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ruari 1989. Totalt beräknas ca 57 000 kronor kunna komma att stå till för
fogande för utdelning. 
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ropa, inges till Stiftelsen YMER-80, c/o Bo Granath, Wollmar Yxkullsgatan 
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utgången av februari 1989. 

Anm. Anslag avses fördelas inom följande ämnesområden: 

Botanik, både marin och terrester 
Zoologi, både marin och terrester 
Geovetens kaper: 

Oceanografi, både fysisk och kemisk 
Meteorologi 
Naturgeografi inklusive glaciologi 
Geologi inklusive kvartärgeologi 
Övrig geofysik 
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Ledamoten 
MAGNUS HAGLUND 

Några planeringsmetoder 

Under arbetet med försvarsmaktsut
redningen 1988-FU 88-omprövades 
många gamla sanningar. Ibland skedde 
detta utan att man egentligen reflektera
de över vad man gjorde och vad effekter
na skulle kunna bli. Ett sådant område 
var att man , som det hette, "ville utgå 
från krigsförbandens behov" när för
banden skulle byggas upp . Vad man i 
verkligheten vill komma åt - förband 
med balans mellan nyproduktion och 
vidmakthållande - skulle åstadkommas 
genom en förändrad planeringsmetod, 
som enligt utredarna låg bättre i linje 
med en decentraliserad ledningsmodelL 
Att även en sådan planeringsmetod har 
sina svagheter glömdes försiktigtvis 
bort. Varje försvarsplaneringsmetod har 
nämligen sina fördelar och sina nack
delar. Metod måste i en aktuell situation 
väljas med insikt om dessa för- och nack
delar annars hamnar man lätt i ohållbara 
situationer. 

Planeringsmetoder 

Metod Inriktning 

Primärt 

Kommendörkapten Magnus Haglund, Säff. 
skapets sekreterare är avdelningschef i ma
rinstaben. 

Det följande är ett försök att klarlägga 
några olika planeringsmetoders för- och 
nackdelar , och syftet är snarast att skapa 
förståelse för de olika metodernas an
vändbarhet i skilda situationer. 

I allt väsentligt stödjer jag mig på en 
amerikansk källa, som jag efter bästa 
förmåga försökt försvenska och anpassa 
till svenska förhållanden. 

Försvarsplaneringen i Sverige admini
streras i huvudsak genom försvarets pla
nerings- och ekonomisystem (FPE) . Sys
temet är en bra grund att stå på även om 
det i sina enskildheter är väl byråkra
tiskt. Detta kanske i sin tur beror på att 
det är en direktimport och kanske delvis 
administrativt missuppfattat. För syftet 
med den här uppsatsen fyller FPE emel
lertid sin uppgift, då det i sin ursprungli
ga form förklarar en av planeringsmeto
derna nämligen "Uppifrån-ner-meto
den" . 

En lista över de vanligaste metoderna 
framgår av tabellen nedan 

sekundärt 

Uppifrån-ner 
Nerifrån-upp 
Scenario 

Målsättning Långsiktighet 
Kortsiktighet 

Hot 
Uppgift 

Gardering 
Teknologi 
Ram 

Aktuell kapacitet 
Omständigheter 
Motståndarens kapacitet 
Prioriteringar inom 
(operations-)området 
Osäkerheter 
Teknisk överlägsenhet 
Budget 

Möjligheter och sårbarhet 
Styrkejämförelse 
Balanserad styrke
fördelning 
Flexibilitet 
Utvecklingsoptimism 
Anslagstorka 
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Uppifrån - ner 

Det viktiga i denna metod är uppdragen. 
Först och främst måste man bestämma 
sig för vad beslutsfattaren vill åstadkom
ma- målsättningen . 

Därefter utvecklar man en doktrin 
som anger hur målen skall kunna upp
nås. Såväl målsättning som doktrin fast
ställs innan man gör några val. De resur
ser som erfordras för att nå målet be
stäms därefter. Syftet med metoden är 
att göra riskerna så små som möjligt , när 
man planerar hur fastställda prioriterade 
nationella mål skall uppnås . 

Uppifrån-ner-metoden fortsätter ner 
över flera nivåer av mål och doktriner 
och på varje nivå fastställs begränsningar 
och riktlinjer vilket leder fram till och 
definierar val av förbandstyper m m. 

På den högsta säkerhetspolitiska ni
vån utvecklas målsättningar för att sä
kerställa nationella intressen som t ex 
försvar av territoriet , ekonomisk ut
veckling, en bättre världsordning och så 
vidare . För att nå dessa mål väljs en sä
kerhetspolitisk doktrin som i sig innefat
tar politiska, ekonomiska och militära 
delar, och som ett resultat får man en 
försvarsstruktur , som ser ut på ett visst 
sätt. strukturen skulle t ex troligen se 
annorlunda ut , om man väljer alliansfri
het eller om man väljer att samordna si
na säkerhetspolitiska mål inom en al
lians. 

På lägre nivåer arbetar man med del
mål och med olika deldoktriner för att 
kunna uppfylla den högre nivåns mål. På 
den militära sidan kan man t ex välja 
mellan tidigt verkande eller en mobilise
rande typ av försvar för att lösa uppgif
ten . Processen skulle kanske resultera i 
en struktur med lätta , rörliga enheter 
och förband samt, i förekommande fall , 
transportresurs och skydd. Ett sådant 
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val kan sedan utvecklas och balanseras 
på lämplig nivå och med en avvägd 
blandning av olika förbandstyper. 

På verkställande nivå skapar metoden 
ytterligare valsituationer , då doktrinen 
skall omsättas och förband skall fördelas 
och ges uppgifter t ex framskjutet eller 
tillbakadraget . 

Det finns många fördelar med Upp
ifrån-ner-metoden först och främst då 
den hjälper planerare att koncentrera sig 
på målen. För det andra ger den ett sys
tematiskt tänkesätt alltifrån makro- till 
mikro-perspektiven . 

En tredje fördel är att metoden har ett 
inneboende tidsperspektiv. På högsta ni
vå bör mål och doktrin vara långsiktiga 
och bestående, medan på lägre nivån 
tidsperspektivet blir alltmer kortsiktigt 
t ex i förbandsproduktionen . För det 
fjärde kan metodens olika doktrinära be
ståndsdelar användas vid förbandsvär
dering och vid val av olika förbands
tilldelningar. Detta är så mycket viktiga
re eftersom det på högsta säkerhetspoli
tiska nivå verkligen är svårt att mäta, 
kvantifiera och avväga t ex stridseffekt 
och kostnader. Det bör således främst 
ske delegerat och på en lämplig nivå . 

Till sist finns en pedagogisk fördel 
med metoden därför att för varje hot el
ler möjlighet är de viktigaste variablerna 
att överväga : mål, metod, medel och 
risk enligt figuren på nästa sida. 

Som ett exempel kan anges, att när 
det önskade målet inte kan nås med till
gängliga medel , uppfattar försvarsplane
raren en obalans , något som resulterar i 
en ökad risk . Oftast finns en tendens att 
då enbart söka lösa problemet med öka
de medel. Det kan dock finnas andra 
mer begränsade mål , en ändrad metod 
eller en klart godtagen risknivå , som kan 
lösa frågan om obalans på ett accepta-

~HOT/MÖJLIGHET 
~ 

METOD 

.... 
RISK 

bett sätt. Om beslutet blir att acceptera 
en högre risknivå, måste detta baseras 
på ett omsorgsfullt bedömande av såda
na faktorer som sannolikhet för att hän
delsen överhuvudtaget inträffar och en 
bedömning av vilka skador som kan 
åsamkas målet, metodvalet samt med
len. Med andra ord- om en högre risk
nivå accepteras , måste detta baseras på 
ett medvetet accepterande av möjliga 
konsekvenser. 

Det finns också nackdelar med Upp
ifrån-ner-metoden. Först och främst 
finns en tendens, att planeraren fångas i 
en framtidsorienterad studievärld och 
glömmer bort hur dagens situation ser 
ut. En annan nackdel - som vi kanske 
just nu upplever mycket starkt - är att 
man bortser från kommande begräns
ningar alltför länge under planerings
processen. När således begränsningar 
görs i anslag eller i teknologi eller i andra 
avseenden , kan avståndet mellan önskat 
och uppnåbart mål bli så stort , att om
fattande korrigeringar måste övervägas . 
Det tenderar då enklast att gå ut över 
målen. En tredje svårighet berör nivån i 
vilken planeraren går in i planerings
processen . Om ett problem betraktas 
från högsta planeringsnivå och neråt , är 
ingenting givet i förväg . Detta gynnar 
vanlig kreativitet. Men om planeraren 

börjar på en lägre nivå , riskerar han att 
betrakta allt ovanför som oföränderligt. 
Det finns därför en tendens att bortse 
från högre mål och doktriner , när de i 
själva verket borde ifrågasättas . slutli
gen är sekretessen en liten fallgrop, då 
metoden tillämpas i försvarsplaneringen. 

I USA resulterade denna planerings
metod i att doktrinen om "flexible res
ponse" bättre kunde planeras över hela 
konfliktskalan från nationella befriel
sekrig till det stora kärnvapenkriget och 
medförde krav bl a på uppbyggnad av 
konventionella styrkor. 

Jag uppfattar att ambitionen med för
svarets planerings- och ekonomisystem 
(FPE) är en ganska renodlad " Uppifrån
och ner" -modell , men att den successivt 
har förändrats och nu praktiskt taget är 
en renodlad ram- planeringsmodell-se 
nedan - men med hela byråkratin och 
apparaten ärvd från den ursprungliga 
metoden. 

Nerifrån-upp 

Det är " läget" , den aktuella situationen, 
som är det centrala i denna planerings
metod . Den är således den viktigaste 
metoden , då det gäller operativ och tak
tisk planläggning och följande matris 
klarlägger skillnaden mellan de två hit
tills diskuterade metoderna. 
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Försvarsplanering jämfört med operation/taktisk planläggning 

Försvarsplanering Planläggning 

Syfte Skapa försvarsstrukturer Utnyttja befintliga 
förband/enheter 

Operativ och taktisk 

Existerande 
Inriktning 

Ingångsvärden 

Övergripande 

Framtida 
- styrkor 
- hot 
- uppgifter 
- doktriner 
- risker 

- styrkor 
- hot 
- uppgifter 
- strategier 
- risker 

Resultat Planerade och 
budgeterade förband 
Utveckling 
Förbandsomsättning 
Försvarsstruktur 

Operativa och taktiska 
planer 
Utnyttjande 
Beredskap 
Uthållighet 

Nerifrån-upp-metoden betonar såle
des den existerande förmågan och det 
aktuella hotet. En stor fördel med meto
den är, att den behandlar den "verkliga" 
världen, som man uppfattar den. Man 
tvingas försöka utröna hur en motstån
dare kan mötas med vad som verkligen 
finns tillhands. Detta motverkar en tan
kevärld, där enbart kommande styrke
tillväxt - eventuellt till och med full
ständig sådan - kan tänkas användas för 
att lösa uppgifterna. Man glömmer da
gens läge för något "planerat" framtida. 
En nackdel med metoden är, att man ris
kerar förlora de "stora linjerna". Exem
pelvis kan lokala chefers överväganden 
få ett allför tungt inflytande , då en in
tegrerad totalsyn krävs. Ett bra svenskt 
exempel är kanske synsättet på MB-ar
nas roll å ena sidan och försvarsgrensche
fernas och ÖB å andra. Försvaret av lan
det är ju inte detsamma som försvaret av 
ett antal milon. Metoden - strategin -
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måste också tillföras och bör inte för
växlas med metoden - doktrinen - i 
Uppifrån-ner -metoden . 

Nerifrån-upp-metoden är välkänd för 
många, då den i princip är den metod 
som används i "Bedömande"-mallen och 
tanken som förespeglade vissa FU-88-ut
redare var väl att denna metod skulle an
vändas för krigsförbandsrelaterade upp
drag. 

Scenario-metoden 

I scenario-metoden är en antagen situa
tion ("ett läge") det centrala för plane
raren. Man börjar med en förutsättning 
med väldefinierade omständigheter på 
aktuell nivå. Hotet kan t ex anges i för
varningstid, mobiliseringstider och an
tagen angriparplan . Man får då en erfor
derlig styrka och förbandsstruktur som 
resultat, när de militära uppgifterna lö
ses i det använda scenariot. 

Scenario-metoden har tre klara för-

delar. Först och främst är den specifik 
till en vald situation och har en påtaglig 
och klar inriktning. En andra fördel är 
att metoden frammanar prioriteringar 
och i anslutning till dessa kommer den 
tredje fördelen , den att scenario-meto
den är dynamisk. Händelser sker i logisk 
ordning och utfallen läggs samman. Näs
ta händelse i scenariot beror på resulta
tet från föregående åtgärder, och på det 
sättet belyser man noga vad som händer 
(eller inte händer) . 

Det finns nackdelar också med denna 
metod. Världen blir sällan som man pla
nerat , och scenariometoden tenderar 
därför att få ett alldeles eget liv. Det är 
också högst naturligt att, om man lagt 
ner ett stort arbete på ett scenario som 
verkar trovärdigt, man vidhåller scena
riots egna föreställningar och logik . Som 
ett exempel på detta kan nämnas att 
viktiga antaganden (förvaringstider, mo
biliseringstider o lik n.) blir "sanningar" 
och en motståndarplan blir upphöjd till 
officiell doktrin. slutligen blir resultaten 
av en scenarioinriktad planering gärna 
reaktiva till sin karaktär. Man glömmer 
bort, att " planeringens syfte är att vinna 
tid och försteg före fienden " och reage
rar enbart på scenariohändelserna, när 
man istället borde vara "på bettet" och 
finna alla möjligheter att själv ta initiati
vet. 

Hot-metoden 

Hotmetoden baseras främst på mot
ståndarens kapacitet . Styrkejämförelser 
av olika slag mellan motståndarna är ut
gångspunkten för metoden . Sådana jäm
förelser blir ofta inriktade mot olika ele
ment eller delar av stridskrafterna som 
t ex antal robotar , antal divisioner , antal 
ubåtar eller kanske - något bättre: ubå
tar mot ubåtsjakt , attackflyg mot luft
försvar o s v. 

En övergripande styrkejämförelse är 
viktig att göra från många synpunkter . I 
första hand ger det en allmän uppfatt
ning om relativ styrka hos olika stater, 
och betydelsen av detta är allmänt er
känt. Trots att exakta jämförelser är 
svårt att göra och att olika omständighe
ter ger olika uppfattningar, är en relativ 
militär styrkejämförelse viktig och bety
delsefull på en allmänt politisk nivå . 
Därutöver är antalet viktigt vid all krig
föring. Ledarskap, övning och stridsmo
ral är visserligen viktiga faktorer , men 
om en styrkej ämförelse blir alltför 
ojämn, kan den indikera viktiga slutsat
ser trots detta. Slutligen ger hotmetoden 
den effekten , att man alltid beaktar ho
tet såväl på hög nivå som på nivån "en
skilt vapensystem". Det har alltid varit 
viktigt att i detalj känna motståndarens 
förmåga för att undvika tekniska över
raskningar , för att ändra stridsteknik el
ler för att kunna utnyttja uppkomna 
möjligheter. 

Det finns många fällor också med hot
metoden . En är att man lätt hamnar i 
förenklade jämförelser t ex robot mot 
robot eller möjligen robot mot luftför
svar. Detta kan bli mycket felvisande, då 
förbands eller vapensystems stridseffekt 
jämförs. Ett sätt att förenkla stridsef
fektjämförelser är att använda standar
diserade jämförelsetal som t ex pansar
divisionsenheter eller storbataljoner. En 
annan nackdel med att enbart använda 
typer och antal vapen som jämförels
grund är , att man bortser från sådana 
kvalitativa faktorer som stridsvana , le
darskap , stridsmoral och behovet av att 
fungera även i annan riktning. En annan 
nackdel är , att man kanske förfaller till 
att använda rena styrkejämförelser som 
underlag för egen förbandsproduktion 
bortsett från uppgifter, doktrin och 
stridsteknik samt militärgeografi. 
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Uppgiftsmetoden 

I uppgiftsmetoden är funktionen det 
centrala. Planeraren utgår från de tänk
ta krigsuppgifterna i övergripande ter
mer (spaning, avskräckning, sjöherraväl
de o likn). Dessa uppgifter kan sedan 
brytas ner till mera taktiska uppgifter 
som t ex havsövervakning och målinmät
ning, teknologisk eller vapenteknisk för
måga, ubåtsjakt och anfallsförmåga. Me
toden ger ett sätt att överblicka för
mågan över hela fältet av möjliga verk
samheter i krig. Detta ger i sig två för
delar med metoden. Det är ett utmärkt 
sätt att bedöma styrkebalanser över alla 
krigsfäringsfunktioner , antingen det 
sker enbart unilateralt eller i relation till 
en tänkbar motståndare. Det ger också 
en systematik i att prioritera , då fåtaliga 
resurser skall fördelas. 

Garderingsmetoden 

Här är det främst planeringens osäker
het som är avgörande. En överbetoning 
av en särskild motståndare, uppgifter 
doktriner eller scenarion betraktas med 
stor skepsis. Till och med i ett kort tids
perspektiv är världen alltför ombytlig för 
att medge en bra skräddarsydd förbands
uppbyggnad. 

Garderingsmetodens fördel ligger i att 
man uttalat hanterar framtida osäkerhe
ter. Historien lär oss att specialuppbygg
da förband snabbt blir omoderna. Det är 
därför viktigare att se till , att ett för
svarssystem blir balanserat och har en in
byggd flexibilitet. Moderniseringar , 
struktur, forskning och utveckling lik
som beredskap och uthållighet balanse
ras, så att osäkerheter minskas avseende 
sådana faktorer som teknologiska över
raskningar eller felaktiga antaganden rö
rande ett framtida krigs karaktär. På 
samma sätt balanseras resurserna i stort 
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över hela konfliktskalan från terrorism 
till kärnvapenkrig. Man söker även att 
balansera krigföringsmetodernas inrikt
ning mot markförsvar , luftkrig och ma
ritim krigföring. 

Garderingsmetodens stora fördel lig
ger i att det inte blir en total katastrof 
om man planerat fel. Ett exempel på me
todens tillämpning är USA s k triad d v s 
de tre olika strategiska systemen SLBM, 
ICBM och bemannade bomflygplan (B 
52/B l) då det gäller en strategisk and
raslagsförmåga. 

Metodens största nackdel är att den 
kan leda till att man alltid planerar mot 
ett "farligaste alternativ" och därmed 
mot mindre kostnadseffektiva lösningar. 
Detta kan leda till att onödigt stort be
hov av försvarsanslag . En annan nackdel 
är tendensen att metoden medför en 
"försvarsattityd" i stället för att man 
mera systematiskt planerar med målsätt
ningar och doktriner. 

Teknologimetoden 

Denna planeringsmetods grund är tek
nologisk utvecklingsoptimism. Planera
ren försöker då att hitta sådana tekniska 
lösningar, som kan ge en helt överlägsen 
styrka i förhållande till motståndaren. 
Ett klassiskt exempel på metodens til
lämpning är Manhattanprojektet under 
Andra världskriget. I dag kan framtag
ningen av spanings-, målinmätnings-och 
eldgivningsystem inom ramen för Air
land Battle eller NATO's FOFA (Fol
lowon Force Attack) sägas planerade 
med teknologimetoden. 

Fördelarna med metoden är , att man 
tar initiativet och koncentrerar sig på så
dana områden , där man redan är stark 
samtidigt som man är öppen för för
nyelser och förändringar. Bland nackde
larna bör nämnas , att man riskerar kom
ma i en situation , där "det bästa blir det 

godas fiende " . Risken är också, att för
svarsresurserna koncentreras alltför 
mycket på ett fåtal specialområden till 
förfång för en mera balanserad struktur 
och ett större antal enheter. 

Ram-metoden 

l rammetoden är det budgetfrågor som 
styr försvarsplaneringen. Anslag be
stäms av procentsatser t ex i form av 
procent av BNP eller av försvarsbudget
en. Inom dessa ramar kan sedan andra 
planeringsmetoder tillämpas för att göra 
det bästa möjliga med vad som finns till
gängligt. 

Rammetodens största förtjänst ligger i 
att försvarsutgifterna jämförs med andra 
delar av landets ekonomi och ger ett ut
tryck för en politisk vilja i stort. En an
nan fördel är att uppmärksamheten även 
koncentreras till effektivitet och verkan. 
Eftersom grundkostnaderna begränsar 
de resurser som kan avdelas för forsk
ning och förbandsomsättning, finns det 
klara behov av att handla effektivt. 

Den främsta svagheten med rammeto
den är, att den ofta inte är realistisk i 
förhållande till hotet särskilt i ett längre 
perspektiv. Nära denna begränsning lig
ger nackdelen , att metoden kopplas till 
budgetprocessens tidscyklar. Blotta stor
leken av en försvarsorganisation motar
betar snabba förändringar i doktriner 
och strategisk inriktning. Snabba upp
gångar blir lika svåra att hantera som 
skarpa nedgångar. Aktuella politiska 
prioriteringar och riktlinjer kan ändras 
snabbt (t ex årligen?), men dessa för
ändringar blir alltid svåra att genomföra 
effektivt i en stor organisation och bör 

inte styra doktrinen. En stadig, lång
siktig och förutsebar förändring borde 
användas, då man planerar i en långsik
tig situation. En ytterligare nackdel med 
rammetoden är, att den uppmuntrar för
svarsgrensstridigheter i stället för att 
mera sakligt leda till lösningar vid hotsi
tuationer eller uppkomna möjligheter. 
Försvarsgrensstrid finns det alltid i alla 
planeringsmetoder , och till viss del är 
detta bra och det är också en del av den 
kontroll , som ingår i vårt representativa 
statsskick. Då man emellertid utgår från 
en ramstyrning blir huvudfrågorna gärna 
frågan om hur den gemensamma " ka
kan " ska delas snarare än den att söka 
integrerade lösningar på gemensamma 
frågor . 

Syftet med denna korta presentation 
är att få en mera allmän reflexion över 
försvarsplaneringens metoder. Alla har 
de fördelar, men de har också påtagliga 
nackdelar. Det är svårt att entydigt hålla 
sig till en modell. Metoderna får i stället 
komplettera varandra , så att man får 
fram bra beslut. Vilken metod som do
minerar beror främst på omständigheter
na. Det är emellertid viktigt att veta me
todernas för- och nackdelar, och med 
den vetskapen kanske man också kan 
förstå , att metodvalet är viktigt för det 
slutliga beslutet. Den senare insikten är 
kanske det allra viktigaste inte minst i 
belysningen av senare händelser i Sveri
ge och diskussioner här om såväl varför 
försvarets affärer har gått dåligt som hur 
försvaret ska se ut i framtiden. 
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Från vanmakt till sjömakt 

Oscariansk sjöförsvarspolitik 1872-1905 

Inledning 

Bakgrund och målsättning 

Försvarsfrågorna hörde under den osca
rianska tiden (1872- 1905) till de mest 
kontroversiella inrikespolitiska pro
blemen. Vid periodens början hade Sve
rige en liten , illa rustad och dåligt övad 
arme samt ett sjöförsvar som var splitt
rat i två rivaliserande delar, skärgårds
artilleriet och den sjögående flottan . 'l 
Kärnan i centralförsvaret, fästnings
verken vid Karlsborg var ännu under 
uppbyggnad. sjökrigsmaterielen upp
visade en brokig blandning av ång- och 
segeldrivna fartyg. Fyra monitorer 
(starkt bepansrade och bestyckade kust
försvarsfartyg) utgjorde det nyaste in
slaget i skärgårdsflottan. 

Under intryck av händelserna i om
världen (t ex fransk-tyska kriget) på
började Oscar II:s regering en rad för
svarsreformer. Bl a sammanslogs 1873 
de båda flottorna och deras separata per
sonalorganisationer. Samma år tycktes 
den segslitna frågan om armens orga
nisation gå mot en lösning i kompromis
sens tecken. Ett lantförsvar byggt på all
män värnplikt förordades, mot att 
grundskatterna och indelningsverkets 
bördor successivt skulle avvecklas . 
Kompromissen skulle dock visa sig be
svärlig att genomföra i praktiken . 

Alltmedan härordningsfrågan under 
följande årtionden maldes i politikens 
kvarnar - den löstes inte förrän 1901 då 
indelningsverket avskaffades och genom 
1902 års genomgripande skattereform -
genomgick sjöförsvaret en motsvarande, 
men i stort sett separat process. Efter tio 
års diskussioner fick 1883 års riksdag på 
sitt bord ett genomarbetat lagförslag rö
rande sjöförsvarets uppgifter och flot
tans sammansättning. 

Den skulle byggas ut till att omfatta 
en kärna om 14 sjögående pansarbåtar. 
Målsättningen var 8 pansarbåtar under 
de närmast följande 15 åren. Som ett för
sta resultat av dessa planer, levererades 
1886 pansarbåten Svea till flottan. Tek
niskt sett innebar det att de besvärliga 
problemen med ångans, artilleriets och 
pansarets användning hade lösts på ett 
för svenska förhållanden anpassat sätt. 

Det dröjde ytterligare fem år innan 
systerfartyget Göta kunde införlivas 
med flottan. Efter ytterligare fem år ha
de blott tre av de första 8 pansarbåtarna 
levererats . (Thule tillkom 1893). 

1892 hävdade flottans målsmän att 
sjöförsvaret borde bestå av en kärna om 
15 moderna pansarbåtar. 12 nya sådana 
fartyg borde alltså tillkomma under de 
följande tio åren. Utbyggnadstakten 
fortsatte dock att vara låg. Först 1897 
kunde den fjärde pansarbåten, Oden le
vereras. 
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Nu inträffade emellertid en märklig 
omsvängning i opinionen till flottans för
mån. 1896 beviljades anslag till två pan
sarbåtar , Thor och Niord, levererade 
1899. 1898 års riksdag fortsatte på den 
inslagna vägen och beviljade medel till 
pansarbåten Dristigheten, och genom 

beslut året därpå tillkom pansarbåtarna 
Äran, Wasa och Tapperheten. 

Sjövinden fortsatte att blåsa ännu någ
ra år , förstärkt av utrikespolitiska oros
moln och ekonomisk högkonjunktur. 
1901 beställdes pansarbåten Manlighe

ten .Samma år drog en sjöförsvarskom
mitte upp riktlinjer för flottans fortsatta 
utveckling . Som en följd av kommittens 

förslag beviljades 1902 anslag till den 
12:e och som det skulle visa sig sista pan
sarbåten, som betecknande nog fick 
namnet Oscar II. De tolv l :a klass pan
sarbåtarna skulle bilda kärnan i Sveriges 
sjöförsvar under första världskriget. 

Avsikten är att i denna uppsats följa 
hur en ny , marint betonad periferiför
svarsstrategi eller- enligt samtida termi
nologi - ett nytt sjöförsvarssystem ut
formades och hävdades på de militära 
och politiska planen och hur detta "sys
tem" resulterade i uppbyggnaden av en 
stark svensk östersjöflotta. 

Flera förhållanden bidrog till denna 
utveckling: 

- den tekniska utvecklingen som med
förde en ökad operativ rörlighet (fart, 
aktionsradie) hos både örlogs- och 
handelsfartyg, 

- de utrikespolitiska förhållandena och 
därvid framväxt och konsolidering av 
en "modern" neutralitetspolitik med 
krav på (främst) sjömilitärt stöd , 

- det oscarianska samhällets mångsidiga 
utveckling. 
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Även om de tekniska framstegen var 
en nödvändig och entydig förutsättning 
för sjöförsvarets styrketi llväxt, så var de 
inte avgörande för denna. Viktigare , 
men inte heller avgörande, var de neut
ralitetspolitiska kraven på flottan . '1 

Min teori är att framväxten av en 
svensk "sjömakt" , uppluckringen av det 
normativa centralförsvarstänkandet , var 
en logisk följd av att försvarsorganisatio
nen anpassades till samhällsutveckling
en. Tanken att en angripare - som det 
bl a hette i 1882 års lantförsvarskommit
tes betänkande - "redan från början" 
skulle trampa fosterlandets mark och att 
landet skulle försvaras i segdragna re
trättstrider in mot dess militära cent
rum , tedde sig allt mer orealistisk och 
motbjudande . En angripare borde i stäl
let mötas och hejdas (med modern ter
minologi) vid kust och gräns. D å måste 
sjöförsvaret komma att spela en mer be
tydande roll än tidigare. 

Samhällets mångsidiga utveckling- in
klusive de tekniska framstegen - bildar 
således referensramen kring ämnet för 
uppsatsen. Den drivande kraften bakom 
flottans utveckling fanns naturligtvis in
om dess befälskårer och bland andra 
(politiska) företrädare för sjöförsvaret. 
Empiriskt fokuseras därför intresset på 
dessa personalkategorier , deras verk
samhet och planer m m så som dessa 
framgår av den offentliga debatten och 
officiella handlingar . 

Anders Berge har i sin avhandling om 
flottan och pansarbåtsfrågan 1918-1939 
tillämpat en metod att bedöma mellan
krigstidens svenska sjöofficerares värde
ringar och handlande som, med beak
tande av skillnaderna i den försvarspoli
tiska beslutsprocessen , kan tillämpas 
äve n på den oscarianska tidens sjöoffi
cerare. (Berge s 10 ff). 

De hade dubbla roller att spela. Som 
fackmän skulle de på den " militära are
nan" ansvara för sjöförsvarets teknisk
taktiska utveckling och för dess effektiva 
utnyttjande i försvarssystemet. 

De skulle också som sakkunniga upp
träda på den " politiska arenan" för att 
bland andra intressenter delta i kampen 
om de offentliga resurserna . En av de 
andra parterna var armen. 

Målsättningen vid aktionen på de oli
ka arenorna var naturligtvis att vinna 
förståelse för behovet av ett starkt sjö
försvar och för det marina strategiska 
försvarssystemet samt att optimera flot
tans andel av statens budget. 

Argumenten i debatten var säker
hetspolitiska (varmed avses förh ållandet 
mellan utrikespolitik och försvar) samt 
strategiska och (samhälls-)ekonomiska . 
Den offentliga debatten var även rik på 
sjömilitära , tekniska och taktiska detalj
fr ågor. 

Flottans högsta ledning måste vidare 
självfallet i sin planering och i sina argu
ment ta hänsyn till landets ekonomiska 
bärkraft, till industrins, handelns och 
sjöfartens utveckling , till de sociala för
hållandena (folkets försvarsvilja) samt 
det moderna partiväsendets framväxt. 

Uppsatsens första del : "Från Lake till 
Svea", behandlar den tid då försvars
frågan var "den stora frågan" i svensk in
rikespolitik. Det var främst fråga om 
härordningen och skattesystemet. Från 
denna tid har det blivit vanligt att i his
torieskrivningen sätta likhetstecken mel
lan härordning och försvar. Det var dock 
en tid, då ett nytt marint tänkande växte 
fram och fick sitt första tveksamma ge
nombrott med införlivandet av pansar
båten Svea i flottan. 

I uppsatsens andra del: "Från Göta till 
Oscar Il", har försvarsfrågan efterträtts 
av tull- och rösträttsfrågorna som de po-

litiskt dominerande (med undantag för 
åren 1891-92 och kring sekelskiftet, då 
härordningsfrågorna åter stod i centrum 
för intresset). Utrikespolitiskt präglades 
perioden av unionskris och en anmärk
ningsvärd " rysskräck " . A llmänhetens 
politiska intresse växte markant. Nya 
partipolitiska grupperingar kom till 
stånd. För sjöförsvarets män, liksom för 
andra företrädare för olika politiska in
tressen , blev det allt viktigare att vädja 
till "den allmänna opinionen". 

Något om tidigare forskning 

Kaptenen vid flottan Olof E G 
Norrbohm'1 publicerade åren 1880-85 i 
Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) en omfat
tande redogörelse för de politiska stri
derna kring Sveriges sjöförsvar under 
1800-talet, fram till 1885. Framställ
ningen är försedd med kommentarer -
" betraktelser" - som är starkt personligt 
färgade, men som ändå torde ge uttryck 
för åsikterna inom en betydande del av 
sjöofficersskåren. I varje fall blir han inte 
öppet motsagd av någon kollega . Norr
bohm är t ex motståndare till "flottans 
underordnande med hänsyn till armen" 
(TiS 1885 s 389), han tror inte på allmän 
värnplikt för flottans bemanning, och 
han har sin särskilda uppfattning om 
flottans baser och dess överstyrelse och 
förvaltning. 

* 

Hans Holmen har studerat den över
gripande frågan "hur attityderna till för
svarets plats i budgeten" förändrades 
under åren 1880-1925. Det sker i av
handlingen Försvar och samhällsföränd

ring. Avvägningsfrågor i svensk försvars
debatt 1880-1925. (1985). 

Holmen berör bl a den klassiska fråge
ställning försvar och reformer, eller om 
man så vill, försvaret som budgetregula-
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tor. Den lika klassiska frågan om (den 
ekonomiska) avvägningen mellan lant
och sjöförsvaren behandlas också. 

Ett (av fem) kapitel berör försvars
frågorna 1880--1905, dvs i huvudsak den 
andra delen av denna uppsats . Här skild
ras översiktligt försvarsorganisationens 
förändringar, den utrikespolitiska och 
strategiska bakgrunden (främst med led
ning av Folke Lindbergs arbeten) samt 
härordningens och flottans omdaning. 
Holmen redogör för och analyserar den 
säkerhetspolitiska och strategiska debat
ten huvudsakligen utifrån den samtida 
broschyrfloran och med hänvisning till 
olika försvarsutredningars betänkanden . 
Den ekonomiska aspekten, d v s frågan 
om det inflytande som statsfinanserna 
och de sociala förhållandena hade på för
svarsfrågorna kommer trots allt i bak
grunden i Holmens framställning då det 
gäller årtiondena före sekelskiftet. Skä
let härtill är att dessa frågor- enligt Hol
men- spelade en underordnad roll under 
perioden. 

Holmen konstaterar således att för
svarsdebatten 1880--1905 "var inriktad 
på konkurrenssituationen mellan land
och sjöförsvar" samt att "strategiska ar
gument dominerade debatten" (aa s 75). 

Ett annat forskningsarbete rörande 
sjöförsvaret är Jan Gletes Kustförsvar 
och teknisk omvandling. Teknik, dok
triner och organisation inom svenskt 
kustförsvar 1850-1880. (1985). Denna 
studie har tillkommit inom ramen för ett 
större forskningsprojekt: "Professionell 
kunskapsuppbyggnad under internatio
nell påverkan inom svenska försvaret 
från mitten av 1880-talet till 1945". Av
handlingen fyller på ett mycket värde
fullt sätt en lucka i sjöförsvarets teknik
och doktrinhistoria. Till begreppet dok-
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trin hänför Glete i första hand frågor rö
rande kustförsvarets sammansättning, 
operativa och taktiska uppträdande 1 -

alternativt 

- positions- och skärgårdsförsvar 
- skärgårdsförsvar med offensiva inslag 
- angrepp mot transportflottan i för-

ening med positionsförsvar (" slagflot
tedoktrin " ) 

- strid till sjöss. 

Ä ven om doktrinerna innehåller ele
ment av strategiskt tänkande , så berörs 
sådana frågor liksom de övergripande 
försvarspolitiska problemen endast över
siktligt i Gletes arbete. Detsamma gäller 
beslutsprocessen i de sjöförsvarspolitiska 
frågorna . 

Anders Sandströms studie Pansar
fartyg åt Sveriges flotta (1984), handlar 
om flottan och striden om "F-båten" 
1906--1909. I inledningen ger Sandström 
en intressant sammanfattning av in
ternationell marin teknik, strategi och 
rustningar under 1890-talet , liksom en 
översikt över den svenska flottans far
tygsbestånd och organisation under sam
ma tid. 

Övriga i det följande omnämnda 
forskningsarbeten berör huvudsakligen 
försvarsfrågorna i allmänhet, med hu
vudvikten lagd på härordningsfrågorna. 

Lennart Roseli har i en studie Sveriges 
laniförsvar 1873-1905 (1982), undersökt 
hur den tantmilitära ledningen avsåg att 
med givna resurser försvara landet. Be
slut och händelser på det politiska planet 
berörs som en bakgrund till framställ 
ningen . De strategiska principerna, frå
gan om centralförsvar eller periferiför
svar, ses ur tantförsvarets perspektiv. 
Det är då närmast en fråga om var och 

hur armen skulle utgångsgrupperas, var 
och hur en landstigen fiende skulle mö
tas: perifert, nära kusten eller centralt i 
tillbakadragna upptagsställningar. 

Arvid Cronenberg har i en uppsats 
The arrned forces as instruments of se
curity policy inför ett internationellt fo
rum framfört liknande synpunkter på 
den svenska försvarsstrategin . Fanns 
det, frågar Cronenberg, redan i slutet av 
1800-talet en bestämd , om än inte klart 
formulerad tendens att skilja mellan ett 
invasionsförsvar ( existensförsvar) och 
ett neutralitetsförsvar? Ett invasions
försvar skulle därvid förutsätta att 
tyngdpunkten låg på armen, medan flot
tan skulle ha sin största betydelse i ett 
neutralitetsförsvar. Frågan är föga ut
redd , konstaterar Cronenberg.'1 

Både Roseli och Cronenberg sätter 
den successiva m<Jdifieringen av central
försvarstänkandet mot slutet av 1800-ta
let i samband med samhällets utveckling . 
Industrialiseringen , den växande ut
rikeshandeln och utvecklingen av kustre
gionerna medförde att tanken på att 
" frivilligt upplåta" dessa delar av landet 
åt en landstigen fientlig arme tedde sig 
allt mer motbjudande . Hotbilden änd
rades dessutom genom norra Skandina
viens växande betydelse . Utvecklingen 
gick mot ett allt mer periferibetonat för
svar. Enligt Cronenberg hade härvid 
framsynta män inom armen, att ut
kämpa ett tvåfrontskrig: å ena sidan en 
konservativ tantmilitär falang ; å andra 
sidan flottan , som ville möta fienden 
utanför kusten. Cronenberg anser sig 
kunna konstatera att periförsvarstankar
na inte grundade sig på någon medveten 
strategisk analys . 

Roseli finner att ett strikt genomfört 
centralförsvar egentligen inte existerat 
annat än som en tankemodell. Visserli
gen arbetades det träget på Karlsborgs 

fästning och andra inlands fortifikatio
ner, men armens strategi var flexibel. 
Utvecklingen av det svenska kommuni
kationsnätet ändrade t ex successivt för
utsättningarna för armens uppmarsch 
och omgrupperingsmöjligheter. 

* 

Folke Lindbergs Den svenska utrikes
politikens historia, 111:4, 1872-1914 
(1958) och Kunglig utrikespolitik (1950, 
1966), har legat till grund för framställ
ningen i denna uppsats av utrikespoliti
ken och dess samband med försvarspoli
tiken. Folke Lindberg berör försvarspo
litiken tämligen översiktligt för att bely
sa hur den svenska krigsmaktens status 
inverkade på utrikespolitiken och därvid 
främst neutralitetspolitiken , särskilt i 
samband med krigshotet 1885 . ("Att 
åstadkomma ett någorlunda tillfredsstäl
lande neutralitetsskydd för Gotland och 
Östersjökusten visade sig på grund av 
tidigare försummelser vara en besvärlig 
uppgift"). 

Även den svenska sorglösheten i sä
kerhetspolitiska frågor, liksom försvars
agitationen inför 1892 års beslut i här
ordningsfrågan berörs. 

* 
Per Hultqvists arbeten Försvarsor

ganisationen, värnplikten och skatterna i 
svensk riksdagspolitik 1867-1878 (1959) 
och Klasspolitik och statsintresse (1963) 
berör huvudsakligen en annan tid än den 
här aktuella. Forskningarna är ändå in
tressanta i detta sammanhang , då de ger 
en annan bild av försvarspolitiken och de 
agerandes värderingar och motiv än den 
som andra forskare visat upp. Hultqvists 
huvudtanke är att intet av de många 
förslag i kompromissens tecken till lös
ning av härordningsfrågan som Kungl 
Maj:t presenterade , första gången 1873 
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och därefter vid upprepade tillfällen un
der tjugo års tid, var uppriktigt menade. 
Hultqvist driver således ett slags konspi
rationsteori , som ifrågasätter uppriktig
heten hos dem som , med kungen själv i 
spetsen, gav sig ut för att vara kompro
missens förespråkare. 

Torgny Neveus har studerat värnplik
ten och armeorganisationen i svensk po
litik 1880-1885 i avhandlingen Ett be
tryggande försvar (1965). Här undersöks 
den behandling "de stora frågorna" d v s 
härordnings- och skattefrågorna , fick av 
regeringen och riksdagen. Sjöförsvars
frågorna berörs mer i förbigående, då de 
undantagsvis fick väsentliga politiska 
följder (t ex 1880-1881). Det för sjö
försvaret viktiga politiska beslutet 1883 
att bygga pansarbåtar av ny typ intar en 
undanskymd plats i N eveus framställ
ning . Som sensationell betraktas där
emot riksdagens ställningstagande 1884 
till Kungl Maj :ts förslag om att låta byg
ga en liten "minbåt" för sjöförsvaret. 
Det sensationella låg däri att omröst
ningen i kamrarna blev jämn, varigenom 
en splittring inom lantmannapartiet öp
pet demonstrerades . De månadslånga 
riksdagsdebatterna om 1885 års härord
ning undersöks på samma sätt med hän
syn till det politiska spelet , medan det 
förhållandet att diskussionen i anmärk
ningsvärt stor omfattning rörde sig om 
relationerna mellan lant- och sjöförsva
ren knappast observeras . 

Från "Loke" till "Svea" 
Den utrikes- och 
försvarspolitiska bakgrunden 
Den kungliga utrikespolitikens "väp
nade penseer" på 1850- och 1860-talen, 
d v s tankarna på aktivt ingripande i de 
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väpnade konflikter som berörde Öster
sjön och Sveriges grannländer under des
sa årtionden, hade medfört att utrikes
politiken i vida kretsar betraktades med 
misstro . Det var främst landets uppen
bara brist på resurser för krigföring , som 
hade förhindrat militära äventyrligheter. 

Då Oscar II besteg tronen hade makt
förhållandena i Europa förändrats, fram
för allt efter Tysklands seger över 
Frankrike 1871. Oscar II förklarade att 
han önskade åstadkomma en avspänning 
i förhållandet mellan de förenade rikena 
Sverige och N or ge och stormaktsgran
narna, något som skulle främjas av en 
klart uttalad freds- och neutralitets
politik . 

Målsättningen kom till uttryck i bl a 
det utrikespolitiska program som kung
en 1875 förelade den tillträdande stats
ministern Louis de Geer . De förenade 
rikena skulle föra en "fredlig utrikespo
litik så långt och så länge en sådan utan 
vanheder och uppenbar ofärd kan 
bibehållas." Kungen fäste särskilt avse
ende vid "de tvenne närmast angränsan
de stormakternas välvilliga stämning, 
som på allt sätt bör bibehållas och 
stärkas." Men om olyckligtvis framtida 
händelser gjorde ett val mellan dem 
ofrånkomligt, "då icke att förgäta att de 
förenade rikena är protestantiska stater 
/ . .. l dock naturligtvis icke heller att för
bise vad tidpunktens allmänna europeis
ka ställning må föranleda av klok politik 
att för varje särskilt fall besluta". (Oscar 
II sid 49 f) 

Det var en fredspolitik med förbehåll. 
Intet nämndes om neutralitetspolitiken , 
som redan ett år senare sattes på prov. 
Det var den s k balkankrisen som hösten 
1876 hotade att leda till öppen konflikt 
mellan Ryssland och Storbritannien. Det 
befarades allmänt att Östersjön skulle 
bli krigsskådeplats, liksom under 

Krimkriget . Ingen tvekan rådde nu om 
att Sverige-Norge skulle iaktta neutrali
tet. Frågan var hur en sådan politik bor
de utformas. Som en följd av landets mi
litära svaghet , ansåg Oscar II att Sverige 
måste söka stöd utomlands för sin neut
ralitetspolitik. Ett annat problem var att 
en strikt opartisk neutralitet - d v s en 
politik som inte liksom tidigare varit 
välvillig mot sjömakten England - av 
detta land kunde uppfattas som en 
ovänlig demonstration eller ett tillmö
tesgående av ryska krav. Att stöta sig 
med England, vars flotta i farans stund 
fortfarande betraktades som vårt enda 
reella skydd mot en invasion över havet, 
kunde man inte . Utrikesledningen beslöt 
följaktligen att tillämpa samma neut
ralitetsregler som under Krimkriget. 5l 

Kungens diplomatiska trevanden blev 
resultatlösa , men ryktena om ett för
bund med Tyskland och om ryska på
tryckningar och planer på att förvandla 
Östersjön till ett "slutet hav" för andra 
länders flottor än strandägarnas, cirkule
rade bland riksdagsmän och andra in
tresserade. När regeringen 1877 begär
de, att riksdagen skulle ställa det "extra 
kreditivet" till Kungl Maj :ts förfogande 
för neutralitetsförsvaret, fick riksdagen 
ett annars sällan förekommande tillfälle 
att debattera utrikespolitik . Debatten 
inskränktes till ett meningsbyte mellan 
interpellanter och utrikesministern , men 
röjde en stor oro och misstänksamhet 
mot den kungliga politiken. Utrikesmi
nistern (O M Björnstjerna) avvisade alla 
rykten om ett förbund med Tyskland och 
om de förmenta ryska aktiviteterna . 
Han försäkrade att regeringen avsåg att 
bibehålla en sträng neutralitet!) 

I grunden kvarstod dock farhågorna 
för ryska expansionssträvanden och ökat 
ryskt inflytande i Östersjöområdet. Eng
land betraktades alltjämt , nu eventuellt 

jämte Tyskland , som en motvikt mot så
dana strävanden . stridskrafternas bety
delse för neutralitetsförsvaret ägnades 
föga uppmär.ksamhet. 'l 

I den militära planläggningen var 
Ryssland den sannolikaste och farligaste 
fienden , men även ett krigsfall Tyskland 
hade börjat uppmärksammas. 

Skärgårds- eller kustförsvar? 
Återföreningen 1873 av de båda flot
torna följdes av en period av organisato
risk och personell konsolidering samt 
försök att ge begreppet kustförsvar (som 
nu allmänt användes för att ange sjö
försvarets uppgift) en konkret innebörd. 
Det gällde att formulera riktlinjer för 
sjökrigets förande och flottans materiel
la innehåll. 

Bland fackmännen rådde osäkerhet 
och olika åsikter i dessa frågor , vilket 
kom till uttryck i en vid mitten av 
1870-talet livlig offentlig debatt. Bland 
dem som uppträdde i tal och skrift åren 
1873-78 kan nämnas tre riksdagsmän, 
kommendören vid flottan A Adlerspar
re, kommendörkaptenen C G Lindmark 
och en kapten J Mankell."l Två andra 
sjöofficerare, kaptenerna J A V Baeck
ström och E Nordenfalk hörde även till 
debattörerna. Dessutom deltog Kungl 
Örlogsmannasällskapet genom redak
tionella inlägg i sällskapets "Tidskrift i 
SjöväsendeL" 

Lantförsvarets dominerande åsikter 
om Sveriges försvar kan tas till ut
gångspunkt för den följande översikten 
över den offentliga debatten. 

* 

Lennart Roseli har framhållit att någ
ra skriftliga försvarsplaner uppenbarli
gen inte förekommit under tiden före 
tillkomsten 1873 av armens general-
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stab .'0' Vilka slag av planer som än 
kan ha förekommit, så bestämdes dock 
försvarspolitiken av ideerna om ett 
central försvar. "' Generalstabens för
sta mobiliseringsplaner från 1875 och 
dess uppmarsch- och grupperingsplaner 
för armen av år 1878, var upprättade 
med hänsyn till ett krig med Ryssland. 
De byggde också på åsikten att försvaret 
inte kunde avvärja ett anfall redan vid 
kusten, d v s att huvudmotståndet mås
te bjudas inne i landet. 

Huvudanfallet skulle sannolikt riktas 
mot östra Mellansverige. Sjöförsvaret 
skulle koncentreras till Stockholms skär
gård , där flottan, stödd på fasta eller 
flyttbara positioner vid bl a Waxholm 
och Oxdjupet , skulle bjuda segt mot
stånd. Genom försvaret av skärgården 
kunde man hoppas att fienden valde att 
rikta angreppet mot de delar av kusten 
som inte var skärgårdsklädda d v s mot 
mindre gynnsamma landstigningsplatser. 

Om och när fienden trängt igenom 
skärgårdsförsvaret , skulle skärgårdsflot
tan vara beredd att inlöpa i de stora sjö
arna, för där stödja armens operationer 
och försvåra fiendens." ' 

Mankell13
' och Lindmark"' åter

speglade i sina skrifter generalstabens 
syn på Sveriges försvar. Ryssland var den 
sannolikaste (farligaste) fienden, men 
även Tyskland var en tänkbar motstån
dare (dock först sedan detta land erövrat 
Danmark). Mankell tog för givet att ing
en makt skulle "överskrida de oss om
givande haven , om icke de politiska för
hållandena äro sådana att densamma un
der hela kriget kan påräkna ett orubbat 
herravälde till sjöss", vilket dock sällan 
torde bli fallet."' 

Lindmark deklarerade klart att vi bör 
bygga vårt försvar på "självhjälpens och 
de egna ansträngningarnas grund
val" ."' 
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Båda ansåg att armen var den "första 
och förnämsta och kustflottan den andra 
faktorn i försvaret " . Flottan borde ope
rera i " det innerligaste samband med ar
men". Den var att betrakta " dels som 
armens avantgarde , dess frontbeteck
ning och flankstöd, dels som en 
guerillakår" . 171 

Mankell och Lindmark hävdade, lik
som generalstaben, att fienden (Ryss
land) kunde överföra en arme om 
100 000 man till svensk botten och un
derhålla den där. Halva styrkan d v s 
50-60 000 soldater med utrustning kun
de troligen överföras samtidigt i en om
gång mot (sannolikast) området mellan 
Södertörn och södra Roslagen. "' 

Hur borde då sjöförsvaret föras? Lät
ta , snabba fartyg borde spana utanför 
kusten och varna för den annalkande 
fienden. Medan fienden inträngde i de 
yttre farlederna och i mellersta skärgår
den skulle han attackeras och oroas ge
nom framstötar med lätta, snabba fartyg 
och motstötar inom den för våra fartyg 
lämpade terrängen. slutligen skulle an
fallet hejdas genom ett defensivt, men 
segt och rörligt (flyttbart) försvar av inre 
farleder, "pass" och inlopp till viktigare 
hamnar. "' 

De fartygstyper som i konsekvens här
med förordades, framgår av författarnas 
ställningstaganden i kommande försvars
debatter. Här kan vi nöja oss med att 
konstatera att de ansåg att Sveriges och 
Norges resurser omöjliggjorde ett upp
trädande " på sjön" med "stora och 
snabbgående" örlogsfartyg (oavsett om 
de var pansrade eller ej) "så framt icke 
andra och viktigare sjöförsvarsintressen 
helt och hållet skola åsidosättas". De an
slag som kunde beviljas till rikenas sjö
försvar borde således i första hand an
vändas för ett defenstivt, men kraftfullt 
kustförsvar, d v s i första hand ett posi-

tiansförsvar med en lätt, rörlig skär
gårdskomponent för offensiva fram
stötar. 201 

Mankell förordade t o m i sin lärobok 
att den befintliga, svaga " sjögående" 
komponenten av flottan borde utrymma 
Östersjön frivilligt eller söka skydd i nå
gon befäst hamn för att undgå ett för
störande nederlag vid ett ryskt 
anfall. 1

'
1 

Lindmarks åsikter mötte kritik från 
flera håll inom flottan. Tidskrift i 
Sjöväsendet221 ansåg visserligen att 
tankarna på att Sverige " på öppen sjö" 
skulle kunna "kraftfullt uppträda till sitt 
försvar" torde få anses som en sedan 
länge övergiven ståndpunkt. Man erkän
de således " omöjligheten att absolut för
hindra en överlägsen fiende att landstiga 
på något ställe av vår kust". Men då 
Lindmark tror att fienden kan landstiga 
"utan svårighet", ger han inte sjövapnet 
den roll det bör ha: en roll lika viktig 
som armens."' 

Kapten Nordenfalk framhöll i sina 
skrifter att Lindmark företrädde en "o
riktig, föråldrad , uppskattning av skär
gårdens betydelse som stridsterräng för 
ett rörligt sjöförsvar". Det var att leva 
på minnen av forna tiders skärgårdskrig. 
Men våra förfäder vid armens flotta ha
de föga att lära oss "i dessa dagar av sto
ra mekaniska krafter" . 

Havsbandet får inte vara en gräns för 
vår flottas uppträdande, framhöll Nor
denfalk. Detta område ger tvärt om för
svaret såväl det öppna havets som skär
gårdens fördelar. Lindmarks försök att 
" uppföra ett modernt kustförsvar på ar
mens flottas föråldrade grundvalar" bor
de avvisas. Visserligen torde det vara 
omöjligt att "absolut förhindra en över
lägsen fiende att landstiga på någon plats 
på kusten" . Men Sverige borde , utöver 
skärgårdsflottan, förfoga över en sjö-

gående flottstyrka som kunde anfalla 
fienden medan han ännu var till sjöss. 
Nordenfalk förordade således, utöver ett 
fast positionsförsvar, en starkt offensiv 
komponent av örlogsfartyg, som före
trädesvis kunde och borde operera utan
för skärgårdarna, med stöd av replipunk
ter inomskärs. Nordenfalk liknade det 
fasta kustförsvaret vid en operationsbas 
och det rörliga sjövapnet vid en där
utanför opererande kår."' 

1875 års plan 
I åtta års tid hade sjöministerposten in
nehafts av generaler ur armen , då Oscar 
II 1874 utsåg en aktiv sjöofficer, kom
mendörkapten F W von Otter, till sjö
minister. Man väntade nu allmänt ett re
geringsinitiativ i sjöförsvarsfrågan; på ett 
program "som lika litet förde 'stora' som 
'lilla' flottans flagga"."' 

1875 presenterade sjöministern en 
plan, som uppges ha utarbetats efter 
anvisningar av kungen personligen."' 

Planen lades till grund för en omfat
tande sjöförsvarsproposition till 1876 års 
riksdag. 

Planens grundläggande ideer var 
följande: " ' 

- Flottan bör tillmätas samma vikt i 
Sveriges försvar som armen . 

- Saknar Sverige ett starkt sjöförsvar, 
har fienden fördelen av att ostörd kun
na överföra en betydande anfallsstyr
ka till landet och oavbrutet hålla sjö
förbindelserna med hemlandet öppna. 

- Försvaret är endast i ringa mån tillgo
dosett av en flotta som endast är av
sedd för skärgårdskrig. 

- En flotta som förmår uppträda utan
för de egentliga skärgårdsområdena, 
tvingar en fiende till ökad kraftut
veckling och ett stort, kanske allt för 
stort, risktagande. 
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F. W. von Otter 
(1833-1910) 

Utvecklingen av sjökrigsmaterielen 
hade medfört att angriparen snabbare 
och säkrare än förr kunde välja anfalls
mål och genomföra en invasion. Det 
svenska sjöförsvaret måste ta hänsyn 
härtill och kunde, om det gavs erforder
liga resurser, möta detta hot och bjuda 
ett betydligt större motstånd än pes
simisterna föreställde sig. strategiskt 
sett innebar von Otters plan ett rörligt 
skärgårdsförsvar samt ett kustförsvar 
(en kustflotta) med en stark sjögående 
komponent. "1 

Sjöministern krävde att flottan skulle 
tillföras pansarfartyg med starkt artilleri 
som skulle möjliggöra att operations
området kunde vidgas mot havsbandet 
och havet närmast utanför kusten. De 
lätta och snabba mindre fartygen (tor
pedbåtarna) krävde även taktiskt skydd 
av pansrade artillerifartyg. 

flottans uppgifter preciserades. De 
angavs vara 
- att utestänga fienden från våra vik

tigaste hamnar , 
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- att försvåra , om inte förhindra , land
sättning av överväldigande härmassor 
på våra kuster, varhelst en sådan land
sättning försökes samt 

- att om en fiende lyckats landstiga, 
oroa och försvåra hans kommunikatio
ner med eget land och genom opera
tioner på våra inlands farvatten under
stödja egen och motverka en fientlig 
härs framträngande. " 1 

Vid riksdagens behandling av sjöför
svarspropositionen uttalade statsut
skottet ett erkännande till regeringen för 
att den så fullständigt redovisat de stra
tegiska motiv som låg till grund för pla
nen. Utskottet fann dock ingen anled
ning att närmare granska eller ta ställ
ning till planen. Man ville avvakta det 
fullständiga förslag till tantförsvarets 
ordnande som vore att förvänta. Först 
då detta förelåg , kunde riksdagen bedö
ma "vilken ställning sjöförsvaret må bö
ra där intaga". 

Propositionens motståndare begagna
de sig av möjligheten att ifrågasätta och 
kritisera åtskilliga av dess utförliga tak
tiska och tekniska innehåll, särskilt avse
ende de föreslagna sjögående pansar
fartygen med dess omstridda ramm
stävar.'"1 

Sjöministern förklarade något upp
givet att om vi enbart skulle inskränka 
oss till ett skärgårdsförsvar , så kunde 
kostnaderna härför lika gärna satsas på 
försvarsverket till lands. Riksdags
männen Lindmark och Adlersparre an
såg att det var viktigt att armen priorite
rades . Lindmark stödde propositionen. 
Adlersparre anförde ekonomiska skäl för 
att motsätta sig pansarfartygsbyggena . 
Sverige borde företrädesvis anskaffa 
grundgående "tornfartyg" med pansar 
och kraftigt artilleri för positionsför
svaL " 1 

Riksdagen beslöt att bevilja ett be
gränsat anslag till " kustförsvaret", med 
det uttryckliga förbehållet att endast så
dana fartyg fick byggas, vilka helt kunde 
bekostas inom ramen för ett års budget. 
Därmed uteslöts tills vidare varje möjlig
het för flottan att bygga större , sjö
gående fartyg 3

' 1 

Den självprövning inom flottan som 
följde på nederlaget i riksdagen och ana
lysen av orsakerna härtill gällde inte sjö
minister von Otters strategiska plan. 

Kommentarerna i Tidskrift i Sjöväsen
det och händelseutvecklingen under de 
närmast följande åren visar att osäkerhe
ten främst gällde valet av fartygstyper 
och agerandet på det politiska 
planet. 331 

Tillfället ansågs ha varit väl valt att 
1876 söka åstadkomma ett beslut om sjö
försvarets ordnande , oberoende av den 
kompromiss som tidigare träffats röran
de tantförsvaret (som i ringa mån berör
de flottan) . Norrbohm konstaterar att 
nederlaget var partipolitiskt och inte 
fackmässigt betingat. Oväntat hade bå
de anhängarna och motståndarna till in
delningsverket resp värnpliktsförsvaret 
funnit förenligt med sina intressen att 
hålla nere kostnaderna för 
sjöförsvaret. "1 

Sjöministern hade förgäves sökt fram
hålla att hans flottplan inte handlade om 
en stor flotta. Pansarbåtarna kom ändå 
att klassas som "stora fartyg", vars of
fensiva egenskaper a priori gjorde dem 
misstänkta som instrument för en kung
lig äventyrspolitik. 

Riksdagsdebatterna hade även visat 
olägenheterna av det gällande politiska 
systemet. Tvåkammarriksdagen - som 

ännu blott existerat ett årtionde - hade 
en oklar ställning i förhållande till rege
ringen då det gällde ansvaret för och be
fogenheterna vid sjöförsvarets ord
nande . Norrbohm anför som exempel att 
Kungl Maj :t tydligen ansåg sig böra pre
sentera - och riksdagen följaktligen be
sluta om - onödigt många tekniska" och 
taktiska detaljfrågor. Nu hade riksdagen 
beslutat att endast relativt små och billi
ga båtar för skärgårdsförsvaret fick byg
gas, och detta utan att de grundläggande 
principerna för sjöförsvaret hade prö
vats. 

Armen och flottan nödgades existera 
på oberäkneliga politiska ynnestbevis 
och dessa frestade dem att betrakta var
andra som rivaler om anslagen. 351 

Händelserna väckte förstämning och 
stillastående inom sjöförsvaret, säger 
Norrbohm. Kritiken från fackmännens 
sida hade visserligen varit ringa , men 
flottans representanter i riksdagen hade 
inte givit propositionen ett effektivt 
stöd. 361 

I ett föredrag inför örlogsmannasälls
kapet 1879 talade riksdagsmannen och 
kaptenen vid flottan G af Trolie över det 
aktuella ämnet "Vilka fartygstyper anses 
vara de lämpligaste för vårt lands 
försvar? " Föredragshållaren erinrade om 
den rastlösa utvecklingen på sjövapnens 
område, som gjorde långsiktsplaner 
vanskliga att upprätta . Men en plan
mässig uppbyggnad av sjöförsvaret mås
te ändå komma till stånd. De olika åsik
terna inom sjöofficerskåren måste ensas. 
En kommitte av fackmän borde därför 
tillsättas för att söka lösa sjöförsvarets 
materielfrågor . 171 En sådan kommitte 
kom också till stånd genom beslut av 
Kungl Maj:t samma år (1879) ."1 
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Certkommitten 
Kommitten hade som förutsättning för 
sitt arbete att flottans uppgifter skulle 
vara de som angivits av sjöministern i 
propositionen till 1876 års riksdag . 

Den skulle med beaktande av senare 
tiders tekniska framsteg på sjökrigsma
terielens område och med hänsynstagan
de till rikets tillgångar, föreslå lämpliga 
fartygstyper (certer) för flottan . Dess 
uppgift var således inte förutsättnings
lös , vare sig då det gällde fartygens upp
gifter eller kostnaderna för de olika en
heterna , något som kommitten nogsamt 
påpekade . Man valde att utgå från en 
kostnad som motsvarade anslaget till 
sjöförsvaret under de sistförflutna åren. 
Kommitten föresatte sig även att be
gränsa antalet fartygscerter. Den tog åt
ta månader på sig för sitt betänkan
de. 39l 

Kommitten förslog att en helt ny typ 
av pansarbåt (kallad typ A) skulle byg
gas . Båten skulle bättre än några andra 

,t . ,,) 

certer lämpa sig såväl för de traditionella 
uppgifterna i skärgårdsförsvaret som då 
det gällde att förhindra eller verksamt 
försvåra invasion, varhelst sådan för
söktes. Den skulle kunna störa fiendens 
förbindelser med eget land. Pansarbåten 
skulle även kunna utestänga fientliga 
flottor från rikets viktigaste hamnar, 
inklusive de på Gotland och vid Öresund 
(och således, även om det inte utsades , 
deltaga i neutralitetsförsvaret). 

Kommitten lade även fram förslag till 
två typer av lätta "min båtar" (d v s tor
pedbåtar) och en mindre typ av pansar
båt (typ D) avsedd för strid på de inre 
vattnen (inklusive de stora sjöarna). An
märkningsvärt är att ett fortsatt byg
gande av Bienda-typens snabba kanon
båtar inte förordades .'"> 

Kommitten tog inte ställning till frå
gan hur många enheter som skulle byg
gas. Indirekt framgår dock att kommit
ten räknat med att lika många fartyg 
skulle byggas (under en period av 12 år), 

l. kl kanonbåten "Skuld". (" Blenda"-klassen) 
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som sjöministern hade förslagit 1876. 
Under sådana förhållanden skulle von 
Otters flottplan alltjämt gälla med skill
naden att certkommittens fartyg skulle 
ersätta flottplanens (t ex 6 pansarbåtar 
typ A i stället för 6 "rammfartyg")"> 

Certkommittens betänkande visade 
att sjöförsvarets målsmän inte hade av
vikit från den strategiska planen eller 
12-årsplanen för utvecklandet av mo
dern sjökrigsmaterieL Ett omfattande 
arbete hade lagts ned på att inom eller 
utom landet finna fartygstyper , som er
bjöd tekniskt och ekonomiskt fördelakti
ga lösningar. Inom sjöförsvaret var man 
även väl medveten om de ekonomiska 
faktorernas betydelse för flottan på den 
politiska arenan . Därom vittnar an
strängningarna att anpassa planerna till 
" rikets tillgångar" . 

Regeringskris i försvarsfrågan -
försvarskommitteer tillsätts 
År 1880 gjorde regeringen de Geer, där
till enträget uppmanad av Oscar II , " ett 
sista försök" att lösa den kontroversiella 
lantförsvarsfrågan. Förslag till ny värn
pliktslag förelades riksdagen. "l Den
na avvisade dock förslaget och som en 
följd härav avgick regeringen . Till ny 
statsminister utsågs Arvid Posse , vars 
uppgift blev att finna nya vägar till lös
ning av " de stora frågorna " . I samband 
härmed efterträddes sjöminister F W 
von Otter av brodern C G von Otter 
(som ännu var kommendörkapten och 
lotsdirektör). 

En av regeringen Posses första åt
gärder blev att tillsätta två stora " parla
mentariska" försvarskommitteer, en för 
lantförsvarsfrågornas behandling och en 
för sjöförsvaret."> 

Carl Gustaf von Otter 
(1827-1900) 

Regeringen synes från början ha varit 
inställd på att endast tillsätta en lant
försvarskommitte. Planerade lagänd
nngar rörande indelningsverket och 
värnpliktsväsendet skulle emellertid 
även komma att beröra flottan, och då 
det även i övrigt ansågs önskvärt att de 
båda försvarsgrenarna utvecklades efter 
en gemensam plan , beslöt regeringen att 
även tillsätta en sjöförsvarskommitte. 
Vid den konselj , då beslutet formellt fat
tades , uttalade statsministern bl a att 
':klokheten bjuder att vi tar största möj
hga fördel av vårt lands geografiska läge 
och att vi följaktligen inte får förbise det 
stöd som kan vinnas i ett för våra för
hållanden lämpat kustförsvar". 44> 

Sjöförsvarskommitten fick 15 ledamö
ter. Dessa utsågs av statsministern. Per
sonvalet återspeglade Posses politiska 
förankring i lantmannapartiet. De flesta 
ledande partimän och sympatisörer 
fanns med, men däremot ingen politisk 
motståndare till partiet. Fyra av ledamö
terna stod i egenskap av fackmän utan-
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för riksdagen. Ordföranden , kom
mendör B O Stackelberg" 1 tillhörde 
centern, men var väl sedd inom alla par
tier. I likhet med kommendör C G Lind
mark förenade han inflytandet som riks
dagsman med " nödiga detaljinsik
ter" . .t61 

Sjöförsvarskommittens instruktion 
skilde sig i princip föga från den instruk
tion som givits till certkommitten . Upp
draget var att utarbeta förslag till ny sjö
krigsmateriel och till den bemanning 
som denna fordrade. Det gällde att ska
pa ett för våra förhållanden lämpat kust
försvar. Hänsyn borde tas till landets 
ekonomiska bärkraft och till "folkets va
nor och föreställningssätt" . Det nya var 
således att även personalorganisationen 
skulle utredas , uppenbarligen med hän
synstagande till " folkets" syn på indel
ningsverket och värnplikten. 

Neveus har undersökt kommitteernas 
arbete med ledning av lantförsvars
kommittens bevarade handlingar. Sjö
försvarskommittens handlingar har där
emot inte påträffats. " 1 

Ett överraskande utspel 
Medan försvarskommitteerna ännu ar
betade (betänkanden framlades först 
sommaren 1882) inträffade flera händel
ser av betydelse för det kommande be
slutet om sjöförsvaret. 

Med stöd av certkommittens betän
kande överraskade Kungl Maj :t 1881 års 
riksdag med begäran att medel skulle be
viljas till byggande av en första pansar
båt av typ A."l 

Regeringen anklagades för politiskt 
dubbelspel. "Trodde Kungl Maj:t att om 
vi kasta ut några miljoner på fartygs
byggnader , då kommer vi att slippa ifrån 
en allvarlig tillämpning av den allmänna 
värnplikten ... och nöj a oss med ett lös
ligt gottköpsförsvar till lands?"1 
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statsutskottet diskuterade en kom
promisslösning, men stannade vid att yr
ka uppskov med pansarbåtsbeslutet med 
hänvisning till pågående utred
ningar. ">! 

Förutvarande statsrådet F F Carlson 
inledde huvuddebatten i första kam
maren med ett försvarstal för propositio
nen. Ett land med närmare300mils kust 
att försvara , måste ha minst ett, helst 
flera sjögående fartyg. Flottan ägde nu 
inte ett enda tidsenligt sådant fartyg, allt 
medan grannländerna rustade sina flot
tor , framhöll talaren. statsutskottets 

uppskovsförslag och argumenten att ti
den kunde användas till förbättringar av 
fartygstypen , var enligt Carlson blott de 
obotfärdigas förhinder. Ett avslag på 
propositionen måste få ofördelaktig in
verkan på landets utrikespolitiska ställ
ning. 

En annan av de mer bemärkta kam
marledamöterna, A O Wallenberg, var
nade mot övertron på ett utpräglat skär
gårdsförsvar. Majoren i generalstaben P 
A H Stjernspetz511 hävdade att vårt 
lands neutralitet krävde sjöstridskrafter 
som bl a kunde försvara Gotland. Båda 
stödde pansarbåtsförslaget. 521 

Bland kritikerna fanns den kände 
skeppsbyggaren Otto E Carlsund. Han 
visade med exempel ur erfarenheten att 
de befintliga monitorerna alls inte var så 
dåliga i sjön som många påstått. Pansar
båten typ A borde tekniskt förbättras in
nan den byggdes . ' 31 

Längst i motståndet mot Kungl Maj:ts 
förslag gick överste R M Klinckowström 
som yrkade avslag på såväl propositio
nen som utskottets förslag. " 1 

I andra kammaren försvarades propo
sitionen först av ordföranden i den nyli
gen tillsatta sjöförsvarskommitten, kom
mendör B O Stackelberg. "> 

Statsminister Arvid Posse uppträdde 

själv i båda kamrarna för att i sjöminis
terns frånvaro tala för sjöförsvaret. Det 
låg i landets i intresse , hävdade Posse , 
att genom ett lämpligt kustförsvar möj
liggöra att kostnaderna för lantförsvaret 
kunde hållas nere. Pågående utredning
ar skulle dock troligen visa att sjöförsva
ret måste inta en underordnad roll i för
hållande till lantförsvaret. Men även un
der sådana förhållanden fordr ades ma
teriel , varav flottan led brist. 56> 

Som försvar för propositionen och 
som argument för pansarbåten måste 
Posses anförande för många tett sig " på
fallande ödmjukt".''> Generallöjtnant 
C M Björnstjerna fann sig också för
anlåten att söka försvara regeringen: 

"Vi känner alla den olyckliga strid som 
under så många år pågått om vårt sjö
försvar såväl inom representationen som 
utom den . Följden är att flottan gått till
baka i förhållande till utvecklingen inom 
andra länders flottor " ... Kungl Maj:t be
gär nu en pansarbåt för att hålla fienden 
från våra kuster. Utskottet bjuder på 
fartyg som regeringen inte begärt. Man 
bjuder några små båtar till försvar för en 
fästning /Karlsborg/ vars bygge fram
skrider så långsamt att den inte på mans
åldrar kommer att kunna försvaras. Kan 
det vara lämpligt att samla försvaret i 
hjärtat av landet men lämna gränserna 
öppna för fienden , frågande Björnstjer
na. 

Kommendörkapten Lindmark sökte 
ta udden av den tekniska kritik"> som 
riktats mot pansarbåten inom kamrarna . 
Han vände sig bl a mot dem som utnytt
jat hans reservation i certkommitten 
som argument i debatten. Händelseut
vecklingen kunde snarast anföras som 
ett stöd för pansarbåten. Tekniska för
bättringar kunde åstadkommas , menade 
Lindmark, som förutsatte att om rege
ringen får ansl aget, "är det en given följd 

att man låter typen undergå en ny pröv
ning och detaljgranskning innan fartyget 
beställs". 591 

Sedan första kammaren bifallit Kungl 
Maj:ts proposition och andra kammaren 
avslagit densamma, gick förslaget till ge
mensam votering. Här avslogs regering
ens förslag , dock med knapp majoritet 
för motståndarna till pansarbåten. 60> 

Följder av utspelet 

Sjöförsvarspolitiken hade varit en hu
vudfråga vid 1881 års riksdag. Inne
börden och följderna av det partipolitis
ka spelet har som tidigare nämnts stude
rats av Neveus. statsministern, som räk
nade med att ha en "parlamentarisk" 
förankring i riksdagen hade , därtill upp
muntrad av kungen och i förlitan på för
sta kammarens kända försvarsvänlighet, 
beslutat att göra ett utspel i sjöförsvars
frågan. 

Sannolikt ville Arvid Posse även be
gagna tillfället att åstadkomma en änd
rad avvägning mellanlant-och sjöförsva
ren till flottans förmån. I detta ansåg sig 
regeringen kunna räkna med stöd från 
kretsar inom riksdagen som motsatte sig 
kostnadskrävande reformer av härord
ningen.6>> 

Självfallet önskade också sjömm1ster 
von Otter begagna ett tillfälle , som be
dömdes som gynnsamt, att driva sjö
försvarsfrågan till ett positivt avgörande. 

I stort sett uteblev det parlamentaris
ka stödet. S A Hedin beskyllde regering
en för dubbelspel. statsministerns parti
broder inom det mäktiga lantmannapar
tiet, Emil Key, förklarade att försöken 
att "driva fram bifall till pansarfartyget" 

v~r detsamma som att " flytta huvudupp
giften för försvaret från armen till 
flottan " 6'> 
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Emil Keys kompromissförslag i stats
utskottet var ett försök att medla , att 
undvika splittring i lantmannapartiet 
och att rädda regeringen från ett poli
tiskt bakslag. Misslyckandet innebar slu
tet för Posses s k parlamentariska tid. 
Men uppenbarligen fäste inte Posse så 
stor vikt vid nederlaget. Varken stats- el
ler sjöministern tog de "parlamentaris
ka" konsekvenserna. Pansarbåten an
sågs av allt att döma som en allt för obe
tydlig bricka i det politiska spelet för att 
bringa regeringen eller sjöministern på 
fall. 

Ett allvarligt försök hade gjorts att 
förverkliga 1876 års flottplan och cert
kommittens fartygstyper. Sjöförsvarets 
målsmän hade klart för sig att det poli
tiska motståndet mot pansarbåten var 
stort. Anmärkningsvärda försök gjordes 
att därför att tona ned de enligt deras 
mening överdrivna farhågorna för att 
Sverige skulle få en allt för stor och dyr
bar flotta. Det var nu inte fråga om ett 
stort fartyg, sade statsministern , och 
även om så vore, skulle vi inte behöva 
frukta för att få en allt för stor 
flotta. 631 

Major Stjernspetz framhöll att typ A 
inte var annat än en fortsatt utveckling 
och förbättring av en fartygstyp vi redan 
har; en monitor av starkare cert som 
med fördel kan uppta strid i öppna 
sjön. 641 

Det hade inte lyckats för sjöförsvaret 
att utnyttja det parlamentariska läget 
och att hålla sjöförsvarsfrågan utanför 
den politiska kontroversen om tantför
svar och skatter. Ändå är det uppenbart 
att flottans positioner flyttades fram. 
Därom vittnar det knappa voteringsne
dertageL Inom delar av riksdagen fanns 
ett ökat intresse för sjöförsvarets pro
blem . 

Ändå var besvikelsen stor inom flot-
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tan , vilket bl a framgår av en redak
tionell artikel i Tidskrift i sjöväsendet 
1882 (s32): 

"Efter den utgång denna viktiga fråga 
erhöll vid riksdagen torde det ej vara 
svårt för flottans män att se, huru landet 
ligger , så att de ej invagga sig i några lju
va drömmar att ett verkligt sjöförsvar 
kan komma att spira upp ur jordbrukare
intresset i vårt land." Flottans män upp
manades att sprida upplysning om sjö
försvaret och att avvakta bättre tider , då 
andra intressen i landet (handel , sjöfart, 
industri) lyckas göra sin rätt gällande och 
visar en klarare uppfattning om flottans 
betydelse för fosterlandets förkovran 
och säkerhet. 

Det var nu som sällskapet SKULD bil
dades bland yngre sjöofficerare. 651 

Utomparlamentarisk aktivitet 

Försvarskommitteernas arbete och re
geringen beredning av försvarsfrågorna 
till 1883 års riksdag , föranledde en för 
sin tid omfattande offentlig debatt , av
sedd att påverka beslutsfattare , riks
dagsmän och den allmänna opinionen. 

Emil Key , som inom lan tförsvarskom
mitten verkade för att utjämna mot
sättningarna, skrev på uppmaning av 
statminister Posse och krigsministern, 
två broschyrer om "de stora frågorna". 
Den ena av dessa behandlade skatte
problemen, den andra de rent militära 
frågorna. 661 

Ett av syftena med den sistnämnda 
skriften var att sprida upplysning om det 
härordningsförslag som förbereddes. 
Key berörde emellertid även sjöförsva
ret. Vad som först kan noteras är att Key 
polemiserade mot de åsikter som hade 
börjat framföras av en vid denna tid allt 
mer aktiv freds- och neutralitets
rörelse. 67

1 

Key ville inte förringa värdet av freds
rörelsen , men angrep "avväpningstan
karna" i dess naiva former. Vi kunde 
ingalunda se framåt mot en evig fred , 
framhöll Key . Ett problem var att freds
rörelsens argument utnyttjades för att 
förhindra en lösning av försvarsfrågorna. 

Iden att flottan borde vara Sveriges 
viktigaste försvarsvapen skulle vara 
lycklig - om den kunde förverkligas, 
skrev Key. Våra kuster är långa och svå
ra att försvara. Kostnaderna skulle bli 
oöverstigliga. Vi kan aldrig hålla jämna 
steg, tekniskt, med omvärlden. Ju mer vi 
offrar på flottan desto mindre kan vi sat
sa på hären. Det kan således aldrig bli 
fråga om att göra flottan till huvud
vapnet. När "försvarsnihilisterna" på
står sig vilja lägga tyngdpunkten på sjö
försvaret är det fråga om politiskt falsk
spel. Deras avsikt är endast att på detta 
sätt söka hindra att ett verkligt betryg
gande tantförsvar organiserades."'1 

Flottan behövs "som en viktig bunds
förvant till lantförsvaret" , framhöll Key. 
De måste handla efter en gemensam 
plan, som dock ännu saknades. 

I brev till Key uttalade statsministern 
sin uppskattning av skrifterna. Både han 
och krigsministern hade läst dem med 
nöje och belåtenhet. 

Att centralförsvarsstrategin var enda 
möjliga försvarsprincip, hävdade även 
förutvarande sjöministern (1870-74) ge
neralmajor B A Leijonhufvud i en brosc
hyr 1882. Sverige saknade möjlighet att 
förhindra en fiende att fritt välja lands
tigningsplats och att där snabbt koncen
trera överlägsna styrkor. Leijonhufvuds 
åsikter sammanföll väl med generalsta
bens. 

T f generalstabschefen, Axel Rappe 
utgav 1883 en skrift i vilken han förklara
de innebörden av och skälen till Kungl 
Maj :ts förslag till härordning , byggd på 

lantsförsvarskommittens betänkande . 
Rappe var dock mindre doktrinär i sin 
syn på centralförsvarstrategin. Rappes 
strategi innehöll moment av - från ar
mens synpunkt sett - ett periferibetonat 
försvar. 701 

Mer positiv till sjöförsvaret var major 
Stjernspetz i sin broschyr "Om grunder
na för Sveriges sjöförsvar. .. " (1883). 

Utrikespolitik och försvar måste stå "i 
det innerligaste samband". Vårt försvar 
måste vara defensivt och klart visa vår 
vilja till fred och neutralitet skrev 
Stjernspetz. Men det är ett allvarligt 
misstag att tro att neutraliteten befriar 
oss från kännbara uppoffringar för för
svaret. 

Sverige har resurser att hålla sig med 
en flotta som kan mäta sig med övriga 
östersjömakters. Sverige borde bli "den 
tredje sjömakten" i Östersjön. Då skulle 
flottan kunna bidra till maktbalansen 
och bli ett effektivt medel i neutralitets
försvaret. Ingen av de båda övriga ös
tersjömakterna /Ryssland och Tyskland/ 
skulle nämligen riskera att den svenska 
flottan lades i motståndarens vågskål. 

Den som hävdar att Sverige inte har 
råd att ha ett starkt sjöförsvar och därför 
måste hålla ett "så kallat starkt tant
försvar", låter påskina att det skulle vara 
fördelaktigare att mäta sig med fienden 
till lands, något som i själva verket är 
omöjligt, hävdade Stjernspetz. 71 1 

Aven den på sin tid ansedde järnvägs
byggaren , major Cl Adelsköld hörde till 
de riksdagsmän som deltog i debatten. 
Liksom Stjernspetz stödde han sjöför
svaret. Adelsköld, som var bekant med 
" vår frejdade landsman" John Ericson , 
animerade denne att uttala sig för en av
vägning mellan försvarsgrenarna till flot
tans förmån. 721 

Anmärkningsvärt är att ingen sjöoffi
cer synes ha deltagit i denna offentliga 
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debatt, trots den uppmaning som riktats 
till flottans män i Tidskrift i sjöväsendet 
att sprida upplysning om sjöförsvaret. 
Inte heller synes de ha deltagit i de folk
möten som anordnades i försvarsfrågan 
under 1881. 731 

1882 års försvarskommitteer 
Efter två års arbete avlämnade de båda 
försvarskommitteerna i juni och augusti 
1882 sina betänkanden. 141 

Lantförsvarskommitten vände sig mot 
dem som "ständigt föra talet , att vi ej 
hava något att frukta av våra grannar, i 
det att vårt lands belägenhet ... vore så 
avskilt , att härigenom varje fientligt an
fall skulle komma att förebyggas". Vil
jan att leva i fred är inte något medel att 
undgå krigshot. 

Sjöförsvarskommitten kritiserade på 
liknande sätt dem som "tror att säkraste 
medlet att undgå krig är avväpning" . 
Det är inte nog med att vid andras tvis
ter förklara sig vilja stå neutral. Saknar 
vi medel att upprätthålla neutraliteten, 
blir den ej respekterad, (s 33). 75

1 

Faran för krig är för närvarande inte 
stor, säger sjöförsvarskommitten vidare, 
men förhållanden kan ändras. Vi måste 
beakta att det tar tid att skapa ett be
tryggande sjöförsvar. Varje dröjsmål 
medför faror. 

Vi bör i första rummet lita på våra eg
na försvarsresurser. Om vi med något 
hopp om framgång måste söka andras bi
stånd, bör vi inte själva stå värnlösa, (s 
36). 

l lantförsvarskommittens betänkande 
är centralförsvarsprinciperna omiss
kännliga. 761 Kommitten granskar 
Sveriges militärgeografiska förhållanden 
och ställer frågan: "Bör detta vårt läge 
föranleda oss att vid anordnandet av vårt 
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försvar i dess helhet låta lant- eller sjö
försvaret ingå som huvudsakligaste 
faktorn?"(s 67). 

Med argument som redan framförts av 
Emil Key i dennes ovan nämnda skrift 
förklarar kommitten att det visserligen 
skulle vara lyckligast om vi kunde göra 
oss till herre över de omgivande haven , 
men härför saknar Sverige tyvärr resur
ser. Därför måste vi "vara beredda att 
redan vid ett krigsutbrott se vår jord 
trampas av fienden". Tyngpunkten i för
svaret "bör falla inom området för vår 
krigsmakt till lands". Endast inom ar
men kan folkets samlade vilja och för
måga till försvar fullt ut tillvaratagas, 
(s 38 f). 771 

Lantförsvarskommitten ansåg sig ha 
beaktat det stöd som lantförsvaret i fa
rans stund kunde påräkna från sjöförsva
ret. Kommitten ansåg att flottan borde : 

- inskränka fiendens anfallspunkter och 
tvinga denne att förlägga dessa punk
ter så långt som möjligt från landets 
mest ömtåliga områden , främst hu
vudstaden, 

- i tid upptäcka fiendens annalkande 
och avsikter, 

- sedan fienden landstigit, genom ope
rationer i våra skärgårdar och på lan
dets insjöar understödja egen och mot
verka en fientlig härs framträngande. 

Kunde flottan därutöver " försvåra 
fiendens landstigningsförsök samt oroa 
fiendens förbindelser med eget land" , då 
hade sjöförsvaret, "med de medel vi å 
detsamma torde kunna offra" gjort en 
värdefull insats , (s 38 ff). 781 

Sjöförsvarskommitten anslöt sig i prin
cip till uppfattningen om armens primat. 
Med hänsyn till de resurser som måste 
satsas på hären, hade den varit nödsakad 
att avstå från möjligheten att förslå en 
pansarflotta, stark nog att samlad möta 

fienden i öppen sjö för att där "erbjuda 
batalj". Flottan kunde därmed inte ut
göra ett så starkt hinder för den anfal
lande, att denne inte , förr eller senare, 
kunde genomföra en landsättning av 
starka krafter på kusten. 

Men kommitten godtog ändå inte den 
underordnade roll som lantförsvarskom
mitten ville tilldela flottan. Angriparen 
skulle inte, som det sades, "redan vid 
krigets början", trampa svensk jord. 
Flottan var landets första försvarslinje. 
"Henne tillkommer äran att uppta första 
stöten av anfallet" . Flottan skulle verka 
främst utanför det område "dit härens 
vapen icke nå". Genom ett rörligt upp
trädande till sjöss borde flottan i det 
längsta förhindra eller försvåra en fient
lig landsättning. Flottan borde delta i 
försvaret av Gotland och Öland. Den 
skulle "spela den väpnade rekognosö
rens roll" och "när tillfälle erbjuder sig" 
angripa den fientliga transportflottan till 
sjöss eller i dess mest sårbara läge, under 
själva landsättningen. Från många "ut
fallsområden" bör flottan göra över
raskande framstötar mot fiendens för
bindelselinjer med hemlandet."l 

För att rätt kunna fullgöra dessa upp
gifter, måste flottan "kunna hastigt för
flytta sig till vilken hotad punkt som 
helst på vår långsträckta kust" och "där 
förhållandena inte är allt för ogynnsam
ma, upptaga strid med fiendens pansar
fartyg" . 

Kommitten beskrev utförligt hur en 
flotta med sådana uppgifter borde vara 
sammansatt. Här anslöt man sig till cert
kommittens uppfattning, varigenom 
kontinuiteten i planläggningen ytterliga
re underströks. 

Kommitten föreslog således ett ny
byggnadsprogram över 15 år av bl a 8 
pansarbåtar (i princip typ A) och 34 
"minbåtar" (senare benämnda torped-

båtar). Härav borde bl a tre pansarbåtar 
snarast anskaffas. 

* 

Man kan konstatera att de båda kom
mitteerna i princip var eniga om behovet 
av ett för våra förhållanden starkt för
svar och var tyngdpunkten i de samlade 
försvarsansträngningarna borde ligga. 

Sjöförsvarskommitten var , naturligt 
nog, utförligast i argumenten för neut
ralitetsförsvaret och i betonandet av 
flottans roll såväl vid upprätthållandet 
av neutraliteten som en faktor av vikt i 
vågskålen vid en eventuell allians. 80

1 

Sjöförsvarskommitten vidareutveck
lade och preciserade de uppgifter som 
angivits för sjöförsvaret redan av F W 
von Otter åren 1875-76. Det offensiva 
elementet förstärktes, särskilt målsätt
ningen att energiskt angripa fiendens 
transportflotta. Kommitten bortsåg inte 
från behovet av ett marint försvar av de 
inre skärgårdarna och på de stora sjö
arna. Uppgiften sköts dock i bakgrunden 
till förmån för ett reellt periferiförsvar. 

Lantförsvarskommitten hade "på 
egen hand" angivit flottans uppgifter, 
för att därmed tillmötesgå de krav som 
framställts på att försvaret skulle "redan 
i freden utvecklas efter en gemensam 
plan" ."'1 Sjöförsvarskommitten hade 
formulerat delvis andra och vidare upp
gifter för flottan. Förhållandet observe
rades och föranledde undran och kritik. 
Vem hade rätt? Hade kommitteerna 
samarbetat (så som det instruktions
mässigt ålåg dem)? Vilka åtgärder hade 
regeringen vidtagit för att leda och in
rikta arbetet mot gemensamma mål (en 
rätt gentemot kommitteerna som rege
ringen uttryckligen hade tilldelat sig i 
kommittedirektiven)? 
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Något svar gavs knappast på frågorna. 
Regeringen utsattes emellertid för 

kritik för bristande ledning och samord
ning av kommittearbetet. På en del håll 
tyckte man sig se en vacklande hållning , 
ja t o m ett "dubbelspel" från statsmi
nisterns sida. Man misstänkte nu liksom 
tidigare att Posse önskade tillgodose sjö
försvarets behov så väl som möjligt, för 
att senare kunna pruta på lant
försvarets. 821 

De båda redaktörerna S A Hedlund 
och K A Gumaelius hävdade under 1883 
års riksdagsdebatter att gemensamma 
sammankomster med kommitteerna en
dast ägt rum vid enstaka tillfällen på ett 
sent stadium av kommittearbetet (såvitt 
bekant i februari och april 1881) . Gu
maelius ansåg att lantförsvarskommitten 
inte hade tagit tillräcklig hänsyn till sjö
försvaret. Båda beklagade att en gemen
sam försvarsplan alltjämt saknades och 
att intet sagts om hur armen och flottan 
skulle samverka. 831 

* 

Försvarskommitteernas betänkanden 
remitterades till ett flertal myndigheter 
för yttrande. Marinförvaltningen och 
Chefen för Flottans Militärpersonal ha
de inga principiella invändningar mot 
sjöförsvarskommittens förslag eller mo
tiven för dessa. Förvaltningen ansåg 
dock att det var nödvändigt att bygga 
fler fartyg än de som kommitten rekom
menderat. sjöministern bemötte förvalt
ningens krav och förklarade att det var 
orealistiskt att utsträcka nybyggnads
perioden utöver de 15 år som kommitten 
föreslagit.,.> 

Däremot kritiserade von Otter kom
mitten för att den inte tagit upp den av 
sjöministern omhuldade lätta, snabba 
kanonbåten typ Blenda i sitt förslag till 
framtida fartygsbygge."'1 
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En sjövind blåser upp 
Efter den långa politiska uppladdningen , 
var spänningen stor då försv arsproposi
tionerna 1883 kom på riksdagens bord. 
Remissdebatterna i kamrarna förrådde 
starka kritiska strömningar mot Kungl 
Maj :ts förslag. Lantmannapartiet och 
centern var splittrade framför allt i sin 
inställning till den föreslagn a härord
ningen. Flera talare i första kammaren 
förklarade att lantförsvarskommitten 
varit allt för bunden i sin syn på den stra
tegiska hotbilden. Fiendens frihet att 
välja anfallsmål och att insätta över
lägsna invasionsstyrkor ansågs ha 
underskattats. 861 

I andra kammaren framträdde " rebel
len " lektor A Rundbäck med förklaring
en att härordningsförslaget saknade stöd 
ute i landet. "'1 Sjöförsvarskommittens 
förslag var däremot " både med avseende 
på kostnadsökningen och i andra hänse
enden" vida mer tilltalande , än 
lantförsvarskommittens. 881 

Riksdagen beslöt nu att tillsätta ett 
särskilt utskott för behandling av för
svarsfrågorna. Utskottets sammansätt
ning tillmättes stor vikt. Bland ledamö
terna från andra kammaren återfanns 
kommendör B O Stackelberg. Ä ven i 
övrigt var sakkunskapen väl företrädd 
bland de 24 ledamöterna , särskilt från 
lantförsvaret, med fyra generaler och en 
överste."9> Förre statsministern Louis 
de Geer utsågs till ordförande i utskot
tet. " Illavarslande" rörande stämningen 
i utskottet var att " försvarsnihilisten" 
Carl Ifvarsson utsågs till vtce 
ordförande. 901 

Till utskottet remitterades propositio
nerna rörande indelningsverket och 
värnpliktslagen samt ett förslag till lag 
angående sjöförsvarets organisation. 
Även 13 motioner överlämnades till ut
skottet för behandling. 

Arbetet inom utskottet drog ut på ti
den. Först efter c: a tre månader var man 
färdig med ett utlåtande. Detta överens
stämde då det gällde lantförsvaret i hu
vudsak med Kungl Maj:ts förslag , vilket 
kunde betraktas som en framgång för re
geringen . Men betänkandet var försett 
med inte mindre än 18 reservationer. 
Skrivningen var sådan , att om härord
ningsförslaget föll i riksdagen , skulle hel
ler inte lagen om sjöförsvarets organisa
tion godkännas. Det kan ses som ett sätt 
att " samordna" sjöförsvarsfrågan med 
"de stora frågorna" rörande indelnings
verk, värnplikt och skatter efter en ge
mensam organisatorisk och ekonomisk 
plan . Förslaget om anslag till byggande 
av en pansarbåt avstyrktes "'1 

Debatterna i kamrarna kom i hög grad 
att röra sig om tekniska och ekonomiska 
detaljer. Frågan om avvägningen mellan 
armen och flottan blev till stor del en frå
gan om ekonomi . Därtill kom att från 
flera håll flottan kom att utnyttjas som 
en bricka i spelet om härorganisationens 
uppbyggnad. Krigsmaktens betydelse 
och uppgifter i stort ägnades föga upp
märksamhet. "Väl nämndes vid några 
tillfällen fienden , men då bara som en 
helt fiktiv företeelse " .'"1 

Det förekom emellertid några intres
santa inslag i diskussionen som berörde 
säkerhetsfrågorna och försvarsgrenarnas 
strategiska uppgifter. 

statsministern förklarade t ex i första 
kammaren att vi i "händelse av anfa ll 
skulle stå tämligen redlösa" , ett uttalan
de som väckte uppseende och ansågs 
vittna om utrikespolitisk omdömeslös
het. 9'> 

Major Stjernspetz framhöll i kam
maren att med tanke på försvaret av 
Gotland och tryggaodet av neutraliteten 
borde Sverige vara väl rustat till sjöss. 
En stark flotta är det enda som kan ge 

styrka åt vår fredliga politik. Stjernspetz 
och förre finansministern H L Forssell 
hyste oro för att Sverige skulle kunna 
betvingas genom ekonomisk krigföring . 
Kan den nya härordningen skydda kust
befolkningen, de sjöfarande? Kan den 
hindra kuststäder och fiskesamhällen 
från att plundras och brännas? 

Kan inte fienden förkväva oss utan in
vasion om vi inte kan försvara oss till 
sjöss? Vad menas med orden "ett be
tryggande försvar", var frågor de ställde. 
Fienden tar våra öar och utnyttjar dem 
som baser. Armen ger oss inte ensam nå
gon varaktig trygghet. Sjöförsvaret mås
te därför stärkas. " 1 

Krigsminister K A Ryding, förklarade 
att "det blåst upp en sjövind i kam
maren. Det var en osund vind", ansåg 
han. "Att inte sjöförsvaret ensamt kan 
giva ett betryggande försvar, i den tron 
är jag uppfostrad, sade Ryding. Flottor 
är mer utsatta för olycksrisker än 
armeer!'1 

Stjernspetz replikerade att han avsåg 
rösta för Kungl Maj:ts förslag utan att 
därför avstå från att "osunt" rösta på en 
förstärkning av sjöförsvaret. De ut
bredda åsikterna om armens dominans i 
försvaret hade sina rötter i de minnen 
och traditioner som ännu levde kvar i 
bygderna. Armen med dess talrika per
sonal finns överallt i landet; sjöförsvaret 
är representerat blott på några få stäl 
len , framhöll Stjernspetz." 1 

Statsministern Posse var ironisk : När 
det är fråga om att satsa på armen, då 
vill man ha en flotta- och tvärt om. På 
det sättet får man ingenting. De radikala 
förslag som framförts, att mer pengar 
skulle satsas på flottan och att ingen 
större ökning av lantförsvarets styrka 
skulle ske, var oantagliga."'' 

Även i övrigt gick åsikterna isär om 
försvarsgrenarnas relativa betydelse. A 
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O Wallenberg framhöll t ex att det dy
raste av allt skulle vara att låta fienden 
göra landet till krigsskådeplats. C G af 
Ugglas hörde till dem som ansåg att det 
däremot var farligt att lita för mycket på 
flottan . Blir den slagen , ligger landet , 
utan ett starkt lantförsvar , öppet för 
fienden ."71 

r andra kammaren framträdde bl a 
krigsministern och generallöjtnant 
Björnstjerna med argument för proposi 
tionerna som väl överensstämde med ge
neralstabens och lantförsvarskommit
tens uppfattning. 9

' 1 

Andrakammardebatten fick emeller
tid sin speciella karaktär genom " Rund
bäckarnas" agerande. "") Armeorga
nisationen borde bygga på det beståen
des grund /d v s indelningsverket/ häv
dade lektor Rundbäck. Försvarets 
tyngdpunkt borde ligga mindre i det 
kostsamma lantförsvaret än i det " vä
sentligt billigare" sjöförsvaret. Med vårt 
lands läge " bortom haven" och med våra 
stora öar att försvara , borde vi söka 
trygghet i flottan. Därigenom sku lle vi 
inte bara hindra ett landsättningsföre
tag. Själva anfallsplanen skulle avväpnas 
om fienden visste att han inte var "obe
stridd herre till sjöss" . Utan ett sådant 
sjöförsvar skulle däremot krigets olyckor 
drabba vårt territorium. Hären skulle 
därvid inte, hur mycket vi än kostade på 
den , i längden kunna stå emot över
makten. 

Fjorton av kammarens ledamöter in
stämde i yttrandet. 1001 

Kommendörkapten G af Trolie fram
förde i avvägningsfrågan samma tankar 
som sjöförsvarskommitten. Flottan bor
de få sin pansarbåt. Men tyngdpunkten i 
försvaret borde ligga på armen. \0\) 

slutresultatet i kammarens debatter 
blev att sparsamhetslinjen segrade och 
härordningsförslaget förkastades. 11121 
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Kamrarna hade stannat i olika beslut 
och då i detta fall gemensam votering in
te kunde äga rum , hade riksdagen av
visat inte bara propositionerna om indel
ningsverket och värnplikten utan även 
motsvarande lagförslag rörande sjöför
svaret. 

Med anledning härav inlämnade sjö
ministern en ny proposition rörande an
slagen under 5.huvudtiteln för 1884, 
byggd på gällande organisation av sjö
försvaret. Ä ven här framförde Kungl 
Maj:t förslag om att medel skulle bevil
jas till påbörjande av en ny pansar
båt.\"'! 

statutskottet yrkade avslag på fram
ställningen. I stället föreslogs ett mindre 
belopp till byggande av minbåtar. 1041 

Debatten i första kammaren blev 
tämligen kort , men rik på tekniska och 
taktiska detaljer. Sjöminister C G von 
Otter försvarade således pansarbåts
typen med stöd av en rad fakta och data 
rörande typens ändamålsenlighet och re
lativt låga kostnader. 1051 Första kam
maren biföll sedan propositionen utan 
att omröstning behövde tillgripas. 1061 

I andra kammaren talade bl a sjöför
svarskommittens ordförande , kom
mendör Stackelberg för propositionen. 
Han avvisade utskottets farhågor för att 
"stora pansarbåtar" skulle leda till en 
"storartad utveckling" av sjöförsvaret. 
Intet var felaktigare , framhöll Stackel
berg. Den storartade utvecklingen var 
inte något annat än ett försök att vid
makthålla flottans nivå. Pansarbåten var 
en vidarutvecklad monitor. Den sist
nämnda fartygstypen var nu föråldrad 
och måste ersättas . De tekniska och 
taktiska kraven hade ökat och måste till
godoses i den nya pansarbåten. 

Stackelberg tyckte att lantmannapar
tiet gärna kunde förena sig med "sjö
mannapartiet" och bifalla Kungl Maj :t 

förslag. Varken den politiska eller mili
tära tyngdpunkten skulle härigenom " i 
ringaste mån rubbas" . Vi flottans män 
strider inte om rangen eller makten . Vi 
kämpar för flottans tillvaro , inte för vår 
egen skuld , knappast ens för flottans , 
utan för att landet behöver den . 1117

> 

Kommendör Lindmark förklarade nu 
varför flottans män inte stött Rundbäc
karna och inte tidigare (med något un
dantag) talat för flottan under härord
ningsdebatterna. 

Innan "de stora frågorna" var avgjor
da , sade Lindmark , förmärktes från flera 
håll intresse för ett starkt sjöförsvar. 
" Jag förstod nog att detta var ett vapen , 
varigenom man vill komma åt det fram
lagda förslaget till lantförsvarets 
ordnande." Detta hade Lindmark inte 
velat medverka i, men då nu dessa frågor 
fallit, kände sig Lindmark fri att argu
mentera för ett starkt sjöförsvar. "Jag 
hade trott mig hos några av lantman
Dapartiets män kunna påräkna ett stöd 

Pansarbåten Svea (1886) 

för den pansarbåt , varom här är fråga. 
Tyvärr var detta en villfarelse" .'0'1 

Andra kammaren avslog också pansar
båtsförslaget med stor majoritet. Frågan 
gick nu till gemensam votering, med re
sultatet att anslag beviljades till den för
sta pansarbåten typ A , som kom att bära 
namnet Svea. '"'> 

Några kommentarer 
Ett beslut som skulle få mycket stor be
tydelse för flottan och landets försvar 
hade därmed fattats efter gemensam vo
tering med obetyd lig majoritet och näs
tan helt i skuggan av de långvariga de
batterna om "de stora frågorna" . 

Sjöförsvaret hade inte samma dignitet 
som lantförsvaret , vilket tydligt framgår 
av att det positiva pansarbåtsbeslutet 
vägde lätt i jämförelse med regeringens 
nederlag i de övriga försvarsfrågorna . 
Riksdagens negativa inställning här be
tydde slutet för Posses tid som statsmi
nister (även om större delen av regering-
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en, med krigs- och sjomm1strarna satt 
kvar). Utbrytarna inom centern och 
lantmannapartiet, d v s Rundbäckarna, 
hade medverkat till att försvarsd ebatten 
oväntat kommit att handla relativt myc
ket om den ekonomiska avvägningen 
mellan lant- och sjöförsvaren . Lektor A 
Rundbäcks argument, som här anförts 
som representativa för "rebellerna" , bär 
omisskännlig prägel av sjömilitär sak
kunskap. Det hindrar inte att Lindmark, 
i egenskap av representant för denna 
sakkunskap (liksom von Otter och Stac
kelberg) lojalt undvek att gå in i debat
ten på ett tidigt stadium, för att inte för
svåra en uppgörelse om tantförsvaret 
(som ju även skulle medfört en lag om 
flottans framtida ordnande). 

Debatten om pansarbåten rörde sig, 
liksom motsvarande debatt 1881, i an
märkningsvärt stor omfattning om dess 
tekniska detaljer, något som tenderade 
att skymma sikten då det gällde de över
gripande frågorna om pansarbåtens 
uppgifter. Det är också påfallande att 
flottans företrädare nu, liksom i riks
dagsdebatterna två år tidigare, sökte to
na ned innebörden av pansarbåtsförsla
get. Frågan om flottans uppgifter och 
sättet att lösa dessa berördes endast i 
förbigående i debatterna. Sjöförsvarets 
strategiska planer ifrågasattes lika litet 
vid 1883 års riksdag som två år tidigare. 

Både centern och lantmannapartiet 
hade varit splittrade i "de stora frågor
na". Hur "rebellerna" verkligen till slut 
röstade i pansarbåtsfrågan, framgår av 
att ca 65 % av andra kammarens leda
möter röstade emot pansarbåtsförstageL 
Det är uppenbart att kommendör Lind
mark hade rätt då han anklagade "Rund
bäckarna" för taktiskt spel och för att i 
avgörandets stund ha svikit sjöförsvaret. 

Om Sveriges säkerhet och neutralitet 
knappast på allvar berördes i försvarsde-
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batterna, så fick riksdagen ett annat till
fälle härtill med anledning av två en
skilda motioner i ärendet. 

Neutralitetspolitiskt mellanspel 
Två motioner vid 1883 års riksdag med
förde att representationen fick ägna stor 
uppmärksamhet åt neutralitetsfrågorna. 
Major Cl Adelsköld i första kammaren 
och redaktör K P Arnoldsson i andra 
kammaren , båda anhängare av freds
rörelsen , föreslog att regeringen skulle 
"inleda underhandlingar, åsyftande 
Sveriges fortvarande neutralitet i över
ensstämmelse med den moderna folkrät
tens grundsatser". Det skulle bli lättare 
att lösa försvarsfrågorna om någon form 
av garanti kunde åstadkommas för att 
vår krigsmakt endast skulle användas i 
försvarskrig, ansåg motionärerna. 110

> 

De tillfälliga utskott som beredde 
motionerna, förklarade att Sverige som 
fri stat varken kunde eller borde förplik
tiga sig att under alla förhållanden iaktta 
neutralitet. Denna var en rättighet, inte 
en skyldighet ; en rättighet som måste 
skyddas och försvaras . Om heder och ära 
stod på spel, borde den kunna 
omprövas. 111

> 

Adelsköld gjorde ett anmärkningsvärt 
uttalande. Ett av syftena med motionen 
hade varit att den skulle verka som en 
sprängbomb och en spik i likkistan för 
det kungliga härordningsförslaget. Ingen 
"nihilism" låg emellertid bakom motio
nen. För att neutraliteten skulle respek
teras , krävdes nämligen ett starkt 
sjöförsvar. 112

> 

Ä ven major Stjernspetz förklarade att 
en neutralitet - garanterad eller ej -
skulle vara omöjlig utan ett starkt för
svar. Armen skulle i detta sammanhang 
vara av underordnad betydelse. Flottan 
var det främsta uttrycket för vår fredliga 
politik, sade Stjernspetz. 113

> 

K A Gumaelius framförde i andra 
kammaren liknande argument som 
Adelsköld, för en förstärkning av flottan 
och en reduktion av kraven på 
lantförsvaret. 114

> 

Överste Klinckowström och redaktör 
S A Hedlund förordade en "neutralise
ring" av Gotland . 115

> 

Generallöjtnant C M Björnstjerna 
framhöll att en framställning till grann
länderna om Sveriges permanenta neut
ralisering skulle möta problem. Ett 
grannland kunde t ex kräva att Sverige i 
krig stängde sina hamnar för alla krig
förandes örlogsfartyg. Ett annat land 
kunde i motsvarande situation kräva att 
de hölls öppna. Hur skulle sådana mot
stridiga intressen balanseras? Emil Key 
ansåg att motionerna blott var avsedda 
som "tillhyggen" för att göra ned här
ordningsförslagen. Neutralisering må va
ra riktig i princip, men den kan inte för
verkligas eller internationellt bekräftas 
förrän Sverige fått ett försvar till dess 
värn.ll6J 

I andra kammaren gav utrikesminister 
C Hochschild en regeringsdeklaration 
om utrikespolitiken. Dess mål var fred 
och neutralitet. Skillnaden mellan 
neutralitet och "neu'tralisering" var, un
derströk utrikesministern, ofantligt stor, 
lika stor som skillnaden mellan "jag vill" 
och "jag måste". Resultatet av debatter
na blev att motionärernas förslag 
avvisades. 117

> 

Även om motionerna inte gav några 
konkreta resultat, så bidrog de till att 
fästa riksdagens uppmärksamhet på sjö
försvarets roll vid neutralitetsförsvaret. 
Ett antal "fredsvänner" hade yrkat på 
en förstärkning av flottan, i några fall på 
tantförsvarets bekostnad. Som bl a 
Adelskölds anförande visade, kunde 

uppslutningen kring sjöförsvaret ses som 
ett positivt komplement till fredsrörel
sen, som gav denna en önskvärd legitimi
tet. Anhängarna behövde inte vara 
"försvarsnihilister" . 11 '> 

Talet om "neutralisering" av Sverige 
(eller delar av landet) hade avvisats. 
Sverige skulle självständigt utforma sin 
neutralitetspolitik. Detta skulle kräva 
offer i form av ett respektingivande neu
tralitetsförsvar, där flottan enligt mång
as mening skulle komma att spela hu
vudrollen. 

Ett sådant resultat av neutralitetsde
batten bör ha bidragit till det positiva 
beslutet i pansarbåtsfrågan under senare 
delen av 1883 års riksdag. 

Ett försvarspolitiskt me Ilanår 
Regeringskrisen efter statsminister Pos
ses avgång löstes tillfälligt sommaren 
1883 genom en expeditionsministär. 
Först i maj 1884 avlöstes provisoriet ge
nom att finansminister O R Themp
tander övertog ledningen av en i övrigt 
(till en början) oförändrad ministär. 
1884 blev därmed ett år utan några nya 
initiativ från regeringshåll i "de stora 
frågorna" . 11 9

> 

I en PM till det nya statsrådet presen
terade Oscar II sina synpunkter och ön
skemål rörande den närmaste framtiden. 
Utan att närmare gå in på frågorna, pe
kade kungen på behovet av förändringar 
avseende fördelningen mellan hären och 
flottan. 1211

> Kungens omsvängning 
från "den under mina yngre år livligt de
lade" åsikten att tyngdpunkten borde 
ligga i ett starkt kust- och sjöförsvar, är 
värd att notera. Om Oscar II inte utan 
skäl hade kritiserat Arvid Posse för 
vacklande hållning i försvarsfrågorna, så 
synes detta även gälla kungen s j älv. 
Kungl Maj:ts sjöförsvarsproposition om-
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fattade detta år endast begäran om me
del till fortsatt byggnad av pansarbåten 
(Svea) (och bl a en "minbåt"). I riks
dagen fortsatte debatten från föregå
ende år mellan " Rundbäckarna" och de
ras politiska motståndare, men anslagen 
beviljades. '211 

I en redaktionell översikt i Tidskrit i 
Sjöväsendet över sjöförsvarets verksam
het , sammanfattades händelseutveck
lingen: "Vare sig riksdagspolitik eller en 
klarare insikt om landets behov" utgjort 
drivfjädern till de senaste årens relativt 
gynnsamma inställning till sjövapnet , så 
gav utvecklingen anledning till viss opti
mism, skrev Tidskrift i sjöväsendet 1885 
(sid l ff). Men flottans högsta ledning 
kritiserades . Kapten Norrbohm efter
lyste mer av ledarskap, initiativ och mo
raliskt ansvar. En ledande artikel i sam
ma nummer av tidskriften förordade in
rättandet av en " amiralitetsstab" . De 
negativa följderna av att sjöministern in
te hade någon från departementet fristå
ende stab till förfogande för utredningar 
och studier , påvisades. 1221 

Fr o m l. oktober 1884 förordnades 
också i kommandoväg, som ett första 
steg på vägen mot en fristående stab , 
chefen för flottans militärpersonal att 
vara "chef för flottans stab" . '23

1 

Parallellt härmed förstärktes flottans 
tekniska och ekonomiska förvaltning. 
Marinförvaltningen organiserades som 
ett kollegialt ämbetsverk med tre tek
niska och två administrativa avdel
ningar. 1241 Sjöförsvarets överstyrelse 
hade därmed fått ökade resurser för en 
effektivare planering och ledning av 
verksamheten . 

Neutraliteten sätts på prov 
I början av 1885 hade de engelsk-ryska 
motsättningarna i Centralasien för
sämrats. Usikterna till en fredlig lösning 
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bedömdes som små. Oscar II , som vid 
denna tid gästade sultanen i Konstan
tinopel , erhöll ett telegram från Sverige 
med det alarmerande innehållet att ett 
krig , som sannolikt även skulle beröra 
Östersjön , kunde bryta ut när som helst . 
Regeringen vidtog vissa beredskaps
åtgärder. '"l Frågan var nu hur man 
skulle ställa sig till neutraliteten. 

Sonderingar i bl a Berlin visade att 
rikskansler Bismarck inte avsåg utfärda 
någon tysk neutralitetsförklaring, men 
han rådde Sverige att - i enlighet med 
Rysslands intresse - iaktta "en strängt 
opartisk neutralitet" . Ryssland hade 
också låtit förstå att man inte var likgil
tig för hur Sverige skulle utforma sina 
neutralitetsregler . 

Den avgörande frågan var om Fårö
sund skulle räknas som krigshamn eller 
ej . I det förra fallet skulle hamnen vara 
stängd för se krigförandes örlogsfartyg. 
Detta skulle gynna Ryssland, men kunde 
uppfattas som en mot England ovänlig 
handling, särskilt om hamnen skulle bör
ja befästas under pågående krig . Efter 
en viss tvekan beslöt utrikesledningen 
att förklara att Fårösund var en krigs
hamn . Ryssland uttryckte som väntat sin 
belåtenhet - och befarade protester från 
England uteblev. 126

1 

* 

Den ryska dipolomatiska aktiviteten 
syftade även till en " neutralisering" av 
Ostersjön, som skulle förklaras som ett 
"mare clausum" för andra än strand
ägarnas flottor. Krisen förorsakade un
der en kort tid stor oro och starkt akti
vitet inom utrikes- och försvarsledning
arna . I det försummade tillstånd vari 
krigsmakten befann sig , hade det varit 
en besvärlig uppgift att improvisera ett 
väpnat neutralitetsskydd . Det hade åter 
visat sig vara " klok politik" att anpassa 

neutraliteten efter " tidpunktens allmän
na europeiska ställning", d v s efter 
maktpolitiska realiteter. Storbritanniens 
möjlighet att behärska Östersjöns vatten 
var ju inte längre densamma som under 
Krimkriget. "'1 

Regeringen Themptander gjorde nu 
ett brett upplagt försök att lösa " de sto
ra frågorna ". Ett omfattande härord
nings- och skatteförslag förelades riks
dagen. Sjöminister von Otter nöjde sig 
däremot med att begära medel till fär
digställande av Svea (samt till tre nya 
minbåtar). von Otters återhållsamhet 
måste ses mot bakgrund av att marin
förvaltningen krävt att få påbörja en 
andra pansarbåt. "'1 

Även om krisen "slagit ned som en 
bomb" i den svenska idyllen , märktes fö
ga därav i riksdagen vid behandlingen av 
Kungl Maj :ts förslag rörande försvaret. 

Under de månadslånga debatter om 
lantförsvaret som följde , berördes knap
past det oroliga utrikespolitiska läget el
ler den strategiska frågan om avvägning
en mellan sjö- och lantförsvaren ."' l 
Avvägningsfrågan togs däremot upp i 
anslutning till den relativt blygsamma 
sjöförsvarspropositionen . 

Julius Mankell höll t ex en utförlig fö
reläsning i kammaren om hur snabbt sjö
försvaret hade utvecklats under senare 
år och hur bekymrad han var över att de 
knappa försvarsanslagen hade splittrats 
på en försvarsgren som aldrig kunde 
komma att spela annat än en under
ordnad roll.' 301 

Förre sjöministern B A Leijonhufvud 
vände sig emot Mankelis nedsättande tal 
om flottan . Även om armen måste vara 
den starkaste försvarsgrenen, så kunde 
inte lantförsvaret komma till sin rätt om 
inte flottan kunde "göra de tjänster" 
som fordrades ."'1 Majorerna C! 
Adelsköld och P A Stjernstetz talade 

som vanligt för sjöförsvaret, liksom de 
ovan nämnda Rundbäckarna. 1321 

Redaktör S A Hedin (centern) var iro
nisk : " Den s.k sjövind som blåst några 
år , har icke varit något annat än mun
väder , avsett att maskera · nihilismen , 
som säger nej till ett utvecklat lantför
svar". Hedin ville ändå " med största 
glädje" rösta bifall till Kungl Maj :ts för
slag. Emil Key instämde i Hedins tal. 
Rådman P Wieselgren (nya centern) för
sökte medla: Riksdagen hade ingen an
ledning att ta ställning i avvägnings
frågorna blott för att bevilja anslag till 
några små minbåtar."31 Riksdagen 
följde i huvudsak Kungl Maj :ts proposi
tioner både då det gällde härordningen 
och sjöförsvaret . 

1885 års överenskommelse om lantför
svaret och skatterna har betecknats som 
"kompromissens första frukt". Det var 
dock endast fråga om en modifiering av 
ett stelnat system. Ingen var egentligen 
till freds med reformen , allra minst ar
mens ledning. Nu kunde dock dessa frå
gor tills vidare föras ur den främsta poli
tiska stridslinjen ."'1 

Förnyelsen av sjöförsvaret hade inte 
mer än påbörjats . Sjöförsvarets måls
mäns återhållsamhet då det gällde ma
terielanslagen hade blottat vissa mot
sättningar mellan förvaltning och depar
tement , men får ses som ett nytt exem
pel på att man inte ville äventyra en lös
ning av lantförsvarsfrågan genom höga 
krav då det gällde flottan . Från flottans 
män förekom heller inga mot lantförsva
ret negativa anföranden i riksdagen . 
Misstänksamheten mot Rundbäckarna 
för försvarspolitiskt dubbelspel kvarstod 
av allt att döma även inom flottan . 

173 



Kryssning i motvind 
I några offentliga debattinlägg angavs 
tonen för de närmast följande årens dis
kussioner mellan företrädare för lant
och sjöförsvaren. 

I november 1885 höll kommendör 
Lind af Hageby ett föredrag i örlogs
mannasällskapet om "Vårt lands sjö
försvar". 1351 

Föredragshållaren var kritisk mot vis
sa uttalanden som sjöförsvarskommitten 
hade gjort. Vi borde t ex inte godta dess 
yttrande att "förnämsta andelen av vårt 
lands försvar måste tillfalla hären ". Mot 
kommittens självva lda ekonomiska be
gränsningar hävdade Lind af Hageby att 
Sverige förvisso hade råd att hålla ett 
sjöförsvar som var någorlunda jämn
bördigt med grannländernas. Vad vi där
emot inte hade råd med var att hålla en 
arme som kunde mäta sig med 
stormakternas. '·'"1 

Även kapten Norrbohm var kritisk 
mot sjöförsvarskommitten . Trots det 
förtjänstfulla arbete den utfört. kan man 
inte frigöra sig från den nedsl ående tan
ken "att förslag till ordnandet och hö
jandet av vårt sjöförsvar , som vilar på så 
för ändamålet främmande grunder som 
allmän värnplikt , flottans underord
nande med hänsyn till armen samt fram
för allt avprutningen och stubbningen på 
a ll a håll och kanter ... måste vara död
född eller ägnade att förorsaka 
missmod ... ". 

Kommitten hade uttryckt allt för vaga 
åsikter om flottans sammansättning och 
bl a underskattat det omedelbara be
hovet pansarbåtar. I det fallet sam
manföll Norrbohms kritik med Marin
förvaltningens mot den politiskt försik
tige sjömin ister C G von Otter. 

Vem bar då skulden för flottans lång
variga stagnation, frågade Non·bohm. 
Flottans män lägger kanske ansvaret på 
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regeringen, som visat o tillräck lig kraft 
och förmåga sam t på en likgiltig riksdag. 
Regeringen kanske lägger sku lden på en 
omedgörlig riksdag och en oenig offi
cerskår. Folkombuden underl åter inte 
att lägga sk ulden hos både de styrande 
och sjöofficera rna. '"' 

Så länge Kungl Maj:t och riksdagen 
underlåter att klart definiera vardera 
statsmaktens ansvar och befogenheter 
rörande försvarets ordnande. lika länge 
får armen och flottan föra en oberäkne
lig tillvaro , skrev Non·bohm .'"1 

Följande år (1886) utkom en skrift , 
" Sjövind. Tankar i försvarsfråga n", för
fattad av en ung sjöofficer, Herman 
Wrange1. ''''1 Tendensen och inneh ål
let i skriften överensstämde i huvudsak 
med Lind af Hagebys och Norrbohms 
uppfattning, som numera föreföll vara 
representativ för en aktiv grupp inom 
sjöofficerskåren. Skillnaden var att 
Wrangel vände sig direkt till den intres
serade allmänheten. Wrangel argumen
terade för en flotta " jämnbördig med vå
ra fienders", vilket dock inte var detsam
ma som att den skulle kunna mäta sig 
med en stormakts flotta till sjöss. 
Wrangel undvek polemik: Samarbete 
mellan armen och flottan måste börja re
dan i fredstid. 

Dessa opinionsyttringar från flottans 
män uppkallade tidskriften "Fosterlan
dets försvar" (1886) till genmäle. ""1 

Signaturen "Mr" polemiserade i delvis 
ironiska ordalag mot såväl Wrangels som 
t ex major Stjernspetz åsi kter. Även om 
Sverige hade det allra starkaste sjöför
svar så skulle vi inte helt och hållet kun
na undvara allt lantförsvar. Därom torde 
alla som talar om "den stora våta gra
ven" som omger vårt land, men sällan 
nämner något om själva fästningen, kun
na vara överens , hette det. Gör vi sjö
försvaret till huvudsak, har vi satt vår lit 

till ett vapen som under krig "ej kan 
skärpas efter behov". Genom allmän 
värnplikt och folkets offervilja kan där
emot hela landets värnkraft utnyttjas. 
För övrigt vet ju flottans män inte själva 
vilka fartyg de vill ha , skrev " Mr". 

En systemdebatt 
Sjöminister C G von Otters utförliga 
deklaration i inledningen till 1886 års 
proposition om anslagen till 5. huvud
titeln, .får ses som ett auktoritativt inlägg 
i såväl den interna debatten i flottan som 
i den partipolitiska försvarsdebatten . 
Sjöförsvarskommittens strategiska grund
syn och dess förslag till materiell utveck
ling av flottan , utgjorde således alltjämt 
grunden för Kungl Maj :ts framställ
ningar till riksdagen. Av hänsyn till ri
kets ekonomiska ställning hade dock sjö
ministern begränsat sig /d v s beslutet 
hade fattats i konseljsalen/ till att för 
kommande år endast begära medel till 
påbörjande av en andra pansarbåt av 
Sveas typ samt till två små min
båtar."'! 

* 

sjöministerns deklaration utlöste en 
ingående "systemdebatt" i kamrarna . 
Redaktör S A Hedlund ansåg sig kunna 
konstatera att systemet med sjögående 
pansarbåtar godtagits av första kam
maren, men han var själv tveksam: Vi 
kan inte försvara oss ute på havet. Vi bör 
begagna det skydd som skärgårdarna 
bjuder och satsa på kustfästningar och 
minbåtar, ansåg Hedlund. 142J Gene
ralmajor Leijonhufvud gav en trogen 
bild av lantförsvarskommittens och ge
neralstabens syn på sjöförsvarets uppgif
ter. Vi måste inse att vi inte kan "rusa 
in" i en fientlig armada i öppen sjö. Kap
ten Mankell förklarade att den nya pan-

sarbåtstypen var instrument för ett of
fensivt uppträdande som vi borde avhål
la oss från . Det är inte fråga om " båtar" 
utan om medelstora pansarfartyg. De är 
för små , svaga och långsamma för strid 
till sjöss och de är för stora och klumpiga 
för strid i skärgård, förklarade Manke!!. 
"Systemet" med en "dragning åt havet" 
medför att flottan "lösslites från lant
försvaret" , som flottan måste samverka 
med och stödjas av .''31 

Trots detta agerande från kända an
hängare av skärgårdsförsvaret var 
stämningen i första kammaren positiv 
mot Kungl Maj:ts förslag. Historiepro
fessor F F Carlson framhöll t ex att då vi 
nu äntligen fått ett "system" och fartyg 
anpassade därtill , som de flesta fackmän 
var ense om, så måste vi fortsätta på den 
inslagna vägen . "'J 

skärgårdsförsvarets anhängare ansåg 
att det moderna torpedvapnet hade gjort 
pansarbåtar överflödiga , i varje fall i så
dan miljö som den svenska. De små , re
lativt billiga minbåtarna , d v s torped
bärarna ansågs vara så effektiva att de , 
stödda av kustbefästningar , skulle ut
göra ett allvarligt hot mot en invasions
flotta. Härvid hänvisade man till er
farenheter från prov och krigsövningar i 
Frankrike. Uttalanden av den franske 
sjöministern Aube citerades och tol
kades."'J Kommendör Stackelberg 
hörde till dem som bemötte anhängarna 
av den franska skolan. "Ingen pansarbåt 
i världen har så goda egenskaper som 
Svea i förhållande till det pris den 
betingat. 1' 6J 

Många talare, framför allt i andra 
kammaren , anförde statsfinansiella ar
gument mot pansarbåtsförslaget. N å gr a 
framhöll rikets dåliga finanser: "Försla
get är ruinerande" . 147

' Andra, som 
medgav att finanserna kanske inte var så 
dåliga, ansåg ändå att det inte fanns an-
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ledning att "slösa med pengarna". Hän
syn måste tas till de förtvivlade förhål
landen vari en stor del av landets be
folkning levde.""' 

Ä ven andra samhällsekonomiska för
hållanden berördes . Major Stjernspetz 
framhöll att näringarna och industrin 
skulle stimuleras och arbetstillfällen ska
pas av fartygsbygge för flottan. Krigs
minister Ryding hade samma uppfatt
ning. Inga stora anspråk ställs på stats
kassan då Kungl Maj :t nu föreslår en 
fortsatt utveckling av flottan . Om det 
vore sant att tiderna var dåliga , så skulle 
desto större anledning finnas att skapa 
ökad sysselsättning i landet.''"1 

Det fanns även riksdagsmän som an
såg att det var fel av statsmakterna att 
hjälpa upp näringarna med " improduk
tiva satsningar" . 150

1 

statsutskottet hade i sitt utlåtande 
över pansarbåtsförslaget yrkat uppskov 
med beslutet med motivering bl a att er
farenheter saknades om Sveas egen
skaper och lämplighet. '51 1 I andra 
kammaren var motståndet mot en andra 
pansarbåt kompakt. 83 % av de röstande 
anslöt sig till utskottets uppskovsförslag. 
Vid den följande gemensamma votering
en avslogs pansarbåtspropositionen med 
214 röster mot 119. 

Riksdagens beslut mottogs med be
svikelse inom flottan . Örlogsmannasäll
skapet framhöll att " sjögående pansar
fartyg av måttliga dimensioner i förening 
med rörlig torpedmateriel" hade fack
männens fulla förtroende . Den långsik
tiga planen för flottans utbyggnad var 
också allmänt godtagen. Proven med 
pansarbåten Svea hade givit så utmärkta 
resultat , att fartyget " utan gensägelse 
måste betraktas som ett lyckligt val ". 
Man hoppades nu att slippa höra talet 
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om fackmännens oenighet. 1521 I 
statsrådsprotokollet rörande sjöförsvars
ärenden den 12 januari 1887 framförde 
sjöminister C G von Otter liknande ar
gument . Senare redogjorde departe
mentschefen i andra kammaren för de 
underrättelser han låtit inhämta från 
Frankrike rörande torpedbåtsvapnets ef
fektivitet. Dessa hade visat att talet om 
att de stora fartygens tid var ute , var be
tydligt överdrivet. Pansarfartygen måste 
visserligen vidta motåtgärder mot det 
nya vapnet, men deras operationsfrihet 
äventyrades inte ."31 Kungl Maj :t an
såg sig åter kunna begära anslag till på
börjande av en andra pansarbåt , denna 
gång med tillstyrkan av statsutskottet 
(dock med minsta möjliga majoritet och 
med nedprutning av beloppet). 

Riksdagsdebatterna kom att följa sam
ma linjer som året förut. Motståndarna 
mot pansarbåten spelade ut ett nytt 
kort : de sakkunnigas ombytlighet och 
senfärdighet. För inte så många år sedan 
hade flottan tillförts monitorer, som då 
ansågs vara utomordentligt effektiva far
tyg. Nu utdöms de av samma sakkun
skap . Kommer inte de som nu höjer pan
sarbåten Svea till skyarna om några år 
att döma ut henne? Skulle inte den nya 
pansarbåtstypen vara omodern innan 
den fullbordats? Vår olycka är att vi all
tid är för sent ute - kanske ett decenni
um efter andra makter. Sverige borde 
satsa på billigare fartyg. 15

' 1 En talrik 
grupp riksdagsmän yrkade på förnyat 
uppskov med beslutet . 155

1 

Ett tungt vägande inlägg till förmån 
för den nya pansarbåten gjordes av se
dermera statsminister E G Boström, 
som sade sig tidigare ha varit motstånda
re till stora utgifter. " Men ser jag saken 
ur försvarssynpunkt" har jag inget annat 
val än att rösta bifall , sade Boström, som 
fick instämmanden från 27 av kam-

marens ledamöter. ""1 Kammarens 
majoritet var dock fortfarande negativt 
inställd mot pansarbåten. I den gemen
samma voteringen beviljades ändå ansla
get till pansarbåten Göta med knapp 
majoritet.'"' 

1887 års riksdag fattade även andra 
beslut av betydelse för flottans utveck
ling. 35 nya officersbeställningar skapa
des, varigenom de allvarliga vakanser 
som uppdagats i samband med rust
ningen av 1885 års neutralitetseskader 
kunde fyllas . Beslut fattades även att 
flottans båtsmanshåll successivt skulle 
avvecklas och ersättas av fast anställd 
personal i sjömanskåren. 158

1 

Sammanfattning 
Neutralitetspolitik och försvar. 

Ett lands politik och försvarsverk måste 
stå i det intimaste förhållande till var
andra, hade major Stjernspetz skrivit i 
broschyren " Om grunderna för Sveriges 
försvar" (1883) . Så var nu inte fallet, och 
ett av skälen härtill var att det inte för
des någon fortlöpande dialog mellan re
gering och riksdag i säkerhetspolitiska 
frågor . Riksdagsmännen levde ofta i 
okunnighet och osäkerhet om Kungl 
Maj:ts (d v s ytterst kungens egna) ut
rikes- och militärpolitiska avsikter. Riks
dagen kunde förhindra eller försvåra en 
kunglig säkerhetspolitik , som inte vunnit 
dess förtroende, genom att hålla nere 
anslagen till försvaret. En arme byggd på 
allmän värnplikt och ett sjöförsvar med 
en kärna av offensivdugliga pansarbåtar 
ansågs av många som viktiga instrument 
fö r en kunglig äventyrspolitik, som bor
de förekommas . (En värnpliktsarme 
kunde mobiliseras och flottans fartyg 
rustas genom beslut enbart i kommando
väg') . 

Flottans företrädare sökte därför be-

möta dessa farhågor inom riksdagen och 
den utbredda negativa inställningen till 
den önskade förstärkningen av sjöförsva
ret. Alliansfrågorna och neutralitetspo
litiken var härvid naturliga ingångsvär
den och argument. Sjöförsvarskommit
ten uttalade 1882 att utan en stark flotta 
kunde landet inte ens till skenet upprät
thålla neutraliteten . Åsikten vidmak
thölls genom många uttalanden i riks
dagen och spreds inte minst inom och ge
nom den relativt stora gruppen av freds
vänner . 

Många byggde sin uppfattning om lan
dets behov av sjöstridskrafter på över
tygelsen - eller förhoppningen - att den 
engelska sjömakten under ett krig som 
berörde Östersjön, skulle förhindra att 
Sverige invaderades över öppet hav . 
Detta kunde av centralförsvarets an
hängare användas som argument för att 
Sverige kunde nöja sig med ett lokal
bundet skärgårdsförsvar. 

Inom flottan, som strävade mot ope
rationer på öppna havet , bortsåg man in
te heller från möjligheten av allierat 
stöd . Men här var detta ett argument för 
en förstärkning av sjöförsvaret . Den 
svenska flottan borde vara stark , men 
den behövde inte vara så stark att den 
ensam skulle kunna stå emot en stor
makts flotta : " När makterna komma i 
kollision med varandra, och vi inte läng
re kunna förbli neutrala , då skall vi efter 
omständigheterna understödja en av 
dem så kraftigt som möjligt", var en 
åsikt som kom till uttryck i riksdags
debatten 1887, med uttalanden av bl a 
sjöminister C G von Otter (AK 1887 
B:10 s 10-33) . Och under en strid på liv 
och död för vår nationella tillvaro är det 
nog sannolikast att hjälpen kommer i 
form av en allierad flotta. Vi bör vara be
redda att begagna oss av en sådan hjälp, 
men vi måste ha egna sjöstridskrafter , 
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värdiga allierade, skrev kapten Norr
bohm (i TiS 1884 s 454). 

Den svenska freds- och neutralitets
politiken krävde således, hävdade flot
tans överstyrelse och dess talesmän , att 
flottan skulle vara en maktfaktor i Ös
tersjön. Den skulle inte bara utgöra ett 
allvarligt hot mot en fiende , som för
sökte invadera Sverige sjövägen och ett 
väpnat skydd för neutraliteten . Den bor
de spela en avgörande roll i den marina 
maktbalansen; själva förutsättningen för 
en allians var att flottan inte var för obe
tydlig. 

Uppfattningen om att den nya svenska 
neutralitetspolitiken krävde stöd av - i 
första hand - ett starkt sjöförsvar befäs
tes , inte minst som en följd av periodens 
utrikespolitiska erfarenheter. 

Armen och flottan i 
försvarssystemet 
Såväl inom tantförsvarets ledning som i 
flottans överstyrelse var man övertygad 
om att Sverige inte hade resurser för att 
skapa både en stark arme och en flotta 
som ensam i längden kunde avvärja en 
invasion över havet. Man erkände att ar
men spelade den avgörande rollen i cen
tralförsvarssystemet. Det strategiska 
tänkandet med rötter i tidigt 1800-tal var 
ännu normerande. 

Olika åsikter rådde emellertid om hur 
centralförsvaret operativt skulle genom
föras. Enligt sjöförsvarets målsmän, bor
de större utrymme beredas och resurser 
skapas för den marina komponenten i 
det strategiska systemet. Det defensiva 
skärgårdsförsvar, som generalstaben och 
andra anhängare av ett ortodoxt cen
tralförsvar önskade vidmakthålla, borde 
enligt flottan byggas ut och kompletteras 
med sjöstridskrafter för ett periferiför
svar. Flottan motsatte sig att spela en så 
underordnad roll i försvaret som gene-
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ralstaben och lantförsvarskommitten 
1882 ville tilldela den. Man var mot
ståndare till att vitala delar av landet 
skulle uppges utan motstånd, att fienden 
"redan från början" skulle trampa fos
terlandets mark. Bördiga kustområden , 
hamnar och sjöstäder måste försvaras av 
sjöstridskrafter, liksom handel och sjö
fart. 

Försvarsgrenarna hade full frihet att 
utforma sina egna strategiska koncept. 
Tillräckligt starka incitament för en när
mare samordning av dessa förel åg inte. 
Företrädarna för centralförsvaret såg in
te några större problem med den lokala 
eller regionala samverkan mellan arme
och sjöstridskrafter , som enligt deras 
mening var aktuell. Anhängarna av den 
sjögående flottan såg inte heller några 
operativa samordningsproblem. Det var, 
hävdade de, mer fråga om växelverkan 
än om samverkan mellan försvarsgrenar
na. De uppträdde i skilda element , flot
tan i områden "dit härens vapen icke 
nå". Även om man på politiskt håll stun
dom yrkade på en samordnad planlägg
ning för försvarsgrenarna, så gällde detta 
främst den ekonomiska och administ
rativa sidan av verksamheten . Få riks
dagsmän intresserade sig för de strategis
ka och operativa (militära) aspekterna 
på avvägningsfrågorna. 

Det strategiska system som utforma
des för flottan åren 1875-76 ifrågasattes 
heller aldrig av riksdagen utan låg oför
ändrat till grund för flottans planer och 
anslagsframställningar. Förutsättning
arna för systemets tillämpning i prak
tiken, d v s flottans utbyggnad , var eko
nomiska. Takten i denna utbyggnad be
rodde på hur stor andel av statsbudgeten 
som flottans målsmän kunde utverka i 
konseljsalen och i riksdagens kamrar. 
Här mötte svårigheter. 

Chefen för sjöförsvarsdepartementet, 

flottans främste företrädare , nödgades 
oftast pruta på flottans krav vid behand
lingen i statsrådet av de årliga 
statsverkspropositionerna. Ett åter
kommande tema i sjöministerns fram
ställningar inom 5. huvudtiteln var att 
"all nödig hänsyn" hade tagits till rikets 
fin anser. C G von Otter förklarade t ex i 
riksdagen 1887 att regeringen tagit såda
na hänsyn "t o m i högre grad än jag öns
kat" (AK 1887B s 20 ff). 

Det betydde avsteg från marinför
valtningens ofta mer långtgående äskan
den, en eftergift i takten i flottans ut
byggnad och en anpassning till vad som 
var politiskt möjligt- utan att därför de 
långsiktiga målen och principerna nå
gonsin övergavs. S jöministerns uttalande 
är f ö anmärkningsvärt, eftersom det in
nebar ett avsteg från den eljest tillämpa
de lojaliteten inom regeringen. Det ville 
till starka skäl för att på detta sätt öppet 
anmäla en från ministären avvikande 
uppfattning. 

Flottans professionella och politiska 
verksamhet och tillkomsten av den för
sta pansarbåten Svea medförde således 
en begynnande uppluckring i det tidigare 
rigida centralförsvarstänkandet. Det in
nebar också ett första genombrott för ett 
nytt marint försvarssystem. 

Flottan och representationen 
Tyngdpunkten i riksdagsdebatterna låg 
som sagt på de ekonomiska och sociala 
planen. En utbredd fattigdom i förening 
med perioder av lågkonjunktur under de 
här aktuella åren bidrog till den välkän
da och allmänt omhuldade sparsamhet 
med statens medel , som dominerade 
framför allt inom det mäktiga lantman
napartiet. Särskilt pansarbåtarna ansågs 
oförsvarligt kostsamma. "'1 

Sparsamheten kunde även legitimeras 
ideologiskt genom att kopplas till 

fredsrörelsen . Ett svagt försvar , helst i 
förening med en fördragsfäst neutralise
ring av landet, skulle utgöra garanti mot 
utrikespolitiska äventyrligheter och vara 
ett uttryck för folkets fredsvilja. Detta 
förväntades väcka omvärldens sympati 
och avhålla andra länder från fientliga 
handlingar och neutralitetskränkningar. 

Trodde man sig kunna avvärja en för 
många förhatlig värnplikt genom krav på 
en härordning på det beståendes grund , 
eventuellt i förening med en ökad sats
ning på flottan , så sökte man utnyttja 
den möjligheten. 

Inte utan skäl beskylldes de utbrytare 
ur centern och lantmannapartiet som ar
gumenterade efter dessa linjer för poli
tiskt dubbelspel. Man kan konstatera att 
sjöförsvarets professionella företrädare 
tog avstånd från detta slag av politisk 
taktik. 

Riksdagens möjlighet att reellt avgöra 
takten i flottans materiella och personel
la utbyggnad gjorde det således angelä
get för flottans män att söka påverka 
opinionen inom riksdagen till flottans 
förmån. I första hand gällde det natur
ligtvis att förklara och försvara Kungl 
Maj:ts propositioner. Men uppgiften var 
mer omfattande. Man vände sig " utom
parlamentariskt" till riksdagsmännen 
och till den relativt fåtaliga krets utanför 
riksdagen som hade politiskt intresse och 
inflytande , med broschyrer och 
tidskriftsartiklar. Man sökte påverka en
skilda riksdagsmän med inflytande i 
kamrarna , vid privata sammankomster. 
Oscar II själv ansåg sig oförhindrad att 
utöva sådan påtryckning. Däremot fanns 
ännu knappast någon anledning för flot
tan att i sin upplysningsverksamhet vän
da sig direkt till den stora " allmänhe
ten", även om opinionsmöten ute i lan
det hade börjat hållas i härordningsfrå
gorna. 
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De motståndare till det nya marina 
systemet med dess pansarbåtar och med 
dessa samverkande lätta torpedbåtar, 
som fanns även i flottan , förlorade allt
mer i inflytande. De försök som gjordes i 
riksdagen att spela ut föregivna eller 
verkliga motsättningar mellan fackmän
nen om vilka fartygstyper som borde in
gå i flottan , var dock inte resultatlösa 
och visade för flottans män betydelsen 

NOTER 

av enighet inom vapnet. 
Ä ven i riksdagsarbetet höll således 

flottans män målet klart. Detta uteslöt 
dock inte att flottans företrädare några 
gånger sökte dämpa farhågorna för att 
Sverige skulle betungas med en "stor" 
flotta eller då man av uppenbart taktiska 
skäl sökte framhålla att den nya pansar
båtstypen endast var en förbättrad va
riant av befintliga monitorer. 

(forts) 
l. Sedan Baltzar v Ptaten d y 1866 genomdrivit denna uppdelning av flottan , efterträddes han 
som sjöminister av armeofficerare: Generalerna K M Thulstrup och B A Leijonhufvud 
(1866-74). . 

2 . Kort översikt över flottans teknisk-taktiska utveckling , se bilaga 3. 

3. Norrbohm var en av flottans yngsta kaptener. Han hade bl a tjänstgjort i generalstaben 
(1875-76) och i sjöförsvarets kommandoexpedition (1881-82). 

4. Revue Internationate d 'Histoire Militaire , No 57, Stockholm 1984. 

5. FL:1 s 34 ff. 011 s 49 f. FL:3 s 75 ff. FL:1 s 50 f. 

6. AK 1877:62 s 2 ff. Utrikesministern avgav en liknande förklaring 1878, då kreditiven för
nyades. 

7. Första gången som tanken att neutraliteten borde skyddas av egna sjöstridskrafter officiellt 
synes ha framförts var i ett uttalande av sjöministern B A Leijonhufvud i riksdagen 1873. (GU s 
287 f). 

8. A Adlersparre, f 1812, kommendör 1868, hade varit en av Baltzar v Platens d y närmaste 
medarbetare och tillskyndare av flottans uppdelning på skilda kårer 1866. C G Lindmark hade 
tidigare tillhört skärgårdsartilleriet. Han blev kommendör 1881. 

9. TiS 1884, passim och 1885 s 137 f. 10. Roseli s 9. 

l L Tanken att försvaret skulle utformas enligt centralförsvarsprincipen hindrade inte att ope
ratiOnsplaner ad hoc uppgjordes för svensk-norska stridskrafters insatser utanför landets grän
ser. Jfr t ex J T Lappalainen i Militärhistorisk tidskrift 1984. Oscar II har i sina minnen skildrat 
sina erfarenheter som befälhavare över en i all hast sammandragen svensk-norsk eskade r, som 
enligt planerna skulle ingripa till Danmarks hjälp i 1864 års krig. Med bitterhet skildras bristen 
på direktiv, personalens dåliga utbildning, den föråldrade materielen och avsaknaden av tak
tiska föreskrifter för de ångdrivna fartygens uppträdande . (Oll del III) . 

12. Roseli s 27 ff. 

13. I en av Kungl Maj:t fastställd lärobok i skärgårdskrigskonst , författad av infanterikaptenen , 
nksdagsmannen och den mångsidige skriftställaren Julius Mankell (1872) , bibringades många 
årgångar blivanden sjöofficerare uppfattningen att Sverige i ett krig med Ryssland sannolikt 
kunde räkna med stöd från en allierad sjömakt , som skulle förhindra en invasion över öppet hav 
(dit räknades dock inte Ålands hav) . (Mankell s 95) . 
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14. Lindmarks här åberopade skrift från 1873 har refererats av kapten O Norrbohm i TiS 
1884-85. 

15. Mankell s 121. 16. TiS 1884 s 453. 17. TiS 1884 s 465. 18. Mankell s. 104. 

19. TiS 1884 s 419 , 465. Mankell s 107 f. 20. TiS 1884 s 459. 21. Mankell s 106. 

22. TiS 1873 s 271-279. 23. TiS 1873 s 210 ff , 1885 s 66 ff och s 87. 24 . TiS 1873 s 262 ff. 25. T iS 
1885 s 137 f. 

26. Oscar II var djupt engagerad i planläggningen. Han såg sig själv som en erfaren fackman. 
Enligt von Otter var " kungen sin egen sjöminister och departementschefen hans generaladju
tant för flottan , på militär kommendering". (OII s 17, LK s 202). 

27. GU s 288 f. 28. TiS 1885 s 139 f. 29. GU s 288 f, Glete s 74. 

30. von Otter hade låtit inhämta utländska (brittiska, franska och tyska) förebilder och förslag 
till pansarfartyg (6 rammfartyg) och snabba torpedbåtar. De förslagna kanonbåtarna (20 av 
B/enda-typ) och mindre pansarbåtarna (20 för positionsförsvaret) var däremot av beprövad 
svensk typ. (Glete s 76 f). 

31. År 1878 utgav Adlersparre en broschyr i vilken han argumenterade för ett skärgårdsförsvar 
byggt bl a på grundgående små pansarbåtar (torn fartyg). 

32 . Framställningen av riksdagens behandling av sjöförsvarspropositionen bygger på riksdags
protokollen från 1876 och Norrbohms referat i TiS 1885 s 140 f. 

33. TiS 1885 s 137-151. 34. TiS 1885 s 137 ff. 35. TiS 1885 s 151. 

36. Norrbohm kritiserade utomordentligt starkt och utförligt Adlersparres agerande i riks
dagen. Denne ansågs ha "begagnat sitt militära anseende för vinnande av politiska ändamål " i 
stället för att främja sjöförsvaret. (TiS 1885 s 146 ff). Adlersparre gav uttryck åt sin osäkerhet i 
ett brev till den förutvarande riksdagskollegan C F Ridderstad: " Skulle flottan avse försvaret av 
våra viktigaste sjöstäder och inseglingsleder eller skulle den rycka ut i öppna sjön för att bekäm
pa ryska flottan? Ingen, ingen vet detta ; ingen vet vad väg man skall söka" . Ej obetydliga sum
mor ges åt försvarsmakten men de "utkastas på måfå, utan ordnad plan". (Wedin s 177). 

37. TiS 1879 s 73 ff. 38. Go den l oktober 1879, Kbr 26/9 1879. 

39. Underdånigt betänkande och förslag till nya fartygscerter för flottan , den 28 juni 1880. (TiS 
1880 s 272 ff). 

40. Kommitten var inte enig. C G Lindmark ansåg att pansarbåten typ A var för stor och dyr
bar. Den lämpade sig väl för lösande av flertalet angivna uppgifter , men passade inte för skär
gårdsförsvaret. Lindmark ansåg att man borde undersöka om inte en mindre typ av pansarbåt 
kunde byggas i tillräckligt antal för ett rörligt skärgårds- och hamnförsvar. Lindmarks argument 
gjorde intryck på Kungl Maj :t. Han bereddes tillfälle att på statsverkets bekostnad utreda och 
inkomma med ett förslag till en billigare pansarbåt som skulle förena viss rörlighet och sjödug
lighet med förmåga att deltaga i positionsförsvaret. Det visade sig dock att Lindmarks pansar
båtstyp inte blev så mycket billigare än pansarbåten typ A att den kunde försvara en plats ens i 
Lindmarks försvarssystem. Lindmark återtog därför sin reservation, vilket var av betydelse fö r 
den framtida enigheten inom sjöförsvaret. (Kbr 23 juli 1880. TiS 1881 s 124 ff) . 

41. Pansarbåten typ A hade kostnadsberäknats till 2,3 milj kr. (TiS 1880 s 276 f). 

42. statsministern förklarade i andra kammarens remissdebatt att om lagförslaget förkastades 
var det slut på hans "uppfinningsförmåga" då de gällde en av rikets viktigaste angelägenheter. 
(AK 1880:4. Neveus s 27). 
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43. Oscar II deltog själv i beredningen av kommitteärendena . I en PM i april 1880 till Arvid 
Posse skriver kungen bl a "Styrkan av tantförsvarets organisation måste sättas i samband med 
sjöförsvarets. (Neveus s 336). Neveus antyder att sjöministern sannolikt tagit intryck av kung
ens uppfattning att " något måste göras" åt sjöförsvaret. Och vidare : " man /kan/ till en viss grad 
modifiera tantförsvarets kostnad ... såvida man har ägnat nödig omsorg om åt ett verkligt och 
snabbt tillhandahållet skydd för våra kuster..". Neveus återger även ett annat yttrande av kung
en: " ... uppriktigt sagt lägger jag inte så mycken vikt vid en lantarme , som i alla fall blir otill
räckligt övad ; jag anser hellre krafterna böra satsas på flottan " . (Neveus s 61). 

44.Statsrådsprotokoll över tantförsvarsärendena den 19 juni 1880. Neveus s 69 f. Även en skat
teutjämningskommitte hade tillsatts efter förslag av ecklesiastikminister F F Carlson. 

45 . B O Stackelberg, f 1824, sjöofficer, överstelöjtnant vid Skärgårdsartilleriet 1866, kom
mendör 1878, chef för Marinförvaltningen och konteramiral 1886. Stackelberg var även känd 
som skönlitterär författare och förkämpe för humanitära frågor, bl a rörande kvinnans rättighe
ter. 
46. Kommitteerna benämndes väl parlamentariska, skrev Oscar II i sina memoarer , emedan åt
skilliga riksdagsmän som man trodde skulle äga inflytande, insattes i dem , men majoriteterna 
voro på det hela taget dock bestående av män vilkas detaljinsikter gjorde dem fullt vuxna upp
draget. (OII s 78). 

47. Neveus s 72. 48. StP Sjf 5/1881. 

49. Beskyllningarna framfördes av den radikale publicisten S A Hedin. (AK 1881:2). 

50. StU 1881:9. Kompromissen hade fö reslagits av den inflytelserike Emil Key. " I statsutskottet 
var det ett rysligt väsen om pansarfartyget , som första kammaren ville bevilja", skriver Emil 
Keys biograf, Ellen Key. "Efter en diskussion som räckte från 11 f. m. tilll /2 5 e. m. och sju vo
teringar antogs ett förslag av far att blott ge 400 000:- och med villkor att ej pansarfartyg bygg
des. På årtionden har ej ett sådant väsen varit i statsutskottet ." . Emil Key var dock inte mot
ståndare till ett starkt sjöförsvar. Redan vid 1880 års riksdag hade Key beklagat att flottan ofta 
kommit i bakgrunden för lantförsvaret. Han ansåg att vårt " kustförsvar var den viktigaste delen 
av försvarsfrågan" (EK s 240). 

51. Stjernspetz var den äldste majoren i generalstaben. Han verkade under en följd av år ener
giskt och sakkunnigt för sjöförsvarets stärkande och dess ställning som den viktigaste försvars
grenen. Härvid fronderade han i många fall mot generalstabens prioriteringar. 

52. FK 1881:11 
53. Även inom flottan förekom viss kritik mot pansarbåten, främst för att den saknade ramm
stäv. (TiS 1882 s 30 f). 

54. Klinckowström , f 1816, var en av riksdagens flitigaste talare och " motionärer", känd för 
sparsamhet och som anhängare av indelningsverket. I timslånga , tekniskt detaljerade utlägg
ningar kritiserade Klinckowström pansarbåten. Sverige borde nöja sig med att modernisera de 
äldre monitorerna. 

55. Stackelbergs argument i debatten vid 1881 års riksdag var i huvudsak desamma som senare 
skulle komma att anföras i sjöförsvarskommittens betänkande. 

56. AK 1881:12. 57. Neveus s 97. 58 . Se not 40. 59. AK 1881:12. 60. AK 1881:18. 

61. Oscar II skriver om Posses inställning till sjöförsvaret: " .. .i sitt innersta lutade han sig med 
avseende på härordningen åt den nihilistiska sidan", varemot han ville lägga tyngdpunkten i ett 
starkt kust- och sjöförsvar. Kungen ville inte "strängt bedöma" en sådan åsikt , som han sade sig 
själv ha livligt delat i yngre år. (OII s 88). 
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62 . Neveus s 98 ff och 104. 

63. Oscar II sökte personligen påverka behandlingen av pansarbåtsfrågan. Ellen Key skrev den 
12 februari 1881: "Far var i måndags på middag hos kungen: ett stort notvarp , i vilket han hop
pades fiska sitt pansarfartyg. Far gav honom det ordentligaste besked om att han intet skulle få 
-vilket alls ej behagade konungen" . (EK s 265 f). 

64. AK 1881:12. 

65. Sex underlöjtnanter vid flottan (fem tillhörande samma årskurs) bildade 1882 ett slutet säll
skap, vars uppgift var att verka för flottans framt id. Sällskapet fick namnet SKULD och dess 
valspråk var "Vinna landets sympatier för ett starkt sjöförsvar". 

66. Signaturen "Broder Svensk", 1882. Neveus s 145 . 

67. Ett 70-tal riksdagsmän anslöt sig till den 1883 bildade Svenska Freds- och Skiljedomsför
eningen. (BM s 148). (Jfr not 118:) 

68. Oscar II framför liknande tankar i sina memoarer: "Från radikalernas och fredsapostlarnas 
sid predikades avväpning i alla tonarter. Alla ville för att såvitt möjligt undgå landförsvarets 
bördor-" låta påskina ett synnerligt intresse för sjöförsvaret." (011 s 88). 

69. EK s 71. 70. Roseli s 71. Neveus s 106 f. 

71. Stjernspetz broschyr utgavs anonymt: "av en riksdagens ledamot" . 

72. skriftväxlingen mellan Adelsköld (m fl) och John Ericson återgavs i artiklar i Nya Dagligt 
Allehanda och i broschyren samt spreds i riksdagen. 

73. Valåret 1881 hölls sådana möten i vissa delar av landet. Av 24 möten i Skåne , synes ett ha 
berört flottan, varvid yrkande framfördes att sjöförsvaret skulle vara ett skärgårdsförsvar. Av 
15 möten i Östergötland berörde ett sjöförsvaret. Här uttalades att landets försvar borde vila på 
flottan , indelningsverket och artilleriet. (Neveus s 151 ff.) (Den offentliga debatt som kan ha fö
rekommit i dagspressen har inte undersökts). 

74. Underdåningt betänkande och förslag ang lantförsvarets ordnande den 19. juni 1882. Un
derdåningt betänkande och förslag ang sjöförsvarets ordnande den 10. augusti 1882. En nära 
samtida sammanställning och analys av de båda kommitteernas bedömningar rörande försvarets 
förande och armens och flottans uppgifter m m lämnas av kapten O Norrbohm i TiS 1885 s 273 ff. 

75.Sidhänvisningarna i texten gäller resp kommittebetänkande. 

76. Roseli s 65. 77. TiS 1885 s 276. f. 78. TiS 1885 s 279 f. 79. TiS 1885 s 275 f. 

80. " Jag skulle vilja kalla henne en politisk faktor" skrev Oscar II. "Ty på henne vilar främst 
omsorgen att upprätthålla den väpnade neutralitet vi i allmänhet väl skola hoppas kunna få 
iakttaga. Genom henne lättas knytaodet av viktiga och nyttiga förbund under krigiska 
tider .. . " (OII s 89). 

81. TiS 1885 s 276 ff. 

82. LK s 318 f. Emil Key varnade i oktober 1881 Arvid Posse för att stödja sjöförsvaret på ar
mens bekostnad . Enda möjligheten för regeringen att undvika ett misslyckande, var att med 
tantmannapartiets hjälp lösa " de avgörande problemen" . "Vägen till pansarfartyg går genom 
lantförsvaret". (EK s 278 ff). 

83. Neveus s 106 ff. 

84. Wedin s 68 . Kungl Maj:t som av allt att döma funnit att de strategiska grunder på vilka kom
mitteerna utarbetat sina betänkanden , kräva översyn, beordrade 1882 generalstaben att stude-
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ra de strategiska grunderna för ett krig i Sverige i o lika krigsfall. slutresultatet av denna under
sökning framlades först tio år senare , men ett delbetänkande 1882 återspeglade tämligen väl 
lantförsvarskommittens betänkande då det gällde armens dispositioner. (Rosell s 65 och 114) . 

85. Se även Glete s 81. 86. FK 1883 :7. 

87 . Även 1883 hade folkmöten hållits ute i lande t. 79 (av 91) möten hade uttalat sig till förmån 
för indelningsverke t och/eller mot värnplikt. (Neveus s 150 ff). 

88. FK 1883:6. 89 . AK 1883:7. Neveus s 192 ff. 90. Neveus s 201 f. 

91. SäU l maj 1883 . AK 1883:60. 92. Neveus s 239 . 93. Ibid s 242. FK 1883:42. 

94. FK 1883:40 och 41. 95 . FK 1883:44. 96 . FK 1883:41. 97. FK 1883:42 . 

98 . FK 1883:46 och 44. 99. AK 1883 :46 och 43. 

100. Rundbäckarna utgjorde dels en fraktion av lantmannapartiet (under ledn ing av Jöns Rund
bäck) dels en gruppering inom centern (under ledning av lektor A Rundbäck och S Wieselgren). 
(Carlsson/Rosen s 544 ff). 

101. AK 1883:43. 102 . Ibid. 

103 . Lågkonjunktur inom jordbruket, den ökande emigrationen bidrog till att motståndet från 
lantmannapartie t blev hårdare än väntat. (Carlsson/Rosen s 544). 

104. Prop 51 den 28 maj 1883 . 105. AK 1883:60. 106. FK 1883:51. 107. FK 1883:55. 

108. AK 1883:60. 109. lbid. 110. Rösterna var 162 för och 148 emot pansarbåten (AK 1883:63) . 

111. FK mot 1883:30. AK mot 1883:97.112. TU nr 3, uti nr 10. 113 . FK 1883:13. 

114. FK 1883:1 4. 11 5. AK 1883:44. 

116. FK 1883 :14. AK 1883:41. Klinckowström hade redan 1881 framfört tanken på Gotlands 
" neutralisering". (FK 1881:3) . 

117. AK 1883:13. 

118. AK 1883:13. 

119. Se även BM s 153. Bland Svenska Freds- och skiljedomsFöreningens medlemmar i riks
dagen fanns , utöver de båda motionärena , J Mankell , R Klinckowström , S A Hedlund , A P 
Danielsson , J Rundbäck och A Gumaelius, vilka alla på ett eller anna t sätt påverkade försvars
besluten. Det var politiskt sett en föga samstämd grupp. I varje fall Mankell och Klinckowström 
var ju energiska anhängare av ett försvar på det beståendes grund , d v s då det gällde sjöförsva
ret av ett lokalt skärgårdsförsvar. Den pacifistiska och " fredsälskande" rörelsen var en opi 
nionsbildande faktor som försvarsvännerna inte kunde bortse från, även om inte många gick så 
långt som K P Arnoldsson, som hävdade att statens självständighet borde tryggas med andra 
medel än det militära. (Arnoldsson mottog 1912 Nobels fredspris). 

120. Carlsson/Rosen II s 545 f. 

121. I memoarerna skriver kungen: " .. . man måste se sanningen i ögonen! ... Sjöförsvarsma
terielen är numera betydligt dyrare än fordom , och de tätt på va randra fö lj ande tekniska upp
finningarna och förbättringarna göra en särdeles kostbar omsättning nödvändiga. Vi skulle hava 
mycket svårt att i längden hålla ut med så dryga utgifter ... " (O Il s 88 f. PM till statsrådet den 
9 maj 1884. Neveus s 342.) 

122. Betr minbåten dock fö rst efter gemensam votering. (FK 1884:37). 

123. TiS 1884 s 257 ff. 124. Go 19/7 och 17/11 1884. 125. SFS 1884:41. 
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126. En eskader ur flottan utrustades och förlades till Fårösund , vars inlopp minerades. Vissa 
befästningsarbeten påbörj ades. Den gotländska nationalbeväringen försågs med viss utrustning 
från fastlande t. (FL:3 s 60). Se även bilaga 3. 

127. FL:1 passim. 128. KMF skr 30/9 1884. Wedins 68 f. 

129. Erik Sparre framhöll dock att i det krig som kunde väntas , skulle båda parter komma att 
kräva en bas på Gotland. Sverige behövde trupper för att försvara neutraliteten. (AK 1885:25) . 
Lektor A Rundbäck hävdade däremot att Sverige av utrikespolitiska skäl måste satsa på sjö
försvaret. En stark Svensk flotta skulle i vida högre grad än diplomatin fö rebygga både krig och 
anfa llsplaner. Rundbäck fick instämmanden från elva av kammarens ledamöter. (AK 1885:25) . 

130. FK 1885:4. 131. FK 1885 :1 7. 

132. FK 1885 :4. Minbåtarna var enligt mångas mening det bästa försvarsmedel som uppfunnits. 

133. AK 1885:25. 134. Neveus s 332. 135. T iS 1885 s 343 ff. 

136. Lind af Hageby visade att statens budget ungefär fördubblats under åren 1865-1880. An
slagen till fartygsmaterielens förnyelse hade under denna tid sjunkit från i genomsnitt 3,5 % till 
c:a 2 % av statens utgifte r. 

137. TiS 1885 s 273 ff. 138. TiS 1885 s 140 ff och 273 ff. 

139. Wrangel använde signaturen Aramis. Han var (sedan 1883) medlem i sä llskapet SKULD. 
(Se not 65) 

140. Tidskriften "Fosterlandets försvar" utgavs av föreningen "Värnpliktens vänner" . Bland 
initiativtagarna till denna förening år 1875 , återfanns redaktör S A Hedin och de båda historie
professorerna C T Odhner och H Hjärne. I den första styre lsen invaldes ge nerallöjtnant C M 
Björnstjerna , generalstabschefen H Raab , sedermera krigsmin istern K A Ryding och två yngre 
armeofficerare , som senare skulle nå framträdande poster i försvaret. G Björling och A Rappe . 
(BM s 98). Föreningen ombi ldades 1890 till " Allmänna försvarsföreningen " och tidskriften byte 
namn till "Försvarsvännen". Ett väsentligt tema i verksamheten var faran från öster och be
hovet av att stärka armen. (FL: l s 109 f). 

141. StP sjö den 11. januari 1886. 142. FK 1886:21. 143. Ibid. 

144. Ibid. Att man även inom flottan var osäker om vilken taktik som borde och kunde till 
lämpas vid anfall på en fientlig transportflotta framgår klart av den diskussion i frågan som 
anordnades av sällskapet SKULD i november 1886. Frågan var om anfallet skulle sättas in i ytt
re skärgården eller till sjöss under dager eller mörker. Löjtnant Gustaf Dyrssen (ordförande i 
SKULD) hävdade att transportflottan skulle anfallas under mörker med all kraft, varvid tor
pedbåta rna fick betraktas som förbrukningsvara. (Jfr bilaga 3.) 

145 . Vissa kretsar inom franska flo ttan, " la jeune ecole", hävdade vid denna tid att torped
båtarna (senare även ubåtarna) var sjökrigets viktigaste vapenbärare . De stora fartygens tid var 
ute. Det var möjligt att enbart med torpedbåtar med framgång föra kampen om herraväldet ti ll 
sjöss . (Landqvist s 50 ff). Bland dem som argumenterade efter dessa lin jer fanns Hedlund , Lei
jonhufvud och Mankell samt redaktör R A Gustafsson. (AK 1886:29). 

146. Stackelberg framhöll även nödvändigheten av taktisk samverkan mellan torpedbåtar och 
pansarskepp. (AK 1886:29). 

147. T ex R A Gustafsson m fl (AK 1886:29). 

148. T ex P Pehrson i Törneryd och N Olsson i Ättersta (AK 1886:29) 
149. Stackelberg m fl instämde i detta uttalande. (FK 1886:2 1) . 
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150. Bl a N Petersson i Runtarp (AK 1886:29). 

151. StU 1886:9. Svea hade sjösatts i december 1885. 

152. TiS 1887 § 91. 153. AK 18878:10. 154. T ex FK 18878:8 och AK 18878:10. 

155. Carl Uvarsson och 20 ledamöter (AK 18878:10). 156. AK 18878 s 16. 

157. Oscar II:s kommentar till beslutet var syrligt , men troligen belysande för stämningen i 
riksdagen: Medel beviljades, säger kungen, "mer likväl, som jag fruktar, av ängslan för Motala 
verkstads hotade bestånd än av patriotisk, för fäderneslandets, under krigshotande tider, nödi
ga försvar." (011 s 148). 

158. Svenska Flottans Historia del III, passim. 

159. Statens inkomster grundades dels på tullar och andra bevillningar (t ex skatt på brännvin), 
del på skatter på jorden (grundskatter och indelningsverkets bördor). De sistnämnda utgjorde 
inte mer än 7 ä 8 % av de totala inkomsterna, men upplevdes ändå som särskilt betungande och 
orättvisa för stora delar av befolkningen. Försvarsutgifterna motsvarade drygt 30 % av utgif
terna på riksstaten. Flottans andel varierade mellan c: a 6 och 8 %eller 4 a 4,5 milj kr/år, varav 
dock i medeltal (åren 1880--1887) endast knappt l milj kr utgick till fartygsbyggnad. (Pansar
båten Svea kostnader på "extra stat". fördelades på tre år). 
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Överstelöjtnant (KA ) Rolf Malm, tjäns tgör 
vid marinstaben. 

Om marinens byggnadsminnesmärken 

Grunder 
Ett byggnadsverk som står under statens 
eller menighets eller allmän institutions 
eller inrättnings förvaltning och som på 
grund av kulturhistoriskt eller konstnär
ligt värde är att betrakta som minnes
märke, kallas byggnadsminnesmärke 
(BMM). Ett motsvarande byggnadsverk 
i privat ägo kallas i stället byggnads
minne. Ett byggnadsminne har ett på
tagligt svagare skydd än ett byggnads
minnesmärke. 

Försvaret är en stor förvaltare av 
BMM. Kostnaderna för vård av mari
nens BMM belastar marinens budget. 
Ett par millioner kronor per år lägger vi 
för närvarande ner på våra BMM trots 
våra ansträngda ekonomi. 

Avsikten med denna artikel är att nå
got belysa 
- begreppet BMM, 
- bestämmelserna för vården av BMM, 
- omfattningen av marinens BMM, 
- framtidsvyerna avseende marinens 

BMM. 

Det offentliga byggnadsväsendet i 
Sverige regleras i grunden av en Kunglig 
Kungörelse av den 26 november 1920 
som, vad avser profana byggnader , er
satte en Kunglig Förordning från 1776. 
Kungörelsen har ändrats sju gånger , den 
senaste 1968. Den nu gällande lydelsen 
av kungörelsen § 16-21lämnas i bilaga l . 
Den är intressant att läsa inte bara för 
sakinnehållets skull. 

Allmänt sägs (i § 16) att " byggnader 
som stå under statens eller menighets el
ler allmän institutions eller inrättnings 

förvaltning , böra omsorgsfullt vårdas 
och underhållas ." I § 18 definieras bygg
nadsminnesmärken (som objekt .. . som 
på grund av kulturhistoriskt eller konst
närligt värde är att betrakta såsom min
nesmärke). Där sägs också att sådana 
skall vårdas med särskild hänsyn till den
na egenskap. I § 20 anges att vissa BMM 
kräver särskild omvårdnad . De skall 
uppföras i en förteckning. Riksantik
varien skall föra denna förteckning, och 
regeringen bestämmer vilka byggnader , 
som skall uppföras på förteckningen . 

Man kan dessutom utse särskilda 
slottsarkitekter för vissa, särskilt värde
fulla BMM. Förhållandet berör dock 
inga av marinens BMM, varför detta inte 
tas upp vidare här. 

Marinens BMM är således av två slag, 
nämligen 
- sådana som jämlikt § 18 är att betrak

ta som BMM samt 
- sådana som jämlikt § 20 är uppförda 

på förteckningen över sådana BMM 
som kräver särskild omvårdnad . 

Kungörelsen anger skillnader avse-
ende vad man kan göra som förvaltande 
myndighet med de två olika typerna av 
BMM. 

Vadfår man göra med BMM? 
Allmänt sägs att förändringar av BMM 
enligt § 18 får göras endast då så är nöd
vändigt och att de skall utföras så att 
"byggnadens värde ur kulturhistorisk el
ler konstnärlig synpunkt icke förringas ." 
Å andra sidan sägs också att man före 
rivning eller större reparation bör göra 
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fullständiga uppmätningsritningar, ta fo
tografier osv, så att en fullständig doku
mentation av byggnaden finns. BMM en l 
§ 18 får man således t o m riva utan sär
ski lt tillstånd. 

Med BMM på förteckning (§ 20) där
emot får, förutom normalt underhåll , 
inga åtgärder vidtas utan tillstånd av 
riksantikvarien eller regeringen. 

I kungörelsen görs ingen kvalitativ 
skil lnad mellan de två typerna av BMM. 
Det som konstituerar att BMM uppförs 
på förteckningen är att de " ... skola , med 
hänsyn till egenskap av byggnadsminnes
märke. åtnjuta särskild därefter lämpad 
omvårdnad." 

I nu gällande förteckning över BMM 
(§ 20) har försvaret drygt 150 objekt , 
varav marinen har cirka 60. Det har hit
tills inte funnits någon lista på vilka 
byggnadsverk som borde betraktas som 
BMM enligt § 18. 

En kronologisk summering 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) genom
förde 1964-1974 i samråd med berörda 
myndigheter på lokal nivå inventering av 
försvarets byggnadsbestånd. Den ut
mynnade i ett förslag att antalet BMM 
på förteckning inom försvaret skulle ut
ökas med cirka 270 till drygt 420 stycken . 
ÖB yttrande över förslaget påvisade de 
ekonomiska konsekvenserna , samt att 
det pågick flera utredningar , som berör
de frågan bl a avseende avyttring av äld
re byggnader och mark. RAÄ har däref
ter lämnat två kompletteringar till sin in
ventering. 

Efter en motion i riksdagen 1975176 
gav regeringen byggnadsstyrelsen i upp
drag att tillsammans med FortF och 
RAÄ utreda hur vård av BMM borde 
ske. Utredningen levererades i mars 
1981. I denna föreslås bl a att 
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- de statliga fastighetsförvaltarna skall 
genomföra en inventering av sitt bygg
nadsbestånd ; 

- i regleringsbrev för aktuell a anslag det 
särskil t bör nämnas att medlen avser 
även underhåll av BMM; 

- att statlig vård av BMM bör vara före
dömlig; 

- att handläggning av BMM bör ges fas
tare former; 

- att man aktivt bör verka för att BMM 
får ett användningsområde , om möj
ligt så att byggnaden blir självfinansie
rande. 

Regeringen har ännu inte tagit ställ
ning till denna utredning. 

FortF har på ÖB uppdrag översett 
RAÄ förslag till förteckning över BMM 
vad avser försvaret. Också RAÄ två 
kompletteringar har härvid utnyttjats 
som underlag. Arbetet har utförts av en 
arbetsgrupp under ordförandeskap av 
framlidne översten Sven Torfgård . Det 
har genomförts i nära samarbete med 
bl a RAÄ och de lokala fastighetsförval
tande myndigheterna. Utredningen pre
senterades 1985. 

Utredningen föreslog att antalet 
BMM upptagna på förteckning(§ 20) in
om försvaret borde uppgå till cirka 310 
stycken varvid också tre BMM borde ut
gå ur nu gällande förteckning. Ytterliga
re cirka 35 byggnadsverk kunde över
vägas ingå (prioritet 2). Merkostnaderna 
härför bedömdes bli cirka 53 Mkr för för
svaret. Utredningens förslag avseende 
marinens myndigheter framgår av bilaga 
2. 

CM har granskat utredningens förslag 
och bedömt dem vara väl genomarbe
tade. CM anser " att sunda principer och 
god framsynthet beträffande de kultur
historiska och konstnärliga värden som 
bör bevaras för framtiden , präglar 

förs lagen." Bland annat beaktar utred
ningen , att också befästningskonstens 
utveckling efter 1900 och fram till våra 
dagar på lämpligt sätt bör bevaras. CM 
är dock samtidigt oroad över utredning
ens ekonomiska konsekvenser för mari
nen. Antalet BMM en ligt § 20 utökas i 
förs laget från nuvarande cirka 60 till cir
ka 100 . Härutöver tillkommer cirka 15 
objekt som bör betraktas som BMM en
ligt § 18. Förutom att utöka antalet 
BMM anger utredningen dessutom, att 
ett antal byggnadsverk, som idag endast 
exteriört är BMM, skall kompletteras så 
att även interiörerna blir BMM. Detta 
innebär större svårigheter för CM att 
finna fredstida användning för byggna
derna, med ökade kostnader som följd. 
Ett antal hela miljöer bör också, enligt 
utredningen , ges BMM-status. 

Frågan är ännu inte avgjord av rege
ringen. Man har begärt och fått ytterli
gare underlag avseende de ekonomiska 
konsekvenserna av utökningen av an
talet BMM. 

Marinens BMM 
Marinens BMM finns särskilt i Karlskro
naområdet, Vaxholmsområdet, på Väst
kusten och på norra Gotland. Av mari
nens fastighetsförvaltande myndigheter 
är det bara MKN som inte har något 
BMM. (Jämför bilaga 2) 

Flera av marinens BMM är av riksin
tresse. Miljön omkring Örlogshamnen i 
Karlskrona , Drottningskärs sjökastell på 
Aspö , Nya Älvsborg utanför Göteborg , 
Carlstens fästning i Marstrand och Vax
holms fästning kan tjäna som exempel. 
Det är rimligt att sådana bevaras för ef
tervärlden och att de hålls tillgängliga 
för allmänheten på lämpligt sätt. Bland 
de ovan uppräknade kan man exempli
fiera olika ideer till framtidsinriktningar. 

BMM som utnyttjas 
I området kring Örlogshamnen i Karls
krona är det ekonomiskt och praktiskt 
lämpligt att också i framtiden bedriva 
marin verksamhet. CM har under 1987 
låtit FortF tillsammans med Ör!B S och 
BK/KA 2 genomföra en utredning av lo
kaliseringen av MKS från 1990. Det bäs
ta förslaget innebär att den nya myndig
heten koncentreras till en nybyggnad 
och ett antal BMM i anslutning till nuva
rande ÖrlB S lokalisering. Förslaget in
nebär bl a att Mönstersalsbyggnaden 
och Gamla Kansliet fortsätter att utnytt
jas samt att Högvaktsbyggnaden rustas 
även invändigt och utnyttjas främst som 
skolsalsbyggnad. Man torde kunna påstå 
att detta är exempel på det bästa sättet 
att vårda BMM- att se till att de utnytt
jas i produktionen och successivt anpas
sas till verksamheten med beaktande av 
deras kulturhistoriska och konstnärliga 
värden . 

BMM är som regel rejält byggda. Det 
är ju bl a därför som de kunnat motstå 
tidens tand. När de skall användas kan 
de behöva anpassas till våra moderna 
krav på t ex energibesparing och luftbe
handling , vilket stundom låter sig göras . 
Ibland måste man acceptera, att alla mo
derna krav på utformning inte kan tillgo
doses fullt ut. Det kan t ex beröra rums
indelning eller luftbehandling. 

BMM är ofta byggda med utnyttjande 
av andra tekniska förfaringssätt än nuti
da byggnadsteknik. Det ställer krav på 
att vi specialutbildar viss personal för att 
kunna underhålla byggnaderna så att sä
ga på gammaldags sätt. Vi behöver också 
kunna tillhandahålla vissa gammaldags 
byggnadsmaterial. Merkostnaderna för 
dessa åtgärder är ganska små. 

Som alla fastighetsägare vet, är det 
fördelaktigt att successivt underhålla en 
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byggnad i stället för att- som CM f n gör 
- skjuta upp underhållsåtgärder och i 
stället tvinga fram genomgripande reno
veringar. Sådana blir alltid påtagligt dy
rare än de accumulerade underhållskost
naderna För BMM kan man befara , att 
sådana försummelser blir relativt sett än
då mer kostsamma just på grund av 
problem med äldre byggnadsmaterial 
och specialutbildad arbetskraft. Väl vår
dade BMM bör vi således sträva efter att 
ha av estetiska och pietetsskäl. Sam
tidigt är de också ekonomiskt fördelakti 
gare för marinen. 

BMM kan bli självbärande 
Av ovan uppräknade BMM, tilldrar sig 
Nya Älvsborg, Carlstens fästning och 
Vaxholms fästning ett påtagligt intresse 
från allmänheten. BMM av denna typ 
bör bevaras och vårdas på ett sådant 
sätt , att deras karaktär av riksintres
santa monument bevaras. Vi eftersträvar 
härvid att utnyttja BMM så att Staten 
står som ägare samt att allmänheten ga
ranteras tillträde till dem samtidigt som 
Marinen inte behöver göra ekonomiska 
uppoffringar för dem. 

Genom guidade visningar , museer och 
serveringar etc har intresset för de ovan
nämnda BMM stimulerats. Dessa verk
samheter ger idag ett litet tillskott till åt
minstone driften av respektive BMM. 
Med lämpliga kompletterande åtgärder 
eller genom nya inriktningar skulle an
läggningarna troligen kunna bringas att 
bli självbärande. Det kräver emellertid 
dels investeringar , dels att man avsätter 
avsevärd arbetstid för att söka ideer och 
att utveckla dem, i en omfattning som 
CM inte kan avdela och som det heller 
inte åligger CM att göra. Skall BMM av 
denna storlek kunna bli självbärande, 
vilket får anses vara synnerligen önsk
värt , behöver någo n annan än marinen 
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engageras. Ett särskilt problem är att 
finna former för att finansiera erforder
liga investeringar utan att BMM övergår 
i privat ägo och utan att Staten behöver 
stå för investeringskostnaderna. Det lig
ger ett positivt värde i att investeri ng
arna bekostas genom lån , eftersom man 
därigenom tvingar fram lönsamh etsk rav . 
FortF har på CM uppdrag undersö kt 
marknaden. Det är inge n tvekan om att 
intresse finn s. 

l FortF:s utredning föres lås, att vissa 
stora BMM av riksintresse som respe k
tive försvarsgren inte längre behöver el
ler kan utnyttja , övertas av FortF i avsikt 
att de på sikt skall göras självbärande på 
för varje objekt lämpligt sätt. CM har 
tillstyrkt ett sådant förfaringssätt. Ak
tivt arbete pågå r just nu att få Vaxholms 
Kastell att bli självbärande på detta sätt. 

BMM som marinen bör 
bevara och vårda 
Det blir emellertid ändå kvar några 
BMM , som man inte kan finna någon an
vändning för. De allra flesta av dessa är 
minnesmärken från vårt marina förflut
na som vi aktar just därför. Vi kan dess
utom uppskatta dem från estetisk eller 
utvecklingsteknisk synpunkt. Drott
ningskärs sjökastell på Aspö får tjäna 
som exempel på ett sådant BMM. Drott
ningskär är fortfarande en autentisk 
1600-talsfästning , som inte byggts om till 
något annat. Den har inte använts sedan 
1671 , och den ligger så udda till att den 
inte nötts ned av turister. Dessa egen
skaper gör den i princip unik i Sverige. 
Den har en klar anknytning till marinen. 
Den är befästningstekniskt intressant. 
Den är estetiskt tilltalande. An lägg
ningen har väl motstått tidens tand. Nog 
måste väl dagens marin ha förm åga och 
vilja att se till att den överlever? 

BMM som bör avvecklas 
Det finns sedan också några BMM inom 
marinen som sak nar anknytning till för
svarsgrenen. Det kan vara i och för sig 
intressanta byggnader som råkar stå på 
markområden som marinen köpt in . Ar
bottna Gård på Muskö är ett exempel på 
detta slags BMM. Dessa BMM bör mari
nen försöka göra sig av med på lämpligt 
sätt. 

Byggnadsverk som jämlikt § 18 be
traktas so m BMM kan säljas - varvid de 
som regel övergå r till att bli byggnads
minne - eller rivas sedan de dokumen
terats fullständigt. Rent teoretiskt borde 
byggnadsminnesmärken också kunna 
omvandlas till fornminne och därmed 
skyddas genom fornminneslagen. Ge
nom beslut av regeringen kan motsva
rande åtgärder också genomföras avse
ende BMM jämlikt § 20. För sådana åt
gärder måste som regel mycket starka 
sakskäl finnas. Enbart ekonomiska skäl 
torde rimligen inte kunna åberopas. 

Dra nytta av våra BMM! 
Vi kan också medvetet utnyttja drag
ningskraften i våra BMM. Särskilt vi äld
re inom marinen bör försöka att gripa 

tillfällen att föra våra traditioner vidare 
till våra yngre kamrater. Ett BMM kan 
vara e tt lämpligt utfl yktsmå l och ge ett 
bra sådant tillfälle. För den som vill skaf
fa sig mera underlag , rekommenderar 
jag en titt i vårdplanen för aktuellt 
BMM. Den innehå ll er förutom plan för 
vå rden också ett avsnitt om objektets 
hi storia och et t om dokumentation avse
ende t ex objektets arkitektur. I vå rd
planen finns också en källförteckning för 
den som vi ll fördjupa sina studier omak
tuellt BMM. Vårdplanen finns till gänglig 
förutom hos CM, FortF och RAÄ också 
vid fastighetsförvaltande myndighet , 
bl a hos fortenheten. 

Väl vårdade och klokt utnyttjade 
BMM har ett klart positivt värde för sin 
nyttjare, ja för hela marinen. De får oss 
att känna tryggheten av en fast förank
ring i vår historia, samtidigt som vi arbe
tar i en bra , praktisk och estetiskt tillta
lande miljö. De stora fästningarna som 
drar till sig svenska och utländska turis
ter, åskådliggör delar av rikets och mari
nens historia , vilket samtidigt förankrar 
marinen i svenska folkets medvetande. 
Det är därför förnuftigt att satsa delar av 
marinens medel för att vidmakthålla vå
ra marina BMM. 
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Bilaga l. 

Om byggnadens vård 

§ 16 

Byggnader , som stå under statens eller menighets eller allmän institutions eller in
rättnings förvaltning , bör omsorgsfullt vårdas och underhållas. 

I detta syfte bör myndighet eller menighet eller annan , som förvaltar sådan bygg
nad, låta sig angeläget vara i tid att avhjälpa uppkomna bristfälligheter, så att ej ge
nom fortgående skadegörelse byggnaden eller dess inredning fördärvas eller byggna
dens eller inredningens återställande i gott skick onödigtvis fördyras. 

Den , som förvaltar byggnaden, bör särskilt giva akt därpå, att dess stabilitet icke 
rubbas genom byggnadsföretag i närheten eller bristande eller olämplig dränering , 
att nederbörd hastigt avlägsnas från byggnaden och marken närmast därintill , att 
från marken uppstigande eller inom byggnaden alstrad fukt icke skadar byggnaden 
eller dess inredning samt att byggnaden icke hotas av eldfara utifrån eller inifrån. 

§ 17 

Anträffas i byggnad , som i § 16 sägs , vid arbete eller eljest , anordning eller lämning 
av kulturhistoriskt intresse, skall anmälan därom ofördröjligen göras hos riksantik
varien. 

Om byggnadsminnesmärken 
§ 18 

Är byggnadsverk, som i § 16 sägs, på grund av kulturhistoriskt eller konstnärligt vär
de att betrakta såsom minnesmärke , tillkommer det myndighet eller menighet eller 
annan , under vars förvaltning dylikt byggnadsverk står, att vid vården av detsamma 
taga särskild hänsyn till dess berörda egenskap. 

I sådant avseende bör givas akt därpå , att förändring av byggnadsminnesmärke gö
res endast, såvida den är att anse såsom nödvändig , samt i förekommande fall utföres 
så , att byggnadens värde ur kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt icke förringas. 

Med reparations- och underhållsarbeten å byggnadsminnesmärke bör icke åsyftas 
att försättas detsamma i ett skick , som vore det nytt , utan böra dylika arbeten ut
föras så, att byggnadens ålderdomliga karaktär och patina i möjligaste mån lämnas 
oberörda. 

Från byggnadsminnesmärke borttagna yttre eller inre delar av kulturhistoriskt el
ler konstnärligt värde böra på lämpligt sätt förvaras , försedda med anteckning om 
deras förutvarande plats och tiden för deras borttagande. Nytillkomna partier böra , 
där det ur konstnärlig och teknisk synpunkt är möjligt, såsom sådana på lämpligt sätt 
märkas . 

Närmare föreskrifter och anvisningar rörande vården av byggnadsminnesmärken , 
som här avses , utfärdas av riksantikvarien. 

Inseende över att dylika byggnadsminnesmärken lämpligen underhållas och vårdas 
utövas av riksantikvarien. 
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§ 19 

Innan rivning , förändring eller mera omfattande reparation av byggnadsminnes
märke , varom i § 18 förmäles , verkställes, böra fullständiga uppmätningsritningar , 
fotografier och beskrivningar av byggnadsverket finnas upprättade , på det att så vitt 
möjligt fullständiga dokument må föreligga rörande dess utseende, konstruktion och 
historia. 

Dessa dokument böra kompletteras med detaljfotografier av sådana partier , som 
borttagas eller förändras , samt med uppmätningar och fotografier av sådana kultur
historiskt intressanta detaljer , som framkomma under arbetenas gång. 

Av ifrågavarande dokument skall myndighet eller menighet eller annan , under vars 
förvaltning byggnadsverket står , insända ett exemplar till riksantikvarien. 

§ 20 
Regeringen bestämmer, på förslag av riksantikvarien och efter övriga vederbörande 
myndigheters hörande, vilka staten tillhöriga eller under statsmyndighets eller stats
institutions omedelbara inseende stående byggnadsverk skola, med hänsyn till egen
skap av byggnadsminnesmärke, åtnjuta särski ld därefter lämpad omvårdnad. 

Riksantikvarien skall föra fullständig förteckning över dessa byggnadsminnes
märken. 

§ 21 
Byggnadsminnesmärke, varom i § 20 förmäles , eller dess inredning må icke utan Re
geringens tillstånd , rivas , överlåtas , flyttas eller användas till ändamål, varigenom 
dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde förminskas. 

Ej heller må tillbyggnad , förändring eller reparation av sådant byggnadsverk eller 
dess inredning verkställas eller på ett för arbetets utförande bindande sätt förbere 
das , innan förslag därtill blivit gillat , då fråga är om åtgärd jämförlig med nybyggnad , 
av Regeringen och i övriga fall av riksantikvarien. 

Vad sålunda stadgas må dock ej utgöra hinder för verkställande av till vanligt un
derhållsarbete hänförlig eller brådskande reparationsåtgärd ; men skall anmälan där
om ofördröjligen göras hos riksantikvarien , där icke reparationsåtgärden är av obe
tydlig beskatten het. 

§ 22 
Framställning om vidtagande av åtgärd , vartill jämlikt§ 21 Regeringens medgivande 
erfordras , skall ingivas till riksantikvarien , som granskar framställningen och jämte 
eget utlåtande översänder den till Regeringen. 

Till framställning om vidtagande av åtgärd , som avses i§ 21, skola fogas för gransk
ningen erforderliga ritningar eller skisser jämte beskrivningar. 

Tillstånd till rivning eller flyttning av byggnadsminnesmärke och godkännande, 
som avses i § 21 andra stycket, gälla under fem år. 
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Förslag Bilaga 2 ÖRLBS BMMNU RAÄ ÖB FÖR-
SLAG 

Marinens byggnadsminnesmärken Gamla bildhuggarverkstaden l l l 
Materialförrådet ( .203) ( ext) l 2 

MKV BMMNU RAÄ 21 ÖB FÖR- Chapmanporten med mur, terass 
SLAG31 

och trappor l l l 
*Älvs borg, 11Fästningstornet m fl Stora förrådet ( .205) l l 

försvarsanläggn l l l Gamla kansliet l l 
Kommendantshuset l l l Mönstersalsbyggnaden l l l 
stenkasernen ex t l l Ekipagekontoret (.212) l prio 2 
Corps de Garde ex t l l Spruthuset ( ext) l l 
Hornverkshuset ex t l l Högvaktsbyggnaden ex t l l 
Förrådsbyggnad l Inventariekammare I (Silverhuset) l l l 
Hamnanläggning med bryggor l Tygkontoret l l l 

Skansen Kronan11 l l W asaskjulet l l l 
soldattorpet l l utgår Inventariekammare II l l 
Skansen Lejonet11 l l l Rampförrådet l l 

Stora Känsö Gamla badstugan ("Finska kyrkan") l l 
Kanslihuset ( ext) l l l skeppsgossekasernen (Marinmuseum) l l 
Kasern (ext) (.002) l l l Amiralitetsklockstapeln l l l 
Kasern ( ext) ( .003) l l l Amiralitetskyrkan (Ulrika Pi a) l l l 
Kasern (ext) ( .004) l l l * Läkarbostället (ex t) l l l 
Matinrättning ( ext) l l l *Bastion Aurora med Gamla sjukhuset (ext) l l l 
Pariairen l l l *Skolbyggnaden § 18 - l 
Känsö torn (ext) l l Sängpersedelförrådet l l 
Lusthus (.012} §18 l l Gymnastikbyggnad (ext) § 18 - l l 
Gamla sjukhuset (.019) §18 l Kasern Najaden (ex t) § 18 - l l 

Carlstens fästning 11 l l l Kanslibyggnaden KÖS (ext) § 18 - l l 
Södra strandverket l l l Kasern J arramas (ex t) § 18 - l l 

Beklädnadsförrådet (ex t) l l 
* RAÄ godkännande erfordras för Slup- och barkasskjulet l l 

- ytterligare bebyggelse Bageribostället ( ext) § 18 - l l 
- förändring av karaktären hos mark och vegetation Militärhäktet § 18 - l l 

l) Bör förvaltas av FortF Kronabageriet § 18 - l l 2) Riksantikvarieämbetets förslag 
Tunneboden l l 3) Av FortF till ÖB och av ÖB till regeringen inlämnat förslag 
Båtsmanskasernen (Nya magasinet) l l 
Bostadshus (. 722) ( ext) l l 
Lotsstugan § 18 - l l 
Hangar 2 (.756) l l 
Hangar 3 (.757) l l l 
Hangar 4 (.758) l l 
Bastion Kungshall ex t l l 
Kungshallsmagasinet ex t l l 
Kungshuset _ -~- l l l 
* Ävens karaktär bevaras 
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BMMNU RAÄ ÖB FÖR- Södra befälshotellet 
SLAG Batteri mellan L3 och L4 ink! 

*Chapmanbostället (Varvschefs- torn och pjäser l 
bostället) l l l Krutkapell l 

Tvättstugan ( .882) l l Norra befälshuset § 18 l 
Förrådskällaren (.883) l l 
Ekipagemästarebostället ( .886) ex t l l 

Vedbod (.887) l l Ör/BO BMMNU RAÄ ÖB FÖR-
Tygmästarbostället (.889) ex t l l SLAG 

Vedbod (.890) l l Berga slott med parkanläggning prio 2 
Avträde (.891) l l Vattentorn prio 2 

Kronostailet (. 901) (ext) l l l Lusthus prio 2 
Bostadshus (. 902) (ext) l l l Arbottna gård, huvudbyggnad § 18 - l l 
sträckningsmuren (ext) l l l Flygelbyggnad § 18 - l l 
Boställe (. 911) (ext) l l l Ludvigsberg , huvudbyggnad l vänta 
Uthus ( .912) (ext) l l l Flygelbyggnad l vänta 
Maskinistbostället (ext) l l l Obelisk l vänta 
sträckningsmuren (ext) l l l 
Stora kruthuset på Koholmen l l l SKIKAJ BMMNU RAÄ ÖB FÖR-
Våghuset l l SLAG 
Kurrholmens fästningstorn l l l *Vaxholms kastell l) ex t l l 
Godnatts fästningstorn l l l Exercishus prio 2 
Bastion Havsfrun (Smörasken) l 1 *Rindö Redutt ext ex t l 

Stabsbyggnaden, Vaxön § 18 - l l 
* Ä ven parkens karaktär bevaras. *Siaröfortet l 

*Fredriksborgs fästningstorn l) l l l 
BKIKA2 BMMNU RAÄ ÖB FÖR- Kaponjären l l l 

SL4G Corps de Garde med mur och trappa l l 
Grimskärsskans (mark och vegetation) stenkasernen prio 2 
Drottningsskärs sjökastell F d officersbostället § 18 - l 
(med omgivningar) Korsö torn l l l 
* Kungsholmsfort * RAÄ godkännande erfordras för 

Norra Donjongen ex t - ytterligare bebyggelse 
Corps de Garde ex t - förändring av karaktären hos mark och vegetation 
slutningsmuren ex t 1) Bör förvaltas av FortF. 
Båthamnen med tvättstuga ex t 
Krutkapell 
Linje 1-4 (ext) GKIKA3 BMMNU RAÄ ÖB FÖR-
Linje 5-6 (ext) l SLAG 
Linje 7-9 (ext) Franska kasern § 18 -

Stora Kruthuset ex t Fårösunds fästning (3 batterier) l l utgår 
--~--- --~----- Enholmen, Karlsvärds fästning (ruin) l l utgår 
* RAÄ godkännande erfordras för Två batterier l l l 

- ytterligare bebyggelse Kalkugn l 
- förändring av karaktären hos mark och vegetation Batteri Mojner l l l 
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MED FURUNOs nya DAGSLJUSRADAR 

FR- 1800 

- SKARP 9" TV-SKÄRM 

- DATA DIREKT PÅ 
SKÄRMEN 

- ENKEL MONTERING 

OCH ~SKANTI VHF-STATION 
TRP- 2500 

- ALLAINT. KANALER 

- SEMI/DUPLEX 

- 25w/1 w SÄNDAREFFEKT 

KAN DU KÄNNA DIG SÄKER 
TILL SJÖSS 

• RADAR • NMT • AP- NAVIGATOR 

• EKOLOD • SSB • TWC REGULATOR 

~SMR 
SVENSK MARIN RADIO AB 

BOX 165, 421 22 V. FRÖLUNDA 
Tel 031-49 02 20 

Till Er tjänst för: 

- FARTYGSREPARTIONER 
- OMBYGGNADER 
- ST ÅLKONSTRUKTIONER 
- Vi har 5 flytdockor: 

Den största med indockningsbredd 
32,5 m, lyfter 25 000 ton . 
Den minsta lyfter 250 ton. 

FINNBODA AB 
Box 11529 

S· 100 61 STOCKHOLM 
Tel 08·44 08 20 Telex 1041 6 Tele fax 08-43 83 30 

Habia Cable Svenska AB 
08-792 11 85 



3( JK AKUSTIKBYRÅN AB 

Konsultbolagen 3K AKUSTIKBYRÅN AB i Stockholm och Göteborg är dotter
bolag i 3K gruppen. Vår kompetens finns inom akustik, vibrationsteknik, me
kanik och tillämpad signa/analys. Våra uppdragsgivare återfinns inom stat, 
kommun och stora delar av svensk industri. 

KONSULTER INOM BULLER OCH VIBRATIONER 

Akustik 
- teoretisk akustik 
- konstruktionsakustik 
- avancerad mätteknik och signalanalys 

Byggnadsakustik och miljö 
- akustisk rådgivning vid byggnadsprojektering, nyproduktion såväl som om-

byggnader 
- arbetsmiljöfrågor 
- externbuller från industri, trafik m m 

Vibrationer och Hållfasthet 
- vibrationsmätning och signalanalys 
- vibrationsteknik (prov, simulering, beräkningar och åtgärder) 
- hållfasthetsanalys och haveriutredning (statik och dynamik och åtgärder) 
- metod- och programutveckling 
- utbildning (tillämpad signalanalys, vibrationsteknik, dynamiska beräkningar 

och experimentell modalanalys) 

3K Akustikbyrån AB 
Box 3029, 172 03 SUNDBYBERG 

3K Akustikbyrån AB 
Box 30021 . 400 43 GÖTEBORG 

IMO 
Ledande leverantör av 

skruvpumpar till sjöfarten 

___ j 

IMO AB Box 420 90 126 12 Stockholm, tel. 08/19 01 60 

HALMSTAD 
HAMNEN med det strategiska läget! 
Ett ypperligt alternativ för svensk handel och industri . 
Hamndjup för fullastade fartyg i 50.000 tonsklassen. 
"Skräddarsydda" rationella transport lösningar. 
Modernt utrustade bulk- och Ro/Ro terminaler. 

Smått unika utbyggnadsmöjligheter: 
Totalt 800.000m2 nära kaj står till förfogande 
för framtida etablering av terminaler och industrier. 

~ För närmare information kontakta : 
Halmstads Hamnförvaltning [:J .1J Box 235,301 04 Halmstad, Tel 035-11 80 30 

t§;i] ~~~ ~~~s~d~~~:~~~ .AT~t 035-1 O 97 20. 

En båtägare uti Franken 
kom helt genialiskt på tanken 
Visst läcker min båt 
men saknar ju nåt. 
Lägg i lite THIO för fanken! 

Bigner & Co AB 08/766 02 55 
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HillMAR HAMN 
VIRNESHIIMNEN 

En kontinuerlig utökad linjetrafik sörjerför god 
regularitet i godsflödet. 
Räkna med Kalmar hamn fördina virkesskeppningar. 

206 

Box 810, 391 28 Kalma r 
Telefon: 0480-157 75 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

Ronnebyg . 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455- 102 98 

THE ART OF HITTING THE TARGET___, 
Allied submarines require more accurate and reliable Command & Weapons Control 
Systems (CWCS) to counter the ever increasing threat posed by hastile modern war
ships and silen! submarines. 

Non k Forsvarsteknologi as 

P.O.Box 1003 
L_ _____________ N-360 1 Kongsberg --------------_j 

Norway 



Marindieslar med 
mercedes-kvalitet 
De fyra kommande kus t korv~tterna 
Göteborg. Gävle, Kalmar odl Sundsv<Jll 
kommn att för:>es med huvudmotorer 
fran MTU. 3 st 16-cylinclriga 
diesdllloto rer (MTU J6V 396TU93) 
ombord i varje fartyg 13mnar Li lls;Hnman:
upp till 7.860 kw (l 0.440 hk). 
Effektkoncentrationen blir SllHllt 

fantastiska l ,5 kg/hk! 

MTU är ett fön:! ag i Daimler-U!2nz
gru p pen. 

MARJ:NDJ:ESEL 
·'{l:~,_·. 

~ 
Kajplat8 17 • Södcr Mäbrs rr·and • 11 7 25 Stockholm 

Tel O~V66li0l 60 • f. ax 08i668 30 12 
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