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från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 3/94 Kungl ÖrlogsmannasäUskapets ordinarie sammanträde, torsdagen 1994-03-24 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler på Skeppsholmen i Stockholm i 
närvaro av 37 ledamöter. 

§ 3 Ledamoten Kenneth Lindmark höll inträdesanförande med rubriken "ÖB 
grundsyn för ledning, en syn med sjöutsikt?". 

§ 4 Efter anförandet följde frågor och diskussion. 

§ 5 Ledamoten Göran Frisk föredrog utdrag ur Årsberättelse för 1993 i Veten
skapsgrenen I, Strategi och stridskrafters användning med rubriken "Jagarflot
tilj, ytattackflottilj och ubåtsjaktstyrka". 

§ 6 Efter anförandet följde frågor och diskussion. 

Vid protokollet 
Jan Bring 
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Nr 4/94 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde, torsdagen 1994-04-21 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet hölls i Militärhögskolans mässlokaler i närvaro av 33 ledamöter. För 
första gången i Sällskapets historia genomfördes ett lunchsammanträde. 

§ 2 Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har ledamoten Rut-
ger Croneborg och korresponderande ledamoten Lennart Grape avlidit. 

§ 4 Föredrogs föregående års räkenskaper. 

§ 6 Föredrogs revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 7 Beslöts att disposition av årets resultat skall ske i enlighet med revisorernas 
förslag. 

§ 8 Avhöllledamöterna Kaj Nielsen och Anders Stävberg utdrag ur Årsberättelse 
för 1992 i Vetenskapsgrenen II, Personal, utbildning och organisation under 
rubriken "Befälssystemet i går, i dag och i morgon - alltid en generations 
eftersläpning eller?". 

§ 9 Efter redovisningen följde frågor och diskussion. 

Vid protokollet 
Gustafvon Hofsten 
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Med hänvisning till §5 i protokollet från KÖMS ordinarie sammanträde i 
Stockholm 24 februari 1994 publiceras ordalydelsen i det framförda uttalandet: 

Herr Ordförande 

Vi har nu hört en marinchefs sammanfattning av sin tid i denna krävande 
befattning. Vi fyra tidigare- ikväll här närvarande- marinchefer har med stort 
intresse följt Dick Sörjessons gärning som marinchef och har i vår lilla krets 
diskuterat vad som hänt. 

Vi vill ta det här tillfället - med mig som talesman för oss alla fyra Dick 
Sörjessons företrädare- att betyga honom vår respekt för hans raka, ärliga och 
orädda sätt att hävda marinens sak i en svår tid. Han har vårt fulla förtro ende och 
vårt stöd nu och framgent. 

Tack Dick Börjesson och lycka till i framtiden. 

Hedersledamoten 
MICHAEL A C MOORE 

Vice Admiral Michael A C Moore har nyligen tillträtt 
befattningen som stabschefvid COMNAVSOUTH med 
högkvarter i Neapel, Italien. Han har svenskt påbrå genom 
sin moder (f Wachtmeister) 

Östersjöns strategiska betydelse från NATO:s synvin
kel med tonvikt på "Maritime aspects" 

Anförande på svenska vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde 
Karlskrona 15 november 1993 

Jag har blivit ombedd att säga någonting 
om Östersjöns strategiska betydelse från 
NATO's synvinkel, med tonvikt på "Ma
ritime aspects" . Det skall jag gärna försö
ka göra, men jag måste göra ett förbe
håll. Jag är för närvarande inte en 
NATO officer. Jag lämnade Saceur's 
högkvarter på SHAPE i september, så 
jag är kanske "out of date" - i själva 
verket är jag säker på att jag är det så fort 
som allting ändras. Därför är det en per
sonlig syn jag ger, baserad på mina tio års 
erfarenhet i SHAPE där jag hade särskilt 
ansvar för maritime affairs. 

På femton minuter skall jag också ge 
en allmän bakgrund till vart NATO är på 
väg, därför att det hjälper att lägga det 
pussel av vilket Östersjön är en viktig bit. 
Och förutom att tala om den strategiska 
betydelsen tänker jag sluta med att spe
kulera om ett scenario i Östersjön där 
NATO skulle kunna bli involverat. Som 
alla kloka officerare skall jag undvika 
politiska aspekter. 

U n der de senaste tre åren har N A TO 
förändrats oerhört mycket. Vi hade Sact
dam Hussein och alla konsekvenser och 
åtgärder för "Allied Command Europe" 
i södra regionen, övervakning både till 
havs och i luften, användning av "Allied 
Mobile Force" liksom en betydande un
derhållstjänst och en massa annat. 

Vi har sett Sovjetunionens sönderfall 
och Berlinmurens rasering. En ny strate
gi utvecklades inom NATO och vi har 
börjat tala med Östblocket. Vi har infört 
en ny struktur för NATO-styrkor - vi 
håller på att genomföra den nya NATO
organisationen med en nerdragning från 
två till tre Major NATO Commanders 
och därmed följande radikala föränd
ringar neråt. Vi har en fullständigt revi
derad organisation inom SHAPE. Lägg 
här till problem i forna Jugoslavien med 
SACEUR som är överbefälhavaren för 
Adriatiska havets maritima operationer, 
och integrerande av Western European 
Union, och ni kan förstå att vi inte har 
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varit sysslolösa . I själva verket har SA
CEUR sagt att vi har genomgått föränd
ringar av bibliska proportioner med 
rymdålderns hastighet - och det känns 
verkligen så. Och det är inte nog med 
det, det håller på att utvecklas en freds
bevarande roll, liksom också ett erkän
nande i vissa kretsar att operationer kan
ske kan äga rum utanför NATO's områ
de i framtiden. 

Detta är bakgrunden - vi har fortfa
rande tio minuter kvar - men innan jag 
särskilt nämner Östersjön låt mig påmin
na er om att NATO styrkornas struktur 
innebär skapandet av nya kategorier av 
styrkor med olika stadier av beredskap 
"Immediate Reaction Forces", som först 
blir inkopplade vid en kris, och när det 
gäller maritima styrkor innebär detta 
"The Standing Naval Force" som "Stan
ding Naval Force Atlantic" som ni kän
ner till. Om det behövs mera styrkor 
kommer då "Rapid Reaction Forces" 
som ökar styrkorna till en "Task 
Group's" storlek. Mera fregatter, ubåtar 
och kanske ett hangarfartyg och med 
"Main Defense Forces" får vi en "Task 
Force" som verkligen är stor. För närva
rande har vi i Medelhavet mer än 20 st 
fartyg under SACEUR "Immediate 
Reaction Force" som består av 
SACLANT's ST ANA VFORLANT, 
SACEURS STANAVFORMED och 
ovanligt nog en integrerad Western Eu
ropean Union styrka. Dessutom, om så 
behövs, har vi AREA Forces som består 
av lokala, regionala fartyg- och NATO's 
"STANA VFORCHAN" som kan bli in
kallade om det finns behov av minsvep
ning. NATO har stor erfarenhet av att 
ordna multinationella operationer i 
Medelhavet. Detta inkluderar "Com
mand and Control" med Western Euro
pean Union och naturligtvis Rules of En-
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gagement Och glöm inte heller att län
derna i norra regionen- Norge och Dan
mark finns där också. Jag behöver inte 
nämna land- eller flygstyrkor men dessa 
finns också där i stor omfattning. 

I Östersjön har vi ännu inte haft sådan 
praktisk erfarenhet- ännu - men vi övar 
en hel del där. NA TO's uppgift i norra 
regionen är att garantera NATO's med
lemmar säkerhet och territoriella integri
tet i området, och att bidra till freden och 
stabilitetens bevarande genom samarbe
te och dialog. Det är också NATO's upp
gift att begränsa och lösa kriser, och om 
krig inte kan förhindras, att försvara och 
återställa NATO's territoriella integritet. 

"The Baltic Approches"- tillfarterna 
till Östersjön - har en stor strategisk be
tydelse, och kontrollen av dessa är, och 
kommer alltid att vara, en vital fråga för 
nationer som har en Östersjökust. Alla 
nationer har ett stort intresse i fortsatt 
obegränsad marint tillträde genom dessa 
sund. 

Idag utgör Jylland för NATO den fy
siska förbindelsen mellan två "Major 
Subordinate Commanders", förutom att 
kontrollera flyg och sjötrafik till och från 
Östersjön. Sett öster ifrån utgör Öster
sjön en vital och ofta använd maritim 
korridor till S:t Petersburg och hjärtat av 
Ryssland och är den främsta maritima 
förbindelsen. Eftersom Östersjön är vik
tigast för de baltiska staterna när det gäl
ler handel med väst, ligger det i deras 
ekonomiska intresse att sunden förblir 
öppna så länge som möjligt vid en even
tuell kris. Dessutom vill Ryssland inte 
gärna ge upp de ekonomiska fördelarna 
som följer med hamnarna i de Baltiska 
republikerna. De motstående ekonomis
ka och militära kraven skulle kunna leda 
till en situation där "Freedom of the 
seas" (Havens frihet) i detta område 

skulle ifrågasättas- och västliga nationer 
skulle därmed kunna dras in i en krissitu
ation. Med tanke på detta måste jag säga 
att Östersjöns militära betydelse har 
minskat och det är ekonomiska och poli
tiska faktorer som mera troligt kommer 
att påverka regionen i framtiden. Men 
tillgång till sjöfart kommer att vara abso
lut nödvändigt, och oavsett politiska mål 
i framtiden betyder den nuvarande situa
tionen i Europas Östra stater att dessa 
kommer att undvika att irritera eller reta 
upp västvärlden då det gäller "The Baltic 
or its Approches". 

De ryska militära styrkorna genomgår 
en radikal omvandling och de har många 
interna problem, som helt tar deras kraf
ter i anspråk. Deras militära övningar är 
nu mera defensiva än offensiva och deras 
offensiva förmåga i Östersjön har redu
cerats betydligt. Ryska styrkor kan inte 
för närvarande betraktas som ett hot, 
men vi måste alltid komma ihåg deras 
"Capability". Emellertid har "Sovjetuni
onens" sönderfall medfört en ny våg av 
etnisk och nationell osäkerhet - det finns 
ekonomiska och strategiska skillnader -
och området måste betraktas som insta
bilt. Min erfarenhet i SHAPE säger mig 
att det skulle vara dåraktigt att försöka 
förutsäga hur det kan bli i detta område i 
en nära framtid. Militär planering som 
brukade vara okomplicerad, är nu en 
svår uppgift. Vi måste vara vaksamma 
när det gäller Östersjön, där nästa kris 
som berör oss alla kan börja. 

SACEUR har varit noga med att be
söka alla stater, och etablera goda rela
tioner, som hjälper till att minska spän
ningen genom personlig kontakt. NATO 
officerare har besökt östblockets fartyg 
och har varit till sjöss med några av dem. 
De har observerat våra övningar, och de 
ryska sjöofficerarnas professionalism är 

imponerande. De tycks alla vara ivriga 
att visa att flottan är beredd att samarbe
ta med väst. Det är otänkbart att vi kom
mer att återse det kalla krigets scenario. 
Vad som är tänkbart är att vi kanske får 
se en situation i Östersjön där en stat i 
Östersjöregionen begär hjälp i en eller 
annan form från United Nations. Detta 
skulle kunna leda till att NATO, eller 
WEU eller båda eller någon helt annan 
organisation inbjuds att utföra en freds
bevarande operation-humanitär hjälp, 
kanske en blockad eller något annat. 

Hur skall vi arrangera det här? Det 
kommer att finnas två "Major Nato 
Commanders" , SACEUR och SA
CLANT. SACLANT behöver inte läng
re vara en Amiral, han kan vara både 
general eller flyggeneral - och SA
CLANT är den som ger stöd. SACEUR 
kommer i den nya organisationen, att ha 
tre "Major Subordinate Commanders" 
istället för tidigare fyra: CinCSouth, i 
Neapel och CinCent i Tyskland, och en 
ny CinCAFNORWEST med ett nytt 
högkvarter i High Wycombe i England. I 
en involvering av NATO i Östersjön 
kommer CinCENT att ha kontroll över 
land och flygoperationer, och Cin
CAFNORWEST över marina operatio
ner och maritim flygverksamhet med 
CinCENT som samordnar "joint opera
tions". Båda kommer att arbeta direkt 
under SACEUR. 

Längre ner på "PSC" (PRINCIP AL 
SUBORDrNA TE COMMANDER) 
nivå är ComBaltap direkt ansvarig, och 
arbetar under båda "MSC's". (Eller så 
planerade de när jag var där sist). Beroen
de på situationen skulle vi kunna börja 
med ett A W ACS-flygplan, lokala styrkor, 
följda av en Immediate Reaction Force -
skall vi säga ST AN DING NAV AL 
FORCE ATLANTIC, men STANDING 
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NAV AL FORCE MEDITERRANE
AN kan också användas. ComBaltap 
kanske delegerar uppgiften till CinCGer
man Fleet eller Admiral Danish Fleet. 
Det kan hända att vi måste koordinera 
icke-NATOstyrkor om detta blir önsk
värt. En stor fredsbevarande operation 
kunde omfatta en Rapid Reaction Force 
inkluderande amfibieattackfartyg, och 
den amerikanska marinkårens Maritime 
Expeditionary Brigade, och brittiska/ 
holländska amfibiska styrkor. Vi skulle 
även, med SACLANT's godkännande 

kunna koppla in COMSTRIKFL T och 
STRIKFL TLANT med deras förmåga 
till "Command and Control and joint 
Operations" . 

Så förhåller det sig. Östersjön är en 
viktig och instabil region där en kris skul
le kunna uppstå. Och om Sverige skulle 
bli medlem i N A TO skulle kanske ett 
nytt Högkvarter kunna byggas här i 
Karlskrona- varför inte på Stumholmen 
-och Chefen kallas Commander NORD, 
ÖST, V ÄST, SÖDER BALT eller nåt 
sådant. 

s~.~ 
mar1 ne Bo<2001, 261 02LANOSKRONA aktiebolag Tel. 0418-24010. Telex 72063 MARLAND S 

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Prototyptillverkning 
Serietillverkning 

Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

U-BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning RAKETSTÄLL 
(med akustisk avfyrning) för lys- och remsraketer 
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Navigering 
Lokalisering 
Kommunikation 
Ordergivning- utlösningar 
Sonobuoys 

Ledamoten 
GÖRAN FRISK 

Kommendör Göran Frisk är chef för Marinens taktiska 
centrum 

Från jagarflottilj till ytattackflottilj och ubåtsjaktstyrka 

Årsberättelse i Vetenskapsgrenen I (Strategi och stridskrafters användning) för 1993 

l. Allmänt 
Det förelagda ämnet för årsberättelsen i 
KÖMS 1993 inom ämnet vetenskapsgre
nen I (Taktik) är mycket omfattande. 
Ämnet berör en tid som omfattar 1960, 
-70, -80 och -90 tal med inblickar in på 
andra sidan sekelskiftet. Det berör en tid 
då flottans övervattensfartyg helt har 
bytt karaktär inom snart sagt alla teknis
ka områden. 

Tiden omfattar också konsekvenser
na av ett antal försvarsbeslut som i 
många fall gick stick i stäv med sjöförsva
rets uppfattning om vad som var vettigt 
och klokt. 1958 års försvarsbeslut avse
ende avveckling av jagare och 1968 avse
ende avveckling av ubåtsjakten är exem
pel på sådana. I inget av dessa beslut 
beaktades konsekvenserna av att de stör
re fartygen, jagare och fregatter, utgick 
och därmed också vår ubåtsjaktförmåga. 

Tiden omfattar också notkrisen 1961, 
Cubakrisen 1962, sänkningen av den is
raeliska jagaren Eilat 1967, Tjeckoslova
kienkrisen 1968, Yom Kippurkriget 

1973. Dessutom utvidgade Sverige sitt 
territorialhav från 4 nautiska mil till 12 
nautiska mil l juli 1979. 1981 gick U137 
på grund i Karlskrona skärgård. Falk
landskriget ägde rum 1982. Sovjetunio
nen bröt samman under andra halvan av 
80-talet. Därutöver har ubåtskränkning
ar pågått under hela 80- och 90-talet fram 
till nu. 

Syftet med årsberättelsen är att försö
ka belysa en mycket intressant period i 
flottans långa historia. Den intressanta 
perioden är på intet sätt slut. Denna års
berättelse blir därför som så många and
ra i liknande ämnen en kontrollstation 
på den ibland något krokiga kurslinjen. 
Jag hoppas att den skall uppfordra en 
eller annan till genmäle och många fler 
till eftertanke och reflexion rörande vis
heten i beslut som fattas . 

2. Analys av uppgiften med 
begränsningar 
Denna blir personlig. Jag skall försöka 
peka på faktorer som varit styrande för 
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taktikutvecklingen. Denna har i sin tur 
lett till förbandssammansättningar som 
benämns i rubriken 
- jagarflottilj 
- ytattackflottilj 
- ubåtsjaktstyrka 

Årsberättelsen omfattar tiden från jagar
flottiljens tillkomst d v s 1960-tal till dags 
dato med vissa funderingar inför framti
den. Jag har bara använt öppna hand
lingar, i själva verket tidskrifter av olika 
slag 
- Tidskrift i Sjöväsendet 
- Kungliga Krigsvetenskapsakademi-

ens Handlingar och Tidskrift 
- MarinNytt 
- Vårt Försvar 
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Därutöver har jag använt 

- A TT A CK TILL SJ ÖSS - med svens
ka flottans torpedbåtar i 100 år, Curt 
Borgenstam, Bo Nyman, CB littera
tur 1985 

- JAGARE MED SVENSKA 
FLOTT ANS JAGARE UNDER 80 
ÅR Curt Borgenstam, Per Insulan
der, Gösta Kaudern, CB litteratur 
1989. 

Jag har försökt att dra slutsatser hur den 
externa och interna debatten har präglat 
övervattensfartygens utveckling. Det 
finns ingen skarp gräns mellan dessa de
batter. Därutöver finns också en del and
ra påverkande faktorer som varit värda 
att belysa. 

Jagartaktik efter andra världskriget 

o 

EXEMPEL P A RADARBILD HOS FLOTTILJCHEF Fl j C 
UNDER ANFALL MOT FIENTLIG STYRKA 

G) JAGARFLOTTILJ I STRIDSGRUPPERING 
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Kärnvåpen fanns på O f 37 
Karlskrona (TT) Det fanns två kärnvapenladdade torpe
der ombord på den sovjetisk_a ubåten U 137 när den gick 
på grund utanför Karlskrona 1981. Det säger ubåtens po
litiske officer; Vasilij Besedin. Befälhavaren på U 13 7, 
Pjotr Gusjtjiri; har tidigare'uppgett att fartyget hade kärn
vapen ombord, och detta bekräftas alltså nu av Besedin. 

-På de'ii tiden hade nästan alla ubåtar som gick ut på 
liknande tippdrag kämvapenombord. Jag.vet inte om det 
är annorhuida'nu, säger.Väsilij Besedin>:: 

. ·.:·:·:· .. :_:\.'\:: . .. . ·.''.',. >: , .. . :,... . ': 

3. Jagarflottiljen 1960-1976 

3.1 Jagarflottiljens utnyttjande 
och taktik 
Jagarflottiljen ersatte kryssareskadrarna. 
Två fullständiga sådana flottiljer organi
serades. De bestod av varsin Hallandja
gare, två Östergötlandjagare, fem till sex 
torpedbåtar av Plejadtyp. Dessa ersattes 
så småningom med torpedbåt typ Spica l 
och typ Norrköping. 

Flottiljens taktik präglades av spa
nings- och vapenräckvidder. Detta inne
bar att robot 08, en av västvärldens första 
operativa sjörobotar, som fanns på Hal
land och Småland kunde skjutas på av
stånd större än 40 km. Erforderlig målin
formation erhölls i första hand från ja
garens egna radarsensorer PS 041 på 10 
cm bandet och PS 047 på 25 cm bandet. 

Det medelsvåra artilleriet, helauto
matiskt på Hallandjagarna och halvauto
matiskt på Östergötland jagarna, sköts på 
avstånd 10-15 km. I samband med artil
leriinsatser sköts de trådstyrda torpede-

86 

svD 94-03-18 

rna på samma avstånd. För att hålla ihop 
flottiljen i de olika stridssituationerna 
hade flottiljen två principiellt olika 
stridsgrupperingar 
- stridsgruppering 31 
- stridsgruppering 32 

stridsgruppering 31 innebar att flottiljen 
stred i tre stridsgrupper. Gruppen i cent
rum var flottiljledaren, en Halland jagare. 
På vardera flanken stred en Östergöt
landjagare och tre torpedbåtar. Avstån
det mellan stridsgrupperna var cirka 3 - 5 
km. 

stridsgruppering 32 var en annan typ 
där flottiljen hade ett mera utspritt upp
trädande. En vanlig indelning var att 
flottiljen delades in i två grupper t ex en 
till två jagare och några torpedbåtar. Av
ståndet mellan de båda stridsgrupperna 
kunde vara 10-15 km. 

Kärnvapenhotet var styrande för 
grupperingsprinciperna. En insats med 
taktiska kärnvapen skulle högst få slå ut 
ett eller ett par fartyg. För att klara sig i 
radioaktivt infekterat område övades in-

dikering och sanering i alla möjliga 
skyddstjänstövningar. En god standard 
erhölls. Dessa övningar tonades succes
sivt ner under 70-talet allteftersom kärn
vapenhotet uppfattades som ett veder
gällningssystem och inte som ett taktiskt 
vapen för sjökrigföring. Uppfattningen 
om kärnvapenhotet kom att revideras i 
samband med konsekvenserna av U137 
grundstötning 1981 på Torumskär i 
Karlskrona skärgård. Styrande för insat
ser med jagarflottilj var den s k marina 
djupförsvarsprincipen, den röda pilens 
mystik som elaka tungor har kallat den. 
Den innebar i korthet att den enda gång 
motståndaren skulle engageras var i en 
överskeppningsoperation. Detta skulle 
då ske med jagarflottiljen stridande i när
heten av vår kust. De system som skulle 
anfalla fienden tidigare skulle vara at
tackflyget och ubåtarna. Jagarflottiljen 
hade som uppgift att före en överskepp
ning lägga ut mineringar samt att överle
va i skydd av skärgård. Dessutom skulle 
fiendens röj- och raidföretag bekämpas 
om utsikterna till framgång var goda. 

I kustzonen skulle jagarflottiljen stri
da innanför eller i närheten av våra mi
neringar i samverkan med kustartilleri
stridskrafternas artilleri. J agarflottiljen 
skulle anfalla antingen flankerande eller 
frontalt från s k framskjutna utgångslä
gen eller med de unga sjöofficerarnas 
respektlösa språk, utskjutna framgångs
lägen. Några samövningar där jagarflot
tiljen övade strid inom kustzonen med 
kustartilleristridskrafter förekom knap
past. De ledande företrädarna ur flottan 
och kustartilleriet hade många skäl för 
att inte öva samverkan. De skälen har 
inte förändrats särskilt genom åren. Hu
ruvida de är reella eller inte må var och 
en fundera över. Dessutom opererade 
sjö- och kustartilleristridskrafter i två oli-

ka ledningssystem. Ledningen utgick 
från militärbefälhavare till örlogsbaschef 
respektive kustartilleriförsvarschef eller 
till äventyrs fördelningschef. Man behö
ver inte vara särskilt militärt skolad för 
att förstå att denna delade ledning inte 
skulle fungera vare sig i kris eller krig. 

För att försvåra för ubåtar att komma 
till skott användes en del olika metoder. 
Flottiljen kunde löpa ut spritt eller sam
lat. Om man löpte ut samlat hade man 
dessförinnan genomfört fri ubåtsjakt 
med hkp-rote för att hålla ner ubåtarna. 
Dessas möjlighet att skjuta torped på 
passiv hydraakustisk information var vid 
denna tid begränsad. En annan metod 
var att bullra kring jagarna med torped
båtarna och bilda dimma och buller
skärm för att försvåra ubåtars målinmät
ning. Denna metod var mycket spännan
de och på såväl jagarna som torpedbåtar
na hade man hjärtat i halsgropen då tor
pedbåtarna for ut och in i dimbankarna 
runt jagarna på korta avstånd. 

Våra mineringar var en viktig kompo
nent för jagarflottiljen. De skulle använ
das för skydd mot ubåtsanfall men också 
tvinga motståndaren till röjåtgärder vid 
en överskeppning. En särskild svårighet 
uppstod när man skulle strida i skydd av 
mineringar som låg på svenskt territori
alhav, d v s innanför 4 M gränsen. Det 
har förts många diskussioner vid de tak
tiska spelen huruvida det var lämpligt att 
skjuta torped genom våra mineringar el
ler inte. Några avdömningar genomför
des normalt inte i detta ärende. 

Jagarflottiljen övade synkroniserade 
anfall med attackflyget, i detta fall A32 
Lansen med bomber och raketer och så 
småningom robot 04. Dessa övningar 
fick till resultat att samverkansrutiner 
etablerades och personliga kontakter 
och möten ägde rum för ömsesidig kun-
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skapsuppbyggnad. I detta sammanhang 
var det helt överskuggande problemet 
att genomföra en vettig målidentifiering. 
Eftersom jagarflottiljens signalspanings
utrustningar var mycket klena var detta 
ett svårt problem. Det gällde ju att försö
ka beskriva målen så att attackflyget i 
görligaste mån kunde undvika starkt lv
försvarade mål. På det hela taget var 
dock erfarenheterna goda av denna sam
verkan som normalt genomfördes från 
flottiljledaren eller någon av gruppchefs
jagarna. 

Telekrigföringen hade varit styvmo
derligt behandlad. Mot slutet av 60-talet 
skedde dock en uppryckning. Denna 
innebar att man framförallt kunde börja 
utnyttja olika telesändningsalternativ för 
radio och radar. Detta innebar att mot
ståndarens möjligheter att utspana och 
lokalisera jagarflottiljens förflyttningar 
och dispositioner i övrigt minskade. 
Inom flottiljens ram utvecklades taktiska 
signalspaningssystem för bl a invisning 
av robot 08. Detta gav underlag för an
skaffning av kommande taktiska signal
spaningssystem. Ett system som utveck
lades var remsraketer av olika sorter som 
gjorde det möjligt att förvilla motstånda
rens målbild. När dessa remsraketinsat
ser dessutom kombinerades med flygfäll
da remsstråk kan man med fog påstå att 
motståndarens förmåga att genomföra 
kloka målval blev allvarligt försvårad. Ja
garflottiljen och attackflyget utvecklade 
inom telekrigområdet dessutom metoder 
för ömsesidig störning. 

Grunden för den kustnära striden låg i 
att flyg- och robothotet från motstånda
ren uppfattades som svårt. Denna upp
fattning fick ökad näring då egyptiska ro
botbåtar typ OSA sänkte den israelis
ka jagaren Eilat 1967 med Styxrobotar 
utanför Egyptens kust. A v detta skäl be-
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slöt flottans taktiska ledning att utveckla 
den kustnära taktiken. Man konstatera
de nämligen att inomskärs och i närheten 
av land var robot- och flyghotet ringa av 
tekniska skäl. Besynnerligt nog lyckades 
man aldrig åstadkomma jaktförsvar av 
Jagarflottiljen fritt till sjöss. Det övades 
med gott resultat några gånger men fick 
aldrig något riktigt genomslag. 

För att kunna utnyttja jagarflottiljer
nas slagkraft runt hela vår kust måste de 
kunna omgruppera snabbt och på kort 
varsel. Av detta skäl utvecklades en ny 
metod för radarnavigering, den s k skiv
metoden. Denna innebar att Jagarflottil
jen med hög fart i alla sorters väderför
hållande kunde genomföra sidoförflytt
ningar i och nära skärgårdarna runt vår 
kust. Denna metodik tränades mycket 
och man kan säga att den s k kustnära 
taktiken verkligen övades exercismäs
sigt. Flottiljerna var duktiga på denna 
taktik. 

Jagarflottiljen har utnyttjats i bered
skaptjänst under ett stort antal tillfällen. 
Den "skarpaste" insatsen gjordes sanno
likt under tjeckkrisen 1968 i augusti och 
september. Då skruvades skarpa tändrör 
i ammunition och stridskoner på torpe
der, övningseldrören byttes till stridseld
rör m m. Fartygen genomförde spanings
svep i Östersjön. Främst skulle vi klarläg
ga omfattningen av trupp- och materiel
transporter mellan hamnar i Finska Vi
ken och Baltikum till polska och östtyska 
hamnar. 

En märklig händelse inträffade i no
vember 1975 då ett myteriförsök gjordes 
på den sovjetiska fregatten Storozjevoj. 

Myteristerna försökte sannolikt nå 
svenskt vatten. Men den tvingades åter
vända efter bl a sovjetiska flyginsatser. 
Men händelsen aktualiserade åter beho
vet av att vara till sjöss när något händer. 

3.2 Intern och extern debatt 
och andra påverkandefaktorer 
och dessas konsekvenser 
rörande övervattensfartygen 
Debatten rörande övervattensfartygens 
omsättning hade sin grund i 1958 års för
svarsbeslut Då förändrades också av
vägningen mellan försvarsgrenarna så att 
marinen minskades från cirka 19-20 pro
cent till 13. I försvarsbeslutet 1958 fatta
des beslut att avveckla jagarna. Som en 
följd av detta utarbetades Marinplan 60 
som innebar en övergång från få starka 
enheter till många enheter. De olika va
pensystemen skulle därvid fördelas på 
mindre enheter. Avvägningen har sedan 
1958 endast ändrats i ringa grad mellan 
försvarsgrenarna , den benämnes pås
principen. Marinen har dock fått en nå
got större andel; cirka 15 procent. 

Konsekvenserna av 1958 års försvars
beslut blev att jagarna Lappland och 
Värmland avbeställdes samt att den ti
dens sjörobotutveckling lades ned. 

Men de ledande sjöofficerarna gav sig 
inte trots denna motgång. Kanonbåtsde
batten kom igång. Turerna i denna var 
många. Som ett intressant kuriosum kan 
nämnas att den ständigt pågående kon
flikten mellan flottan och kustartilleriet 
fick ny näring. En av uppgifterna för ka
nonbåten angavs nämligen vara eldun
derstöd till kustartilleristridskrafter vid 
strid i skärgård. Denna debatt fördes bl a 
i TiS. Låt mig citera några artikelrubri
ker från TiS 1963. 
- Motorkanonbåten - tema med varia

tioner- av kapten Per Insulander 
- Varför just en motorkanonbåt - av 

kapten Lars Hansson 
- Om sniglar- eller motorkanonbåtar

av kapten Per Insulander 
Motorkanonbåtar än en gång - av 
kapten Lars Hansson 

I vilket fall som helst fick patrullbåtarna 
ingen uppgift att ge eldunderstöd i skär
gård. 

Riksdagen behandlade kanonbåten 
välvilligt. Detta hjälpte inte utan ärendet 
återförvisades till marinchefen 1965. Då 
bildades projektet Särimner, ett själv
klart namnval, för att fortsätta att driva 
frågan . Särimner blev så småningom pa
trullbåten Jägaren som kom till Sverige 
från Norge 1972. Och så småningom be
ställdes de sexton patrullbåtarna typ Hu
gin från Norge. 

1968 fattades ytterligare ett i raden av 
negativa försvarsbeslut för de större 
stridsfartygen. Då beslutades att fregat
ter inte skulle ersättningsbyggas. Däre
mot fattades beslut om helikopteran
skaffning. Därmed var epoken fartygs
buren ubåtsjakt slut för lång tid. Man 
kan på goda grunder påstå att besluten 
1958 och 1968låg helt i linje med varand
ra. Flottan skulle inte ha större stridsfar
tyg med anfallskapacitet eller ubåtsjakt
kapacitet ansåg såväl politisk ledning 
som överbefälhavaren. 

Motiven för motviljan mot större far
tyg angavs vara att de större fartygen 
saknade förmåga att värja sig mot luftho
tet. Dock hade den kustnära taktiken i 
någon mån fått denna kritik att tystna . 
Tre frågor aktualiserades dock varvid 
teknikutvecklingen gick flottan till mö
tes, nämligen patrullbåtsanskaffning, ro
botanskaffning samt nya luftförsvarssys
tem. 

Patrullbåtarna försågs med robot 12 
typ Pingvin. Dessutom fick patrullbåtar
na och torpedbåtarna av såväl Spica I
klass som Norrköpings-klass mycket ef
fektiva luftvärnseldledningar till sina 57 
mm-pjäser. Även Halland och Småland 
moderniserades med samma typer av 
luftvärnseldledningar. Dessa jagares ak-
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tiva luftförsvar var bra ända fram till ut
rangering. 

Under slutet av 60-talet sattes en ut
veckling igång att förse övervattensfarty
gen med avhakningssystem mot sjö- och 
attackrobotar. Ä ven den utvecklingen 
var mycket gynnsam och systemen intro
ducerades så småningom på Norrkö
pingsklassen. Fortfarande var dock inte 
frågan om långräckviddig sjörobot löst. 
Man var mycket nära ett anskaffningsbe
slut för att köpa den amerikanska robo
ten Harpoon. Så skedde dock ej. Erfa
renheterna från Y om Kippurkriget finns 
redovisade av dåvarande kommendör
kapten Cay Holmberg i TiS nr l 1977. 
Erfarenheterna beskrivs ur såväl israe
lisk som egyptisk synvinkel. Erfarenhe
terna var entydiga, sjörobotar tillhör 
övervattensfartygens vapenarsenal. Den 
insikten hade den marina ledningen haft 
länge utan att kunna förverkliga den 
frånsett robot 08 på Halland och Små
land samt ett kustrobotbatteri. 

Marinchefen hade föreslagit att få 
bygga om Östergötlandjagarna till fre
gatter. Erfarenheterna från försöken 
med släphydrofon på fregatten Visby var 
goda. Men detta beviljades inte. Detta 
innebar att diskussionerna och studierna 
inriktades på den s k flottiljledaren . 
Dessa överväganden resulterade så små
ningom i korvettanskaffningen. 

Sammanfattningsvis kan man alltså 
konstatera att under 70-talets slut hade 
övervattensfartygen en svår period. 

- jagarna och fregatterna skulle bort 

- ingen sjörobot var under anskaffning 

- någon flottiljledare var inte under be-
ställning 

Det är en mycket bra sjömanskunskap 
att kunna kryssa sig ur en position när 
man håller på att hamna i lägervall. Den 
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förmågan kommer flottans sjöofficerare 
att behöva så länge Sverige är omgivet av 
vatten. Förmågan att kryssa och viljan att 
utveckla stridsfartygen gjorde att flottan 
red ut 70-talets motgångar. 

4. Ytattackflottiljen 1976--
1994 
4.1 Ytattackflottiljens utnytt
jande och taktik 
Jag beskriver i detta avsnitt inte den 
övergångsorganisation som bestod av ja
gare och torpedbåtar typ Spica. Denna 
finns beskriven av ledamoten Christer 
Söderhielm i TiS 4/77 under rubriken Y t
attacken. 

Jag inriktar mig i stället på att beskri
va en ylattackflottilj som i normalfallet 
består av sex robotbåtar typ Norrköping 
och fyra patrullbåtar typ Hugin. Under 
90-talet tillförs också kustkorvetterna typ 
Stockholm och Göteborg. 

Ylattackflottiljen bestående av robot
båtar och patrullbåtar är ett synnerligen 
allsidigt system. En egenskap saknas 
dock helt och hållet och det är förmågan 
att jaga ubåt. Den förmågan har ubåts
jaktstyrkan vilken beskrives i nästa av
snitt. Det som utmärker ytattackflottil
jen är dess sensorer och vapen samt för
måga till självförsvar och mycket flexibla 
ledningssystem. Flottiljen är mycket ope
rativt och taktiskt rörlig och uppträder 
autonomt. Den kan verka i olika kon
fliktnivåer. 

1979 fattades beslut att anskaffa den 
svensktillverkade sjörobot 15. Detta 
innebar att de tolv torpedbåtarna typ 
Norrköping började byggas om till ro
botbåtar. 

Norrköpingsfartygen är bestyckade 
med robot 15 och torped 613. Robot 15 
har en räckvidd på cirka 70 km, den är 

utrustad med radarmålsökare och har en 
avancerad flygbana. Torped 613 är en 
trådstyrd målsökande torped med en 
räckvidd på cirka 20-30 km. För att kun
na sätta in sina vapen har Norrköping ett 
mycket förnämligt passivt signalspa
ningssystem samt en aktiv radar för i för
sta hand luftspaning. Men det unika med 
signalspaningssystemet och robot 15 är 
att robotar kan skjutas på passiv invis
ning, d v s komma som en blixt från klar 
himmel. För självförsvar mot robotar har 
Norrköping två system. Det ena är ett 
aktivt eldledningsstyrt luftvärn, en 57 
mm, helautomatisk pjäs. Det andra sys
temet är ett avhakningssystem byggt på 
varnare och remsor från remskastare. 
Båda dessa system ger hög överlevnads
sannolikhet i olika duellsituationer. Ro
botbåtarnas höga fart underlättar att ma
növrera sig från artilleribekämpning. 

l3ild 4 

De sexton patrullbåtarna har robot 12, 
typ Pingvin, som för övrigt just nu är mo
derniserad. Porten är cirka 25 km. Den 
roboten har IR-målsökare. Även patrull
båtarna har ett signalspaningssystem för 
målidentifiering och riktningsbestämning. 
Fartygen har ett eldledningsstyrt aktivt 
luftvärn till 57 mm pjäsen. Eldledningen 
är dessutom utrustad med IR-sikte. Pa
trullbåtarna har också en annan modem 
egenskap, nämligen smygteknik. Deras 
radarsignaturer är mycket låga. Detta gör 
dessa fartyg mycket svårupptäckta sär
skilt när det går sjö. Detta är betydelse
fullt när olika fartygstyper strider i duellsi
tuationer, fritt till sjöss, radartyst i mörker 
med enbart passiva sensorer för informa
tion. Därvid kan patrullbåtarna komma i 
förhand för t ex artilleristrid genom sin 
förmåga till spaning med !R-kamera på 
eldledningssikte t. 
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För målinformation avdelas normalt 
radarspanande helikopter som skickar 
målbild per länk till ytattackflottiljens 
olika fartyg. Ytattacken har en mycket 
god förmåga att sortera upp komplexa 
målbilder. Detta beror på de olika typer
na av sensorer och kommunikationsmöj
ligheterna mellan enheterna. 

För att leda flottiljen finns ett flertal 
olika system MARIL, ELPLO, MA
DAK m m. Det innebär att det finns stor 
flexibilitet att kommunicera på kryptera
de datalänkar på såväl KV som UK och 
skicka målinformation på olika sätt. 

Flottiljen kan uppträda på alla möjli
ga sätt. Ett normalt förfarande är att dela 
upp den i stridsgrupper så att robotbåtar
nas långa stridsavstånd och fartöverskott 
relativt patrullbåtarna kan utnyttjas fullt 
ut. Dessutom kan patrullbåtarnas förmå
ga att komma fienden in på livet utnytt
jas. I dessa situationer ställs stora krav på 
stridsledningsarbetet för att undvika vå
dabekämpning och ge korrekt målinvis
ning. 

Det finns många taktiska typsituatio
ner. Ytattackflottiljen kan t ex skapa 
luckor hos motståndaren med robot 15 
från långt håll. I dessa luckor kan robot 
12 och torped 613 sättas in. Dessa vapen 
har ungefär samma porte. Det är svårt 
för fienden att slingra sig undan från ett 
samtidigt robot- och torpedhoL 

Ytattackflottiljen har utvecklat sam
verkansmetoder tillsammans med at
tackflyget. Dessa metoder berör samord
nade insatser med robot 15. Denna för
måga har visats under ett stort antal öv
ningar under senare år. Det är en formi
dabel kombination att sätta in sjörobot 
15 från robotbåtar och attackrobot 15 
från attackflyget och sen fullfölja ett så
dant anfall med torped 613 från robotbåt 
och robot 12, Pingvin, från patrullbåt. 

Genom ytattackflottiljen är en del av 
den lätta flottan enligt Marinplan 60 för
verkligad. Den allra största fördelen är 
att nu kan denna styrka utnyttjas över 
hela havsområdet. Man kan ge sig på 
fienden där och närhelst han har en svag
het. Hela frågan om effekt kontra sårbar
het har fått rimliga proportioner. Ytat
tacken har god effekt och sårbarheten 
mot robot- och flyghot är rimlig. Den 
kan anfalla och försvara sig. Det råder en 
rimlig balans mellan anfalls- och defensi
va vapen. Vi har kommit bort från att 
ensidigt betrakta överskeppningen som 
huvudmålet. Kan fiendens koncentre
ringstransporter försvåras eller omöjlig
göras genom att bestrida hans HTS, her
ravälde till sjöss, blir det ingen över
skeppning. Det som har möjliggjort den
na mer flexibla syn är de långräckviddiga 
vapnen som gör att en duellstrid kan vin
nas. Därutöver är förmåga att uppträda 
radartyst till sjöss med våra enheter av
görande för att undvika upptäckt och be
kämpning. Till detta kommer det aktiva 
och passiva luftförsvaret som gör oss säk
rare till havs än vi varit förr. Slutligen har 
vi kommit bort från fixeringen vid den 
röda pilen. 

Som ett exempel på hur långt ytat
tacken driver förmågan att operera fritt 
till sjöss genomförs övningsskjutning i 
luftvärn mot två låghöjdsmål med mål
skifte. En svår men inte omöjlig konst. 

Taktiken i bas har bytt skepnad. 
Nyckelorden är rörlighet, lagfartyg och 
terminalpunkter samt bassäkerhet 
Dessa nyckelbegrepp innebär att bassä
kerhetsförband såväl ur flottan som kust
artilleriet säkrar terminalpunkter för för
sörjning och underhåll. Vid dessa kom
pletterar stridsfartygen och lagfartygen 
(d v s fartygsförbandens sjöburna under
håll) sina förråd avseende såväl ammuni-
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tio n som drivmedel och övriga förnöden
heter. Dessemellan befinner sig fartygen 
i rörelse i hela basområdet och hänvisas 
till lagfartygen när säkra terminalpunk
ter inte är tillgängliga . Det är ingen ovan
lighet att en ytaHackflottilj kan vara ut
gångsgrupperad från Sandhamn till Hä
radsskär. Med en blick in i framtiden kan 
nämnas att robotbåtar har börjat öva 
bunkring under gång till sjöss från lagfar
tyg. 

Under den tidsperiod som ytaHack
flottiljen har existerat har mycket hänt 
som påverkat verksamheten. Jag skall 
nämna några sådana exempel. 

1981 genomförde Warszawapakten 
en större landstigningsövning i Öster
sjön, kallad Zapad 8L Den övervakades 
bl a av ytattackförband. Vi fick därvid 
ökade kunskaper om WP teknik och tak
tik vid större överskeppningsföretag. 
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1981 gick U137 på grund vid Torum
skär. För att avslå eventuella fritagnings
försök från sovjetisk sida lades ytattack i 
beredskap i området med stridsladdade 
robotar typ Pingvin på patrullbåtarna 
och stridsladdade torpeder på torped
båtarna. signaleffekten av detta var 
mycket tydlig. Sverige visade en klar vilja 
att slå tillbaka om svenskt vatten kränk
tes igen. 

Under Polenkrisen i slutet av 1981 
höjdes vår beredskap för att möta even
tuella flyktingströmmar. Detta innebar 
att krigsbesättningarna inkallades på tor
pedbåtar i syd. De nya besättningarna 
utbildades parallellt på torpedbåtar från 
stockholmsförbandet Spaningssvep ge
nomfördes för att hålla reda på vad som 
skedde i södra Östersjön. 

I december 1982 organiserades 4.ytat
tackflottiljen i Karlskrona. Den bestod 

då av en torpedbåtsdivision och två pa
trullbåtsdivisioner. Den ena av dessa var 
utgångsgrupperad på Västkusten. Detta 
innebar att ytattacken var fredsorganise
rad i två flottiljer som var mycket snarli
ka krigsflottiljerna. Detta är ovärderligt 
när det gäller beredskap, utbildning och 
ekonomisk planering och kontroll. Lyt
attackflottiljen var utgångsbaserad i 
Hårsfjärdenområdet i vilket Gålöbasen 
avvecklades 1985 och ombasering till 
Berganäs skedde. 

1985 genomförde ett NATO-förband 
med slagskeppet IOW A i täten ett svep i 
Östersjön. Förbandet upptäcktes och 
följdes av ett patrullbåtsförband ur 4.yt
attackflottiljen. En debatt följde på 
IOW A:s övningar i Östersjön rörande 
olika syften och avsikter med verksam
heten. Sannolikt var den ett led i USA:s 
s k framskjutna marina strategi. 

Under de senaste åren har ytaHack
förband från de båda flottiljerna övat 
ihop. Under 1993 benämndes detta till
fälligt sammansatta förband den sjöope
rativa styrkan. Den innehåller även min
röjningsfartyg för minröjningsuppgifter. 
Men ännu så länge föreligger inga beslut 
på att permanenta vare sig sjöopstyrkan 
eller ubåtsjaktstyrkan. 

Marinkommandoorganisationen har 
förenklat och förbättrat ledning och sam
ordning av sjö- och kustartilleristrids
krafter. 

Under det senaste året har samver
kansformer börjat etableras mellan ytat
tackflottiljerna och kustrobotförbandet 
samt amfibiebataljonerna. Under hela 
slutet av 80-talet och fram till dags dato 
har ytattackflottiljerna genomfört spa
nings- och övningsverksamhet i hela Öst
ersjön. Det har skapat goda kunskaper 
om den s k normalbilden avseende såväl 
civil sjötrafik som stats- och örlogsfartygs 

verksamhet i Östersjön. Vår verksamhet 
har också visat vårt intresse att hålla reda 
på vad som sker i hela Östersjön. 

Under senare år har intresse för olika 
konflikter på låga konfliktnivåer ökat. 
Även intresset för internationella enga
gemang med sjöstridskrafter har ökat. 
Exempel på olika situationer som kan 
vara aktuella för sjöstridskrafter är t ex 
flyktingströmmar, miljökatastrofer, maf
fiabekämpning, sjöblockader m m. En 
handbok för hur fartyg skall agera inom 
hela konfliktskalan har tagits fram. Den 
benämnes RUFF (Riktlinjer för uppträ
dande på internationellt vatten vid kon
takt med främmande örlogsfartyg och 
militära flygplan). Detta problem aktua
liserades särskilt när Orion seglades på 
av en sovjetisk minsvepare 1985 öster om 
Gotland. 

Av alldeles särskilt intresse har ytat
tackförbandens örlogsbesök i de baltiska 
staterna och Polen varit. Det är befrian
de att få delta i och vara åsyna vittne till 
effekterna av den förändringens goda 
bris som nu blåser. Våren 1993 besökte 
13.patrullbåtsdivisionen ur Lytattack
flottiljen Pärnu i Estland. Divisionen häl
sades välkommen med det enkla konsta
terandet att det var första vänskapliga 
örlogsbesöket sedan 1938. 

4.2 Intern och extern debatt 
och andra påverkandefaktorer 
och dess konsekvenser rö
rande övervattensfartygen 
1979 utvidgade Sverige sitt territorialhav 
från 4 nautiska mil till 12 M. Detta har 
haft mycket stor betydelse för våra möj
ligheter att i god tid lägga ut mineringar 
under lägre konfliktnivåer än krig och 
före ett krigsutbrott. Denna förändring 
har påverkat övningsverksamheten och 
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ökat vårt intresseområde. Det har i hög 
grad förbättrat våra försvarsmöjligheter 
och ökat vår flexibilitet. 

Under 1982 ägde Falklandskriget 
rum. Under detta hade britterna allvarli
ga bekymmer med att komma till rätta 
med de argentinska flygvapnet som an
föll, såväl med bomber som robotar. I de 
efteranalyser som gjorts i Sverige har vi 
konstaterat att den svenska satsningen 
på eldrörsluftvärn med zonrör tillsam
mans med särskilda avhakningssystem är 
kostnadseffektiva system för motsvaran
de situationer i Östersjön. 

Under tiden för ytattackens omstruk
turering hade vår marina begreppsappa
rat fallit i glömska. De taktiska regle
mentena var inte aktuella. Vi hade alltså 
bra fartyg med förnämliga vapensystem 
men oklarhet rådde rörande sjöoperativa 
grundläggande uppgifter och begrepp. 
Jag vill därför särskilt nämna några ex
empel på författare som har städat upp 
bland begreppen. 
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- "Statens sjömakt" av flottamiral S G 
Gorsjkov är ett standardverk. Det 
utgavs på svenska 1977 och gav 
verkligen en mycket tydlig bild av 
sovjetiska marina ambitioner och 
begrepp. 

- "Sjömakt eller vanmakt" av kom
mendör sedermera konteramiral 
Claes Tornberg. Det var ett inträ
desanförande i Krigsvetenskaps
akademien 1984. 

- "Taktikreglemente för Flottan" 
som skrevs av kommendör Christer 
Hägg 1987. Detta reglemente ersat
te taktikreglementen från 60-talet. 
Det var hög tid att skriva ett mo
dernt taktikreglemente 

-"Några grundvärden för sjökrigfö
ring på operativ nivå" av kommen-

dör Christer Hägg, TiS 1989. I den
na artikel analyserar han sjökrigfö
ringens principer ordentligt och gör 
kopplingar till krigföringens grund
regler samt Clausewitz och andra 
strategiska tänkare och tankar. 

Under denna tid var den allra viktigaste 
frågan anskaffning av kustkorvetter. Två 
fartyg, Stockholm och Malmö, beställdes 
samtidigt som sjörobot 15. De leverera
des 1984 och 1985. De har varit igång, 
huvudsakligen i ubåtsjakt, sedan dess. 
Samtidigt hade alla torpedbåtar typ 
Norrköping modifierats till robotbåtar. 

Den allra svåraste frågan var beställ
ning av de fyra Göteborgs-korvetterna. 
Den anskaffningen var fylld av motstånd 
från allehanda håll. Men argumentatio
nen vanns och fyra korvetter beställdes 
1985. De har tagit lång tid att trimma in 
men tre av dem går nu i ubåtsjaktstyrkan 
medan den fjärde utvecklar de avancera
de ytattack- och signalspaningssystemen. 
Denna utveckling bedöms vara klar 
1995. Det innebär att kustkorvettsyste
met tagit tio år från beställning till att det 
blivit fullt operativt med alla uppgifter 
dessa kompetenta fartyg skall kunna 
lösa . 

När kustkorvettsystemet är klart 
innebär detta att vi kan organisera tre 
ytattackflottiljer. Dessa kommer då att 
bestå av 

-korvetter 

-ro botbåtar 

-patrullbåtar 

Äntligen har då den långa frågan om 
flottiljledare fått en mycket bra lösning. 
Stockholm och Malmö har hittills visat 
sig som mycket förnämliga och allsidiga 
fartyg med hög slagkraft och god led
ningsförmåga. Göteborgskorvetterna 
blir än bättre, naturligt nog. 

5. Ubtåsjaktstyrkan 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva 
utvecklingen till dagens situation. Jag 
skiljer inte på taktiken och inifrån och 
utifrån påverkande faktorer. Ämnet är 
mycket omfattande och behöver diskute
ras och behandlas i KÖMS från många 
olika aspekter. 

Sverige hade, vid tiden för UTÖ-inci
denten 1980, genom politiska beslut 
1958, 1968 och 1972 avrustat ubåtsjaktre
surserna utom ett antal helikoptrar. 
Dock sattes jagaren Halland in i denna 
incident. Hon hade ännu ej utgått ur 
krigsorganisationen. Incidenten blev en 
svag väckarklocka. Desto tydligare blev 
signalerna av Ul37:s grundstötning och 
jakten på främmande ubåt i Hårsfjärden
området 1982. Dessa händelser resulte
rade i Ubåtsskyddskommissionens be
tänkande 1983. Dess slutsatser står sig 
fortfarande. 

Man kan i detta sammanhang fundera 
över vad som skulle ha hänt om Sverige 
inte avrustat sin ubåtsjaktförmåga. Som 
ett exempel på hur den borde sett ut kan 
framlidne ledamoten Rolf Rh e borgs arti
kel i TiS nr 5 1964 tjäna, Fartyg för ubåts
jakt. Han beskriver där en lämplig bland
ning av korvetter, ubåtsjakthelikoptrar 
och ubåtsjaktubåtar. För min del har jag 
svårt att tro att motståndaren givit sig på 
att kränka våra vatten med ubåtar om vi 
haft en rimlig ubåtsjaktförmåga. Ett eller 
flera ubåtsjaktförband, som Rheborg be
skriver, hade kunnat spana efter ubåtar 
på internationellt vatten. Om inkräkta
ren trots denna spaning hade kränkt 
svenskt TVG hade styrkan kunnat anfal
la honom. Denna uppgift hade dessutom 
underlättats avsevärt då vi flyttade ut 
TVG från 4 M till12 M. 

Det är alltid vanskligt att spekulera 
rörande motståndarens överväganden 

avseende hans undervattensverksamhet i 
svenska vatten. Sverige skapade fullt fri
villigt ett vakuum under vattnet. Detta 
måste också en presumtiv motståndare 
tolka som bristande vilja att göra något 
åt undervattenshotet Hur ansvariga po
litiska och militära beslutsfattare kunde 
bortse från denna enkla tes är svårt att 
förstå. Problemets svårighet belyses av 
det faktum att Sovjet under slutet av 70-
talet och hela 80-talet grupperade 
GOLF-ubåtar bestyckade med medel
distansrobotar i Östersjön. Våra möjlig
heter att jaga dessa ubåtar därest de hade 
grupperats på svenskt vatten måste be
traktas som begränsade. En stor föränd
ring till det bättre skedde när ubåtsjakt
styrkan började komma igång med lämp
liga spanings- och vapensystem. Relativt 
miniubåtar bör nog GOLF-ubåtar be
traktas som lättare mål för ubåtsjaktstyr
kan. 

Styrande för ubåtsjakten är två enkla 
formler 

PKILL = PsPANING x PLOKALI
SERING/KLASSIFICERING x Pv A
PEN/VERKAN 

I denna formel multipliceras sannolik
heterna för att upptäcka, lokalisera och 
klassificera samt träffa och erhålla till
räcklig verkan. Om någon av dessa fak
torer är nära noll är övriga ansträngning
ar relativt sett meningslösa. Den andra 
formeln skrivs 

PFRAMGÅNG =l- (1- PKILL)N 
Den innebär att vinna minst en gång 

d v s oskadliggöra en ubåt. I den formeln 
är PKILL detsamma som i den första for
meln. N är antalet insatser då ubåtsjakt
styrkan och motståndarens ubåt är i sam
ma område. 

Den matematiskt intresserade kan ge
nom att välja olika siffror konstatera vad 
som är de lönsammaste satsningarna. 
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Övriga 
enheter 

Enkelt kan man konstatera att PKILL 
måste vara tillräckligt stor för att antalet 
tillfällen, N, skall ha någon större inver
kan. 

Under de gångna fjorton åren har 
främmande ubåtar kränkt Sveriges inre 
vatten flera gånger varje år. Och vi har 
ännu inte vunnit en enda batalj. Detta 
kan tyckas dystert. Men vi har blivit 
mycket bättre på kunskaper om motstån
daren. 

Främsta anledningen till dessa kun
skaper är den s k analysgruppen och 
MUSAC, marinens ubåtsskyddsanalys
central på Berga. Som överbefälhavaren 
konstaterar i sin rapport för 1993 har vi 
mycket torrt på fötterna rörande inkräk
tarens verksamhet i Sverige. Syftet med 
kränkningarna är säkert flerfaldigt. Jag 
nöjer mig med att påstå att motståndaren 
vill blockera våra sjöstridskrafter i bas-

98 

områden i samband med krigsutbrott. 
Eftersom våra sjöstridskrafter är svåra 
att komma åt i rörelse och till sjöss gäller 
det för fienden att försvåra för oss att 
komma ut med dem. Detta kan låta sig 
göras med miniubåtar med olika typer av 
t ex minor och sabotageförband. Ett an
nat syfte kan vara att komma åt fasta 
anläggningar av olika sorter inför ett 
strategiskt överfall. Andra syften kan 
också tänkas. 

Uppbyggnaden av ubåtsjaktstyrkan 
skedde ganska långsamt inledningsvis. 
Även i denna fråga var den interna de
batten mellan flottan och kustartilleriet 
destruktiv och förlamande. Problemet 
kunde enkelt formuleras sålunda, skulle 
vi satsa på rörliga enheter eller fasta sys
tem? Så småningom har insikter vunnits 
som gör att satsningen sker på rörliga 
system i allt väsentligt. 

Under utvecklingen har två frågor 
diskuterats gång efter annan. 

Skall motståndaren jagas utom- eller 
inomskärs, respektive skall man jaga ak
tivt eller passivt? På båda frågorna är 
svaret, både och. Motståndaren skall ja
gas där han är och såväl passivt som ak
tivt. Denna insikt är mycket viktig. Mot
ståndaren skall bekämpas på alla möjliga 
sätt så att hans takfikanpassning och tek
nikutveckling försvåras. Han skall inte 
tillåtas ha vare sig säkra områden eller 
gömställen, inte heller någon säker tek
nik eller taktik. Denna mycket viktiga 
insikt har en del enskilda företrädare för 
olika system svårt att ta till sig. 

För dessa ändamål och miljöer har en 
ubåtsjaktstyrka byggts upp. Ubåtsjakt
styrkan 1994 består av ett antal enheter 
med olika förmåga. Jag skall kort beskri
va de olika systemen. 
- Passiv spaning utomskärs bedrivs av 

följande olika system 
- Våra ubåtar spanar med passiva sys

tem. De rapporterar sina kontakter så 
att ubåtsjaktstyrkans andra enheter 
kan ingripa. 

- Två stycken ubåtsjaktflygplan flyger i 
skift och spanar med sonarbojar. Vid 
kontakt i en sådan kan aktiva enheter 
ingripa för lokalisering och vapenin
sats. 

- Kustkorvetten Gävle har en bogserad 
kabelhydrofon s k T AS, towed arra y 
sonar. Den har liknande egenskaper 
som ubåtarnas långbassonarer. Den 
passiva spaningen kan direkt visa in 
såväl Gävles som andra enheters akti
va system för lokalisering och vapen
insats. Gävle har torpeder, BLMA
granater samt sjunkbomber för va
peninsats. Det är en angelägen öns
kan att anskaffa fler T AS-system till 
de övriga Göteborgskorvetterna. 

- Kustkorvetterna Stockholm och Mal
mö samt två korvetter av Göteborgs
typ utgör kärnan i den aktiva jakten 
utomskärs. De har släphydrofon i 20 
KHz-området och en skrovfast hög
frekvenssonar för klassificering. De 
har såväl torpeder, BLMA-granater 
som sjunkbomber för vapeninsats. 
Helikoptrarna typ 4 har aktiv hydro
fon och torpeder. De kan spana i rote 
kontinuerligt under lång tid. De fjor
ton helikoptrarna med sina besätt
ningar möjliggör byte av rote i spa
ningsområdet. Ett starkt önskemål är 
att få utnyttja isbrytare eller Belos 
som helikopterbasfartyg. Därvid 
minskas anflygningstider och flexibi
liteten ökar. Försök med dessa fartyg 
gjordes under 1993 med mycket goda 
resultat. 
Korvetternas och helikoptrarnas me
toder är framtagna med hjälp av ope
rationsanalys med stöd från en OA
grupp ur FOA. Den operationsanaly
sen pågår ständigt med erfarenheter 
från spel i Mimer, sjökortsspel, öv
ningar och skarp verksamhet. Opera
tionsanalysen är verkligen viktig för 
ubåtsjägarna, precis som den var un
der VK II. 

- Inomskärs spanar ubåtsjaktstyrkan 
passivt med de fyra hydrofonboj farty
gen. Dessa har sonarbojar som grup
peras i spaningsområdet. 

- Kärnan i den aktiva jakten inomskärs 
utgörs av sju modifierade patrullbåtar 
och tre minjaktfartyg. 
Patrullbåtarna är utrustade med en 
släpsonar i likhet med kustkorvetter
na samt en högfrekvenssonar. De är 
utrustade med BLMA-granater och 
sjunkbomber. Patrullbåtarna är spe
ciellt lämpade att spana mot ubåtar i 
rörelse. 
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Minjaktfartygen är utrustade med en 
skrovfast högfrekvenssonar. De är 
också utrustade med ELMA-grana
ter. De är speciellt lämpade att spana 
mot stillaliggande mål. Vid mycket 
svåra stillaliggande mål kan de ge
nomföra klassificering med en under
vattensfarkost 

- Optisk spaning inomskärs bedrivs 
med helikopter typ 6. 

- Även jakten inomskärs analyseras 
med hjälp av operationsanalys för att 
få fram bättre spaningsmetoder. 

- Samtliga aktiva enheter kan kraft
samlas inomskärs eller utomskärs be
roende på den taktiska situationen. 

Ubåtsjaktstyrkan är ett tillfälligt sam
mansatt förband som sätts upp av kust
flottans olika typförband. Detta fungerar 
synnerligen smidigt. Styrkan understöds 
av såväl fartygslag som landlag. Repara
tioner och bunkring m m sker normalt i 
anslutning till jaktområdet. Detta inne
bär att spaningstiden i området blir max
imal och avbrotten är få. 

Styrkan leds av en taktisk ledare, TaL, 
på en robotbåt. Detta val har gjorts för 
att inte låsa någon sonarbärande enhet i 
transporttjänst. TaL måste nämligen 
kunna vara där hans ledning behövs vare 
sig det är inom- eller utomskärs. Robot
båten har ett förnämligt kommunika
tionssystem väl användbart såväl i ubåts
jaktsammanhang som i ytattack. 

Under åren har ledningsprinciperna 
förbättrats . Nu går det en rät operativ 
linje ÖB - MB - CMK - TaL. Denna 
befälskedja fungerar normalt bra och 
utan omgång. Den mycket svåra frågan 
om eldtillstånd har fått en bra lösning. 
Taktiske ledaren har efter 1992 eldtill
stånd på inre vatten och territorialhavet 
när ubåtsjakt pågår. Det innebär att en 
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inkräktare kan anfallas direkt utan för
dröjning. 

Under åren har vi blivit betydligt bätt
re vilket märks på motståndarens ökade 
försiktighet. Han kan inte längre uppträ
da som om svensk skärgård och territori
alhav vore hans hemmafarvatten. Han 
kan inte längre upprätta herravälde under 
vattnet. Vi bestrider det när ubåtsjaktstyr
kan jagar under viss tid i visst område. 

Under senare år har vi varit i närheten 
av motståndaren med några vapeninsat
ser. Så skedde i Hävringebukten 1988 
och 1992. Det är rimligt att tro att detta 
kommer att ske igen. Vår teknikutveck
ling går stadigt framåt samtidigt som 
hans försiktighet ökar. 

Det finns två uttryck som uttrycker 
ubåtsjaktstyrkans uppgift och ubåtsjakt
ens karaktär. 

SÄNK DEN FÖRSTA UBÅTEN 
Det innebär att f n läggs det ner stora 

ansträngningar på att förbättra vapen
teknik och vapentaktik. Såväl torpedva
pensystemet som ELMA-systemet för
bättras ständigt. Svenskt territorialhav 
och inre vatten blir allt farligare för en 
inkräktare. Det andra uttrycket är häm
tat från pressfotograferna 

TILLFÄLLET KOMMER SOM EN 
SNIGEL MEN FÖRSVINNER SOM 
EN BLIXT 

Det innebär att man måste ha en hög 
beredskap för lokalisering och vapenin
sats under hela tiden som jakten pågår. 

Den viktigaste konsekvensen av ubåts
kränkningarna är att flottan har fått 
krigsliknande erfarenheter. Spaning sker 
under veckor i halv stridsberedskap och 
klart skepp. Skarpa vapeninsatser övas 
och genomförs. Bonuseffekterna av det
ta är stora, psykologiskt och kunskaps
mässigt, t ex avseende skydds- och strids
sjukvårdstjänst samt inte minst bas- och 

underhållstjänst. Dessutom har vår för
måga att operera i sammansatta kom
plexa förband ökat avsevärt. Vår krigs
beredskap har förbättrats, medvetenhe
ten om krigets krav har stärkts. 

6. Framtiden 
Ytattacken består idag av 34 st fartyg för
delade på 6 st kustkorvetter (0-10 år 
gamla), 12 st robotbåtar (18-22 år gamla) 
samt 16 patrullbåtar (ca 15 år gamla). 

Tyvärr har man fattat beslut att av
veckla fyra patrullbåtar innan beslut fat
tats om att ersätta dessa med nya fartyg. 

Åtta patrullbåtar har moderniserats 
till ubåtsjaktpatrullbåtar. Men de bibe
håller sin ytattackförmåga. 

Nu förestår således att genomföra en 
lämplig blandning av modernisering och 

nybyggnation. Närmast i planeringen lig
ger anskaffning av fyra fartyg för ubåts
jakt och minröjning. Därmed kan så små
ningom den andra ubåtsjaktstyrkan bör
ja organiseras. Därnäst måste ett antal 
robotbåtar moderniseras så att kvantitet 
och kvalitet i någon mån behålls. De be
höver en livstidsförlängning avseende 
framdrivningsmaskiner och luftvärnseld
ledningar. I samband med nästa försvars
beslut 1997 bör beslut fattas om nästa 
fartygsserie ytattack- och ubåtsjaktfar
tyg. Det är ju ändå så att envetenheten 
hos ett antal sjöofficerare gav oss först 
sex torpedbåtar typ Spica I på 60-talet. 
Samma envetenhet gav oss tolv torped
båtar typ Norrköping och sexton patrull
båtar. Att ersätta de äldsta fartygen av 
våra 34 är nödvändigt. Det är hög tid att 
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nu arbeta för en längre serie på femton 
ytstridsfartyg för 2000-talet. 

De borde få egenskaper som Smyge 
har idag, svårupptäckta med hög fart och 
med moderna vapen och sensorer och 
användbara i alla konfliktnivåer. Vore 
inte SES-fartyg med smygteknik och 
T AS som sensor för in visning av lång
räckviddig sjörobot en fantasieggande 
utveckling? 

7. Avslutning 
Det finns anledning att dra lärdomar av 
de gångna trettio åren. Jag vill peka på 
några sådana 

- Det var fel att avrusta ubåtsjaktför-

mågan vilket var en konsekvens av 
försvarsbesluten 1958 och 1968. 

- Det är olämpligt att ha en fast påsför
delning mellan försvarsgrenarna ef
tersom den operativa verkligheten 
förändras genom åren. 

- Såväl ytattack- som ubåtsjaktförmåga 
har kunnat utvecklas trots en snål 
ekonomi och i vissa fall stark mot
vind. 

- satsning på kvalitet och synenergief
fekter är viktigt. En kombination av 
ytattack, attackflyg och ubåtar samt 
kustrobot ger hög tröskeleffekt och är 
därmed krigsavhållande. Av dessa 
system är ytaHacken särskilt lämplig 
att utnyttja i alla konfliktnivåer. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

Ronnebygatan 39, 371 33 Karlskrona Tfn. 0455-102 98 

Ledamoten 
CURT LUNDGREN 

Kommendör Curt Lundgren är stf chef för Sirategi
avdelningen i Högkvarteret och tillika försvarsattache vid 
svenska ambassaderna i Singapore, Kuala Lumpur och 
Bangkok 

Planering för framtidens försvar 

Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet tors
dagen 27 januari 1994 

Ett Europa i förändring 
Utvecklingen i vårt närområde samt i öv
riga Europa är under fortlöpande och 
mycket omfattande förändring. 

Den "stabila" situation som vi levde i 
under hela efterkrigstiden har ersatts av 
ett mycket instabilt och framför allt oför
utsägbart läge. Försvarsdebatten känne
tecknas idag av splittring och kanske 
också frustration, då det är mycket svårt 
att förutsäga utvecklingsvägar samt byg
ga scenarier utifrån konkreta hotbilder. 
Nästan allt är ju möjligt. 

I det korta perspektivet har dock vår 
säkerhetspolitiska situation ur militär 
synpunkt förbättrats. Sovjetunionens 
sönderfall, de forna Öststaternas frigö
relse, samt Warszawapaktens upplösning 
har resulterat i omfattande och ännu på
gående tillbakadragande av trupper från 
såväl Baltikum, som de forna Öststater
na. 

CFE-avtalet innebär dessutom att en 
avsevärd reducering skall genomföras av 
de stående konventionella styrkorna i 

Europa. Det forna Sovjetimperiets styr
kor är idag splittrade och har fördelats 
mellan Ryssland, Ukraina och Vitryss
land. 

I övriga europeiska länder pågår om
fattande omstruktureringar av de militä
ra styrkorna mot mindre kvantitet men 
högre kvalitet och rörlighet. 

I denna ombrytningstid är utveckling
en i Ryssland av särskilt intresse för oss. 
Ryssland förfogar fortfarande över om
fattande militära resurser. Hur dessa 
kommer att kunna vidmakthållas i fram
tiden är dock helt beroende av den poli
tiska och ekonomiska utvecklingen i lan
det. 

En ny rysk militärdoktrin har utfor
mats. Den pekar mot en minskad nume
rär, men en satsning på strategiskt rörliga 
och snabbt gripbara styrkor, med hög 
kvalitet och slagkraft. 

Rysslands militärgeografiska läge har 
i hög grad förändrats genom uttåget ur 
Baltikum och Östeuropa. Den forna 
kontrollen av kuststräckan från Öst
Tyskland till Finska Viken, har ersatts av 
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en kanalisering till S:t Petersburgs-områ
det, samt Kaliningrad. 

Mot denna bakgrund är det troligt att 
Murmansk-området kommer att förbli 
av fortsatt väsentlig betydelse för Ryss
land. De ryska stridskrafterna i området 
kommer dock sannolikt att främst vara 
inriktade på försvar av basområdet, som 
är väsentligt för handlingsfriheten med 
de strategiska kärnvapenubåtarna. 

För oss kommer utvecklingen i Ryss
land att vara helt avgörande. Endera 
sker en fortsatt utveckling av Ryssland 
som en Europeisk stat bland andra, eller 
också kan utvecklingen ta en helt annan 
vändning mot revanschism och milita
rism. Då kan i värsta fall Baltikum och 
hela eller delar av de nordiska länderna 
komma att betraktas som ett irriterande 
och besvärligt hinder mot övriga världen. 

Östersjön kommer oavsett utveckling, 
med all sannolikhet, att förbli av väsent
lig betydelse för Ryssland som transport
led, samt förbaseringav sjöstridskrafter. 

Inom NATO har en omstrukturering 
och neddragning påbörjats av de kon
ventionella styrkorna. Även i USA har 
ett omfattande förändringsarbete inletts. 
Här måste man dock ha i minnet att re
duceringarna görs från de höga nivåer 
som uppnåddes under upprustningspe
rioden under slutet på 1980-talet. 

NATO-rollen, som en stark motpart 
gentemot Warszawapaktens stora styr
kor, är idag betydligt mer diffus, i ett 
Europa fullt av nya länder, grupperingar 
och konflikter. 

Tysklands situation har radikalt för
ändrats, från att ha varit ett delat land, 
och det troliga slagfältet för det första 
slaget mellan de båda pakternas stridsbe
redda styrkor, till ett enat land men nu 
med avsevärda ekonomiska och sociala 
problem. Emellertid har som resultat av 
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detta nya läge omfattande reduktioner 
gjorts av de stående styrkorna. 

Det Nordiska området och den tidiga
re flanken till den Cenraleuropeiska are
nan, har blivit ett mer uttalat gränsområ
de till Ryssland. Stora och moderna 
stridskrafter finns idag, i såväl S:t Peters
burg-området, som i direkt anslutning till 
den finska gränsen. 

De Baltiska staternas frigörelse, men 
deras samtidigt reducerade möjligheter 
att inom överskådlig tid bygga upp en 
nationell försvarsförmåga, kommer att 
skapa osäkerhet Det kan dessutom bli 
ett akut konfliktområde vid en rysk omo
rientering i revanschistisk anda. 

I Sverige står vi i begrepp att eventu
ellt bli medlemmar i EU. De säkerhets
politiska konsekvenserna av utgången av 
denna process är ännu svåra att bedöma. 

Denna kortfattade beskrivning av det 
säkerhetspolitiska utgångsläget inför den 
pågående perspektivplaneringen visar 
med all tydlighet att detta varv inte kom
mer att bli likt tidigare planeringsom
gångar. Här finns alla möjligheter, att en
bart utifrån olika tänkbara utvecklings
vägar i vårt närområde , skapa ur studie
synpunkt, ett ohanterligt stort antal tänk
bara alternativ. 

Hotbilden i perspektivet. 
Utifrån den ytterligt svårförutsägbara sä
kerhetspolitiska situationen kan det fö
refalla näst intill omöjligt, och föga me
ningsfullt , att bedriva studier avseende 
försvarets utveckling på 20-25 års sikt. 
Finns angriparen? Vad har han för resur
ser och förmåga? 

Tidigare var det relativt lätt att utifrån 
en marginaldoktrin räkna armedivisio
ner, flygplan och fartyg kopplade till 
pakter och länder. Den nya och mer 
komplicerade situation som nu råder har 

mycket snabbt tagits som intäkt för att 
angreppshotet nu helt försvunnit. Visst 
kan det på kort sikt vara så, men ännu så 
länge finns den militära potentialen i vårt 
närområde. Historien visar ju med all 
tydlighet, att en målmedveten stormakt, 
med stora resurser, återupprustar betyd
ligt snabbare än vi någonsin kan göra. 

Här gäller det ju dessutom att i tid, 
rätt tolka olika signaler. Nyligen har ju, 
efter valet i Ryssland, hörts tongångar 
som borde mana till viss eftertänksam
het. Helt visst finns en latent konfliktor
sak mellan det rika och det fattiga Euro
pa, särskilt om situationen i de forna 
Sovjetstaterna ytterligare försämras . 

Det kan med andra ord vara något 
tidigt att avveckla, eller söka helt nya 
uppgifter för vårt försvar. 

Vi bör dock vara mycket observanta 
och successivt göra de anpassningar som 
behövs, för att möta andra typer av hot. 

Var står vi idag? 
Försvarsbeslutet 1992 innebar en ganska 
klar inriktning mot en nödvändig kvalita
tiv och materiell förnyelse av det svenska 
försvaret. Som bekant har dock de ekono
miska förutsättningarna nu börjat naggas 
i kanten. Vi måste emellertid göra de nöd
vändiga omstruktureringar som redan är i 
full gång i vår omvärld. Vårt problem idag 
är att vi har ett relativt dåligt utgångsläge, 
då vi ej genomförde den upprustning och 
modernisering som gjordes i andra länder 
under slutet av 1980-talet. 

Armens brist på moderna mekanise
rade förband, samt attackhelikoptrar, 
anpassade till dagens tekniska hotbild, 
talar sitt tydliga språk. Flygvapnet och 
marinen har något bättre följt med den 
militärtekniska utvecklingen, dock till 
priset av numerären, där nu risk förelig
ger att antalet kvalificerade enheter kan 

bli alltför få, för att erhålla tillräcklig ef
fekt under fred-, kris- och krigssituatio
ner. Insatser av svenska förband utom
lands inom ramen för FN kommer dess
utom med stor sannolikhet att öka. 
Dessa insatser kommer att kräva stora 
ekonomiska, materiella och personella 
resurser. 

I en situation, där vi i Sverige, har 
stora ekonomiska problem, som kan 
komma att tvinga oss att ytterligare ban
ta förvarskostnaderna, blir det inte lätt 
att genomföra den nödvändiga omstruk
tureringen, inom ramen för en långsiktig 
perspektivplanering. 

De ekonomiska ramarna är som alltid 
en nyckelfråga. Även inom detta område 
kan man i värsta fall befara många alter
nativ att utreda i slutfasen. 

Helt klart är dock att alla alternativ 
kommer att kräva smärtsamma priorite
ringar både inom och mellan de olika 
programmen. 

Perspektivstudiearbetet med 
ny metodik i ny organisation. 
1992-års försvarsbeslut styr inriktningen 
av försvarets utveckling intill 1997-06-
30. Ett nytt försvarsbeslut skall således 
fattas någon gång 1996 eller 1997. 

Perspektivplanearbetet syftar till att 
inför beslutstidpunkten ta fram erforder
ligt underlag för statsmakternas beslut av
seende försvarets långsiktiga inriktning. 

Detta arbete påbörjades under 1992 
och är nu i full gång, även om osäker
heterna avseende inriktningen av arbetet 
varit stora. Regeringen lämnade direktiv 
för arbetet under december 1993. Arbe
tet skall genomföras i en högkvartersor
ganisation som är ny och fortfarande hål
ler på att finna sina arbetsformer. 

Underlagsframtagningen styrs för 
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närvarande av ÖB studieplan, samt de 
av regeringen nyligen givna direktiven. I 
enlighet med studieplanen genomförs ar
betet som en idestyrd process, utifrån ett 
övergripande doktrinarbete. Omvärlds
förändringarna , samt teknikutveckling
en, är därvid viktiga ingångsvärden. Lika 
viktigt är det dock att rätt bedöma hur 
vår utveckling kommer att fortlöpa, samt 
att identifiera vilka områden som är sär
skilt viktiga att penetrera. 

Därför genomfördes under det så kal
lade Förberedelseskedet, intill 1993-07-
01 , en analys av nu gällande försvarsbe
slut Den resulterade i en övergripande 
värdering av försvarsmaktens operativa 
förmåga i "Startläge -97". Därutöver ut
arbetades ett första utkast till en framti
da försvarsmaktsdoktrin. Sammantaget 
med ett visst genomfört förberedelsear
bete avseende underlagsframtagning 
(spelkort, avdömningsunderlag mm), var 
detta utgångsläget för det vidare arbetet 
hösten -93. 

September 1993 påbörjades nu pågå
ende fas i processen, Ideskedet, som pla
nerats löpa intill1994-06-30. 

Styrande i detta skede är arbetet med 
den nya försvarsmaktsdoktrinen . Utifrån 
doktrinen tas för närvarande fram olika 
operativa ideer och system, som därefter 
sammansätts i olika operativa strukturer 
som därefter översiktligt värderas. Un
der denna process kan vissa övergripan
de slutsatser dras avseende konsekven
ser av olika alternativa handlingsvägar 
kopplade till ekonomi, samt krigs- och 
grundorganisation. 

Enligt studieplanen är ideskedet upp
delat i tre 8-veckorscykler. Högkvarte
rets nya organisation, vilken successivt 
börjar finna sina nya arbetsformer, med
verkar på relativt stor bredd i arbetet 
inom respektive arbetscykel. 
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Arbetet leds och sammanhålls av 
Ledningsstabens Strategiavdelning. Den 
operativa idenlicteerna utarbetas av Ope
rationsledningen, utifrån vilken Arme-, 
Marin-, och Flygledningarna tar fram 
förslag till tänkbara försvarsgrensvisa 
system och strukturer, inom olika ekono
miska ramar. 

Under den fjärde veckan i cykeln 
sammansätts därefter ett alternativ till 
försvarsmaktsstruktur, som därefter prö
vas under spel och variationsveckor. Här 
deltager även FOA och ÖCB. Spelens 
angriparunderlag tas fram av MUST. 

Detta sätt att arbeta , som nu är inne i 
den andra cykeln är mycket arbetskrä
vande. Här skapas dock förhoppningsvis 
en grund av ideer och kunskap om olika 
handlingsvägar till framtida försvars
maktsstrukturer, samtidigt som dessa 
prövas och förankras. 

Regeringen lämnade i slutet av de
cember -93 sina anvisningar inför det 
fortsatta arbetet under 1994. 

Där ger Försvarsdepartementet sin syn 
på situationen i vår omvärld, samt den 
militärstrategiska utvecklingen. Dessut
om lämnas vissa övriga planerings- och 
studie förutsättningar. Utöver detta har gi
vits 18 studieuppdrag, syftande till att 
bredda beslutsunderlaget inför arbetet 
med olika strukturalternativ i perspektiv
planearbetets sista fas under 1995. 

För att lösa de av regeringen givna 18 
uppdragen disponeras första halvåret 
1994. Denna korta tid innebär att arbetet 
kommer att bedrivas på stor bredd inom 
HKV. 

Dessutom måste det påbörjade ideske
det slutföras, om än i modifierad form, så 
att användbara referensspel finns för de 
kommande avvägningsstudierna. 

Under 1995 avses arbetet slutföras 
under det så kallade Planeringsskedet 

Där skall några olika strukturalternativ 
beskrivas, värderas och kostnadsberäk
nas. Dessutom skall anges måluppfyllnad 
gentemot de operativa ideerna, uppgif
terna och den övergripande doktrinen. 

Reflexioner inför det fortsatta 
arbetet. 
Gulf-kriget inledde på allvar övergången 
till en ny form av krigföring, innebärande 
träffpunktskrigföring över stora ytor. 
Detta kom att starta de omfattande om
struktureringar som nu pågår i världen, 
med ökad satsning på kvalite och hög
teknologi på bekostnad av numerären. 

En framtida motståndare kommer att 
besitta en förmåga att i realtid, leda små, 
högrörliga och eldkraftiga resurser mot 
mål över stora ytor. 

Vi kommer att utsättas för massiva 
störåtgärder och precisionsvapen med 
långa räckvidder. Har vi då inte förmåga 
att hantera och se igenom störning, samt 
kunna insätta egna störåtgärder, och leda 
våra förband till en effektiv insats, kom
mer nog resultatet att bli katastrofalt. Vi 
har med andra ord mycket att ta igen i 
uppbyggnaden av våra underrättelse
och ledningssystem samt vår telekrigs
förmåga. 

Åtminstone i närtid, befinner vi oss i 
en situation som innebär en minskad risk 
för storkrig i vårt närområde. Vi har 
dock redan ställts inför andra krav, som 
sannolikt kommer att öka i framtiden . 
Det kan vara allt i från engagemang ut
omlands i fredsbevarande operationer, 
till att hantera olika former av fredskri
ser i vårt närområde. Detta gäller inte 
minst i Östersjön, såsom situationen nu 
ser ut. 

Det är därför, som så ofta uttalats, 
viktigt att i närtid satsa på: 

* Resurser med rätt tillgänglighet och 
beredskap för att hävda territoriet 

* Internationellt användbara förband , 
för fredsskapande och fredsbevaran
de operationer. 

* En konsekvent satsning på operativ 
rörlighet, kvalitet och flexibilitet. 

Då vårt lands ekonomiska läge är minst 
sagt ansträngt, är det dessutom en upp
enbar risk att försvarsanslagen kan kom
ma att minska. 

Det är då enligt min mening viktigt att 
främst säkerställa förmågan inom de för
bandstyper som kan komma att behövas i 
de mest troliga situationerna i framtiden. 

Kan vi inte visa upp förmåga och pro
fessionalitet inom dessa områden kan 
förtroendet för försvarsmakten gå förlo
rat. Visst skall förmåga i krig vara ytterst 
styrande, men det finns många gemen
samma nämnare. 

Att konsekvent satsa på förband, som 
först och bäst behövs i de snabba förloppen 
"Begränsat angrepp med kort militär för
varning"' eller strategiskt överfall, resulte
rar enligt min mening i att vi satsar rätt. 

Vi kommer då automatiskt att behöva 
prioritera förband med förmåga till Ope
rativ rörlighet, Duellförmåga, Eldkraft 
samt Tillgänglighet och Beredskap. 

Sannolikt är det just den typen av för
band vi bäst kommer att behöva i närtid, 
när det kanske mer kommer att handla 
om att hävda territoriet, eller att ha re
surser för insatser vid internationella åta
ganden. Även i en eventuellt mörknande 
framtid , kommer dessa förband att utgö
ra en bra kärna, utifrån vilken de resur
ser som erfordras för att möta större an
grepp kan återskapas. 
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Teknik på framkanten. 
CelsiusTech ingår i Celsius
koncernen, Sveriges största och 
en av Europas ledande försvars
industrigrupper. 

I koncernen finns förutom 
CelsiusTech också välkända 
företag som Bofors, Kockums, 
FFV Aerotech och Telub. 

CelsiusTech har 2000 anställda 
och omsätter två miljarder 
kronor. Verksamheten bedrivs 
i de tre bolagen CelsiusTech 
Electronics, CelsiusTech 
Systems och CelsiusTech IT 
som utvecklar, tillverkar och 
marknadsför avancerade 
elektroniksystem för militära 
och civila applikationer. 

sensorer. Det här siktet passar för både 
rruzrina och landbaserade applikationer. 

För svenska flygvapnet utvecklar CelsiusTech ett 
nytt lednings- och luftbevakningssystem, STRIC, 
med ett rikstäckande nät av ledningscentraler, 
flera hundra operatörsplatser och ett tusental 
datorer. 

CelsiusTech levererar motmedel till sju europeiska 
flygvapen, bl a till Viggen, JAS 39 Gripen, 
Tornado, Harrier, Jaguar och Mirage. BOL, ett 
nytt system med unika prestanda, kommer att 
installeras på amerikanska rruzrinens F-14. 

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

C Member of the Ceh;ius Group 

Ledamoten 
KENNETH LINDMARK 

Kommendörkapten Kenneth Lindmark är lärare och chef 
för den sjöoperativa utbildningen inom Institutionen för 
operationer och taktik vid Militärhögskolan 

ÖB grundsyn för ledning - en syn med sjöutsikt? 

Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet tors
dagen24mars 1994 

Jag har haftförmånen att deltaga i den arbetsgrupp som tagitfram ÖB grundsynför 
/edning1 och utvecklingsplanen för ledningssystemet 1994-1999, och skall här dels 
försöka beskriva lite av bakgrunden och vissa av de funderingar och överväganden 
som legat till grund för resultatet, dels ge några personliga reflexioner i detta 
sammanhang. Med ett halvt års distans till arbetets slutfas kan det vara intressant 
att söka syna resultatet och blicka framåt. 

Med min bakgrund är det naturligt att 
göra denna beskrivning med sjökriget 
som utgångspunkt, men en hel del är all
mängiltigt och jag tror att det i grunden 
är viktigt att konstatera att man knap
past kan bedriva mer än ett krig samti
digt. Man kan inte klart skilja på luft- sjö
eller markkrig, eller isolerade krig inom 
skilda militärområden. Förlorar vi det 
ena förlorar vi nog alla. 

Det är däremot viktigt att klart kunna 
skilja på vad som är äpplen och vad som 
är päron i de sammanhang där man skall 
försöka analysera kraven på ledning och 
ledningssystem för olika ändamål. Vårt 
svenska språk är ibland för fattigt och 
behovet av en ensad begreppsapparat 
har tydligt framkommit i samband med 
detta arbete. Mer om detta längre fram. 

Utgångssyn 
Inledningsvis försökte vi frigöra oss från 
arvet med dagens ledningsstruktur och 
antalet ledningsnivåer. Vi konstaterade 
då att bottenplattan utgörs av de stridan
de förbanden, och att det alltid måste 
finnas en högsta ledningsnivå. Däremel
lan kan man överväga olika alternativ 
med olika antal nivåer. Man kan också 
överväga olika principiella strukturer be
roende på hur man ser på olika förbands 
uppgifter och funktioner. Helt klart är 
dock att man måste bygga ledningssys
tem nerifrån och upp och inte tvärtom, 
det är således de stridande förbandens 
uppgifter i krig och kraven på deras be
hov av ledning i krig som skall vara sty
rande, och utgöra grunden för vårt led
ningssystem. 
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Ledningskraven i krig är grunden för 
vårt ledningssystem. Dess utformning 
skall styras av de stridande förbandens 
behov och uppgifter samt operativa och 
taktiska chefers krav.2 

Eftersom LEMO-utredningens för
slag och den vidareutveckling som ge
nomförts inom FMO ram var ett grund
värde för vårt arbete, så ankom det inte 
på oss, även om det var frestande, att 
föreslå några organisatoriska struktur
förändringar i förhållande till nuvarande 
ledningsstruktur. En viktig slutsats av 
ovanstående resonemang var dock, att 
ledningssystemet fortlöpande måste ut
vecklas m h t nya operativa ideer så att 
olägenheter beroende på organisatoris
ka, taktiska eller tekniska förändringar 
undanröjs. 

Vi lever i en föränderlig värld, och 
måste därför tillförsäkra oss en accepta
bel handlingsfrihet. 

Vi konstaterade vidare att det fanns 
ett stort behov av att analysera särskilda 
förhållanden i nuvarande ledningssys
tem, framförallt för att försöka ringa in 
vissa av de olägenheter som vi konstate
rade redan fanns . Den första och kanske 
allvarligaste fann vi avseende samordnad 
sjömålsbekämpning, som jag återkom
mer till . Låt mig först nämna några andra 
exempel, där en del fått en synbar bäring 
på grundsynen och andra behöver synas 
och utredas vidare: 

Ledningssystem 
Ledningssystemet måste fungera såväl i 
fred som krig. Detta innebär att systemet 
behöver dimensioneras utifrån, som tidi
gare nämnts, ledningsbehovet i krig. Den 
kaotiska miljö som bedöms råda vid ett 
krigsutbrott kräver att ledningsstruktu
ren behåller kända och välövade order-
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och rapportvägar. Gränsytorna i det mo
derna kriget mellan fred , kris och krig 
bedöms dessutom vara otydliga. En slut
sats av detta är att i stort samma led
ningssystem skall utnyttjas såväl i fred 
som i krig även om det fredsrationellt 
kan innebära att informationsvägarna 
blir längre och aktörerna/nivåerna blir 
fler. 

Reservstaber 
stridsförloppet i krig bedöms vara myck
et snabbt och beröra stora ytor under 
kort tid. Detta generar behov av redun
dans i ledningssystemet. En viktig del· i 
denna redundans är förmågan att snabbt 
överta ledning då någon del av lednings
systemet slås ut eller isoleras. Denna för
måga bör i framtiden, med hänsyn till 
tids- och kvalitetskrav samt resursbehov 
ej byggas på särskilt organiserade reserv
stabsfunktioner utan i stället på att sido
eller underordnade chefer skall ha kapa
citet att omedelbart överta ledning av 
stridskrafter i ett operations- eller strids
område. 

Vilseledning och överraskning 
Vilseledning torde vara en förutsättning 
för att initialt kunna skapa överraskning. 
En angripare kommer troligen att söka 
maskera angreppet genom att ge "freds
signaler". Vår förmåga att rätt tolka an
griparens signaler kommer i hög grad att 
vara beroende av vilken tröskel vi skapar 
med stöd av vårt ledningssystem (ex un
derrättelsinhämtning). Vilseledning bör 
därför vara föremål för bearbetning i be
dömandearbetet på alla nivåer. 

Tidsfaktorer 
En viktig grund för en fungerande led-

ning är att tidsfaktorn hanteras på ett 
riktigt sätt. Beredskapen måste vara så 
anpassbar att vi kan möta snabba och 
oväntade förlopp samt förändringar. Be
hovet av information i realtid varierar på 
olika nivåer i olika situationer. Snabba 
händelseförlopp kan utspelas vilken tid 
som helst på dygnet, vilken tid som helst 
på året. 

Internationella insatser 
Hur möta förändringar i internationell 
utveckling? Beroende bl a av konfliktni
våer kan vi i olika grad bli påverkade av 
internationella insatser i och utanför vårt 
närområde. Våra nationella krav bör 
vara styrande för vilken flexibilitet led
ningssystemet skall ha för vårt deltagan
de i - och vår uppföljning av sådana in
satser. 

Informationssystem 
Hur få en enhetlig styrning av informa
tionssystemens utveckling? Dagens infor
mationssystem tillgodoser inte behovet av 
stöd för stabsarbeteL Exempelvis ger sys
temen för resursadministration inte un
derlag för kapacitets- och operativa uthål
lighetsberäkningar. Den framtida utveck
lingen måste styras utgående från en över
gripande försvarsmaktsdoktrin varvid bl a 
stabsarbetsstöd för operativa och taktiska 
behov inom ledningsområdet bör priori
teras. Fler försvarsmaktsgemensamma 
system bör eftersträvas. 

Produktionsledning 
Vi har i vår studie inte behandlat meto
der och stöd som särskilt kan erfordras 
för produktionsledning eller konsekven
serna av de strukturella skillnaderna 
mellan produktionslednings- och den 

operativt/taktiska ledningsapparaten. 
Det informationsflöde (uppdrag, dialog, 
resultat och värderingar) som finns i pro
duktionsledningssystemet behöver för
medlas i det operativt/ taktiska systemet 
av två skäl, dels för att ge operativa- och 
taktiska chefer insyn och påverkansmöj
ligheter i krigsförbandsproduktionen, 
dels för att informationen då redan går i 
"krigsledningssystemet" och att således 
inga fredsspecifika informationsvägar 
behöver skapas. 

För att på rätt sätt komma tillrätta 
med dagens olägenheter anser jag att en 
viktig utgångspunkt i alla ledningssam
manhang bör vara att varje ledningsnivå 
alltid noggrant skall analysera frågan: 

Hur skall och kan min ledningsnivå 
styra och stödja ledningen av de stridan
de förbanden så att de på bästa sätt kan 
lösa sina uppgifter? 

Begreppssyn 
Utifrån konstaterandet att dagens be
greppsapparat inte är entydig, fann vi att 
vi själva måste utgå ifrån och definiera 
vissa ledningsbegrepp så att vi talade 
samma språk inom gruppen. 

Vi definierade ledningssystemet som: 
doktrin, personal, medel och metod för 
att utöva ledning. Vi konstaterade att 
gränserna mellan olika former av ledning 
är flytande men klargjorde för oss själva 
definitionerna av: Operativ ledning, tak
tisk ledning och förbandsledning, territo
riell ledning, resursledning och produk
tionsledning samt systemstöd. 

Som sjöofficer får man ibland höra att 
det är vi i flottan som bär skulden till 
begreppsförvirringen eftersom vi envisas 
med "egna begrepp". Jag har försökt för
klara detta för icke sjömän enligt följan
de: 
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Ledning av sjö
stridskrafter 

ÖB 

CMK 

FörbC 
Ledning av sjöstriden (naval opera

tions) bygger på, en i viss mån specifik 
nomenklatur. Denna nomenklatur här
rör sig från erfarenhet, hävd, internatio
nell jämförelse och sjökrigets karaktär. 
sjökrigsföretag leds av marinkomman
dochet Den del av hans ledning som är 
direkt kopplad till planering och genom
förande av sjökrigsföretag sammanfattas 
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Övergripande 
operativ ledning 

Operativ ledning 

Företagsledning 

Taktisk ledning 

under begreppet företagsledning (FÖL= 
företagsledare) . Den sammanhållande 
taktiska ledningen av sjöstridskrafternas 
strid till sjöss utövas av chef ombord. 
Denne benämns taktisk ledare till sjöss 
(T AL) och hans uppgift är att vara "On 
Scene Commander". För varje sjökrigs
företag utses som regel en T AL. (Officer 
in Tactical Command (OTC). Våra spe-

cifika ledningsbegrepp framgår nu tyd
ligt av ÖB grundsyn, dock utan de engel
ska motsvarigheterna. 

Som en parentes kan nämnas att delar 
av arbetsgruppen hade särskilt roligt åt 
ett yttrande - beroende på ett tryckfel i 
en remiss- där någon sa: "att flottan var 
konservativ visste han men att de var så 
konservativa att de envisas med att be
hålla "Taktiska Eldare" till sjöss, det 
hade han svårt att förstå ." 

Syn på operationer och taktik 
När vi så småningom skulle skriva kapit
let om taktisk ledning återkom vi till re
sonemanget om olika försvarsgrenar, 
stridskrafter och uppgifter. Vi fick myck
et kritik för att vi valde att sammanföra 
resonemangen till de media, mark- sjö
och luft- där striden de facto förs, och 
koppla det till det operativa begreppet. 
Vi fann dock att några bättre begrepp för 
att tala om ledning av funktioner finns 
inte . Möjligen skulle man då i stället tala 
om ledning av funktionerna sjömålsbe
kämpning, markmålsbekämpning och 
luftmålsbekämpning. 

Även om NomenPär föråldrad, ger 
den ändock fortfarande den kanske mest 
täckande beskrivningen. Den beskriver 
verksamheten/funktionen utgående ifrån 
det media där striden förs. 

Att istället försöka dela upp det på, 
vilket vi anmodades av en del operativa 
staber, ledning av markstridskrafter, 
flygstridskrafter och sjöstridskrafter, el
ler arme-, marin- och flygstridskrafter 
blir inte rätt eftersom vissa stridskrafter 
skall lösa flera funktioner. Härmed kom 
vi också in på samordningsbegreppet och 
förde ett särskilt resonemang kring sam
ordning av striden till sjöss. Jag förde i 
detta sammanhang ett resonemang, och 

framförde ett förslag till lösning utifrån 
en omfattande analys som vi bl a genom
fört på MHS. 

Samordnad syn i Östersjö
perspektiv 
Hur skall vi klara styrande samordnings
behov, exempelvis samordning av lång
räckviddiga sjömålsbekämpande sys
tem? (Ubåtar, ytattack, attack och kust
robot) 

Samordningen av långräckviddiga sjö
målsbekämpande system måste ges sär
skild styrning för att optimera verkan och 
minimera riskerna för vådabekämpning. 
Aktuella operationsområden måste fast
ställas mot bakgrund av vilka områden till 
sjöss som kontrolleras av vem, och utan 
hänsyn till "fasta" gränser. På havet och i 
luften måste gränserna vara "rörliga". Ex
empel på detta kan vara att i ett visst läge 
betrakta hela ÖSTERSJÖN, eller åtmins
tone hela ösTERSJÖOMRÅDET som 
ett operationsområde. 

Överbefälhavaren behöver ett be
slutsunderlag som medger tidigt beslut 
om vilken MB som skall ha samordnings
ansvaret i ett sådant operationsområde. 
Inom ramen för detta ÖB beslut reglerar 
därefter MB hur denna samordning skall 
genomföras. Normalt är det någon ma
rinkommandochef som skall och bör ta 
initiativ i sjömålsstriden. 

Den chef som har de bästa lednings
förutsättningarna, bl a i form av det bästa 
underrättelseunderlaget bör ges samord
ningsansvar. Samordningen skall ske 
med befäl. Ledningssystemet bör vara så 
uppbyggt att denna samordning skall 
kunna ledas såväl från samtliga MKJFK, 
med erfoderligt stöd från varandra, samt 
som reserv - från ledningsplattform till 
sjöss eller i land. 
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Utifrån denna analys fördes ett all
mänt resonemang om MB-rollen där det 
bl.a. konstaterades vikten av att vi måste 
klarlägga hur samordningen skall ske i 
krig inte hur de fredsmässiga rutinerna 
går till. Följande frågor behandlades: 

* blir MB för sällan- eller aldrig- övad 
i sin roll som operativ chef, eftersom 
han som regel väljer att vara övnings
ledare vid större försvarsgemensam
ma övningar? 

* är tendensen att MB för ofta ser för 
snävt på sitt område, och anser sig äga 
sig tilldelade förband, varvid samord
ningen mellan militärområdena blir 
bristfällig? 

* övas MB för sällan i - det som borde 
vara en av hans viktigaste uppgifter 
att se till att det sker en reell samord
ning av olika operativa funktioner, 
exempelvis sjömålsbekämpning. 

* MB kan, om han vill, reglera denna 
samordning, så att den genomförs 
med befäl. Hur ofta sker det? Är det 
så att det sker för sällan, eller inte 
alls? 
Jag anser att nästan alla dessa frågor 

tidigare kunde besvaras med ett ja, men 
förhoppningsvis om grundsynen följs , 
kommer att kunna besvaras med ett nej. 

I grundsynen står det nu tydligt under 
ledning av sjöoperativ verksamhet att: 

"Sjöoperativ verksamhet måste kun
na ledas över stora sammanhängande 
havs- och kustområden i högt tempo och 
med stor rörlighet. Ledning skall kunna 
utföras kontinuerligt och under lång tid 
samt anpassas tilllägets krav. 

Marinkommandochef skall vara be
redd att, på order av MB, samordna sjö
målsbekämpning i angivet operations
område. Samordning skall ske med befäl. 
En effektiv samordning förutsätter da-
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torstödd informationsöverföring mellan 
de sjömålsbekämpande systemen. " 

Under ledning av luftoperativ verk
samhet att: 

"Flygkommandochef skall efter order 
från MB kunna genomföra insats med 
attack-, spanings- och transportflygför
band samt vara beredd att samordna in
sats mot sjö- eller markmåL Sådan sam
ordning ställer krav på snabb informa
tionsbehandling och överföring av infor
mation mellan flyg-, mark- och sjöstrids
krafter. " 

När det gäller samordningsresone
manget sammantaget, så har ÖB pr varit 
mycket tydlig i samband med delföre
dragningar av arbetet. Samordning skall 
ske med befäl. Jag är övertygad om att 
det är rätt. Även här har vi dock fått en 
hel del kritik från diverse andra håll. 

Att samordningen skall ske med befäl 
innebär dock inte att det är förbjudet att 
samverka, tvärtom, ibland är det säkert 
nödvändigt, därför finns också skrivning
en i grundsynen att: "Samordningsbehov 
som ej kunnat regleras tillgodoses genom 
samverkan." Att samordning, som kan 
regleras, skall ske genom befäl inleds 
med skrivningen: 

"Samordning skall höja effekten av 
den totala insatsen, härvid skall ansvaret 
vara entydigt reglerat. Order skall ange 
vilka chefer som samordnar vilka funk
tioner/verksamheter, samt för vilken tid 
detta ansvar gäller." 

ÖB grundsyn för ledning är i detta 
sammanhang näst intill övertydlig, detta 
känns befriande. 

En autonom syn 
En annan viktig utgångspunkt i vårt re
sonemang har varit förbandens autono
mitet. Förbandens autonoma förmåga 

bör utgå ifrån kravet att de skall kunna 
fungera och lösa sina uppgifter med till
delade resurser och angiven inriktning 
även om information inte erhålls från 
högre nivåer. Detta uttrycks i grundsy
nen utgående ifrån att försvaret skall 
kunna verka i en kaotisk miljö: 

"Förbanden skall därför ges sådan 
förmåga till självständigt uppträdande 
attde-om ledning och information tem
porärt inte erhålls från högre nivåer -
med tilldelade resurser löser sina uppgif
ter eller tar sig uppgifter inom angiven 
inriktning." 

Finns det då inte en risk för konflikt 
mellan kraven på förbandens autonoma 
förmåga och samordningskravet? Jag an
ser inte det, bara man klarar ut en del 
missuppfattningar. 

Jag återknyter till exemplet med sjö
målsstriden 

Många tolkar felaktigt samordnad in
sats = samtidig insats, detta är fel därför 
att den samtidiga insatsen är ett medel 
att vid gynnsamma tillfällen samordna 
insatsen. I övrigt är medlen tids- och/el
ler rumsseparation samt koordinering av 
målinformation och målvaL 

En annan missuppfattning är att sam
ordningsansvaret i grunden innebär en 
ändring av lydnadsförhållanden. Fel, det 
handlar i stället om att klarlägga dessa, 
genom att utse en chef för genomföran
det för viss tid, dvs att förband avdelas 
och lyder under denne chef för genom
förande av en specifik uppgift. Detta är 
inte konstigt för oss sjömän som är vana 
med tillfälligt sammansatta förband, ex 
ubåtsjaktstyrka eller olika sammansätt
ningar av stridsgrupper inom ramen för 
t ex ytattackflottiljs strid. Det borde där
med inte behöva vara konstigare för nå
gon annan. Ledningsstrukturer, gränser 
och reglering av lydnadsförhållanden, 

skall stötta förbandens verksamhet inte 
försvåra den. 

Samordning och autonoma förband är 
således begrepp som hör ihop, inte be
grepp som står i konflikt med varandra . 
Det är enklare och kanske nödvändigare 
att samordna verksamheten om förban
den är autonoma, än om de saknar denna 
förmåga . 

Samordning skall höja effekten av 
den totala insatsen, är ett annat nyckel
begrepp i grundsynen. Detta innebär 
dock samtidigt att man måste se upp för 
suboptimeringar. 

Samordnad insats i tid och rum - dvs 
samtidig insats - kan ibland, vid gynn
samma tillfällen vara eftersträvansvärt 
och höja effekten av den totala insatsen. 
Den skall dock inte genomföras om den 
medför minskad insatsfrekvens eller 
ökad risk för våda bekämpning, ty då höjs 
knappast effekten av den totala insatsen. 

Den som får samordningsansvaret 
måste behärska hela klaviaturen och 
kunna spela på hela skalan. Bomblinjer, 
tidsseparation, en balanserad målfördel
ning, och samtidiga insatser vid särskilt 
gynnsamma tillfällen. Effekten av den 
totala insatsen är i dessa sammanhang att 
totalt bekämpa så många "rätta" mål 
som möjligt. 

En angriparsyn 
Det är ofta nyttigt, och ibland nödvän
digt, att söka frigöra sig från sitt arv, och 
syna svenskt försvar utifrån någon annan 
vinkel. Jag brukar ibland ställa uppgiften 
till eleverna på MHS: Om ni utifrån en 
angripares synvinkel skulle planera ett 
angrepp mot Sverige, hur skulle ni då 
helst se att det svenska sjöförsvaret fung
erade - eller inte fungerade . Om jag per
sonligen gör ett försök till en sådan 
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Samordning av robot
striden mot sjömål 

• Samtidig insats 
alltid förberedd 

beakta vådabekämpningsrisken 

• Bomblinje 
geografiskt definierad 

fastställd giltighetstid 

• Tidsseparering 

* Samordning avseende 
underrättelser 

* Delgivning av resultat 

granskning, och då bl a söker analysera 
delar av den svenske överbefälhavarens 
nya grundsyn för ledning, skulle jag reso
nera ungefär så här. 

Problem 1: 
Risk finns att den tidigare klara utgångs
grupperingen, och splittringen av svens
ka sjöstridskrafter på ömse sidor av milo
gränser upphör. Tidigare kunde jag kal
kylera med att åtminstone i ett inled
ningsskede -de olika militärbefälhavar
na skulle komma att föra sina egna krig 
även på havet, utan någon direkt koordi
nering. 

Problem 2: 
Den uppenbara satsningen på en bättre 
koordinering av sjömålsbekämpningen 
kan bli besvärande, möjligheterna att de 
vådabekämpar varandra minskar, och 
risken för ett ökat hot mot mina sjöstyr
kor är uppenbar. 

Syn på ryska marinens sjö
operativa utveckling i Öster
sjön 
I en oförutsägbar framtid är naturligtvis 
utvecklingen osäker. Man kan dock 
skönja vissa faktorer och tendenser, som 
är av betydelse för en vidare analys. 

Man kan se en tydlig prioritering av 
Norra Marinen, och därmed diskutera 
Östersjöns och Östersjömarinens bety
delse. Östersjöområdet torde dock uti
från rysk synvinkel, och mot bakgrund av 
de senaste årens förändringar, blivit ett 
känsligare område än tidigare. Faktorer 
som talar för detta är bl.a.: 
* Den reducerade tillgången till ham

nar för export- och importsjöfart (bl a 
i UKRAINA-området) 

* Den koncentrerade baseringen till 
FINSKA VIKEN och KALININ
GRAD - OBLAST-området. 

* Behovet av att säkerställa handlings
friheten främst i det södra området 

* Deras stora infrastrukturella pro
blem, och beroende av sjötransporter 

* Varvskapacitet i området, både för 
nybyggnad och underhåll 
Dessa faktorer kan tolkas på olika 

sätt: 
"Det nuvarande tillståndet i den Rys

ka flottan kan man jämföra med den situ
ation som var för exakt 75 år sedan, efter 
fredsfördraget i Brest. Under den perio
den förlorade Ryssland den huvudsakli
ga delen av sina örlogsbaser, hamnar, 
byggnations- och reparationsvarv vid 
Östersjön och Svarta havet."4 

Sammantaget pekar dessa faktorer, 
vilket stöds av den ryska militärdoktri
nen och nybyggnadsprogrammet, på ett 
ökat behov av sjöfartsskydd och ökad 
vikt av att Östersjön förblir ett, ur rysk 
synvinkel "Fritt hav", till för strandstater
na (jfr "Mare Clasum" samt "MareN ost
rum") och att passage genom utloppen 
kan säkras, respektive kontrolleras och/ 
eller hindras i olika konfliktnivåer. 

Sverige är idag den största strandäga
ren i Östersjön, Ryssland har en kraftigt 
reducerad strandlinje. De tre största ak
törerna i Östersjön är Sverige, Ryssland 
och NATO-kombinationen Tyskland/ 
Danmark. Övriga aktörer är Finland, Po
len, Estland, Lettland och Litauen. 

Vi har ibland en förmåga att diskutera 
sjöstrategiska och sjöoperativa samman
hang utan att ta hänsyn till alla aktörer, 
som om en konflikt i Östersjön skulle bli 
en "match mellan Sverige och Ryssland". 
Så gör man säkerligen inte i Ryssland. 
Den ryska Generalen Vladimir Kulagin 
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uttrycker sig ungefär så här, fritt över
satt, vad avser styrkeförhållandena i Öst
ersjön: 

Om man räknar på de geostrategiska 
förändringarna i Östersjön och den änd
rade relativa styrkan i ÖM, är det rimligt 
att antaga att ingen av de strandägande 
staternas flottor nu är kapabla att domi
nera Östersjön. De sjöoperativa struk
turerna har en tyngre tonvikt på "sea de
nia! assets" ... Samtidigt kan man tryggt 
påstå att ingen av Östersjöns flottor har 
kapacitet att föra fram en lyckad över
skeppning gentemot kustförsvaret i and
ra stater. 

... En helt ny situation är under ut
veckling i Östersjön. situationen kan be
skrivas som en ny marin jämvikt baserad 
på en defensiv ide ... 5 

Här måste den störste strandägarens 
marina kapacitet ha en stor inverkan, 
och de tröskeleffekter som olika aktörers 
sjöoperativa kapaciteter utgör för att 
denna "balans" inte drastiskt skall för
ändras, bedöms framgent ha en avgöran
de betydelse. Detta faktum bör vara fö
remål för särskild analys. 

Syn på aktörer och hot 
Aktörernas kapacitet och tillgången till 
basområden torde vara mycket väsentli
ga faktorer när Ryssland analyserar sina 
möjligheter att lösa sjöoperativa uppgif
ter inom ramen för den nya Ryska militä
ra doktrinen. I en ev framtida konflikt 
med väst kommer Ryssland att behöva 
säkra kontrollen till sjöss i för honom 
väsentliga områden och söka hindra eller 
bestrida andra aktörers kontroll. Detta 
är en nödvändig sjöoperativ grund för att 
kunna säkra sina sjöförbindelser. 

"l händelse av politisk kris eller krigs
handlingar är marinstridskrafternas vik-

tigaste uppgifter att säkra de strategiska 
atomubåtarnas uthållighet samt hålla be
redskap för att kunna upprätta militär 
dominans i säkerhetsmässigt känsliga 
närområden, samt vissa nyckelområden 
på världshaven. "6 

För att lösa dessa uppgifter använder 
man sig troligtvis av alla de system, med
el och metoder som man har till förfo
gande. 

"Ryska Federationens väpnade styr
kor skall vara förberedda för omgruppe
ringar på minimal tid i hotade riktningar 
och för aktiva stridshandlingar, såväl de
fensiva som offensiva - vid alla varianter 
av militära konflikter och krig samt un
der förhållanden av massiv användning 
av nuvarande och framtida stridsmedel. 
Därvid skall de former, metoder och re
surser för genomförande av stridshand
lingar väljas som i möjligaste mån mot
svarar det uppkomna läget samt säker
ställer, att initiativet kan tas och fienden 
tillfogas nederlag. "7 

Synbegränsning? 
På samma sätt som vi i svensk debatt 
alltför ofta glömmer alla aktörers bety
delse i ett sjökrig, så har vi ibland en 
tendens att se på hot och hotbilder i ett 
ibland för smalt perspektiv. Man bör 
väga in de pågående ubåtsoperationerna 
på svenskt territorium i en helhetsbild, 
och inte bara som en speciell form av 
lågnivåkonflikt. 

Av reaktionerna, bl a i massmedia, på 
ÖB årsrapport över kränkningarna 1993 
kan man konstatera att vi är farligt nära 
att räkna dessa som ett "normalbeteen
de" som vi nu har vant oss vid, vilket 
måste vara en strategisk och operativ 
fördel för den aktör som genomför verk
samheten. 
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Dagens debatt fokuserar sig mer på 
olika typer av syftesanalys och spekula
tioner i vilken organisation som planerar 
och genomför kränkningarna, än hur 
man skall se på detta hot i en helhetsbild. 
Om det är Ryssland som förfogar över 
detta medel, och med bakgrund av det 
tidigare förda resonemanget om utveck
ling, aktörer och basområden i Östersjön 
torde det inte vara en främmande tanke 
att detta system, som de facto är opera
tivt och svårbekämpat, har en större be
tydelse än någonsin tidigare. 

- att nedkämpa objekt i fiendens sys
tem för ledning av förband och vapen, 
tillmäts särskild betydelse i den ryska mi
litärdoktrinen.8 

Att avveckla ett fungerande relativt 
billigt system, samtidigt som man befin
ner sig i en besvärlig ekonomisk och 
strukturell omvandling av hela det sjö
operativa konceptet, är ju på intet sätt 
självklar. 

Man bör dock vara försiktig när man 
drar slutsatser av den ryska sjöoperativa 
utvecklingen, eftersom den helt klart är 
osäker. Man kan dock skönja några: 
* l Ryssland utgår ifrån ett defensivt tän

kande, där försvaret av moderlandet 
mot angrepp är huvudsyftet. Detta 
innebär dock inte, att man inte strä
var efter offensiv kapacitet. 
Man bör i detta sammanhang inte 

glömma bort att det forna Sovjetunionen 
hade samma grundfilosofi, där huvudmå
Jet var en "defensiv" krigsmakt för för
svar av moderlandet. 

Ur sjöoperativ synvinkel innebär en 
defensiv sjökrigföring alltid att sjöstrids
krafterna skall utnyttjas aktivt, inte bara 
existera, för att förhindra en fiende att 
uppnå den kontroll till sjöss som han be
höver för att kunna nå sina offensiva 
krigsmål. Ett konsekvent genomförande 
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av en defensiv sjökrigföring innebär att 
de egna sjöstridskrafterna måste utnytt
jas taktiskt offensivt och överraskande 
mot en totalt sett överlägsen fiende, vil
ket i sin tur ofta kan innebära stora risk
taganden. I strid är offensivt uppträdan
de alltid av stor betydelse. Taktiskt of
fensivt uppträdande tillämpas därför un
der både offensiva och defensiva opera
tioner." 

Man kan förmoda att ryssarna inte 
tänker annorlunda än vi själva i detta av
seende. 
*2 Betydelsen av den "marina jämvik

ten".10 

*3 Den ökande fokuseringen på lågkon
fliktuppträdande och deltagande i in
ternationella insatser. (Framgår ock
så tydligt av den nya ryska militär
doktrinen) 
Dessa slutsatser måste vara föremål 

för särskild analys då vi diskuterar våra 
egna framtida säkerhetspolitiska och 
operativa koncept. 

En vidare syn 
Om man, ur en angripares synvinkel, ser 
problem med den effektivisering som 
ÖB grundsyn kan medföra för svenskt 
sjöförsvar, så torde man fortfarande kun
na glädja sig åt avsaknaden av en vidare 
syn avseende andra delar. Låt mig näm
na några exempel: 

Exempel l 
Sverige har vant sig vid att kontinuerligt 
vara kränkt av främmande ubåtsopera
tioner, utan reella satsningar på en uthål
lig ubåtsjaktkapacitet. 

Exempel2 
I Sverige uppfattar man det som en nor
malbild att rysk handelssjöfart uppträder 

"onormalt". (Går till "fel" hamnar, kom
mer och går för sent eller för tidigt, stop
par och driver, ankrar omotiverat mm) 

Exempel J 
Det finns många debattörer som ifråga
sätter förmågan till ett offensivt ageran
de hos de svenska ytstridskrafterna. Det 
är bra, för har dessa stridskrafter inte 
optionen att kunna sätta in anfall i alla 
sina omgivande havsområden, får jag 
som angripare en större säkerhet och be
höver inte splittra mina resurser. 

Exempel4 
Oavsett drastiska omvärldesförändring
ar torde man kunna räkna med att den 
svenska planeringen strikt följer den s k 
"påsfördelningsprincipen", denna synes 
vara heligast av allt i svenskt säkerhets
politiskt tänkande. 

Grundsyn i kris 
Fler exempel skulle kunna nämnas, som 
leder till att man vill efterlysa fler fram
synta grundsyner. Efter att ha avlyssnat 
slutdiskussionen i samband med projek
tet "Krishantering" avslutande seminari
um,11 är min personliga slutsats att det 
erfordras någon form av styrning typ: 
"Regeringens grundsyn för samhällets 
ledning vid större kriser", och att den 
behöver utformas i närtid. 

Vem gör vad? Vem samordnar vad? 
Vem har ansvaret för vad? Detta är sa
ker som måste klaras ut tidigt, annars 
kommer man alltid i efterhand. Det gäl
ler att tala samma språk och att ha en 
ensad uppfattning om vad samordning är 
även i dessa sammanhang. När det gäller 
samordning inom den civila sektorn, kan 
man inte tala om befäl, men man kan ge 
direktiv! 

Vikten av en ny syn på samordning, 
och entydiga ansvarsförhållanden kan 
alltså inte nog påpekas. Se t ex på denna, 
enligt min uppfattning, förfärliga bild 
från 1986 som skulle beskriva det "Mari
na djupförsvaret". Här finns alla resurser 
"sparade och kraftsamlade" för att kust
nära, hand i hand, tillsammans fälla det 
avgörande slaget mot den lätt identifie
rade överskeppningskakan. Denna förle
gade önskedröm synes idag vara fjärran 
från modern sjökrigföring. Det trista är 
bara att den fortfarande finns djupt för
ankrad hos många officerare. Det tar tid 
att förändra . (Bilden är ett exempel på 
hur tanken kan ledas fel, "djupförsvaret" 
skall utnyttja hela operationsområdets 
djup, och det börjar sjöoperativt sett, vid 
fiendens kust) 

Syn på drömmar och mar
drömmar 
Drömmen om att spara sjöstridskrafter
na kan resultera i rena mardrömmen. Vi 
måste bli tydligare i detta sammanhang 
och försöka klara ut, även för andra, vad 
vi egentligen menar med begreppet 
"Fleet in-being"Y 

"Genom snabbhet, dold förflyttning, 
ett offensivt uppträdande och överrask
ning kan den underlägsne temporärt och 
lokalt uppnå överlägsenhet. Denna kan 
han utnyttja till att reducera motstånda
rens totala överlägsenhet eller för att för
svåra hans sjöförbindelser. Detta sätt att 
bestrida kontrollen till sjöss genom att 
undvika strid mot en överlägsen fiende 
men samtidigt hela tiden hota och vid 
gynnsamma tillfällen anfalla delar av 
fiendens stridskrafter och sjöförbindel
ser har av hävd kallats "Fleet-in-being" 

För att exemplifiera vikten av detta, 
brukar jag vid undervisningen på MHS 
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ge min syn på vad jag kallar "olika grader 
i helvetet", eller fartygschefens grade
ring av mardrömmar: 

l. På väg att lösa min uppgift blir jag 
vådabekämpad ..... 

2. Jag får aldrig någon anfallsuppgift, 
jag skall "sparas" och blir bekämpad i 
bas ..... . 

3. Jag är under anfall men blir bekäm
pad innan jag hunnit sätta in va-
pen ...... . 

4. Jag har avfyrat mina vapen, mot fel 
mål, och bekämpas innan jag hinner 
genomföra en förnyad insats .... 

5. Jag har avfyrat mina vapen och be
kämpat rätt mål men blir sedan själv 
bekämpad under reträtten ...... . 
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Den vaknes syn 
I det femte fallet kan jag i alla fall le 
innan jag dör, eller vaknar..!? 

Det finns de som har upplevt mar
drömmen i verkligheten. Amiral Sandy 
Woodward beskriver det så här efter det 
att HMS Sheffield blev träffad i Falk
landskriget 1982: 

"I reminded myself of the principles 
of war, in particular the one called 
"Maintaining the Initiative". This de
crees, very broadly, that if you can inflict 
happenings upon your opponent which 
cause him to take a series of decisions he 
has not planned for, with insufficient 
time to think them through properly, the 
prohability is that he will get a good half 
of them wrong. If you only force deci-

= 

sions on him for which he is already pre
pared, the chances are that he will get 
mostofthem right; push him, worry him, 
harry him, and hurry him. 

Equally, in defensive mode, if he hits 
you, as he just hit Sheffield, you must not 
allow yourself to be thrown by it. His 
initiative must not be allowed to affect 
you. Write of Sheffield, yes, but don't 
write off two more ships because you 
have jumped in the wrong direction as a 
gut-reaction to a sudden setback". 

För att kunna verka enligt Wood
wards tankar och jämlikt grundtanken 
med "Fieet-in-being" fordras bl a en ef
fektiv samordning, en stringent och 
framsynt ledning och autonoma och 
mångsidiga förband. Vi håller på att vak
na, ÖB grundsyn har åtminstone öppnat 
det ena ögat, vi bör nu i alla fall ha "led
syn". Ledsynen och teknikutvecklingen 
kan ge oss avancerade, sofistikerade tek
niskt högkvalificerade ledningssystem i 
framtiden, nutiden borde samtidigt till
försäkra att det finns rätta typer av stri
dande förband att leda. Om inte - torde 
slutresultatet bli ledsamt ensamt... .. (En 
annan mardröm, ett dyrt "fungerande" 
ledningssystem, som inte har några kvali
ficerade förband att leda ... ) 

En framtidssyn? 
Det är nu viktigt att utifrån Överbefälha
varens grundsyn för ledning, gå vidare 
och söka en ensad helhetssyn på svenskt 
sjöförsvar och sjöoperativa frågor, låt 
mig avslutningsvis nämna några: 

* Vilka av våra sjöperativa förband är 
mest autonoma och mångsidiga? 

* Hur många sådana plattformar kom
mer vi att ha i framtiden? 

* När skall vi öppna det andra ögat? 

* Vilken sjöutsikt har vi egentligen, är 
vår sjöoperativa grundsyn ensad? 

* Kan vi ensa och vidga vår syn, så att 
svenskt sjöförsvar även i framtiden är 
klart för slag? - Med rätt typ av för
band? 

Noter: 

FMO 1993-09-13, OPL 082:80293 

ÖB Grundsyn Ledning, bil l sid l, 1.1 
Grunder 

Försvarsmaktens gemensamma nomen
klatur, ÖB 1974-09-20 Org 090, TKO 
74040 

Kk AM. Kuzivanov "Hurdan Marin be
höver Ryssland" Föavd Moskva referat 
1993-07- 16,810:81 

A Soviet perspective. Europe and naval 
arms control in the Gorbachev era, SIPRI 
1992, sl31 -132 

Ur intervju med l. vice försvarsminister 
A. A. Kokosjinjy, ur "Morskoj Sbornik" 
nr 11 1993, s 3-7 "Ryssland behöver en 
värdig Flotta". 

FMO, MUST veckaöversikt 1993-12- 02, 
Referat ur den Ryska Militärdoktrinen 

FMO, MUST veckaöversikt 1993-12-02, 
ubill sid 19 

Taktikregelemente för flottan 1987, 2.30-
31 

10 Se General Kulagins uttalande (fotnot 5) 
Il Genomfördes 1994-03-08, Citykonferen

sen Stockholm under ledning av Am Bror 
Stefenson 

12 Taktikreglemente för flottan, 2:15 

123 



Vi siktar på framtiden 

TIGA , /R-sensor fiir marinen 

Vi utveck lar elektroni ska sys tem för framtidens försvar. För 

flygvapnet, armen och marinen. 

Radar, presentationssystem, systemdator och motmedel i 

JAS 39 Gripen kommer att tillverkas och vidareutvecklas 

långt in på2000-talet . Detsammagällerden flygandespanings

radarn PS-890, luftvärnsradarn GIRAFFE, den marina spa

ningsradarn Sea GIRAFFE och våra e lektro-optiska system. 

Vi är en av de ledande i världen inom områdena mikrovågs

teknik och signalbehand ling. De kunskaperna kommer andra 

produktområden inom Ericsson tillgodo: mikrovågslänkar för 

mobila och fasta nät, framtidens mobiltelefoni och kommuni 

kationsnät med fiberoptik . 

Dagens högteknologi för framtid ens prod ukter! 

Ericsson Radar Electronics AB 

43 1 84 Mölndal ERICSSON ~ 

Ledamoten 
LARS WEDIN 

Kommendörkapten Lars We din är militär rådgivare vid 
den svenska ESK-delegationen i Wien 

Marinen och Europa 

"We do not face the security vacuum hut rather the vacuum of strategic thought". 1 

Den ryske utrikesministern tycks inte vara en flitig läsare av denna tidskrift - här 
har ju äntligen en marinstrategisk debatt kommit igång. Självklart är det inte alla 
som uppskattar detta- "gemensam grundsyn" är för vissa viktigare (det tycker nog 
Kozyrev också!). Problemet är dock att det inte räcker att återskapa gårdagens 
försvarsgrensdebatt om invasionsförsvaret. Nu måste vi (också!) tackla de nya 
frågorna - de frågor som det nya Europa ställer. Det värsta är att vi inte vet vilket 
Europa detta är. 

Den osäkra framtiden 
Det minsta man kan säga om den inter
nationella strategiskt/politiska debatten 
är att den är mångfacetterad. Två exem
pel från den internationella litteraturen 
kan tjäna som exempel. 

I "Le nouveau moyen äge" beskriver 
Alain Mine den nya europeiska medelti
den - slumpartad, osäker, vag. I värsta 
fall blir Europa kaosets kontinent, i bästa 
fall komplexitetens. Den allt större splitt
ringen leder till ett Europa av enklaver 
ledda av krigsherrar som under medelti
den - men nu är svärdet utbytt mot gra
natgeväret.2 

I sin uppmärksammade artikel i Fore
gin Affairs, "The Clash of Civiliza
tions?", beskriver Samuel P. Huntington 

hur världen nu delas upp i sinsemellan 
bekämpande civilisationer. En sådan 
gränslinje går t ex från Nordkap via grän
sen mellan Finland och Ryssland, ned ge
nom Centraleuropa för att slutligen skä
ra genom Bosnien.3 

I vårt närområde har vi ett Ryssland 
som allt mer gör anspråk på en stor
maktsställning. Ett mot ovanstående två 
debattörers framtidssyn särskilt otrevligt 
drag är frågan om "Russian peacekeep
ing" - har OSS (dvs i praktiken Ryska 
Federationen) rätt att utan varken FNs 
eller ESKs välsignelse genomföra "freds
bevarande operationer" i det gamla Sov
jetunionens område? FN resp ESK bör 
naturligtvis stödja verksamheten ekono
miskt... 
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I denna situation skall Sverige be
stämma sig för att ta steget ut i det okän
da och bli medlem i Europa. Att stanna 
utanför leder till ännu större osäkerhet. 
Följaktligen har vi nu fått en nymornad 
och tämligen svårbegriplig debatt om 
EU och vår alliansfrihet. Vad är säkrast
att vara med eller att stå utanför det eu
ropaförsvar, som vissa stater ser som ett 
mål att upprätta? 

I "Sveriges säkerhetspolitiska vägval" 
ges några intressanta men motstridiga 
skäl till fortsatt alliansfrihet. 4 Å ena sidan 
anses det viktigt att vi inför hotet om en 
nationalistisk rysk diktatur måste vara 
fortsatt alliansfria.5 Ett medlemskap i 
WEU skulle medföra risker utan att ge 
säkerhet eftersom vi inte kan lita på att 
få hjälp. Å andra sidan finns risken att 
EU blir en militär supermakt. Ett allians
fritt Sverige skulle härvid, liksom tidiga
re, kunna verka stabiliserande.6 Ett nej 
till EU kan också tänkas medföra en mi
litär bindning till USA. Ännu tycks ingen 
på allvar våga hävda att vår säkerhet 
skulle öka i en allians- vilket ju rimligen 
skulle vara målet med en sådan anslut
ning. 

Den vikt vi lägger vid alliansfrihet står 
i bjärt kontrast till hur man ser på detta i 
andra länder. Som Bo Hugemark har på
pekat så ser t ex en polack snarare pro
blem än fördelar med sin "allianslöshet". 
Varken NACC eller PfP ses av central
europeerna annat än som en övergångs
form till medlemskap i NAT0.7 

Men även för det alliansfria Sverige 
ökar det militära samarbetet. Sverige 
deltar i NACC när det gäller fredsbeva
rande verksamhet. Vi kommer antagli
gen att ansluta oss till PfP.8 Man får na
turligtvis inte glömma att vi är mycket 
aktiva i FN-sammanhang eller att militä
ra kontakter och samarbete utgör en vik-
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tig del av de förtroendeskapande åtgär
derna inom ramen för ESK. 

Att planera för framtiden 
I denna osäkerhet skall framtidens för
svar planeras. Att det inte räcker att hålla 
fast vid de gamla invasionscenarierna som 
allenarådande hot borde vara uppenbart. 
Inte kan väl den mest brännande marina 
frågan vara om ytatattacken skall möta 
fienden fritt till sjöss eller kustnära?9 Det
ta är ju en taktisk fråga, som måste avgö
ras med hänsyn till det då rådande läget. 
Någon "mur" av ytattack har aldrig, och 
kan inte heller vara, aktuell. Sjökriget ut
märks, konstaterade redan Landquist, av 
att det inte förs över en front eller en linje 
utan över en ytaY' Att man inte skall av
svära sig några möjligheter i förväg borde 
vara självklart. Att i en tid, då invasions
hotet knappast är det dominerande, inrik
ta flottan mot kustnära "Sea Denial" ver
kar inte så välbetänkt. 

Det är nu " ... närmast omöjligt att 
hävda att det säkerhetspolitiska läget 
dikterar en specifik, entydigt utformad 
försvarsstruktur ... ". 11 Grundprincipen 
för dagens planering av morgondagens 
försvar bör därför vara "balans" - dvs 
mångsidighet, utan direkta luckor. De få 
förband, som vi får råd att sätta upp i 
framtiden, måste vara möjliga att utnytt
ja i många olika konfliktnivåer och sce
narier. Ensidighet kommer vi bara att ha 
råd med då det gäller ett ytterligt litet 
antal vapensystem. Vi vet av bitter erfa
renhet- ubåtsjakten- hur svårt det är att 
ta igen förlorad förmåga. Det är därför, 
inför den osäkra framtiden, av särskilt 
stor betydelse att försvaret disponerar en 
kvalificerad kader av unga officerare. 
För att detta skall vara möjligt måste vi 
disponera- inom landet och/eller genom 

internationellt samarbete - tillräckligt 
kvalificerad materiel för kontinuerlig 
taktik- och teknikutbildning. 

Fram till idag har försvaret, åtminsto
ne teoretiskt, planerats utifrån detaljera
de framtida hotscenarier. Väldiga pap
persbataljer har utförts kring mer eller 
mindre realiserbara försvarsmaktsstruk
turer. Eftersom vi nu inte kan ge en tro
värdig beskrivning av det framtida hotet 
får vi istället bestämma vad vi vill kunna 
göra -en hotdriven planering bör ersät
tas av en strategidriven. Vi måste här 
också ta hänsyn till de krav, som kommer 
att ställas på oss som partner i det nya 
Europa och, kanske på sikt, som medlem 
av en allians. 

Som Alain Mine har påpekat så har vi 
bytt ut en värld med hot men utan risker 
mot ett universum utan hot men med ris
ker.12 För att kunna hantera denna situa
tion bör det breda säkerhetsbegreppet, 
som utgör en huvudpunkt i ESK säker
hetsfilosofi, ligga till grund för våra över
väganden. Säkerhet kan inte längre defi
nieras bara i militärpolitiska termer. Idag 
är frågor beträffande mänskliga rättighe
ter, flyktingar, miljö, organiserad brotts
lighet mm mer aktuella än det klassiska 
militära hotet. 

Det är också naturligt att inte begrän
sa resonemanget om vår säkerhet till det 
egna territoriet. Orsakerna till att vi har 
en bataljon i den jugoslaviska krigszonen 
är naturligtvis inte endast humanitära 
och politiska utan följer också av en 
medvetenhet att Europas säkerhet, och 
därmed vår, är beroende av att denna 
konflikt kan lösas - och speciellt att den 
inte sprids. Detta är ju också en ekono
misk fråga- en rimlig fred följd av gene
rellt säkrare förhållanden skulle bland 
annat minska den belastning flyktingar
na innebär. 

Tre cirklar 
Ett sätt att belysa de framtida strategiska 
kraven skulle kunna vara att låna den 
franska iden om de tre cirklarnas strategi. 

Den yttersta cirkeln skulle kunna tän
kas omfatta Sveriges intressen utomlands 
generellt sett och i Europa i synnerhet. 
Ett exempel på ett geografiskt avlägset 
sådant var säkerheten för sjöfarten i Per
siska Viken under kriget Iran-Irak och 
efter Desert Storm. I båda dessa fall hade 
vi kunnat bidra med minröjningskapaci
tet. Mer närliggande är naturligtvis vårt 
intresse att stoppa konflikterna inom 
ESK-området och att aktivt delta i upp
byggandet av en fungerande europeisk sä
kerhetsordning. Vi måste alltså ha förmå
ga att delta i fredsbevarandel-skapande 
operationer av olika slag samt allmänt 
delta i det militära samarbetetY 

Nästa cirkel skulle omfatta vårt när
område- Ö Nordsjön, Skagerrack, Katte
gatt, Östersjön och- beroende på hur vår 
politik formuleras- Baltikum. I detta om
råde har naturligtvis de marina uppgifter
na särskilt stor betydelse - övervaka den 
ekonomiska zonen, sjöräddning, förhind
ra smuggling, miljöskydd, kontroll av 
flyktingtrafik mm. Mer generellt är det 
viktigt att vi bidrar till stabiliteten i områ
det. Ett exempel är att genom militära 
kontakter stödja utvecklingen av försvars
makterna i de baltiska staterna bland an
nat avseende demokratisk kontroll. I kris 
och krig tillkommer naturligtvis de klas
siska uppgifterna - sjöfartsskydd, invasi
onsförsvar mm, dessa hänger dock strate
giskt ihop med den inre cirkeln. För upp
gifter inom "mellancirkeln" krävs bland 
annat en flotta med förmåga att uppträda 
längre tid till sjöss och som har balanserad 
förmåga avseende strid under, på och 
över vattnet. 
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Den inre cirkeln omfattar vårt territo
rium (land- och sjö-!) som skall försvaras 
i alla lägen. Ä ven här kan emellertid det 
breddade säkerhetsbegreppet ge en ny 
syn på utnyttjandet av militära enheter i 
fredstid. Denna traditionella uppgift för 
vårt försvar är väl utredd och debatterad. 
Det kan räcka med att konstatera att av 
ÖB så kallade 8 punkter i ÖB 92 berör 
egentligen ingen de två yttre cirklarna. 16 

I detta sammanhang kan det finnas 
anledning att något diskutera våra för
svarskostnader i samband med en even
tuell anslutning till ett mer bindande sä
kerhetspolitiskt samarbete eller t o m en 
allians. 

Sveriges geostrategiska situation för
ändras knappast radikalt i ett sådan situ
ation . Vi kommer även fortsättningsvis 
vara belägna mellan den stora landmak
ten och sjömakten. Vår region ligger på 
förbindelselinjen mellan Ryssland och 
Västeuropa där vi, för överskådlig fram
tid, blir en utpost mot öster. 

Kan våra försvarskostnader då redu
ceras med motiveringen att vi går med i 
en allians? Ja, om detta sker i kombina
tion med en allmänt stabil och fredlig 
utveckling kan de naturligtvis det. Men 
knappast annars.Vi har under lång tid 
misskött försvaret och avdelat för små 
resurser. Att andra stater i dagens situa
tion skulle ta på sig att kompensera för 
detta förefaller mycket begärt. 

Det har till exempel framförts att vi 
skulle kunna låta eventuella allianspart
ners svara för vårt marina försvar. Vilka 
skulle dessa vara, i denna tid av okon
trollerad marin nedrustning? Vilka har 
fartygsystem avpassade för strid i Öster
sjön? Och tänk om dessa fartygsförband 
inte var i Östersjöområdet när hotet dy
ker upp? Vi kan vara övertygade om att i 
en krissituation kommer det att finnas 
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många viktiga uppgifter för sjöstridskraf
ter. 

Tvärtom är det väl så att vi som part
ners inte bara kan begära utan också 
måste ge. Det land som ur geostrategisk 
synvinkel rimligen bör ges ett huvudan
svar för stabiliteten i Östersjön är 
Sverige - den största strandägaren och 
innehavare av det osänkbara hangarfar
tyget Gotland. Härutöver måste vi soli
dariskt kunna bidra till samfundets för
svar i vid mening. En utgångspunkt mås
te vidare vara att vi kan försvara oss själ
va- speciellt inledningsvis. Det skulle ju 
i detta fall gälla att hålla tillförselvägarna 
för militär hjälp öppna samt att i övrigt 
skapa goda möjligheter till motoffensiv 
när förstärkningar erhållits. Behovet av 
en stark svensk marin förefaller alltså 
knappast minska. 

Självklart skulle ett bindande militärt 
samarbete också kunna ge stora vinster. 
Ett bra exempel på vad samarbete skulle 
kunna ge är tillgång till satellitspaning. 

En marin i internationellt 
samarbete 
Om Sverige blir medlem i det europeiska 
säkerhetssamarbetet - vad skulle mari
nen kunna bidra med? Till att börja med 
har vi, som påpekats ovan, en självklar 
roll i Östersjön. Men därutöver? 

Vi bör då fråga oss - vad är vi bra på? 
Den svenska marinen har faktiskt en 

specialitet, som nu är "på ropet" nämli
gen kustnära operationer ("brown wa
ter"). Vi har en unik kompetens när det 
gäller jakt på konventionella ubåtar i 
grunda farvatten . Våra ubåtar och yl
stridsfartyg är konstruerade för, och be
sättningarna utbildade för, kustnära 
verksamhet. Våra minröjningsfartyg är 
likaledes specialkonstruerade för grunda 

farvatten med kraftigt kuperad bottento
pografi och besvärliga hydraakustiska 
förhållanden. 

Våra amfibiebataljoner är, liksom 
marinkårerna i andra länder, specialut
bildade för verksamhet i övergången 
mellan land och hav. Det finns dock en 
viktig skillnad - amfibiebataljonen är 
inte avsedd för att stiga i land och stanna 
där utan för att kontinuerligt arbeta i 
"strandkanten". Den har dessutom åt
minstone ytterligare en stor fördel - den 
är inte på samma sätt som t ex sina ame
rikanska kolleger strategiskt offensiva 
och skulle kunna vara ur politiskt synvin
kellättare att använda i känsliga situatio
ner.17 

Vad skulle vi kunna få? Till att börja 
med innebär alltid internationellt samar
bete möjlighet till ökad professionalism. 
Alliansfriheten har i detta avseende 
inneburit en fara- risken för navelskåde
ri och förkärleken för billiga lösningar 
som sedan upphöjts till "svensk profil". 18 

Speciellt viktigt skulle det vara att 
kunna delta i internationella övningar. 
På ett enklare plan skulle vi kunna få 
ökade möjlighet till exempel med ubåts
jaktövningar - när fick en svensk ubåts
officer senast pröva sina krafter på en 
"riktig" eskortstyrka? Vi skulle också 
behöva få del av de system för grundut
bildning av fartygsbesättningar som finns 
i flera länder (England och Frankrike bl 
a) där fartygschefen kan få ett verkligt 
kvitto på att hans fartyg är operativt in
nan de tillämpade övningarna kommer 
igång. 

Inom materielområdet finns natur
ligtvis också stora samarbetsvinster, men 
här har vi ju redan ett omfattande inter
nationellt samarbete. 

Vi måste naturligtvis också göra an
passningar. Språkutbildning måste för-

stås ökas. Vi måste ha personella resur
ser för arbete i internationella staber 
mm. Vi måste vara beredda att ta emot 
utländska officerare på våra skolor. Tak
tiska rutiner och Rules of Engagement 
måste anpassas till våra partners. Vi mås
te kunna upprätta fungerande samband. 
Men dessa anpassningar är inte unika 
just för ett eventuellt alliansmedlem
skap. De måste göras ändå som en kon
sekvens av PfP, ESK mm; om än i mindre 
omfattning. 

Avslutning 
Med all sannolikhet kommer vårt inter
nationella militära samarbete att öka. 
Kanske blir vi med tiden medlemmar i en 
allians, kanske inte. För en marin som 
har varit så isolerad från konkret inter
nationellt samarbete som vår blir det i 
vilket fall en revolution. Vi måste kom
ma bort från resonemang av typen "vår 
säkerhet slutar vid strandkanten". 
Sverige är inte och kan inte vara en sä
kerhetsmässigt isolerad ö. Detta medför 
nya krav. Jag inbillar mig inte att jag har 
kommit med några lösningar på dessa 
problem - bara att jag har pekat på ett 
sätt att förnya debatten. 

Noter: 
Ryska Federationens utrikesminister i ett 
tal den 94-03- 1 O a ng N A TO utvidgning 
mm 

Editions Gallimard 1993, sid 16, 43, 71. 

Foreign Affairs Summer 1993. Vol 72 No 
3, sid 30. 

Anne-Sofie Nilsson (red). Folk och För
svar. 1994 

Anders Ferm. I dimma saktar man farten 
- och navigerar sakta och försiktigt. Ibid, 
sid 40. 
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Pär Granstedt. Säkerhet under osäkerhet. 
lbid, sid 53. 

Bengt Sundelius. Utanförskapets säker
hetspolitiska konsekvenser. lbid, sid 184. 

Bo Hugemark. Systemskifte? Officersför
bundsbladet nr 2 1994. 

NACC = North Atlantic Cooperation 
Council, PfP = Partnership for Peace 

10 När detta skrives ser förutsättningarna 
goda ut för att Sverige skall ansluta sig till 
PfP avseende just denna verksamhet. 

11 Om Carl Björeman (TiS nr 3, 93) läst vida
re i Berge's refererade skrift samt jämfört 
med Jan Olofssons skrift "Försvaret till 
sjöss. Studier i svensk sjöförsvarspolitik 
under mellankrigstiden och andra världs
kriget" (Forum Navale nr 40) samt Bertil 
Åhlunds "Svensk Maritim säkerhetspoli
tik 1905- 1939" hade han kanske inte av
färdat 1920-talets "amiraler" så lättvin
digt. Hade t ex kretsen kring Kleen fått 
som man velat hade de fartyg, som var 
nödvändiga för sjöfartsskyddet under 
VKII, inte funnits. 

12 Kn D. Landquist. Några av sjöstrategiens 

/~ 
P.l. TEKNIKAB 

~ 
Självsugande centrifugalpumpar, 
Fartygspumpar, vertikala, horisontella 
Cirkulationspumpar, Dieseldrivna 
pumpaggregat 
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Generalagent för: 
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grunder. Marinlitteraturföreningens för

lag, Stockholm 1935, sid 47-48. 
13 Bo Huld t. Svensk säkerhetspolitik inför det 

tjugoförsta århundradet i Nilsson, sid 102. 

14 Mine, sid 15 
15 ESK lade vid rådsmötet i Rom, december 

1993, fast ett nytt dokument avseende mi
litära kontakter och samarbete innehål

lande t ex utbyte av militära experter, väx
eltjänstögring och joint military exercises. 

16 De 8 punkterna: luftförsvara vårt land, neu
tralitetsförsvar till sjöss, skydd av sjöfart 
längs vår kust, förhindrande av strategiskt 
överfall, försvara norra Sverige, försvara 
oss mot kustinvasion, gardera oss mot olika 
angreppsriktningar, fortsätta striden 

17 Jag har inte kompetens att jämföra deras 
professionalism i allmänhet men erfaren
heterna från svenska FN-förband säger 
rent generellt att svenska soldater är 
mycket bra i operationer av fredsbevaran
detyp 

1" Jämför Stellan Bojeruds artikel "Diagnos 
elle bot - Vad väljer armen?". Vårt För

svar nr 2, 1994. 

SAER 
ELETTROPOMPE 
Hydroforaggregat, djupbrunnspumpar, poolpumpar, 
plastpumpar, impellerpumpar, rostfria pumpar, 
bensinmotordrivna pumpar, industripumpar, 
ejektorer, kugghjulspumpar 
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LEDAMOTEN 
YNGVE ROLLOF 

Kommendörkapten Yngve Rollof, som blev bergsingenjör 
1952, lämnade den aktiva tjänsten i Marinen 1962, varefter 
han verkat som konsult i företagsekonomi. Yngve Rollof 
har dessutom ägnat sig åt e u omfauande förfauarskap och 
promoverades 27 maj 1994 till filosofie hedersdoktor vid 
humanistiska fakulteten vid Lunds universitet. 

Flodmynningar och handelsbeskattning i Östersjö
provinserna och Pommern 

Inledning 
Det har krävt ett omfattande och tidskrä
vande studium att kartlägga ett stort an
tal floder och mynningar i Baltikum och 
norra Tyskland, där tull kunde upptagas 
på 1600-talet. Arbetet har försvårats av 
att namnen förändrats flera gånger un
der århundradenas lopp med slaviska, 
tyska, svenska och baltiska benämningar. 

Målsättningen har varit att visa vilket 
stort bidrag, som de svenska örlogs- och 
transportflottorna gjorde främst under 
den första hälften av 1600-talet samt någ
ra av de befästningar, som vanligen låg 
vid segelbara vattendrag. Ända fram till 
mitten av 1920-talet. hade segelbara flo
der och stora sjöar en stor betydelse för 
godstransporter. 

sjöaktiviteterna på det stora innanha
vet utan ebb och flod var omfattande. Se
gern vid Breitenfeld 1631 hade knappast 
varit möjlig utan en ström av män och 
materiel över Östersjön. Svenska folket 
har de senaste åren hört så mycket i tal 
och skrift om regalskeppen Vasas och 
Kronans förlisningar, att en känd histori
ker till och med ifrågasatte, om inte geme
ne man fått en skev bild av flottans bety-

delse och att den letts av inkompetenta 
chefer. Det har blivit en historisk slagsida. 

Även senare händelser har medtagits 
för att visa vardagslivet vid sekelskiftet 
med anknytning till sjöfarten i de kust
städer och hamnar, som behandlas. Kun
skapen i geografi och historia om de tre 
baltiska länderna, som är våra närmaste 
grannar, är ringa särskilt om Litauen. 

För att spåra upp dokument om forna 
tider särskilt tullintäkterna läste jag ige
nom F A Dahlgrens utomordentliga 
Glossarium, Lund 1973, från pärm till 
pärm med 1.064 sidor men fann endast 
några få fakta om detta ämne. Däremot 
hade jag tur att hitta en hänvisning till 
Gustav I:s registratur om det återfunna 
vraket av Lybska Svan , som kunde för
medlas till Sjöhistoriska museet och min 
vän Anders Franzen före hans bortgång. 

I en armeplan av 12 april 1630 skulle 
de svenska armeerna utgöra totalt ca 
84.000 man i Tyskland, Preussen, Öster
sjöprovinserna samt i Sverige och Fin
land och hela krigsmakten 89.000, vilket 
alltså innebar, att den viktiga flottan en
dast bestod av skillnaden mellan dessa 
siffror. 
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Ar Plats 

1323 NÖTEBORG 
1510 NOVGOROD 
1561 REV AL(T ALLINN) 
1595 TEDSINA (nära Narva) 
1613 KNÄRED 

1617 STOLBOVA 

1629 ALTMARK 

1635 STUMSDORF 
1645 BRÖMSEBRO 
1648 OSNABRUCK 

1660 OLIVIA 
1661 KARDIS (i Estland) 
1679 S:t GERMAIN 

1706 AL TRANST ÄDT 

1720 STOCKHOLM 

1721 NYSTAD 

1743 ÅBO 

1762 HAMBURG 
1790 VÄRÄLÄ 
1803 MALMÖ 

1814 KIEL 
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FREDSSLUT 
Landsförvärv, avträdelser och stillestånd 

Finsk-ryska gränsen fastställs 
Fred med Ryssland på 60 år 
Estland gav sig under Sverige 
Reglering av finsk-ryska gränsen till svensk förmån 
Svenskarna avsade sig anspråk på Sonnenbergs slott på 
Ö sel 
Kexholms län Nöteborg med därtill hörande område av 
Ingermanland norr om N eva de tre övriga fästena i Inger
manland Koporje, Jama och Ivangorod med underliggan
de län avträddes till Sverige. Dessutom avsade sig Ryss
land alla anspråk på Estland och Livland 
Stillestånd med Polen Sverige behöll tillsvidare Livland 
och fick på sex år de preussiska städerna Elbing, Brauns
berg, Pillau och MerneJ med deras områden. Dessa blev 
senare Generalguvernement Pryssen 
Sverige avstod besittningar till Preussen 
Ösel på 30 år 
Vor-Pommern med öarna Rligen och Usedom, Hinter
Pommern, Stettin, Garz, Damm, Gallnow och ön Wallin, 
staden Wismar, samt amten Poel och Neukloster, bi
skopsstiften Bremen (dock ej staden Bremen) och Ver
den samt amten Wildeshausen och Thedinghausen tillför
des Sverige 
Livland från Polen 
stadfästelse av freden i Stolbova 
Hinter-Pommern till Brandenburg och en liten sträcka på 
Oders östra strand förlorades efter Pommerska kriget 
1675-79 
Med Sverige och Polen mot Sachsen. Kung August måste 
avsäga sig polska kronan och skilja sig från ryska förbun
det 
Bremen-Verden avträddes till Hannover samt Stettin och 
öarna Usedom och Wallin samt en del av Vor-Pommern 
till Preussen 
Livland, Ösel, Dagö, Estland, sydöstra Karelen (med Vi
borg och Kexholm) till Ryssland 
Finland öster om Kymmene älv och Saima avträddes till 
Ryssland 
Utan vinst eller förlust efter sjuårskriget i Pommern 
Med Ryssland utan vinst eller förlust 
Mecklenburg och Schwerin förpantades. De sista ansprå
ken på Wismar, som var ularrenderat avsade sig Sverige 
först 1903! 
Sverige erhöll Norge mot svenska Pommern till Danmark 

Floder 
För 350 år sedan var floderna i de flesta 
länder bredare och djupare än nu och 
medgav relativt stora fartyg att utan kana
lisering trafikera dem. Märkligt nog har 
en del historiker svårt att förstå, att land
skapet såg helt annorlunda ut med flera 
och större sjöar, innan de stora torrlägg
ningarna började under andra hälften av 
1800-talet bland annat beroende av en 
växande befolkning till följd av medicin
ska framsteg samt missväxt och hungers
nöd som i vårt land 1868 och 1869. 

Licent 
Den blivande stormakten Sverige sträva
de målmedvetet efter att skapa ett svenskt 
innanhav Mare Nostrum och dominicum 
rnaris Baltaci med kontroll över handeln i 
Östersjön liksom tidigare Hansan. 

I detta sammanhang med det latinska 
uttrycket mare clausum ( = för andra 
stängt hav) kan nämnas det stora namnet 
på sjörätt, nämligen Hugo Grotius, 1583-
1645. Hans skrift Mare liberum utkom 
1609. Hans synpunkter var inte populära 
hos de styrande, varför han fängslades 
men flydde i en bokkista 22 mars 1621. 
1634 blev han svensk legat eller ambassa
dör vid det franska hovet i elva år. Han 
kämpade även för en human krigföring. 

Det var Gustav II Adolf och Axel Ox
enstierna, som drev på utvecklingen till 
stormakt. Rikskanslern ville inte bara ha 
Östersjön som en vallgrav mot anfall 
från ost och syd, utan hans strategiska 
tanke var att även behärska handeln och 
gynna Sverige med Finland. 

Koppar, järn och tullar var de största 
intäkterna för den svenska staten på 
1600-talet. Tullarna kallades efter hol
ländskt mönster licent av det latinska li
centia = tillåtelse. Rikskanslern, som se-

dan hösten 1626 var generalguvernör 
över de svenska områdena, skrev till rå
det i Stockholm i november 1626, hur 
rikets medel kunde växa genom licenten 
vid Danzig och Pillau blott så länge alla 
måste stryka segel för oss, men när vi det 
släppa, så äro vi icke allenast våra bästa 
medel utan och själva staten på dessa or
ter kvitte. 

Vid den viktiga freden 1629 i Altmark, 
som ligger syd Elbing, erhöll Sverige som 
tidigare nämnts de preussiska städerna 
Elbing, Braunsberg, Pillau och Memel, 
som nu kallas Klaipeda samt Livland och 
rätt att upp tull i de kurländska städerna 
Libau och Windau samt vapenstillestånd i 
sex år, vilket faktiskt hölls. Det var en stor 
diplomatisk bedrift. Kurland var en del av 
nuvarande Lettland. 

Franska subventioner på en miljon 
livres tournois årligen, vilket motsvarade 
ca 400.000 riksdaler silvermynt, samt för 
Sveriges kostnader för år 1629 med 
300.000 livres erhölls enligt subsidietrak
taten i Bärwalde 1631. Man kan jämföra 
dessa siffror med den beryktade miljon 
för Älvsborgs lösen år 1613, vars följder 
utförligt beskrivits och som Sverige inte 
klarade på den ursprungligen fastställda 
tiden på sex år. Enligt Gustav II Adolfs 
och Axel Oxenstiernas strategiska eko
nomiska tanke skulle kriget betala sig 
själv. Kostnaden blev enligt uppgift ca 25 
miljoner riksdaler silvermynt. 

Pommern besattes av svenskarna 
1630, och Gustav II Adolf tilltvang sig ett 
förmånligt fördrag. 

I Einar Wendts akademiska avhand
ling Det svenska licentväsendet i Preussen 
1627-1635, Uppsala 1933 samt intressant 
nog även i Tidskrift i Sjöväsendets Jubi
leumshäfte 1932/46 redovisas de svenska 
tullarna vid flodmynningarna i östra och 
södra Östersjön, som gav stora intäkter 
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inte minst i början av trettioåriga kriget, 
vilket kostade enormt för Tyskland, inte 
bara i människoliv. Wendt anger bland 
tullbelagda varor stångjärn för åren 

1627 Sjötulltaxa 
1628 Licenttaxor 
1629 " 

Jag har i Stormning, fästningar och be
lägringar, Tollarp 1991, behandlat några 
fästningar och skansar bland annat Tull
skansen i Hinter-Pommern på s 152, som 
anlades av svenskarna såsom en fyrhär
nad redutt mellan Damm och Stettin vid 
en av Odermynningarna. Nu för tiden 
har Oder blivit en mycket grund flod, 
som man till och med på vissa ställen kan 
vada över, men har kanalförbindelser 
med flera stora städer. 

Tullhus uppfördes, och den svenska 
flottan bevakade handelns och tullavgif
ternas erläggande. Axel Ludvig Zetter
sten har i sin högst förträffliga Svenska 
Flottans Historia 1552-1680,1890 och 
1903, skildrat den svenska örlogsflottans 
mångåriga aggressiva krigföring i södra 
Östersjön med blockad framför allt av 
Weichsels mynningar 1627- 29. Sjöstrider 
ägde rum bland annat 1627 och 1629. Av 
de hamnumgälder, som betalades 1627 
och 1635, kan nämnas: 
-Tonnen-, Backen-, Last och Lots-

mannsgeld 
-Feuergeld 
-Ankergeld 
-Siegel- och Schreibgeld samt 
-Mastgeld 

Stadstullen i Hamburg och Elbe var 
en lastavgift, som från 1822 ersatte ett 
flertal avgifter för sjöfarten, vilka upp
togs i Brunshausen vid den forna hanse
staden Stade till 1861. Denna var besatt 
av svenskarna 1632-35 samt 1645-47 och 
var i svensk ägo från 1648 ända till1719. 
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I detta sammanhang kan nämnas, att i 
Ltibeck, Östersjöns drottning, vid floden 
Trave upptogs tull troligen främst på salt 
från Ltineburg redan på 1200-talet. Tra
ve var en av de första floderna i Europa, 
som kanaliserades. 

Min målsättning med denna artikel 
och bidrag till tidigare skrifter har främst 
varit att kartlägga vilka floder, som var 
aktuella för tullupptagning särskilt som 
jag sedan 1947 har forskat och ägnat 
mycken tid åt inre vattenvägar, inte en
dast i vårt land utan även i andra länder. 

Stumsdorf 
Sommaren 1634 slogs Axel Oxenstiernas 
planer i spillror genom en militär kata
strof. Då opererade den dugande och er
farne fältmarskalken Gustav Horn med 
den hetlevrade hertig Bernard av Wei
mar i Syd-Tyskland för att möta den från 
Böhmen anryckande fienden. Hertigen 
framtvingade ett förhastat anfall vid 
Närdlingen 27 augusti 1634. Det slutade 
med ett ödesdigert nederlag. Många av 
Sveriges allierade avföll och tydde sig till 
Frankrike. Oxenstierna gjorde ett besök 
hos Richelieu i Compiegne på våren 
1635 beredd på att ingå ett nytt avtal. 
Oxenstierna avrådde sedan regeringen 
att acceptera det ej nöjaktiga anbudet. 
Han ville ha fria händer att sluta en sepa
ratfred med hovet i Wien. Både Sachsen 
och Brandenburg slöt fred med kejsaren 
och förklarade Sverige krig. Det stora 
flertalet av de svenska erövringarna gick 
förlorade! 

1635 begav sig den svenske rikskans
lern i september genom natt och mörker 
eskorterad av ett par pålitliga skvadroner 
till sjökanten enligt Svenska Flottans His
toria, 1942. I samma månad drabbades 
Sverige av ännu ett dråpslag. 1629 års för
drag med Polen gick samtidigt till ända. 

Uppskrämd av alla olycksbud vågade re
geringen i Stockholm icke vidhålla de 
gamla villkoren utan gav sin förhandlings
delegation mycket vidsträckta fullmakter. 
Sverige fick avstå från områdena i Ost
preussen och därmed de givande tullin
täkterna. Jag föreslår, att slaget vid Närd
lingen kallas Sveriges Lilla Poltava. 

stilleståndsfördraget i Stumsdorf, som 
är beläget syd Altmark, 2 september 1635 
efter de sex åren gav rikskansler Axel Ox
enstierna hans livs värsta raseriutbrott. 
Han kallade resultatet ett barnsverk, ef
tersom Sverige förlorade tullintäkterna. 

Den kloke Axel Oxenstierna hade 
verkligen orsak att vara förgrymmad för 
den panik, som de svenska förhandlarna 
greps av i krigsläget. Förtrytelsen blev 
inte mindre av att hans egen son Johan 
medverkat till att delegationen tappat 
huvudet. 

Min ungdoms historiska husgud, Carl 
Grimberg, lektor vid Göteborgs latinlä
roverk, berättar i Svenska folkets under
bara öden, del11I, 1923 s 381-384 utför
ligt om debaclet i Stumsdorf. Det är en 
lysande skildring, där bland annat följan
de mening av Axel Oxenstierna till so
nen Johan kan nämnas:"- Dig, min son 
varnar jag slutligen att aldrig hädanefter 
uti så flepiga rådslag deltaga." Vad inne
bär då flepig? I F A Dahlgrens Glossari
um nämns inte mindre än fem citat, och 
ordet betyder ungefär narraktig. 

Detta stillestånd på 26 år, som ingicks 
i Stumsdorf, innebar att Sverige måste 
avträda de värdefulla preussiska hamn
städerna, och detta utan att vinna ens så 
mycken säkerhet för framtiden som en 
avsägelse av polske kungens anspråk på 
den svenska Kronan. 

Tullintäkterna uppgick enligt en upp
gift till hälften av rikets intäkter. Av Liv
land utgjorde de i slutet av 1600-talet 

omkring 900.000 daler silvermynt, vilket 
1911 motsvarade ca 3 500.000 kr. År 1635 
hade kriget fött sig självt. 

Gustav Vasa, Karl IX och Gustav II 
Adolf är alla tre kända för sina drastiska 
formuleringar. Den sistnämnde yttrade 
bland annat: För lata svin är marken all
tid frusen, men då general Carl August 
Ehrensvärd citerade detta 1948 i Kristi
anstad väckte det ett stort uppseende. 

För att ersätta tulluppbörden tvinga
des svenska Kronan till en kraftansträng
ning med försäljning av kronogods och 
skatteräntor. 

skeppsbyggeri och virke 
I ett memorial till regeringen avlåtet från 
Frankfurt am Main 8 oktober 1633 fram
lade rikskanslern en plan för flottans 
styrka och nybyggnad. Skeppsflottan 
skulle enligt hans mening bestå av tre 
regalskepp, tre stora skepp, nio rätta ör
logsskepp, 15 mindre örlogsskepp, sex 
pinasser och sex flöjter hörande till stora 
flottan samt 24 galejor, 32 strussar eller 
bordingar och 192 lojdor utgörande lilla 
flottan . 

I Ordning angående expeditionen till 
Livland 1625 i Riksarkivet kan vi bland 
annat läsa: 

5 Therpå föltia alle Artilleri j och Profi
antskipsen på thenne Resan åth Riga äre 
förordnade 

11 Alla the Espingare Skärebåthar, 
Harbowijks Espingar, Finska Plathbott
nar, och andra som hafua waridh bruka
de till Soldaternas innförningh. Skall 
Hans Wasteson medh några tillordnade 
Båtzmän, en Båtzman aff hwartt Skipp, 
uppsökia medh alltt theth ther till warit 
haffuer, och till hwar Skippare leffuerera 
så många som hwar bäst kan mehföra 
eller eftersläpa. 
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Harbovik ligger i Hälinge härad i Ros
lagen. Där byggdes även ett stort örlogs
fartyg 1632 enligt kommendörkapten 
Georg Hafström, en forskare, som inte 
uppmärksammats lika mycket som andra 
i samband med regalskeppet Vasa. Han 
lade grunden till senare forskningar. 

Den svenska krigsmakten krävde för 
trupptransporter samt förnödenheter av 
de mest skilda slag inte minst artilleri och 
ammunition samt livsmedel. Skutor och 
andra flytetyg skulle helst vara grundgå
ende i flodmynningar och andra vatten
vägar. Överfarten till östra och södra 
Östersjöns kuster krävde dock fartyg, 
som kunde klara överhandsväder. 

28 april1834, alltså 200 år senare, om
nämnes obevärade lastdragare, förråds
fartyg, kokslupar, roddfartyg, mjöl- och 
vattenskutor och kungsfartyg i stället för 
regalfart y g. 

1633 utgavs i England en lärobok för 
blivande sjöofficerare av Andrew Wa
kerley med titeln Mariner's Compass 
Rectified with the Use of all Instruments 
of Navigation, som även innehöll meto
der för hur volymen av lastrum, dammar 
och floder skulle kalkyleras. 

Ett annat verk, som varmt kan rekom
menderas, är S W Giinthers Författnings
samling för Kong! Maj:ts Flotta, Härnö
sand 1851-1862. Författaren började 
som mönsterskrivare vid Andra Sjöartil
leriregementet i Karlskrona och slutade 
som landshövding i Härnösand 1851-
1862. De nio banden fanns kvar till slutet 
av 1950-talet i stor myckenhet, då en his
torielös marinintendent brände upp dem 
på Mobiliseringskajen på gamla örlogs
varvet i Karlskrona, trots att jag förgäves 
försökte hindra honom från att begå det
ta nidingsdåd. Det är en guldgruva för 
marint intresserade. 

Formen på skepp och andra farkoster 
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danades efter uppgiften. Båtbyggandet 
för smärre farkoster kunde göras enklare 
för att furnera armen med förnödenheter 
och materiel. Det var mindre påkänning
ar på floder, och man kunde därför an
vända sämre virke än till större fartyg, 
där N ep tun härskade i stället för mer 
markbundna gudar. De flesta båtvarven 
kunde förläggas, där råmaterialet som 
ek, fur, gran, ask och alm växte. Dessa 
byggnadsplatser kunde ha ett fåtal arbe
tare, som skapade flod- och kustnära 
skepp och båtar. 

Under Gustav Vasas tid omtalas ek
export till svenska flottan liksom polsk 
tjärbränning till skeppsgårdarna. 

Beträffande besiktning av virke finns 
bestämmelser av år 1825 Om Espings, 
Slups-, Jolt- och Nagelvirke för att få gott 
ekevirke. Enligt en förordning av 8 mars 
1859 fick virket inte vara skadadt af ugg
leved, rödved, ringved eller annan röta ej 
heller af hvitved" och därmed basta. 

På den tiden skulle virket helst torka i 
två år samt betäckas med näver, innan 
det byggdes in i ett fartyg. 

Det mest intressanta med forna tiders 
varv för byggande av segelfartyg och bå
tar var det stora lagret av krumväxta träd 
och grenar till bland annat de viktiga 
spanten. 

Ryska och baltiska segelfartyg var 
spetsgattade med borden uppdragna mot 
stävarnas övre del. 

I detta sammanhang kan framhållas, 
att vattenvägarna hade mycket större be
tydelse förr, då vägarna i de flesta fall var 
usla. Ä ven ett relativt litet fartyg kan ta 
långt större last än transportmedel till 
lands. Det ryms många hästlass på en 
fartygslast! Som bevis kan nämnas, att 
friktionen i vatten är ringa och taravikten 
låg. Det anges vanligen på järnvägarnas 
godsvagnar på en skylt och kan vara lika 

stor som lasten! En kanot, som väger 30 
kg kan däremot ta frakt ända upp till300 
kilos vikt! 

Hästarna var förr i tiden mindre än 
nu . Den första ardennerhästen kom till 
Sverige först 1909. Ett sommarlass var då 
endast ca 350 kg, medan ett vinterlass 
kunde vara dubbelt så stort med gott 
snö- eller isföre på sjöar och floder, som 
också i flera fall medgav genvägar. Jag 
skall inte här gå in på det komplicerade 
kapitlet läster, som viceamiral Gunnar 
Jedeur-Palmgren utrett samt deplace
ment, register- och bruttoton. 

Ett enda litet fartyg, som kan ta en 
last på 20 ton, motsvarar alltså 60 häst
lass! Ända fram till 1900-talet var vägar
na dåliga och kärror och vagnar tunga. 
stålfjädrar blev allmänt använda först på 
1880-talet efter införandet av götståls
metoderna. 

Bayeuxtapeten från 1077, som är hela 
70,34 m lång och 50 cm bred, i bruna, 
gröna, röda och gula färger, skildrar Vil
helm Erövrarens förberedelser för eröv
ringen av England med slaget vid Has
tings 1060. Man kan se 41 skepp och bå
tar samt framförallt hur de byggdes. 
Skeppen påminner om vikingarnas lång
skepp. På tapeten syns även 202 hästar, 
ty förr i tiden hade dessa stor betydelse i 
fältslagen. 

Ett fartyg har en hud eller ett skal, 
som är mycket tuntjämfört med landfor
dons. Den uppåtriktade flytkraften i en 
vätska utövar en gynnsam effekt på en i 
vatten nedsänkt kropp. 

En norrländsk forsbåt med 12 meters 
längd kan ta en last av hela fyra ton! Jäm
för detta med ett sommarlass efter häst. 

Gustav II Adolf lät redan i början av 
sin regering bygga lodjor, pråmar och es
pingar i Västerbotten i Sverige och i Öst
erbotten i Finland. Ordet esping förkla-

rades tyvärr i Nordisk Familjebok med 
den olyckliga stavningen äsping, som i 
Svenska Akademiens Ordlista anges 
vara ung huggormshona med: 

Ett slags vid flottan förut användt, 
mindre, i det närmaste öppet lastfartyg af 
ungefär följande storlek: längd 14,8 m, 
bredd 3, 7 och djupgående med last 1,5 m. 
Den hade stor-, fock- och jäckmaster 
samt utliggare eller bogspröt, å h vilka för
des storsegel, fock, jäck, stagfock och 
klyfvare, de tre förstnämnda seglen voro 
sprisegel. 

Från Neva till Trave 

N eva 
Neva från Ladoga är en bred flod vid 
nuvarande S:t Petersburg. Den kunde 
under hårda vintrar bli bottenfrusen. Or
det neva härleds av finska mosse. Svensk
arna försökte på medeltiden sätta sig fast 
vid Neva och Ladoga för att skydda den 
viktiga handelsvägen in i Ryssland. På 
1200- och 1500-talen idkade Hansan stor 
handel på N eva. 

Nöteborgs fästning anlades av svensk
arna 1299 vid Nevas utflöde ur Ladoga 
och Nyens skans byggdes år 1300 vid 
Och ta (eller Svartebäck eller Svärta å) 
vid sammanflödet med Neva. Landskro
na var en föregångare till Nyen. Se vida
re Stormning, fästningar och belägringar. 

Sedan freden i Teusina 1595 var N eva 
en öppen utfallsport men stängdes 27 fe
bruari 1617 genom freden i Stolbova. N e
vas mynning blockerades av svenska flot
tan 1613-16. 
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S:t Petersburg började anläggas redan 
sex år före slaget vid Poltava, vilket var 
ett högst osäkert företag inte minst på 
grund av den träskliknande terrängen 
med hjälp av bland annat svenska krigs
fångar. Tsar Peter den store (204 cm 
lång) insåg tidigt, att Ryssland behövde 
hamnar och sjömakt. Liksom England 
och Holland, som han besökt, förlade 
han sin huvudstad vid havet dock i den 
innersta bukten av en lång vik. S:t Peters
burg byggdes liksom Göteborg enligt 
holländsk modell med många kanaler. 
Dessförinnan var den enda ryska havs
hamnen Murmansk längst i norr, som 
fick en stor betydelse under andra 
världskriget vid tyskarnas inringning av 
Leningrad. 

År 1703 döptes Nöteborg om till 
Schltissenburg. 

Ladoga 
Ladoga kallades i Erikskrönikan för H vi
ta träskit. Det är norra Europas största 
sjö med 200 x 130 km och förbinds med 
den andra stora sjön Onega genom flo
den Svir. Där gick frontlinjen 1941-44, 
där även svenska frivilliga deltog. Svir är 
en legendomspunnen flod. 

Staraja Ladoga (Gamla Ladoga) var 
varjagernas första handelsplats med en 
stenborg med mycket tjocka murar och 
ett runt porttorn vid floden Volkov. Sta
raja Ladoga lär ha varit en av Europas 
största städer på sin tid. Vid arkeologiska 
utgrävningar har man grävt fram 1.500 
hus. Det 21:a lagret(!) innehöll rester från 
vikingatiden. Svenskarna kallade Ladoga 
på vikingatiden för Aldeija. Se Nestors
krönikan. Man har funnit stockar från trä
hus från 900-talet. Det gick en träbelagd 
gata ned till floden liksom vid Sigtuna till 
Mälaren. En gammal stenläggning samt 
nitar från vikingatidens skepp har konsta-
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terats liksom i Paviken på västra Gotland. 
Observera, att slaverna inte hade nitar 
utan tränaglar av ene. Borgen låg i ruiner 
redan 1100-1200-talen kanske efter en 
dansk vikingainvasion. 

Novaja Ladoga är namnet på Nya La
doga . 

Estland har en lika stor yta som Jämt
land och hade 900.000 innevånare 1988. 
40% av Estlands floder rinner upp i nord
ost. Estland har utöver den stora gräns
sjön Peipus (3.583 kvadratkilometer), där 
Sverige tidtals hade en flotta med mindre 
fartyg, ca 200 större sjöar på tillsammans 
552 kvadratkilometer år 1906. 

Estland eller Estonia erövrades av 
Sverige 1561. 

Landet härjades under 70 år på 1500-
talet av krig. Uttrycket den goda svenska 
tiden får nog tas med en stor näve salt. 

Floder 
Peterhof 
hamnstad vid flodmynning 

Luga 
290-315 km lång med hamnorten Peski 

Narowa 
Peipussjöns avlopp till Finska viken, 75 
km lång med två vattenfall på 8 och 10 m 
vid Krähnholm. Biflod Pljusa, som är 228 
km lång. Vid mynningen av Narowa lig
ger staden Narva. Trots freden i Stettin 
1570 efter sjuårskriget behärskade 
Sverige alltjämt handeln på Narva. Den
na stad erövrades av den legendariske 
överste Martin Ekström 1919. 

Kunda 

Loobu 

Sodla 
med den stora bifloden Jaggowal 

Brigitten 
med orten Kossele 

Paide 
35 km sydost om Tallinn ligger staden 
Paide vid floden med samma namn. 
Både floden och staden kallades även 
Weissenstein. Slottet intogs av svenskar
na 1562, förlorades men återerövrades 
1581. År 1569 hade fästningen 105 styck
en d v s kanoner, varav 20 av koppar, 
vilka var mycket dyrare än kanoner av 
järn på den tiden. Observera att man 
skall skilja bestyckning av till exempel 
fartyg och beväpning för den enskilde 

Tallin(n) 
tidigare Reva!. Tallinn, som betyder den 
danska staden sedan 1200-talet, ligger 
märkligt nog inte vid en flod. Till Hel
singfors är det endast åtta mil. Från flyg
basen Baltischport eller Baltiski i nord
västra Estland bombades bland annat 
med s k Molotov-cocktails eller brödkor
gar undervinterkrigetÅbo och ett batte
ri med tre 76 mm finska ubåtskanoner 
bemannade av svenskar. Se Albin Ed
lunds Örlogsflottans frivilliga i Finska 
vinlerkriget 1939-40, 1994. För dessa ut
betalades efter 54 år ett penningbelopp 
av finska staten. 

Hapsal 
belägen vid en vik av Moonsundet innan
för Dagö, hamn- och handelsstad men är 
liksom Tallin en av de få baltiska städer
na, som inte ligger vid en flodmynning 
även om en dylik rinner ut strax norr om 
staden. Lär ha grundlagts 1279. Kom 
1559 under Danmark men erövrades 
1563 av svenskarna. Genom freden i 
Nystad 1721 avträddes staden till Ryss
land. En slottsruin återstår. 

Konowere 
relativt stor flod med flera bifloder 

Zauk 
norr om Pernau 

Pernau, nu Pärnujögi 
i Livland eller Latvia, uppstår genom för
ening mellan floderna Navaste och Alis
te, faller ut nedom staden Pernau i Per
naubukten, som bildar nordöstra delen 
av den stora Rigaviken. Befästes redan 
1255. Intogs av svenskarna 1562. Erövra
des 1600 av hertig Karl. Förlorades 1609 
men återtogs 1617. Kapitulerade till rys
sarna 1710. År 1990 var floden otroligt 
nedsmutsad. 

Observera, att en av vikingarnas möj
liga infarter till Ryssland kan ha varit på 
Pernau till Peipussjön Fellin, sjön 
Virzjärv (274 kvadratkilometer) och Em
bach förbi Dorpat, senare universitets
stad 1893 Jurjev, nu Tartu, samt vidare 
till Novgorod på Pljusa och Luga. For
dom utgjorde Peipus den förnämsta vat
tenvägen mellan hamnstäderna vid Öst
ersjön, i synnerhet Ltibeck, och städerna 
i det inre Ryssland, särskilt Pskov och 
Novgorod. År 1242 stod ett slag på Pei
pussjöns is, varvid Tyska Ordens fram
trängande stoppades av novgoroderna. 
På Hansans tid fanns ett faktori i Novgo
rodoch 1611-17 var Novgorod i svensk 
besittning. Dorpat var en Hansastad. 

V elikaja eller Vjelikie 
är en flod på 350 km längd, varav 21 km 
var segelbara vid sekelskiftet. Den flyter 
i huvudsakligen nordlig riktning och ut
faller nedom staden Pskov i Pskovska 
sjön, som utgör södra delen av Peipus. 

Staden Pskov eller Pleskov 
ligger i Vit-Ryssland och är en av de stä
der, som under århundradens krig varit 
en omstridd och härjad ort. Svenska hä
rar belägrade utan framgång stadens 
Kremlborg 1612 och 1615. Garnisonsstad 
1994 med ca 200.000 innevånare. 

Havet är också ett näringsfång. 1983 
var fisket i Estland organiserat i åtta oli-
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ka fiskekollektiv vid Östersjökusten. 
slutet av andra världskriget flydde 
många ester med egna fartyg och båtar 
främst till Gotland, vilka enligt det skam
liga baltavtalet i juni 1945 skulle återläm
nas till Sovjet efter kriget. Flera timmer
män fick anställning vid storebro bruk, 
som fortfarande bygger vackra motorbå
tar. Det berättas, att en estnisk fiskare 
hade byggt sin andra fiskebåt med stor 
omsorg och hamnade på Listerlandet vid 
Sölvesborg. Då den skulle hämtas av en 
sovjetisk bogserare, hade han lossat dyvi
kan, så att båten sjönk i Hanöbukten. 

Häädemeeste 
liten flod 

Gränsen mellan Estland och Lettland 
går norr om Salismi.inde vid Ainasji . 

Salisströmmen 
med Salisburg, som intogs av svenskarna 
första gången 1563 och andra gången 
1600, var en förborg till fästningen i Per
nau, trots att det är långt mellan dessa 
städer. Vid mynningen fanns sannolikt 
ett varv. Lemsals slott vid en sjö nära 
källorna intogs av svenskarna 1621. Lem
sal kallas nu Limbasji 

Treiden 
med staden Treiden, intogs av svenskar
na 1621 

Irbe 
Pissen är mynningsorten, bifloder Ander 
och Stende. Halvvägs mellan Pernau och 
Riga ligger kustorten Ainasji med en 
flod från Valga , se Bonniers karta nr 88 
(1976) 

I skeppslistor för vårt land finns tre 
skutor, som byggts i Adiami.inde 1882 
och 1892. Det framgår, att Adiafloden 
ligger i Ryssland, men det kan även inne
fatta Baltikum särskilt som ordet Miinde 
har tyskt ursprung. Floden kan eventu
ellt flyta i närheten av Riga. 

Två floder mynnar i Östersjön norr 
och syd om Peterskapelle. 

A a (J) eller G au ja 
betyder just å av ty aha = vatten, flod. 
Detta är namnet på ett stort antal floder i 
Frankrike, Tyskland och Schweiz samt 
europeiska Ryssland. 

Bolder-Aa är det nedersta loppet av 
vattendraget Aa, som uppstår vid Eaus
ke i Kurland genom förening av MerneJ 
och Muhs och därefter upptar ett stort 
antal tillflöden från norr, dels självstän
digt faller ut i Riga viken, dels förenar sig 
med nedersta Di.ina. Vid föreningen lig
ger staden Bolder, Rigas ytterhamn. 

Denna nordliga Aa, som rinner ut 
norr om Riga, kallas livländska A a, med
an den södra heter kurländska Aa. Vid 
denna flod ligger den viktiga staden Mi
tau eller Jelgava. 

Staden Wenden eller Cesis 
ligger nära floden Aa(l), hade en ståtlig 
ordensburg. 1578 stod ett slag i närheten 
med svensk seger. 1600 intogs Wenden 
av svenskarna men förlorades redan året 
därpå 

Staden Volmar eller V almeria 
vid Aa(l) 103 km från Riga. Var en han
sastad. Intogs av svenskarna 1621. Året 
därpå skänkte Gustav II Adolf staden till 
Axel Oxenstierna. 1635 förstärktes be
fästningarna med rundlar och fausse
bray, se Stormning, fästningar och beläg
ringar 

Livlands 300 km långa kust har endast 
ett par större hamnar, nämligen Pernau 
och Riga. 

Vid freden i Zapolje 1582 avträdde 
Ryssland Livland och Polotsk till Polen. 

Diina eller Dvina eller Daugava 
är Lettlands största flod. En av Di.inas 
viktigaste bifloder är Ewst. 

I Gutasagan finns en på 1200-talet 
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mycket omtalad färd uppför Dtina till 
Ryssland. 

Det medeltida namnet på Dtina var 
Daugava. Floden hade då en stor bety
delse som handelsväg mot ost. Dtina är 
en tysk benämning. Den tyska kulturen 
hade ett stort inflytande i Baltikum. 

Riga lär ha grundats av biskop Adam 
av Bremen år 1201. Domkyrkan är från 
1200-talet. Staden har behållit sin medel
tida och vackra prägeL Förmögna köp
män fraktade varor till och från Ryssland 
och hade råd att bygga ståtliga hus. 

Dtinamtinde och Riga var en väl be
fäst stad på 1600-talet. Fästningen Dtina
burg (nu Daugavpils) ligger långt inne i 
landet vid den i stort segelbara Dtina. 

Staden var det svenska stormaktsväl
dets största stad, alltså större än Stock
holm. 

Gustav II Adolf forcerade DUnas 
mynning 4 augusti 1621 och behärskade 
floden. Riga kapitulerade 15 september 
1621. 

Rigahampa ansågs vara världens bäs
ta och en stor exportartikel på 1500-
1800-talen. Rigabalsam var något helt 
annat, nämligen ett populärt brännvin i 
slutet av 1800-talet. 

Riga var ännu 1914 den största väster
ländska hamnen i Ryssland för handel 
med bland annat spannmåL Staden var 
den näst viktigaste sovjetiska hamnen i 
Östersjön efter Leningrad. 

Gustav II Adolf stödde sina krigsop
erationer med förkärlek på tillgängliga 
vattenvägar. 

Genom fälttåget 1625 fullbordade 
svenskarna Livlands erövring, varvid den 
lilla flottan vid fästningen och den forna 
hansastaden Kokenhusens intagande 
taktiskt samverkade med landstridskraf
terna. Från Dtinamtinde gick flottan 
nämligen uppför floden på härens flygel 

till de starka forsarna vid Keggum, så att 
först gick med kanoner lastade strussar, 
därefter galejor och espingar klargjorda 
för strid, så strussar och espingar med 
arkhet (artilleri) samt slutligen galejor 
och strussar avsedda för transport av 
proviant och andra förnödenheter. 

Observera, att i bukter och floder 
finns id- eller bakströmmar, som flyter i 
motsatt riktning mot längre ut gående 
flod- och havsström. Detta utnyttjades i 
floder vid dragning uppför inte bara av 
de berömda floddragarna vid Volga med 
sina sånger utan mångenstädes förr i ti
den innan ångans tidevarv. Utlastning 
särskilt av hästar och kanoner kunde 
vara svårt vid ogynnsamma flodbräddar. 

Gränsen mellan Livland i norr och 
Kurland går vid Rigaviken och norr om 
D tina. 

Livland hade vid sekelskiftet 325 vat
tendrag och 950 sjöar, däribland 350 stör
re. Totala sjöytan var ca 1.500 kvadratki
lometer, oberäknat Peipus. 

Beresina, Berezina eller Bereszina 
är biflod till Dnjepr i Vit-Ryssland. Den 
rinner i sydlig riktning och är segelbar ca 
400 av totalt ca 570 km. Skilda uppslags
böcker ger högst olika uppgifter. Beresi
na har sedan slutet av 1700-talet kanal
förbindelser med Dtina genom Heresina
kanalen på nio km längd med tolv slus
sar. Den har dock störst betydelse som 
flottled och rinner genom sumpiga trak
ter. 

Totalt finns ett kanalsystem på 158 
km med Verjebskijkanalen och Essa, 
som faller ut i Lepelsjön. Genom denna 
kanalisering erhölls förbindelse mellan 
Östersjön och Svarta Havet. 

Beresina är ryktbar dels genom Karl 
XII:s övergång i mitten av juni 1708 samt 
i slutet av augusti av Lewenhaupt samma 
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år, dels då resterna av den stora Napole
onska armen på ca 500.000 man på åter
tåget från Moskva 26-28 november 1812 
anfölls av tre ryska armeer. Sex dagar 
tidigare hade Napoleon beordrat att bro
trängen skulle brännas upp. Av 70.000 
fransmän och allierade kom endast 
40.000 över floden . Vintern 1708-09 i 
Ukraina var så kall att fåglar föll döda 
ner. 

1812 var det en ovanligt tidig och kall 
vinter liksom 1941, då tyskarna angrep 
Sovjetunionen och hejdades framför 
Moskva bland annat på grund av kylan. 

An gem 

från sjön Angern 

R oja 
Udden Domesnäs vid Irbensundet mel
lan Ösel eller Saarema och fastlandet är 
beryktad för sina många skeppsbrott lik
som Sandhammaren i Österlen. Den he
ter på lettiska Kalkasrags. Ett rev, som är 
hela 6,5 km långt och med ett djup vid 
dess yttersta ända på ca 7,3 m är livsfar
ligt, särskilt i elakt väder. 

Hösten 1625 förliste en hel svensk ör
logsflotta med ett stort skepp och nio 
medelstora av en flotta på 14 fartyg. 
3.000 man räddades. Detta var en av de 
fyra största katastroferna för örlogsflot
tor i Östersjön. De tre andra var 26 juli 
1566 utanför Visby, då efter en lugn dag 
en rykande nordvästlig storm krossade 
15 danska och tre lybska örlogsfartyg 
mot klipporna, varvid ca 5.000 man om
kom. Utanför Bomholms västkust stran
dade en svensk flotta i december 1678 
med 25 skepp, varvid 1.200 man omkom, 
och i november 1679 drabbades en an
nan svensk flotta, som skulle föra trup
per från Tyskland, varvid 3.000 man om
kom eller dog senare. 

Det finns en lång sandbank utöver 
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Domesnäs, som sträcker sig 10-15 km ut 
i havet, och i forna tider fanns ju ingen 
utprickning och fyrar. 

Mellan Bornholm och Sandhamma
ren sätter en oberäknelig ström liksom 
från Skagen upp mot Bohuslän, som jag 
döpt till lovartsbygd, där övriga Sverige 
ligger i lä för att förtydliga vad lovart är. 
Att sjömän förr i tiden fruktade vinter
halvårets stormar är inte att förundra sig 
över. Vinterliggande var allmänt accepte
rat. 

Venia eller på ryska Vindova eller Win
dau 
med staden Venstspils, förr Windau, som 
var en viktig stad och fästning. Det är en 
mycket lång flod, som sträcker sig till 
Kuldiga. En biflod heter A ban eller Aba
va. Vid en annan biflod Saule ligger sta
den Siahliai, som uttalas Schaoliaj och är 
en vänort med Kristianstad och har över 
200.000 innevånare. Svenskarna härjade 
där under stormaktstiden. 

Licentväsendet sträckte sig till en bör
jan från Windau till Stralsund. Pilten vid 
Windau var ett biskopsstift med bland 
annat hansastaden Goldingen, 1560-83 
tillhörde Pilten den danske hertigen 
Magnus. 

Staden Hasau 
Mynningsorten Pavilosta med en flod 

Innanför Libau finns den lagunliknan
de sjön, Libauer See med Liepuje, som 
betyder stor sjö. Den rinner förbi Jurma
la. 

Bildstenar från vendeltiden före vi
kingatiden i Baltikum dokumenterar för
bindelserna med den centralt i Östersjön 
liggande Gotland. 

På 1100-talet hade Gotlandsfararsäll
skapet med farmän fredliga handelsför
bindelser med det närmaste grannlandet, 
bytte varor eller betalade med klingande 

mynt eller enklare brakteater av silver 
med prägling endast på ena sidan. 

Enligt Gutasagan bemäktigades Kur
land av främst gotlänningar på 400-talet. 
Deras herravälde varade fram till 800-
talet. Grobin var troligen Rimberts See
burg mellan åren 650 och 850, som han 
beskrev 865, och ligger 15 km från Libau 
vid en liten flod och Apoule, som blomst
rade på 500-talet, vid en annan liten flod 
35 km från Libau. Det är endast 15 mil 
mellan Gotland och Baltikum och i 
många århundraden rådde en livlig han
del. 

Rieve 
med två smärre floder 

Staden Saka 

Stade Libau eller Leepaja 
på norra ändan av en smal landtunga, 
som skiljer Libausjön från Östersjön. 
Hamnen var känd för export av bland 
annat hampa, linfrö och oljekakor. 

Libaus hamn låg tidigare tre km syd 
om den nuvarande tills en kanal grävdes 
1607 genom landtungans västra sida, som 
skyddades av kraftiga hamnarmar. 

Gustav II Adolf lät anlägga en fyrhör
nig bastionsskans på näset, som förenade 
stadshalvön med fastlandet. Det berätta
des år 1701: Dagligen dref sanden som 
snö. 

Före 1914 var Libau näst efter S:t Pe
tersburg det ryska rikets viktigaste 
hamnstad. 

På 1910-talet trafikerades hamnen av 
en av svenska staten subventionerad 
ångbåtslinje. Som exempel kan nämnas 
ångaren Angur, byggd i Oskarshamn 
1872 för Sveabolaget, som en tid hade 99 
ångare. Hon mätte 346 bruttoton och 
fraktade kli från Libau till Simrishamn 
1901 och hade kvar 100 ton av lasten, då 
Österlen l december drabbades av den 

beryktade STORMEN, en orkan. Angur 
klarade sig dock och återgick till Libau i 
barlast 12 december. 

Bar/au 
med bifloderna Vartaga och Luba 

Staden Polongen eller Polanga 
i norra Litauen med en bra hamn. I Po
langen idkar man bärnstensfiske. Litau
en och Polen är stora fyndplatser. Redan 
under antiken talades om Bärnstensvä
gen från Östersjön till Medelhavet och 
då främst Grekland, där man i Mykene 
funnit detta vackra råmaterial. 

Polangen besattes och befästes av 
svenskarna i augusti 1655 och erövrades 
igen 1701. 

Kurisches HafT 
Kurisches haff, en strandsjö i Ostpreus
sen, är störst av det tre preussiska haffen. 
Det sträcker sig från MerneJ till Kranz
back med en längd av 98 km och en 
bredd av 45 km. Djupet är obetydligt; vid 
Memel, där det är som djupast med 9,5 m 
men i övrigt 2-5 m. 

Kurische Nehrung är en 2-3 km bred 
landtunga med en kedja av sanddyner, 
som är nära nog utan vegetation (1911) 
och skiljer hatfet från Östersjön, med vil
ket det har förbindelse endast genom 
Memeler Tief eller Gatt, som är 500 m 
brett. 

I Kurisches Haff utmynnar floderna 
Dange, Minge och MerneJ med myn
ningarna Russ och Gilge samt Pregel och 
De im e. 

Till följd av de faror, som är förenade 
med sjöfarten på haffet, kringgås detta 
medelst kanaler: König Wilhelms kanal 
från trakten av MerneJ till floden Russ 
samt Grosse Friedrichsgraben och Seck
enburgskanalen mellan Gilge och Dei
me. 
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Minge eller Minja är ett 170 km långt 
tillflöde till Kurisches Haff, som är segel
bart 35 km genom Mingekanalen eller 
König Wilhelms kanal (23,6 km) och för
enat med haffet i närheten av Memel. 

Litauen, nu Lietuva har en yta , som är 
något mindre än Danmarks. 

Vitna, som är Litauens historiska hu
vudstad, ligger vid sammanflödet av 
Nerts eller Viliya samt Vileika på 117m 
över havet i en av höjder på 250m omgi
ven dalgång. 1914 hade staden 214.600 
innevånare. 

Litauens andra stora stad Kaunas el
ler Kovno, som var huvudstad 1920-
1939, ligger vid Njemen, där bifloden 
Sventoji kommer från nordost. 

Pillan 
Pilla u ligger vid Pillauer Tief mellan Öst
ersjön och Frisches Haff på södra sidan 
av haffet. 

Pillau var faktiskt Königsbergs, El
bings och Braunsbergs egentliga uthamn, 
där sjöfarten utsattes för särskild besikt
ning för licenttullen. Man kan jämföra 
det med Stockholms och Åbos roller vid 
det bottniska handelstvånget i norra Öst
ersjön med ordinantier av år 1614 till 
1765. Den annars utmärkta kartan från 
The Geographical Institution i Edin
burgh i The Times ATLAS & GAZET
TEER OF THE WORLD har Pillau 
med små bokstäver, men var i den svens
ka historien av stor betydelse. 

Svenska flottan kastade ankar utanför 
Pillau 26 juni 1626, varefter Pillauer 
skans gav sig utan svärdsslag. Skansen 
erhölls formellt i stilleståndsfördraget i 
Altmark 1629 men överlämnades enligt 
den olycksdigra överenskommelsen 
Stumsdorf 1635 i januari 1636 till kurfur
sten av Brandenburg. 

I Svenska Flottans Historia, del l s 470 
finns en samtida akvarell över Svenska 
örlogsfartyg utanför Pil/au i slutet av 
1620-talet, som förvaras i Krigsarkivet. 

Pillau och Danzig var de viktigaste 
hamnarna, då det gällde licentuppbör
derna. I juli 1627 annekterade Gustav II 
Adolf den sjötull, som upptogs av kurfur
sten-hertigen och Königsberg och höjde 
den drastiskt som repressalieåtgärd från 
3% till 81/2% av varuvärdet. Fram till 
årets slut indrevs inte mindre än 125.000 
riksdaler enligt W end t, som använder or
det inkomst, vilket för en företagseko
nom hellre bör vara intäkt. 

Sjöfarten dirigerades till Pillau, innan 
fartygen skulle anlöpa andra hamnar. Li
centkammaren blev ett allt viktigare in
strument för att finansiera det dyra kri
get. Den ekonomiska prognosen upp
skattades 1628-29 till 200.000 riksdaler, 
men blev hela 330.000, varav för den sto
ra handelsstaden Danzig 110.000, där Ii
centen uppgick ti11141/2%. Denna höga 
siffra vill jag dock ej svära på. 1629 var 
antalet licentbetalande fartyg till preus
siska hamnar 2.193 mot året innan 1.504. 

Det hemliga utrikesutskottet beslöt 
15 januari 1628 att bjuda kejsaren mot
stånd i hans eget land och förhindra, att 
han vann det Östersjöns herradöme, som 
av hedenhös under Sveriges krona hört 
och lytt haver. 

Gustav II Adolf landsteg själv i Pillau 
5 mars 1628. 

Tullen i Pillau på upp till 9% på varu
värdet medförde naturligtvis försök att 
smita ifrån att erlägga den till exempel 
med mindre och grundgående fartyg och 
båtar. Den höga tullsatsen och undvikan
det att betala hade båda som bakgrund: 
Går det så går det. Svenskarna hade de 
militära resurserna, som alltid är begrän
sade, och kustbefolkningen inte minst 
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nattmörkret, särskilt utan månljus, som 
försvårade bevakningen. 

Observera, att grunt vatten med en 
enda djup ränna kan skydda en stad och 
hamn för beskjutning från flankerna med 
djupgående fartyg. 

Licentjournaler fördes för de skilda 
varugrupperna. Licentförvaltare var den 
driftige holländaren och finansmannen 
Pieter Spiering, som sorterade direkt un
der generalguvernören. Spiering adlades 
till Silfvercrona 19 februari 1652. Han 
var generaltullförvaltare 1629-31 för de i 
Sveriges händer befintliga tullarna i 
Preussen, en högst lukrativ intäktskälla. 

Enligt ett av det tyska riksvärnsminis
teriet utgivet arbete anges svenskarnas 
kostnader för det trettioåriga kriget till 
hela 70% av Kronans utgifter. En senare 
och troligen mer tillförlitlig källa är Sven 
Lundkvists uppsats Sveriges krigsfinan
siering 1630-35 i Historisk Tidskrift 1966. 

Njemen 
Njemen eller Memel 
Litauens största flod med staden Memel, 
som nu, vilket tidigare nämnts, heter 
Klaipeda, ligger vid norra ändan av 
Frisches Haff, svensk 1629-35. Denna 
flod användes redan av vikingarna för att 
tränga vidare mot ost. 

Mellan Njemens biflod Stjarn och Pri
pets biflod Jazolda förbands Östersjön 
med Svarta Havet. Det var den litauiske 
fursten Michael Kazimirz Oginski , som 
gav namnet till kanalen, då han bekostat 
den. Den började byggas 1770 och full
bordades 1804. Svarta Havet är faktiskt 
större än Östersjön. 

Napoleon och den unge tsar Alexan
der möttes på en timmerflotte på Nje
menfloden nära mynningen. Freden i Til
sit undertecknades 9 juli 1807. 
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Lagunsjöns tillstånd är inte tillfred
ställande, men begränsat fiske pågår, 
med minnet av att den allra sista stören, 
som fångades i Nemunasfloden, så långt 
tillbaka som 1938. 

Staden Memel 
grundlades 1252 vid Tyska ordens borg 
Memelburg. Erhöll 1258 lybsk rätt och 
fick snart en betydande handel. 1328 un
der tyska orden. Ligger vid den segelbara 
floden Danges utlopp i Kurisches Haff 
och har en väl skyddad hamn. Skepps
varv. Intogs 1627 av svenskarna, tillhör
de Sverige 1629-35. En fyrhörnig bas
tionsfästning med våt grav förstärktes av 
svenskarna med fem bastioner år landsi
dan och en fyrhörnig skans uppkastades 
vid inloppet till Kurisches Haff. Var Li
tauens enda hamn mellan världskrigen. 
Författaren gjorde 1937 ett besök i Klai
peda med pansarskeppet Manligheten. 
1939 tvingades Litauen överlämna Klai
peda till Ryssland. 

Under depressionen i början av 1930-
talet med dåliga fraktpriser såldes flera 
järnare d v s gamla ångfartyg, som tjänat 
ut i svensk tjänst till baltiska redare 
bland annat till Klaipeda. 

Frisches Haff 
Frisches Haff är en stor strandsjö i Ost
och Västpreussen, som sträcker sig hela 
80 km med en bredd av två till18 km från 
Elbing till Königsberg (Krolewiec och 
Kaliningrad). Den skiljs från Östersjön 
genom Frische Nehrung, en 52 km och 2-
3 km bred av sanddyner bestående remsa 
land, som står i förbindelse med Öster
sjön endast genom det 380 m breda Pil
lauer Tief, som uppstod genom en storm 
10 september 1510. Djupet är 35 m, men 
genom den 1894-1901 anlagda Königs
bergskanalen mellan Pregels mynning 

och Pillau har till Königsberg åstadkom
mits en farled genom Frisches Haff med 
6,7 m djup. 

Kaliningrad är en rysk enklav, som 
oroar Litauen och är omtalad i samband 
med ubåtskränkningar. Sovjetiska flot
tans stab förflyttades på 1950-talet från 
Kronstadt till Kaliningrad på bekvämt 
avstånd från Moskva. 

I Frisches Haff utmynnar även floder
na Noga t, Passarge, Frisching och PregeL 

Både Gustav II Adolf och hans riks
kansler var helt medvetna och överens 
om flottans stora betydelse inte endast 
för transporter utan även för att förbätt
ra Kronans finanser med en expansiv po
litik. Betecknande är Gustav II Adolfs 
egna ord i ett brev till Axel Oxenstierna 
1628: 

Vi äro uti den förhoppningen, att så
framt därmed gott inseende hålles och 
icke tullen lägges för högt skall han till ett 
ärligit; och flera komma, som vele därin, 
vilket uti summalett ansenligt dragandes 
varder. 

Med en här på 14.000 man inskeppade 
sig kungen i mitten av juni 1626 på den i 
Djurhamn i Stockholms skärgård sam
mandragna flottan och gick till segels 23 
juni och anlände till Pillau fem dagar se
nare. Trupperna fraktades på grundgå
ende transportfartyg till Passargeflodens 
mynning, där de landsattes. 

De nya kanonerna till Varbergs och 
Kristianstads fästningar har gjutits vid 
Guldsmedshyttans bruk, medan kanon
kulorna däremot har tillverkats i Balti
kum, troligen i Litauen. 

Pregel 
med Pillau, som faller ut i Frisches Haff 
åtta km nedanför Königsberg. Mellan 
Pregel och den viktiga bifloden Alle från 
Allenstein finns sedan 1908 kanalförbin
delse med de Mazuriska sjöarna och 

Kaliningrad genom Rehsausjön, längd 50 
km, djup två meter och bottenbredd 13 
meter. 

Är Ost-Preussens huvudflod och far
bar för smärre fartyg. En sidoarm till 
Pregel är segelbar 41 km förbi Labiau till 
Kurisches Haff. 

Königsberg, Reva! och Wismar hade 
på medeltiden speciella flaggor. 

Königsberg är en stad med anor från 
Tyska ordens och Hansans tid med stads
kärna från medeltiden, vackra gavelhus 
längs floden Pregel, universitet från 
1500-talet, slott med tinnar och torn, en 
mäktig katedral med dopfunt från Got
land. Havet skilde inte utan förenade! 

Det finns ett berömt matematiskt pro
blem av Leonard Euler på 1700-talet, 
som gäller De sju broarna i Königsberg. 
Han behövde en åttonde bro för att slip
pa passera de sju broarna endast en gång 
och tyvärr låg det ingen is på floden eller 
som Lars Gustafsson skriver i dikten 
Broarna i Königsberg, som just behand
lar Eulers problem: Fördömda is som 
inte vill frysa. 

Königsbergskanalen byggdes 1894-
1901 mellan Pregels mynning och Pillau. 

I detta sammanhang kan nämnas, att 
skillingeskonaren Kronan år 1909 med 
stenlast från Hammerhavnen på Born
holm inbogserades för 27 kronor med 
Anders Lancing som befälhavare till Kö
nigsberg. 1902 hade samma skonare fått 
betala 10 RM för bogsering genom bro
arna tilllossningsplats i Königsberg. 

Darft 
med staden Heiligenbeil 

Passarge eller Pasleka 
mynnar från sydost i Frischens Haff och 
är en relativt lång flod med den viktiga 
staden Braunsberg, i svensk besittning 
1626-35 och 1650. 
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Ltibeck och Danzig var de dominerande 
hansastäderna vid Östersjön, men senare 
tog Hamburg vid Elbe och Nordsjön 
över. 

Från år 1358 då Danzig slöt sig till 
Hansan, följde en glansperiod för denna 
stora handelsstad. 

Hansan hade också ett faktori på Got
land. 

stadssigill med fartyg finns bland an
nat i Elbing 1242 och 1350, Ltibeck, 
Stralsund och Wismar. 

Kogg var ett medeltida handelsskepp, 
enmastat med råsegel, bogspröt, raka 
stävar samt hög bordläggning, användes 
främst av Hanse-förbundet. I mitten av 
1900-talet påträffades en 1380-tals kogg 
(23 m lång och 7 m bred) i Bremerhaven, 
som grävts fram och bevarats bland an
nat tack vare svensken Barkmans kon
serveringsideer. Koggen har dock till 
skillnad mot Vasa enligt uppgift en kon
serveringstid på 25 år nedsänkt i vatten 
och dessutom en torktid lika länge. 

I flera av Gotlands 95 främst medelti
da kyrkor finns många ritningar av 
skepp, bland annat koggar, holkar och 
karaeker samt karaveler. Åtskilliga 
skepp är rena konstverk. 

Weichsel 
Weichsel är Östersjöns mäktigaste flöde 
och mycket smutsigt. Floden kantas av 
60 städer bland annat av Bygoszoz vid en 
stor krök. 

Weichsel har flera stora bifloder 

150 

bland annat Brahe, som rinner från norr 
fram till Hinter-Pommerns gräns, Dre
wenz, Schwarzwasser och Ferse. 

Mellan Weichsel och Oder byggdes 
1773-74 Brombergskanalen, som var 
26,3 km lång och hade ett djup av 1,4 m. 

Thorn, som ligger halvvägs mellan 
Weichsels mynning och Warszawa, var 
en tidigare hansastad och en viktig hamn 
och fästning. Staden ligger vid biflodens 
Drewenz inflöde från nordost. På 1500-
talet var det Preussens främsta stad och 
kallades då Weichsels drottning. 

I juli 1656 hade den svenska garniso
nen i Thorn hela 93 kopparpjäser. Thorn 
belägrades av Karl XII i juni 1703. 

Weichsels östra flodarm, som kallas No
gal 
med Elbing, som på 600-talet enligt 
Wulfstan hette Truso och dess senaste 
namn El b lag. I 1300-talets början behärs
kade Tyska Orden kustlandet från Fin
ska viken till Weichsel. 

De svenska tullintäkterna från Weich
sel med Danzig var mycket stora 1629-35 

Weichsels västra flodarm 
med Danzig, nu Gdansk, med sina vack
ra gavelhus, var inte i svensk besittning. 
Weichsel, på polskaVisla med struket l, 
som uttalas som o. På latin heter floden 
Vistula. Det är en grund flod, som trafi
keras av flatbottnade fartyg och pråmar. 
På 1920- och 1930-talen flottades stora 
mängder timmer på Polens viktigaste 
flod . 1938 hade Polen åtta flodkanonbå
tar, som var byggda 1920-34. 

Där Nogatgrenen börjar, låg den vik
tiga fästningen Montauer Spitz. I sep
tember 1626 anlades ett stjärnverk och 
slogs en bro över floden. Tote Weichsel 
mellan Danzig och Käsemark är kanali
serad. En gren av Weichsel rinner till 
Nickelswalde vid mynningen. 

Neufahrwasser har hamn och var en 
befäst förstad till Danzig och ligger på 
västra Weichselstranden, 6 km nedom 
Danzig och står i förbindelse med Öster
sjön genom en hamnkanal, sedan den 
egentliga Weichselmynningen blivit in
dämd. 

Elbing-Oberländischer kanal förmed
lar samfärdseln mellan de stora ost
preussiska sjöarna Geserich och Dre
wenz samt Drausensjön och floden El
bing. Den anlades 1844-61 och har en 
längd av 176 km, sjöarna inberäknade. 

Gustav II Adolf lät 1626 uppkasta en 
skans på Danziger Nehrung för att un
derlätta den svenska blockaden av en av 
Östersjöns viktigaste hamnar. 

Vid blockaden i april 1627 av Danzi
gerbukten undsattes svenskarnas Pfund
haus, som hade ett retranchement, d v s 
en mindre befästning. 

I juli 1627 försökte Gustaf II Adolf 
fördämma Weichsel. 

28 november 1627 utkämpade de två 
svenska örlogsfartygen Solen och Tigern 
en ojämn strid mot tio skepp i en Danzi
ger-eskader och gick förlorade. Somma
ren 1628 blockerades Danzig ånyo. 

Danzig blev med Axel Oxenstiernas 
ord blockerad i tre år, och den polska 
nationen gripen om strupen. 

År 1644 skrev rikskanslern: Sjöruffva
re ... gå till Båts och till skepps. 

Observera sundet Danziger Gatt dels 
i Stockholms södra skärgård mellan Utö 
och Landsort, dels på Ronneby redd för
bi Gökalv. 

Då professor Erik N ylen med det ny
byggda lilla vikingafartyget Krampmack
en (8 x 2m, vägande lastad ett ton) skulle 
färdas från Gotland 1983 efter tre års 
förberedelser till Istanbul, alltså före 
Berlinmurens fall, fick han inte Sovjets 
tillstånd att färdas den traditionella vä-

gen genom Neva och Volkov till Novgo
rad och på Dnjepr till Kiev och Svarta 
havet. Besättningen tvingades i stället att 
segla och ro genom Polen på Weichsel 
och dess biflod Bug. Vid gränsen stoppa
des de och fick vända tillbaka samt fort
sätta i Polen och sedan genom det 500 m 
höga Duklapasset till Tjeckoslovakien 
och vidare på floderna Tisa och Donau. 
De nådde efter flera uppehåll Istanbul 
först 1985. Se en serie artiklar i Dagens 
Nyheter. 

Danzigbukten 

Bukter kan förorsaka högst växlande 
vind- och särskilt strömförhållanden. 
Som exempel kan nämnas Biscaya och 
Lilla Biscaya, vilket avser Hanöbukten, 
samt Lejonbukten utanför Provence i 
södra Frankrike. Det gällde för den 
blockerade svenska flottan att ha sjörum 
och hindra att hamna i lägervall vid en 
läkust. Lägervall innebär, att fartyget är 
så nära läland att det måste lofwera och 
prånga för att frälsa sig från strandning. 
Att skjuta med kanoner från ett stamp
ande och gungande fartyg är fortfarande 
svårt, medan landkrabbor redan står på 
grund! Se TiS 1946:10. 

Jag har själv seglat som bramkorpral 
på flottans råsegelsriggade brigg Falken, 
byggd 1877, och har upplevt, hur svårt 
det kan vara att äta sig bort från en lä
strand. Det är vanligen lättare med ett 
stagseglat fartyg. Att i en utsatt belägen
het med revade segel i hårt väder få styr
fart på en gynnsam kurs kan vara mycket 
besvärligt. 

sotdatvind var naturligtvis pejorativt 
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Bild 4 

d v s ett negativt begrepp till sjöss och 
betyder en vind, som tvingar fartyget åt 
annat håll än vad befälhavaren önskar. 
soldatgatt är ett manhål i märsen för sol
dater, medan befarna sjömän klättrade 
på utsidan. 

Vid perils of the sea eller genom vind 
och sjö skall man inte förlita sig till högre 
makter utan i stället lita på gott sjöman
skap t ex då fartyget ligger inblåst och i 
järn d v s kommer varken fram eller 
back. 

På Gustav Vasas tid bemannades ör
logsflottan av folk, som befallningsmän i 
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Sverige och Finland kunde komma över 
liksom i England ända in på 1800-talet. 
Det blev i början inte sjövant manskap, 
varför förhyrning av båtsmän måste ske 
från utlandet. Dessa mönstrades för ett 
år eller för visst sjötåg och kallades 
hyres båtsmän. 

Den svenska flottan fick det s k båts
manshållet eller indelningsverket år 
1623. Detta räckte dock inte till för den 
växande flottan, utan sjöfolk importera
des från bland annat Ltibeck och den sto
ra sjöfartsnationen på 1600-talet, Hol
land, ej sällan tillsammans med fartyg. 

Danzig och Weichsel blockerades re
dan 1622- 23 av den svenska örlogsflot
tan för att skydda svenska trupptrans
porter över Östersjön. Svenska flottan 
behövde också trygga operationsbaser 
och underhåll, reparationer och provian
tering, då örlogsfartyg hade stora besätt
ningar för att sköta alla råsegel och ofta 
hade soldater ombord i krigstid. 

Rendez-vous-platser bestämdes i för
väg för fartygen för återsamling vid 
eventuell skingring efter strid och mör
ker eller hårt väder. 

I februari 1632 skrev kungen ett inne
hållsrikt brev till amiralen Klas Fleming 
(1592-1644 ). 

På 1600-talet ökade handeln i världen 
högst markant. År 1666 hade den ledan
de marina stormakten Holland uppskatt
ningsvis ett tusen örlogsfartyg i skilda 
storlekstyper utöver alla handels- och fis
kefartyg, som gav sig på allt längre resor 
ända till Spetsbergen. 

Handelsleder till sjöss måste skyddas 
med kanoner och andra vapen. 

Extra licent nämns 1723 i samband 
med konvojkassan. Barbareskstaterna vid 
södra Medelhavet hade en enorm girighet 
och ett växande begär efter mer för att 
inte antasta svenska handelsfartyg. Det 
finns materiel för forskningar, som skulle 
kunna bli sanna rövarskildringar. 

De Mazuriska sjöarna ligger i ett vat
tenlandskap. Peter Englund har i sin best
seller Pollava skildrat de Mazuriska träs
ken i Polen. De mazuriska Löwentin-, 
Mauer- och Spiringsjöarna är bland de 
vackraste och mest idylliska i hela Euro
pa och trafikeras av stora utflyktsbåtar 
på somrarna. Från kanalerna mellan sjö
arna ville man ta iden med lutande plan i 
stället för slussar på hela tre km längd för 
att övervinna en fallhöjd på 76,5 fots 
höjd vid Edefors i Lule älv. Jag har på 

platsen studerat de arbeten, som fick av
brytas, därför att som på många andra 
orter kanalbyggen stoppades genom 
järnvägarnas frammarsch. 

Vid de Mazuriska sjöarna utkämpa
des två berömda slag dels Tannenberg 15 
juli 1410, dels 27-30 augusti 1914. Då an
föll två ryska armeer, som tyskarna slog i 
tur och ordning genom att transportera 
trupper med tåg. Förtjänsten av segrarna 
tillskrevs von Hindenburg och Lu
dendorff, som anlände sent, men den 
verklige segraren var generalmajor Fran
<yois, som inte lydde order utan inväntade 
ammunition och förnödenheter och slog 
till, då han var väl rustad. 100.000 ryska 
fångar togs. Ludendorff skrev sina me
moarer i Hässleholm. Se den föga kända 
F W Putzger Historischer Schul-Atlas, ut
given medan första världskriget ännu på
gick, s 46-47 med utomordentliga kartor 
över sjöarna och slagen 1914. 

Då vi studerade historia på Sjökrigs
skolan minns jag alldeles särskilt hur 
svårt det var att utfärda order på långa 
avstånd under det trettioåriga kriget. 
Som ett exempel kan nämnas planen att 
anfalla Danmark 1643 samtidigt dels ge
nom Skåne av Gustav Horn, dels av fält
marskalk Lennart Torstensson genom 
södra Jylland. Tidsschemat måste hållas 
för att dela de danska styrkorna. Var 
Torstenssons arme befann sig var man i 
Stockholm inte helt medveten om. Fem 
brev från Torstensson blev försenade . 
Detta är ett exempel på vad general 
Clausewitz senare kallade friktion, ett ut
omordentligt bra begrepp, som kan rub
ba vackra planer. 

12 december överskred Torstensson 
HoJsteins gräns efter en märklig il
marsch. Han hade fått avbryta belägring
en av fästningen Brtinn (nu Brno) vid 
Donau. 
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Först 27 januari 1644 fick man i Stock
holm veta, hur det stod till 20 december i 
Holstein. Torstensson var sjuklig efter 
nio månader i ett fuktigt fängelse och 
hade svårt att rida, liksom Engelbrekt 
1436. 

Vasa 
Det är inte allmänt känt, att redan 1614-
17 byggdes ett stort örlogsskepp Vasa på 
Ridö i Mälaren på 400 läster och hela 36 
kanoner. Man kan fråga sig, hur man tog 
henne nerför Strömmen till Saltsjön. Tro
ligen skedde det då nivån i Mälaren var 
gynnsam och vattenståndet tillräckligt. 

Både Gustav II Adolf och Axel Oxen
stierna hade en klar blick för sjövapnets 
och örlogsflottans betydelse, men kung
en borde inte lagt sig i Vasas utformning, 
vilket påstods vid rättegången efter för
lisningen, om det nu är sant. 

Enligt ett kungligt brev av 6 januari 
1658 fick Kronans fartyg ej uständas sent 
på året på grund av höststormarna. Det 
var tydligen praxis. Kanske fler fartyg än 
regalskeppet Vasa var ranka? 

Det engelska Sovereign of the Seas, 
som byggdes i Woolwich (wich betyder 
saltkälla), var det första örlogsfartyg, om 
hade över 100 kanoner. Timret till köl
svinet, som bör vara i ett enda stycke, var 
så tungt, att det krävdes 28 oxar och fyra 
hästar att med stor möda dra det från 
växtplatsen till varvet. 

Skulle Vasa vara en vinterliggare hela 
året? Det finns ett talesätt bland sjömän: 
Skutor seglar inte livet ut, men missfostret 
Vasa fick ett rekordkort liv, som inte var 
någon heder för upphovsmännen. Hög
färd går före fall! Här kan nämnas att 
Karl X Gustavs efterlämnade flotta hade 
totalt 1.275 kanoner. 

Erik Dahlbergh nöjde sig med att glo
rifiera stormakten Sverige med sin Sue-
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cia antiqua et hodiera med kopparstick, 
som framställde alltför magnifika städer, 
slott och kyrkor, men det riskerade inga 
människoliv, tryckt 1898 och 1970. 

Floder 
Rheda eller Reda 
med utlopp nära Bewa 

Le b a 
ligger på gränsen mellan Pommern och 
Hinter-Pommern, med städerna Leba 
och Lauenburg 

Orten Pianitz 
väst Rixhöft, som är en känd udde för 
sjöfarande och meteorologer 

Stupia 

Lassehue 
flyter nära kusten mot ost från 
Jamundsche See med två tillflöden 

Gardersjöns utlopp 
med Gr Rowe med kanal åt ost 

Stolpe 
med Stolpemtinde, nu Dartowo. Väster 
om Stolpe ligger den forna hansestaden 
Schawe 

Wipper eller Wieprz 
med Rtigenwalde vid mynningen. Floden 
kallas i sitt nedre lopp Kazin. Grabow är 
en biflod, som förenas med Kazin vid 
mynningen och sträcker sig ända till Poll
now. En annan biflod är Stienitz till 
Rummelsburg 

1627 omtalas, att transporter förekom 
från Danzig till småorter på pommerska 
kusten som Stolpe, Leba och Zarnowitz. 
Ett studium av åtskilliga kartor visar inte 
den sistnämnda platsen, däremot Zinno
witz på norra Usedom ost Wolgatz. 
Svenska flottan försökte övervaka denna 
trafik. 

Persante nu Parselas 
med Kolbergmtinde, nu Kolobrzeg, hölls 
av svenskarna 1631. Kolberger Heide är 
känt för ett sjöslag mellan svenskar och 
danskar 1644, men denna plats ligger ut
anför Kiel. Vid staden Körlin tog Sverige 
upp tull med 41/2% under det trettioåri
ga kriget och fick behålla 85 % av det 
totala beloppet. Staden Belgard ligger 
syd om Körlin. 

Fregatten Illerim blockerade Kolberg 
1761 under det pommerska kriget 

Kolberger Deep 
från Kampersee 

Re g a 
mynnar vid ett annat Deep. Det är en 
lång flod med städerna Treptov, Greifen
berg och Plathe samt bifloden Molstow 

Oder eller O dra 
har tre mynningar nämligen från ost Die
now, Swine och Peene. Dienowskans ex
isterade 1648 på östra Oderstranden vid 
Östersjön. Innanför Dienowmynningen 
ligger Kammin, en tidigare hansastad, 
mellan ön Wollin och fastlandet. Enligt 
en isländsk saga låg jornsvikingarnas 
borg på Wollin. Den vendiska hamnsta
den Jumne vid Oders mynning härjades 
av Magnus Olovsson 

1648 fick Sverige en liten sträcka av 
Oderstranden, vilket var viktigt för att 
kunna behärska floden . 

Då det finns två tyska städer med 
namnet Frankfurt skiljs de åt med tilläg
gen an der Oder (också hansastad) och 
am Main . 

Den viktigaste staden vid Oder är 
Stettin, nu polsk med namnet Szczecin. 
Stettin var en tid Östersjöns främsta stad 
och hamn. Redan på 1600-talet hade 
Oder kanalförbindelse med Berlin ge
nom Finowkanalen, som byggdes 1605-
20. 

Oder- eller Peterkanalen, byggd 
1746-53,19 km lång 

Hohenzollerkanalen, se Nordisk Fa
miljebok Stettin 

Hansastäderna Gollnow, svensk 
1648-79, och Stargard, som erövrades av 
svenskarna i juni 1626, ligger vid Oders 
biflod Ihna. 

Staden Wittstock, där Johan Baner 
1636 vann sin största seger mot de kejser
liga, ligger vid en biflod till Havel i Bran
denburg i Preussen. 

Posen vid Oders biflod Warthe eller 
Warta erövrades av svenskarna 1655 
samt även 7 september 1703. 

Netze eller på polska Notec är det 
största tillflödet till Warthe. Den blir se
gelbar vid Naket och står genom Brom
bergkanalen i förbindelse med Weichsel 
och rinner därifrån i västlig riktning ge
nom det tidigare sumpiga men i början 
av 1900-talet uppodlade Netzebruch 
samt faller ut på högra sidan i Warthe, 8 
km ovan Landsberg. 

Kanalfart kostar pengar till bland an
nat byggande, slussvakter och underhåll. 
Som exempel från Danmark kan näm
nas, att i Odense kanal på norra Fyn fick 
en skuta från Skillinge vid Hanöbukten 
betala 3.66 kr för ett par hästar, som drog 
skutan genom den 8.354 m långa kanalen 
år 1888. Även oxar förekom liksom 
bland annat i Göta Kanal. De drog jäm
nare än hästar. En häst drog ett visst fly
tetyg med en hastighet av 0,5 - 0,7 rn/sek 
och en man med en 0,3 - 0,4 m/se k. 

1945 nådde amerikanska och sovjetis
ka trupper kontakt i Torgau vid Oder. 
Det var ett historiskt ögonblick, då de 
kunde skaka hand med varandra. 

Oder-Neisse-linjen blev 1945 en gräns 
mellan Tyskland och Polen. Den erkän
des av tyskarna först flera decennier se
nare, då de därigenom hade förlorat 
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Schlesien. Neisse rinner genom ett låg
länt flodlandskap. Det finns tre Neisse
floder i Oderområdet, se Nordisk Fa
miljebok. 

Berlin försörjdes under det kalla kri
get genom en luftbro. Se A special study 
of Operation Vitt les, The story of the Ber
lin lift, april1949, volll no 5. 

Berlins befolkning räddades från svält 
den långa tiden från 24 juni 1948 till maj 
1949 tack vare en precisionsplanerad 
operation med täta landningar, eftersom 
Sovjet blockerade tillfartsvägarna. 

På en turistresa med SJ:s resebyrå en 
påsk på 1970-talet besökte jag Berlin och 
frågade SJ:s representant Jörgensen var 
Berlins hamn låg. Ingen hade tidigare 
ställt en dylik fråga, men en tredjedel av 
tillförseln av den i DDR inneslutna sta
den gick kanalvägen på Elbe med biflo
der. 

Ucker eller Ocker 
med Uckermtinde, som ligger inne i Klei
nes Haff med Grosses Haff i ost. Ucker 
är en lång flod, som rinner upp ovan 
Prenzlau och mottar bifloden Randow. 
Uckermtinde intogs av svenskarna 1630 
och erhölls i freden 1648. 

I Uckermtinde byggdes skonaren Ida 
av Hällevik 1870, 64 bruttoton 

Swine 
med Swinemtinde, nu Swinoujscie. Den 
muddrade rännan grävdes först 1729 

P e ene 
skiljer ön Usedom från fastlandet. Gus
tav II Adolf landsteg 26 juni 1630 med 
sin arme från ett hundratal örlogs- och 
transportfartyg på Usedoms nordspets 
vid Peenemtinde. Han hade nått den bäs
ta flodinfarten. 

Ett krig utanför det egna landet var av 
flera anledningar fördelaktigt , och offen-
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si v var bättre än defensiv bland annat av 
ekonomiska orsaker, och Gustav II 
Adolf använde i stor utsträckning värva
de trupper i trettioåriga kriget. Det var 
inte av religiösa skäl, som det antyds i 
forna historieböcker för att försvara pro
testantismen. Hans bundsförvant var den 
franske katolske kardinalen Richelieu. 
Det handlade alltså om ren realpolitik. 

I Peenemtinde fanns en skans. An
klam nära mynningen intogs av Wallen
stein 28 juli 1630 och av svenskarna 14 
augusti. Staden Wolgast ligger vid Peen
es förträngning ovan dess mynning. Stör
re fartyg fick lossa och lasta vid ön Ru
den. 

Tallensee är en biflod till Peene och 
var segelbar 44 km ännu 1918. 

Peene var svenska Pommerns syd
gräns 1720-1815, kallad Neupommern. 

Reglitz mot norr och Trebel mot söder 
med 44 km längd mellan Damm och Stet
tin. Damm är en ostlig förstad till Frank
furt. Dammgarten ligger längst inne i en 
vik av Östersjön mellan Stralsund och 
Greifswald. 

Svenskarna anlade den tidigare 
nämnda Tullskansen, där tull upptogs 
1626-35 och 1659. Gränsen drogs just ef
ter Trebel 

Ruck Graben 
med staden Greifswald sydost om Stral
sund, övertogs av svenskarna 15 juni 
1631 och erhölls officiellt 1648 

Barthe 
med staden Stralsund, som har sigill med 
fartyg av 1329 

De fem vendiska städerna var enligt 
uppgift Wismar, Rostock, Stralsund, 
Greifswald och Stettin. 

I freden i Stralsund 1370 fick Hansan 
avstå sina fiskhandelsintressen i Öster-
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SJOn till Danmarks förmån. Dessutom 
reglerades handeln till Novgorod med 
pälsverk, lädervaror, vax och honung. 

Enligt en faktura hade en viss hansea
tisk kogg år 1303 en last på 104 tunnor, 
vilket enligt en beräkning motsvarade 
10,7 ton. 

Stralsund undsattes av svensk trupp 
sommaren 1628 och ett förbund slöts 24 
juni. Detta innebar att Sverige ingrep i 
det trettioåriga kriget. 

Det var från Stralsund, som Karl XII 
natten mellan 10 och 11 december 1715 
flydde i en chalup (slup) , ett enmastat 
fartyg. Han lämnade skeppsbryggan med 
tre följeslagare. Han hade i oktober 1714 
lämnat sydöstra Europa med två högre 
officerare och tre löshästar. På grund av 

hård is hindrades framfarten . Klockan 
fyra på eftermiddagen embarkerade 
kungen på galioten Hvalfisken. Med bri
gantinen Snappupp kunde kungen, som i 
15 år varit i främmande land, åter sätta 
sin fot på svenskt fastland. Se G Unger 
Historisk Tidskrift 1935 och Stormning, 
fästningar och belägringar, s 13-14. 

Mellan ön Rtigen och fastlandet bygg
des i slutet av 1700-talet en klaffbro, som 
avbildades på ett östtyskt frimärke 1988. 

Zings 
väst om Barthe 

Warne eller Warnow 
med Warnemtinde. Warne är en lång 
flod, som sträcker sig till nära Schwerin. 
Svenskarna upptog tull 1631-1714.1803 
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måste Sverige avstå sina anspråk på 
Warnemlinde Tull. Se Huhnhäuser: Ro
stocks Seehandel von 1635-1645. War
nowslussen vid Rostock är byggd av ble
kingegranit. Rostock var den sjätte sta
den i storleksordning i det forna DDR. 
1985 var folkmängden 243.000 innevåna
re. Staden hade då ett skeppsvarv med 
6.000 anställda, som bland annat byggde 
fartyg för Sovjet. På 1990-talet har 
norska Kvaerner övertagit varvet. 

I Rostock byggdes mellan 1850 och 
1868 15 barkar, som seglade under 
svensk flagg. Mellan 1853 och 1873 bygg
des i Rostock 20 briggar, som sedermera 
inregistrerades i svenska handelsflottan. 

Schwerinsjöns utlopp 
vid mynningen ligger staden Wismar 
med en förnämlig hamn 

Efter den danska förlusten vid Lutter 
am Baremberge i augusti 1626 (Dan
marks Poltava) förjagades de danska 
styrkorna ur Tyskland, Jean Tserclaes 
Tilly och Albrecht von Wallenstein ut
bredde de kejserliga härarna längs öster
sjökusten. Wallenstein besatte bland an
nat Wismars hamn och ville där bygga en 
kejserlig örlogsflotta och tilldelade sig 
själv titeln amiral över det oceaniska och 
baltiska havet. Han började belägra 
Stralsund, varifrån Odermynningen kun
de behärskas. Detta var farofullt för 
Sverige. 

Wismar blockerades sommaren 1629 
av nio svenska örlogskepp under Erik 
Ryning. Wallenstein lät elva kejserliga 
skepp löpa ut 16 september, vilka anfölls 
och drevs tillbaka under stadens befäst
ningar. Dessa skepp avrustades sederme
ra. Gustav II Adolf avseglade från Älvs
nabben i mitten av juni 1630 med 27 ör
logsskepp och 13 transportfartyg med 
15.000 man ombord. 
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Wismar och Rostock var i augusti 
1631 i kejserliga truppernas händer. Wis
mar bortpantades till Mecklenburg 1803 
på 100 år. Klokt nog begärde Sverige inte 
staden tillbaka 1903. 

Gustaf af Klint (1771-1840) av be
römd sjömätarsläkt utgav 1789 i Johan 
Nordenanekars (1772-1804) Sjöatlas en 
Passcharta över bland annat Wismar, 
som ligger i en bukt väl skyddad av ön 
Poel, vilken intogs av svenskarna 1632. 
Skansen Hvalfisken kallades Nordens 
Dunkerque men erövrades 1631. Det 
finns en modell av denna i fortifikations
arkivet. 

Syd om Schwerinsjön finns två kana
ler, varav den ena heter Störkanalen. 

Som ett litet exempel på sjöfarten på 
Wismar kan nämnas, att skonaren Karin 
av Skillinge år 1900 fick last från staden 
till Aalborg vid Limfjorden i Danmark, 
som gav 746 kronor. 

Gadebusch ligger 22 km nordväst om 
staden Schwerin. Här utkämpades 9 de
cember 1712 ett slag mellan 12.500 
svenskar under Magnus Stenbock och 
13.000 danskar, där svenskarna vann en 
lysande seger. Men Stenbock fullföljde 
inte segern utan kvarblev på slagfältet en 
vecka. En av följderna blev det olyckliga 
slaget vid Tönningen i maj 1713. Efteråt 
spelade baron Görtz en negativ roll, vil
ket medförde, att Karl XII inte ville lösa 
ut Stenbock från sin svåra danska fång
enskap. 

Trave 
är endast 112 km lång men en mycket 
viktig flod. Mottar den segelbara floden 
Stecknitz och vidgar sig sex km nedom 
staden Ltibeck. Vid mynningen ligger 
Travemtinde, som nu för tiden är en stor 
färjeplats . 

Hansan utövade i 200 år ett handelsty-

Bild 6 

ranni. Gustav Vasas mycket omtalade 
skuld till Ltibeck för bland annat en flot
ta uppgick till 170.000 ltibska mark, vil
ket åsamkade Sverige stora bekymmer i 
många år. Li.ibeck förlorade 1629 mycket 
av sin politiska betydelse. Se Urkunden
buch der Stadt Lilbeck i elva band 1843-
1904 samt Bruun Hanische Geschichts
blätter, 1907--08. Örlogsskeppet Solen 
byggdes på entreprenad i Ltibeck och 
sjösattes 1667. På detta fartyg inträffade 
1679 det enda kända myteriet i svenska 
flottan . 

Stecknitz eller Steckenitz 
rinner upp i Gudowsjön och mynnar vid 
Genin från höger ut i Trave. 1390-98 
byggdes en av Europas äldsta kanaler, 
som blev 43 km lång. Den förenade flo-

den Trave med Möllnsjön, varifrån ån 
Delvenau rann till Elbe genom Lauen
burg (51 km). Sedan 1896 har denna tra
fikled ersatts av den ungefär i samma 
riktning följande Elbe-Travekanalen, 
som började anläggas 1895 och medgav 2 
m djupgående fartyg. 1912 fördjupades 
kanalen för stora kostnader till 8,5 m. 

Ilmenau eller Elmenau 
upprinner på Li.ineburgerheden och blir 
segelbar vid Ltineburg samt har förbin
delse med Trave och Ltibeck. Faller ut i 
Elbe ovan Harburg, längd 105 km. 

Ltineburg är en medeltida stad med 
vackra gavelhus. Salinen lämnade under 
tusen år stora kvantiteter av det livsnöd
vändiga saltet, ca 20.000 ton om året un
der storhetstiden. 
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Marin teknik med 
spets och bredd 

Spjutspetsteknik och hög ingenjörskompetens är hörnstenar i Kockums
gruppen , vars dominerande verksamhet är utveckling, konstruktion och 
produktion av avancerade utbåts- och ytfartygssystem. 

Den nya ubåtsserien Gotland blir världens första med luftoberoende 
stirlingmaskineri som standard medan nästa generation ytfartyg baseras 
på stealth-teknik. 

Förutom arbete med ubåtssystem och ytfartyg bedrivs tekniska kon
sulttjänster och produktion inom civila varvs- och verkstadsmarknader 
samt utveckling och marknadsföring av CAD/CAM- och CIM-system för 
främst varvsindustrin . 

Tillsammans har företagen inom Kockums en spets och bredd som 
söker sin like, även internationellt. 

Kockums AB, 205 55 Malmö. 
Tel 040-34 80 00. Fax 040 -97 32 81. 
Kockums AB är moderbolag i Kockumsgruppen, som består av 
Kockums Submarine Systems AB, Karlskronavarvet AB, 
Kockums Computer Systems AB, Australian Submarine 
Corporation (49%) samt Kockums Industrier AB med bland annat 
Öresundsvatvet AB, GVA Consultants AB och Kockums 
Engineering AB 
Kockums AB med dotterbolag ingår i Celsius-koncernen. 

Notiser 

Folkrätt för sjöfarare 

Korresponderande ledamoten Marie Jacobsson som är verksam som folkrättsjurist vid 
Utrikesdepartementet, kommer, då det finns marint intressanta ämnen med aktualitet, i 
korta notiser att berätta om detta i TiS. 

Leder konferensen om "särskilt inhumana vapen" till 
ett nytt sjömineprotoko/1? 

Massmedias uppmärksammade rappor
tering om effekterna av antipersonella 
landminor har påskyndat sammankallan
det av en översynskonferens om den s k 
särskilt inhumana vapenkonventionen 
från 1980. 

Det andra expertmötet inför över
synskonferensen om Konventionen om 
förbud eller inskränkningar i använd
ningen av vissa konventionella vapen som 
kan anses vara ytterst skadebringande el
ler ha urskillningslösa verkningar jämte 
protokoll I, II och III håller just nu på att 
genomföras i Geneve. Sverige har ordfö
randeskapet vid dessa expertgruppsmö
ten av vilka ytterligare ett hålls i augusti 
1994. Den egentliga översynskonferen
sen är planerad till1995. 

Huvuddelen av mötena kommer att 
ägnas åt landminefrågan. Ev förslag om 
ett totalt förbud mot antipersonella land-

minor kommer knappast att vinna an
klang. Förslagen torde i stället komma 
att inriktas på att stärka konventionens 
andra protokoll (det s k minprotokollet) 
genom ytterligare regleringar avseende 
användning och export av antipersonella 
landminor. 

Men även andra vapenfrågor kommer 
att kunna diskuteras. Tiden är nu mogen 
för att med kraft driva och försöka få 
gehör för det svenska förslaget om ett 
nytt sjömineprotokoll, vilket cirkulera
des som ett FN-dokument senast hösten 
1991. Avsikten är att uppdatera och mo
dernisera de gamla Haag-reglerna om 
sjöminor som i många fall är obsoleta . 
Flera väststater har börjat svänga mot en 
försiktigt positiv attityd till en ny regle
ring om sjöminor. Vi vågar hoppas på att 
det svenska förslaget kan ligga till grund 
för fortsatta diskussioner i frågan. 
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KARLSKRONA V ARVETS HISTORIA 

Historiken om Karlskronavarvets till
komst och utveckling har fått en värdig 
presentation i ett nyligen utkommet verk 
om varvets mer än trehundraåriga histo
ria. Bakom det rikt illustrerade bokver
ket, som omfattar tiden mellan 1680 och 
1992, ligger många års djupgående stu
dier från en rad framstående forskare 
med Erik Norberg som redaktör. 

Varvets historia är nära förknippat 
med svensk in- och utrikespolitik, indu
striell och militär teknologi samt ekono
misk historia. När Karl XI i brev den 5 
december 1679 fastställde Karlskrona 
som definitiv plats för det nya varvet och 
örlogsbasen grundades beslutet på bl a 
den säkerhetspolitiska situation, som 
rådde under slutet av 1670-talet. 

En utlokalisering från Stockholm -
den första i sitt slag - ansågs nödvändig 
för "att, med upprätthållande av sjöför
bindelserna mellan rikets olika delar, 
stödja armens försvar med transporter av 
trupper och förråd, samt avvärja fientliga 
anfall sjövägen (Lars Ericson)" . 

Möjligheterna till virkesleveranser, 
särskilt av ek, bl a från Blekinge och 
Pommern spelade också en stor roll vid 
val av ort för det nya varvet. 

De resurser, som satsades på det nya 
örlogsvarvet var - minst sagt - betydan
de. Som exempel på ett linjefartyg, som 
byggdes under varvets första fyra decen
nier nämner Lars Eriksson det tredäcka
de typfartyget " Konung Karl" - med 108 
kanoner! Bevarade arkivhandlingar gör 
det möjligt för oss "att följa skeppets 
framväxt på stapelbädden, sjösättning, 
utsmyckning och utrustning". Arkivet 

Bokrecension 

betraktades redan då som företagets ak
tiva minne. 

Dåtida skeppsbyggare hade inte till
gång till våra dagars datateknik i form av 
t ex CAD, CAM- och CIM-system. Men 
det fanns ett slags motsvarighet i skalen
liga modeller av vilka flera finns bevara
de. Bl a skeppsbyggmästarna Francis och 
Gilbert Sheldons modell till "Konung 
Karl". Fartygsmodeller kom i fortsätt
ningen att användas som ett slags tredi
mensionellt ritningsunderlag vid produk
tionen. 

Skeppsbyggardynastin Sheldon var 
väl förtrogen med bl a den hydradyna
miska forskning, som påbörjats av Chris
topher Polhem och av denne tillämpats 
inom den samtida bergshanteringen. Nya 
tekniska metoder infördes av bl a Fred
rik af Chapman - exempelvis sektions
byggnadstekniken. En teknik som allt
jämt användes i samband med ubåtspro
duktion inom Kockumsgruppen. 

Örlogsvarvets ledning under frihetsti
den (1721-1772) karaktäriseras enligt 
Lars O . Berg av "den ständiga ombytlig
heten och detaljövervakningen. Från 
kollegiets sida skedde en detaljkontroll 
av verksamheten, ända ned till beslut om 
reparation av en kakelugn i guverne
mentshuset". 

Varvet och linjeflottan under åren 
1772-1866 beskrivs av Jan Glete, som 
bl a betonar att linjeflottan, d v s de seg
lande örlogsfartygen och den amfibiska 
(mer grundgående) skärgårdsflottan till
sammans med armen och fästningarna 
utgjorde huvudkomponenterna i svenska 
krigsmakten. 
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Fram till 1860-talet dominerades den 
svenska hotbilden helt av att landet var 
granne med stormakten Ryssland. Den
na disponerade både en överlägsen linje
flotta och en stark arme. En omständig
het som medförde en tidvis inflammerad 
debatt om flottans struktur, storlek och
stationeringsort. 

Under huvuddelen av perioden var 
Karlskronavarvet Sveriges största indu
strianläggning till vilken stora resurser 
koncentrerades för att med hjälp av dåti
da högteknologi göra Karlskrona till en 
hörnpelare i svensk säkerhetspolitik. 

Vid dagens Karlskronavarv intar lo
gistiktänkandet en central roll i material
hanteringssystemet Det är därför intres
sant konstatera att varvsamiralen af 
Chapman i en föreläsning om varvshus
hållning 1777 för Gustav III framhöll 
vikten av att man noga planerade i vilken 
ordning varje led i fartygsbygget skulle 
bedrivas samt betydelsen av en samord
ning av materialinköp- och leveranser 
m m för att bl a möjliggöra ett optimalt 
utnyttjande av dockor och stapelbäddar. 
Redan då tänkte man i kostnadseffektiva 
termer! 

Den efterföljande perioden (1866-
1910) präglas av den successiva utveck
lingen från segel och föråldrade hant
verksmetoder till ångmaskin, stålskrov 
och propellerdrift 

De nya typerna av örlogsfartyg- mo
nitorer och senare pansarskepp - ledde 
till att varvets organisation och produk
tionsmetoder under hand radikalt för
ändrades för att kunna motsvara de hög
re tekniska kraven. En helt ny epok hade 
inletts. 

Upprustningen i samband med de 
båda världskrigen berörde i hög grad 
även Karlskronavarvet Den turbulenta 
perioden 1945-1992 kom att präglas av 
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en allmän och djup nedgång för hela den 
svenska varvsindustrin, vilket ledde till 
många och omfattande strukturföränd
ringar. 

Erik Norberg beskriver hur detta kom 
att beröra bl a Karlskronavarvet, som 
1961 ombildades till aktiebolag under 
försvarsdepartementet . 

Åren 1971-1977 var det dotterbolag 
till statsföretag AB. Mellan åren 1977 och 
1990 var varvet dotterbolag till Svenska 
Varv AB/Celsius Industrier AB och från 
1990 dotterbolag till Kockums AB inom 
försvarsindustrikoncernen Celsius. 

Sammanfattningsvis får vi genom ver
ket om Karlskronavarvets historia en in
gående men dock lättläst redogörelse för 
hur örlogsvarvet utvecklats från ett van
ligt skeppsvarv för seglande linjefartyg 
till ett modernt högteknologiskt företag, 
som tagit vara på de historiska erfaren
heterna och ett sedan sekler tillbaka för
värvat brett yrkeskunnande. Detta kom
mer bl a till uttryck i det påtagliga sam
bandet mellan 1700-talets skeppsbygg
nadskonst representerat av det ovan
nämnda magnifika typfartyget "Konung 
Karl" och dagens flerfunktionsfartyg 
SMYGE samt det på glasfiberarmerad 
plast byggda minröjningsfartyget SAM 
(Självgående Akustiskt Minsvep). 

Utvecklingen av avancerad elektro
nisk utrustning av olika slag har varit 
närmast explositionsartad. Dagens 
Karlskronavarv ligger långt fram när det 
gäller att utveckla, konstruera samt inte
grera avancerad marin vapenteknik för 
morgondagens ytstridsfartyg. M a o brö
derna Sheldons och af Chapmans tredi
mensionella modeller och noggranna ob
servationsjournaler har blivit ersatta 
med system för bl a elektronisk informa
tionsbehandling, grafik och kommunika
tion. 

Historiken om Karlskronavarvet är 
ett imponerande verk- ur flera synpunk
ter. Bl a genom sin både breda och djupa 
belysning av skilda ämnesområden samt 
de föredömligt utförliga käll- och littera
turförteckningarna. Den inbjuder också 
till fascinerande läsning. Därför rekom
menderar jag den varmt till närmare stu
dium av alla som är intresserade av 
skeppsbyggnadskonst i allmänhet och ör
logsfartyg i synnerhet. 

Jag delar helt VD Hans Hedmans på
pekande i förordet "att det är viktigt att 

föra kunskapen om varvets tradition vi
dare för att på det sättet skapa perspek
tiv på dagens händelser och den framtida 
utvecklingen". 

Raoul F Boström 
Karlskronavarvets Historia 
Del l 1680-1866 
Del2 1866-1992 
Karlskronavarvet AB förlag 
371 82 Karlskrona 
Pris 600 kronor 
tfn 0455-179 34 (fax) 
341 00 (tfn) 
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Företaget räknar sina anor tillbaka till 1910, då svensk 
torpedutveckling påbörjades. Med utgångspunkt i en 
gedigen tradition och med tillämpning av en ständig 
teknisk utveckling under åren som gått, är BOFORS 
Underwater Systems idag ett högteknologiskt företag 
på teknikens framkant. 

Omsättningen uppgår genomsnittligt till omkring 250 
MSEK och antalet anställda är cirka 320 st. 

MOTALA: 

LINKÖPING: 

VÄXJÖ: 

Torpeder med kringsystem. 

Fjärrstyrda 
undervattensfarkoster. 

Ledningssystem för torpeder och 
undervattensfarkoster. 

BOFORS Underwater Systems AB 
Box 910 591 29 MOTALA 
Tfn 0141 -245 00 Fax 0141-111 79 



Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

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

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

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

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

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 
0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 1 0186, 1 00 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-664 70 18 (till Jungfrugatan) överkopplad till bibliotekariens bo
stad, då han ej finns i biblioteket. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

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

Om Du vill låna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug. 

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





POSTTIONING 

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

Alla marknadens förekommande molorfabrikat i aktuell 
effektklass har jämförts i delalj. 

Det slutliga valet föll på MTU-Mercedes Benz 12-cylindriga 
dieselmotorer, cl'fckt 1.000 hk. lO effektiva kustbevaknings
fartyg är nu beställda på Karlskronavarvet 

MTU står för MoLoren und Turbinen Union som ingår 
i Daimler ncnz-koncernen. 

MARINDIEBEL 
Kajplats 17, Söder Mälarstrand. 118 25 Stockholm. Tel 08 - 668 01 60. rax 08 - 668 30 12 
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