utan att detonera vilket
varit avsikten. Där minan ligger utgör den
ingen större fara men risken är påtaglig
att t.ex. de kustfiskare som håller på och
återta sina gamla fiskevatten kan få problem när minorna fastnar i trålarna. Möjligheten att sjötrafiken vid t.ex. ankring
kan komma i kontakt med minorna kan
inte heller uteslutas. Att minorna under
all rost och sjögräs ofta är förvånansvärt
väl bibehållna vet vi från vår egen västkust där vi varje år oskadliggör ca fem minor från främst VK Il.
På frågan var och hur många har direkta frågor till berörda nationer givit mager utdelning. Det bästa svaret har hämtats från Krigsarkivet. Efter VK II samordnades all efterkrigsminsvepning av en
organisation med säte i London "The International Mine Clearance Board".!
denna ingick, på olika sätt, alla berörda
nationer. Sverige satt med som observatör
i de " Zone Boards" som hade att hantera
för oss aktuella farvatten . Östersjön ingick i "Barents, Baltic and Black Sea zon"
(BBB-zon). Arbetet i den zonen leddes
från Moskva . Som en första åtgärd inventerades samttig mineringsverksamhet under VK II. Totalt hade i hela zonen lagts
ut 100896 minor och 23962 svephinder/
sprängboj ar.
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Minerade områden efter VKII

Fördelning inom zonen och på olika nationer framgår av tabellen
Tyskland

Estland

Lettland

Litauen

Barents
hav
Östersjön
Svarta
havet

Sovjetunionen

E ngland

7614

1675

276

60071

18342

2090

18145

12299

De områden som minerades längs Baltiska kusten och Finska viken , som det
rapporterades från Moskva till London ,
framgår av bilden.
Hur mycket av detta som omhändertogs under efterkrigsminsvepningen är
svårare att få fram. Vi vet att vi i våra
svenska farvatten totalt oskadliggjorde
3775 minor och 272 svephinder motsvarande. Vi vet också att fram till den 31 december 1946 hade man i BB B-zonen sammanlagt oskadliggjort 32266 minor och
6091 svephinder. Men hur mycket av
dessa siffror som de facto härrör sig från
området Östersjön/Finska viken är omöjligt att få fram. Nästa steg i detta arbete är
forskning i Krigsarkivets engelska motsvarighet.
Den enda slutsats som med säkerhet
kan dras är att det finns mycket kvar på
botten!

Verksamhet 1997
Detta faktum tillsammans med Sveriges
ambitioner i regionen men framförallt en
fortsatt önskan om hjälp fr ån de baltiska
staterna har resulterat i beslut om fortsatta minröjningsoperationer.
Inför 1997 föreligger framställningar
från samtliga tre baltiska stater om hjälp
med minröjning och utbildning.
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Sverige

Summa

9565
4346

84849
30444

Regeringen beslöt redan den 5 december förra året att FM skall genomföra en
operation i Lettland och en i Litauen under 1997. Minröjningen skall kombineras
med utbildningsinsatser. Aktuella områden är Irbensundet och inloppen till Venispils och Liepaja.
Operationerna under 1997 finansieras
i likhet med under 1995 och 1996. FM står
för alla grundkostnader medan UD tillskjuter de extramedel som krävs för ett
genomförande. För respektive operation
innebär detta runt 1,5 milj kronor.
Operationen i Lettland kommer att
genomföras under veckorna 20-22 av
41.minröjningsflottiljen enligt i princip
samma upplägg som tidigare . Nytt för i år
är att två minsvepare av fisketyp ingår i
styrkan. Dessa kommer helt att inriktas
mot utbildningsverksamhet. De baltiska
kadetter som under våren genomför sin
avslutande sjökurs inom 2.mkriavd deltar
i likhet med under 1996. Omedelbart efter
hemkomst stundar för deras del officersexamen och den drygt tre år långa utbildningen är genomförd.
I planerna finns även detta år en samverkan med Sjöfartsverket. Förutom fartygsburen sjömätning pågår diskussioner
om att utnyttja helikopterburen laserbatymetri. Denna teknik medger, förutom
att den lämnar mycket exakta djupdata ,
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Minröjningsoperationer i
Lettland och Litauen under 1997

att föremål på botten mycket tydligt avbildas i profil. Till exempel så syns vrak, stenar och andra föremål i profil på bottendjup ner till ca 20 meter. Prov pågår för att
utröna med vilken säkerhet moderna minor kan detekteras med denna teknik. Att
den äldre minmateriel som är aktuell
längs den baltiska kusten kan detekteras
är mycket sannolikt. Laserbatymetrimätning kan således, om den genomförs före
en insats med minröjningsenheter, effektivisera sökförfarandet som kan koncentreras på de indikationer som mätningen
har gett. Tekniken är ännu ej helt utprovad men teoretiska beräkningar visar att
en effektivisering av minsökningsinsatsen
med ca 20% kan erhållas vid bottendjup
ner till 20 meter vilket således skulle ge
möjlighet att under den avsatta tiden avsöka större ytor.
Under veckorna 34-36 genomförs operationen i Litauen av 21.minröjningsflottiljen. Operationsområdet utgörs av inloppet till Klaipeda och ett område söder
därom som utnyttjas för fiske . Även under denna operation skall utbildning bedrivas främst med de särskilt avdelade
minsveparna av fisketyp.
Beträffande verksamhet i Estland under 1997 föreligger, när detta skrivs, inget
beslut.

Framtiden
Utvecklingen i Östersjöregionen, som
sker i snabb takt, är svår att förutse. Frågetecknen är många och välkända. De
baltiska staternas anslutning till NATO
och/eller EU , Rysslands agerande i dessa
sammanhang, Sveriges ambitioner i regionen är några exempel. Förhoppningsvis
får de baltiska staterna fortsätta att utvecklas i positiv riktning. På vilket sätt
kan då FM och enkannerligen minkrigs-
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organisationen bidra till denna utveckling?
Det finns, som jag ser det, för närvarande åtminstone tre tydliga vägar att
vandra. Men innan jag diskuterar dessa
finns det ett viktigt utgångsvärde som
måste lyftas fram. Det är frågan om hur vi
ser på vår egen utveckling och utnyttjandet av våra egna minröjningssystem. Jag
tror nämligen att den gång, då det internationella samfundet kommer att framställa
önskemål om insats av svenska marina
stridskrafter så kommer det i första hand
att handla om minröjningsresurser. Kvalificerade sådana är nämligen en bristvara
medan det t.ex. finns gott om stora ylstridsfartyg för blockaduppgifter, motsvarande. I ett sådant läge ställs inte bara
krav på att vi skall kunna röja moderna
avståndsverkande minor utan också att vi
kan samarbeta med-övriga nationer med
motsvarande kompetens. Dessa förmågor
utvecklas ej i tillräckligt hög grad under
våra bilaterala operationer. I klartext
innebär detta att vi så snart som möjligt
måste lära oss och anpassa oss efter
NATO sätt att arbeta i minröjningssammanhang.

Partnership for Peace, P FP
Deltagande i PFP-övningar av olika slag
syftar främst till att FM förband skall förbättra sin förmåga att genomföra fredsbevarande operationer, räddningsoperationer
och humanitära insatser. Enheter ur 2.minkrigsavdelningen har deltagit i ett flertal
övningar av PFP-karaktär. Övningarna har
varit mycket nyttiga för alla deltagare men
naturligtvis särskilt för deltagarna utanför
NATO-kretsen. Det är dock enligt min
mening tveksamt om fortsatta övningar av
denna typ för utvecklingen framåt i önskad
takt. Snarare befästs intrycket av
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att man spelar i "olika divisioner". Förmågan och förutsättningarna att tillgodogöra
sig övningsinnehållet varierar kraftigt
t.ex. så saknar de baltiska marinerna än så
länge adekvat materiel för att kunna delta
på lika villkor.
En utveckling av ?FP-konceptet som
skulle kunna tillföra ytterligare en ny dimension är all i stället för att bara öva utnyttja tillfället till en skarp insats i likhet
med våra operationer i Estland. Svårigheten med ett sådant upplägg är självklart
hur att hantera de nationer som vill delta
men inte har adekvata resurser. Ett initiativ i denna riktning har tagits av Tyskland
som inbjudit till ett seminarium i vår med
syfte att planera en insats med ungefär
detta innehåll redan under september i år.
Från svensk sida har föreslagits att en
samordnad skarp ?FP-operation bör genomföras under 1998 och att Sverige då är
beredd att leda en sådan.

Baltic Naval Squadron,
BALTRON
Samma tvekan inför fortsatta ?FP-övningar enligt nuvarande koncept och
med befintlig materiel som anförts ovan
ligger sannolikt bakom det initiativ som
togs av de tre baltiska staternas försvarsministrar i december förra året. Vid ett
seminarium i Vilnius redovisades planer
på att bilda en gemensam baltisk marin
sjöstyrka.
BALTRON är tänkt att bestå av minröjningsresurser (minjaktfartyg, minsvepare, lednings och lagfartyg och helikoptrar). Uppgifterna för styrkan skall vara
att röja kvarvarande minor i den egna regionen. Dessutom skall den lokalisera
och omhänderta kemiska stridsmedel i
området. Styrkan skall på sikt kunna delta i internationella insatser.
Från baltisk sida uttalades ett mycket
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tydligt önskemål om stöd för detta koncept i likhet med vad som för närvarande
lämnas inom ramen för BALTBA T.
Sverige utpekades som ett land som lämpligen borde ta på sig ledarrollen för att
samordna omvärldens stöd till projektet.
Det är givet, med kunskap om de tre ländernas mariner, att det fordras avsevärda
tillskott av fartyg/materiel och utbildning
för att ett genomförande skall vara möjligt. De deltagande nationerna möts på
nytt i mars 1997 för att om möjligt enas
om den fortsatta utvecklingen av BALTRON-projektet.
Från minkrigsavdelningens sida har
vi ställt oss positiva till ideen, men vi inser också att ett aktivt deltagande och ett
eventuellt ledarskap kommer att ställa
stora krav på bl.a. personella insatser.

Fortsatt bilateral verksamhet
En för vår del enklare väg framöver är
att fortsätta med den typ av verksamhet
som vi bedrivit hitintills. Denna form kan
utvecklas till att ges en mycket större omfattning och då omfatta såväl skarpa- som
utbildningsinsa tser.
Respektive minröjningsflottilj kan ges
tydliga långsiktiga uppdrag riktade mot
ett visstland eller mot någon form av stående baltisk sjöstyrka där motparten integreras i flottiljens ordinarie utbildningsarbete och där detta genomförs dels i
Sverige men också i respektive land för
att sedan avslutas med en gemensam
skarp operation där planerings- och ledningsansvar växlas mellan deltagarna.
Ett liknande upplägg har tillämpats i
vårt samarbete med Singapore. Här har vi
nu efter att under tre år bedrivit grundläggande utbildning vid BÖS/Minkrigsskolan och vid 41.minröjningsflottiljen från
1996 påbörjat ett femårigt övningsutbyte.

Under december deltog vi som förbandsinstruktörer i deras avslutningsövning. I
höst är det så deras tur att delta i någon av
våra större övningar.

Val av alternativ
Av ovanstående förordas en utveckling av
PFP konceptet enligt bekrivning ovan och
att vi deltar i denna på stor bredd. Som ett
led i detta måste vår egen minröjningsutbildning till del anpassas till NATO-standard. Om det tyska initiativet kommer till
genomförande så anser jag att vi till varje
pris måste delta i detta trots de påfrestningar som det kommer att innebära för
personalen mot bakgrund av våra egna
operationer.
För att påskynda uppbyggnaden av de
baltiska statemas förmåga bör en sådan utveckling av ?FP-konceptet kombinera
med stora utbildningsinsatser från vår sida.
Oavett vilken väg som väljs så krävs ett
omfattande materiellt stöd åt de baltiska
staterna. Är Sverige berett att bidra med
detta?

Avslutning
Jag har med ovanstående försökt ge en
bild av vår tolkning av "Friendship from
the sea". Personligen känner jag en stor
tacksamhet och glädje över att få delta i
denna utveckling. Ett bättre sätt att utnyttja våra resurser i rådande säkerhetspolitiska läget har jag svårt att tänka mig!

Källor
Krigsarkivet
MS Operativa Underrättelsedetaljen
Serie J II
"Mineringar i Östersjön"
TiS 46/315
"Efterkrigsminsvepningen"
Av Inspektören för minväsendet, kommendör
A. Forshell
TiS 50/169
"Årsberättelse i minväsendet 1949"
Av kommendör A. Forshell

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.
John-Erik Jansson
Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455 - 102 98
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Ledamoten
MATS WESTIN

Överstelöjtnant Mats Westin är sedan l aprill997 chef för
Marinmaterielledningen inom Försvarets materielverk

Marinens flygförband - dess roll i det framtida försvaret
Inträdesanförande avhållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde
i Stockholm 11mars /997

statsmaktema har i 1996 års försvarsbeslut angivit att en försvarsmaktsgemensam
helikopterflottilj skall organiseras fr o m J januari 1998. I flottiljen skall samtliga
helikopterförband ur Armen, Marinen och Flygvapnet organiseras. Genom denna
åtgärd beräknasförmågan till operativ och taktisk ledning av insatser med helikopter öka samtidigt som man uppnår ett optimalt resursutnyttjande ifred, kris och vid
internationella insatser.
Flottiljstaben skall , förutom att produktionsleda Försvarsmaktens (FM) helikopterförband, vara en ledningsresurs i
krig och skall då operativ och/eller taktisk chef tilldelas helikopterresurser för
att tillgodose kraftsamlingsbehov i viss
riktning eller för visst ändamål utgöra en
adekvat ledningsresurs som tillförs.
Organiseringen av FM helikopterflottilj beräknas även ge samordningsfördelar inom utbildning och utnyttjande av
helikopterresurserna. Inom Försvarsmakten opererar idag ca 130 st hkp av 7
olika typer. I framtiden bör det gå att reducera dessa till ca 4 st olika helikoptertyper. Trots skilda uppdragsprofiler
inom resp försvarsgren bör en framtida
helikoptertyp-indelning som tillgodoser
FM krav utgöras av:

Lä/l helikopter (tillsatsvikt upp till ca
1000 kg) med följande uppgifter:
Transport av materiel, personal och
skadade
Ubåtsjakt (passiv, hydrofonbojar)
Radarspaning
Räddningstjänst (enklare uppdrag)
Medeltung helikopter (tillsatsvikt 1000-3000 kg) med följande uppgifter:
Transport av materiel, personal och
skadade
Räddningstjänst (kvalificerade uppdrag)
Tung helikopter (tillsatsvikt över 3000
kg) med följande uppgifter:
Transport av materiel, personal och
skadade
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-

Ubåtsjakt (aktiv)
Radarspaning, måldataöverföring till
robotbestyckade enheter
Vapenbärare (sjunkbomber, torped,
sjörobot)
Räddningstjänst (kvalificerade uppdrag)

Attackhelikopter med följande uppgifter:
"Close air support" för armens förband och för marinens förband vid
strid i skärgårdsterräng
Medverka i den kustnära robotstriden mot sjömål

Marinflyg
Historik
Marinen genomförde utprovning av
helikopter under 1950-talet och beslutade att organisera en helikopterdivision
1957. Organisationstidpunkten blev
1957-11-01 och förbandet grupperades
vid Bromma flygplats . Anskaffning
skedde av hkp l (i folkmun kallad "bananen") och hkp 2 (Alouette). Uppgifterna var ubåtsjakt, minröjning, transporter och räddningstjänst. Verksamheten utvecklades och ytterligare en helikopterdivision organiserades på Västkusten. Den grupperades vid Tarslanda
flygplats och flyttade 1969 till Säve.
1987 organiserades den tredje helikopterdivisionen på Sydkusten och grupperades på F17 i Kallinge.
Materielen förnyades och anskaffning genomfördes av hkp 4 (Boeing
Vertol 107, Kawasaki) och hkp 6
(Augusta Bell206). I slutet av 1980-talet
överfördes ytterligare fyra st hkp 4 från
Flygvapnet och dessutom anskaffades
ett ubåtsjaktflygplan med militär beteckning SH 89 (CASA 212). Flygplanet
utnyttjas för passiv ubåtsjakt och är ut-
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rustat med hydrofonbojar som fälls över
det område som skall avlyssnas. Den är
även utrustad med radar för ytövervakning. Totalt disponerar marinen idag 14
st hkp 4, 10 st hkp 6 och en st SH89.
En kontinuerlig utveckling av uppdragsprofilerna har medfört att helikoptern idag utgör en viktig länk i ubåtsjaktverksamheten. Hkp 4 är utrustad för aktiv ubåtsjakt och f n driftsätts e tt nytt
hydrofonsystem som kommer a tt ge
mycket förbättrade möjligheter att detektera undervattensverksamhe t. Hkp 4
kan bära både sjunkbomber och torped
och utgör därmed ett komplett system
för lokalisering och vapeninsats mot
ubåt.
Det har även under 1980-talet utvecklats ett radar- och måldataöverföringssystem som kan ge marinens sjörobotförband måldata för robotinsats. Radarbilden kan även överföras till marinkommandocentral.
Förutom huvuduppgifterna ubåtsjakt
och radar- måldataöverföring, utnyttjas
marinens helikoptrar för transporter av
skilda slag och räddningstjänst. Räddningstjänsten utgör ett uppdrag från Sjöfartsverket till FM och förbanden har
gjort många uppmärksammade räddningsinsatser där överlevnad för den
nödställde( -a) varit helt avgörande av
helikopterns insats.

Marinflygets framtida roll
Försvarsbeslutet anger att FM viktigaste uppgift är att kunna försvara riket
mot väpnat angrepp. Utöver detta har
FM också uppgifterna att ständigt upprätthålla territoriell integritet, ge stöd åt
internationell fredsfrämjande verksamhet samt bidra till att hantera svåra påfrestningar på samhället i fred . Huvud-

uppgifterna är i nuvarande läge att i första hand hävda rikets territoriella integritet och att kunna ställa förband och
resurser till förfogande för internationella uppdrag. Stor vikt skall läggas vid
FM förmåga att medverka i fredsfrämjande insatser.
Det är väsentligt att vi redan i fredstid
visar att vi inte accepterar någon form av
intrång på vårt territorium. FM skall därför ha förmåga att ingripa mot varje form
av kränkningar mot vårt luftrum och territorium.

Operativa krav på
förbandsutvecklingen
Det väpnade angreppet utgör det allvarligaste hotet mot vår nationella säkerhet
och skall därför ligga till grund för den
långsiktiga planeringen av försvarets utformning . FM skall kunna möta ett angrepp som inleds med kort militär förvarning. Angriparen skall antas kunna
sätta in endast begränsade styrkor som
dock till huvuddelen har hög kvalitet och
är inriktade på att nå snabb strategisk
och operativ framgång. Vid ett förändrat
omvärldsläge där hot om ett väpnat angrepp tilltar förutsätts i planeringen att
säkerhetspolitisk förvarning ger möjlighet till att anpassa Försvarsmaktens förmåga.
FM förmåga att möta ett väpnat angrepp över kust- eller landgräns behöver
fullt ut kunna tillgodoses först efter något års komplettering av utrustning och
utbildning.
Hotbilden under överskådlig framtid
medför att FM i fred kaderorganiserade
krigsförband till antalet kraftigt reduceras under kommande försvarsbeslutsperiod.
För marinflygets del har detta inne-

burit att antalet krigsförband reduceras
1998 från tre st till två st. Antalet fredsutbildningsplatser är f n föremål för utredning och beslut väntas under 1997.

Hotbild
Hotbilden mot marinflygförband inom
ramen för det väpnade angreppet kan indelas i hot mot flygande helikopter under uppdrag och hot mot helikoptrar och
förband i bas.

Flygande helikopter
Beroende på vilken uppgift helikoptern
har att lösa, kan hotet variera från att
vara ett lågprioriterat mål till att vara
ett primärt mål för motståndaren. I de
fall helikoptern används för måldataöverföring till sjörobotförband utgör den
ett primärmål enär möjligheten för robotförbanden att komma till skott kan
vara avhängigt på om de får adekvata
måldata. Hotet utgörs då av i första
hand luftvärn (fartygs- eller landbaserat) och jakt/ attack-flyg samt telekrigföringshot
Utnyttjas helikoptern för ubåtsjakt i
samband med skyddande av ylattackföretags utlöpande, minröjningsföretag eller skyddande av sjötransport bedöms
helikoptern utgöra endast ett lågprioriterat mål. Hotet utgörs även här av luftvärn (fartygs- eller landbaserat) och jakt/
attack-flyg i de fall helikoptern kommer i
deras väg.
Utnyttjas helikoptern för radarspaning åt fartygsförband eller kommandocentral iland bedöms helikoptern utgöra
primärt mål endast i de fall den utnyttjas
i samband med att motståndaren genomför någon form av angrepp/företag som
kan påverkas av helikopterns uppträdande.
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Hotet utgörs då i första hand av luftvärn (fartygs- eller landbaserat) och
jakt/attack-flyg samt telekrigföringsho t
Utnyttjas helikoptern som bärare av
sjörobot i samverkan med andra sjörobotbestyckade förband bedöms helikoptern utgöra ett primärt mål för motstå ndaren. Hotet utgörs då av i första hand
luftvärn (fartygs- eller landbaserat) och
jakt/a ttack-flyg samt telekrigföringsho L

Helikoptrar och förband i bas
Hotet bedöms utgöras av sabotageförband och attackflyg (ink! attackhelikopter). Detta hot bedöms föreligga från tid
för mobilisering till fullt krigsorganiserat
och fältgrupperat förband. Sabotagehot
kan även uppträda under ett krisskede
som föregår mobilisering.

Sintsatser
Det dimensionerande hotet utgörs av
luftvärn och jakt/attack-flyg för flygande
helikopter och från attackflyg (ink] attackhelikopter) för fältgrupperat förband. Telekrigshotet är uttalat då helikopter används för radarspaning och
måldataöverförin g.
För att möta detta hot krävs att helikoptern är
- konstruerad med låg radar och !Rsignatur (lv-robothot)
- utrustad med ett varnings- och motmedelssystem (lv-robothot)
- utrustad med radar med luftspaningskapacitet
Genom ett väl anpassat taktiskt uppträdande som utnyttjar låg flyghöjd och,
vid samverkan med ytattack , ett uppträdande i nära anslutning till fartygsenheter som kan ge luftvärnsskydd bedöms
helikoptern kunna lösa sina uppgifter
och även vara det system som ger sam-
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verkande förband möjlighet att "komma
t iIl skott " .
Skydd i bas åstadkomms genom omgrupperingar till områden som ligger vid
sidan av angriparens primärmål och genom ett fältmässigt uppträdande.

Marinflygets uppgifter
Dagens marinflyg har som huvuduppgifter
- ubåtsjakt
- radarspaning
- måldataöverförin g
och som övriga uppgifter
- transporter av materiel, personal och
skadade
- räddningstjänst
- taktiska luftlandsättninga r
Dessa uppgifter kommer att kvarstå i
ett framtida marinflyg. Dock ger utvecklingen av både helikoptrar, lednings- och
vapensystem möjligheter att vidga verksamhetsområdet för marinflyget
Helikopterns fördelar ligger framförallt i att den med kort varsel kan förflytta
sig och uppträda i områden där ett hot
eller en möjlighet till framgång i striden
plötsligt har uppstått. I sjörobotstriden är
det väsentligt att kunna utföra anfall mot
en motståndare från flera anfallsvinklar
samtidigt för att begränsa hans förmåga
till motverkan mot våra robotar. Möjligheten att genomföra en sjörobotstrid
med en över ytan flexibelt manövrerande enhet ges om det i företaget ingår ett
antal sjörobotbestycka de helikoptrar.
Ett system med sjörobotbestycka de helikoptrar ger -Operativ och taktisk chef
möjlighet till ett snabbt tillgängligt och
kraftfullt vapensystem .
I skärgård, där amfibieförband och
kustnära, där mindre ylattackenheter
har sina huvudsakliga uppgifter, kan at-

tackhelikoptrar utrustade med robotvapen och/eller attackvapen , komplettera
dessa för att nå framgång i striden. Amfibieförbanden utnyttjar idag eldunderstöd frå n egna granatkastare och /eller
samverkande artilleriförband vid anfall
mot ett område som tagits av en motståndare. Det finns inget eldunderstöd under
framryckning förutom detta och de egna
tunga kulsprutorna ombord på stridsbåtarna. I de lägen som underrättelserna
inte kan definiera motståndarens kapacitet eller att motståndaren har sådan kapacitet att framgång bedöms som osäker
kan ett understöd (s k "close air support ") från attackhelikopter vara det
som avgör om framgång eller inte kommer att nås. Denna uppgift kunde tidigare tänkas lösas med lätt attack (SK60)
men det systemet har avvecklats i samband med neddragningarna inom försvaret. Attackhelikopte r kan även utnyttjas
för att störa en motståndare som nyligen
landstigit och även utnyttjas för att slå ut
hans enheter och underrättelseorg an
som han behöver för att fortsätta sin strid
och styrkeuppbyggna d.
En samverkan i robotstriden mellan
attackhelikopter och ylattackenheter
som uppträder kustnära innebär fördelar
då det finns möjlighet till att, i likhet med
tyngre sjörobotförband , .ha en manövererande enhet för att uppnå optimal styrka och måhända lokal överlägsenhet i
stridssituationen .

Marinflygets roll inom ramen
för det väpnade angreppet
Marinflygets huvuduppgift då krig råder
blir i ett inledningskede att vara en flygande radarstation åt taktisk chef för att
säkerställa hans behov av underrättelser.
Detta medför att han ka n planera utnytt-

jandet av sina stridskrafter på rätt sätt
och hålla e n för tillfället avvägd beredskap samt att under ett stridsförlopp skapa en bild av genomförandet. Den planerade omsättningen av hkp 6 till ny lätt
hkp kommer att ge utökade möjligheter
till uthållig radarspaning då denna helikoptertyp kommer att utrustas med radar.
Helikoptrarna kommer även att utnyttjas för att kontrollera om eventuell
undervattensverk samhet pågår för att
skapa beslutsunderlag för i vilket område fartygen skall basera samt för att konstatera eventuellt ubåtshot i samband
med ytaHackens utlöpande. Dessutom
behöver helikopterbasera d ubåtsjakt utnyttjas för skydd av sjöfart och mineringsföretag.
En utveckling av marinflygets roll bör
genomföras inom ramen för sjörobotstriden där helikoptern kan skapa de fördelar som erfordras för en framgångsrik
strid. Att implementera denna uppgift i
nuvarande hkp 4-system kommer att
vara kostsam, varför denna utveckling
bör anstå till dess hkp 4 ersätts av en ny
tung helikopter. Denna omsättning är
planerad men ej beslutad att ske omkring år 2006-2010.
effektivitet
Attackhelikopte rns
framgår av det material som redovisats
bl a efter GULF-kriget. För det svenska försvaret kommer ett attackhelikoptersystem att avsevärt höja stridseffekten i den strid som amfibieförbande n
utbildas för och för den strid som delar
av armens förband kan komma att genomföra . Attackhelikopte rn skall inte
vara ett marinspecifikt system utan ha
en verksamhetsprof il som omfattar
både strid i kustzonen och strid på
land. Systemet skall kunn a flygas av förare och operatörer ur samtliga för-
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svarsgrenar oaktat vilken uppdragsprofil som skall genomföras. En anskaffning skall dock till viss del ses som ett
breddande av marinflygets verksamhetsområde.
Marinflygets krigsförband genomför
f.n. en uppbyggnad av förbandens fältrörlighet. Tidigare har förbanden vid
händelse av krig/krigsfara lämnat fredsbasen och utgrupperats till en förberedd
plats inom resp marinkommando. Nu pågående utveckling till ett fullt fältrörligt
förband medför att marinflyget blir en
operativ resurs som kan utnyttjas där
den bäst behövs.

Hävdande av vår territoriella
integritet
FM förmåga att i nuvarande omvärldsläge upprätthålla den territoriella integriteten är god utom vad avser förmågan att ingripa mot främmande undervattensverksamhet samt förmågan att
fastställa dess identitet. Marinflygets
roll inom detta område är att i första
hand medverka i jakten på främmande
undervattensverksamh et. Hkp 4 utgör
tillsammans med ubåtsjaktflygplanet de
resurser som ställs till förfogande. En
kontinuerlig utveckling av de system
som används (hydrofon, radar och vapen) har genomförts sedan marinflygets
tillblivelse. Särskilt har detta skett under 1980- och 90-talen. F.n. driftsätts en
ny hydrofon som har en avsevärt förbättrad signalbehandling av den information som mottas i systemet. Bl.a.
ökar särskiljningsförmågan och ett expertsystem finns som skall hjälpa operatören att tolka informationen. Även en
utveckling av ett nytt ledningssystem
med radar pågår och beräknas kunna
driftsättas kring sekelskiftet.
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Ubåtsjaktflygplanet har ett passivt
hydrofonsystem som innebär att flygplanet medför hydrofonbojar som släpps
över ett område som skall avlyssnas.
Detta system fungerar utomordentligt
väl men är något begränsat då marinen
endast förfogar över ett flygpl an. Ett av
kustbevakningens flygplan har utrustats
med samma system och kan enligt avtal
mellan FM och KBV ställas till marinens
förfogande vid särskilda tillfällen.
Marinflyget planerar för en omsättning av hkp 6 till en ny lätt helikopter
kring sekelskiftet. Denna helikopter planeras att utrustas med ett passivt hydrofonsystem och radar. Kapaciteten kommer då att avsevärt förbättras avseende
passiv spaning under ubåtsjakt. Helikoptrarna skall dessutom kunna radarspana och överföra radarinformation till
andra förbandsenheter.
En utveckling av vapensystemet genomförs från dagens torped 45 och
sjunkbomber till torped 46 som får bättre
prestanda i de flesta avseenden jämfört
med torped 45.
Marinflygets utveckling på kort sikt
inom ramen för uppgiften "hävda vår
territoriella integritet " ligger främst i att
omsätta hkp 6 och då erhålla ett system
som kan utnyttjas för passiv ubåtsspaning med stor uthållighet. Även möjligheten till ytövervakning med radar ökar i
och med omsättningen och marinflyget
kan där ta på sig en större roll i framtiden. På lång sikt kommer en omsättning
av hk p 4 att medföra en avsevärd kapacitetshöjning med en helikopter som har
en avsevärt högre tillgänglighet och ett
förbättrat vapen- , hydrofon- och ledningssystem.
Antalet fartyg som idag kan ta emot
och basera helikopter ombord är mycket
begränsat. En ökning av antalet skulle ge

ökad snabbhet och uthållighet i ubåtsjaktoperationer med helikoptrar. Denna
ökning kommer till viss del i och med anskaffande t av YS 2000. Den anpassas för
att kunna ta emot och tillfälligt basera ny
lätt helikopter.

Internationella insatser
Marinflyget har under de senaste tre
åren deltagit i ett antal övningar inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Övningarna har spänt över uppgifterna
ubåtsjakt, transporter och räddningstjänst. Deltagandet har skett med både
enstaka helikopter och mindre sammansatta förhandsgrupper. Deltagande i av
FN ledda missioner skedde i Marinflygets tidiga historia då de medverkade under Kongo-krisen. Därefter har ingen
medverkan skett inom ramen för FN's
verksamhet.
Det engagemang som Sverige Iuu'har i PFF kommer med all sannolikhet
att öka. Marinflyget har vid de övningar
de deltagit i visat att de är en viktig del i
denna verksamhet. Den ubåtsjaktförmåga som Marinflyget byggt upp under de
senaste 15 åren håller hög internationell
klass. Vid PFF-övningen BALTOPS 96
framfördes detta särskilt av övningsledaren.
Marinflygets verksamhetsprofil medger ett deltagande i framförallt de övningar där ubåtsjakt, övervakning av
större sjöterritorium , transporter av skilda slag och räddningstjänst skall övas.
Samtliga flygande enheter kan användas
i dessa övningar.
I det fall ett deltagande, av FN eller
annat samfund ledd verksamhet, föranleder en längre tids bortovaro från Sverige
ställs större krav på förbandssammansättningen än vad som varit fallet vid ge-

nomförda PFF-övningar. De helikoptersystem vi har idag är mycket underhållskrävande. En mission i t ex forna Jugoslavien under en längre tid (> sex mån)
innebär att organisationen måste vara
väl utrustad på underhållssidan. Ett förband sammansatt för transporttjänst
innehållande fyra st hkp 4 med ett planerat flygtidsuttag på 10 timmar om dagen
(totalt ca 1800 tim på 6 mån) kräver en
verkstadsfunktion på plats för att utföra
det tyngre bakre underhållet. Organisationen totalt med ledning, besättningar,
underhåll och basbemanning skulle omfatta ca 70-80 man. Det är möjligt att ur
dagens organisation sätta upp ett sådant
förband. Förutom deltagande i internationella uppdrag med enbart transporttjänst som uppgift finns givetvis möjlighet att "skräddarsy" en organisation som
kan genomföra en eller flera av marinflygets huvud- och övriga uppgifter utanför
Sveriges gränser.
Marinflygets helikoptrar saknar idag
varje form av egenskydd för verkan från
såväl finkalibrig eld, splitter som luftvärnsrobotar. Ett deltagande i en internationell insats där hotbilden främst utgörs av eldhandvapen, bärbara luftvärnsrobotar och kanonluftvärn kräver att
motmedel och skyddsutrustning tillförs.
Ett deltagande i internationella operationer skulle tillföra mycket viktig
kompetens och kunnande avseende hur
ett marinflygförband skall och kan uppträda då det föreligger en reell hotbild
och vilken effekt samt uthållighet systemet har då det uppträder på ett fältmässigt sätt.
En del av marinflygets utveckling ligger givetvis i ett aktivt deltagande i internationell verksamhet dels för att höja
förbandets kompetens men även för att
göra det efterfrågat som en viktig del av
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det svenska internationella engagemanget inom ramen för FN och PFF.

Stöd till det civila samhället
Stöd till det civila samhället kan främst
ges genom deltagande i räddningstjänst,
utförande av akuta sjuktransporter,
medverkan vid eftersök av försvunna
personer, undsättande av för tillfället avskurna delar av landet etc. Marinflyget
har under hela sin verksamhetsperiod
medverkat och gett stöd till det civila
samhället framförallt inom räddningstjänsten. Erfarenheter efter genomförda
insatser har också lett till en positiv utveckling inom i första hand räddningstjänsten. Ett exempel på detta är att efter
olyckan med Scandinavian Star (brand
ombord, ca 150 döda) på Västkusten organiserades ett antal s k RITS-styrkor
(Räddningsinsats Iill Sjöss) från Malmö
i söder till Kramfors i norr. Dessa består
av specialutbildade brandmän som skall
kunna sättas ombord med hkp på brinnande fartyg eller fartyg som har haft en kemolycka ombord. Marinflyget har aktivt
deltagit i utbildningen av dessa styrkor.
Andra exempel är undsättningshjälp vid
snökaos i Skåne, räddningsinsatsen vid
Estonia-katastrofen, brandbekämpning
sommaren 1992. Marinflyget har ett väl
utvecklat samarbete med andra myndigheter som är involverade i räddningstjänsten och inom detta område pågår en
ständig utveckling av både materiel och
metoder.
För framtiden kommer detta område
att öka i betydelse, då statsmakterna
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mycket tydligt redovisat att FM resurser
bör kunna utnyttjas i högre grad vid svåra påfrestningar på det civila samhället.
Marinflyget ligger redan i täten då det
gäller detta område och det finns en uttalad vilja inom organisationen att vidmakthålla och utveckla denna sektor.

Sammanfattning
Inom de uppgifter som statsmakterna
tilldelat FM kommer det att finnas en efterfrågan på helikopterförband för att på
ett effektivt sätt kunna lösa dessa. Marinflyget har en tydlig roll inom samtliga
områden och det finns en tydlig utvecklingspotential för de marina helikoptersystemet. Organiserande! av FM helikopterflottilj medför att ett rationellare
utnyttjande kan ske av de samlade helikopterresurserna .
För framtiden kan skönjas en bild av
ett mer försvarsmaktgemensam t helikoptersystem där de marina uppgifterna
har sin naturliga och centrala plats. Marinflyget har och kommer fortsatt att ha
en ledande roll när det gäller utvecklingen inom helikopterområdet.
Utvecklingen av helikoptermaterielen och de verksamhetsområden som helikoptern kan användas inom kommer
att ge FM vassare förband.

Källförteckning:
Systemplan A för helikoptersyst em 2000
Försvarsbeslutet 1996
Försvarsmaktens årsredovisning 95/96
örlkn J Andersson FHS EU LHU 19100:4071

Fil. dr. Gunnar Åselius är verksam inom projektet
Östersjösäkerhet vid Militärhistoriska avdelningen vid Nya
Försvarshögskolan (f d. M HS)

Östersjöområdet i sovjetisk marindoktrin under
mellankrigstiden (1921-1940)1
Föredrag hållet vid Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i Karlskrona 3 december 1996
Syftet med denna uppsats är att granska den sovjetiska marindoktrinens utveckling
under mellankrigstiden. Granskningen skall ske i belysning av Sovjetmarinens
hotbildsföreställninga r i Östersjön, eftersom Östersjön under perioden var den viktigaste av Sovjetunionens marina teatrar. En tredjedel av den summa om 944 miljoner
rubler som marinchefen amiral Kuznetsov yrkade på för Sovjetflottans verksamhet
under 1941, skulle exempelvis satsas på Östersjöflottan (311 miljoner- den näst
största marinen i Stil/a havet fick 230 miljoner). Vid krigsutbrottet 1941 fanns
också 2 av Sovjetmarinens 3 slagskepp, 2 av dess 7 kryssare, 28 av dess 54 jagare, 71
av dess 212 ubåtar och 656 av dess 2.429 marinflygplan i Östersjön. 2
Undersökningen baserar sig framför allt
på forskning i det statliga marinarkivet i
S:t Petersburg (RGA VMF) där marinstabens, marinstyreisens och kommissariatets för örlogsflottan arkiv utnyttjats. I
dessa samlingar finns även material som
inte härrör direkt från marina myndigheter. Det gäller rapporter från den sovjetiska generalstabens 4:e styrelse (underrättelsetjänsten, sedermera GRU), liksom diplomatiskt material. Också dessa
senare handlingar har använts, eftersom
det får förmodas ha ingått i det bedöm-

ningsunderlag som stått till marinledningens förfogande.

Sovj etisk sjöförsvarsdoktri n
under mellankrigstiden
En doktrin kan beskrivas som ett antal
logiskt sammanhängande tankar kring
ett problem och dess lösning. Doktrinens
plats i det mänskliga tänkandets hierarki
har angivits som varande på nivån mellan ideologi och praktik. Doktrinen är
alltså en ideologi för vardagen eller- för
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att låna en vacker formulering från Tegner - tanken som "tar mandom likt gud
och blir handling" 3 En militär doktrin
skulle enligt detta synsätt utgöras av tankar kring förhållandet mellan en säkerhetspolitisk hotbild , de egna militära resurserna och det sätt på vilket dessa ska
användas för att avvärja hotet. 4
Om vi tills vidare lämnar den säkerhetspolitiska hotbilden därhän - hur såg
Sovjetflottan under mellankrigstiden på
sin egen styrka och hur tänkte man sig att
utkämpa ett kommande krig?
Resterna av en högsjöflotta i vardande var en del av det materiella arv bolsjevikerna övertog från den gamla regimen
1917. Efter det katastrofala nederlaget
mot Japan vid Tsushima hade duman
1912 antagit ett fartygsbyggnadsprogram, som år 1930 skulle ge Ryssland en
oceangående flotta med 24 slagskepp, 12
slagkryssare, 24lätta kryssare, 108 jagare
och 36 stora ubåtar.'
Till följd av de svåra förlusterna i fartyg, officerare och manskap samt den industriella ödeläggelse som följt efter första världskriget framstod tanken på en
högsjöflotta i början av 1920-talet dock
som föga realistisk. Genom Finlands och
de baltiska staternas frigörelse hade
dessutom Ryssland fått sin kuststräcka i
Östersjön reducerad till något 20-tal mil i
det innersta av Finska viken. Därför kom
sovjetiskt marint tänkande istället att domineras av den s.k. unga skolan -molodaja sjkola - vilken envetet förnekade
möjligheten av sjöherravälde i klassisk
mening och predikade slagskeppets
"död". Flygplanet och ubåten skulle i
framtiden göra sjöblockad och kontroll
över världshaven omöjlig, menade den
unga skolan . Den sovjetiska flottan skulle därför inriktas på kustförsvar, som
skulle genomföras med ubåtar, torped-
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fartyg och minor, i nära samverkan med
mark- och flygstridskrafter. 6
I mitten av 1930-talet, när Sovjetstatens industrialisering kommit igång,
svängde emellertid den sovjetiska doktrinen på nytt. Flottstyrkor hade grundats i
Norra ishavet och Stilla havet. Den kustnära, lätta flottan skulle nu bli oceangående. Sovjetunionen skulle få en marin
värdig landets ställning som stormakt,
förklarade premiärminister Molotov i ett
tal i januari 1938. I långtidsplaneringen
1937-46 ingick 15 slagskepp, 15 tunga
kryssare, 2 hangarfartyg och 336 ubåtar.
De blodiga utresningar som samtidigt
drabbade krigsmakten innebar att den
unga skolans ledande företrädare försvann och ersattes av nya män. Först
1940, när kriget stod för dörren, avbröts
oceanflotteprogrammet och en omprioritering skedde mot lättare fartygstyper. 7
Två problem framstår som centrala i
sammanhanget:
l) Vad låg bakom den unga skolan?
Hur kunde Sovjetstaten räkna med
att med en lätt kustflotta framgångsrikt kunna utkämpa försvarskrig mot
västmakternas slagskeppsflottor?
2) Varför uppstod i mitten av 1930-talet plötsligt tvivel på den förhärskande doktrinen? Vad låg bakom den
unga skolans fall och övergången till
det stalinistiska högsjöflotteprogrammet?
Den unga skolan var inte bara ett försök att rationalisera Sovjetunionens marina svaghet. Den kunde också stödja sig
på erfarenheterna från första världskriget, då den tsaristiska Östersjöflottan
fört en framgängsrik försvarskamp mot
tyskarna i Finska viken i skydd av omfattande minspärrar. 8
En av de ledande auktoriteterna när
det gäller den sovjetiska sjöförsvarsdok t-

rioens utveckling under mellankrigstiden, Robert W. Herrick, anser dock att
den unga skolans förnekande av sjöherraväldets möjlighet mindre var ett uttryck för en analys av sjökrigets lagar, än
ett oppurtunistiskt propagandanummer.
Den unga skolans hätska angrepp mot
sina meningsmotståndare visade att den
måste "make up in denunciation and invective what it lacked in logic ."~ Till viss
del är detta riktigt. Genom sin vurm för
jämförelsevis modern teknologi som minor, ubåtar och flyg var den unga skolan
självfallet ideologiskt passande för världens första socialistiska stat. Den kom
att fungera som samlingsbaner för de nya
röda officerare som stigit upp efter revolutionen , och som stod i opposition mot
den äldre, traditionellt sinnade generationen tsarofficerare. För statsledningen
i en traditionell landmakt som Ryssland
med dess svaga ekonomi, var tanken på
en "lätt flotta ", vilken endast skulle göra
nytta i samverkan med markstridskrafterna, självfallet också mer tilltalande. 10
Samtidigt framstår emellertid den
unga skolan på mänga sätt som särskilt
väl anpassad för krig i Östersjön. Effektivt sjöherravälde i Östersjöregionen har
alltid förutsatt en satsning på lätta, amfibiska stridskrafter, under segelfartygens
tid representerad av de galär- och raddarflottor som drabbade samman vid
Svensksund 1790.11 Under 1900-talet har
även kustartilleri, minor och markbaserade flygstridskrafter kommit att integreras i de marina doktrinerna i Östersjön.
Strävan efter sjöherravälde i global mening låter sig alltså inte problemfritt förenas med sjöherravälde i Östersjöregionen. En marin doktrin för hegemoni i
Östersjön anses kräva andra typer av fartyg och ett annat uppträdande, än den
som gäller för hegemoni på oceanerna.

Östersjöländernas flottor har - med
Geoffrey Tills ord- utvecklat
a different conception of maritime
strategy and ... a differerent maritime
culture from those characteristic of
nations facing the open oceans. 12
Vad låg då bakom övergången till den
stalinistiska högsjödoktrinen på 1930-talet? När den sovjetiske marinchefen Sergej Gorsjkov i sina marinhistoriska studier fyrtio år senare beskrev skiftet från
en lätt till en oceangående flotta under
Stalin, angav han som orsak att omvärlden i sina flottrustningar alltmera lagt
tyngdpunkten på stora oceangående artillerifartyg, varför detta från 1938 också
blev kärnan i den sovjetiska fartygsanskaffningen.13
De begränsningar som reglerat slagskeppsbyggena i stormakternas flottor
genom olika rustningsavtal (Washington
1922, London 1930) upphörde mycket
riktigt i mitten av 1930-talet, samtidigt
som Tysklands upprustning under Adolf
Hitler skapade nya säkerhetspolitiska
förutsättningar för Sovjetunionen.
Den tidigare forskningen har även
pekat på att de krafter som framträdde
som talesmän för en oceangående flotta
under 1930-talet hade sitt starkaste fäste
vid den nygrundade Stillahavsmarinen.
Det var exempelvis en ung ubåtsofficer i
stillahavsflottan som redan på den
XVII:e partikongressen 1934 fick uttala
den första kritiken mot den unga skolan.
Det var också män från stillahavsmarinen som kom att stiga till höga poster
inom flottan när utrensningsvågen bedarrat 1939: den nye flottchefen amiral
Kuznetsov , hans efterträdare Gorsjkov
och Gorsjkovs ställföreträdare amiral
Kasatonov tjänstgjorde alla i Fjärran
Östern när utrensningarna började. Föga
överraskande gynnade den nya doktri-
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nen dem som tjänat i de oceana teatrarna.t4
Det är samtidigt viktigt att notera att
de marina rustningar som inleddes med
tredje femårsplanen 1937 inte entydigt
kan sägas ha syftat till att skapa en oceangående flotta, verksam bortom Östersjön och Svarta havet. Det råder genuin
osäkerhet i forskningen om hur långsiktiga Stalins marina ambitioner egentligen
var. Det vittnesmål som amiral Nikolaj
Kuznetsov (marinchef 1939-46 och
1951-55) avlade i sina memoarer på
1960-talet pekade på att Stalin aldrig förstått hangarfartygs värde , och att han
inte heller för sina slagskepp tänkt sig
uppgifter utanför det omedelbara närområdet.15
Huvudtesen i Herricks bok från 1988
-vilken innebar en mindre omvärdering
av den uppfattning författaren företrätt
tjugo år tidigare - var att Stalins flottbyggnadsprogram 1937-38 i själva verket
innebar genombrottet för en särskild, inhemsk doktrin uppfattning: den "sovjetiska skolan", vilken därefter dominerade
sovjetiskt marint tänkande in på 1980-talet. Den sovjetiska skolan innebar en
syntes mellan den traditionella högsjödoktrinen och den unga skolans kustförsvarsdoktrin. Flottans huvuduppgift var
visserligen defensiv, men uteslöt inte offensivt agerande på en operativ nivå, i
samverkan med de offensivt inriktade
markstridskrafterna. Ubåtar och flyg var
de offensiva huvudvapnen, men tunga
artillerifartyg och även lätta hangarfartyg (som Sovjetunionen slutligen började
bygga på 1960-talet) kunde ha en roll att
spela i understödjande funktioner. sjöherravälde i sovjetisk mening betydde
herravälde inom en avgränsad krigsskådeplats. Syftet var alltså inte att kontrollera de globala sjövägarna utan de mari-
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na territorierna i Sovjetunionens omedelbara omgivning, där markstridskrafterna behövde understöd .
Som den ledande arkitekten bakom
den sovjetiska skolan utpekade Herrick
Vladimir Belli, en person som vi senare i
framställningen kommer att möta som
chef för marinstabens utrikesavdelning
1924-25. Belli blev 1926 lärare i operationskonst vid sjökrigsakademin och slutade sin karriär som konteramiral. Gorsjkov, som tillhörde sjökrigsakademins avgångsklass 1941 , hade varit en av Bellis
elever, och när han på 1970-talet definierade den sovjetiska synen på sjöherravälde citerade han sin gamle lärares texter
(Belli dog 1981,94 år gammal). 1"

Undersökningens
uppläggning
När jag i det följande studerar de sovjetiska hotbildsföreställningarna i Östersjöområdet under perioden kommer jag
att försöka visa att den hotbild som var
aktuell under den unga skolans epok i
själva verket inte omfattande angrepp
från stora slagskeppsformationer. Den
unga skolan behöver alltså inte av denna
anledning ha framstått som särskilt orealistisk.
För att visa detta kommer jag att
granska synen på Sovjetunionens övergripande säkerhetsintressen, synen på
hotet från västmakterna, randstaterna,
Sverige och Danmark , samt synen på det
svensk-finländska förhållandet under perioden 1921- 35.
Jag kommer också att hävda att i och
med den tyska marina upprustningen på
1930-talet blev det för första gången ett
problem för Sovjetunionens sjöstridskrafter att de i händelse av krig riskerades stängas in i Finska viken. Den sovje-

tiska expansionen i Östersjöområdet
1939-40, va rigenom Baltikum annekterades och Finland med våld tvingades avstå territorium i Finska viken och på Karelska näset , tycks ur flo ttans perspektiv
således närmast ha varit en livsfråga.
Sovjetunionens sjögräns i Östersjön utvidgades därigenom med 940 sjömiJI' och
nya framskjutna hamnar förvärvades i
Paldiski, Hangö och Liepaj a.
För att visa detta kommer jag att studera den omvärdering som skedde efter
undertecknandet av den brittisk-tyska
flottöverenskommelsen 1935, samt även
avslutningsvis diskutera de förändringar
den sovjetiska Östersjöflottans strategiska planering vid samma tid verkar ha genomgått .

Sovjetunionens
säkerhetsintressen
Sovjetunionens säkerhetsintressen i Östersjön gällde tillträdet till Finska viken,
men framför allt skyddet av den viktiga
staden Leningrad, vars roll i de finsk-sovjetiska förhandlingarna hösten 1939 är
väl dokumenterad. 18
Den ledande sovjetiske strategiske
tänkaren under 1920-talet, Alexander
Svetjin, jämförde Leningrads roll i ett
framtida krig med fästningen Sevastopols under Krimkriget. Enligt Svetjin
skulle det under Krimkriget ha varit fördelaktigare för ryssarna att ta upp striden mot angriparen längre inåt land . Genom Sevastopols betydelse som bas för
Svartahavsflottan tvingades dock tsarens
arme engagera fienden "vid själva vattenbrynet, under de för fiendens förbindelser gynnsammaste villkoren och de
för oss maximalt ogynnsammaste".
På samma sätt var det med Leningrad . sjöförbindelserna och koncentra-

tionen av stora städer väster om staden
skulle erbjuda goda förutsättningar för
en fientlig uppmarsch , bättre än de som
exempelvis rådde längs den glesbefolkade gränsen mot Polen. Leningrads ställning som militärindustriellt centrum
gjorde det samtidigt otänkbart för ryssarna att uppge staden. Det var särskilt försörjningen av Röda armens motoriserade transporter som hotades. Här fanns år
1925 56 % av Sovjetunionens gummiindustri och 48 % av dess elektrotekniska
industri. 1"
Känslan av utsatthet bör ha accentuerats av det faktum att efter första världskriget Storbritannien framstod som den
militärt dominerande makten i Östersjöregionen. Åren 1919-20 hade Royal
Navy hållit en eskader i Finska viken för
att bistå den baltiska självständighetskampen, och då eftertryckligt demonstrerat för den sovjetiska Östersjöflottan
att den inte ens inne på sitt eget basområde kunde känna sig säker: natten till
den 18 augusti 1919 smög sig åtta brittiska torpedbåtar in på Kronstadts redd
och oskadliggjorde två slagskepp och ett
depåfartyg. 20
Både brittiska och franska eskadrar
gjorde under hela 1920-talet också täta
visiter i Baltikum och Finland. Särskilt
britterna var flitiga besökare. Syftet var
dels att motverka det tyska inflytandet i
Finland, menade 1924 den sovjetiske marinattachen i Helsingfors, A.. M. Petrov,
men främst
att visa finnarna, att efter måttet av
Röda flottans tillväxt och utveckling
kan deras beskyddare med lätthet utsträcka sin hand även till Östersjön. 21
Att ibland samma kryssareskader ur
Royal Navy kunde besöka Östersjön två
år i rad tolkade den sovjetiska marinstaben som ett tecken på att flottbesöken
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inte bara var politiska demonstrationer,
utan också täckmantel för operativa förberedelser.ZZ
Det är mot denna bakgrund som den
sovjetiska diplomatin envetna strävanden att begränsa icke-strandstaters militära styrkor i Östersjöregionen bör ses.
Ä ven om Sovjetunionen under 1920-talet stod utanför Nationernas förbund
och var mycket misstänksam mot organisationens syften, undersökte man
möjligheten att genom olika folkrättsliga arrangemang nå detta mål. I juni
1920 föreslog Sovjetregeringen i samtal
med britterna att endast strandstater
skulle få rätt att hålla örlogsfartyg i Östersjön och Svarta havet, något som
dock bryskt avvisades av Lloyd Georges
regering. (Småstaterna Finland och Estland, som inte ville ge Ryssland förevändning att återupprusta sin flotta, föreslog betecknande nog samma sak.)
Propån upprepades på nytt - likaledes
utan framgång - vid fredskonferensen
med Turkiet i Lausanne 1922, samt vid
ett sammanträde i Rom 1924 med Nationernas förbunds konferens för utsträckning av Washingtonavtalets marina rustningsbestämmelser. Vid det senare tillfället erbjöd Sovjetunionen att
reducera sina tonnageanspråk från
400.000 ton linjefartyg till 280.000 ton
(de ledande sjömakterna Storbritannien
och USA hade i Washingtonavtalet tillerkänt varandra c:a 500.000 ton!) , i utbyte mot att främmande flottor bannlystes i Östersjön och Svarta havet. 23

Hur stora styrkor skulle
västmakterna sätta in?
Hur den sovjetiska marinledningen tänkte sig västmakternas deltagande vid ett
krig i Östersjön framgår bl.a. av det
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märkliga konfliktscenario marinstabens
operationstyrelses utrikesavdelning formulerade sommaren 1924, som bakgrund till Östersjöflottans höstmanöver
samma år. Man skisserade då ett läge ,
där handelspolitisk oenighet med Frankrike fick den franska regeringen att
plötsligt med våld försöka framtvinga en
omläggning av Sovjetunionens ekonomiska system. Sedan fransmännen utnyttjat sitt inflytande i Baltikum för att
framprovocera en gränskonflikt mellan
Estland och Sovjetunionen, avbröt Paris
förbindelserna och sände en flotta till
Finska viken. Röda armen hade framgångar vid gränsen och ryckte in i Estland, varför fransmännen förberedde en
landstigning i ryggen på de sovjetiska
trupperna . Det var denna landstigning
som Östersjöflottan under manövern
skulle få i uppgift att avvisa. Det framhölls dock att det inte var franska trupper som skulle landstiga utan estniska,
eftersom den franska regeringen av inrikespolitiska skäl knappast kunde väntas
sätta in egna soldater. 24
Västmakterna antogs alltså liksom
under inbördeskriget främst agera genom ombud, och i ett krig med Sovjetunionen endast i begränsad omfattning
engagera sina egna militära resurser. En
koalition av småstater skulle ställas på
fötter och sedan hållas under armarna
med örlogsfartyg och flygplan, pengar
och vapenleveranser. 25
Frågan hur stor västmakternas egen
insats i ett krig mot Sovjetunionen kunde
tänkas bli var naturligtvis central, men ej
alldeles lätt att besvara. När det gällde
den franska flotteskader som uppträdde i
det ovan refererade manöverscenariot
förutsattes slagskepp ingå , men detta ansåg utrikesavdelningens chef Vladimir
Belli egentligen vara orealistiskt. I en

särskild utredning i frågan framhöll han
att man måste ta med i beräkningarna
den ständiga rivaliteten mellan "de imperialistiska makterna ". Fantasifulla spekulationer om ett franskt-brittiskt eller
brittiskt-amerikanskt krig om världsherravälde som nära förestående, var ett
ständigt återkommande tema i sovjetiska
säkerhetspolitiska överväganden under
perioden. 26
Frankrike hade sedan länge sin flotta
koncentrerad till Medelhavet och kunde
inte skicka iväg några styrkor till Östersjön, menade Belli, utan att de för britterna blottställde sin sydkust och förbindelserna med sina kolonier i Nordafrika. Den latenta konflikten med Storbritannien innebar också att en fransk eskader måste finnas beredd i Engelska
kanalen. Den franska flottan var dessutom begränsad i storlek, och det var
osannolikt att de skulle riskera något av
sina sex moderna slagskepp för att hjälpa
balterna, som ju trots allt inte var deras
viktigaste bundsförvanter. Det troligaste
var istället att en fransk expeditionsstyrka
till Östersjöområdet skulle bestå av lätta
stridskrafter som ubåtar och jagare, möjligen förstärkta med flygstridskrafter.
Britterna däremot hade efter den tyska flottans försvinnande ingen allvarlig
motståndare i Europa som krävde deras
uppmärksamhet, och kunde för operationer i Finska viken utan problem avdela stridskrafter, minst dubbelt så starka
som den sovjetiska Östersjöflottan. 27
Eftersom den sovjetiska Östersjöflottan vid denna tidpunkt förfogade över 2
slagskepp, Royal Navy över 24, kan det
tyckas att Belli ändå taxerade den möjliga brittiska insatsen väl lågt. Kanske såg
han Storbritanniens globala engagemang
som en begränsande faktor.
En annan svaghet i britternas ställ-

ning i Östersjön var otvivelaktigt frånvaron av förberedda baser. Sommaren 1925
oroades det sovjetiska Utrikeskommissariel av envisa rykten om ett avtal mellan
Storbritannien och Estland om arrendering av Dagö och Ösel i detta syfte, och
föreslog att den sovjetiska pressen skulle
instrueras att driva en kampanj i frågan.
Den sovjetiske marinattachen i London
betvivlade inte sanningshalten i ryktena,
men ansåg det osannolikt att det labourinfluerade parlamentet skulle godkänna
några militära förberedelser på öarna i
fredstid. 2g
Den brittiske generalen Kirkes roll
som rådgivare till den finländska försvarskommissionen och vid organiserandet av Finlands kustförsvar 1924-25 födde misstankar om basplaner även i Finland. Britterna avsåg att återupprätta de
gamla ryska befästningarna i ÅboÅlands skärgård menade Belli, för att få
en nordlig pendang till det basområde de
avtalsvägen tidigare säkrat på de estländska öarna. 2"
Med en hänsyftning på Gogols kända
skådespel noterade marinattachen i Helsingfors i början av 1925 att britterna ämnade sända en "revisor" för att organisera det finländska flygvapnet. Därmed
skulle Sovjetunionen också få slutgiltigt
besked om hur britterna tänkte sig de
finska stridskrafternas användning:
Det förefaller som om England i allmänhet, tvärtemot Frankrikes politik,
inte rustar öppet. Det har förslösat
sina pengar, det behöver nationerna
för sina olika kombinationer, det
skyndar sig ej att ingå allianser som i
betydande grad är knutna till England självt utan försöker endast bereda jordmånen och locka och förmå lokala politiker sedan man tvingats lägga ut sina egna pengar. 30
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Hotet från randstaterna
Stormakterna skulle möjligen sända ett
par slagskepp, lättare sjö- och flygstridskrafter, knappast några landstigningsstyrkor. Huvuddelen av den kapitalistiska koalitionens militära insats väntades
fienden anförtro åt randstaterna.
I en översikt som den sovjetiska marinstabens operationsstyrelses utrikesavdelning presenterade i mars 1924 beskrevs de baltiska republikerna som "ett
gevär i ententens händer, riktat mot
SSSR." Ryssland kunde därför numera
inte längre "lugnt betrakta den framtida
utvecklingen för sina många intressen i
Östersjön". Även om Sovjetunionen inbjudits att diskutera samarbete med
baltema kring frågor om järnvägstrafik,
postväsende och sjöräddning, hade det
hållits utanför alla viktiga politiska och
ekonomiska överläggningar mellan sina
grannar. Detta, menade man, visade hur
västmakterna höll på att sammanfoga
baltstaterna till ett block, som på befallning skulle kunna vändas antingen mot
Tyskland eller Ryssland. Ändå var rapportens författare, Bellis företrädare som
chef för marinstabens utrikesavdelning
Cholodovskij, säker på att de baltiska republikerna "i en inte allt för avlägsen
framtid som ett resultat av vår politiska
seger kommer att sluta sig till SSSR".
När det gällde Polen och Finland var
läget annorlunda , framför allt genom de
starka antikommunistiska stämningar
som behärskade dessa länder. Finland
kunde genom sina nära band till Sverige
och Tyskland visserligen väntas utveckla
en viss självständighet gentemot västmakterna. Polen däremot tycktes vara
totalt underkastat Frankrike , och endast
invänta marschorder. Som säkra fiender
vid en konflikt räknade Cholodovskij
således Polen och Finland , som troliga
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fiender - och under alla omständigheter
som "fientliga neutrala" - Estland och
Lettland. Den enda randstaten som kunde tänkas förbli strikt neutral i ett krig
mot Sovjetunionen var LitauenY
I en rapport från den militära underrättelsetjänsten (generalstabens 4. huvudstyrelse) från oktober 1928, påpekades att Storbritannien och Frankrike liksom tidigare hade ett krig mot Sovjetunionen som mål för sin politik, och i detta
syfte fortsatte att organisera randstaterna vid Östersjön för krig: "imperialisternas förberedelser för en ny intervention i
SSSR fortsätter med oförändrat tempo".
Det konstaterades att Finland, Polen
och baltstaterna under de senaste fem
åren ökat antalet mobiliseringsbara infanteridivisioner från 98 till114 och antalet flygplan från 200 till 520. Antalet
medlemmar i "borgerliga-fascistiska militärorganisationer" hade fyrdubblats sedan 1923 och räknade nu sammanlagt
över en miljon . Det var Polen som ensamt stod för huvuddelen av de militära
resurserna, liksom det stod för huvuddelen av den vapen- och ammunitionsindustri som hastigt höll på att växa upp i
regionen. Den polska civila industrin
skulle också snabbt gå att ställa om för
krigsproduktion. 32
Redan 1923 hade marinattachen i
Helsingfors Petrov hävdat att man kunde
ha en relativt säker bild av det marina läget i regionen om 2 till4 år: en ring av finländska, lettiska, estniska och polska sjöstridskrafter skulle blockera Sovjetflottans utfart i Östersjön. Man mås te vara
klar över samtliga länders strävan att
skapa marina styrkor, mäktiga nog att
försvåra eller paralysera Sovjetunionens
flottas operationer, på order och med understöd av de mäktiga kapitalistiska sjömakterna.33

I slutet av 1920-talet föreföll det
dock möjligt att baltstaterna skulle begränsa sitt deltagande till att upplåta baser och territorium, tills dess konflikten
mellan Polen och Litauen om Vilna fått
en lösning. Också med Tyskland måste
Polen försonas, innan dess uppmärksamhet kunde vändas österut helt och fullt.
Detta kunde bli problematiskt och innebar att ett krig under den närmaste framtiden trots allt syntes ganska osannolikt.J'
Dessutom blev randstaternas flottupprustning förhållandevis beskedlig. År
1928 förfogade de estniska, lettiska, finska och polska flottorna tillsammans
över 10 jagare, 10 kanonbåtar, och 2 ubåtar. I den sovjetiska Östersjöflottan ingick vid samma tid 3 slagskepp, 2 kryssare, 12 jagare och 9 ubåtar."

Sverige och Danmark Östersjöinloppens väktare
Randstaterna var alltså inte något stort
hot till sjöss, och det fanns möjligen också skäl att ifrågasätta deras inbördes
enighet och politiska beslutsamhet. Inte
heller Sovjetunionens grannar i väster
represe nterade något allvarligt problem
för den unga skolans sjöförsvarsdoktrin.
Även Sverige och Danmark räknades
dock till de "fientligt neutrala" Östersjöstaternas skara. Man visste att Sverige
betraktade möjligheten av krig med andra stater än Sovjetunionen som "rent
teoretisk", medan Danmark- sedan landet beträtt "den totala nedrustningens
väg" - troligen passivt skulle låta sig utnyttjas av brittiska och franska intressen
vid en konflikt mellan dessa makter och
Sovjetunionen 36
Ur detta perspektiv blev de muddringsarbeten som 1925 inleddes på den

danska sidan av Öresund (Drogden)
mycket oroande. Därigenom skulle nämligen infarten för brittiska slagskepp i
Östersjön avsevärt underlättas. Det sovjetiska sändebudet i Köpenhamn försäkrade visserligen att trots de pågående
grävningsarbetena i Drogden någon militär allians mellan Storbritannien och
Danmark inte existerade, och att alla utrikespolitiska äventyrligheter vore den
försiktiga danska regeringen under Stauning fullkomligt främmande. Utrikeskommissarie Tjitjerin var dock tveksam:
Vi har fått officiella och inofficiella
försäkringar om att detta är helt
oskyldigt och att man under inga omständigheter på denna plats kommer
att gå så djupt att det passar örlogsfartyg. Men dessa försäkringar lugnar
oss inte alls, och vi fruktar starkt att
det under halvsekretessens täckmantel öppnas för de kraftigaste engelska
krigsfartygen att tränga fram ända till
våra kuster. 37
På den svenska sidan Öresund, i
Flintrännan, genomfördes inga muddringsarbeten, men ryssarna tycks ha varit
fast övertygade om att sådana förbereddes även här. Beskickningen i Stockholm
gav också en betydligt mer alarmistisk
bild av läget än den i Köpenhamn, och
uppgav bl.a. att representanter för främmande makt (vilken var dock okänt) deltagit i Sund-frågans beredning i det
svenska försvarsdepartementet. Den
svenske försvarsministern Per Albin
Hansson hade i en T ASS-intervju dessutom avstått från att dementera tidningsuppgifter om en muddring av Öresund,
tidningsuppgifter som särskilt framhållit
projektets strategiska betydelse. 38
Enligt sändebudet i Stockholm Dobrolevskij tillhörde i Sverige inte bara högern och officerskåren de utrikespolitiskt
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äventyrliga krafterna, utan även ledningen för det socialdemokratiska partiet. I
en kommentar till den ovannämnda
T ASS-intervjun med Hansson, som
Pravda publicerades med anledning av
1925 års omfattande reduktion av den
svenska armen, protesterade Dobrolevskij mot att partiorganet rubricerat artikeln "Sveriges försvarsminister anser faran från SSSR:s sida överdriven ". Hanssons hållning kunde verkligen tolkas annorlunda, menade Dobrolevskij. I den
grundläggande frågan var socialdemokraterna i själva verket på samma linje
som högern, och bestred inte påståendet
att Sovjetunionen utgjorde ett hot mot
randstaterna. De ansåg endast att hotet
för närvarande var försvagat eller riktat i
andra väderstreck. För att sitta kvar vid
makten var socialdemokraterna dessutom beroende av samarbete med liberalerna, och dessa styrdes ju -liksom större
delen av den svenska borgerligheten- av
landets banker, som i sin tur kontrollerades av brittiskt kapital:
Den [socialdemokratiska regeringen]
är enligt min åsikt ännu inte fångad i
den engelska antisovjetiska politikens
nät, har ännu inte engagerat sig, men
utgörande en leksak i de borgerliga
krafternas händer lutar den ditåt och
kan engagera sig. 39

Det svensk-finländska
förhållandet
Det sovjetiska huvudintresset när det
gällde Sverige var dock inte Öresund eller relationerna till Storbritannien, utan
förhållandet till Finland.
I skuggan av Ålandskonflikten hade
under de första åren av Finlands självständighet de officiella förbindelserna mellan
grannländerna varit förhållandevis svala.
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Först i mitten av 1920-talet skedde i både
Stockholm och Helsingfors en viss kursändring. President Relanders besök i
Stockholm i juni 1925 och Gustav V:s
svarsbesök i Helsingfors två månader senare utgjorde symboliska bekräftelser på
den nya, vänskapligare atmosfären. I Finland hade man då uppgivit förhoppningarna om att kunna finna en trovärdig säkerhetslösning genom samarbete med Polen och de baltiska republikerna. Uppmuntrad av Storbritannien blickade man
istället över Bottenviken.4('
I Sverige började i kölvattnet till1925
års försvarsbeslut dessutom delar av militärledningen se en framtida uppgift för
krigsmakten inom ramen för NF-medlemskapet med dess stadganden om bistånd till angripna medlemsstater. strategin skulle visa sig framgångsrik, när
kretsen kring Helge Jung och Ny Militär
Tidskrift i den uppfordrande skriften Antingen-Eller skickligt motiverade sina
krav på nya försvarssatsningar genom att
hänvisa till den kollektiva säkerhetens
förpliktelser. Därigenom lyckades man
"krypa under skinnet" på den socialdemokratiskt-frisinnade riksdagsmajoriteten och skaffa sig ett avgörande inflytande inom 1930 års parlamentariska försvarskommission.4 '
Även de svenska politikerna såg gärna en ökad nordisk orientering av den
finländska politiken, men förhöll sig
mera kallsinniga till att i detta syfte ikläda sig militära förpliktelser gentemot
Finland. Mot denna bakgrund har frågan
rests om det svensk-finländska samarbetet endast var ett långtgående informationsutbyte eller - som Martti Turtola
menar - i Finland togs som löfte om något mer. 42
I den sovjetiska marinstabens bedömningar tycks man dock haft en ganska re-

alistisk bild av Sveriges hållning i detta
avseende. Krass egennytta beskrevs som
svenskarnas viktigaste motiv för att engagera sig för sin östre granne, men de
tillskrevs inga önskningar om förpliktigande försvarssamarbete. "Sverige betraktar Finland som en sköld mot faran",
förklarade Belli i sin lägesöversikt från
november 1924. Det önskade inte ingå
en regelrätt allians, men skulle säkert
iaktta en välvillig neutralitet om "den
finländska bourgeoisien" gjorde allvar av
sina aggressiva avsikter gentemot Sovjetunionen.43
Ännu i början av 1920-talet betraktades den svenska flottan som en betydande militär maktfaktor i regionen . Som
förstärkning till randstaternas beskedliga
flottstyrkor , ansåg Petrov att man i Finska viken måste räkna med "Nationernas
förbunds första reserv- svenskarna i området i Hangö-Ärö, med 11 tumskanoner
på tre pansarskepp" vilka skulle rycka ut
vid ett krig mot Sovjetunionen "under
förevändning att skydda den svenska befolkningen i Finland på mandat från Nationernas förbund" 44 De svenska pansarskeppen av Sverige-klass, menade han,
kunde visserligen inte jämföras med moderna slagskepp av Dreadnought-typ,
men de representerade "ändå för Östersjön genom sin rörelseförmåga - i exempelvis Åbolands skärgård - ... en betydande styrka. " 45
Det första större svenska flottbesöket
i Finland sommaren 1924, vilket sammanföll med 134-årsdagen av segern vid
Svensksund 1790, var ett varsel om ett
kommande svenskt-finskt närmande . I
ryska ögon var det gemensamma firandet av Svensksundsminnet en tydlig markering mot arvfienden i öster. Britternas
uppmuntrande roll i bakgrunden noterades också. När den svenska eskadern av-

seglade, rapporterade Petrov, hade den
brittiske ministern i motorbåt följt hela
vägen ut till havsutloppet Att kung Gustav V vid sitt statsbesök i Finland året
därpå åtföljdes av två pansarskepp och
fyra jagare, visade enligt sändebudet i
Stockholm Dobrolevskij att visiten inte
bara hade
karaktär av svarsvisit, utan det synnerligen imponerande och pompösa
besöket av den svenska eskadern är
avsett att blända finnarna. 46
När vid 1920-talets mitt tecknen på
kontakter mellan generalstaberna i
Stockholm och Helsingfors intensifierades, fokuserades den sovjetiska uppmärksamheten på Ålandsöarna. För den
händelse ett sovjetiskt-finländskt krig
skulle framkalla revolution i Finland,
trodde man att Sverige skulle ockupera
Åland och Åbolands skärgård. Detta antagande baserade sig förmodligen på
Sveriges agerande vintern 1918. Intressant nog innehöll faktiskt 1927 års svenska försvarsplan ideer om en ockupation
av Åland, vilka skulle sättas i verket om
hela eller delar av Finland ockuperades.47
Från 1933 fördes konkreta diskussioner mellan de svenska och finländska generalstaberna rörande Åland. Här var
länderna dock oeniga. Finländarna fruk tade att ögruppen snabbt skulle falla i
sovjetiska händer vid ett anfall varvid
sjöförbindelserna över Bottenviken skulle skäras av. Därför krävde de att Ålands
demilitariserade status skulle ändras.
Svenskarna däremot ifrågasatte att
ögruppen skulle vara hotad, och var därför ovilliga att riva upp Ålandskonventionen från 1921. ~
Den sovjetiske militärattachen i Helsingfors visste att Åland var föremål för
diskussioner militärledningarna emellan,
4
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men hade inga konkreta upplysningar.
Vid tiden för den svenske generalstabschefen generalmajor Nygrens besök i
Finland hösten 1934 noterade han dock
att generalen Henri de Champs - som i
pressen öppet argumenterat för svenskfinländsk försvarssamverkan och själv
varit en av pionjärerna när de hemliga
generalstabskontakterna inleddes tio år
tidigare- i en artikel i Aftonbladet anslutit sig till dem som krävde en revision av
trakta ten.49
Men även om svenskarna intresserade sig för det finländska försvaret på Karelska näset och öarna i Finska viken,
hade de dock visat sig ovilliga att bidraga
med pengar eller teknisk expertis, påpekade attachen."' Efter 1925 års försvarsbeslut tycks dessutom värderingen av
den svenska flottan ha skrivits ned. Hösten 1933 rapporterade marinattachen i
Stockholm att Sveriges sjöstridskrafter
numera var otillräckliga för att lösa alla
sina uppgifter, och att de under de närmaste fem åren skulle vara uteslutande
inriktade på kustförsvar.''

1935 - Nya förutsättningar
genom Tysklands
återupprustning
Det förefaller alltså som om det marina
hotet mot Sovjetunionen i Östersjön
under den unga skolans era uppfattades som i viss mening begränsat. Sovjetunionens huvudfiender i Europa Storbritannien och Frankrike- var visserligen mäktiga sjömakter men ansågs
ovilliga att sätta in några större styrkor.
Randstaterna rustade visserligen intensivt, men byggde aldrig upp några betydande styrkor till sjöss. Den enda starkare sjömakten bland regionens småstater var Sverige, som dock bedrev en
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avvaktande politik och vars flotta med
åren framstod som allt mindre imponerande.
Inför denna hotbild framstår den förhärskande kustförsvarsdoktrinen som en
förhållandevis adekvat lösning på Sovjetunionens försvarsproblem i regionen.
Den enda kapitalistiska Östersjöstat
som ägde sjömilitära resurser jämförbara eller starkare än Sverige var Weimartyskland, som Sovjetunionen hade utmärkta förbindelser med . Bägge makterna tillhörde världskrigets förlorare
och förenades även i sitt missnöje över
staten Polens återupprättande. I spåren
av Rapallofördraget 1922 hade ett omfattande ekonomiskt och militärt tysksovjetiskt samarbete utvecklats. 52 Om
Ryssland och Tyskland fick möjlighet
att återskapa sina marina stridskrafter i
Östersjöregionen, menade Cholodovskij i sin översikt våren 1924, skulle de
brittisk-franska försöken att dominera
Europa gå om intet. I händelse av ett
krig skulle Tyskland vara Sovjetunionens enda troliga bundsförvant vid Östersjön, under alla omständigheter den
enda välvilligt neutrala makten, ansåg
han. 53
Genom Hitlers maktövertagande
1933 ändrades emellertid förutsättningarna avsevärt. När Storbritannien sommaren 1935 undertecknade en flottöverenskommelse med Tyskland, som gav
detta land rätt att rusta upp sin flotta till
en nivå som motsvarade 35 % av Royal
Navys, fick Hitler i praktiken ensamrätt
på sjöherraväldet i Östersjön . Därigenom hade det militärpolitiska läget i regionen kastats om. Hotet kom inte längre primärt från utomstående stormakter
med marina intressen att bevaka även på
andra håll i världen, utan hade sitt ursprung inne i Östersjön.

I augusti analyserade den sovjetiska
generalstabens underrättelsestyrelse den
nya strategiska situationen i Östersjön i
en särskild rapport, undertecknad av styrelsens vice-chef Nikonov och chefen för
1:a avdelningen Sjtejnbrjuk.
För Nikonov och Stjejnbrjuk var det
uppenbart att Tysklands återupprustning
var något som Storbritannien eftersträvade. Ja, Hitler uppfattades i själva verket som ett redskap för den brittiska imperialismen i dess strävanden att dominera Europa. När den tyska flottan växte
i norra Europa, menade de, skulle
Frankrike tvingas tunna ut sina flottstyrkor i Medelhavet, och Royal Navys dominans i detta hav därigenom underlättas.54
Ä ven om britterna troligen skulle understödja ett tyskt anfallskrig mot
Sovjetunionen, ansågs det dock otroligt
att de skulle tillåta Tyskland att dominera Östersjöregionen. Därför skulle britterna till varje pris försöka bevara sitt inflytande över de skandinaviska länderna.
Det fastslogs exempelvis att
Sveriges aktiva deltagande i ett antisovjetiskt krig på Tysklands sida är
endast tänkbart vid Englands aktiva
anslutning till den anti-sovjetiska
fronten.''
I en särskild framställan till chefen för
generalstabens underrättelsestyrelse i
december 1935 deklarerade marinchefen
Orlov att underrättelseinhämtning om
de tyska och japanska flottorna i fortsättningen skulle prioriteras. Bl.a. efterfrågades information om dessa staters landstigningstaktik och överskeppningsresurser, om bestyckning, pansartjocklek och
motorer på de tyska "Deutschland"skeppen, och om bakgrunden till de förhållandevis små tyska ubåtarnas höga
taktiska prestanda. 56

Kapplöpning ur Finska viken
Det sannolika brohuvudet för det tyska
anfallet mot Sovjetunionen var Baltikum,
och det troligaste var att de tyska trupperna skulle transporteras sjövägen till sina
uppmarschområden i Estland och Lettland. Den tyska flottans uppgift skulle bli
att skydda denna uppmarsch, vilken beräknades ta gott och väl ett par veckor. 57
Därmed blev det viktigt för den sovjetiska Östersjöflottan att kunna operera
även utanför Finska viken. Det var inte
längre enbart fråga om att möta ett angrepp av begränsande flottstyrkor mot
Leningrad. Flottans viktigaste uppgift
måste istället bli att slå mot fiendens
trupptransporter ute på Östersjön. Nikonov och Sjtejnbrjuk förutsåg att tyskarna
därför till varje pris skulle försöka hindra
de sovjetiska sjöstridskrafterna från att
komma ut ur Finska viken. De framhöll
att Tyskland i sitt fartygsbyggnadsprogram prioriterade jagare, ubåtar och lätta enheter, vilka skulle vara särskilt användbara i Finska vikens besvärliga farvatten.
För att lyckas med att stänga inne ryssarna måste Tyskland även utvidga sitt
basområde till norra Östersjön . Allt pekade på att de bästa baserna för operationer med större linjefartyg mot Finska
vikens mynning låg i Stockholm och
Fårösund. Överhuvudtaget var Sveriges
viktigaste roll i det kommande kriget att
fungera som försörjningsbas för operationerna i öster. Nikonov och Sjtejnbrjuk
tolkade exempelvis den debatt som ett
par år tidigare (genom de Champs' artikel) uppflammat rörande Ålands demilitariserade status som ett tecken på, att
starka krafter på ömse sidor om Bottenviken nu arbetade för en revision av traktaten från 1921. Syftet var att underlätta
ett framtida fälttåg mot Sovjetunionen. 58
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på egen hand få herravälde i Östersjön.
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skolans anhängare kom typiskt nog
mycket av kritiken mot dem också att fokuseras på det faktum att de förnekat
sjöblockaden s möjlighet. I en av de hätskaste angreppen, som publicerades i tidningen Krasnyj flat på sensommaren
1938 (när de flesta av "fienderna" redan
avrättats och fängslats) anar man vagt att
författaren haft Finska vikens trånga vatten och luftrum i tankarna , när han ger
luft åt sin indignation över den unga skolans ideer:
Fiendeagente rna från den " unga skolan" hävdar att blockad är omöjlig
under de förhållanden som råder med
moderna sjöstridsmede l
På detta sätt försökte fienderna å ena
sidan förleda oss från faran med
blockadopera tioner, å andra sidan
förleda oss från taktiken med anfallsoperationer med våra lätta styrkor på
långt avstånd från baser i vårt land.
Det är uppenbart för oss att ubåtar
kan bli totalt blockerade i trånga och
begränsade områden.... Vad gäller
marinflyg är det svårt att blockera.
Men detta innebär inte att det inte
finns några militära medel som kan
möta flyg. Flygplan kan uppspåras
och lokaliseras. Flygplan kan förstöras på flygfältet. Flygplan kan mötas i
luften och förstöras. Marin- och flygbaser, hävdar vi, är mer tillgängliga
för flyganfall än en flotta ... 63
Från det tidiga 1920-talet hade Östersjöflottan planerat och övat för ett aktivt
positionsförsv ar i det innersta av Finska
viken, mot en (begränsad) fientlig slagflotta, som väntades försöka tränga fram
mot Leningrad. Fiendens huvudstyrka
skulle mötas vid en första minspärr söder
om Hogland, varifrån ryssarna sedan

kunde falla tillbaka till huvudpositio nen
vid infarten till Kronstadt. Förbanden
hade övat minutläggnin g och luftförsvar.
Senare fick även sammansatta operationer med flyg, torpedfartyg och ubåtar
mot fientliga fartygskoncen trationer, liksom understöd vid landstignings operationer, stort utrymme. 64
När den tyska upprustninge n kommit
igång började dock bilden förändras.
Sommaren 1939 omorganisera des Östersjöflottan. Fartygen indelades i enlighet
med nya operativa principer, där olika
förband skulle verka på olika avstånd
från hemmabasern a. De stora övervattensfartygen, sammanförde s till "Östersjöflottans eskader". Inom eskadern avdelades 2 slagskepp och 4 jagare för att
understödja landstridskra fterna och ta
upp striden med fiendens tunga enheter,
medan 2 kryssare och 8 jagare utgjorde
"Östersjöflott ans avdelning lätta stridskrafter", som skulle operera mot fiendens förbindelselin jer. Fregatter och
minfartyg tilldelades lokala uppgifter
inom sjöområdesfö rsvaret. 65
Under finska vinlerkriget prövades
den nya doktrinen. Medan de tunga
eskaderfartyg en understödde Röda armens operationer längs Karelska näset,
opererade avdelningen lätta stridskrafter
tillsammans med de tre ubåtsdivision erna (29 ubåtar) från Estland och Lettland
mot finländarnas kommunkatio ner i
Bottenviken. I amiral Kuznetsovs order
till flottan den 3 november 1939 inför angreppet på Finland ingick bl.a. uppgiften
att täcka Finska viken mot ett möjligt ingripande från den svenska flottan, vilket
rimligen bör ha fallit på ubåtarna och avdelningen lätta stridskrafter. 66
Erfarenhetern a från vinlerkriget blev
blandade. Även om Östersjöflotta n gjorde nytta som understöd till landstrids-
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krafterna längs Finska vikens stränder, i
den funktion man övat sedan 1920-talet,
var beredskapen för operationer ute i
Östersjön mindre. I en rapport till premiärminister Molotov i augusti 1940 konstaterade Kuznetsov att
Erfarenheten från striderna med vitfinnarna i Östersjön visade svag kunskap hos den med Röda fanans orden
dekorerade Östersjöflotta ns chefer
rörande teaterns område, i synnerhet
rörande Bottenviken.
En av orsakerna till detta utgjorde
den omständighet en, att under loppet
av de senaste åren några övningsseglatser i nämnda områden inte företagits av våra fartyg.
För att råda bot på denna brist föreslog nu Kuznetsov regeringen att Östersjöflottans ubåts- och fartygschefer skulle sändas ut på en hemlig rekognosceringskryssning i Bottenviken ombord på
ångaren "Sibir"'Y
När de nya framskjutna positionerna
i Östersjön tryggats våren 1940, fastslog
Kuznetsov i ett antal skrivelser till Stalin,
Molotov och Zjdanov den 5 april att
tyngdpunkten i Östersjömarin ens operationer i fortsättningen skulle förläggas så
långt västerut som möjligt, kring Finska
vikens mynning och i Östersjön istället
för som tidigare mellan Hogland och
Kronstadt. Detta förhållande måste också bestämma Östersjöflotta ns framtida
organisation. Flottans militärråd och
stab borde flyttas från Kronstadt till Paldiski i Estland. Härifrån skulle flottans
"kärna" kunna ledas. Flottans kärna var
enligt Kuznetsov de förband som skulle
kunna lösa självständiga operativa uppgifter över hela Östersjöteate rn, på långt
avstånd från hemmabasen: linjefartygen,
avdelningen lätta stridskrafter, de stora
och medelstora ubåtarna samt huvudde-
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len av flyget."" Flyttningen skulle även tillåta Östersjöflotta ns militärråd att
odelat koncentrera sin uppmärksamhet på stridskärna n, på de västliga baserna, på deras inrättande och befästande och på lösningen av de operativa problem som uppstått till följd av
den med Röda fanans orden dekorerade Östersjöflotta ns nya läge.""
Området öster om Hogland, där huvuddelen av Östersjöflotta n tidigare haft
sina uppgifter, skulle ombildas till Kronstadts örlogsbasomr åde. Här skulle övriga fartyg, kustartilleri och luftförsvarsförband ha i uppgift att skydda Leningrad och huvudflottans förbindelser bakåt. Styrkorna i Kronstadts örlogsbasområde skulle alltså överta Östersjöflotta ns
gamla uppgifter. Chefen för örlogsbasområdet skulle utnämnas till ställföreträdande chef för Östersjöflotta n, och tillika
bli högste underhållschef.?"
Överförandet av ledningsfunkt ionerna till Paldiski drog dock ut på tiden.
Bl.a. försenades utläggningen av undervattenskablar till Hangö och Kronstadt,
vilket var en förutsättn ing för att kunna
leda flottan från Paldiski. Först 1943 beräknades basen kunna tas i bruk. Tills
dess skulle Östersjöflotta ns fartyg tvingas återvända hela vägen till Kronstadt
för underhåll och reparationer, 400 km
längre österut. Eftersom Finska viken
skulle blockeras av is vintertid var en sådan lösning omöj lig. Under sommaren
1940 arrenderades temporärt varvsanläggningar i Liepaja och Tallinn. Tills
dess arbetena i Paldiski avslutats skulle
Tallinn fungera som flottans högkvarter.71
Under manövrerna sommaren 1940
övades uppträdande ute på Östersjön.
Som vi sett räknade man med att tyskarna skulle kunna utnyttja baser i Sverige,

och därför fingerades bl.a. minutläggning
vid utloppen från Stockholm. Under hösten koncentrerad es dock övningsverksamheten på nytt mot Finska vikens
mynning. Under de sista veckorna före
det tyska överfallet 1941 blev också Östersjöflottans gruppering alltmera tillbakadragen. De stora övervattensfa rtygen
samlades i Kronstadt. 72

Sintord
När som här har skett, Östersjöområ dets
betydelse ges en framträdande plats i
analysen, avtecknar sig nya dimensioner
av den sovjetiska marindoktrin ens utveckling under mellankrigtid en.
I ljuset av det begränsade marina hot
man föreställde sig i Östersjön under
1920-talet är det lätt att se att den unga
skolans argumenterin g för en lätt flotta
kunde räkna med betydande trovärdighet. När hotbilden förändrades i mitten
av 1930-talet och en instängning av Östersjöflottan i Finska viken började framstå som ett problem, måste på motsvarande sätt den unga skolans doktrin förändras. Det var inte främst en oceangående flotta Sovjetunione n hade i tankarna i slutet av 1930-talet, utan en flotta
med kapacitet att operera på andra sidan
Östersjön, mot de tyska och svenska kusterna.
Vad tjänade då doktrinföränd ringen
och uppgörelsen med den unga skolan
till? Det krig Östersjöflotta n fick föra
1941-45 blev i stora drag ändå det krig
den unga skolans strateger föreställt sig:
minförsvar, understöd till markstridskrafterna, begränsade ubåtsoperatio ner
bakom fiendens linjer. Trots att den sovjetiska marinledning en sedan 1935 varit
medveten om risken för att blockeras
inne i Finska viken, var det just detta som

kom att ske. När de tyska pansarkilarna
kröp allt närmare Tallinn i augusti 1941,
forcerade de delar av flottan som fanns
kvar där med svåra förluster de finländska och tyska mineringarna och kämpade sig tillbaka till tryggheten i Kronstad t.
Som förutsetts kostade även tyska flygangrepp flera fartyg (bl.a. slagskeppet
"Marat" den 23 september 1941). Den
stora flotta man brådstörtat började bygga blev aldrig färdig, utan medförde mest
ett enormt slöseri med resurser och råvaror.
Samtidigt såg hotet 1941 ändå annorlunda ut mot vad man tidigare föreställt
sig. Den tyska armen kom inte över havet till Baltikum utan landvägen, och det
är osäkert om ett aktivt uppträdande
utanför Finska viken av sovjetiska sjöstridskrafter under de första krigsveckorna skulle ha kunnat bryta de tyska initialframgångarna . Den tyska krigsledningen
försummade helt enkelt att effektivt utnyttja möjligheten till sjötransporter , och
försvagade därigenom troligen armegrupp Nords framryckning mot Leningrad. Kriegsmarine hade dock knappast
haft tillräckligt med eskortfartyg i Östersjön för att skydda en central underhållslinje.73
Hur kan då kunskap om källorna till
mellankrigslil lens sovjetiska marindoktrin fördjupa vår förståelse av samtiden?
På ett yttre plan finns påfallande likheter
mellan 1990-talets strategiska läge i Östersjön och det som rådde under mellankrigstiden. Ryssland har åter pressats tillbaka in i Finska viken. Ä ven om det militärgeografisk a läget är annorlunda genom kontrollen över Kaliniograd och basen i Baltijsk, framstår Kaliniograden klaven som utomordentlig t sårbar i ett
krisläge. Att döma av övningsverksamheten förefaller verksamheten liksom
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under den unga skolans epok uteslutande inriktad på kustförsvar. Mellan 1991
och 1994 skrotades två tredjedelar avÖstersjöflottans ubåtsstyrka och en fjärdedel av övervattensfartygen. Genom bristande underhåll och fåtaliga övningar
framstår liksom under 1920-talet den ryska flottan i Östersjön i dag som svagare
än både den tyska och den svenska 74
När detta väl är sagt finns anledning
att erinra om alla viktiga skillnader mellan vår egen tid och mellankrigstiden.
USA:s engagemang i Europa, de strategiska kärnvapnens roll för supermakternas säkerhetspolitik och den förstörelsekraft dessa vapen besitter måste vid
1900-talets slut väsentligt förändra de
övergripande perspektiven. Det finns
även i 1990-talets Europa även en rad
kollektiva säkerhetsarrangemang - FN,
OCCE, PFP och NACC- vilka saknades
under 1920- och 1930-talen. slutligen är
det svårt att bedöma vilken roll frånvaron av ideologisk konfrontation mellan
rivaliserande samhällssystem eller uppkomsten av nya, icke-militära dimensioner av säkerhetspolitiken kan komma att
spela för framtida ryska hotuppfattningar i Östersjön.
Men även om ytliga jämförelser av
kartbilden mellan anno 1921 och anno
1991 inte tillåter några prognoser om
framtiden, är en väsentlig lärdom av mellankrigstidens sovjetiska marindoktrinutveckling att regionala maktbalansförhållanden kan influera en supermakts
försvarspolitik på central nivå.
Förändringarna i Europa efter det kalla krigets slut har återgivit Östersjöområdet en central roll i rysk säkerhetspolitik,
och det är inte osannolikt att den säkerhetspolitiska miljön i Östersjön kommer
spela en mycket stor roll för de doktriner
som styr morgondagens ryska flotta.
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Bokrecensioner

Jutland - The German Perspective
Det har skrivits mycket om skagerackslaget 1916- eller med den brittiska benämningen The Battle of Jutland. Och
man kan undra om ytterligare en bok
därom är motiverad. Svaret är "ja", och
det svaret är betingat just av underrubriken "The German Perspective". Författaren har hämtat underlag från officiell tysk historieskrivning ("Der Krieg
zur See 1914-1918; Der Krieg in der
Nordsee") . Detta innebär bl a att de tyska amiralernas- främst Scheer och Hi pper - bedömanden och beslut finns redovisade och ibland ordagrant citerade .
Det första kapitlet behandlar kapprustningen mellan Storbritannien och
Tyskland under åren före VK1 , främst
vad avser slagskepp och slagkryssare . I
därpå följande kapitel redovisas de tyska raiderna mot Englands ostkust och
därmed förknippade sjöstrider. Men
den övervägande delen av boken behandlar "die Skagerackschlacht", den
sjöstrid då det svåra fartygsartilleriet
helt dominerade taktiken (för sista
gången?) . Men även torpedvapnet och
de djärva framstötarna med talrika jagarförband skildras, liksom hur detta
påverkade taktiken och slagflottornas
uppträdande (för första gången?).
Och även Tarrant beskriver det tyska svåra fartygsartilleriet som kvalitativt överlägset det brittiska, liksom även
att skyddet och stryktåligh eten hos de

tyska fartygen var vida bättre än hos de
brittiska .
Detta väldiga sjöslag utkämpades
utan sofistikerade navigeringssystem,
utan radar, och med radiosignaliseringssystem av ganska elementär art. För den
generation som är uppväxt med sensorer och elektroniska system av många
slag kanske detta kan ge en tankeställare: Hur skulle jag klara mig utan alla
dessa hjälpmedel?
Boken är rikligt försedd med illustrationer: så gott som samtliga deltagande fartyg, 5 typer, presenteras på tydliga
skisser där särskilt artilleriets placering
framgår ; ett stort antallägesskisser visar
olika skeden av striden . I bilagor redovisas detaljuppgifter, fartygens antal , antal svåra pjäser, antal avfyrade salvor
och träffar m m. En bilaga upptar alla
signaler som sänts under slaget.
Författaren, V .E . Tarrant, är enligt
förlaget" ... a former civil servan t. . . now
training for the church of Wales .. . a we il
respected naval historian" . Han har
också skrivit boken " The U-boat Offensive 1914-1945".
Bengt Rasin

lUTLAND -THE GERMAN PERSPECTIVE
Av V.E. Tarrant
Arms & Armour Press
London 1995
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Svenska Officersprofiler under 1900-talet
Med Gunnar Arteus som redaktör har
Militärhögskolan (fr o m 1997-01-01
Försvarshögskolan) och Axel Abrahamsons förlag utgivit en bok med ovan
nämnda titel (Karlskrona 1996, 515 sidor). Redaktören har dock önskat att
författarna skall försöka besvara tre frågor: - " Varför gick officeren i fråga så
långt som han gick ... och i förekommande fall: varför gick han inte längre?" - "Vad har han betytt för det
svenska försvarets utveckling?"- " Vad
var han för slags människa?".
Tretton författare har gett sig i kast
med uppgiften att söka porträttera 21
väl kända officerare, som alla nått höga
befattningar. Man kan diskutera urvalet. Det hade t ex varit intressant att få
läsa om Torsten Rapp- den hittills ende
överbefälhavaren ur de "blå" försvars grenarna.
De enskilda författarnas självständiga behandling av sitt/sina ämnen medför en del upprepningar, främst rörande
politiska och organisatoriska förhållanden. Detta är dock till nytta då man väljer att läsa om enstaka personligheter i
stället för att plöja boken från början till
slut. Förhållandet ger också en del intressanta uppgifter om samtida personligheter kring den, som porträtteras - i
synnerhet om dessa beskrivits i andra
uppsatser. Det blir en sorts matris.
Stellan Bojerud har lämnat utmärkta
bidrag om Fredrik Centervall och Torsten Hagman. Han fångar raskt läsa rens
intresse genom att måla upp en bakgrund- den kanske svåraste händelsen i
den beskrivnes karriär. Sedan belysas
såväl vägen dit som dess konsekvenser.
Knut Bildt och Lars Tingsten por-

trätteras av Gunnar Åselius. Båda upplevde den politiska , militära och tekniska utvecklingen från tysk-franska kriget
1870-71 t o m första världskriget. I
Sverige innefattade denna period demokratins genombrott , ny härordning, unianskris och beredskap. Bildts självständiga hållning, t o m gentemot Oscar II ,
är ett väl tecknat karaktärsdrag. Tingsten ägnas över 40 sidor - den totalt
längsta uppsatsen. Hans väg från ett en kelt sergeanthem i Småland genom utbildning och militär karriär till posterna
som krigsminister och generalstabschef
var också lång. Livfulla citat ur Tingstens "Hågkomster" , m m gör dock läsningen till ett nöje.
Den mångsidige och skicklige Jock um Åkerman tecknas förträffligt av
Thomas Roth. De uppgifter , som lämnats av Jockums hustru Tina har gjort
porträttet särskilt levande.
Göran Andolf medverkar med två
porträtt - Olof Thörnell och Axel Rappe d y. Båda uppsatserna avslutas med
sammanfattande personlighetsbeskrivningar. Den synnerligen begåvade
Thörnells utveckling är närmast tragisk:
från glada studieår och tidiga officersår,
med lysande utsikter, till ett skede då
han kallades "lustmördaren" av underställda kollegor och såsom överbefälhavare hade bristande kontakter med regering och försvarsgrenschefer. Bilden
av den mycket färgstarke, begåvade och
oförvägne Axel R appe är fängslande.
Den rymmer även en kort karakteristik
av Carl Bennedich.
Torsten Friis och Archibald Douglas
porträtteras av Lars Ericson. Friis hade
en viktig roll i uppbyggnaden av Flyg-

vapnet, där han kanske något orättvist
överskuggats av den färgstarkare Bengt
Nordenskiöld. Hans personliga egenskaper under tjänsteutövning kommer
bättre fram än privatmannens. Douglas
- kavalleristen, som blev armechef och
tvingades utmönstra rytteriet- skildras
livfullt, nästa kärleksfullt.
Kent Zetterberg bidrar med uppsatser om Gösta Ehrensvärd , Helge Jung
och Nils Swedlund. Den förstnämnde
skildras ur ett ganska avlägset perspektiv. Kanske är det svårt att tränga denne
framgångsrike, uppskattade och stridbare man in på livet. Gösta Ehrensvärd
var inte någon s k långvägare, han gick
en för tiden helt vanlig utbildning till
sjöofficer. Småningom blev han han lärare bl a vid Sjökrigsskolan och senare
Sjökrigshögskolan. Den sistnämnda
nämns ej - kanske ett korrekturfel, där
mellanledet "-hög-" tappats bort. Jungs
stora roll som opinionsbildare och ledare för kretsen, som drev åsikterna i " Ny
Militär Tidskrift", belyses på ett detaljerat sätt. Betydelsen av planen ÖB 47
framhålls. Swedlunds mångsidighet och
enorma kapacitet framkommer med
stor tydlighet. Uppräkningen av alla
hans engagemang blir ibland nästan oöverskådlig.
Bertil NeJssons uppsats om Axel
Gyllenkrok är en fascinerande läsning,
Ändå funnes det säkert fler intressanta
drag att påvisa hos en så komplicerad
natur.
Björn Gäfvert ger en rak och rättvis
bild av Helge Strömbäck. Dennes betydelse för skapandet av en s k lätt flotta
klargörs. Bland de många växlande
tjänstgöringarna i unga år märks särskilt
några månader ombord i tyska, äldre
fartyg på 1920-talet. Författaren tolkar
dock tyskans "Linienschiffe" till pan-

sarkryssare, när det rätteligen borde
vara slagskepp (predreadnought) . Stig
H:son Ericsons memoarer har varit en
rik källa.
Klaus-Richard Böhme tecknar tre
profiler: Bengt Nordenskiöld, Nils Söderberg och Axel LjungdahL Dessa personers karriärer flätades tidigt samman.
En hel del upprepningar förekommer
därför, men också genom citat en del inbördes förhållanden sedda ur skilda
vinklar. Nordenskiölds person tecknas
kanske skarpast av Axel Ljungdahl i talet vid avtäckningen av företrädarens
porträtt. Söderberg skildras kärleksfullt
som skicklig flygare , lärare och materielanskaffare. Ljungdahls framsynthet
och moderna ledarskap framhävs med
viss beundran.
Alf Meyerhöfters politiska verksamhet, skicklighet som trupputbildare och
skribent samt de olustiga "affärerna" i
samband med hans verksamhet som infanteriinspektör skildras väl av Sven
Ola Lindeberg.
Inte utan beundran, blandat med en
smula ironi, skildras Carl-August Ehrensvärd av Erik Norberg. Ett stort kontaktnät, såväl inom som utom landet,
gav Ehrensvärd möjligheter till inflytande på högsta nivå. Intellektuell, aktiv
och snar till beslut bedömdes han av regeringen Hansson kunna bli för svår
som överbefälhavare.
I en metodiskt och väl disponerad
uppsats lämnar Ove Ljung en beskrivning av Viking Tamm, känd bl a genom
verksamhet i Etiopien, engagemang i
Finland och som energisk befälhavare i
Södra Militärområdet.
Lars Ulfving lämnar en mycket förtjänstfull beskrivning av Stig H:son Ericson, där dennes faders inflytande har
sitt intresse. Trots svårigheterna att
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komma privatpersonen Stig H:son in på
livet lyckas Ulfving över förväntan.
Karriären skildras med underlag huvudsakligen hämtat från memoarerna.
Det synes som om tillgång till memoarer och dagböcker varit en förutsättning för att ge riktigt liv åt de svunna
profilerna. Den subjektiva synen i dessa

handlingar bidrar till färgsättningen.
Kanske hade det varit möjligt att genom
ett större antal intervjuer få fram flera
nyanser.
För förståelsen av försvarets utveckling under detta sekel utgör de nna bok
en oväderlig källa - en uppsl ags bok av
stort värde .
Per Insulander

..

lNREDN lNGSDORRAR
TILL MARINEN
Alvedor AB
342 32 ALVESTA
Telefon 04 72-138 1 O

Högtekn ologisk samverk an
Vi utvecklar försvarselektronik för målupptäckt och sam band och system för
telekommunikation baserade på
mikrovågsteknik. Produktområdena fll.r tekniskt mer och mer
gemensamt och vi utnyttjar
aktivt en teknisk växelverkan i
utvecklingen av de civila och
militära produkterna.
Mikrovågsteknik, hög hastighetselektronik och signalbehandling är huvudtekniker i våra radarsystem för flygvapnet,
armen och marinen. Vi är världsledande

leveranrör av digitala radiolänkar. Vi gör
också radiobasstationer och anrennsystem.
I ett modern t kunskapsföretag som vårt är våra 3 500 medarbetare naturlig tvis den störs ra
resursen. Nästan två tredjedelar
av dem är ingenjörer och tekniker, varavert femtiotal pådoktorsnivå.
N u är vi i full gång med utveckling av
nästa generation radarsyste m för luftförsvar och elektronik för 2000-talets telekommunikation.
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ERICSSON ~

Visste du att en av marin·
industrins giganter har sin
bas i Kristinehamn?

Re dan för fy rtio år sedan ut veck lade vi axe lkopplinga r, typ
SKF OK. ba se rade på tryckolje rnetoden. Den första SKF
OK -kopplingen mon te rades
1945 på M/S Skogaholm. Sedan dess har vi levere rat öve r
15.000 kopplingar till kriivande
marin- och intustriapplikatione r öve r he la världe n.
Senare utvecklade vi Supergripbulten. En hydrauli sk,
förspänd, expande r bar pa ssbult, som också bygger på
tryckoljemetoden. Idag finn s
över 5. 000 Supergripbultar
monterade i Oän skopplingar på
fartyg och inom ind ustrin, där
pålitlighet, snabb mon tering
och demontering är av största
be tydelse.
l~iske n för att bra produkter
s ka plagieras är alltid stor.
Många användare har dyrt fått
e rfara att kopior inte alltid
motsvarar originale t. De t är
därför som redare . kraftföretag och andra, spec ificerar
SKF OK - kopplingar och Supergripbultar i sina beställ -

Kamewa's verksamhet har expanderat till en global
organisation, Kamewa Group, med ca 25 dotterbolag
och en total omsättning på mer än 1,5 miljarder
kronor. Kamewa Group kan idag erbjuda
marknaden världens mest kompletta program
av framdriftssystem och däcksmaskinerier.

Kamewa

PROPELLERs

Kamewa
WATER

JETS

Aquamaster

AZIMUTH THRUSTERS

Rauma

rUngar.

WINCHES

Inte mins t viktig är vår service. Varhel st e rt fart yg är
dockat - Shanghai, Hamburg
e ller San Francisco - kan vi
vara på plats inom 24 timmar.
Vi är dessutom re presenterade av SKF: s värld somspännande försäljnings- och serviceorganisation, så var ni än
be finner er, finn s vi alltid nära
till hands .

Kamewa

SERVICE

KAMEWAGroup
E XC ELLENCE

IN

PROPULSION

KAMEWA AB Box 1010 681 29 Kristinehamn
Tel 0550-84 000 Fax 0550-181 90

W

Part of the Propulsian Technology Divis ion of Vickers PLC
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OVAKO Couplings AB
Flox 202. 8 \3 00 Ho fors. te \ 0290-250 00, telex 47303. telefax 0290-282 70.

Kungl ÖrlogsmannasäHskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. strategi och stridskrafters användning.
2. Personal, utbildning och organisation.
3. Vapenteknik.
4. Vapenbärares konstruktion.
5. Humanteknik och underhållstjänst.

Tävlingsskrifter för 1997 skall senast den l september 1997 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad- även inte belönad- tävlingsskrift.

SJÖFÖRSVARET l SÄKERHETSPOLITIKEN
-ett studieprojekt i Kungl Örlogsmannasällskapets regi
Nu utkommen:
1. Vår beredskap- var den god?

Marin beredskap 1938-1990 (Göte Blom och Per Rudberg)
Tidigare utgivna:
2. Ålands hav och öar- brygga eller barriär (Bertil Stjernfelt)
3. Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 (Bertil Åhlund)
4. Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945 (Bertil Åhlund)

Fabian och Ewa Tamrus stipendiefond inom Kungl ÖrJogsmannasäHskapet
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hjälpmedel -navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidsssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1997 skall skicka in utredning eller avhandling till
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10186
100 55 Stockholm
senast den l september 1997.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet

\

Böckerna utges i samarbete med Marinlitteraturtöreningen.
De kan beställas direkt från Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 10186
100 55 STOCKHOLM
Priser för ledamöter (inkl porto):
1. kr 90:2. kr 80:3. kr 110:4. kr 140:AIIa fyra samtidigt kr 350:Medlemmar i Marinlitteraturföreningen erhåller böckerna enligt rutin.
Övriga beställare erlägger expeditionsavgift med kr 20:- per bok.
Vid beställn ing av alla fyra, kr 50:- för paketet.
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STRIDSBÅT 90H
FMV Prototyperna
FMV Serie 1
FMV Serie 2
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