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Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/94 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde, tisdagen 4 oktober 1994 

(Utdrag ur protokoll) 

Lunchsammanträdet avhölls på Restaurang Jakthornet i Stockholm i närvaro av 42 
ledamöter. 

§2 Anmälde ordföranden att sedan föregående sammanträde har ledamoten Erik 
Odenheim avlidit. 

§4 Beslöts att Sällskapets belöningar för verksamhetsåret 1994 skall tilldelas: 

* Kaptenen i Flottans reserv Ronny Lindsjö penningbelöning för marin histo
riebok , som främjar utbildningen av yngre officerare 

*Marindirektör Hans Wieklander penningbelöning för avhandling som för
tjänstfullt främjar nytänkande inom internationellt projektsamarbete 

*Ledamoten Bo Granath penningbelöning och Sällskapets silvermedalj för 
framstående insats under mycket lång tid för främjande av Sällskapets ut
veckling 
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§6 

§8 

Beslöts att högsta antalc;:t ledamöter som får inväljas 1994 är 

-en hedersledamot 

-sex ledamöter 
-tre korresponderande ledamöter 
Avhöll ledamöterna Håkan Beskow och Gösta af Klint inträdesanförande 
under rubriken "Officersutbildning i förändring" 

§9 Avhöllledamoten Göran Gunnarsson inträdesanförande under rubriken "Ma
rinchefen beställare, FMV leverantör" 

Vid protokollet 

Herman Fältström 

sekreterare 

Tillverkning och reparation 
av manometrar 
för sjöfart och industri 

AB Svenska Manometerfabriken 
Blå bodarna 1-9, 116 45 Stockholm, Tfn 08-640 25 94, Fax 08-64416 90 

Film/video som speglar händelser i marinen från 
seklets början fram till vår tid finns i AMFs a rkiv 
som är ett av de största militära filmarkiven. 

Ring, taxa eller skriv! 
Vi hittar snabbt dokumenterat material. 

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM 
skeppargatan 61 , 114 59 Stockholm 
Tfn 08- 667 09 40 Fax 08- 663 67 41 
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Styrelsen för Kungl Örlogsmannasällskapet har beslutat att något förändra 
programmet vid de årliga högtidssammanträdena. Av denna anledning kom
mer minnesteckningar över de medlemmar, som under verksamhetsåret avlidit, 
att publiceras i Tidskrift i Sjöväsendet i det nummer, som kommer ut närmast 
före högtidssammanträdet 

Minnesteckningar 
Rutger Croneborg 

Förre kommendören Rutger Croneborg avled 15 april 1994. Han var född 1898 i 
Stockholm, son till universitetskanslerssekreterare Otto Croneborg och hans maka 
Charlotte, född Wachtmeister. 

Rutger Croneborg visade tidigt ett stort intresse för sjöfart och var redan sommaren 
och hösten 1914 ute som skeppspojke i Europafart Efter studentexamen blev Rutger 
Croneborg antagen som sjökadett 1917 och utnämnd till fänrik 1920. Han deltog i 
Fylgias långresa till Indien 1921-22. Han utbildades till torpedofficer, och fick sitt första 
befäl på torpedbåten Regulus 1926. Under de första nio åren tjänstgjorde han till sjöss 
sex och halvt år, och den sammanlagda tiden blev 15 år varav fem som fartygs- eller 
förbandschef. Ett intressant inslag var en månad på olika fartyg i tyska flottan 1932. 

Rutger Croneborg gick igenom sjökrigshögskolan 1925-26 och 26-27 och var 
lärare där i strategi i omgångar under perioden 1935-42. Under den tiden undervisade 
han också tidvis på Krigshögskolan och Flygkrigshögskolan. Rutger Croneborg tjänst
gjorde i Marinstaben bl a åren 1939-42 och som chef för personalavdelningen 1943-
46. Han var marinattache i Washington 1947-50 (del av tiden även i Ottawa) och blev 
efter hemkomsten chef för Göteborgsavdelningen. 

Rutger Croneborg avslutade sin militära bana som lärare och souschef vid För
svarshögskolan 1952-53. Han utnämndes till kommendörkapten av 2. graden 1941, av 
l. graden 1943 och blev kommendör i marinen 1950. Han var en officer som lojalt och 
med stor noggrannhet löste sina uppgifter och för vilken ett korrekt uppträdande var 
en självklarhet. 

Efter pensionavgången tjänstgjorde Rutger Croneborg som Riddarhussekreterare 
under åren 1954-65, som den 28:e i ordningen. Han ansågs där som en hedersman med 
karaktär, av den gamla skolan. Han visade stort intresse för genealogiska och heraldis
ka frågor och systematiserade med stor arbetsinsats "Symbolik och emblematik i 
svenska adelsvapen". Han medverkade även sedan han slutat sin tjänst vid Riddarhu
set med artiklar i ämnet i danska Heraldisk Tidsskrift. 

Rutger Croneborg var en uppskattad sällskapsmänniska, glad, skämtsam och un
derhållande i vardag och fest. Han var en skicklig tecknare och akvarellist, vilket han 
visade bl a genom träffande porträtt av sina kurskamrater. Den förmågan bör också 
ha varit en tillgång under hans sjömätningstjänst i unga år. 

Rutger Croneborg ingick 1927 äktenskap med Märta Låftman, och efterlämnar två 
sonsöner. 

A v ledamoten Jan B ring 
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Anders Ni/son 

Kommendören Anders Nilson, Täby, 88 år, föddes i Trollhättan. Föräldrarna var 
advokaten Alexander Nilson och dennes hustru Hulda Andersson. Hans närmaste är 
makan Britta, född Delin, dottern Kerstin , sönerna Kristian och Lars samt dottern 
Evastina med familjer. 

Efter genomgången sjökrigsskola och utnämning till fänrik 1929 följde en lång, 
växlingsrik karriär, som slutade med den viktiga befattningen som marinattache vid 
ambassaden i Washington. 

Anders Nilson var artillerist och en skicklig stabsofficer. I början av karriären tjänst
gjorde han till sjöss, främst på pansarskepp och jagare, och han förde senare befäl både 
på jagare och kryssaren Tre Kronor. Hans sista sjöbefäl var som chef för en jagarflottilj. 
Han fick därigenom en mångsidig erfarenhet av sjötjänsten, som marinen utnyttjade 
genom att använda honom bl a som chef på hög nivå i marin- och försvarsstaberna. 

Han hade också viktiga poster i landorganisationen vid regionala staber och som 
lärare vid Sjökrigshögskolan. 

I hans långa och växlande utbildning ingick bl a stabskursen vid Sjökrigshögskola:n, 
Försvarshögskolan samt utbildning vid Handelshögskolan. Efter pensionavgången 
tog han en jur kand vid Stockholms universitet. 

Han var även ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet. 
Anders Nilson var en färgstark man, som tog ansvar och inte var rädd att göra det. 

Han var beslutsam och snabbtänkt. Hans ibland något kärva framtoning kunde kan
ske leda till att underlydande missförstod honom och kände sig lite stukade, men han 
kunde också rätta till ett missförstånd och han respekterade den som vågade tänka 
självständigt. 

Han var en skicklig sjöofficer och en god kamrat. Man minns honom med värme 
och tacksamhet. 

A v hedersledamoten Åke Lindemalm 

Nils-Erik Ödman 

Kommendören Nils-Erik Ödman, Täby, föddes i Stockholm 1908 av häradsskrivaren 
Nils Petrus Ödman och dennes hustru Maria Elisabet Larsson. Hans närmaste anhöri
ga är makan Inga, född Meeths, sönerna Lennart, Sten, Svante och Jan med familjer 
samt systern fru Ingegerd Melcher. 

Efter studentexamen i Nyköping antogs han till sjökadett vid Sjökrigsskolan 1928. I 
oktober 1931 utnämndes han till fänrik som nummer ett i sin kurs. 

Han blev löjtnant 1935, kapten 1941, kommendörkapten av andra graden 1949, av 
första graden 1953 och kommendör 1959. Efter en långresa med pansarkryssaren 
Fylgia som fänrik började han som artillerist på pansarskepp av typ Sverige, där han 
tjänstgjorde under flera år. Han genomgick senare även torpedutbildning för att till 
sist utbildas till flygspanare. I ordinarie ordning kom sedan sjökrigshögskolans all
männa kurs och stabskursen som kvalificerade till betydelsefulla poster i centrala och 
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operativa staber som chefens för kustflottan stab och marinstaben. Här kom Nils-Erik 
Ödmans intelligens, logiska läggning och snabbtänkthet till stor nytta. Hans långa 
sjötid och mångsidiga yrkesutbildning lade en god grund till tjänst som lärare i taktik 
vid Sjökrigshögskolan, där han tjänstgjorde i två år. Som ung officer deltog Nils-Erik 
Ödman i det förband som 1940 förde hem de i Italien inköpta jagarna. Han var då 
kommenderad på jagaren Romulus, vars besättning, sammansvetsad som den blev 
bl a av episoden vid Färöarna, då engelsmännen beslagtog jagarna, bildade en kamrat
förening, som senare träffats mer eller mindre regelbundet. 

Hans chefskap till sjöss omfattade bl a jagaren Stockholm, tjänst som divisionschef 
för jagare samt som höjdpunkt chef för en jagarflottilj. Bland viktigare stabsbefattningar 
kan nämnas sektionschef vid Försvarets kommandoexpedition, lärare.. vid Försvarshög
skolan och chef för underofficers- och manskapskårerna. Nils-Erik Ödman hade som 
slutbefattning den viktiga posten som chef för Berga örlogsskolor. Före pensionsav
gången tjänstgjorde han 1968 som chef för den svenska övervakningskommissionen i 
Korea. Nils-Erik Ödman var ledamot av Kungl Örlogsmannaskapet sedan 1952. 

Han var under tio år en mycket uppskattad styrande chef i Neptuniorden där hans 
representativa förmåga och ledarskap kom väl till sin rätt och han var den siste 
överlevande av grundarna till cigarrklubben Gustaf V. Nils-Erik Ödman var en yrkes
skicklig sjöofficer och en god människa. Han hade många strängar på sin lyra och var 
generös med sina utförsgåvor. Han hade stil. Han var en beslutsam ledare och en 
omtänksam vän och kamrat. 

A v hedersledamoten Åke Lindemalm 

Ivar Oldenburg 

Förre marinöverdirektören Ivar Oldenburg, Stockholm, blev 88 år. Han var född i 
Nacka församling och son till disponent Selim och Doris Oldenburg. 

Efter studentexamen vid Södra Latin i Stockholm 1924 utexaminerades Ivar Ol
denburg 1928 från Kungl Tekniska Högskolans fackavdelning för skeppsbyggnad och 
blev samma år mariningenjörsstipendiat. Åren 1928-30 arbetade han som ingenjör vid 
AB de Lavals Ångturbin samt på olika företag i England. Han blev mariningenjör 
1930 och marindirektör 1945 samt tillades konteramirals tjänsteklass 1957. 

1931-32 tjänstgjorde Oldenburg på örlogsvarvet i Karlskrona parallellt med viss 
tjänstgöring på ubåtsför band. 

1933-36 var han anställd vid Kungl Marinförvaltningens ingenjöravdelning i Stock
holm med växelvis tjänstgöring ombord i olika örlogsfartyg. 

1937-43 var Oldenburg verksam i Göteborg, dels som stabsingenjör vid Västkus
tens marindistrikt och dels som Marinförvaltningens kontrollant vid Götaverken och 
Eriksbergs mekaniska verkstad vid byggnation av ett stort antal örlogsfartyg bl a 
kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon. 

1944-45 var han byråchef för fartygsbyrån vid Kungl Marinförvaltningens skepps
byggnadsavdelning. 
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1946 anställdes Oldenburg av Rederiaktiebolaget Nordstjärnan, där han var verk
sam fram till 1954, då han återgick till marinen och blev marinöverdirektör, chef för 
Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning och chef för mariningenjörkåren intill 

sin pensionering 1966. 
Under lång tid efter pensioneringen anlitades Ivar Oldenburg av marinen för olika 

uppdrag bl a som leveranskontrollant för torpedbåtar, ubåtar och isbrytare. 
Oldenburg var ledamot i styrelsen för Statens Skeppsprovningsanstalt, i Kungl Ör

logsmannasällskapet, Krigsvetenskapsakademin samt Ingenjörsvetenskapsakademin. 
Vi som hade förmånen att arbeta tillsammans med eller nära Ivar Oldenburg 

beundrade och satte stort värde på hans djupa kompetens inom skeppsbyggeri och 
sjöfart, kunnighet och breda erfarenhet i kombination med en utpräglad ledarskaps

förmåga grundad på engagemang och helhetssyn. 
Fritid och rekreation var och förblev genom hela livet naturupplevelse genom 

fjällvandring, skogspromenader, skidåkning, långfärdsskrinnande mm samt tillvaron 
på sommarstället på Ingarö, där han med förtjusning kunde ägna sig åt fiske och också 
utvecklade en uppskattad konst att anrätta fisk i olika former till gastronomiska 
läckerheter. En konst som han generöst delade med sig av till många av oss yngre 
k2mrater. 

Hans närmaste är hustrun Margareta, född Lindberg, samt dottern Britt med make 
ambassadör Erik Tennander. 

A v ledamoten Robert Nordqvist 

Peter Simonsson 

Peter Simonsson avled den 20 juli 1993. Han var född den 6 juni 1907 i Stockholm. Hans 
föräldrar var disponenten Otto Simonsson och hans maka Gerda, född Schubert. 

Peter Simonsson gick i unga år till sjöss och avlade 1931 sjökaptensexamen i 
Stockholm. Han blev samma år antagen som kadett vid Sjökrigsskolan och utnämnd 
till reservofficer året därpå. Han blev underlöjtnant 1934 och löjtnant 1938. 1940 gick 
Simonsson över på stat, utnämndes följande år till kapten, 1953 till kommendörkapten 
av andra och 1957 av första graden. 

Peter Simonsson tjänstgjorde under kriget växelvis på jagare och isbrytare, förut
om ett år i marinstaben och kurs på Sjökrigshögskolan. Åren 1945-48 placerades han i 
Försvarsstaben varefter följde ett år till sjöss, bl a som fartygschef på jagare. Han 
tjänstgjorde sedan sex år som chef för sjöfartsdetaljen i Marinstaben, avbrutet av en 
säsong som chef på isbrytaren Y mer 54-55. Under denna tid tjänstgjorde han tillika 
som marinassistent vid Kommerskollegium med inriktning mot sjöfartsfrågor. 

Simonssons insatser bidrog till skapandet av Kungl Sjöfartsstyrelsen, och då denna 
trädde i verksamhet år 1956 förordnades Peter Simonsson att inneha tjänsten som 
chef för försvarskontoret vid nämnda styrelse (krigsplanläggning för myndigheten och 

för den centrala sjötransportledningen). 1960 förordnades Simonsson till sjöfartsråd 
och chef för Sjöfartsstyrelsens nautiska byrå. Han gick i pension 1972. 
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Peter Simonsson invaldes 1955 som ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet. Han 
var under flera år styrelseledamot i Carnegiestiftelsen. 

Han ingick 1934 äktenskap med Märta Söderberg och efterlämnar jämte henne 
dottern med dr Christina Lindemalm-Simonsson med familj . 

A v ledamoten Jan Bring 

Anders Franzen 

Anders Franzen kommer alltid att ihågkommas som den som hittade regalskeppet 
Vasa. Hans msats är emellertid långt större än så. Fyndet av Vasa i augusti 1956 var 
mte en slumpträff. Anders Franzen hade insett, att Östersjöns låga salthalt och kalla 
vatten skapade unika förutsättningar för att bevara trä undan skeppsmask och förrutt
nelse. A v detta drog han slutsatsen att ett stort antal månghundraåriga skeppsvrak i 
gott skick låg på havets botten och väntade på sina upptäckare. 

Efter ett tålmodigt, målmedvetet forskningsarbete i arkiven och ett lika mödosamt 
sökande i fält fann han så Vasa, det första i hans lista över intressanta skepp. Hans 
energ1ska övertalningskampanj för en bärgning gav resultat: marinen, Broströmkon

~ernen och andra sponsorer ställde upp, och i april1961 såg Vasa dagens ljus efter 333 
ar under vattnet. Vasaäventyret öppnade för första gången på allvar dörren till en ny 
värld för arkeologin. Nu är marinarkeologin en etablerad och livaktig vetenskap, där 
traditionell humanistisk kunskap och nyaste teknik går hand i hand. 

Nästa höjdpunkt i Anders Franzens gärning var fyndet utanför Öland år 1980 av 
Karl XI:s regalskepp Kronan. Skeppet hade sprängts vid förlisningen och kunde inte 
bärgas som Vasa, men genom fynd av tusentals föremål kommer hon i många år att 
lämna ifrån sig enastående vittnesmål om livet till sjöss och i land i det karolinska 
Sverige. 

AndersFranzenvar en visionär. När sjukdomen drabbade honom vid 75 års ålder 
var han ~ed all sin lågmälda intensitet och övertalningsförmåga djupt engagerad i 
flera projekt. Han arbetade för att det 1500-talsskepp på Nämndöfjärden som förmo
das ha ingått i Gustav Vasas första flotta skulle bärgas och få ett museum. Han stödde 
sina medarbetares planer att bärga Nordenskiölds Vega utanför Grönland. Han var 
en mycket aktiv medlem i arbetsgruppen för att flytta Sjöhistoriska museet till Galär
varvsområdet, i naturlig anslutning till hamnen och Vasamuseet. 

Nu är han borta. Länge kommer vågorna svalla efter de stormar som ibland 
blåste upp kring hans projekt, hans person och hans åsikter. Men det konserverade 
och restaurerade skeppet Vasa står i sitt nya museum, vilket, precis som Anders 
Franzen hade förutspått, har blivit ett av världens mest kända och Nordens mest 
besökta. 

Vasamuseet och marinarkeologins ställning som en självklar del av vår kulturmin
nesvård är bestående äreminnen över Anders Franzens gärning. 

A v korresponderande ledamoten Lars-Åke K varning samt 
museicheferna Sibylla Haasum och Klas Helmersson 
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S H Percy Hamilton 

Kommendören greve S H Percy Hamilton , Bromma, har avlidit 92 år gammal. Hans 
närmaste är makan Ulrika, född Richter, barnen i hans första äktenskap, sonen Ulf 
med familj i San Francisco och dottern Louise med familj i England samt styvdöttrar 
med familjer. 

Percy Hamilton var son till majoren greve Henning Gotthard Hamilton och 
Kerstin Sofia Hammar. Han föddes i Landskrona. Efter studentexamen i Örebro 
antogs han till sjökadett och lämnade sjökrigsskolan som fänrik och nr ett i sin 
årskurs. 

Han befordrades till kommendörkapten av andra graden 1943 och till första graden 
1945. Han blev kommendör i marinen 1956, då han också gick i pension. 

Percy Hamilton började som ung officer vid sjökarteverket. Då deccasystemet 
introducerades i svenska vatten efter andra världskrigets slut anställdes han av aktie
bolaget Decca Navigator, som tillsammans med marinförvaltningen byggde ut och 
startade de första deccakedjorna , som kom att bli så betydelsefulla för navigeringssä
kerheten i Östersjön. 

Percy Hamilton, som utbildats till torpedtjänst kom under andra världskriget 
främst att tjänstgöra på jagare. Hans långa tjänst som ung officer på de små 
sjömätartartygen hade tidigt gjort honom till en skicklig sjöman. Som löjtnant 
tjänstgjorde han på jagare typ Wrangel och under kriget kom han att föra befäl på 
jagare av olika typer. Med sitt lugn och sin fasta befälsföring blev han en mycket 
uppskattad chef. Under två år var han även divisionschef för en jagardivision. 
Efter kriget var han bl a chef på pansarskeppet Sverige, som då var flaggskepp i 
kustflottan . 

En viktig befattning som chef för Malmö marina bevakningsområde innehade han 
efter kriget. Den marina verksamheten i Öresund var främst kopplad till kontroll av 
öststaternas verksamhet i södra Östersjön. 

Efter befordran till kommendör förordnades Percy Hamilton till chef för Sjövärns
kåren. I denna kår av frivilliga människor med vilja att tjäna fosterlandet passade 
Hamilton utmärkt. Hans personlighet, som i sig förenade stil och allvar blev ett fint 
exempel för både unga och äldre medlemmar. 

Han var medlem av Kungl Örlogsmannasällskapet och var under många år en 
mycket uppskattad honorary secretary i Swedish British Society. 

En sjöofficer är alltid lärare, handledare eller utbildare ofta av ganska jämnåriga 
eller mogna elever. Percy Hamilton var föredömlig med sitt sakliga lugn, intelligens 
och känsla för fair play. 

För dem som kände honom väl blev gentlemannen Percy Hamilton en god vän och 
kamrat. Man sörjer inte en vän som Percy. Man saknar honom. Man kommer ihåg 
honom och man är tacksam för vad hans vänskap givit. 

A v hedersledamoten Åke Lindemalm 
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Erik Odenheim 

När kommendören Erik Odenheim den 18 juli -två dagar före sin 77:e födelsedag -
avled, gick en sann sjöman och vänfast kamrat ur tiden. Han föddes i Bengtstors och 
började 1937 som sjökadett i Karlskrona. Bland kurskamraterna blev från början den 
temperamentsfulle Erik Odenheim klart hörbar. Någon gång var det genom ett kole
riskt utbrott, men långt oftare genom sitt glada och smittande skratt. 

E:rik Odenheim utnämndes till officer 1940. Åren 1942-43 genomgick han Gym
nastik- och !drottshögskolan och 1946-49 sjökrigshögskolans allmänna, stabs- och 
minkurser. Ar 1972 utnämndes han till kommendör i samband med pensioneringen. 
Han var ledamot av Kungl Orlogsmannaskapet sedan 1961. 

Erik Odenheim k.om att ägna huvuddelen av sin verksamhet åt minvapnet, såväl 
ombord som i land. Ar 1946 var han fartygschef på minsveparen Bremön och deltog i 
efterkrigsminsvepningen på Västkusten. 

Åren 1953-54 var han divisionschef för minsvepare av Arholmaklass, och senare 
blev han chef för minröjningsavdelningen, dvs våra samlade minröjningsresurser i 
fredstid. 

B. land l~ndkommenderingarna inom minvapnet märks chefskapet för minröjnings
sektionen 1 Mannförvaltningen och mintjänstenheten i Marinstaben. 
. Erik .Odenheim kom således att under lång tid tjänstgöra i inflytelserika positioner 
mom rumvapnet och därunder verksamt bidraga till vapnets utveckling, såväl beträf
fande materiel som taktik och utbildning. 

Han var emellertid en mångsidig man, som togs i anspråk för uppdrag av skilda 
slag. Så till exempel var han kadettofficer, gymnastikofficer på Sjökrigsskolan, sekond 
på kryssaren Tre Kronor och ordförande i Flottans idrottsförening. Han svarade 
också för det omfattande arbetet med marinens nya lärobok i navigation. 

För den som kom i kontakt med Erik Odenheim var det närmast två egenskaper 
som man frapperades av. Den ena var hans förmåga att leda och entusiasmera sin 
personal, ofta med drastiska metoder och uttryckssätt. Den andra var hans förmåga 
att grundligt sätta sig in i nya problem och frågeställningar och med stor logisk skärpa 
analysera dem till ett gott resultat. 

För oss, hans kurskamrater och vänner, var han en aldrig svikande stöttepelare som 
ställde upp i alla väder, så även under sin sista svåra sjukdomsperiod. 

A v hedersledamoten Gunnar Grandin 

Lennart Grape 

Korresponderande ledamoten i Kungl. Örlogsmannaskapet, f d departementsrådet 
Lennart Grape avled den 21 mars 1994. Han var född i Östersund och började en 
karnär mom armen efter studietiden i hemstaden. Han blev fänrik vid A 9 i Karls
borg och deltog som ung officer i uppbyggnaden av det luftvärnsartilleri som krigs
åren med dramatisk tydlighet klargjorde att vårt försvar behövde. Uppsättningen av 
Lv 7 i Luleå måste ha varit en inspirerande uppgift för de unga artillerister som, 
hksom Lennart Grape, ställdes inför kravet att på kort tid och i orörd natur bygga 
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upp ett nytt förband. Förmodligen var detta något som passade honom väl med den 
bakgrund han hade från Östersund som framstående idrottsman- handbollsspelare 
på elitnivå och god fotbollsspelare - något som hans sentida vänner inte i första 
hand förknippade med den kedjerökande, utpräglat intellektualiserade planerings
filosofen. 

Armekarriären innefattade lärartjänst vid Luftvärnets kadettskola i Linköping och 
AIHS högre kurs, följd av generalstabstjänst, bl a på FOA, innan Lennart Grape togs 
över till Försvarsdepartementets planerings- och budgetsekretariat 1965. Han hade 
vid den tiden redan skaffat sig en respekterad ställning som en framstående plane
ringsteoretiker med en bred kunskap om de system för ledning och långsiktig utveck
ling av ekonomiplanering som under 60-talet utvecklades under Robert MaeNarnaras 
tid som amerikansk försvarsminister. 

Tillsammans med nationalekonomen Benkt-Christer Ysander skrev Grape "Sä
kerhetspolitik och försvarsplanering" som utgavs av Samfundet Näringsliv och Sam
hälle (SNS). Det blev ett referensverk för det arbete som under 60-talets slut bedrevs i 
Försvarsdepartementet och låg således till grund för det planeringssystem som från 
1970 successivt införts inom försvaret. Den ledande iden i detta system avsågs vara att 
statsmakterna med utgångspunkt i en politiskt beslutad hotbild skulle kunna ange 
långsiktiga mål för hela försvaret, som därefter på myndighetsnivå omsattes till delmål 
för de olika organisationskomponenterna. Mot målen skulle statsmakterna ställa 
nödvändiga resurser i form av pengar och personal. Härigenom trodde man sig kunna 
undvika alla de detaljingripanden som politiker gärna känner sig frestade att göra. Nu 
blev resultatet inte riktigt vad innovatörerna hade tänkt sig - något som vållade 
Lennart Grape stor besvikelse. Försvarsbeslut tas alltjämt med utgångspunkt i de 
pengar som kan avsättas för ändamålet och inte sällan tämligen oberoende av de 
hotbilder som ambitiösa studier lett fram till. Det detaljerade planeringssystemet ger 
dessutom idag ett än rikare underlag för detaljälskande politiska intressenter. Ett 
obestridligt positivt resultat av systemet är dock att politiker i högre grad än tidigare 
tvingas sätta sig in i försvarets säkerhetspolitiska roll och att myndigheter på olika 
nivåer kan skaffa sig en bättre kontroll över ekonomiska konsekvenser av sina åtgär
der. På detta område har Lennart Grape gjort en bestående insats. 

Som departementsråd och förste chef för Försvarsdepartementets Sekretariat för 
säkerhetspolitik och långsiktsplanering (SSLP) fick han under sin återstående aktiva 
tid ansvaret för att också omsätta det teoretiska systemet till praktiskt fungerande 
organisation -en inte minst i pedagogiskt avseende stor uppgift. 

Lennart Grape var som arbetsledare en god företrädare för sina planeringsideer. 
Han var öppen för nya synsätt, nya alternativ, flexibel och villig att delegera ansvar, 
allt inom ramen för en fast och långsiktig målsättning. Det är inte att undra på att han 
var uppskattad både som chef och medarbetare. 

Personligen var Lennart en mycket ödmjuk och blygsam man med stillsam humor 
och stor distans till både sig själv och den stundom bisarra värld som utgörs av 
strategiska och ekonomiska beslutssystem. 

A v ledamoten Göte Blom 
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Per Ode/berg 

Per Odelberg avled den 10 december 1993 i Stockholm. Han föddes i Hofors, Tarså
kers församling den 22 april 1909 och var son till överingenjör Gösta Odelberg och 
dennes maka Anna, född Ekestubbe. 1971 invaldes Per Odelberg som hedersledamot 
i Örlogsmannasällskapet 

Per Odelberg utexaminerades 1933 från Tekniska Högskolan som bergsingenjör, 
varefter han fick anställning på stållaboratoriet vid AB Bofors. 1938 avancerade han 
till chef för försäljningsavdelningen för stålprodukter och 1950 utnämndes han till 
verkställande direktör för dotterbolaget Nyqvist & Holm i Trollhättan. 

1962 kallades Per Odelberg tillbaka till Bofors som vice VD för att 1966 överta 
ledningen för Boforskoncernen. Han avgick som koncernchef 1972, men kvarstod i 
bolagets styrelse till1979. 

Han hade ett flertal statliga uppdrag, han satt i ett stort antal företagsstyrelser och 
han var aktiv i flera näringslivsorganisationer. Under kriget hade han uppdrag för 
Statens Industrikommission och åren 1943-1945 ingick han som sakkunnig i de årliga 
svensk-italienska handelsförhandlingarna i Rom. 

Bland de många styrelseuppdragen i svenska företag kan nämnas NOHAB 1952-
72, AB Bofors 1962-79, Svenska Flygmotor AB 1949-50 och 1960-69, AB Atomener
gi 1960-69, AB Euroc 1962-79 och FAG Kullager 1978-85 (ordförande 1979-85). 

Ett flertal näringslivsorganisationer utnyttjade hans kapacitet bl a Mekanförbun
det 1953-73 (ordförande 1966-69), Sveriges Verkstadsförenings överstyrelse 1955-Ql, 
Industriförbundet 1957-62, lemförbundets fullmäktige 1966-72, Järnbruksförbundet 
1966-72 och Bergskolan i Filipstad 1963-77. 

Under 1930 och 40-talet gjorde han en stor insats för utvecklingen av Bofors civila 
stålproduktion som gynnade stålsektorns utveckling och möjliggjorde utbyggnad av 
koncernens produktionsresurser vilket var av stor betydelse för Bofors produktion av 
försvarsmaterieL 

Per Odelberg var en rakryggad och kraftfull ledare med en omfattande vänkrets. 
Hans intresse för sport och natur var stort. Segling på västkusten var hans favorithob
by. Han älskade skärgården och han älskade att segla. Att bruka motor var det inte tal 
om, tror mig aldrig passerat i området Lysekii-Bovallstrand utan att kunnat skönja 
Pers resliga gestalt vid rorkulten i sin kära segelbåt och med sin skickliga gast, hustru 
"Luna" vid sin sida. 

Per Odelberg sörjes av en stor familj bestående av makan "Luna", tre döttrar och 
tre söner med familjer samt av många vänner och medarbetare som minns Per som en 
uppskattad vän och mångsidig personlighet. 

A v korresponderande ledamoten Martin Ardbo 
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Erik Mosesson 

När jag i början på 1960-talet tog anställning i försvaret som stabsläkare i Stockholms 
Kustartilleriförsvar var en av mina första kontakter kollegan vid Marinkommando 
Ost, förste marinläkaren Erik Mosesson. Erik gjorde redan vid första mötet ett starkt 
och vänligt intryck. Jag kommer ihåg en liten detalj som jag sedan aldrig kunnat 
glömma. På ena handen hade han ett strakt lillfinger som viftade nästan uppfordrande 
när han talade. På något sätt var detta finger typiskt för Erik- rakt och stramt som han 
själv och med stor integritet, inte alltid pekande rakt fram som också var typiskt för 
Erik. Han valde många vägar för att få sin uppfattning i medicinska frågor att slå 
igenom. Gick det inte rakt fram så tog han en omväg. Hans goda intellekt gjorde också 
att han valde vägar och uppfattningar som inte alltid låg tydligt i färdriktningen rakt 
fram. Härigenom kom han att driva frågor som vi andra inte riktigt förstod hur viktiga 
de var, t ex faran för biologisk krigföring, som han trots sin kirurgiska specialitet 
under många år drev nästan ensam, och som nu med gentekniken fått ytterligare en 
dimension. 

Nu är Erik borta efter ett liv som han i huvudsak ägnade militärsjukvården och då 
särskilt den marina delen. Han fick sin medicinska utbildning i Stockholm under 40-
talet och specialiserade sig i kirurgi, med tjänstgöringar i Göteborg, Boden, Luleå, 
Umeå och Västerås. Under denna tid tog han flera internationella uppdrag för Svens
ka Röda Korset. Bl a tjänstgjorde han vid det svenska sjukhuset i Korea och FN
sjukhuset i Rafan och skaffade sig en aktuell och gedigen kunskap i krigssjukvård, 
vilken han tillämpade i sina stabsjobb hemma i Sverige. Dessa utiandserfarenheter var 
viktiga för att i ett relativt fredligt och tryggt land verkligen kunna dra fram för 
krigsorganisationen väsentliga faktorer. 

Som marinläkare var det givet att Erik tjänstgjorde på olika fartyg. 1954-55 var han 
chefsläkare på Älvsnabbens långresa jorden runt. 

Under hela sin aktiva tid var Erik Mosesson intresserad av att utveckla sig forsk
ningsmässigt. Han skrev många artiklar, var konsult på FOA och vidareutbildade sig 
på Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg. 

Vid sidan av sina militära arbeten upprätthöll Erik alltid sina medicinska kunska
per genom olika praktiker där han träffade sina patienter. Han var sålunda anvis
ningsläkare vid posten under många år. Sina patienter ägnade han stor omsorg och 
vänlig noggrannhet. Många var de personer som man träffade, vilka var eller varit 
patienter hos Erik. Lovorden var många om det sätt på vilket han tog sig an varje sjuk 
människa som sökte honom. 

Inom marinläkarkåren var Erik en framträdande gestalt. Alltid redo att hjälpa och 
råda och med ett engagement som gjorde honom till en förgrundsfigur i den grupp som 
ägnade sig åt den inte alltid så tacksamma uppgiften att se till att vårt försvar också var 
bra på att ta hand om eventuella skadade om vi skulle komma i krig. Personligen har jag 
många och långa stunder lyssnat till hans framsynta och intelligenta synpunkter. De 
kom att bli grunden till mina egna uppfattningar och jag är säker på att flera militärläka
re har samma erfarenheter. Det var också en stor ynnest att få räkna sig till hans vänner 
för vilka han sällan tvekade en sekund för att hjälpa i alla lägen. 
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Vi är många i kamratkretsen som saknar Erik Mosesson, en hängiven marinläkare, 
en duktig läkare och framför allt en fin människa och en verklig vän. 

A v ledamoten Bo R y beck 

Stig Hansson 

Kommendör Stig Hansson, Ljungskile, 61 år, ledamot av Kungl Örlogsmannasällska
pet, var son till framlidne köpmannen Nils Hansson och dennes likaledes framlidna 
maka Gunborg, båda från Uddevalla. Hans närmaste är makan Carin och barnen 
Ellen, Johan och Cecilia med familjer. 

Stig Hansson föddes i Uddevalla. Hans håg stod tidigt till sjölivet och redan under 
gymnasietiden feriearbetade han på de kustångare som trafikerade kusten ända upp 
till Oslo. Efter studentexamen i Vänersborg antogs han som kadett vid Sjökrigsskolan 
och tjänstgjorde sedan som färdig sjöofficer i intendenturbefattningar både iland och 
ombord på jagare. Efter några år som kadettofficer och en tid vid Göteborgs Kustar
tilleriförsvar sjökommenderades Stig Hansson. Det blev flera långresor med HMS 
Älvsnabben och många år som stabsintendent hos chefen för Kustflottan. Han tjänst
gjo~de därefter vid Försvarets Materielverk i Karlstad och milostab Bergslagen. 

Ar 1987 utnämndes han till kommendör och blev samtidigt chef för Bergslagens 
militärområdes materielförvaltning, en befattning han uppehöll till sin pensionering 
1992. Stig Hansson hade lätt för att få kontakt med sina medmänniskor. Han var en 
omtyckt chef och inte rädd för att gripa sig an nya uppgifter. Som sjöofficer fick han 
flera svåra armeinriktade uppgifter under sin tid i Karlstad. 

Stig Hanssons håg stod emellertid alltid till Västerhavet. Det var i Ulvesund vid 
Västkusten och i segelbåt utmed den bohuslänska skärgården han kände sig hemma. 

A v korresponderande ledamoten Kurt Edman 
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Teknik på framkanten. 
CelsiusTech ingår i Celsius
koncernen, Sveriges största och 
en av Europas ledande försvars
industrigrupper. 

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

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

CelsiusTech utvecklar både motmedel och 
sensorer. Det här siktet passar för både 
marina och landbaserade applikationer. 

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

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

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

C Member of the Celsius Group 

Ledamoten 
KAJ NIELSEN 

Överste !.gr Kaj Nielsen har under det senaste året varit 
chefsurvecklare hos chefen för marinen och är nu svensk 
försvarsattaeke i Köpenhamn 

Befälssystemet igår, idag och i morgon 
alltid en generation efter, eller . .. ? 

Årsberättelse i Vetenskapsgrenen II (Personal, utbildning och organisation) för 1993 
utarbetad tillsammans med ledamoten Anders Stävberg vars avsnitt presenteras i ett 
kommande nummer av tidskriften 

Inledning 
Ambitionen med denna årsberättelse är 
att se vilken del av påståendet i rubriken 
som är relevant. 

Befälssystem och därtill hörande tjänste
ställningsfrågor är ju ett av de områden 
som sedan lång tid tillbaka varit föremål 
för många, långa och hetsiga diskussioner 
inom försvaret liksom gjorts till föremål 
för en omfattande utredningsverksamhet 

Det har också under arbetets gång vi
sat sig att med hänsyn till det omfattande 
material som finns i ämnet att rubriken 
hade måhända varit mer relevant för en 
betygsuppsats vid ett universitet än för 
en årsberättelse i KÖMS. 

Vi har inte i årsberättelsen kunnat 
göra en fullständig redovisning men vi 
vill på något sätt i denna årsberättelse för 
framtida bruk dokumentera det som för 
sällskapets ledamöter år 2094 är svårare 
att hitta än vad det nu varit för oss. 

Av den anledningen inför vi i anslut
ning till årsberättelsen en ganska omfat
tande förteckning över dokument, vilken 
kan få ett framtida värde. 

Den indelning i till det yttre inbördes 
skarpt avgränsade befälskårer som av ål
der och tradition kännetecknar i princip 
alla staters försvarsmakter är måhända 
inte en rationell inledning utan en följd av 
den uppdelning av befälet i kompetens
grupper som av sakliga skäl har ansetts och 
fortfarande av många anses vara lämplig. 
En sådan uppdelning i kompetensgrupper 
återfinns även inom ett flertal civila verk
samhetsområden. Uppdelningen där har 
sin utgångspunkt i att det är olika tjänste
uppgifter som skall utföras av de olika be
fattningshavarna. Dessa olika tjänsteupp
gifter förskyller olika utbildningsbakgrun
der. Så även inom försvaret, där vi under 
lång tid haft en indelning i kompetensgrup
per; sedan början av 1800-talet tre stycken: 
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- en ledande grupp för ledning av all 
slags verksamhet som ställt krav på 
operativt, taktiskt, organisatoriskt, tek
niskt, administrativt kunnande m m, 

- en mellangrupp främst för ledning 
inom förband motsvarande kompa
nier och plutoner av delvis rutinmäs
sig karaktär i krig samt i fred inom 
underhålls-, materiel-, förvaltnings
och utbildningstjänstens område eller 
för teknisk tjänst inom visst fack, 

- en lägre grupp avsedd för utförande av det 
rutinmässiga arbetet inom olika områden. 
Denna indelning av befälet i kompe

tensgrupper betingades således främst av 
uppgifter som skulle lösas och därav föl
jande kvalifikationskrav och inte av nå
gon social klassindelning eller skiktning 
på grund av allmän skolunderbyggnad. 
Så uppfattades det länge och av många. 

Det förhållandet att officerskåren 
långt in på 1920-talet till mycket stor an
del rekryterades från adeln och andra 
delar av samhällets översta skikt för
stärkte denna uppfattning. 

Innan vi närmare går in och studerar 
hur befälssystemet ändrats under 1900-
talet bör vi göra en liten tillbakablick. 

Något om befälssystem fram 
till 1900-talet 
Det var först under Gustav Vasas tid som 
en någorlunda fast organisationsform 
började anas i det svenska försvarets rör
liga styrkor. I armen indelade man krigs
folket i rotar under en rotemästare. Två 
rotar stod under en överrotemästare. 
Dessa rotemästare hade kunnat översät
tas till underbefäl resp underofficerare. 

Roteparen sammanfördes till fänick
or som stod under befäl av en hövitsman 
-dåtidens kapten. I fänickans stab ingick 
en fältväbel , en förer och två sveiffeler 
(väblar)- alla underofficerare till gagnet. 
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Profossen och vaktmästaren tillkom så 
småningom och motsvarande gårdagens 
kompaniofficerare i urvalsbefattning. 

K vartermästartjänsten utvecklades så 
småningom från underofficersbefattning 
till officersbefattning varvid den kunde 
jämföras med befattningen för en rege
mentsstabschef. 

Från 1600-talets början indelas office
rarna dvs allt befäl i 
- överbefäl (general-fänrik) 

underbefäl (fanjunkare-sergeant) 
- ringare (furir) 
- gemena befäl (korpral) 

I slutet av 1600-talet togs benäm
ningarna överofficerare och underoffi
cerare i bruk för överbefälet respektive 
underbefälet. 

Under 1800-talet utgjordes befälskate
gorierna av officerare, underofficerare 
och underbefäl av manskapet (korpraler). 
I slutet av 1800-talet indelades befälet i 
överbefäl, vilka utgjordes av officerarna 
och underbefäl som bestod av underoffi
cerarna och underbefälet av manskapet. 

Med 1914 års härordning infördes be
fälsindelningen officerare, underoffice
rare och underbefäl. 

Vad gäller flottan fördes befälet om
bord avseende manöver och navigation 
av skepparen, som på 1800-talet var den 
högsta underbefälsgraden. 1520 tillkom 
på de större fartygen skeppshövitsmän
nen som ungefär motsvarar dagens kom
mendörkaptener. Befälsgraderna vid flot
tan var omkring 1580 följande: 

Överbefäl 
Översteamiral 
Underamiral 
Hövitsman 
Kapten 
Löjtnant 
Fänrik 

Underbefäl 
Skeppare 
Högbåtsman 
Styrman 
Ar klimästare 

Båtsmän 
Båtsman 
Bysseskytt 
Trumslagare 

Skepparen hade till skillnad från 
skeppshövitsmannen en gedigen utbild
ning och erfarenhet av sjötjänsten. Hö
vitsmannen kom ofta från herremännens 
eller tjänstemännens klass och hade fått 
befattningen som honnör. Jämfört med 
tidpunkten för start av den första sjöka
dettutbildningen i Karlskrona 1756. 

På sätt som inom armen ändrades 
även med tiden benämningarna på be
fälsgrupperna . Ä ven gradernas benäm
ningar ändrades och några grader till
kom. Som exempel kan nämnas att ma
jorsgraden infördes omkring 1640, blev 
schoutbynacht 1680 och konteramiral 
1770. Kommendör infördes 1670, blev 
överste 1770, kommendörkapten av 
l.klassen 1825 och kommendör Igen 
1850. Hövitsmannen blev kapten 1600 
som delades upp enligt följande: 

KaP. ten 
! 

1720 Amiralitetskapten 
! 

ca 1750 Kommendörkapten 
.. ! 

ca 1770 Overstelöjtnant 
! 

ca 1825 Kommendörkapten 
av 2.klassen 

! 
ca 1850 Kommendörkapten 

! 
ca 1870 Kommendörkapten 

av 1.graden 
! 

1972 Kommendörkapten 

Den duktige skepparen, så småning
om överskeppare och (över)-styrman, 
blev i mitten på 1700-talet kg!. flaggstyr
man och i slutet av 1800-talet flaggunder
officer. 

Befälssystemet och 
tjänsteställningsfrågor under 
1900-talet 
Redan 1902 ifrågasatte riksdagsman 
Wawrinsky- själv tidigare underofficer
huruvida inte avslutningsexamen i femte 
eller sjätte klassen i elementarläroverken 
var tillräcklig grundval för i vart fall dåti
dens kompaniofficerare. Med andra ord 
erfodrades inte studentexamen för inträ
de till officersutbildningen. Frågan om 
den vita mössan som krav för officersut
bildning kom att leva länge. 

Utskottet som hade att behandla 
Wawrinskys motion avrådde från varje 
sänkning av officerskårens allmänna 
bildningsgrad och hänvisade till andra 
yrken, där avlagd mogenhetsexamen 
uppställts som minikrav på den personal 
som utövade ledarskap. 

O.H Olsson, underofficer i Vaxholm 
och ledamot av en befordringskommitte 
1908 skriver: "Underbefälsutbildningen 
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måste förbättras, framför allt i civila äm
nen. De underbefäl som inte kunna kom
ma vidare och därför avskedas måste ges 
bättre förutsättningar att slå sig fram på 
den civila arbetsmarknaden". 

Olsson skriver vidare: "Beträffande 
underofficerarnas vidare avancemang till 
officer torde för varje tänkande människa 
stå klart att mogenhetsexamen ej är abso
lut nödvändig för befordran till officer". 

För de som ville komma vidare inom 
den civila tjänstemannabanan hade möj
lighet därtill givits genom inrättandet av 
en realskola. Enligt vissa i kommitten 
1908 borde en realskoleutbildning öppna 
dörren till officersutbildning för underof
ficerarna. 

Har vi här genom Wawrinsky och Ols
son de första incitamenten till ett tvåbe
fälssystem? Vi har inte fått fram ett svar 
som vi kan stå för. 

I många av de utredningar som sedan 
genomförs, anförs som argument mot 
den ensidiga rekryteringen av officerare 
från de högre samhällsskikten, det att 
dessa officerare hade bristfällig känne
dom om de värnpliktigas "förhållanden 
och känslor". Underofficerare ansågs ur 
den synvinkeln bättre lämpade för det 
direkta umgänget med truppen, som är 
ofrånkomlig vid lägre förband 

Tidigt kommer alltså frågan in om 
breddningen av rekryteringsunderlaget 
till officersutbildningen. En rekrytering 
av officerare den s k långa vägen aktuali
seras. En socialdemokratisk motion till 
1914 års riksdag framför krav på en de
mokratisering av officerskåren och man 
begärde utredning och förslag till åtgär
der för att skapa en mer folklig samman
sättning av officerskåren. 

Det liberala partiets motion till samma 
riksdag innehåller en skrivning som inne
bär att alla som vill bli officerare skall 
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genomgå rekrytskola tillsammans med de 
värnpliktiga och såsom värnpliktiga. 

Den demokratiserade samt numerärt 
svaga officersrekryteringen belyses i ett 
flertal utredningar som genomförs på 20-
och 30-talet. Från tid till annan föreslås 
att de högre underofficerarna skall få 
överföras till officerskåren. Möjligheter
na för volontärer/underbefäl och under
officerare att snedda över till officersyr
ket förbättrades dock successivt. 

Rekrytering av officerskåren är den 
stora frågan. 

1925 års försvarsbeslut var, med facit i 
handen l 939, en katastrof för krigsmak
ten. Dock fanns ljusglimtar. Väg skulle 
öppnas för underbefäl och underofficer
are att läsa till officer. 

Den s k långa vägen till officersgraden 
samt inrättandet av ett militärgymnasium 
fanns i förslag från den s k Bouvengska 
utredningen från 1920 men försvarsrevi
sionen hade inte biträtt förslaget. 

Armens underofficersskola, AUS, or
ganiserades 1926 till följd av 1925 års för
svarsordning. Skolans uppgift blev dels 
att bibringa fast anställt underbefäl de 
kunskaper och färdigheter som erfordra
des för en underofficer, dels att meddela 
undervisning i de ämnen som ledde till 
realexamen. 

Som villkor för underbefäls och un
derofficerares befordran till officerare 
kvarstod kravet på fullständig officers
kurs vid krigsskolan, Karlberg. För till
träde till KS krävdes betyget - samman
fattande - "med beröm godkänd" i Ull

derofficersskolans examen. 
Vad avser marinen inrättades studie

stipendier för underofficerare och under
befäl samt skapades möjligheter att ge
nomgå en förberedande kurs vid KSS. 

För att få genomgå ordinarie officers
utbildning krävdes underofficersexamen 

samt "inhämtande av kunskaper motsva
rande fordringarna i studentexamen med 
vissa modifikationer enligt Kungl Maj:ts 
närmaste bestämmande". 

Vissa tjänsteställningsfrågor fick ock
så sin lösning till följd av 1925 års för
svarsordning innebärande att 

den dåvarande fänriks och underlöjt
nantsgraden uppdelades i två grader, 
en lägre, fänrik och en högre, under
löjtnant, 
den dåvarande graden underofficer
are av 3.graden ersattes av den högre 
graden flaggkorpraL Flaggkorpraler
na gavs rätt till vidareanställning samt 
skulle kunna få pensions- och gratial 
rätt m m, 

- flaggunderofficerare fick underlöjt
nants tjänsteställning, 

- underofficerare fick fänriks tjänste
ställning. 
I de sistnämnda fallen räknades in

bördes tjänsteställning efter datum för 
fullmakt. Härutöver kunde vissa äldre 
flaggunderofficerare - ibland benämnda 
förrådsförvaltare erhålla löjtnants tjäns
teställning 

graden högbåtsman kommer tillbaka 
och tilldelas långtjänsteunderbefäl 
vid flottan - korpraler. 
Ledamoten i andra kammaren Ivar 

Österström skriver i den utredning han 
genomför 1936-37 om arbetarklassens 
inställning till riksförsvaret såsom varan
de präglat av misstro. 

En av orsakerna därtill hade varit att 
"de djupa leden i folket även långt utan
för den egentliga industriarbetarklassen 
uppfattat försvarsorganisationen som en 
stat i staten, vilket inte påverkades av 
den allmänna utvecklingen i samhället, 
en stat i staten med sitt utpräglade liv, 
vilket gestaltades utan hänsyn tagen till 
att hela det övriga samhället förändrades 

genom folkets medinflytande i samhälls
byggandet" . 

Arbetarklassens begränsade möjlig
heter att nå befälsposition inom försva
ret skapade starka motsättningar. 

Österström ansåg att det målet skulle 
man nå genom att öppna nya möjligheter 
för militära begåvningar i stora folkgrup
per att vinna inträde på officersbanan 
dock "att kraven på officerskårens kvali
tet därigenom icke under några omstän
digheter får eftersättas eller minskas" . 

Under tiden från 1901 års härordning 
fram till slutet av 30-talet är det i huvud
sak officerskårens rekrytering som till
mäts den största betydelsen. Frågan om 
antalet befälskårer förekommer inte lika 
frekvent. Den finns dock där. 

Det förhållande att man i Norge på 
1920-talet förde över den tidigare under
officerskåren till officerskåren som en 
specialgrupp med huvudsakligen teknis
ka och administrativa uppgifter samt att 
motsvarande omorganisation genomför
des i Danmark, fick en del i Sverige att 
under samma tid att förespråka en lik
nande lösning här. 

Då frågan diskuterades i riksdagen, 
yttrade dåvarande riksdagsmannen Per
Albin Hansson bl a följande: "Jag bryr 
mig inte om vad underofficerarna kallas, 
jag tycker för min del att både namnet 
underofficerskår, namnet fanjunkare och 
namnet sergeant äro så gamla hederliga 
benämningar att de även i fortsättningen 
kunna med ära bäras av underofficerar
na. Men det är inte detta frågan gäller 
utan den är hela deras ställning och hela 
deras tjänstgöring. Det finns en möjlig
het att låta dem genom att bekläda mot 
deras kompetens mera svarande beställ
ningar göra större nytta och känna sig 
mera uppskattade". 

Ofrånkomligt är att starka krafter 
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kom i rörelse syftande till att göra en kår 
av officers- och underofficerskårerna till 
följd av den allt starkare underbefälskå
ren. Underofficerarna kom i kläm mellan 
de två övriga kårerna på sätt som tidigare 
underbefälen kommit i kläm mellan res
ten av manskapet och underofficerarna. 

I 1945 års militärutredning granskades 
förhållandet mellan befäl och meniga 
samt befälskårernas samarbete. Som en 
grund låg därvidlag erfarenheterna från 
beredskapsåren under andra världskriget. 
Vad avser samarbetet framför utredning
en: "att det bör vara möjligt att åstadkom
ma en närmare kontakt och större kam
ratlighet mellan de olika befälskårerna. 
Vissa initiativ i denna riktning har på sina 
håll förekommit men man skulle önska 
att dessa initiativ i högre grad än hittills 
kommer från officerskårens sida. De soci
ala skrankema som ännu finns mellan of
ficerarna å ena sidan och underofficerar
na och underbefälen å andra måste brytas 
ned. Det visade sig under beredskapsåren 
att detta var möjligt då man delade fältli
vets vedermödor. Den anda av kamrat
skap och förtroende som på förbanden 
präglade befälskategoriernas samarbete, 
behövs också i fredsutbildningsarbetet" . 
Den stora frågan blir nu -hur skall detta 
åstadkommas? Ärendet görs till föremål 
för behandling i Försvarsdepartementet 
där en PM utarbetas under 1946. I denna 
föreslås bl a en befälsorganisation med 
endast en fast anställd befälskår enhetligt 
rekryterad direkt ur de värnpliktigas led. 

Utbildningen till fast befälsanställ
ning är gemensam för alla och omfattar 
tre år. Ett av kraven för anställning är 
avlagd studentexamen. Den som inte har 
studentexamen ges möjligheter att utan 
egna kostnader få avlägga den. 

Med hänsyn till betydelsen av att ge 
den anställde lång och gedigen erfaren-
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het och kännedom skisseras lång trupp
tjänstgöring dock till högst 35 års ålder. 
Härefter sker befordran till kapten och 
kompanichef med fortsatta befordrings
möjligheter efter urval eller till kapten
löjtnant. 

Värt att notera är att promemorian i 
princip avskaffar underbefälskåren. Den 
skall enligt förslaget ersättas av värnplik
tiga underbefäl. 

Osökt inställer sig frågan varför de
partementet under 1946 låter promemo
rian utarbetas samtidigt som militärut
redningens arbete pågår. Noteras bör att 
promemorian inte ges ut förrän 1949 som 
en SOU (1949:16). Är det en politisk vil
ja som ligger bakom promemorians till
komst mot bakgrund av de diskussioner 
som militärutredningen för? Sannolikt är 
svaret ja. Relationerna mellan befäl och 
meniga hade av militärutredningen noga 
undersökts genom ett stort antal enkäter. 
En slutsats av dessa blev att kanske det 
väsentligaste problemen befälsföringen 
medförde, ställde sig likartade för alla 
befälskategorierna. Förhållandet mellan 
befäl och meniga dikterades av officers
kårens hållning och isolerade ställning i 
samhället. Det är dock fel att påstå att 
officerarna var den enda samhällsgrupp 
som var okunniga om den demokratise
ringsprocess som samhället genomgått 
det senaste årtiondet. Äldre kamraters 
och överordnat befäls föredöme och 
åsikter har stor betydelse för de yngre. 
Nya åsikter och värderingssätt har alltid 
svårt att göra sig gällande. 

Var bakgrunden till promemorian 
funderingar på om en enhetlig rekryte
ring och utbildning för allt befäl skulle ge 
samma åsikter och likartade värderings
sätt? Det större kamratskap mellan befä
len som efterlysts skulle komma fram ge
nom i promemorian angivna förslag. 

I direktiven till 1948 års befälsutred
ning vid infanteriet, den s k Bredbergska 
utredningen, återfinns promemorians 
förslag som ett utredningsalternativ det 
s k enhetsalternativet. Mot detta ställs i 
direktiven ett s k reformalternativ dvs ett 
system med skilda kårer men där man 
genom olika reformer skulle "söka en 
mer tillfredsställande ordning". 

Majoritetsförslaget var reformalter
nativet, men tre av utredningens sju leda
möter var skiljaktiga och förordade en 
lösning som starkt avvek från majoritets
förslaget. (SOU 1953:28) 

Intressant är att konstatera, att utred
ningen i sitt utarbetande av enhetsalter
nativet tog fram ett minoritetsalternativ. 
Detta minoritetsalternativ innehöll två 
officerskårer, en högre och en lägre, och 
en underbefälskår. Efter diverse övervä
ganden konstaterades att "enhetsbefäls
iden inte är realiserbar i praktiken". 
Överväganden avseende behov av skilda 
kompetensgrupper syns ha spelat en av
görande roll, men så även "fallenhet" för 
studier vid krigsskolan. Onekligen finns 
likheter mellan å ena sidan två officers
kårer som på Krigsskolan skulle gå en 
högre respektive en lägre linje å andra 
sidan med det som idag uppfattas som 
högre respektive lägre utbildning vid 
KHS AK/HK respektive SK. 

Den Bredbergska utredningen utsat
tes för mycket hård kritik redan under 
arbetets gång och det leder för långt att 
redovisa den här. Det bör dock nämnas 
att den nämnda promemorian framtagen 
i försvarsdepartementet var författad av 
Bredberg, sedemera generallöjtnant, och 
att han var en av de tre som gick emot 
majoritetsförslaget. 

Den Bredbergska utredningen berör
de endast ett truppslag- infanteriet. 

Vad hände i marinen? Jo, några ut-

redningar tillsattes t ex MBU 1950 och 
enmansutredningen om marinens teknis
ka befäl 1953. Det fanns nog dock en 
känsla av att man skulle avvakta. 

Klokheten i detta ifrågasätter sällska
pets ledamot och dåvarande löjtnanten 
Gunnar Back i en PM 1953 och i en vida
reutvecklad PM 1954. Back medger att 
det är en ung officers syn och kanske för 
idealistiskt färgad men hans förslag är 
intressanta och värda att här föras fram. 

Utgångspunkten för hans funderingar 
är vad som är lämplig befälsorganisation 
för tjänsten ombord. Han konstaterar att 
det behövs personal för linjetjänst, tek
nisk tjänst och administrativ tjänst. Back 
funderar vidare kring befälsåldrar i de 
tre dåvarande befälskårerna och konsta
terar att ett underbefäl som blev hög
båtsman vid 23 års ålder skulle med då
varande personalbestämmelser vara 
högbåtsman i 32 år och i princip stanna 
på samma ställe i hierarkin. Back frågar 
sig då om det är rätt sätt att skapa en 
yrkesmedveten, flottan trogen, underbe
fälskår. Han fastslår att alla skall ha en 
teoretisk chans att bli kapten och ham
nar som vi läst, det följdriktigt i ett för
slag om en befälskår. 

Denna kår delar han sedan upp i en 
officerskår och en båtsmanskår. I den 
sistnämnda återfinns båtsman, högbåts
man, flaggbåtsman och styrman. Ka
detterna föreslås ges uppgifter och tjäns
teställning som personal i båtsmanskå
ren. 

Ledamoten Backs förslag är intres
sant, då det innehåller vissa likheter med 
NBO. Det är bättre än NBO genom att 
det ger befordringsmöjligheter inom den 
föreslagna båtsmanskåren till skillnad 
från NBO där en yrkesofficer som valt 
att gå KHS SK och blivit löjtnant vid 25 
års ålder med stor sannolikhet kommer 

193 



att gå i pension 35 år senare med samma 
grad. 

Skillnaden mellan Backs förslag och 
den nuvarande ordningen är den att i 
Backs system bär befälen grader som vi
sar vilken väg det valt ifrån olika ut
gångspunkter. I dagens system där man 
inledningsvis sagt att 50% skallläsa AK/ 
HK och lika många SK (procentsatserna 
något modifierade under senaste tid) ris
kerar den som går i pension som löjtnant 
att betraktas av vissa i omgivningen som 
att ha misslyckats i det militära systemet. 
Detta har vi hört av bl a elever vid KHS 
trots att vi vet att vissa valt SK. 

Det är vår uppfattning efter alla de 
utredningar vi studerat hittills att leda
moten Backs förslag borde vidareutveck
lats och hade enligt vår mening kunnat 
blivit en mjukare övergång till NBO än 
vad som nu blev fallet. Det synes oss som 
om Backs förslag låg i tiden. Föresprå
karna för ett trebefälssystem var låsta i 
sin argumentation på sätt som det var 
som förespråkade ett renodlat enbefäls
system. 

Egentligen kommer inte 1954 års be
fälsutredning (SOU 1959:23) vid armen 
längre än majoritetsförslaget i 1948 års 
utredning. När 1954 års befälsutredning 
avger sitt förslag 1959 finns de tre befäls
kårerna - kompetensgrupperna - kvar, 
dock med bättre sneddningsmöjligheter. 
Man har sett över rekryteringen och ut
bildningen samt gjort personalstatsbe
räkningar. Bland det som är nytt i förhål
lande till tidigare är att statsrådet i pro
positionen (1960:10) säger dels att 
han avser låta verkställa en fortsatt bear
betning av tjänsteställningen varvid en 
förutsättning skall vara att slutligen be
stämma om underofficerarna skall döpas 
om till kompaniofficerare, dels att frågan 
om reglering av den militära och civilmi-
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litära personalens arbetstid skall prövas. 
Tjänsteställningsutredningen (TSU) till
sätts den 3 maj 1963 och av direktiven 
framgår att "de nuvarande aktiva under
officerarna skall benämnas kompanioffi
cerare ... ". 

TSU behåller i sitt förslag trebefäls
systemet men föreslår gruppbenämning
arna officerare, kompaniofficerare och 
underofficerare. Även nya gradbenäm
ningar föreslås vid flottan som bl a flagg
kommendör, flaggjunkare, flaggbåts
man, flaggsergeant, flaggfurir och örlogs
kapten. 

Vi skriver nu 1967 och den indelning 
av befälspersonalen vi hade vid 1800-ta
lets slut i överbefäl och underbefäl, de 
sistnämnda underindelade i underoffi
cerare och underbefäl av manskapet, be
står i allt väsentligt. Vad har hänt i värl
den och i Sverige under de 80-90 år som 
förflutit? Vi kan peka på några saker 
som allmän rösträttsinförande, folk
hemsideologin, demokratiseringsproces
sen i samhället, reformerna inom skolvä
sendet, den ökade politiska medvetenhe
ten, befälsförbundens allt starkare ställ
ning och större genomslagskraft samt 
icke minst två världskrig i vårt närområ
de, där framför allt det senaste påtvinga
de många svenskar lång tid i beredskaps
tjänstgöring. 

Mot här angiven bakgrund syns det 
oss som om befälssystemet under 50- och 
60-talen låg en generation efter. Många 
goda förslag hade lagts fram och många 
förbättringar hade vidtagits men den 
gamla indelningen från 1800-talet, egent
ligen ännu äldre, den levde kvar. Berod
de detta på traditionsarv, någon slags 
rädsla, överbeskydd av det egna reviret 
eller insiktströghet? Sannolikt en bland
ning. 

Hur hade situationen varit om vi hade 

haft en socialdemokratisk regering istäl
let för en samlingsregering under bered
skapsåren? Vad hade hänt om erfaren
heterna från beredskapsåren inte fun
nits? Många av erfarenheterna från be
redskapsåren påskyndade nog processen 
mot ett enbefälssystem även om det inte 
gått fort. Om den politiska viljan från (s) 
som innehade regeringsmakten under 

större delen av 30-talet, från 1945-1951 
och från oktober 1957 fram till den tid
punkt vi nu talar om, 1967, så hade vi 
sannolikt vid denna tidpunkt haft i vårt 
fall ett tvåbefälssystem i någon form. En 
del utredningsdirektiv till olika utred
ningar ger öppning för sådan tolkning 
liksom en del utredningsförslag. Ett så
dant system hade legat i tiden. 
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Korresponderande ledamoten 
MICHAEL SAHLIN 

Efter tre år som statssekreterare i Försvarsdepartementet är 
Michael Sahlin sedan hösten 1994 verksam i Utrikesdepar
tementet 

Går det att styra försvaret? 

Anförande av statssekreterare Michael Sahlin 23 augusti 1994 vid Försvarshögskolans 
chefskurs på solbacka 

Inledning 
Det är snart val. Till viss överraskning 
för somliga har försvarsfrågan kommit 
upp i valrörelsen, dock tyvärr som en del 
av den hittills dominerande frågan om 
rikets finanser och behovet av att skära i 
statens utgifter. Det är en inte enkel pe
dagogisk sak att plädera för vikten av 
arbetsro i försvaret - efter alla föränd
ringar jämlikt FB 92 - i ett läge då ned
skärningar synes påkallade såväl med 
hänsyn till en vacklande offentlig ekono
mi som en vacklande hotbild och, må
hända, tryggheten i ett kommande ED
medlemskap. 

Från försvarsdepartementets utgångs
punkt är det viktigt att insistera på att 
frågan om landets totalförsvarssatsning
ar framöver primärt sätts in i ett säker
hetspolitiskt perspektiv. I de anvisningar 
som styrt och styr nu aktuell perspektiv
planering inför nästa försvarsbeslut har 
vi försökt åstadkomma detta genom att 
ange ett brett spektrum, både vad gäller 
hotbilds- och uppgiftsvariationer och vad 

gäller ekonomiskt ramverk. Jag noterar 
att vissa, resulterande, myndighetsrap
porter, som redovisar radikala grepp uti
från detta breda förutsättningsspektrum, 
givit stoff - något prematurt - till den 
valdebatt som primärt handlar om möjli
ga besparingar och som kan leda till lås
ningar och beslut om försvarsekonomin 
redan fr.o.m. denna höst. 

Om man bortser från valet är dock 
den ordinarie processen sådan att bollen 
nu närmast ligger hos myndigheterna att 
under den kommande månaden redovisa 
svar på perspektivplaneanvisningarnas 
många delfrågor, till grund för vad som 
senare i höst ska bli mer slutliga och pre
ciserade, strukturinriktade anvisningar 
inför försvarsbeslutet. Därtill kommer 
myndigheterna att inom kort lämna in 
sina årliga programplaner, i vilka det 
främst handlar om lägesrapporter angå
ende genomförandet av det nu aktuella 
försvarsbeslutet, FB 92, ett underlag för 
departementets höstarbete med nästa 
budgetproposition som denna gång skall 
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omfatta l 1/2 år. Allt detta arbete, med 
tyngdpunkt växelvis i departementet och 
hos myndigheterna, aktualiserar frågan 
om styrningen av totalförsvaret. Går det 
att styra försvaret? Jag tänkte uppehålla 
mig vid den frågan och diskutera olika 
viktiga aspekter, erfarenheter och pro
blem. 

Den styrning som i en modern demo
krati måste utövas av regeringen - läs 
försvarsdepartementet - vis-a-vis den 
nya enade försvarsmakten och andra 
myndigheter har främst två övergripande 
styrmedel, den ekonomiska styrningen, 
som utvecklats radikalt både begrepps
ligt och metodologiskt under senare år, 
och den säkerhetspolitiska styrningen. 
Min avsikt är att först kortfattat beröra 
den ekonomiska styrningen och att där
efter uppehålla mig lite mer utförligt vid 
vissa erfarenheter av den viktigaste styr
ningsdimensionen, den säkerhetspolitis
ka, den där statsmakterna som grund för 
planeringen anger målen för verksamhe
ten i olika avseenden och det risktagande 
som kan accepteras m.m. Avslutningsvis 
kommer jag också något beröra styr
ningsfrågor i förhållande till den expan
derande fredsbevarande verksamheten. 

Först något om den ekonomiska styr
ningen och om den s. k. mål- och resultat
styrning som numera har införts gene
rellt och sålunda även och inte minst 
inom försvarets område. 

Ekonomisk styrning 
Kärnan i denna styrningsmodell är dialo
gen mellan regeringen och myndigheter
na och myndighetsledningarnas ansvar 
för att följa upp resultatet, ompröva och 
effektivisera sin verksamhet. Detta inne
bär att ansvaret för att utveckla styrning
en i lika hög grad åvilar myndigheterna 
som regeringskansliet 
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Förutsättningar ska skapas för att 
kunna omprioritera och för att kunna 
mäta effekterna/resultaten av verksam
heten. Resultatstyrningen innebär en 
klarare ansvarsfördelning mellan riksda
gen, regeringen och myndigheterna. Av 
avgörande betydelse är att statsmakterna 
utvecklar förmågan att formulera mål för 
verksamheten och att de som är ansvari
ga för verksamheten skall svara för ge
nomförandet av verksamheten och för 
att redovisa resultaten kopplat till de av 
statsmakterna givna målen. 

Inom ramen för denna övergripande 
målsättning pågår sedan ett omfattande 
utvecklings- och förändringsarbete inom 
bl.a. vår sektor med att verksamhetsan
passa styrningen och att implementera 
den förändrade finansiella styrningen. 
Den verksamhetsmässiga och finansiella 
styrningen måste gå hand i hand efter
som de representerar två sidor av samma 
mynt, dvs statlig verksamhet. Inom för
svarsdepartementet har styrningen av 
den nya myndigheten Försvarsmakten 
utformats. Departementet fortsätter nu 
med att utveckla styrningen även för öv
riga myndigheter inom vår sektor. stats
makternas ansvar är att mål och resurser 
står i överensstämmelse samt att skapa 
erforderliga förutsättningar för de verk
samhetsansvariga. statsmakterna skall 
dock i mindre omfattning lägga sig i hur 
de verksamhetsansvariga gör för att upp
nå målen. För att skapa dessa erforderli
ga förutsättningar måste den finansiella 
styrningen utvecklas och de finansiella 
befogenheterna delegeras till myndighe
terna. 

Under de tre senaste åren har inom 
den finansiella styrningen den mest om
fattande förändringen någonsin skett. 
Förutsättningarna för myndigheterna 
har radikalt förändrats , men samtidigt 

har därmed kraven på myndigheternas 
kompetens och på redovisningens kvali
tet kraftigt ökat. 

På statsmaktsnivå har dels beslut fat
tats om övergång till kalenderbudgetår, 
dels har en teknik med rambudgetering 
införts. Tekniken innebär att budgete
ringen på statsmaktsnivå har gjort en 
helomvändning och numera utgår från 
att regeringen fastställer en total utgifts
nivå för de offentliga utgifterna och för
delar den över tiden . Utifrån denna för
delar regeringen utgiftsutrymmet på de 
olika samhällssektorerna i enlighet med 
regeringens prioriteringar. Detta sker 
innan myndigheternas anslagsframställ
ningar kommer in. Detta innebär alltså 
en teknik där ramarna för verksamheten 
är beslutade och klara före det att kraven 
och önskemålen från myndigheterna 
kommer in. Det blir alltså även här en 
betoning på uppföljning och utvärdering 
av effekterna och resultaten och därmed 
mindre utrymme för t.ex. ambitionshöj
ningar. 

Även för myndigheternas del har de 
finansiella instrumenten utvecklats och 
befogenheterna delegerats. De nya spel
reglerna innebär bl.a. att myndigheter
nas planeringssystem nu måste anpassas 
till och styras av hur statsmakterna bud
geterar och styr verksamheten. 

Kopplar vi samman detta utvecklings
arbete, som därtill bl.a . inkluderar infö
randet av kapitalkostnader för fast egen
dom även inom det militära försvaret , 
med dels bildandet av den sammansslag
na myndigheten Försvarsmakten, dels 
den samhällsekonomiska utvecklingen 
under senare år inser var och en dynami
ken i processen och de stora omställ
ningsproblemen. För det militära försva
ret innebär det att man ska gå från ett 
väloljat kravmaskineri till att redovisa ef-

fekter och resultat. Hittills har man ju 
oftast koncentrerat sig på planeringen, 
dvs att i planerna få med så mycket som 
möjligt samt att redovisa vad man skulle 
kunna göra på marginalen för ytterligare 
medel. Ett inte okänt fenomen är ju att 
myndigheterna anmält att man saknar 
pengar i budgeten i förhållande till pla
nerna. Planeringen har blivit facit, istäl
let för att man jämför utfall och effekter 
med de uppställda målen samt analyse
rar de avvikelser som kan erfordras. 

Det är nu viktigt att det nya styrsyste
met, dess grundläggande tänkesätt och 
syften, positivt accepteras inom det mili
tära försvaret (motsvarande problem på 
civil sida har inte noterats). Det är vidare 
uppenbart att statsmakternas förmåga 
att formulera mål måste ytterligare ut
vecklas, samtidigt som en "avlärning" 
blir nödvändig, dvs att vi måste arbeta 
annorlunda i morgon jämfört med igår. 
Vår förmåga att följa upp resultaten och 
effekterna måste utvecklas för att det 
skall fungera. 

Förutom nämnda generella föränd
ringsarbete har vi ett antal specifika pro
blem framför oss att hantera inom för
svarssektorn. För det första måste frågan 
om JAS-ramens konstruktion och upp
räkningsmetodik lösas. Regeringen har 
efter JAS-kommissionens rapport till 
riksdagen redovisat problematiken kring 
dels hur ramen beräknas och redovisas, 
dels hur kompensationen eller uppräk
ningen sker. Regeringen delar kommissi
onens slutsatser att ramen måste bättre 
spegla den faktiska kostnadsutveckling
en och gjorda utbetalningar samt att 
JAS-ramen måste bättre knyta an till 
budgeteringsprinciperna. Vi räknar här 
med att kunna redovisa förslagen för 
riksdagen i 1995 års budgetproposition 

För det andra måste deprecieringens 
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effekter slutligt klaras ut. Med nuvaran
de kompensationssystem sker kompen
sation i efterhand, vilket kan innebära att 
likviditetsproblem uppstår. Enligt depar
tementets uppfattning har dock erforder
lig kompensation hittills givits till myn
digheterna. 

Det tredje området är att planerings
metodiken inom det militära försvaret 
måste anpassas till de förändrade budge
teringsprinciperna. Under våren kunde 
vi konstatera att en stor del av de av 
myndigheterna hävdade bristerna berod
de på att man jämförde budget med pla
nerna som var beräknade enligt andra 
principer och inte med verkligt utfall. 
Planerna blev alltså facit istället för det 
verkliga utfallet. Inför nästa långsiktiga 
försvarsbeslut är det viktigt att vi har ett 
enat beslutsunderlag, så att besluten fat
tas på ett så rättvisande underlag som 
möjligt. V årens, delvis offentliga, diskus
sion av dessa frågor utklingade i en enad 
syn mellan departementet och försvar
smakten. 

Kopplingen mellan ekonomisk och 
verksamhetsstyrning samt den säker
hetspolitiska styrningen ligger uppenbar
ligen i begreppet "målstyrning", alltså de 
verksamhets- och resultatmål som stats
makterna utifrån hotanalys m.m. ålägger 
myndigheterna i ett slags kontrakt. 

säkerhetspolitisk styrning 
Här berörs den säkerhetspolitiska styr
ningen sådan den utformades i 1992 års 
försvarsbeslut och nu inriktas inför nästa. 
Jag vill påminna om vad som faktiskt gäl
ler inom några centrala områden av för
svarspolitiken, detta utifrån den lite till
spetsade frågeställningen i vilken grad 
och på vilket sätt det egentligen går att 
styra en så mångsidig verksamhet som 
försvaret utgör. Styrningen har onekli-
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gen sina svårigheter, det har ibland ifrå
gasatts om inte vad som faktiskt sker lig
ger en bra bit ifrån vad som utgjort de 
politiska intentionerna. 

De snabba förändringarna i vår säker
hetspolitiska omvärld under de senaste 
åren har givit anledning att successivt 
ompröva de anspråk som bör ställas på 
totalförsvaret i olika tidsperspektiv. För
svarspolitiken bör inte och kan inte läng
re vara så likartad över tiden som tidiga
re. Omprövningar måste ske och föränd
ringar genomföras mer radikalt och i en 
helt annan takt än tidigare. Behovet att 
styra i nya riktningar har varit stort de 
senaste åren och kommer av allt att 
döma att förbli stort. 

Den nya inriktning som totalförsvaret 
nu håller på att få har av regering och 
riksdag formulerats i propositioner, ut
skottsbetänkanden och riksdagsbeslut i 
termer och begrepp som kanske inte all
tid varit glasklara, i synnerhet inte efter 
det politiska kompromissande som ib
land är nödvändigt. Regeringens anvis
ningar och regleringsbrev kan ibland 
också ge utrymme för olika tolkningar. 
Det kan vara en del av förklaringen till 
att styrningen inte alltid fungerar så väl. 
Jag känner personligen ett stort behov av 
enkelhet och tydlig begriplighet, i den 
mån den komplexa verkligheten det tillå
ter, i de operativa grunderna inför nästa 
försvarsbeslut 

Men en stor del av problemet ligger 
också i hur myndigheterna reagerar. De 
utgör stora institutioner, där sådana sa
ker som försvarets uppgifter och sätt att 
verka av de flesta snarare ses som en 
grundläggande kulturfråga än något som 
man tycker behöver analyseras och an
passas till säkerhetspolitiska förändring
ar. Lika svårt som det är att göra om en 
byråkratiskt styrd kommunal verksam-

het till en uppdragsstyrd serviceverksam
het kan det vara att ställa om försvarets 
stora organisation till förändrade uppgif
ter och sätt att verka. Alltså är det omist
ligt med en klar, välstrukturerad och sak
lig dialog mellan statsmakter och myn
digheter. 

Den säkerhetspolitiska 
styrningen i 1992 års 
försvarsbeslut 
1992 års försvarsbeslut fattades och 
framför allt bereddes vid en tidpunkt när 
det säkerhetspolitiska läget visserligen i 
grunden förändrats men där osäkerheten 
ännu var mycket stor om hur den fortsat
ta utvecklingen skulle te sig. Minnesbil
den av motsättningarna mellan det kalla 
krigets maktblock var ännu i hög grad 
levande och mycket av den tidens stora 
militära styrkor med hög beredskap i vår 
närhet var fortfarande en åtminstone be
farad realitet. Den politiska grundinställ
ningen hos flertalet försvarspolitiker var 
att i detta läge betona de stora osäker
heterna och att trots allt vara försiktig 
med radikala ändringar av försvarets 
uppgifter. Å andra sidan var det allom 
uppenbart att dåvarande ÖB:s kärva bud 
måste respekteras: Om inte uppgifterna 
modifierades skulle det krävas politiskt 
omöjliga tillskott till försvarsbudgeten . 

Klart var dock att vi inte längre bara 
kunde huka oss i ett gränsområde mellan 
två maktblock, varav det ena inte längre 
existerade i sammanhållen form och där 
heller inte några grundläggande motsätt
ningar förelåg. Det gällde i stället att ak
tivt söka medverka till gemensamma lös
ningar på den nya tidens säkerhetspro
blem. Beslutet att söka medlemskap i 
EG satte Europa i fokus. Den traditio
nella svenska neutralitetspolitiken för-

hindrade inte som tidigare ett medlem
skap. Tvärtom framstod i det nya läget 
ett medlemskap med sina starka politis
ka och ekonomiska knytningar som di
rekt angeläget inte minst ur säkerhets
synpunkt. Den nya tidens osäkerheter 
och risker måste mötas med gemensam
ma europeiska ansträngningar. Sverige 
fick heller inte riskera att marginaliseras 
och därmed bli mer utsatt för tänkbara 
kriser och påfrestningar. Militärt var det 
dock inte tal om vare sig förpliktelser att 
stödja andra eller garantier för vår egen 
del i den händelse militära hot skulle 
uppstå. 

Det hela fick som bekant i den säker
hetspolitiska målsättningen sitt uttryck 
genom att begreppet neutralitetspolitik 
mönstrades ut som paraplybegrepp sam
tidigt som den hårda kärnan av vår sä
kerhetspolitik förblev militär alliansfri
het med dess skyldighet att upprätthålla 
en betryggande försvarsförmåga för att 
vi ska kunna vara neutrala i händelse av 
krig i vårt närområde. Här betonas alltså, 
till skillnad från tidigare, alliansfrihetens 
militära karaktär och att neutraliteten i 
krig inte skall ses som i förväg postulerad 
utan som något som vi vill behålla möj
ligheten att kunna välja. 

Den s.k. marginaldoktrinen bekräfta
des i försvarsbeslutet. Dess innebörd är 
ju att planeringen för totalförsvaret skall 
utgå från att ett militärt angrepp mot 
Sverige eller andra svåra säkerhetspoli
tiska påfrestningar skulle utgöra ett led i 
en större konflikt mellan stormakter. 
Överväganden om användandet av mili
tära eller ekonomiska maktmedel mot 
Sverige skulle därvid komma att styras 
främst av den vidare konfliktens krav. 
Endast en begränsad del av en potentiell 
angripares resurser skall därför antas 
kunna användas mot oss. I förlängningen 
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av detta resonemang ligger det medvetna 
risktagandet att vi i vår försvarsplanering 
inte skall behöva inkalkylera risken för 
s.k. isolerat angrepp, d.v.s att en stor
makt skulle angripa oss med en stor del 
av sina militära resurser utan att behöva 
ta hänsyn till omvärldens reaktioner eller 
behöva gardera sig militärt i andra rikt
ningar. Till grund för detta ligger bl.a . 
bedömningen att vår allt mer långtgåen
de integration med Europa i övrigt måste 
även vid en bestående militär alliansfri
het medföra att den som överväger ett 
övergrepp mot oss i hög grad måste räk
na med omvärldens starka reaktion- po
litiskt och ekonomiskt men också mili
tärt. 

1992 års försvarsbeslut vidhöll också 
tydligt den princip som markerades re
dan i 1987 års försvarsbeslut att de ope
rativa grunderna skall vara gemensamma 
för hela totalförsvaret. De förändringar 
som infördes skulle få genomslag på alla 
områden på ett kongruent sätt. Det hind
rar naturligtvis inte att olika delar av to
talförsvaret kan bli olika hårt belastade i 
det spektrum av fall som vi planerar för. 
Men grunderna, grundantagandena, kri
ser och krigs karaktär, uthållighet, etc., 
bör vara desamma. 

Inom de allmänna ramar som oriente
ringen mot Europa och den bestående 
marginaldoktrinen och operativa hel
hetssynen utgör tvingades 1988 års för
svarskommine och efterföljande förar
bete inför FB 92 också ta itu med knepi
ga frågor rörande när i tiden vi kan behö
va olika mycket av totalförsvar. 

Låt mig här något försöka reda ut be
greppen, även om det förvisso inte är 
helt lätt. Ett försvarsbeslut tar slutlig 
ställning till vilken försvarsförmåga vi 
ska kunna utveckla under den följande 
försvarsbeslutsperioden. Vad som är 
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möjligt att uppnå beror i hög grad av 
tidigare investeringar och av vilken be
fintlig organisation, personal och utrust
ning som finns att utgå ifrån. Det man 
kan påverka och fattar beslut om är hur 
mycket denna organisation skall vid
makthållas och på delområden kanske 
också förnyas eller läggas ned samt hur 
mycket beredskapen skall upprätthållas 
med hänsyn till det bedömda omvärldslä
get i närtid. Det har i det nya säkerhets
politiska läget i sammanhanget blivit ak
tuellt att därvid tala om att planera för 
återtagning, d.v.s. att medvetet urholka 
krigsorganisationen genom att spara på 
vidmakthållande och beredskap så att 
full funktionsduglighet kan nås först ef
ter en viss tids kompletterande åtgärder. 
Man talar alltså dels om vad försvaret 
ständigt skall kunna göra direkt efter 
mobilisering och dels vad det skall kunna 
klara av efter en period av återtagning. 

Vad ett försvarsbeslut också handlar 
om, är vilka investeringar som skall göras 
och vilket arv som skall lämnas över till 
framtida försvarsbeslutsperioder. Att 
sätta upp förband, anskaffa nya vapen
system, förändra utbildningsorganisa
tion, bygga ut skyddsrum etc. tar i regel 
så lång tid att genomföra att det tar mer 
än en femårsperiod innan åtgärderna 
hinner få avgörande betydelse för försva
rets förmåga att lösa sina uppgifter. Vid 
valet av sådana mer långsiktiga åtgärder 
brukar den vanliga planeringstekniken 
vara att ange ett planeringsmål, d.v.s. att 
sikta mot en viss framtida krigsorganisa
tion och därmed indirekt också på vilka 
typer av hot som försvaret skall kunna 
möta. Det kan emellertid också vara be
fogat att i stället för att sikta mot ett 
specifikt framtida mål mer planera för att 
skapa handlingsfrihet genom förbere
dande åtgärder i närtid för att, om det 

skulle behövas i framtiden, då genom in
tensifierade åtgärder kunna nå olika mål. 
Det handlar då inte som i närtid om åter
tagning av den fulla förmågan hos en gi
ven men urholkad krigsorganisation utan 
om förmåga att kunna rusta och anpassa 
försvaret med hänsyn till tänkbara lång
siktiga omvärldsutvecklingar. 

Det är en mycket komplicerad fråga 
att i försvarsdebatten hantera alla dessa 
begrepp. Det frestar på att skilja på när
tida behov av försvarsförmåga och möj
ligheterna att tillgodose dem med och 
utan återtagning, framtida riktpunkter, 
organisatoriskt och uppgiftsmässigt, för 
närtida långsiktiga åtgärder samt behov 
av framtida handlingsfrihet att kunna 
rusta och anpassa försvaret till nya förut
sättningar. 

Försvarsbeslutet 1992 innebar en del 
förändringar i totalförsvarets uppgifter, 
som främst har att göra med i vilka tids
perspektiv som olika uppgifter skall kun
na lösas. K var står att det svåraste fallet, 
ett regelrätt militärt angrepp skall vara 
den viktigaste utgångspunkten för total
försvarets planering. Den tidigare nor
men för försvaret var att det skulle vara 
fullt funktionsdugligt att möta ett stort 
upplagt angrepp direkt efter mobilise
ring. Den ambitionen svarade mot och 
sökte avhålla de omfattande militära 
styrkor med hög beredskap som fanns i 
vår närhet i första hand inom Sovjetunio
nen och under dess direkta ledning. I det 
nya läget ansåg statsmakterna det befo
gat att minska beredskapskraven. Dock 
ville man ha betryggande säkerhet att 
kunna möta sådana visserligen föga troli
ga men ändå fullt genomförbara angrepp 
med mer begränsade resurser som skulle 
kunna aktualiseras vid någon akut kris. 

Detta uttrycktes i försvarsbeslutet 
som att 

"Försvarsmakten skall kunna 
möta ett angrepp som - i ett läge 
av förhöjd politisk spänning i Eu
ropa - inleds med endast kort mi
litär förvarning. Angriparen skall 
därigenom kunna antas sätta in 
endast begränsade styrkor som 
dock till huvuddelen har hög kva
litet, och vara inriktad på att 
snabbt nå strategisk och operativ 
framgång. Försvarsmakten skall 
sålunda ha en betryggande förmå
ga att motstå ett angrepp som in
ledningsvis kraftsamlas mot vitala 
funktioner inom Sveriges natio
nella ledningssystem och inom to
talförsvaret. " 

Den här beskrivna typen av angrepp 
har givits beteckningen strategiskt över
fall. 

Ä ven för totalförsvarets civila del 
anger försvarsbeslutet att det 

"skall kunna bidra till en betryg
gande förmåga att motstå ett över
raskande inlett angrepp som 
kraftsamlas mot vitala funktio
ner." 

Formuleringen var från början när
mast tänkt som ett uttryck för det mini
mikrav på omedelbart tillgänglig förmå
ga som måste kvarstå och finnas även 
under de närmaste åren och som därför 
sattes i fokus. ÖB har sedan- såsom pla
neringsmål - preciserat tänkbar storlek 
på ett strategiskt överfall genom en be
dömning av vad som på något längre sikt 
skulle kunna förekomma vid en kraft
samling mot Sverige. ÖB har funnit och 
deklarerat att försvarsmakten inte förrän 
1997 kommer att kunna klara det av ho
nom preciserade strategiska överfallet. 
Samtidigt gör Försvarsmakten underrät
telsemässigt bedömningen att en så om
fattande form av strategiskt överfall inte 
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skulle kunna realiseras före 1997. Vi har 
därmed fått en debatt som begreppsmäs
sigt blandar samman bedömningar av de 
närmaste årens tänkbara hot och möjlig
heter att hantera det med hypoteser om 
tänkbara hot i framtiden. Man kan fråga 
sig vilken försvarspolitiskt intresserad 
allmänhet som hänger med i de svängar
na? 

När det gäller anspråk på förmåga att, 
utöver vad som krävs för att kunna möta 
ett strategiskt överfall, efter en period av 
beredskapshöjning och kompletterande 
åtgärder i övrigt kunna möta även andra 
storskaligare typer av angrepp anger för
svarsbeslutet att 

"Försvarsmakten skall också -
inom ramen för tillgängliga perso
nella och materiella resurser - ha 
en beredskap för att snabbt kunna 
komplettera utbildningen och den 
materiella tillgängligheten så att 
den samlade försvarsförmågan 
förstärks. 
Luftförsvaret skall tidigt kunna 
sättas in samlat i alla delar av lan
det för att förhindra att en angri
pare når herravälde över svenskt 
luftrum. 
Vid ett angrepp över havet skall 
försvarsmakten inriktas mot att 
hindra en angripare att få fast fot 
på svensk mark. Vid ett angrepp 
över landgränsen skall inriktning
en liksom hittills vara att succes
sivt bryta angriparens anfallskraft 
genom ett djupförsvar." 

I 1993 års budgetproposition med ef
terföljande riksdagsbeslut har precise
ringar skett med innebörden att 
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"Kraven i övrigt på totalförsvarets 
förmåga att möta väpnat angrepp 
över kust alternativt landgräns , 
enligt den ambition som 1992 års 

försvarsbeslut anger, behöver fullt 
ut tillgodoses först efter något års 
komplettering av utrustning och 
utbildning. Efter en högst ettårig 
återtagningsperiod skall alla vä
sentliga delar av totalförsvaret 
kunna utnyttjas med full effekt 
omedelbart efter mobilisering. 
Planläggningen för en sådan for
cerad återtagning får förutsätta att 
genomförandet sker utan direkta 
ekonomiska restriktioner. Åter
tagningen skall vidare kunna ske 
även jämsides med en uppväxan
de internationell kris som begrän
sar möjligheterna till import av 
strategiska varor." 

Jämfört med tidigare innebär de nya 
formuleringarna främst att det går för sig 
att skjuta på sådant som kan åtgärdas 
under en högst ettårig återtagningsperi
od. Det ska inte tas som ett uttryck för 
att man anser att en trolig händelseut
veckling är just en ettårig återtagning 
utan ekonomiska begränsningar. Det är 
snarare ett sätt att beskriva vilka typer av 
försvarsåtgärder det kan vara tillåtet att 
skjuta på och inte minst därigenom också 
vad man inte får skjuta på. Till det senare 
hör de strukturbärande delarna av total
försvaret, kvalificerad kompetens och ut
rustning. De nya formuleringarna skall 
ses som ett uttryck för den grad av risk
tagning som statsmakterna anser det be
fogat att ta med hänsyn till läget i om
världen, ekonomiska restriktioner m.m. 

När det gäller förmågan att efter en 
återtagningsperiod möta väpnat angrepp 
har luftförsvarets roll poängterats, men 
luftförsvaret har givetvis en viktig roll 
också vid strategiskt överfall. Försvar 
mot invasionsföretag skall kunna föras 
vid både landgräns och kust. Sättet att 
göra detta skall vid landgräns vara oför-

ändrat genom att en angripares anfalls
kraft successivt bryts på djupet av vårt 
territorium, medan vid kustinvasion för
svaret skall koncentreras på att förhindra 
att en angripare kan etablera ett brohu
vud i vårt land. Anspråken har således 
kraftigt nedprioriterats när det gäller att 
också vid ett angrepp över havet kunna 
föra en uthållig försvarsstrid över landets 
yta. Antalet brigader begränsas därige
nom kraftigt jämfört med tidigare samti
digt som de kvarvarande dock får en vä
sentligt förbättrad kvalitet. Motivet för 
detta är att med hänsyn till den militär
tekniska utvecklingen, manifesterad sär
skilt i Gulfkriget, och inom aktuella be
gränsade ekonomiska ramar blir försva
ret mest effektivt om det begränsas i 
storlek, ges en god kvalitet och planeras 
för kraftsamlat uppträdande. 

Inom Försvarsmakten kallas den am
bition att efter återtagning möta väpnat 
angrepp som försvarsbeslutet uttrycker 
för förmåga att möta "begränsat anfall". 
ÖB har bedömt vad han anser vara tänk
bar omfattning av ett sådant angrepp på 
sikt. Det så definierade angreppet utgör 
planeringsmåL ÖB konstaterar att med 
försvarsbeslutets inriktning kommer för
måga att möta "begränsat anfall" att 
uppnås först efter ytterligare en försvars
beslutsperiod, om verksamheten så långt 
och därefter fullföljs med samma inrikt
ning. 

Uttrycket "begränsat anfall" är enligt 
min mening inte helt lyckat eller i varje 
fall inte kristallklart eftersom det är 
oklart vad begränsningen refererar till. 
Det är befogat att tala om något som är 
begränsat i förhållande till vad vi plane
rade för under det kalla krigets dagar. Vi 
ska givetvis anpassa oss till det nya läget. 
Men inom den ramen ska vi naturligtvis 
planera för att möta ett angrepp där en 

angripare så effektivt som möjligt utnytt
jar de resurser han i det aktuella militär
politiska läget bedöms kunna disponera 
mot oss. 

Det finns i sammanhanget anledning 
påpeka att statsmakterna inte angivit nå
gon absolut storlek på angrepp som skall 
kunna mötas . Vad man uttalat sig om är 
på vilket sätt försvaret skall kunna upp
träda. De närmare operativa samman
hang inom ramen för en vidare konflikt, 
där angrepp skulle kunna tänkas mot 
Sverige, är betydligt mindre preciserade 
nu än de var i föregående försvarsbeslut 
1987. Då hade vi rätt konkreta föreställ
ningar om tänkbart förlopp av ett stor
krig i Europa och vad som skulle kunna 
krävas av svenskt försvar för att hålla oss 
utanför. Nu är uppfattningen om karak
tären av tänkbara framtida konflikter be
tydligt mer oklar. Den mer precisa styr
ningen av myndigheterna har i stället 
skett i organisatoriska termer och genom 
ställningstaganden till konkreta åtgär
der. Vad vi därmed vill säkerställa med 
hänsyn till den långa tid det tar att bygga 
upp ett försvar och den trots allt bety
dande svårförutsägbarheten av omvärl
dens utveckling är att vi vidmakthåller 
ett försvar med hög personell kompe
tens, god utrustning och erforderlig in
frastrukturell bas, som med något års 
varsel kan klara av ett brett spektrum av 
operativa uppgifter. 

Om något skall sägas om ett tänkbart 
angrepps storlek måste i varje fall för de 
närmaste åren en utgångspunkt vara, att 
jämfört med förhållandena under det 
kalla kriget så är de resurser väsentligt 
mer begränsade, som en arvtagare till 
Warszawapakten eller Sovjetunionen 
skulle kunna disponera i Europa samti
digt som det västliga Europas resurser 
visserligen reducerats men ändå i högre 
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grad än i öst kvarstår. Genom CFE-avta
let 1990 begränsades taken i Europa för 
viss tyngre utrustning till samma nivå nu
merärt för WP och NATO. Det innebar 
för WP:s del i vissa fall nästan en halve
ring, men påverkade NATO endast mar
ginellt. Av dessa reducerade resurser dis
ponerar Ryssland idag drygt 30% av 
stridsvagnarna och annan tung armeut
rusning och c:a 50% av stridsflygplanen. 
Beredskaps- och underhållsläget är där
till mycket dåligt. Särskilt i Centraleuro
pa har även NATO gjort reduktioner 
främst när det gäller personal, men ändå 
inte i paritet med förändringarna i öst. 

Vad gäller planering för långsiktiga 
förändringar i omvärlden uttalades i 
1992 års försvarsbeslut en filosofi som 
kortfattat brukar benämnas "kärnmo
dellen". Den utgår från att avgörande 
förändringar i stormaktemas grundläg
gande politiska och militära intressen 
och militära handlingsmöjligheter be
döms kunna äga rum först efter en längre 
tid av successiva genomgripande föränd
ringar av de internationella relationerna 
och stormakternas inre förhållanden . 
Förmågan att under en sådan framtida 
period, omfattande ett flertal år, anpassa 
totalförsvaret till förändrade yttre förut
sättningar främjas av att försvarsorgani
sationen - oberoende av sin storlek -
fortlöpande vidmakthåller en tillräcklig 
kompetens och materiell kvalitet. 

Försvarsmakten har som målbild för 
sin planering satt att till år 2002 ha för
måga att möta det nyss diskuterade "be
gränsade anfallet", vad jag förstått dess
utom utan att förutsätta någon återtag
ning. Som jag tidigare påpekade har 
statsmakterna i 1992 års försvarsbeslut 
inte uttalat sig om preciserade angrepps
fall i framtiden. Försvarsbeslutets utta
lande att återtagning får förutsättas bör 
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rimligen även utgöra grundalternativ i 
planeringen för perioden efter 1997. 

Det har dock efterhand generellt visat . 
sig svårt att för Försvarsmaktens del göra 
några stora vinster på att planera för en 
ettårig återtagning. Försvarsmakten är 
mycket kapitalintensiv när det gäller så
väl kompetens hos personal , kvalificerad 
utrustning som infrastruktur i form av 
utbildningsanläggningar och stödjande 
försvarsindustri . Därför måste mycket av 
det ständigt finnas som ska kunna funge
ra efter ett års återtagning. Fastän det 
inte är en uttalad uppgift kommer där
med en stor del av Försvarsmaktens sam
lade förmåga att finnas tillgänglig även 
utan återtagning. 

Inriktningen av Försvarsmakten kan 
därmed komma att i praktiken te sig an
norlunda än vad som gäller i stora delar 
av det civila försvaret. Där håller man nu 
på att helt i enlighet med försvarsbeslu
tet genomföra en inriktning som innebär 
att vi på många områden planerar för en 
återtagningsperiod (motsv.) med omfat
tande utbildning, övning och uppbygg
nad av lager av ickestrategiska varor, för
stärkning av skydd m.m. Någon "sluttid
punkt", när denna återtagning inte skulle 
vara aktuell, inte längre skall "behövas", 
förekommer inte på civil sida. Inom tek
niskt avancerade eller vad gäller strate
giska varor importberoende områden är 
däremot även inom det civila försvaret 
behovet större av i förväg vidtagna be
redskapsåtgärder och långsiktig upp
byggnad av försvaret. 

Det finns uppenbara skäl att principi
ellt understryka det angelägna i att pla
neringsförutsättningar för de militära 
och civila delarna av totalförsvaret inte 
börjar allvarligt divergera på ett grund
läggande sätt. 

Vilken ambition vi slutligt skall välja 

för perioden efter 1997 är något för nästa 
försvarsbeslut att ta ställning till. Genom 
1992 års försvarsbeslut och dess satsning 
på strukturomvandling och modernise
ring har vi, vill jag hävda, skapat förut
sättningar för att vidmakthålla ett starkt 
och allsidigt användbart försvar, förut
satt att vi är beredda att fortsätta de eko
nomiska och andra uppoffringar som 
krävs för detta. Hur stora resurser som 
faktiskt kommer att erfordras beror av 
vilken den säkerhetspolitiska och mili
tärstrategiska utvecklingen i omvärlden 
visar sig bli, liksom av vilka risker vi är 
beredda att ta. 

Den säkerhetspolitiska inrikt
ningen inför nästa försvars
beslut 
Tiden börjar nu närma sig när det sålun
da är dags att ånyo i ett försvarsbeslut ta 
ställning till ambitioner för och inrikt
ning av försvaret. Förberedelser för detta 
är sedan länge på gång. För närvarande 
arbetar myndigheterna med ett ganska 
stort antal utredningsuppdrag som läm
nades av regeringen med anvisningar vid 
årsskiftet. De anvisningarna gav dels en 
relativt inträngande analys och genom
gång av det säkerhetspolitiska läget så
dant det då kunde bedömas. Dels gav 
anvisningarna inom olika delområden 
studieuppgifter för att inom ganska vida 
ramar- ekonomiska såväl som uppgifts
mässiga - belysa olika delfrågor och 
tänkbara förändringar av totalförsvarets 
inriktning. Det är kanske i och för sig 
naturligt att ideer om lösningar och vär
deringar spretar i ett tidigt utrednings
skede. Jag vill ändå här kort sammanfat
ta de säkerhetspolitiska utgångspunkter
na och de huvudfrågor som behöver be
lysas. 

En utgångspunkt måste vara att det 
säkerhetspolitiska och militära läget i 
Europa nu manifesterat genomgått en 
förändring av historiska dimensioner. In
för 1992 års försvarsbeslut var läget fort
farande turbulent, osäkert och svårbe
dömbart. Politiskt är förändringarna nu 
uppenbara. Militärstrategiskt är de stora. 
Det finns inte längre inom överskådlig 
tid någon möjlighet att realisera ett kon
ventionellt militärt hot mot Västeuropa i 
dess helhet. Samtidigt har vi den mycket 
påtagliga existensen av krigen i ex. Jugo
slavien och många andra lokala konflik
ter. 

Det är dock uppenbarligen ännu inga
lunda klart vilka de nya säkerhetspolitis
ka påfrestningarna kan komma att bli el
ler i vilka strukturer de europeiska län
derna kommer att söka bemästra dem. 
Vi måste sannolikt under ganska lång tid 
leva med osäkerhet om huruvida utveck
lingen i de forna sovjetländerna kommer 
att kunna gå i riktning mot ökad demo
kratisering, ekonomisk utveckling och 
konvergens med väst eller inte. Vi kom
mer heller inte att veta om nationalistis
ka strömningar och etniska motsättning
ar framgent kommer att kunna hanteras 
med fredliga medel eller inte. 

En viss strukturering av det europeis
ka och transatlantiska säkerhetssamar
betet kan skönjas men problemen att hit
ta nya stabila former och roller för olika 
parter kommer även under gynnsamma 
omständigheter att ta många år. Splitt
ring och sönderfall skulle i värsta fall 
också kunna bli ett alternativ. NATO har 
alltmer inriktat sin verksamhet mot de 
nya europeiska säkerhetsproblemen och 
framstår alltjämt som den mest betydel
sefulla organisationen i det europeiska 
säkerhetssamarbetet Samarbetet med 
staterna i Central- och Östeuropa ökar 
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liksom med "tidigare neutrala" som Öst
errike, Sverige och Finland. Rollfördel
ningen inom NATO mellan transatlanter 
och europeerhåller samtidigt på att för
ändras. 

Den framtida inriktningen av det 
svenska totalförsvaret kommer i hög 
grad att bestämmas av det militärstrate
giska läget i norra Europa och vår strä
van att fortsatt bidra till militär stabilitet 
i det nordeuropeiska området. Utveck
lingen på dessa områden och anspråken 
på försvaret i olika tidsperspektiv kom
mer främst att sammanhänga med ut
vecklingen i Ryssland, men också med 
hur kopplingen mellan det nordiska om
rådet och Västeuropa/USA kan bibehål
las och utvecklas. 

Det mesta talar idag för att totalför
svaret på ett mer framträdande sätt än 
tidigare kommer att få till uppgift att bi
dra till stabilitet och fred i Europa i dess 
helhet. Det råder stor politisk enighet 
om att vi även fortsättningsvis skall delta 
i internationella engagemang för att han
tera regionala konflikter. Men även an
nan internationell samverkan i utbild
ning och övningar - särskilt med länder i 
närområdet- kommer att öka. Det inne
bär att vi i högre grad än tidigare bör 
utforma det svenska totalförsvaret för att 
kunna delta i det internationella samfun
dets kris- och konflikthantering och i ge
mensamma förberedelser för detta. Som 
jag ska återkomma till senare måste det 
konstateras att insatser av den storleks
ordning som vi nu har utgör en väsentlig 
påfrestning framför allt för armen. 

Inom dessa som jag upplever det all
mänt accepterade ramar finns det sedan 
anledning att pröva olika alternativ för 
totalförsvarets framtida utformning. En 
fråga där det finns delade meningar är 
hur mycket vi ska kunna förlita oss på att 
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omfattande invasionsföretag mot 
Sverige för lång tid förblir orealistiska, så 
orealistiska att vi vågar ta risken att helt 
frankt avstå från förmågan att kunna 
möta ett sådant hot. Det torde vara all
mänt accepterat att vi hela tiden måste 
bibehålla förmåga att möta strategiskt 
överfall i en utsträckning som svarar mot 
de operationsmöjligheter som faktiskt 
kan skapas. Däremot anser en del att det 
kan räcka med det, och i den politiska 
debatten förekommer nu mer eller mind
re välunderbyggda propåer om att spara 
stora belopp på försvaret. Vad vi emel
lertid måste bedöma och ta hänsyn till 
när vi utformar vårt försvar är också vad 
som skulle kunna hända på längre sikt 
och sedan vidta sådana åtgärder att för
svaret även i framtiden och i tid kan ges 
rimliga förutsättningar att möta sådana 
angreppsföretag som då kan hota oss 
med hänsyn till de militärpolitiska för
hållanden som uppstått. Härtill kommer 
förstås frågan om vilken försvarsindustri
ell handlingsfrihet landet behöver. 

Det kommer, oavsett valutgång, att 
under hösten talas och skrivas mycket, i 
varje fall bland seriöst försvarsintressera
de, om alla de avvägningsproblem kvali
tet-kvantitet, yttäckning - rörlighet, 
m.m. som under alla förhållanden kom
mer att aktualiseras inför kommande 
steg inför det nya försvarsbeslutet; 

Styrning av fredsbevarande 
verksamhet 
Av många skäl är fredsbevarande verk
samhet och andra internationella enga
gemang svåra att styra och leda. Det 
finns därför skäl att granska om vi verkli
gen förmår att göra detta på önskvärt 
sätt och om vi klarar uppgifterna tillräck
ligt bra. 

1992 års försvarsbeslutet angav lik
som tidigare deltagande i fredsbevaran 
de verksamhet som en uppgift för total
försvaret. Den hade dock karaktären av 
en tillikauppgift, där de resurser och den 
organisation som försvaret skapat för 
landets försvar också skulle utgöra bas 
för svensk medverkan i akuta insatser i 
FN:s regi. I 1993 års budgetproposition 
angavs att ökad vikt skall läggas vid to
talförsvarets förmåga att medverka i hu
manitära insatser och fredsbevarande 
operationer under FN:s eller ESK:s led
mng. 

Vårt stora engagemang i f.d. Jugosla
vien, i synnerhet i Bosnien-Herzegovina 
har kommit att ställa mycket stora an
språk. På sätt och vis är vi långt mer än 
under det kalla krigets dagar rejält enga
gerade i operativ militär verksamhet. 
Det har vi hittills klarat bra med hjälp av 
mycket god vilja och uppoffrande insat
ser från många och med hjälp av den 
goda grund som vårt sedan länge upp
byggda nationella värnpliktsförsvar ut
gör. Men vi tär på vårt kapital , i vissa fall 
har vi svårt att rekrytera och vår utrust
ning förslits i en omfattning som vi sak
nar försvarsekonomisk täckning för. 

Man kan därför fråga sig om vi till alla 
delar och trots de organisatoriska för
ändringar som nyligen faktiskt skett har 
en lämplig ledningsorganisation och i öv
rigt är lämpligt utformade för den inter
nationella verksamheten. Man kan kan
ske tycka att en bataljon i internationella 
uppdrag verkar litet i förhållande till 
krigsorganisationens 16 brigader. Men 
man måste då komma ihåg att det hand
lar om en bataljon som skall avlösas en 
gång i halvåret och som rekryteras på 
frivillig väg. Den skall också kunna 
tjänstgöra utanför Sverige utan det stöd 
från samhället som är en självklar förut-

sättning här hemma. Det är också så att 
vi ställer avsevärt högre krav på kvalifi
cerad utrustning och säkerhet för våra 
FN-förband, än vad vi haft några som 
helst ekonomiska möjligheter att tillgo
dose inom krigsorganisationen i stort. 
FN-förbanden är vidare under intensiv 
daglig verksamhet, något som innebär en 
mångdubbelt högre förslitning än vad 
normal utbildningsverksamhet vid för
banden hemma i Sverige medför. 

De stora krav som FN-tjänsten ställer 
har naturligtvis accentuerats med Bos
nienbataljonen. Det är dock en generell 
trend att FN alltmer engagerar sig i pågå
ende konflikter inom länder, med allt 
vad det kräver, till skillnad från att som 
tidigare främst övervaka överenskomna 
vapenstillestånd mellan länder. 

Den internationella verksamheten 
gäller inte bara insatser av militära för
band. Civila insatser av humanitär karak
tär är också omfattande. Inte minst är 
Räddningsverket djupt engagerat och 
gör många oerhört värdefulla insatser. 
Även de militära förbandens genomför 
rent humanitära insatser. Hittills har vi 
klarat samarbetet på fältet mellan militä
ra och civila enheter hyggligt. Ser man 
till hur verksamheterna styrs och leds 
måste man dock konstatera att det ofta 
sker med ganska begränsad samverkan 
både inom landet och i FN. Detsamma 
gäller för övrigt även andra internatio
nella uppdrag än i FN:s regi. En marke
rad uppdelning mellan militärt och civilt 
kan ibland vara motiverad, t.ex. för att 
civila humanitära insatser inte skall kun
na misstänkas ha militära syften. Men 
man kan fråga sig om mycket begränsad 
samverkan verkligen är mest ändamåls
enlig, i synnerhet som såväl militär som 
civil verksamhet i dessa sammanhang 
ofta har likartad inriktning mot säkerhet 
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för människor, skydd och undsättning. 
Jag tror för övrigt att en ökad samverkan 
skulle vara ändamålsenlig även mellan 
olika slags civila funktioner. Kanske kan 
det vara dags att börja utvidga vår total
försvarssamverkan också till det interna
tionella fältet . 

En viktig principiell skillnad jämfört 
med det nationella försvaret är också att 
vi i internationella militära insatser for
mellt överlämnar den operativa ledning
en till t.ex. FN. Vår möjlighet att påverka 
och "styra" dessa operationer blir där
med av indirekt karaktär. Det är ofta 
också tungarbetat och komplicerat att 
arbeta via diplomatiska kanaler och i 
samverkan med många parter både i FN 
centralt och regionalt. Anspråken blir 
stora på svenska ledningsorgan både på 
departemental och myndighetsnivå att 
hantera all erforderlig samverkan. Detta 
är något som vi varken är särskilt vana 
vid eller utbildade och dimensionerade 
för. 

Vårt internationella engagemang 
ökar också i övrigt med större försvars
materielsamarbete, den medverkan i ge
mensam utbildning och övning som kom
mer att följa med vårt deltagande i PfP, 
suveränitetsstöd till de baltiska staterna 
m.m. Sammantaget innebär allt detta en 
så kraftigt ökande internationell verk-

samhet är det är tveksamt om vår organi
sation och våra arbetsformer förmår att 
hänga med. Internationaliseringen även . 
inom försvarets område utgör därför en 
utmaning som innebär ett helt nytt sätt 
att arbeta med krav på helt andra kom
petenser och kapaciteter än vi behövde i 
forna tiders mer självtständiga försvar. 

Internationella insatser av den om
fattning som förekommit under senare år 
måste således i mycket högre utsträck
ning än hittills få prägla och påverka för
svarets ledning, utformning och verk
samhet i stort. Hittills har vi hanterat för
beredelser för sådana insatser genom att 
närmast på ad hoc basis sammansätta 
förband för olika uppdrag. Min bedöm
ning är, principiellt, att uppgiften att 
kunna medverka i fredsbevarande verk
samhet i framtiden och att även i övrigt 
kunna samverka internationellt måste få 
genomsyra försvaret på betydligt större 
bredd som ett ordinarie inslag i verksam
heten och att vi måste få en mer långsik
tig planering och säkerställande av re
surstilldelning till de internationella upp
gifterna . 

Avslutningsvis - i ljuset av vad här 
framförts - vill jag försöka besvara rub
rikens fråga Går det att styra försvaret? 
och svaret får bli Ja, det går, det måste 
gå. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 

Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Marinen. 

John-Erik Jansson 

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

Kommendörkapten 
CLAES LINDEMARK 

l:e marinläkare Claes Lindemark var chefför medicinska 
undersökningscentralen i Karlskrona åren 1965-1989 

Övningstanken i Karlskrona 50 år 

Artikeln är ett sammandrag av en historik skriven inför 50-års jubileet i september 

Förord 
Dykerimedicin råkade bli den subspeciali
tet, som jag kom att ägna mig åt under 
tiden 1965 till1989 som chef för marinens 
medicinska undersökningscentral (MU C) i 
Karlskrona. Uppgiften var att undersöka 
personer tilltänkta för submarin tjänst, 
både nyantagningar och upprepade under
sökningar. Samtidigt svara för den medi
cinska säkerheten vid övningar i övnings
tanken i Karlskrona och ingå som läkare 
vid ubåtsbärgningspiketen vid sydkustens 
örlogsbas. Intresset för dykerimedicin upp
stod vid läkarfackskolan 1956. Vi hade den 
då nyutkomna dykeriinstruktion för mari
nen (Dyki M/53). Lärare/instruktörer var 
bland andra Hilding Bjurstedt, Bo Cassel 
och Per Edvin Fälting. Utöver föreläsning
ar ingick att få känna på dykning, tung och 
lätt. I samband med Suez-krisen var jag 
kommenderad som dykarläkare vid öv
ningstanken i Stockholm. Tankledare Bo 
Cassel gav mig instruktion i utstigningsöv
ning med andningsväst Han nämnde att 
metoden var på väg ut därför att fri upp
stigning var säkrare och att det började bli 

ont om andningsapparater på grund av 
stort slitage. Förhållandet verifierades då 
min andningsväst stack ifrån mig och flöt 
upp till ytan när jag stod på lejden, ty gren
bandet hade brustit. Det blev fri uppstig
ning utan komplikationer, jag hade ju hört 
hur det skulle ske. Nästa kontakt blev 
praktisk dykning under samma ledare i 
Stockholms övningstank vid marinläkar
kurs 1961. 

1962 upplevde jag en fantastisk upp
visning i övningstanken i Karlskrona av 
Rolf Hamilton. 

När jag 1964 blev klar med min speci
alitet i invärtesmedicin blev jag erbjuden 
tjänsten som chef för MUC av Lars Tro
eli, marinöverläkare . Jag kompletterade 
först min utbildning genom att tjänstgöra 
ett halvår vid Karolinska sjukhusets kli
niskt fysiologiska laboratorium under 
Torgny Sjöstrand. Han hade aktivt tagit 
del av framtagningen av undersöknings
rutin för submarin tjänst tillsammans 
med Klas Linroth. Vi kompletterade un
dersökningarna med andningsfunktions
prover, så kallad spirometri. 
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Väl på plats i Karlskrona kom jag till 
dukat bord när det gällde MUC. I öv
ningstanken var det däremot primitivt 
när det gällde medicinsk utrustning. 
Ubåtsbärgningspiketens utrustning be
stod av ett stetoskop med slangar hårda 
och lika spröda som okokta makaroner 
och därutöver ingick 3 liter konjak. Oxy
genandningen i tryckkammaren bestod 
av en duschslang med en hård plåtmask. 
Någon dykarläkarväska klar att använda 
på plats i övre kammaren fanns ej. Jag 
tog kontakt med Lunds universitets fy
siologiska institution där Gunnar Lundin 
och Claes Lundgren hade värdefulla teo
retiska och tekniska kunskaper att delge 
mig. Där fanns klinikerna Måns Arbore
lius och nära till Sven-Eric Lindell i Mal
mö. Göran Bengtsson i Uddevalla gav 
mig praktiska tips om innehållet i dykar
läkarväskorna med erfarenheter från 
framför allt civila olycksfall behandlade i 
rekompressionskammaren i Skredsvik. 
MUC fick utomordentligt stöd från ma
rinöverläkaren, Lars Troeli och från ma
rinläkarkollegerna i Karlskrona och 
framför allt från chefen för Karlskrona 
örlogsskolor Gunnar Norström. Den 
flyg- och navalmedicinska nämnden 
hade en fortsättning med regelbundna 
sammanträden där problem löstes. Carl
Magnus Hesser var här en stabil kraft, 
som hjälpte till att lösa de dykerimedi
cinska problemen. Samarbetet med civi
la sjukvården i Karlskrona fungerade 
perfekt, kollegor av olika specialiteter 
ställde upp för att hjälpa till , inte minst 
vid behandling och utredning efter 
olycksfall . Det inrättades en submarin 
medicinsk nämnd, där allt i samband 
med MUC kunde tas upp till diskussion. 
Den bestod av förutom CMUC, skollä
kare vid Karlskrona örlogskolor, av 
Bengt Lindell, som 1958 till 1965 hand-
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lagt olycksfallen i övningstanken. Vidare 
ingick klinikchefen vid medicinkliniken 
vid Karlskrona centrallasarett, Nils An- . 
dersson. 

Det inträffade olycksfall vid övningar
na i Karlskrona övningstank. Snabb be
handling med rekompression gjorde 
dock att det sannolikt inte blev beståen
de men. 1972 emellertid inträffade ett 
dödsfall med en elev, som omedelbart 
innan han dog av sina luftembolier hann 
konstatera att han tyckte att uppstigning
en gått bra! Denna beklagliga händelse 
gjorde att man undrade vad orsaken var 
och hur vi skulle kunna undvika ett upp
repande därav. Det utfördes röntgen av 
hjärta och lungor före och efter FU och 
det gjordes EEG före och efter FU. När 
det gällde röntgen hade Karlskrona ör
logsskolor vid den tiden en egen rönt
genavdelning i källaren under mottag
ningen. Röntgenöverläkarna vid Karls
krona centrallasarett läste bilder dagli
gen. När det gällde EEG byggdes det 
upp ett EEG-lab vid MUC i samarbete 
med David Ingvar i Lund. John Adolfson 
vid övningstanken i Stockholm hjälpte 
till att bearbeta detta EEG-material. Re
sultat av dessa undersökningar blev att 
det förvisso hände ett fåtal komplikatio
ner med övergående förändringar både 
på röntgenbilder och på EEG. Men 
dessa fall hade symtom om än i vissa fall 
mycket obetydliga och de behandlades 
med rekompression. Några tysta fall , 
som ev undgått behandling och därmed 
möjligen kunnat drabbas av senare sym
tom med bestående men, kunde ej påvi
sas . Vi hade även det faktum att våra 
marina och även civila dykare, som ge
nomgått utbildning med haveriövningar 
med fri uppstigning vid senare FU ute i 
sjön ytterligt sällan drabbades av !ung
bristning. L ungbristning och medvetslös-

het vid ytan och därav följande drunk
ning var däremot en vanlig orsak till 
dödsfall bland sportdykare och civila yr
kesdykare, som ej övat FU i Karlskrona 
från 18 meters djup. FU vara eller icke 
vara? Det stod och vägde för eller emot. 
Beslutet blev att fortsätta med FU, både 
för dykare och ubåtspersonaL 

Under de första åren på MUC var jag 
fortfarande skyldig att fullgöra 60 dagars 
tjänst som arvodesanställd marinläkare. 
På den tiden fanns det gott om tjänstgö
ringsdagar bland för submarin tjänst in
tresserade värnpliktiga och reservan
ställda marinläkare. Sådana kollegor pla
cerades som biträdande CMUC och tog 
över då jag tillfälligt tjänstgjorde på de 
submarina förbanden såsom ubåtsflot
tiljläkare på Patricia, fartygsläkare på 
Belos eller som divisionsläkare för at
tackdykare resp röjdykare. Detta gav 
mig möjlighet att få arbeta med den sub
marina personalen i deras ordinarie be
fattningar, uppleva svårigheter och pro
blem, prova utrustning och metoder och 
framför allt skapa personliga kontakter. 
Tillgången på intresserade kollegor var 
som nämnts god. En jämn ström med 
kollegor passerade som dykarläkare vid 
övningstanken i Karlskrona. Liksom ar
betet på MUC var arbetet som dykarlä
kare något annat än vad dessa kollegor 
från olika specialiteter höll på med till 
vardags . Befattningarna var populära 
och många bra förslag till förbättringar 
kom fram under dessa kommenderingar. 

1944 på hösten började ubåtsbesätt
ningar öva i den nybyggda övningstan
ken i Karlskrona. Det gällde att varje 
man på en ubåt skulle kunna få chansen 
att prova hur man tar sig ut ur en ubåt 
från ett bottenläge. 

Det hade tidigare funnits två övnings
anläggningar i Sverige- i Stockholm, fär-

dig 1934 och i Göteborg färdig 1943. 
Dessa tankar tillät endast utstigning från 
motsvarande 6 meters bottendjup. -
Karlskrona-anläggningen tillät utstig
ning från drygt 20 meter. Övningstankar
na kom att underställas respektive chef 
för örlogsvarvet på platsen. stockholms
tanken betecknades således som tillhö
rande ÖVS, Göteborgstanken ÖVG 
resp. Karlskronatanken ÖVK. 

Man tänkte sig att det djupet eller 
möjligen något större djup var inom möj
ligheter för en lyckad räddning. Eleverna 
övade i uniform och med påtagen and
ningsapparat. Innan själva uppstignings
övningarna genomförde eleven vänj
ningsövningar och simmade omkring i 
övningstanken och försörjdes med oxy
gen från sin andningsapparat. 

Det skulle visa sig att lyckade rädd
ningar från sjunken ubåt inträffade vid 
olyckor runt om ute i världen. Det visade 
sig även att i nödsituationer hade den 
räddade i många fall inte hunnit aptera 
någon andningsväst Den nödställde 
hade tagit sig upp till ytan utan andnings
väst och gjort så kallad fri uppstigning. 
För övningstanken i Karlskrona innebar 
1950-talet att man gjorde ett uppehåll i 
uppstigningsövningarna (från omkring 
1956). De gamla andningsapparaterna 
var utslitna och prov med fri uppstigning 
genomfördes i stället. 1958 började upp
stigningsövningar med tillämpad fri upp
stigning i Karlskrona. Det hade föregåtts 
av en utökad medicinsk undersökning av 
alla elever. Detta innebar att en hel del 
gamla erfarna "ubåtare" av olika katego
rier och grader helt enkelt inte tilläts öva 
i fri uppstigning. Det var främst tuberku
lösa, utläkta ärr på lungröntgen, som ut
gjorde hindret. 

Redan från början hade man placerat 
tryckkammare i övningstankarnas orne-
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delbara närhet nere på markplanet. Detta 
för att provtrycka eleverna men även för 
att kunna genomföra rekompressionsbe
handling. Erfarenheterna kom att visa att 
det sällan blev fråga om mättnadseffekter 
med gasbildning i vävnaderna som vid dy
karsjuka under övningarna. Inte ens i 
Karlskronas övningstank. Djup och expo
sitionstid var ej av den storleksordningen. 
Däremot kom det att visa sig att dessa 
tryckkammare kunde användas vid snab
ba panikuppstigningar som t.ex. vid en 
kallsup med påtagen andningsapparat. 
Det blev då ibland så våldsam expansion 
av lungluften att lungbristning uppstod. 
Rekompression visade sig då kunna rädda 
liv. 1958 inträffade lungbristning vid fri 
uppstigning och det visade sig vara oprak
tiskt att ha rekompressionskammaren på 
nedre planet. 

På förekommen anledning utbyggdes 
övre planet 1958 och en tryckkammare 
placerades där för omedelbar rekom
pressionsbehandling vid eventuella 
olycksfall. På det sättet kan ett olycksfall 
lyftas från vattenytan och föras in i tryck
kammaren och tryckupptagning igång
sättas inom i bästa fall 20 sekunder efter 
att eleven nått vattenytan. 

Erfarenheterna vid behandling av 
olycksfall visade att det uppstod önske
mål om att kunna behandla olycksfallen 
under längre tid och med andra and
ningsgaser. Införande av hyperbar oxy
gen-behandling inom sjukvården för oli
ka diagnoser hade vid den tiden medfört 
större, bekvämare tryckkammare försed
da med diverse apparatur för behand
ling. Samtidigt hade ökad oljeutvinning 
från källor under havsbotten inneburit 
utveckling av bland annat erfarenheter 
från andra andningsgaser än luft och ox
ygen. Önskemål började på 1980-talet 
växa sig allt starkare att kunna behandla 
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olycksfallen vid övningstanken i Karls
krona mer effektivt. Tillkomst av små 
tryckkammare, som kunde medföras vid 
dykningar ute i sjön hade ökat kravet på 
att ge andra behandlingar vid övnings
tanken än enbart de egna olycksfallen. 

1986 infördes en stor förändring. Nya 
Varvet i Göteborg lades ner och dess 
moderna rekompressionskammare flyt
tades till Karlskrona. De gamla tryck
kamrarna fördes över till reservläge på 
en materialgård. Den nytillkomna place
rades på ett mer än fördubblat övre plan. 
Det ordnades genom att ett nytt hiss
schakt för en stor hiss tillkom. Den nya 
hissen kunde förflytta en patient med 
vårdare i transportkammare med bibe
hållet övertryck för slussning till eller 
ifrån den nya stora rekompressionskam
maren. Detta innebar att svåra olycksfall 
kunde betryggande flyttas från Karlskro
na till behandling med intensivvård på 
annan ort. På samma sätt kunde utifrån 
kommande olycksfall i transportkamma
re tas emot och flyttas över för behand
ling under bibehållet övertryck. Samti
digt utökades expeditioner och lektions
rum intill övningstankens hus genom att 
vissa utrymmen blev åtkomliga vid mo
dernisering av värmeanläggningar. 

Vid samma tid byggdes utstignings
slussen om så att den efterliknar arrange
manget på de senaste ubåtarna. Man kan 
därmed öva vattenfyllnad och därefter 
snabb tryckupptagning och utslussning. 

1994 tillkom ytterligare ett kammar
system från utrangerade Belos. Tillkom
sten av detta system gör att det går att 
bedriva utbildning i övningstanken för 
fullt och samtidigt ta emot behandlings
fall utifrån utan att avbryta övningarna. 

1994 är även ett år med förhoppning 
om ytterligare förbättringar för att öva 
moment i säkerhetshöjande syfte vid öv-

ningstanken i Karlskrona. En särskild 
anordning avsedd för att öva utstigning 
från sjunken helikopter har således till
kommit. 

Planer finns på att till övningsanlägg
ningen föra överblivna oljecisterner till 
anläggningens omedelbara närhet. Dessa 
vattenfylles och innebär att dykmoment 
kan övas realistiskt med ett minimum av 
transporttid. 

Slutligen vill jag framföra varmt tack 
till de personer, som hjälpt till med upp
gifter för denna historik. Där vill jag 
nämna personalen vid Marinens dykar
skola och vid Marinens medicinska Ull

dersökningscentral samt vid Marinmuse
um, alla i Karlskrona . Vidare till f.d. 
tankledare Olle Ekblad, Karlskrona och 
till Tony Björkman och Bernt Egnell, 
Göteborg samt till Anders Muren och 
Hans Örnhagen, Stockholm. 

Inledning 
Övningstanken i Karlskrona togs i bruk 
1944 för att ge ubåtsbesättningar möjlig
het att öva uppstigning från sjunken 
ubåt. Det fanns tidigare en övningstank 
färdig i Stockholm 1934 och en i Göte
borg 1943 och dessa avsågs jämväl att 
användas. De tidigare övningstankarna 
hade ett vattendjup på 6 meter. Den ny
tillkomna Karlskrona-tanken fick vat
tendjupet 18 meter och utbyggnader så 
att man kunde öva uppstigning från ett 
utgångsläge motsvarande 21 meters vat
tendjup. Därjämte fanns utstigningsan
ordning från 6 meters vattendjup. Unikt 
för Karlskrona var den s. k. inspektions
klockan utgörande en öppen dykar
klocka höj- och sänkbar i vattnet med en 
hissanordning. 

Idag är stockholmsanläggningen på 
väg att bli museum, Göteborgsanlägg
ningen är skrotad och huset användes 

som kontor. Karlskronaanläggningen är 
fortfarande igång med hög nyttjandegrad 
av en ständig ström elever. Dessa kom
mer sedan omkring mitten av 1950-talet 
även från dykeriutbildningen. Dykarele
verna och ubåtseleverna utgör ungefär 
lika stora grupper bland den så kallade 
submarina personalen. Därtill kommer 
ett litet antal helikopterpersonal, som 
övar räddning från sjunken helikopter. 

Alla tre övningsanläggningarna bygg
des efter samma ide. Det innebär att en 
stålcylinder ställd på högkant, fylld med 
vatten utgjorde stommen i anläggningen. 
En stålplatta utgjorde botten i cylindern 
och upptill var vattenytan fri. En del av 
cylinderutrymmet avbalkades ett par 
meter upp från botten med en stålvägg. 
Ett tak av stål avstängde utrymmet från 
resten av cylindern. Väggar och tak var 
tryckfasta och släppte ej igenom vare sig 
luft eller vatten. På detta sätt erhöll man 
ett utrymme, som skulle likna en del av 
en ubåt. Utrymmet kunde hållas luftfyllt 
och genom en lucka i stålcylindern kun
de man kliva in i utrymmet utifrån. Väl 
inne i utrymmet kunde man med lämp
ligt arrangerade ventiler släppa in vatten 
och komprimera luften i utrymmet. Ge
nom andra ventiler kunde man släppa ut 
överskottet av luft och ställa in vattenni
vån på önskad höjd. När jämvikt i tryck 
erhållits inne i utrymmet jämfört med 
vattentrycket, som vattenpelaren upp till 
ytan motsvarade, kunde man öppna en 
lucka i utrymmets tak och tillåta eleverna 
att ta sig upp till vattenytan. 

Man kunde alltså med detta låta ubåts
besättningarna känna praktiskt hur det 
gick till att lämna en sjunken ubåt. Ubåtar 
har funnits i mer än hundra år och bitter 
erfarenhet har visat att situationer, som 
framtvingar utstigning verkligen inträffar 
både i fredstid och krigstid. 
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Bild nr l. Övningstank för ubåtspersonal på ÖV K. 
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Bild nr 2. Övningstank för ubåtspersonal på Ö V K. Nedre utstigningskammare. 

Tidiga erfarenheter vid ubåts
olyckor 
I ubåtarnas barndom under början av 

1900-talet hände relativt många olyckor. 

Det rörde sig ofta om olyckor med ett 

bottendjup på tio kanske tjugo meter. 

Många gånger fanns resurser till rädd

ningsinsatser att tillgå på nära hålL Det 

hände exempelvis att man lyckades lyfta 

en havererad ubåt så att besättningen 

kunde rädda sig ut i fria luften genom en 

utstigningslucka. 

Den begränsade tiden för överlevnad 

i en havererad ubåt innebar att man 

inom olika mariner inrättade vad vi i 

Sverige kallar ubåtsbärgningspiket I en 

sådan ingår personal och resurser av alla 

tänkbara slag att behövas vid bärgning 

av framför allt ubåtsbesättningar. Man 

kallade och kallar fortfarande det för 

kollektiv räddning när man exempelvis 

lyfter ubåten till ytan för att släppa ut 

besättningen. I Sverige hade man från 

1910-talet till i början av 1940-talet två 

stora lyftpontoner för en dylik insats. De 

kom dock ej till användning, dessbättre. 

Efter erfarenheter med räddningsklocka 

utanför USA's ostkust 1939 anskaffades 

till Sverige två stycken dylika klockor för 

kollektiv räddning under 1940-talet. Den 

ena klockan placerades på ubåtsbärg

ningsfartyget Belos, den andra på ett in

hyrt hjälpfartyg, Göteborgs Isbrytare 2. 

Båda klockorna har övats flitigt under 

årens lopp, dels från nyssnämnda fartyg 

dels från inlånade lotsfartyg. 
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Bärgning av ubåtsbesättningarna med 
räddningsklocka tillgick så att man an
slöt en wire, som klockans luftdrivna spel 
kunde spela sig ner utefter. För de äldre 
ubåtarna fordrades det en dykarinsats 
där wiren anslöts till förberedd plats in
till utstigningsluckan i ubåten. Från och 
med Hajen-typen, byggd på 1950-talet, 
fanns en wireboj placerad intill ubåtens 
utstigningslucka. Bojen släpptes upp ini
från ubåten och man kunde då koppla till 
klockan utan dykarinsats. När klockan 
spelat sig ner till ubåten placerar den sig 
över utstigningsluckan. Förhoppningsvis 
erhålles täthet runt luckan och tätheten 
består när man blåst ut vattnet, som 
stängts in mellan ubåten och räddnings
klockan. Jämvikt åstadkommes så att 
luckorna, den i ubåten och den i rädd
ningsklockan, kan öppnas. Därmed finns 
möjlighet för några man i ubåtsbesätt
ningen att klättra upp i räddningsklock
an. Luckorna stängs, vattnet släpps in i 
mellanrummet och klockan blir fri att ta 
sig upp till ytan. 

Det visade sig dock att det inte alltid 
gick att använda räddningsklocka. Väd
ret vid ytan med kraftig vågbildning, luft
läckage och/eller vatteninflöde kan inne
bära att tidsfaktorn kommer in, skador 
vid utstigningsluckan med otäthet som 
följd, stark ström i vattnet, stort botten
djup eller faktiskt för litet djup kan 
omöjliggöra klockanslutning. Ubåtens 
läge har betydelse, sålunda måste däcket 
med utstigningsluckorna ligga någorlun
da horisontellt. Slagsida eller om stävar
na inte ligger i det närmaste på samma 
djup är andra faktorer av betydelse. 

Att upptäcka ubåtshaveriet snarast då 
det inträffat är av stor betydelse för lyck
ad bärgning. Man försåg ubåtarna med 
bojar, som kunde släppas upp till ytan. 
Ljus- och ljudsignaler och telefonkabel 
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till ubåten tillkom för dessa bojar. Likaså 
undervattensignalering med knackning, 
undervattenstelefon genom vattnet och 
så småningom radioteknik. Långvågsra
dio går att använda till och från ubåt i 
undervattensläge. Nödsändare, som föl
jer med boj upp till ytan , har också till
kommit på senare år. 

Man försåg ubåtarna med anslut
ningsmöjligheter till försörjning från 
ytan. Möjlighet att koppla tryckluft, vat
ten, elektricitet etc ordnades. Förutsätt
ningen är dykarmedverkan från vid ytan 
liggande fartyg. 

Då kollektiv räddning ej gick att an
vända behövdes ett annat alternativ. 
Detta innebar att den enskilde individen 
i ubåtsbesättningen blev tvungen att en 
och en ta sig ut ur ubåten och göra upp
stigning genom vattnet. Detta kallas indi
viduell räddning från sjunken ubåt. Man 
utrustade ubåtarna med andningsappa
rater, väl tilltagna i antal så att de skulle 
räcka till alla ombordvarande även vid 
anhopning av besättningsmedlemmar i 
de olika sektionerna ombord. Andnings
apparaten gick att använda ombord i 
väntan på utstigningen för att skydda 
mot den gasbildning, (klorgas bland an
nat) som uppstår då havsvattnet ström
mar in i ubåten och når dess batterier. 
Även brandgaser kan bildas vid haveri 
och apparaten skyddar även mot dessa. 

Andningsapparaterna för ubåtsbe
sättningar utgjordes av en oxygenbehål
lare i form av en stålflaska där oxygenet 
fanns under starkt tryck. Man fyllde på 
kontinuerligt med oxygen i en andnings
säck. Andningssäcken var ansluten till 
dykaren genom ett tjockt gummirör med 
bitmunstycke. En näsklämma hindrade 
andningsgasen att bubbla ut genom nä
san. Man andades både ut och in genom 
gummiröret och rening skedde genom 

Telefonkabel 
Bärvire 0 6,5 mm. 

Cy l.recess för strypventi l F 

Bild nr 3. Övningstank för ubåtspersonal på ÖV K Sänkbar inspektions klocka. 
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l. Näsklämma 
2 . Andningsslang med 

munstycke 
3. Absorptionspatron 
4. Andningssäck 
5. Syrgasbehållare 
6. Övertrycksventil 
7. Anslutningsstycke 

mell an syrgasbehållare 
och andningssäck 

l 

Bild nr 4. Andningsapparat M 45. (Aga ME 710). 

ett absorberingsfilter med ett koldioxid
absorberande ämne. Oftast var det nat
ronkalk, som är en blandning av calcium
och natriumhydroxid. Med en sådan ut
rustning kunde man klara sig ombord 
och ute i vattnet under den tid räddning 
pågick. Detta oberoende om man var 
omsluten av giftiga gaser inne i ubåten 
eller av vatten. 

Utstigning kunde ske genom att lossa 
däcksluckans säkring och höja trycket 
inne i ubåten. Tryckökningen åstadkoms 
genom att man under kontrollerade för
hållanden släppte in vatten i ubåten ge
nom lämpligt, lågt placerade ventiler. 
När tryckskillnaden var utjämnad kunde 
luckan öppnas och besättningen en och 
en ta sig upp genom luckan och vidare till 
ytan. Man skulle då för att uppstigningen 
skulle ske på ett säkert sätt följa en lina, 
som fanns intill luckan. Den hängde i en 
så kallad uppstigningsboj och det gällde 
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att förflytta sig hand över hand utefter 
denna lina. Uppstigningshastigheten var 
satt till15meter per minut. Denna mått
liga hastighet byggde på att man önskade 
undvika komplikationer med dykarsjuka 
och lungbristning och skallskador från 
sammanstötning med fartyg och andra 
föremål vid ytan. 

Olika fördröjande tidsmoment kunde 
inträffa i samband med utjämningen, inte 
minst om det gällde att tryckutjämna sto
ra volymer ombord. Fördröjningen öka
de risken för uppladdning med andnings
gas och dykarsjuka vid ytan. Den gav 
även risk för oxygenkramper. Man kun
de begränsa tiden genom att vattenvoly
men inte med nödvändighet behövde 
omfatta ubåtssektionens hela utrymme 
och genom att anordna en så kallad upp
stigningstrumma i form av ett grovt rör 
av gummiväv, tätt anslutet till tryckskro
vet runt utstigningsluckan. Trummans 

längd kunde avpassas så att dess nedre 
ände slutade någon dryg meter över dur
ken. Man kunde då stå med vatten upp 
till något över midjehöjd och med över
kropp och huvud i luft. Lika väl som vat
ten kunde släppas in kontrollerat fanns 
möjlighet att kontrollerat ta in eller släp
pa ut luft efter önskan. Därigenom kun
de man avpassa vattennivån så att den 
gick upp någon decimeter på utstignings
trumman. För att komma ut måste man 
ta tag i trumman och pressa sig ner mot 
den flytkraft, som andningsapparatens 
luftsäck åstadkom. Väl inne under trum
man var det bara att flyta upp genom 
denna och ut genom den öppna luckan. 
Stanna till där och leta reda på uppstig
ningslinan och fortsätta utefter den 
"hand över hand" upp till vattenytan. 
Väl uppe vid ytan kunde andningsappa
raten med ett par enkla handgrepp för
vandlas till flytväst. 

För att öka möjligheterna till lyckad 
räddning från allt större djup med and
ningsapparat infördes slussförfarande. 
Man dubblerade helt enkelt de tryckfasta 
skotten med lucka för passage från sek
tion till sektion i ubåten. Avståndet mel
lan dessa skott togs till så att det fanns 
plats för en utstigningslucka genom däck
et. De första ubåtarna med dylika anord
ningar i svenska flottan var Delfinentypen 
från 1930-talet. Nu kunde några få man gå 
in i slussen, stänga luckorna, släppa in vat
ten tills tryckutjämning skett, öppna luck
an uppe vid däcket och göra sin uppstig
ning till ytan. Påtagna fungerande and
ningsapparater klarade den tid det tog att 
stå i helt vattenfyllt utrymme likaväl som 
passagen upp genom vattnet till ytan. När 
hela gruppen stigit ut kunde luckan stäng
as inifrån det utrymme där resterande de
len av ubåtsbesättning stod och väntade i 
vanligt atmosfärtryck. Därifrån kunde 

man även länsa slussen fri från vatten, 
åstadkomma utjämning så att passage
luckorna kunde öppnas och släppa in näs
ta grupp för uppstigning. I en dylik sluss 
anordnade man och har alltjämt en trum
ma så att inte hela utrymmet behöver vat
tenfyllas. Lämpligt placerade ventiler be
hövdes för att på olika djup erhålla öns
kad vattennivå. 

Just detta med frihet från vatten runt 
ansiktet har visat sig värdefullt för lyckad 
individuell räddning från sjunken ubåt. 
Ubåtsmannen är som regel inte dykare 
och har inte dykarens vattenvana. Det 
kan behövas justeringar av utrustningen 
och detta går avsevärt lättare med ansik
tet i luft än i vatten för den ovane. För att 
öka ubåtsmannens vattenvana hyrde 
man simbassänger från slutet av 1920-
talet då de första andningsapparaterna 
anskaffades. Man lät då varje man simma 
omkring med påtagen andningsapparat 
och göra slut på sitt fyllda oxygenförråd. 
Det kunde bli en simtur på upp emot en 
halvtimme. Man övade även vid bad
stränder ute i öppen sjö. Övningar be
drevs även från ubåt i bottenläge med 
någon meters vattendjup över utstig
ningsluckan i ubåtsdäcket En svag punkt 
var näsklämman. Ifall den lossnade kom 
det in vatten i andningssäcken och vid 
passagen av absorberingsfiltret bildades 
frätande kalkvatten. Kallsup och kramp i 
stämbanden blev följden! Det vill till att 
man inte i den situationen gick upp till 
ytan snabbast möjligt i panik. I så fall var 
risken för lungbristning stor eftersom 
krampen i stämbanden hindrade den ex
panderande lungluften att passera ut vid 
tryckminskningen. Det behövdes dykva
na för att tänka sig klara en långsam upp
stigning i mörker och kyla utefter en 
uppstigningslina med hastigheten 15 me
ter per minut ifrån kanske 45 meters 
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djup. Med andra ord 3 minuters uppstig
ningstid! Övningarna var tyvärr inte risk
fria; ett dödsfall inträffade bland annat 
ute i öppna sjön med en besättningsman 
från ubåten Ulven 1931. 

Ubåtsolyckor och allvarliga 
tillbud med ubåtar under 
andra världskriget 
I början av 1940-talet med krig inpå våra 
gränser, ständig beredskap och livlig sjö
trafik i våra farvatten innebar att tre 
svenska ubåtar förolyckades och sjönk 
till botten oförmögna att ta sig till ytan 
med egen kraft. Den nybyggda ubåten 
Sjöborren påseglades 1943.09.04 i över
vattensläge och sjönk i Nyköpings skär
gård. Ubåten Illern på sin sista expedi
tion före avmönstring och uppläggning 
för utrangering blev likaså i övervattens
läge påseglad och sjönk 1943.08.12 i Kal
marsund. Båda ubåtarna sjönk inom någ
ra minuter. De ombordvarande lyckades 

Tabell l 

Årtal Antal ubåtar 
ink!. UHF och mtr-res 

1910 4 
1920 14 
1930 17 
1940 16 
1945 27 
1950 24 
1960 24 
1970 24 
1980 21 
1990 15 

Tabell] 

ta sig ut genom däcksluckorna innan 
ubåtarna sjönk. Vid bägge tillfällena 
drunknade beklagligt nog en man. 

Ubåten Ulvens försvinnande i april 
1943 torde ihågkommas av alla då hem
mavarande svenskar. Alla upplevde vi 
sökandet i de stormiga och minfyllda far
vattnen vid Stora Pölsan. Man letade in
tensivt och vi fick uppleva vilken enorm 
kraftresurs ett pådrag av ubåtsräddning 
innebär. Vi kommer ihåg hur Belos med 
den nyinstallerade klockan förflyttades 
skyndsammast till Västkusten (Göte
borgsklockan var då ännu ej klar). Vi 
kommer ihåg nedslående rapporter från 
sökandet och det slutliga beskedet om 
att man gav upp hoppet om att kunna 
rädda Ulvens besättning. Vi minns hur 
man några veckor senare hittade Ulven 
och fann orsaken, minsprängning. Vi 
kommer ihåg bärgningen och rapporten 
om att alla ombordvarande dött momen
tant vid minsprängningen. Vi - som fått 
möjlighet att så småningom ta del av ar-

Total besättningsstyrka 

59 
213 
395 
526 
854 
753 
745 
738 
657 
327 

Antalet ubåtar i Sverige genom åren och deras totala besättningsstyrka 
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kivuppgifter utan sekretesshinder - har 
"med lättnad kunnat konstatera att allt tal 
om att några överlevande funnits om
bord på Ulven kan avfärdas. Likaså allt 
prat om att försummelser skulle fördröjt 
sökandet. 

Utöver dessa olyckor med sjunkna 
ubåtar inträffade andra händelser, som 
väckte uppmärksamhet på riskerna vid 
ubåtstjänst Just i samband med att Ul
ven försvann blev ubåten Draken beskju
ten i periskopläge i samma farvatten av 
ett beväpnat tyskt handelsfartyg, Alt
kirch. Dock utan att allvarligare skador 
uppstod. Värre skador blev det när ubå
ten Springaren kolliderade med vedett
båtenJägaren 1940.05.07, då båda sprang 
läck. Ubåten Svärdfisken körde 
1942.01.18 in i pansarskeppet Sveriges 
propellrar. Falska tornet blev skadat 
medan endast tornluckan blev skadad på 
den tryckfasta delen. Olyckan hände 

med Svärdfisken i uläge och dramatiken 
ökades genom att Svärdfisken med hjälp 
av framdrivningsfarten tog sig upp till 
ytan med luft kokande ur luftavloppen, 
som torde ha öppnats vid kollisionen -
för att i nästa ögonblick sjunka. Kort där
efter kom Svärdfisken upp på nytt sedan 
luftavloppen stängts och flytkraft sålun
da erhållits. Liknande skador blev det 
när ubåten Sjöbjörnen i uläge påkördes 
av minsveparen Bredskär 1943.05.26. 

Man blev således påmind om riskerna 
vid ubåtstjänst och ubåtsbärgningspiketer 
fanns organiserade vid Kustflottan och 
vid vardera marindistrikten på Ostkusten, 
Sydkusten och Västkusten. I dessa piketer 
ingick larmlistor på nyckelpersonal för 
alla tänkbara befattningar. Där ingick ut
över egna fartyg inhyrda eller inkallade 
bärgningsfartyg, lyftdon, transportabla 
tryckkammare, ankare med kättingar och 
förtöjningsgods och bojar. 

Tidpunkt To talan- Total besätt- Fördelning 
tal ubåtar ningsstyrka ÖVS ÖVK ÖVG Händelse 

1938.09 14 456 6 207 3 93 3 90 Mtinchen-kris 
1939.09 16 526 6 208 3 93 3 90 Krigsutbrott 
1940.04 16 526 7 243 3 93 3 90 Krig i Norden 
1941.04 20 666 13 452 3 93 3 90 Krig i Europa 
1942.07 21 701 9 315 4 124 6 207 Ubåtskrig i Östersjön 
1943.07 24 771 11 382 7 202 5 127 Transito avtal uppsäges 
1944.04 22 724 12 417 3 78 6 180 Separatfred för Finland 
1945.04 27 854 13 421 6 183 8 250 slutstrider 

Tabell2 

Antalet ubåtar och besättningsstyrkorna fördelade på örlogsvarvens övningsansvar. 
Ett försök att uppskatta antalet erforderliga utstigningsövningar i brist på exakta siffror. 
Antalet rustade ubåtar var som synes lägre än totalantalet. Detta beroende på översy
ner och reparationer. 
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Övningstanken i Karlskrona 
1944 
Det ansågs inte räcka att öva med sex 
meters vattendjup. Det var ju faktiskt 
bara fyra meter upp till ytan vid sådana 
uppstigningar. Man beslöt därför att byg
ga en tredje övningstank med vattendju
pet 18 meter och med möjlighet att stiga 
upp från utstigningskammare respektive 
utstigningssluss med 21 meters vatten
djup. Tillbyggnaden gjordes under öv
ningstanken med möjlighet till passage 
genom luckor anordnade i övningstank
ens botten. Diametern ökades till4,5 me
ter. En avbalkning infördes så att utstig
ning kunde övas jämväl från sex meters 
djup. Man införde inspektionsnischer på 
10 och 18 meters djup. Vidare anordna
des en höj- och sänkbar dykarklocka 
med plats för 2- 3 man. På nedre planet 

stod en rörlig rekompressionskammare 
användbar för sydkustens marindistrikts 
ubåtsbärgningspiket. 

Sydkustens marindistrikt hade vid 
denna tid i sina lokalstyrkor sex rustade 
ubåtar med totalt 200 mans besättning. 
Dessa skulle då i första hand övas i ut
stigning från sjunken ubåt. Men kapaci
tet fanns även att öva besättningar från 
svenska flottans övriga 20 ubåtar, som 
var rustade. 

Andningsapparater med 
oxygen kanske inte bästa 
lösningen? 
Man fortsatte att öva intensivt efter andra 
världskrigets slut i alla tre övningsanlägg
ningarna, ty det kalla kriget hade börjat 
mellan stormakterna. Sålunda utförde un
der 1946 vid dessa anläggningar 816 elev-

Årtal Antal komplikationer Därav dödsfall. 

1941 l o 
1942 l l 
1943 2 l 
1944 3 o 
1945 l l 
1946 o o 
1947 l o 
1948 l o 
1949 l o 

Summa: 11 3 

Tabell J 

U tstigningsövningar 1941-1949. 
Komplikationer med skador, bl.a. dödsfall i samband med utstigningsövningar för 
ubåtspersonaL 
Samtliga övningar utfördes med räddningsväst. 
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er 2.900 uppstigningar. Året därpå utför
de 705 elever 2.400 uppstigningar. 

Tekniken med andningsapparat inne
bar såsom nyss redogjorts risk för vatten
inbrott, kallsup med kramp i stämban
den, panikuppstigning och longbristning 
på väg upp till ytan eftersom den expan
derande gasvolymen i lungorna hindra
des av de låsta stämbanden. Man råkade 
ut för dödsfall och obduktion visade i 
dessa fall att just gasblåsor i blodet förts 
till hjärnan vid lungbristning. Gasblåsor
na var förvisso oxygen till större delen 
men detta hindrade inte den dödliga ut
gången. Detta faktum gjorde att man 
började inse att omedelbar rekampressi
on skulle kunna vara räddningen i dessa 
fall likaväl som vid dykarsjuka där gas
bildning uppstår genom mättnadseffekt 
av andningsgas. 

Marinläkare Gustav Severin beskrev i 
läkartidningen 1948 att under åren 1936 
till 1941 inträffade inget fall med dödlig 
utgång, ej heller något fall med bestående 
men vid utstigningsövningarna. Under 
åren 1942 till 1948 däremot blev det tre 
dödsfall och sex andra allvarliga kompli
kationer. Av dödsfallen inträffade ett i 
öppen sjö från ubåt i bottenläge med nå
gon meters vattendjup ovanför däcksluck
an. De övriga dödsfallen inträffade ett i 

Stockholm och ett i Karlskrona. Man 
börjande tvivla på att andningsväst och 
oxygen som andningsgas var det bästa att 
använda vid individuell räddning från 
sjunken ubåt. Erfarenheter från ubåtsha
verier under andra världskriget började 
bli tillgängliga och innebar att man tänkte 
om bland ubåtsnationerna ute i världen. 
Det visade sig vid sammanställning av re
sultaten vid uppstigning från sjunken ubåt 
att det varit mer framgångsrikt att göra 
uppstigning utan än med andningsappa
rat! Detta gav anledning till eftertanke 
och man började ute i världen att öva upp
stigning utan andningsapparat. studie
grupper utsändes från Sverige till utländ
ska utbildningsanläggningar, främst 
Storbritannien och USA. 

Under tiden fortsatte övningarna i 
Sverige med andningsapparat för ubåtsbe
sättningar. Tankledare Lennart Wahl
ström skrev vid tioårsjubileet i Karlskrona 
1954 att under de gångna tio åren hade där 
4.000 elever övat utstigningar. Vid 12.000 
utstigningar hade ett dödsfall och fem an
dra svåra komplikationer inträffat. 

l Sverige bedrevs forskning och prak
tiska prov med fri uppstigning (FU) från 
början av 1950-talet genom medverkan 
av kvalificerade medarbetare från de fy
siologiska institutionerna vid Karolinska 

Årtal Antal elever Antal komplikationer Risk% 

Tabell4 

1946 
1947 

816 
705 

o 
l 

o 
O ,l 

Utstigningsövningar 1946-1947 med angivande av elevantal vid samtliga tre övnings
anläggningarna. 
Samtliga övningar utfördes med räddningsväst. 
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institutet i Stockholm och Lunds univer
sitet. Tillkomsten av den så kallade flyg
och navalmedicinska nämnden med pla
cering i Stockholm gav möjlighet för de 
praktiska brukarna att framlägga sina 
krav och önskemål inför sakkunnig tek
nisk och medicinsk expertis. Forskning 
genomfördes och man drog slutsatser att 
metoden var genomförbar men att man 
borde tillämpa de medicinska framste
gen till utökad medicinsk undersökning 
av eleverna speciellt avseende hjärt
lungfunktionen. 

FU införes som rutinmetod, 
ubåtarna utrustas med BIBS 
Ubåtarna hade vid denna tid samtliga ut
slussningsanordningar för att tillåta 
snabbutstigning. Fri uppstigning hade 
inte övats men omnämnts och i instruk
tioner beskrivits som reservmetod. 1958 
infördes FU som huvudmetod för indivi
duell räddning från sjunken ubåt. I den
na situation var det viktigt att se till så att 
besättningen i väntan på utstigning kun
de förses med ren andningsgas med hän
syn till av havsvatten framkallade giftiga 
gaser från batterierna. Man valde luft 
som andningsgas. Samtliga ubåtar erhöll 
förråd med andningsgas och ett rörsys
tem från detta förråd uppsattes inne i de 
olika utrymmena ombord. Ledningar 
drogs så högt upp man kunde komma 
under däcket (uppe i taket, för den oin
vigde). På jämna mellanrum fanns an
slutning för andningsslang med ett bit
munstycke placerat på lämplig höjd över 
durken. På detta sätt fanns det förhopp
ningsvis ett munstycke med andningsgas 
för varje man ombord. Vid utstigning 
förflyttade man sig från munstycke till 
munstycke i riktning mot det ställe där 
utstigning kunde ske. Demandventiler 
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gjorde att det inte blev något slöseri med 
andningsluften. Systemet kallades BIBS 
(Built in breathing system). Man stod 
alltså i ubåten och andades luft genom 
sitt bitmunstycke i väntan på utjämning 
antingen denna skedde för att krypa un
der en trumma, eller för att slussas ut i 
sluss. En flytväst gav flytkraft och egen
domligt nog uppstod sällan andnöd på 
vägen upp genom vattnet. Det ökade 
trycket på djupet gjorde att det fanns ox
ygen så det räckte under manövrerandel 
ombord och på vägen upp. Detta därför 
att om trycket ökas så andas man in allt 
tätare med molekyler. På t. ex. ett tryck 
motsvarande tio meters vattendjup är 
trycket fördubblat jämfört med vid havs
ytan. Därmed finns det dubbelt så myck
et oxygenmolekyler att utnyttja vid varje 
andetag. Liksom tidigare hade man en 
uppstigningslina att följa . Farten genom 
vattnet blev dock nu betydligt högre och 
det gällde att hålla öppna luftvägar för 
att undvika lungbristning. En hand över 
huvudet fick räcka som dämpning ifall 
man skulle slå emot något vid ytan. 

Det är avsevärda volymer, som under 
uppstigningen måste släppas ut vid FU. 
Eftersom tio meters vattendjup innebär 
en atmosfär i tryck och produkten av 
tryck och volym är konstant (Boyle's lag) 
så innebär detta följande: Från tio meters 
djup blir det av fem liter luft i lungorna 
tio liter vid ytan. Från 50 meters djup blir 
det av fem liter 30 liter. Man måste alltså 
släppa ut fem liter om man går från tio 
meters djup och 25 liter ifall man går från 
50 meters djup ifall man skall undvika 
lungbristning! Det gäller att hålla luft
vägarna öppna hela tiden medan man sti
ger upp genom vattnet. Övertrycksventi
ler fanns redan i andningsapparaten och i 
flytvästen och i senare tillkommen över
levnadsdräkt för att hindra materielha-

yeri vid denna tryckminskning. I dräkten 
kan man helt enkelt ha slitsar eller öpp
ning neråt som på huvan för att få funge
rande övertrycksventiler under uppstig
ningen genom vattnet. 

Karlskrona centrum för ut
bildning i fri uppstigning från 
1958 
Efter år av prov och utredningar genom
fördes alltså 1958 fri uppstigning som hu
vudmetod vid individuell räddning från 
sjunken ubåt. För kollektiv räddning be
hölls organisationen med räddnings
klocka manövrerad från ubåtsbärgnings
fartyg. Detta innebar att man måste förfi
na gallringen av den personal, som skulle 
genomföra FU. Flyg- och navalmedicin
ska nämnden utnyttjades och de senaste 
rönen inom lung- och hjärtfysiologien 
samt röntgendiagnostiken togs till hjälp 
utöver de sedvanliga kliniska bedömning
arna med sjukhistoria och fynd vid fysika
lisk undersökning. Man införde en under
sökning för submarin tjänst för ubåtsper
sonal och dykare. Dessa undersökningar 

utfördes vid Militärmedicinska undersök
ningscentralen (MMUC) inhyrd i Thorax
klinikens byggnad på Karolinska sjukhu
set under åren 1958 till 1964. Det året 
erhöll MMUC i uppdrag att ägna sig åt att 
utveckla ett system för att mönstringsun
dersöka landets värnpliktiga och marinen 
startade undersökning av Sub 3 i egen regi 
på Marinens medicinska undersöknings
central (MU C) med placering i Karlskro
na 1965. Under året tillkom särskilda 
lungfunktionsprover till Sub 3 i form av 
spirometri. Samtidigt beslöts att all dyk
ning med andningsapparat, lätt eller tung 
utrustning, skulle innebära att vederbö
rande genomgått Sub 3 och efterföljande 
övningar i fri uppstigning. 

Det visade sig att lätt dykning utveck
lats med stor snabbhet och att fri uppstig
ning kunde vara enda räddningsmöjlig
het för lättdykaren vid apparathaveri. 

Man införde begreppet submarin per
sonal bestående av dykare och ubåtsbe
sättningar men även av sjukvårdsperso
nal avsedd att arbeta under ökat tryck i 
tryckkammare samt av helikopterperso
naL Det hade nämligen visat sig att vid 

Arta! Antal elever Antal olycksfall Risk% 

1958 75 l 1,3 
1959 300 o o 
1960 340 l 0,3 
1961 430 l 0,2 
1962 410 3 0,7 
1963 350 2 0,6 

Totalt: 1905 8 0,4 

Tabell5 

Haveriövningar med ubåtspersonal med fri uppstigning under åren 1958-1963, samtli
ga utförda i Karlskrona. 
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helikopterhaverier hade personer med 
erfarenhet från FU klarat sig till ytan 
från sjunken helikopter. 

Dessa förändringar gjorde att Karls
kronas övningsanläggning kom att bli ett 
centrum för den submarina personalen. 
Luftförsörjningen utvidgades och en 
tryckkammare tillkom genom att övre 
planet byggdes ut. Det hade nämligen 
visat sig att även om man noggrant gall
rade undan personer i riskzonen för 
lungbristning så inträffade dylika. Sna
rast möjliga rekompression var den åt
gärd, som internationella och egna erfa
renheter visade på för att undgå beståen
de men. En i beredskap klargjord rekom
pressionskammare vid övningstankens 
övre vattenyta var den suveräna meto
den att utan dröjsmål behandla olycks
fallen. Detta genomfördes efter gjord er
farenhet vid ett olycksfall kort tid efter 
att man rutinmässigt börjat öva FU i 
Karlskrona 1958. 

Utbildning i fri uppstigning 
Elev som godkänts vid undersökning bör
jar med att informeras i nödvändigheten 
av att kunna klara fri uppstigning, anting
en han är dykare eller avsedd för ubåts
tjänst. Vid den medicinska undersökning
en har han blivit medveten om sina lungor 
och dess kapacitet och hur de fylls och 
töms vid andning. Han vet att den luft 
man kan blåsa ut efter en maximal inand
ning kallas vitalkapacitet I övningstank
ens vatten får han prova på vad vitalkapa
citeten i vatten är. Den är genom vattnets 
tryck mot kroppen lägre. Om eleven nu 
visar sig ha 5 liter vitalkapacitet i vatten så 
instrueras han i att försöka lära sig vad 3/4 
därav är. Med andra ord hur känns det 
med 3,75 liter i lungorna och hur känns 
det med 2/3 av 5 liter, alltså 3,3 liter. Med 
en enkel spirometer vid bassängkanten 
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provar man fram detta. Eleven har då 
provat maximal vitalkapacitet vattnet 
och 3/4 och 2/3 därav. 

Så börjar man med att eleven drar in 
luft och drar sig ner under vattenytan 
tillsammans med en instruktör. Eleven 
och instruktören stannar till, eleven 
bubblar ut luft tills det känns lagom = 3/4 
av vitalkapaciteten i vatten. Eleven går 
upp till ytan och provar volymen av kvar
varande luft. Det otroliga är att praktiskt 
taget alla kan komma rätt på decilitern 
efter ett par försök. 

Nästa övning blir att eleven och in
struktören går ner med den i anläggning
en befintliga dykarklockan till l meters 
djup. Instruktören går ut till en så kallad 
uppstigningslina och eleven drar in luft 
och följer efter. Båda stannar i vattnet, 
eleven bubblar ut lagom med luft och sig
nalerar klar för FU. Med öppna luftvägar 
går båda mot ytan. Eleven ropar sitt namn 
och tar sig skyndsamt upp för en speciell 
fri lejd och ställer sig i enskild ställning 
utanför tryckkammaren. Där finns en bår 
på plats klar att omedelbart ta emot elev
en, som skall föras in i kammaren. 

Så fortgår övningarna från större och 
större djup. För ubåtspersonal tillkom
mer undan för undan mer och mer rädd
ningsutrustning, flytväst och utstignings
dräkt. slutövningarna blir att iklädd sin 
utrustning åka ner med hissen till nedre 
planet och stiga in i utstigningskamma
ren. Luckan stängs när sista man kommit 
in . Instruktören släpper in vatten, vattnet 
stiger upp i nivå med elevens hals. Elev
en provar att andas i BIBS-munstycke 
och närmar sig den trumma som leder 
upp till utstigningsluckan. Väl framme 
blir det att ta i för att få ner huvudet i 
vattnet under trummans kant så att han 
kan ta sig uppför lejden till utstignings
luckan. Vid övningen har eleven en avse-

värd flytkraft i sin luftfyllda huva till lit
stigningsdräkten att kämpa med. Flyt
kraften gör att det är svårt att komma 
ner i vattnet under trummans kant. Man 
måste ta i för att pressa ner huvan under 
vattenytan och pressa in huvudet med 
huvan i trumman. Väl inne i trumman 
måste eleven hålla i sig i lejden för att 
inte flyta upp okontrollerat genom den 
öppna utstigningsluckan. Uppe i luckan 
ställs lungvolymen in och efter klarteck
en från instruktören åker eleven med 
öppna luftvägar på 6-7 sekunder upp 
från 18meters djup till ytan. Det är flyt
kraften i livväst och dräkt, som ger far
ten. Öppna vägar i dessa persedlar hind
rar dem från att brista av den våldsamt 
expanderande luften. 

Sista momentet blir att slussas ut från 
2-manskammaren, placerad bredvid lit
stigningskammaren i tankanläggningens 
botten. Istället för långsam tryckupptag
ning sker den nu mycket snabbt. Tryck
upptagningen kommer först sedan man i 
normalt atmosfärtryck låtit vattnet stiga 
upp till halsen. Ubåtsmannen står i vatt
net med dräkthuvan luftfylld och med en 
luftkudde omkring huvan. Han har 
kopplat in dräkt och huva och flytväst 
med en slang så att tryckökningen sker 
samtidigt i dessa. Den sker snabbt, för
dubbling var femte sekund är önskvärt. 
Orsaken till denna snabba tryckupptag
ning är att man önskar kunna få upp per
sonal från stora djup. Man har beräknat 
att från 200 meters djup får tiden från 
tryckupptagningens början tills man når 
ytan ej överstiga två minuter. Det inne
fattar cirka tjugo sekunders tryckupptag
ning och uppstigning med tre meter/se
kund genom vattnet. Tiden att ta sig upp 
genom luckan blir då väl tilltagen till en 
minut och det bör således vara gott om 
tid. Uppstigningar har gjorts från 180 

meter! Personal från svenska marinen 
har genomfört dylika uppstigningar i 
Storbritannien. Orsaken till tidsbegräns
ningen är att kroppen mättas med and
ningsgas mycket snabbt på stora djup. 
Mättnad innebär bubbelbildning här och 
var i kroppen med dykarsjuka, även kal
lad tryckfallssjuka som följd. Boten är 
som vid lungbristning rekompression för 
att trycka ihop de skadande bubblorna. 
Uppstigningar från dessa djup har gått 
att genomföra utan dessa komplikatio
ner. I stället har andra typer av kompli
kationer inträffat. Komplikationer som 
skulle kunna betecknas som dysbarism = 
oförmåga att tryckutjämna. Symtom 
med bristningar inom magtarmkanalen 
och öron-näsa-halsområdet har nämli
gen uppstått. 

Dykarens slutövning blir att med på
tagen luftapparat dyka ner till botten. 
Där signalerar han i livlinan till dykar
skötaren med tre ryck i linan att han är i 
nöd. Dykaren har då tagit ut bitmun
stycket och ställt in sin lungvolym. Med 
draghjälp i livlinan av dykarskötaren 
simmar han nu upp till ytan med öppna 
luftvägar. Under verkliga förhållanden 
hade dykaren frigjort viktbälte och dyk
apparat och blåst upp sin flytväst och sti
git med fria luftvägar till ytan. 

Haveriövningen gör att dykaren får 
känna hur han kan fungera utan att an
das under en lång stund nere på botten 
och under vägen upp till ytan . Han kan 
därmed förhoppningsvis undvika att i ett 
verkligt nödläge drabbas av panik. Erfa
renhetsmässigt har denna kunskap varit 
betydelsfull ute till sjöss vid avbrott i luft
tillförseln under dykning. En sådan situa
tion drabbar praktiskt taget alla dykare 
vid något tillfälle. Ofta sker det just efter 
en utandning och då ligger paniken nära 
till eftersom inandning inte ger någon 
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lufttillförsel. Oxygenmättnaden - tre ggr 
så mycket oxygen nere på botten av öv
ningstanken som i vanliga fall uppe vid 
ytan - gör att det inte brådskar med in
andning. På vägen upp avgår den expan
derande lungluften och koldioxidhalten 
sjunker i luftvägarna och dykaren kom
mer utan andnöd till ytan. Dessa uppstig
ningsövningar för dykare är av stor bety
delse för säker dykning. Det har uppfat
tats av civila dykare och det finns plats för 
dessa att öva i Karlskronas övningstank. 

Det finnes även en annan positiv ef
fekt av övningar i fri uppstigning. Genom 
att provocera fram risken för lungbrist
ning förefaller det som om man gallrat ut 
för l ungbristning känsliga individer. Jäm
för man hur det går för dessa övade dy
kare - med ej övade dykare - kan man 
notera att l ungbristning inträffar ytterligt 
sällan för den övade dykaren. För den ej 
övade dykaren är lungbristning vanlig 
vid uppstigning på grund av luftstopp. 
Lungbristning med medvetslöshet vid 
ytan av luftembolier med därav följande 
drunkning är den vanligaste dödsorsaken 
vid sportdykning! 

Komplikationer vid FU. 
Övningarna är tyvärr ej riskfria. Trots 
noggrann gallring och övervakning in
träffar lungbristning med snabbt efterföl
jande luftembolier. Det är vissa delar av 
lungan, som förefaller vara hindrad att 
tömma sig för vissa individer. Troligen 
räcker det med begränsade delar av 
lungorna för att detta skall ske. Vid brist
ning i en lungdel frigörs luft, som kan 
tryckas in i de brustna lungkärlen. Luften 
pumpas mot hjärtat och kommer efter 
några sekunder ut i stora kroppspulså
dern. Liksom luftblåsan i ett vattenpass 
strävar luften uppåt. Med andra ord mot 
huvudet och hjärnans blodkärl. Dessa 
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blockeras av luften och blodströmmen 
hindras. Därmed uppstår akut oxygen
brist i hjärnan med medvetslöshet som 
följd . Slumpen avgör var dessa luftblåsor 
hamnar och därmed kan symtomen väx
la. Förlamning, domning, synrubbning 
utöver en egendomlig smärta eller oftast 
enbart en tryckkänsla bakom bröstbenet 
kan finnas med i bilden när den initiala 
medvetslösheten släppt. 

Den snabbt insatta behandlingen gör 
att eleven - trots att medvetslöshet bru
kar innebära minnesförlust - efter några 
timmar kan berätta vad han kände under 
uppstigningen. Ofta är det som ett ökan
de tryck i bröstet- trots att luftströmmen 
föreföll att vara fri. Minnet kommer i de
talj fram till det ögonblick då 
medvetslösheten inträffar. Däremot bru
kar minnet från uppvaknandet vara säm
re med en hel del luckor. Till att börja 
under övningar med räddningsvästar var 
man mest inställd på att eleverna kunde 
drabbas av drunkning eller möjligen dy
karsjuka. Drunkning eller nära drunk
ning inträffade förvisso på den tiden men 
dykarsjuka kunde aldrig påvisas. Däre
mot visade obduktion att lungbristning 
med luftembolier kunde inträffa. Detta 
har inträffat från så ringa djup som en 
meter! Såväl dykarsjuka som lungbrist
ning behandlas med rekompression. 
Komplikationsfrekvensen har växlat un
der åren, mest genom slumpens variatio
ner. En faktor av betydelse har varit att 
instruktörerna i övningstanken varit väl 
inövade och samtränade. 

Under åren 1958 till och med första 
halvåret 1990 inträffade 78 olycksfall 
varav ett med dödlig utgång. För övriga 
drabbade elever har inga bestående men 
framkommit. Antalet elever, som övade 
under dessa år var 13.954, vilket innebär 
en komplikationsrisk för sex per tusen. 

Är risktagandet vid övningar i 
fri uppstigning berättigat? 
Det berättigade i att ta dessa risker för 
dykarna har ovan berörts. För den svens
ke ubåtsmannen har metoden ej behövts 
under verkliga förhållanden. Sverige har 
varit förskonat från den typen av ubåts-

olyckor, fast det har varit nära vid flera 
tillfällen. Ubåtsbesättningen övar ju för 
att under krigsförhållanden kunna göra 
en insats. Skulle verkligheten bringa 
Sverige i ett krigsläge ökar risken för 
ubåtshaverier. Att tänka sig en ubåt ope
rerande utan att varje man i besättningen 
vet att räddningsmöjligheter finns och att 

Årtal Antal elever Därav godkända Godkända i% Antal komplikationer Risk% 

1964 407 
1965 458 
1966 473 
1967 511 
1968 417 
1969 379 
1970 545 
1971 598 
1972 513 
1973 366 
1974 716 
1975 480 
1976 552 
1977 657 
1978 532 
1979 520 
1980 377 
1981 393 
1982 487 
1983 370 
1984 367 
1985 290 
1986 486 
1987 361 
88/89 474 
89/90 320 

Summa: 12.049 

*)varav ett dödsfall 

Tabell6 
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403 
402 
439 
375 
339 
466 
507 
448 
300 
594 
437 
535 
600 
462 
446 
350 
356 
419 
285 
335 
267 
470 
359 
436 
314 

10.676 

82 l 0,3 
88 l 0,2 
85 3 0,8 
86 3 0,6 
90 3 0,7 
90 6 1,6 
86 6 l ,l 
85 4 0,7 
87 16* 3,1 
82 3 0,8 
83 4 0,6 
91 o o 
97 l 0,2 
91 4 0,6 
87 l 0,2 
86 l 0,2 
93 o o 
91 l 0,3 
86 3 0,6 
77 2 0,5 
91 l 0,3 
92 2 0,7 
97 o o 
99 l 0,3 
92 3 0,6 
98 o o 

87% 70 0,6% 

Övningar för ubåtspersonal och dykare i fri uppstigning i övningstanken, Karlskrona 
under 1964-90.06.30. 
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Övningstanken i Karlskrona. Foto: Löjtnant Peter Nilsson, fotodetaljen M KS 
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han själv övatutstigning från sjunken ubåt 
är enligt vårt säkerhetsmedvetande i 
Sverige omöjligt. En annan detalj bland 
erfarenheterna är att det förefaller som 
om ubåtseleven med sin undan för undan 
påtagna utrustning vid övningar löper 
mindre risk än dykaren, som övar på an
nat sätt. Detta trots att dykareleven ofta 
har varit inriktad på dykning och som re
gel har mer vattenvana än ubåtseleven. 
Med andra ord är det inte fullt så riskfyllt 
för ubåtseleven som för dykareleven att 
öva fri uppstigning. Ytterligare en erfa
renhet är att vissa elever misslyckas vid en 
eller annan av sina uppstigningar. Eleven 
själv liksom hans instruktör upplever att 
det går fel. Ibland blir det ett betydande 
övertryck i elevens lungor ibland blir det 
lufttomhet. Trots dessa misstag inträffar 
ingen lungbristning. Dessa elever torde 
sakna de svaga punkter, som framkallar 
lungbristning. Det är uppenbarligen så 
gallringen går till , nämligen med provoka
tion till lungbristning! Sammanfattnings
vis gagnar övningarna i fri uppstigning sä
kerheten även om det innebär beklagliga 
komplikationer. Det skulle bli mer kom
plikationer ifall övningarna togs bort, 
framför allt bland dykare. 

Kollektiv räddning idag 
Nya Belos, den tredje i ordningen, inne
bär att den självgående ubåtsräddnings
farkosten och räddningsklockan med na
velsträng fått en utomordentlig god 
plattform att arbeta ifrån. Belos storlek 
och uppankringsmöjligheter ökar möjlig
heterna till kollektiv räddning. Trots 
dessa förbättringar är dock faktorer av 
annat slag att räkna med vid en ubåts
olycka. Tidsfaktorn, skador på ubåtens 
väderdäck runt utstigningsluckan, ström 
och storm, vattenläckage kan bland an
nat omöjliggöra kollektiv räddning. Då 

är det ubåtsmannens hopp och enda 
chans att behärska fri uppstigning! 

Övningstanken i Karlskrona 
idag 
Övningstanken i Karlskrona har föränd
rats under årens lopp. Sedan 1985 finns 
ett utökat övre plan med plats för tryck
kammaren från Nya Varvet. En tryck
kammare, som ger möjlighet till behand
ling i konstgjord atmosfär för bästa möj
liga resultat vid komplicerade fall. Det 
finns även möjlighet genom att man 
byggt en rymlig hiss, att flytta en svårt 
skadad person från övningstanken till ett 
sjukhus, t.ex. Helsingborgs lasarett un
der bibehållet övertryck. Detta sker i så 
fall med en liten transportkammare. Så
dana medföres även vid dykning i militär 
regi och kan vid eventuellt olycksfall an
vändas för att slussa in en skadad dykare 
i Karlskronas rekompressionskammare 
under bibehållet ökat tryck. 

De gamla utslussningsanordningarna i 
övningstankens botten är alltjämt igång. 
Den större efterliknar en större ubåtssek
tion med BIBS och en luftkudde upp un
der däcket (taket) med en trumma ner 
från utstigningsluckan. Den gamla slussen 
liknar enmanssluss ombord men tillåter 
utom eleven även plats för en instruktör. 
Nyttan med enmanssluss är att chansen 
att klara sig från dykarsjuka vid ytan med 
ökande djup blir avsevärt större när tryck
expositionen är kort. Slussens ringa volym 
tillåter snabb fyllning och tryckupptag
ning. Eleven får chans att pröva på och 
lära sig utrustning och handgrepp under 
verkliga förhållanden. Möjligheten att 
klara individuell räddning från sjunken 
ubåt är därmed största möjliga. 

Karlskrona-anläggningens möjlighe
ter att hjälpa till med utifrån kommande 
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Ubåtsbärgningsfartyget Be los (l) . (Svenska Flottans Historia). 

Ubåtsbärgningsfartyget Belos (2). (Svenska Flottans Historia). 
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Ubåtsbärgningsfartyget Belos (3). 

behandlingsfall kommer under 1994 att 
avsevärt utökas. Detta genom att en 
överbliven modern tryckkammare från 
det utrangerade ubåtsbärgningsfartyget 
Belos (2) placerats i ett tillbygge vid an
läggningens markplan. Därigenom finns 
möjlighet att erbjuda samtidig tryckkam
marbehandling enligt vetenskapens se
naste rön på såväl det övre planet som 
det nedre planet! Ett utifrån kommande 
behandlingsfall behöver inte betyda FU
övningars uppskjutande med tanke på 
kammarresurser. Därtill planeras intillig
gande oljecisterner att omändras till vat
tenfyllda cisterner för dykövningar. 

Övningstanken i Karlskrona, yngst 
och störst av tre liknande anläggningar 
synes ha varit en lyckad satsning med 
utsikter till en lång framtida användning! 
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Universitetsstuderande 
CURT BORGFEL T 

Curt Borgfe/t har efter 25 yrkesverksamma år som offset
tryckare på heltid börjat ägna sig åt historiska studier vid 
Stockholms universitet 

Jagaraffären 1940 - en diplomatisk kris mellan 
Sverige och Storbritannien 

Denna artikel, som är en B-uppsats, där docent Kent Zetterberg vid Militärhögskolans 
militärhistoriska avdelning varit handledare, har av följattaren tillägnats sväifadem, 
framlidne sjöingenjören Bertil Johansson, som under Italienjagamas hemfärd var 4:e 
maskinist på HMS R emus. 

Jagarköp i krig 
När Per Albin Hansson vid tiden för and
ra världskrigets utbrott försäkrade den 
svenska nationen att "vår beredskap är 
god", talade han mot bättre vetande. På 
grund av mellankrigstidens avrustning 
och den långsamma takten i upprust
ningen efter 1936 års försvarsbeslut var 
det svenska försvaret inte kapabelt att 
möta de krav, som krigsutbrottet 1939 
ställde på det. Sämst rustade var de va
penslag som i första hand behövdes för 
neutralitetsvakten, flottan och flyget. För 
att åstadkomma en omedelbar förstärk
ning skickades svenska delegationer ut i 
världen för att mitt under brinnande krig 
köpa färdigutrustade fartyg och flygplan . 
I det ännu neutrala Italien fann man en 
handelspartner med stort behov av valu-
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ta och visst överskott av krigsmateriel. 
Kontrakt skrevs 21 januari på fyra fullt 
rustade jagare och fyra torpedbåtar. De 
senare fördes till Sverige ombord på ett 
handelsfartyg men jagarna måste företa 
den farofyllda resan mellan italienska 
marinbasen La Spezia och Göteborg för 
egen maskin. 

En farofylld fård med förhin
der 
Huvuddelen av den svenska besättning
en för hemresan, inalles 450 man, for 4 
mars 1940 med från Svenska Lloyd in
hyrda passagerarfartyget Patricia från 
Göteborg och anlände till La Spezia 19 
mars. Avdelningschefen, kommendör
kapten Torsten Hagman jämte några 
andra nyckelpersoner hade anlänt tidiga-

Kartan, som var uppgjord i 
samarbete med tyska 
marinkommandot, medföljde 
den instruktion som chefen för 
marinen sände till Hagman. 
Samma karta tillställdes 
beskickningarna i London och 
Paris för att "bringa ovanstående 
till brittiska/franska 
vederbörandes kännedom". -"· .. w ~-~~::--:::==+J 

to· .. ·w 

Källa: UD P 1920 doss vol 820 

Bild nr l -Karta utvisande planerad färdväg La Spezia- Göteborg 

re för att övervaka jagarnas utrustning. 
På grund av det tyska anfallet mot Dan
mark och Norden 9 april forcerades 
hemresan, och med otillräckligt övade 
besättningar lämnade de fyra nyblivna 
svenska jagarna Puke, Psilander, Romu
lus och Remus samt hjälpfartyget Patri
cia La Spezia 14 april. Inför hemfärden 
hade chefen för marinen, amiral Tamm, 
30 april utfärdat instruktion där det bl a 
framgick: 

6. Sveriges förhållande till samtliga 
makter är gott. 

7. Jag förväntar mig att Ni i övrigt, 
inför de situationer som kunna uppstå, 
skall genomföra Edert uppdrag på det 
sätt som motsvarar svenska flottans an
seende och svenska flaggans ära. 

Till instruktionen bifogades en karta 
över den planerade färdvägen . 

Enligt de ursprungliga planerna skulle 

hemfärden ta cirka 20 dagar,1 i verklighe
ten anlände inte eskadern till Göteborg 
förrän 10 juli, dvs efter 87 dagars resa. 
Besvärligheterna började redan i Medel
havet med upprepade maskinhaveri som 
framtvingade tillfälliga stopp. När chefs
fartyget Puke drabbades av ett sådant, 
missförstods manövern ombord på Psi
lander med kollision som följd. Detta 
förorsakade att resan, förutom ett besök 
i Neapel för att hämta torpeder, även 
kom att innehålla ett icke planerat uppe
håll i spanska hamnen eartagena för re
parationer. Britterna höll sitt löfte om fri 
lejd förbi Gibraltar, och 28 april anlände 
jagarna till Lissabon. Där skulle avdel
ningen, under tiden utökad med tankfar
tyget Castor, bli liggande nästan en må
nad. Orsaken uppges vara dels diskussio
ner om ändrade färdplaner inom marin
ledningen, dels att försvarsminister 
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Bild nr 2- Karta utvisande verklig färdväg La Spezia- Göteborg 14 april-JO juli 1940 

Sköld ville avvakta en eventuell tysk 
ockupation av Sverige för att i så fall 
överlämna fartygen till den brittiska flot
tan.2 Det tyska anfallet mot Nederlän
derna och Belgien 10 maj omöjliggjorde 
dock just då alla andra resealternativ, 
och 26 maj kom man äntligen iväg enligt 
den ursprungliga färdplanen. Efter att 
han bunkrat i det spanska Vigo styrde 
eskadern ut på Atlanten. För att jagarnas 
vatten- och oljeförråd skulle räcka till 
nästa anhalt, Cobh (på engelska Queens
town) på Irland, var de tvungna att köra 
ifrån Castor, vars fart på under 8 knop 
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var alltför oekonomisk. Redan nästa dag 
blev hon prejad av en fransk kryssare och 
förd till Casablanca. Därifrån fick Cas
tor, på grund av dröjsmålet order att gå 
direkt till Färöarna. I Cobh stod ingen 
olja att få, och eftersom någon planerad 
bunkring från Castor inte kunde utföras, 
avgick jagarna med minsta möjliga olje
reserver till Färöarna. Med på resan var 
118 från Storbritannien evakuerade pas
sagerare ombord på Patricia . Efter en 
dramatisk angöring av Färöarna i tät 
dimma 19 juni, dök en trålare upp och 
visade vägen till en av de brittiska myn-

digheterna anvisad ankarplats i Skaale
fjorden . Då hade jagarna endast vatten och 
olja för tre timmars gång i full fart , men 
eftersom Castor väntades dit nästa dag och 
en brittisk officer, som kommit ombord, 
erbjudit alla tjänster myndigheterna kunde 
åstadkomma, förbereddes för oljning och 
vattenpåfyllning dagen därpå. För att spara 
olja släcktes pannorna. 

Det brittiska övergreppet 
Tidigt på morgonen 20 juni rapportera
des att tre stora brittiska jagare befann 
sig utanför skaalefjordens mynning, och 
strax därefter fick avdelningschefen 
Hagman besök av deras chef, Captain C 
Caslon. Han meddelade, att enligt order 
direkt från brittiska regeringen skulle 
hans division se till att de svenska båtar
na utrymdes och överlämnades till Stor
britannien. Försök att kontakta svenska 
myndigheter eller vägran att samarbeta 
skulle omedelbart mötas med våld från 
de överlägsna brittiska fartygen . Caslon 
sade även att jagarna fortfarande skulle 
vara svensk egendom och kunna återfås 
när omständigheterna så tillät. Orsaken 
till beslaget uppgavs vara, att de brittiska 
myndigheterna var övertygade om att ja
garna skulle falla i tyska händer när de 
närmade sig Skagerack. 

När den brittiske förbandschefen gått, 
analyserade Hagman läget. De svenska 
fartygen låg på rad i trång fjord med pan
norna släckta och endast två kanoner bar 
mot mynningen, medan de brittiska 
jagarna kunde använda alla sina betyd
ligt kraftigare kanoner mot svenskarna. 
Det skulle ta minst tre timmar att få upp 
ånga, och om man genom ett mirakel 
kunde slå sig ut, skulle bränslebristen 
snart få jagarna att driva omkring i At
lanten som sittande fågel för hela brittis
ka Home Fleet. Det för Hagman mest 

skrämmande resultatet av en strid till sis
te man var dock att det mycket väl skulle 
kunna innebära att Sverige kom i krig 
mot England på Tysklands sida. Om al
ternativet att jagarna sänktes av sina 
egna besättningar tillgreps, skulle huvud
uppgiften, att föra fartygen till Sverige, 
inte kunna fullföljas . 

Därför beslöt de församlade fartygs
cheferna att under kraftigaste möjliga 
protest böja sig för britternas ultimatum 
och utrymma fartygen . Ett villkor var 
dock att besättningarna fick embarkera 
Patricia och Castor för vidare färd mot 
Sverige. På så sätt kunde frågan lösas på 
det plan, där den enligt Hagman hörde 
hemma, genom förhandlingar mellan re
geringarna. Efter att Patricia kommit ut 
på internationellt vatten kunde kontakt 
upprättas med Sverige. Patricia fick då 
order att återgå till Färöarna med besätt
ningarna och där avvakta resultatet av 
underhandlingarna . 

Britterna återlämnar fartygen 
Resultatet av den svenska diplomatin 
kom snabbare än väntat. På kvällen 25 
juni kunde brittiske platschefen meddela 
kommendörkapten Hagman att "de 
svenska jagarna skall återlämnas till full 
kontroll av de svenska besättningarna". 
Tyvärr kunde detta inte ske på Färöarna 
eftersom engelsmännen redan fört jagar
na till flottbasen Kirkwall på Orkneyöar
na. Under färden dit hade de av sina ova
na besättningar tillfogats sådana skador 
att de inte var sjövärdiga. Efter ytterliga
re förhandlingar avgick Patricia till Kirk
wall på Orkneyöarna för att besättning
arna om möjligt skulle sätta fartygen i 
stånd och fortsätta hemfärden. 

Det var ingen vacker syn som mötte 
de inspekterande officerarna ombord på 
jagarna. Förutom tillbucklade skrov och 
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krossade relingar var fartygen såväl 
plundrade som vandaliserade. Efter ar
bete dag och natt kunde eskadern lämna 
Orkneyöarna 5 juli med kurs på stadt
landet i Norge. Efter att på vägen ha 
bombats av ett brittiskt flygplan, dock 
utan någon träff, anlände fartygen dit, till 
en enligt överenskommelse väntande 
tysk minlots. Med hans hjälp tog man sig 
igenom Skagerackspärren, uppnådde 
svenskt territorialvatten och anlöpte 10 
juli klockan 18.45 Nya varvet i Göteborg 
och de väntande anförvanterna. 

(Samtliga uppgifter till detta avsnitt, 
där inte annat anges, hämtade ur Ström
bäck, Jagarköp under krig.) 

Målsättningen med undersök
ningen 
Denna ovan relaterade svenska örlogs
dysse krigets år 1940 ger uppslag till 
många undersökningar. Man kan t ex 
forska i hur förhandlingarna i Italien gick 
till, varför tyskarna var så välvilligt inställ
da, vad som hände fartygen de fem dagar
na de var i britternas våld eller det efter
spel i form av krigsrättsförhandlingar mot 
kommendörkapten Hagman som följde 
på hemkomsten. Jag har valt att studera 
de diplomatiska kontaktema mellan 
Sverige och Storbritannien före och under 
jagamas färd, samt under den kris som det 
brittiska ingripandet vid Färöarna gav 
upphov till. Mina frågor till materialet har 
varit: "Varför kapade engelsmännen ja
gama?'' och "Vad sade man egentligen 
som fick Churchill att ändra stånd
punkt?" Svaren på dessa frågor har jag 
sökt, dels i den tryckta litteratur som finns 
tillgänglig i Sverige, dels i UD:s arkiv. 

Källmaterial och litteratur 
Den som utgör den huvudsakliga grunden 
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för denna uppsats, är en bok av Stig 
Strömbäck som kommit ut 1990 till 50-
årsminnet av jagarexpeditionen. Den för
sta "vetenskapliga" delen av denna bok 
vilar i stor utsträckning på en 400 sidor 
tjock historik som Torsten Hagman gjor
de 1941 och som min handledare vänligen 
ställt till mitt förfogande. Detta har gjort 
det möjligt att "dubbelkolla" uppgifter i 
såväl UD-materialet som i tidningsartik
lar etc. Övriga uppgifter om den svenska 
diplomatiska aktiviteten är hämtade ur 
UD:s arkiv, där en speciell dossier är sam
mansatt under rubriken Krigsfartygsex
peditioner, och innehåller samtliga doku
ment i jagaraffären. De brittiska hand
lingama finns relaterade dels i en artikel i 
tidskriften Sjöväsendet nr 11986 av Gun
nar Hagman (son till Torsten Hagman), 
dels i DN 3 januari 1971 som den andra i 
en serie på tre artiklar som Ulf Brandeli 
skrev efter forskningar i brittiska utrikes
ministeriets arkiv. Henning Hammargren, 
svensk marinattache i Italien 1937-42 har 
även i sin bok Vapenköp i krig (1980), 
givit värdefull information om reaktioner
na i London. 

Dessutom finns händelserna på Färö
arna beskrivna i den engelska marinhis
torikern A.C. Hardys bok Kampen på 
haven (1950) och i artiklar av Yngve Lo
rents i Sveriges flotta nr 91950 och av Alf 
Åberg i SvD 27 december 1970 och 13 
september 1981. 

De brittiska skälen till 
kapningen 
Ytligt sett kan det syns som om engels
männen lockade den svenska eskadern i 
en fälla. Man gick beredvilligt med på 
passage i Gribraltar, tilläggning på Irland 
och angöring av Färöarna. Där lockades 
fartygen in i en trång vik och fällan slog 

igen om de intet ont anande sjömännen. 
Sanningen är dock att beslutet om kap
ningen fattades i sista stund. Frågan 
väcktes i krigskabinettet 18 juni av minis
tern för Dominions med förslag att kapa 
jagarna. Utrikesministern Lord Halifax 
skulle utreda. 

Vid ett kabinettsmöte 19 juni rådde 
stor osäkerhet om syftet med och målet 
för jagarnas färd.3 På grund av detta an
såg premiärminister Churchill att "inme
diate steps should be taken to see that 
the destroyers did not slip through our 
fingers and we could consicter later what 
explanations we should offer".' Amirali
tetet fick order att verkställa kapningen; 
kanske tyskarna säger om de åtta kvar
varande svenska jagarna "We want eight 
and we can't wait". Utrikesministeriet 
stod dock fortfarande bakom kapningen 
och motiveringen att jagarna skulle falla 
i tyskarnas händer. Dagen efter informe
rade Churchill The War Cabinet att ope
ration kapning fortsatte trots risken för 
tyska vedergällningskrav på den svenska 
flottan.5 

Enligt min uppfattning hade det brit
tiska krigskabinettet tre skäl för sitt be
slut: 

l. Osäkerhet om de egentliga motiven 
för resan. Under sammanträdet och tidi
gare gick olika rykten som: "Fartygen 
skulle överlämnas till tyskarna" - "Ita
lienska jagare under svensk flagg på väg 
till Tyskland" - "Vad gör de så långt 
norr ut?" - "de tänker gå till Petsamo!" 
- "de kommer inte fram, tyskarna tar 
dem om inte vi gör det. .. " 6 

2. Foreign Office var mycket irriterat 
över att det inte gjorts någon diplomatisk 
framställning via "The proper channel" 
för att besöka Cobh och Färöarna. Enligt 
dåvarande svenske marinattachen i Lon
don, kommendör Nils Wesström, var det 

"knäppen som satte igång lavinen". Brit
tiska UD tydde denna brist som "non
chalans från det tyskorienterade 
Sverige".7 

3. Den brittiske utrikesministern hade 
samrna dag (18 eller 19 juni) fått underrät
telse om det svenska beslutet att tillåta 
tyska transiteringar till och från Norge. 

Enligt vad Halifax sagt till ministern 
vid svenska ambassaden i London Björn 
Prytz "var det Mallets (brittisk minister i 
Stockholm) rapportering om svensk 
kursändring, dvs oförmåga att motstå det 
tyska trycket, som närmast föranledde 
att jagarna togs i "protective custody".8 

Det sistnämnda verkar vara anledningen 
till att Halifax ställde upp på kapningen, 
trots sina farhågor om att detta skulle 
leda till ytterligare tysk press på Sverige. 

Brister i de diplomatiska 
kontakterna - förspel till 
kapningen 
Två av de anförda brittiska skälen till 
kapningen skulle ha kunnat neutraliseras 
genom bättre diplomatiska kontakter. 
Först och främst givetvis irritationen 
över att "The proper channel" inte ut
nyttjats för en officiell förfrågan om färd 
genom brittiskt vatten, men även de oli
ka rykten om expeditionen som var i om
lopp inom ministerier och Secret Service, 
och krigskabinettets övertygelse att tys
karna skulle ta jagarna om inte engels
männen gjorde det. Det finns tre frågor 
omkring de svensk-brittiska förbindel
serna inför jagarnas färd som jag stude
rat närmare: 

l. Varför utnyttjades inte "the proper 
channel" visavi England, när förbindel
serna sköttes smidigt med övriga inblan
dade länder? 

2. Hur gick kontakterna via brittiska 
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marinattachen (Commander Poland) 
och svenska marinledningen? 

3. Var de lokala (danska) myndigheter
na på Färöarna förvarnade om besöket? 

"The proper channel" 
I en rapport om jagaraffären till kabi
nettssekreterare Erik Boheman säger 
svenske ministern i London (Prytz) att 
de engelska myndigheterna påstår sig 
inte ha fått en officiell framställning och 
beskickningen har inte heller fått i upp
drag att framföra någon. 9 Från flera brit
tiska instanser har det också framkom
mit klagomål på brister i detta avseende. 
Mot bakgrund av att det från svenska 
UD först utgått ett telegram 21 mars, 
som bl a aviserar "att beskickningen 
inom de närmaste dagarna kommer att 
anmodas notifiera brittiska vederböran
de om färden", och att telegram den 28 
mars uppmanar beskickningen att göra 
så samt överbringa en karta som utvisar 
färdvägen 10 (se bild nr l) verkar detta, av 
brittiska myndigheter och svenska be
skickningen gemensamma, förnekande 
av en officiell hänvändelse , mycket egen
domligt. Gunnar Hagman skriver: "Hur 
denna skrivelse (telegrammet 28 mars) 
handlagts på beskickningen har trots un
dersökningar inte kunnat kartläggas" ''· 
Stig Strömbäck upprepar detta resone
mang. Eftersom bristen på kunskap om 
jagarexpeditionen och irritationen över 
"svensk nonchalans" varit så avgörande 
faktorer för krigskabinettets beslut, är 
mysteriet med den i London ömsesidigt 
förnekade informationen värt en närma
re granskning. 

Gåtans lösning finns i en skriftväxling 
mellan Prytz och Boheman, påbörjad 17 
juli och avslutad 27 augusti. Den avslöjar 
en häpnadsväckande kedj a av slump och 
uraktlåtenheter. 
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l. I ett brev till Boheman 17 juli, säger 
Prytz, som ovan antytts, att beskickning
en i London inget vet om förspelet till 
jagaraffären, "då alla underhandlingar 
och meddelanden till engelska vederbö
rande ... synas hava skett i Stockholm". 
Han tillägger att britterna påstår sig inte 
ha fått något officiellt meddelande, och 
att beskickningen inte heller sett något.'2 

2. Boheman till Prytz 6 augusti: "Be
skickningen erhöll en skrivelse 28 mars 
med uppdrag att underrätta engelsmän
nen om expeditionens färdväg. Har den 
ej kommit fram, och varför är den i så fall 
inte reklamerad? Annars kan väl varken 
era eller britternas påståenden vara rikti
ga?!) 

3. Prytz till Boheman 27 augusti: "Så
väl vår egen som amiralitetets uppgift att 
något officiellt förhandsmeddelande inte 
inlämnats ha visat sig bero på ett högst 
beklagligt misstag." På både ambassad 
och amiralitet hade en grundlig utred
ning gjorts. Det var så här: När skrivelsen 
kom från UD 28 mars var svenske marin
attachen Wesström i Sverige. I stället 
gick militärattache Karlbom till Admira
lity. Där var vår ordinarie förbindelseof
ficer borta, så Karlbom fick träffa en löjt
nant Carr. Denne tog emot skrivelsen 
och gjorde anteckningar. När Karlbom 
kom tillbaka till ambassaden glömde han 
diarieföra besöket. En extraanställd kon
torist felarkiverade sedan UD:s skrivelse 
ihop med papper från 1931. Karlbom 
glömde besöket på amiralitetet. Löjtnant 
Carr underlät i sin tur att lämna pappe
ren vidare till sina överordnade, varefter 
skrivelsen försvann, och den brittiska 
marin- och utrikesledningen förblev ove
tande om de svenska färdplanerna. 14 

Slumpen fogade alltså att ingen som 
normalt handlade svensk-brittisk marin
mellanhavanden tog befattning med skri-

velsen och kunde minnas att den fram
lagts, samtidigt som papperen lyckades 
försvinna på beskickningen och Admi
ralty! Svaret på min inledande fråga är 
alltså att "The prooper channel" visst 
hade utnyttjats. 

"Är ni arg på mig?" 
Trots slarvet med telegrammet av 28 
mars borde de svenska intentionerna 
med jagarnas förflyttning från Medelha
vet till Kattegatt ha trängt fram till de 
brittiska myndigheterna. Den engelske 
marinattachen, Commander Poland, ut
gjorde ju en kanal direkt från den svens
ka marinledning till det brittiska amirali
tetet. I en rapport från sjöförsvarets 
kommandoexpedition om kontakterna 
med olika länders marinattacheer i sam
band med jagarnas hemfärd, sägs bl a: 
"Närmare uppgift om hemresan lämna
des Commander Poland i brev 21 mars 
till vilket fogades en karta med den av
sedda routen utlagd." Av rapporten 
framgår vidare: På grund av tyska invasi
onen i Danmark och Norge fördes un
derhandlingar med bl a Poland om änd
ring av färdvägen till Engelska kanalen 
och Kielkanalen. Poland gjorde i sam
band härmed flera förfrågningar i Admi
rality. Dessa planer omöjliggjordes dock 
av det tyska angreppet på Nederländer
na och Belgien. Efter det engelska besitt
ningstagandet av Färöarna gjordes två 
förfrågningar hos brittiska amiralitetet 
genom Poland, först för jagarna och se
dan för Castor. Han överlämnade som 
svar att inget hinder förelåg. Detta tolka
des på marinledningen som brittisk fri 
lejd vid FäröarnaY 

Hur kan det komma sig att de brittis
ka ministrarna, trots alla dessa kontakter 
var okunniga om de svenska jagarna, när 
dessa " plötsligt" dök upp på väg till Fär-

öarna? För att få ett exakt svar på frågan 
måste ytterligare forskningar göras på 
Admirality i London, något som tyvärr 
går utanför ramen för arbetet med denna 
uppsats. I de tryckta källor jag gått ige
nom säger t ex Gunnar Hagman: "Det 
kan förmodas att meddelanden från Pol
and av dennes chef i London icke ägna
des tillräcklig uppmärksamhet, varför de 
icke vidarebefordrades i erforderlig ut
sträckning." 16 Det samma antyder Pol
and själv i ett samtal med Marc Giron 
(Chef för Sjöförsvarets kommandoexpe
dition) när han, upprörd och bitter efter 
att kapningen blivit känd, utbrister: "Är 
ni arg på mig? Ja vet ni, jag förstår inte 
ett dugg av denna affären .. . " "Men fak
tum är att mina landsmän där i England 
sköta sig slow and scilly (silly?)" "skulle 
jag kunnat komma tillbaka till Admiral
ty ... skulle aldrig denna skandal ha in
träffat" . (Poland skulle förflyttas till 
Stockholm till marinattachesektion 
Nordeuropa i London) .17 

Sammanfattningsvis hade svenska 
marinledningen uppfattningen att de 
gjort allt som kunde göras i kontakter
na med de brittiska myndigheterna . Så
väl genom sin marinattache som genom 
svenska beskickningen i London hade 
engelsmännen förhandsinformerats om 
expeditionens planerade route . Ett 
flertal telegram hade växlats om besö
ket i Cobh och om alternativa färdvä
gar. Två förfrågningar hade gjorts om 
Admiralty's inställning till angöring av 
Färöarna. Engelska marinattachen 
hade informerats om att tyskarna utlo
vat fri lejd och lots genom minfälten. 
Uppfattningen att britterna hållits in
formerade delades av deras beskick
ningspersonal i Stockholm, som blev 
lika upprörda som svenskarna över be
slutet i krigskabinettet. Det största 
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"glappet" i kontakterna verkar finnas 
inom Admiralty i London. 

Förhandsinformation till Fär
öarna? 
Den svenske vicekonsuln på Färöarna 
tog en mycket aktiv del i händelserna 
under kapningen. Efteråt har han i en 
skrivelse anfört bl a följande: "I varje fall 
kan jag meddela att jag, som svensk re
presentant på Färöarna, absolut icke 
blev meddelad" ... och "Den färöiske 
amtmannen, som formellt var Päröarnas 
högsta myndighet, hade absolut icke fått 
någon underrättelse." 18 Det första påstå
endet som gäller honom själv kan givet
vis inte betvivlas, och det styrks av att jag 
inte har funnit någon anteckning från 
vare sig UD eller marinledningen om att 
han skall underrättas . Inget telegram 
med förhandsmeddelande till Torshavn 
har heller påträffats. 

Det andra påståendet däremot, att 
amtmannen inget visste i förväg, förefal
ler underligt. När jagarexpeditionen pla
nerades var Danmark fortfarande ett 
fritt land och Färöarna en del därav. 
Kontakterna med myndigheterna i Tors
havn gick alltså via svenska legationen i 
Köpenhamn. Denna fick20mars en skri
velse att "till den danska regeringen an
mäla att fartygen omkring mitten av april 
komma att besöka Färöarna".19 11 april 
UD verifiera till marinen att skrivelsen 
vidarebefordrats till de danska myndig
heterna. Dessutom finns en skriftväxling 
mellan svenska legationen i Köpenhamn, 
UD och marinen i månadsskiftet mars
april på grund av en förfrågan från Dan
mark, om jagarna behövde fylla olja på 
Färöarna.20 Eftersom det inte fanns nå
gon att tillgå där för tillfället, ville man 
veta detta i tid. Att en sådan fråga kunde 
ställas i Köpenhamn utan kontakt med 
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någon på Färöarna förefaller otroligt. 
Enda möjligheten att konsulns utlåtande 
skulle vara sant är att amtmannen bytts 
ut mellan april och juni, något som jag 
inte kunnat kontrollera. 

Det är alltså troligt att amtmannen på 
Färöarna var informerad, medan däre
mot svenska UD verkar ha begått ett 
misstag, när inte vicekonsuln kontakta
des. Den brittiske befälhavaren fick vet
skap om jagarnas ankomst först på kväl
len 18 juni, då han ringde och meddelade 
vicekonsuln detta. 21 Varifrån han fick 
denna upplysning, då hans överordnade i 
Admiralty den 18 juni frågade den svens
ka beskickningen om exakt ankomsttid 
för jagarna till Färöarna, och fick svaret 
först 19 juni, skulle behöva ytterligare 
belysning.22 

En diplomatisk kris 
När telegrammet från Torsten Hagman 
om jagarnas öde nådde Stockholm 21 
juni, organiserades en spärreld av protes
ter mot den brittiska regeringen. I Tors
havn protesterade jagarnas chef och be
sättningar, svenske konsuln och färöiske 
amtmannen. I Stockholm kallades engel
ske ministern Mallet till Boheman på 
UD och marinattachen till Sjöförsvarets 
kommandoexpedition. Mallet och Pol
and instämde dessutom själva i protest
kören. I London belägrade ambassadör 
Prytz och marinattache Wesström Fo
reign Office respektive Admiralty. Dess
utom skapade det "osportsliga" brittiska 
agerandet åtskilligt gny inom engelska 
marinkretsar. Vad sade man då i sina 
protester? Den engelska synvinkeln 
finns främst i Gunnar Hagmans artikel 
och i Hammargrens bok, som båda byg
ger på forskning i brittiska arkiv, den 
svenska har jag tagit från den rapport 
som svenske marinattachen i London 

Wesström skrev inför krigsrätten mot 
Torsten Hagman.23 

Proteststormen dag för dag 
21juni1940 

Svenske vicekonsuln avgav en protest
skrivelse, dels till brittiske konsuln (Fä
röarna var officiellt inte ockuperat), dels 
till amtmannen (högsta danska myndig
het). Även amtmannen avgav protest 
över att engelsmännen självsvåldigt för
grep sig på neutrala länders fartyg på 
färiskt (danskt) sjöterritorium.24 

22juni 1940 

Mallet rapporterar från Stockholm om 
en stark svensk reaktion. Han betonade 
risken för tyskt ultimatum om "skydd 
mot Storbritannien". Marinledningen 
hade visat en tysk skrivelse från 20 juni 
om lotsning genom minfälten25 för engel
ske marinattachen, som bevis för att fri 
lejd erhållits genom tyskkontrollerade 
vatten. 

I London uppsökte Wesström Admi
ralty, där man allmänt tog avstånd från 
det brittiska agerandet, som man kallade 
"a dirty trick", och ett flertal sympatiytt
ringar för Sverige avgavs. Man sade att 
aktionen planerats i Foreign Office och 
att Admiralty inte kände till orsaken. 
Man förnekade att det fanns någon upp
görelse eller förfrågan från Stockholm 
om jagarnas färd från Irland (se kap 
"The proper channel" i denna uppsats). 

Prytz gick samtidigt till Foreign Offi
ce, där han träffade Sir Orme Sargent 
(inte Lord Halifax som Gunnar Hagman 
och Stig Strömbäck i hans efterföljd fel
aktigt påstår). Denne lovade att framföra 
svenska regeringens protest och krav på 
att få jagarna åter. Eftersom beskick
ningen inte trodde sig ha fått något med
delande om framställning till britterna, 

eller besked om uppgörelse i Stockholm 
(se kap "The proper channel") kunde 
Prytz inte åberopa något sådant. 

På Färöarna lämnade samma dag den 
återkommne Torsten Hagman ett med
delande: "Min regering har kraftfullt 
protesterat och det är att förvänta att ja
garna återlämnas. För min del fordrar jag 
dem åter och är beordrad att stanna här 
tills de är återlämnade. "26 

23juni 1940 

Lord Halifax i telegram till brittiska lega
tionen, Stockholm: "Tysk fri lejd i och 
för sig inte tillräcklig skäl för frigivning. 
Ingenting här känt om fri lejd från brittis
ka amiralitetet". 

Telegram från svenska UD till Prytz: 
Insistera flottiljens frigivande som oef
tergivligt krav. Försök få fram personlig 
vädjan från P A Hansson till labourmed
lemmar i regeringen (även England hade 
vid denna tid samlingsregering). Hota 
med starka antibrittiska reaktioner i de 
svenska fackföreningarna. 

En hög brittisk amiral förklarade för 
Wesström att han personligen varit emot 
kapningen och lovade att göra allt för att 
få beslaget upphävt. 

Prytz gick "till gränsen av det tillåtna" 
hos CaJher (chef för brittiska UD:s nord
iska avdelning) när denne meddelade ka
binettets beslut att behålla jagarna. Han 
avvisade britternas erbjudan om kom
pensation och krävde ånyo flottiljens fri
givning. Varnade återigen för risken att 
Tyskland kräver "sjudubbel ersättning i 
svenska fartyg". Prytz lyckades senare få 
fram Per Albin Hanssons vädjan till la
bourpolitiker. 

På kvällen anlände ett telegram från 
svenska UD med en officiell protestnot27 

som skulle överlämnas följande dag om 
inget nytt inträffat. I sammandrag säges 
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att: En mycket allvarlig situation har ska
pats i de svensk-brittiska förbindelserna . 
Skälet att jagarna skulle falla i tyska hän
der kan regeringen inte godkänna. Man 
kräver deras omedelbara återlämnande 
och att inga hinder läggs för fortsatt färd 
till Sverige. 

24juni 1940 

Mallet telegraferade från Stockholm: 
Svenska regeringen försäkrar att britter
na hållits informerade om allt som rört 
expeditionen, och att "det tillstånd som 
gavs att besöka Färöarna ansågs innebä
ra en försäkran om fri lejd". Vidare häv
dar svenska regeringen att :"detaljer rö
rande resan skulle meddelas brittiska re
geringen av den svenska legationen" (i 
mars). (Se "The proper channel") 

Vid samtal med chefen för Admiral
ty's Intelligence Division, amiral God
frey, rådde denne Wesström att be svens
ka regeringen garantera att jagarna an
tingen skulle ta upp strid eller sänkas om 
de riskerade att falla i tyska händer. 
"Amiralen sade att han trodde att jagar
na skulle kunna frigivas, om en sådan 
försäkran avgåves". Omedelbart efter 
detta samtal gick amiralen till ett reger
ingssammanträde om jagarna. 

Prytz fick reda på att brittiska reger
ingen ånyo skulle samlas på eftermidda
gen. Han fick även löfte om ett samman
träffande direkt med Lord Halifax efter
åt. Prytz var då beredd att personligen 
garantera att jagarna skulle motsätta sig 
tyskt övertagande. Senare lämnades den
na garanti och den engelske utrikesmi
nistern kunde meddela War Cabinet's 
beslut, att de svenska jagarna kunde 
återlämnas till sina besättningar och fort
sätta resan mot Sverige. 
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Nya stämningar inom War 
Cabinet 
De svenska protesterna som gått ut på 
att 

-brittiska marinen var välinformerad 
och hade givit tillstånd till Färöbesöket 

-risken för tyskt övertagande var obe
fintlig, jagarna hade fri lejd 

-stor risk för att Tyskland minst kräver 
resten av svenska flottan, i värsta fall 
ockuperar hela landet Ufr Norge) 

- hela affären stärker nazisterna 
Sverige 

hade alltså fått Churchill att gå från 
"se till att jagarna inte slinker mellan 
fingrarna" 28 över "de fyra jagarna skulle 
vara till större nytta för oss än de åtta 
skulle vara för tyskarna" till "det är fak
tiskt inte något ovanligt att man hejdar 
fartyg för att undersöka dem" (och sedan 
släpper dem).29 Hur hade man resonerat 
inom War Cabinet? 

Frågan om de svenska jagarna kom 
upp 23 juni. Halifax meddelade att det 
nu stod klart att de skulle gå till Sverige 
och sannolikt komma fram dit utan miss
öde. Eftersom jagarna var små och av 
föga värde för England verkade fördelar
na med att behålla dem inte uppväga de 
utrikespolitiska nackdelarna. 

-Churchill ansåg att värdet som konvoj
fartyg (som England led stor brist på) 
uppvägde risken att tyskarna tog resten 
av svenska flottan. Naturligtvis skulle 
Sverige kompenseras. 30 

-The Lord President sade att fartygen 
borde behållas och att man som svar på 
svenska protester skulle säga att "våra 
misstankar hade växt genom att finna 
dessa fartyg så långt norrut". 

-Halifax vidhöll att "enda alternativet 
var att återlämna fartygen" . Detta kun-

de ske i utbyte mot att svenska reger
ingen annullerade ett kontrakt i USA 
om köp av 300 flygplan (för att inte 
dessa skulle falla i tyska händer vid en 
eventuell ockupation). - Beslutet blev 
att behålla jagarna men betala kom
pensation.31 

På förmiddagen 24 juni meddelar en 
labourmedlem i kabinettet att den svens
ka fackföreningsrörelsen var mycket 
upprörd över den engelska aktionen och 
att pronazistiska strömningar i Sverige 
kunde befarasY (Per Albin Hanssons 
vädjan hade gjort verkan!) 

På eftermiddagen fortsatte förhand
lingarna i War Cabinet: Marinministern 
meddelade att Admiralty från början av
rått från ett beslagtagande. Med hänsyn 
till de risker för ökat tyskt tryck mot 
Sverige som utrikesministern anfört, var 
amiralitetet redo att frige jagarna mot ett 
svenskt löfte att hellre sänka dem än att 
låta tyskarna ta dem.33 

-Halifax sade att svenska regeringen 
skulle tvingas upphäva flygplanskon
traktet med USA. Tysk fri lejd skulle 
inte vara motiv för ett återlämnande, 
utan det faktum att svenska regeringen 
trott att Storbritannien "hade full vet
skap om planerna att säkert föra jagar
na till Sverige". 

Krigskabinettet beslöt att jagarna, 
som ett resultat av ny information från 
svenska regeringen, skulle släppas under 
förutsättning att det amerikanska flyg
planskontraktet inhiberades.34 

Varför släpptes jagarna? 
Såvitt jag kan se hade brittiska War Ca
binet fyra skäl att ändra sitt beslut och 
släppa jagarna. De är här uppställda ef
ter den vikt jag tror att man lade vid dem. 

l. Ett vidhållande av beslagtaget skul
le ha medfört stora utrikespolitiska ris-

ker. Först och främst var engelsmännen 
starkt berörda av den till synes blixtsnab
ba tyska reaktionen på minutläggningen 
vid Narvik och fruktade samma scenario 
för Sverige, med jagarkapningen som fö
revändning. Dessutom skapade aktionen 
antibrittiska stämningar såväl i Sverige 
som i andra neutrala länder. 

2. En möjlighet att med jagarnas fri
givning som lockbete förmå Sverige att 
avstå från de 300 begagnade krigsflyg
plan man skrivit kontrakt på i USA. Att 
dessa skulle falla i tyskarnas händer vid 
en ockupation utgjorde en betydligt stör
re fara för Storbritannien än fyra små 
italienska jagare. Halifax försökte dess
utom pressa den svenska regeringen att 
stå emot de tyska transiteringskraven, 
vilket inte lyckades. 

3. Den stora olust som rådde bland 
höga officerare inom brittiska flottan in
för talet om att jagarna lockats i en fälla. 
De svenska försäkringarna om motstånd 
mot tyskt beslagtagande och kommen
dörkapten Hagmans kända probrittiska 
och antinazistiska inställning gjorde ma
rinmyndigheterna än mer benägna att 
snabbt göra sig av med skamfläcken. 

4. De gemensamma protesterna från 
svenska regeringen och brittiska beskick
ningen i Stockholm skapade en insikt hos 
krigskabinettet att den svenska eskadern 
faktiskt fått engelskt tillstånd att besöka 
Färöarna. Dessutom insåg alla nu klart 
att det rörde sig om svenska jagare med 
svenska besättningar på väg mot Sverige, 
och att de med största sannolikhet skulle 
kommit fram dit om inte engelsmännen 
ingripit. 

Sammanfattningsvis gjorde den 
svenska argumenteringen uppenbarligen 
intryck i War Cabinet. När de brittiska 
diplomaterna dessutom såg möjligheten 
att "utväxla" jagarna mot flygplanskon-
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traktet, vägde vinsterna av att släppa 
dem betydligt tyngre än förlusten av fyra 
möjliga eskortfartyg. 

Efter hemkomsten 
Sedan jagarna Puke, Psilander, Romulus 
och Remus hade förtöjt vid Nya varvet i 
Göteborg och besättningsmedlemmarna 
förenats med sina närmaste, var jagaraf
fären därmed avslutad för deras vidkom
mande, men för avdelningschefen, kom
mendörkapten Hagman, fortsatte den 
några månader till - kanske för återsto
den av hans liv. Efterspelet bestod för 
hans vidkommande dels av skadestånds
förhandlingar med England, dels av de 
förhör och krigsrättsförhandlingar som 
överlämnadet av fartygen på Färöarna 
gav upphov till. 

Efter en genomgång av det militära 
läget vid skaalefjorden 20 juni 1940 (de 
ogynnsamma fartygspositionerna, bris
ten på olja och vatten, de släckta pannor
na och de brittiska fartygens överlägsna 
beväpning), frånvaron av hot eller var
ningar före ankringen dagen före, och de 
överväganden avdelningschefen gjort för 
att i görligaste mån, dels fullfölja huvud
uppgiften att hemföra fartygen, dels und
vika ett krig mellan Sverige och England, 
beslutade åklagaren att det inte fanns nå
gon anledning att föra talan mot Hag
man, och rättegången lades ner. Detta 
accepterades inte i vissa sjöofficerskret
sar och kommendörkapten, efter lång tid 
kommendör, Hagman fick hela sin aktiva 
tid i flottan värja sig mot förtalskampan
jer från dem, som hemifrån hellre skulle 
hållit flottans flagga högt i Skaalefjorden. 

Vad gäller det brittiska skadeståndet 
blev det efter inspektion fastställt till 
751 000 kronor för sjöskador och förlus
ter förorsakade av engelsmännens över
tagande och bortförande av jagarna till 
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KirkwalL Därtill kom 147 000 kronor i 
stilleståndsersättning för Castor och Pat
ricia, sammanlagt alltså en summa av 898 
000 kronor, som betalades utan prut av 
brittiska regeringen.35 

Sammanfattning 
Ur svenska marinledningens synvinkel 
var jagarnas resa väl förberedd. Tillstånd 
till besök hade inhämtats för alla inpla
nerade hamnar. De krigförandes marin
myndigheter och regeringar var väl in
formerade och hade lämnat synpunkter 
på färdvägar och angöringsplatser, vilka 
beaktats. Bristerna i de brittiska kontak
terna, det försvunna officiella meddelan
det och Admiralty's ohörsamhet till Po
lands rapporter, blev inte uppenbarade i 
tid och kom tillsammans med en allmän 
brittisk misstänksamhet mot Sverige ef
ter transiteringsbeslutet, att bilda gro
grund för den stämning i War Cabinet 
som ledde till kapningsbeslutet Att inte 
detta ledde till katastrof kan endast till
skrivas Torsten Hagmans kyla och goda 
omdöme i den kritiska situationen. Detta 
verifieras av Churchill som, när han en 
tid efter händelsen samtalade med Prytz 
deklarerade "att om den svenska chefen 
hade varit engelsk officer i motsvarande 
läge, skulle han velat utmärka honom all
deles särskilt genom lämplig dekora
tion... Utmärkt, bra gjort, beundrans
värt! Han besparade båda länderna 
mycket besvär" .:l<i 

Den svenska diplomatiska offensiv 
som följde på beslagtagandet och som 
ledde till jagarnas återlämnande var 
skickligt upplagd och utnyttjade alla ka
naler som stod till buds. En viktig insats 
gjorde nog också den brittiska sjöoffi
cerskårens känsla för "fair play", som 
fick de flesta inom Admiralty att ta av
stånd från aktionen och uppträda som 

svenska ombud inför War Cabinet. Ett 
uttryck för detta ger Ludovic Kennedy, 
reservofficer och placerad på Puke vid 
överfarten till Kirkwall, i sin självbiografi 
där han beskriver jagaraffären med or
den: "en episod som inte gav oss annat än 
vanrykte och svenskarna en miljon kro
nor."37 

Hur jag arbetat med 
materialet 
I materialet om jagaraffären finns ett 
överflöd av uppgifter om händelser och 
skriftväxlingar som jag helt förbigått i 
min framställning. Orsaken är givetvis 
det begränsade format som en sådan här 
uppsats skall hålla, och som kanske trots 
allt överskridits. Den metod jag använt, 
utom i det inledande avsnittet som be
skriver själva resan, är att läsa två tryckta 
källor, Gunnar Hagmans Jagarepisoden 
vid Färöarna och Hammargrens Vapen
köp i krig, mot varandra och mot de två 
otryckta källorna Torsten Hagmans do
kumentsamling och dossieren i UD-arki
vet. Särskilt vad gäller de diplomatiska 
kontakterna med Storbritannien före 
kapningen har jag då hittat vissa glipor 
som jag i min framställning utrett mera 
noggrant. Därvid har framkommit upp
gifter som tidigare forskning inte har 
uppmärksammat (se kapitlet "The pro
per channel") . Särskilt kring de rappor
ter vicekonsuln på Färöarna skrev finns 
ytterligare frågetecken. 

Tyvärr har jag inte kunnat tillämpa 
samma metod med det engelska materia
let, men eftersom jag har disponerat ma
terial från tre författare, som oberoende 
av varandra forskat i Foreign Office's ar
kiv, och läst dem mot varandra, är min 
förhoppning att en trovärdig bild kommit 
fram. Ibland när två av dem, oberoende 
av varandra, läst och skildrat samma mö-

tesprotokoll, är det endast på dateringen 
man kan se att de läst samma dokument. 
Min skildring av det diplomatiska spelet 
är sedan en väv mellan dessa källor, kom
pletterat med otryckt material. 

Käll- och litteraturförteckning 
Otryckta källor 
UD.s arkiv P 1920 års dossiersystem volym 
820 Rubrik "Krigsfartygsexpeditioner" Tor
sten Hagman, De i Italien inköpta jagarnas 
utrustning och hemfärd, Krigsarkivet 

Litteratur 
Stig Strömbäck, Jagarköp under krig 1990 
Henning Hammargren, Vapenköp i krig 1980 
Gunnar Hagman, Jagarepisoden vid Färöarna 
i juni 1940, Tidskrift i Sjöväsendet 1986 nr I, 
Krigsarkivet 
Ulf Brandell , Nazitysklands beskydd av 
Sverige fruktat resultat av jagaraffären, DN 3 
jan 1971 
Yngve Lorents , Då Sverige kunde ha indragits 
i kriget, Sveriges Flotta nr 91950 Kungl. Bibli
oteket 
A.C. Hardy, Kampen på haven, 1950 
Alf Åberg, En ensam svensk mot Churchills 
hot, SvD 27 dec. -70 
Alf Åberg, De italienska jagarna och Sverige, 
SvD 13 sept - 81 

Noter 
1. Hammargren, Vapenköp i krig s. 109 
2. Samma s. 111 
3. Gunnar Hagman, Jagarepisoden vid Färö
arna, Tidskr. i Sjöväsendet nr 1,1986 s. 69 
4. Hammargren, Vapenköp ... s. 112 
5. G Hagman, Jagarepisoden ... s. 69-70 
6. G Hagman och Hammargren 
7. G Hagman, Jagarepisoden .. .. s. 73-74 
8. Hammargren, Vapenköp .... s. 112 
9. UD P 1920 doss vol820, Prytz till Boheman, 
handbrev 17/7-40 
10 Samma ovan, UD till besk. i London l Paris 
28/3 10 och UD till Prytz 21/3 
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11 G . Hagman, Jagarepisoden ... s 73, Ström
bäck, Jagarköp ... s 63 

12 Samma som not nr 9 

13 P 1920 doss vol 820, Boheman till Prytz, 
handbrev 6/8 -40 

14 samma ovan, brev från Prytz till Boheman 
samt bifogad PM förf. av Carlbom 

15 Samma ovan, Översiktlig redogörelse .. , 
Sjöförsvarets kommandoexp. 

16 G . Hagman, Jagarepisoden 

17 P 1920 doss vol 820, Samtal med ... ... Pol-
and, förf. av Giron, Sjöförsv. komm.exp. 

18 G. Hagman, s 74, Strömbäck s 64 An
märkn. I den rapport från den färiske konsuln 
som bifogades protokollet i krigsrättegången 
mot Hagman (T. Hagman De i Italien .. s 283), 
finns inte detta med. Han måste ha skrivit två, 
i detaljer delvis motsägande, rapporter. 

19 P 1920 doss vol 820, från Sjöförsvars. 
komm.exp. , via UD till besk. i Köpenhamn 
m. fl. 20/3 40 

20 Samma ovan, PM på UD 30/3 40 

21 T. Hagman, De i Italien .... , s 283 

22 P ... vol 820, telegram leg. London till UD 
18/6 40 

23 T. Hagman, De i Italien ... , s 318- 323 

24 Samma s 285, 286 

25 P vol 820, Översikl. redog. , bilaga 13, Sjö
försv. komm.exp. 

26 Strömbäck s 48 

27 P vol 820, telegram UD till Prytz 23/6 40 

28 Hammargren, s 112 

29 Bägge Churchillcitaten, Brandell, DN 311 - 71 

30 Samma ovan 

31 G. Hagman, s 71 

32 Samma, s 72 

33 Brandell, DN 3/1-71 

34 G. Hagman, s 72, 73 

35 T. Hagman, De i Ital. , s 331 

36 Hammargren, s 113 

37 Ström bäck, s 9 
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ÖRLOGSKAPTEN 
ERIK HALL 

Örlogskapten Erik Halllämnade sin aktiva tjänst i marinen 
med pension 1964. Under många år ägnade han sina krafter 
åt marina spörsmål i Sovjetunionen. Sitt intresse för dessa 
frågor har Erik Hall bibehållit efter pensionen och har 
översatt många artiklar från sovjetiska tidningar och 
tidskrifter 

Den nya ryska handelsflottan 

Behöver Ryssland en handelsflotta? Jag ställer frågan därför att då öststatsforskare 
kommer in på ryska transportproblem, blir det ofta järnvägarna som kommer i 
fokus. Skälet är antagligen att de ryska järnvägarna utan tvekan transporterar de 
största lastkvantiteterna jämfört med övriga transportmedel. 

En annan orsak kan vara att det allmän
na intresset för sjöfart och dess problem 
är lågt i vårt land. Sjöfartsintresserade 
ryssar har inställningen att utan en aktiv 
handelsflotta dör Ryssland. Ovedersäg
ligt är att utan fartyg kan ingen verksam
het bedrivas i stora delar av de väldiga 
ryska arktiska områdena, där det inte 
finns vägar eller järnvägar och flyget har 
för liten kapacitet. 

Historien visar att Ryssland alltid har 
strävat och kämpat för att komma ut till 
världshaven eller randhaven. Vid Karl 
XII:s krig med Ryssland hade ryssarna 
endast en hamn nämligen Archangelsk 
uppe vid Vita havet. En svensk eskader 
försökte inta hamnen men två patriotis
ka lotsar satte två svenska fregatter på 
grund. 

I och med Sovjetunionens sönderfall 
har Ryssland trängts bort från haven och 
förlorat en stor del av sin handelsflotta 
och många viktiga hamnar. Dagens ryske 

254 

oppositionsledare har redan talat om att 
återta grannländerna. Ä ven om han 
knappast för närvarande går att ta på all
var är det inte alls omöjligt att frågan kan 
komma upp i framtiden. 

Det finns skäl för oss att följa utveck
lingen av den ryska handelsflottan. Rys
ka fartyg befar svenska farvatten, går på 
grund och uppfyller inte internationella 
säkerhetsbestämmelser och den ryska 
sjöräddningen har inga moderna fartyg 
eller utrustning. Ryska rederier och före
tag söker samarbete i utlandet. 

President Jeltsin har visat sitt intresse 
för den ryska handelsflottan, vilket bl.a. 
framgick vid hans besök i Archangelsk 
häromåret. Han har också undertecknat 
en ukas "Åtgärder för att förnya Ryss
lands handelsflotta" av 3 december 1992. 
Regeringen får här i uppdrag att utarbe
ta ett program för den ryska handelsflot
tans förnyelse. Det skall även skapas en 
fond, som skall bära en del av kostnader-

na men rederierna får dock själva dra det 
tyngsta lasset d.v.s. 80% av kostnaderna. 

Regeringen har 8 oktober 1993 fast
ställt ett sådant program och ger trans
portministeriet i uppdrag att fullfölja 
denna plan. Här kan nämnas att i detta 
ministerium ingår bl.a. ett departement 
för handelsflottan och ett för flodsjöfar
ten. Dessa båda grenar av sjöfarten har 
nu samma ställning, vilket de inte hade 
tidigare. Det finns även ett varvsdeparte
ment men det ingår i ett annat ministeri
um. 

Det ovan nämnda programmet för 
den nya ryska handelsflottan har redovi
sats av Vodnyj Transports veckotidning 
Panorama och innehåller en massa siff
ror. Vi skall stanna inför en del av dem. 
Redan här kan nämnas att enligt pro
grammet skall 589 fartyg byggas eller kö
pas fram till år 2000. Om detta går att 
genomföra beror givetvis på det politiska 
och ekonomiska läget i landet. 

Transportministeriet har också läm
nat en del kommentarer till nybyggnads
programmet och vi skall botanisera 
bland dem. 

Ryssland har nu tio utsjörederier med 
776 fartyg, DW 10,3 miljoner ton, som på 
intet sätt kan klara av Rysslands behov 
av sjöfart. I de nordvästra och södra 
havsbassängerna saknas kylfartyg och 
tillgången på passagerarfartyg är otill
räcklig. I Östersjön är bristen på tankbå
tar och bulkcarriers stor och i Svarta ha
vet är det ont om torrlastfartyg. 

Medelåldern på de ryska utsjöfarty
gen är nu 17,3 år, vilket ligger över med
elåldern på världshandelsflottan. Ä ven 
från teknisk synpunkt släpar de ryska 
fartygen efter. Det råder stor brist på ser
vicefartyg av olika slag som isbrytare, 
bärgningsfartyg, mudderverk och miljö
skyddsfartyg och detta innebär att den 

ryska handelsflottan inte kan användas 
effektivt. 

1990 var det ryska behovet av hamn
kapacitet 255 miljoner ton. Häri ingår 
även 5 miljoner ton från sådana förutva
rande sovjetrepubliker, som inte har till
gång till hamnar. 

Export- och importgodset uppgick till 
195 miljoner ton. Hamnar i de baltiska 
staterna tog hand om 92 miljoner ton, de 
i Ukraina 42 miljoner ton. Transkauka
siska hamnar bidrog med 0,8 miljoner 
ton och via de finska hamnarna gick 5,5 
miljoner ton av godset. 

Utanför Rysslands gränser har ham
nat specialkomplex för olje- och kemiska 
laster med kapacitet på 53 miljoner ton, 
torra kemiska laster på 7 miljoner ton 
och bulk- och torrlaster på 14 miljoner 
ton samt spannmålsalster på 7 miljoner 
ton. Även färjelinjerna till Tyskland och 
Bulgarien har hamnat utanför rysk ägo 
med kapaciteter på 10 miljoner ton per 
år och hamnarna i Donau har inte Ryss
land ägorätt till längre. 

För närvarande är läget i de tyska 
hamnarna sådant att 35% av kajerna är i 
dåligt skick och det gäller särskilt de ark
tiska. skyddsanordningar i hamnarna är 
gamla och har byggts för 80-100 år se
dan. Mer än 31% av portalkranarna, om
kring 65% av importerade truckar, last
rumsmaskiner m.m. är mer än 20 år gam
la och måste bytas ut. 

Av de 30 reparationsvarven i det gam
la Sovjet har Ryssland nu kvar endast 14. 
Reparationsbehovet kan endast tillgodo
ses till 75% . Det ryska behovet av sjö
transporter beräknas idag till 175 miljo
ner ton och den ryska handelsflottan har 
idag endast kapacitet för 90 miljoner ton. 
De ryska hamnarna måste ha en förmåga 
att ta emot 260 miljoner ton men klarar 
bara 163 miljoner ton. Den ryska sjöfar-
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ten kan alltså idag inte klara av landets 
behov av transporter. 

Under programmets första etapp 
1993-1995 skall en rad åtgärder vidtagas 
så att transportpotentialen gradvis förny
as för såväl utsjö- som flodsjöfart Sär
skilt framhålls arktisk kusttrafik och så
dan i Fjärran Östern samt spannmåls
och livsmedelstransporter. Genom en 
mera intensiv användning av befintlig 
lasthanteringsutrustning i de ryska ham
narna men också genom att utnyttja flod
och fiskehamnar kan en del av de gods
strömmar, som nu passerar det s.k. nära 
utlandet (f.d. Sovjetrepubliker) återföras 
till Ryssland. 

Under den andra etappen (1996-
2000) måste handelsflottan förnyas , 
hamnarna moderniseras och nya byggas 
och högeffektiva system skapas för sjö
fartens infrastruktur så att största delen 
av lastströmmen till och från Ryssland 
går via ryska hamnar. 

Förnyelsen av handelsflottan skall 
börja med fartyg, byggda för gång i is 
(klass UL) lämpade för arktisk sjöfart. 
Andra fartyg i denna grupp är bärgnings-, 
miljöskydds- och övningsfartyg. Om man 
tar hänsyn till kostnaden för dessa fartyg, 
svårigheten att få deras uppgifter måste 
kostnaderna för dem ingå i den statliga 
budgeten. 

Nästa steg blir att skaffa fartyg för tra
fik på Kamtjatka. Sachalin och till regio
ner, där sjöfart är det viktigaste eller 
enda transportmedlet. Om man tänker 
på denna fartygsflottas låga räntabilitet 
måste statsbudgeten och fonden för för
nyelse av fartygsflottan men också före
tagen delta i finansieringen och också lån 
tagas. 

Rederierna med fartyg i utrikes fartyg 
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får i huvudsak själva bära kostnaderna 
för nya fartyg men lån får tagas och insat
ser kan komma att göras ur fonden för 
handelsflottans förnyelse . Dessutom 
kommer Norra Kaspiska rederiet att få 
bygga upp sin handelsflotta från noll. 

Under åren 1993-2000 skall den ryska 
handelsflottan få 589 nya fartyg med en 
total DW på 8.426.700 ton, varav 422 
torrlastfartyg DW 4.650.000 ton, 118 
tankbåtar- DW 3.291.000 ton, 6 kombi
nationsfartyg (anges ej vilket slag)- DW 
456.000 ton, 34 passagerarfartyg, 16 is
brytare, 76 isbrytande fartyg och 9 skol
fartyg. Av alla dessa fartyg skall på ryska 
varv byggas 269- DW 2.930.000 ton. 

Hamnarnas kapacitet kommer att 
ökas, genom rekonstruering och moder
nisering av de befintliga hamnarna. Häri 
ingår byggnad av nya kajer, hydroteknis
ka anläggningar, magasin m.m. Det gäl
ler i första hand hamnarna Archangelsk, 
Murmansk, St Petersburg, Kaliningrad, 
Novorossijsk, Tuapse, Vladivostok, Na
chodka, Vostotjnyj och Vanino. Nya 
hamnar skall byggas för spannmål, andra 
livsmedel, styckegods, olja och kemiska 
laster. Här nämns bl.a. att nya hamnar 
kommer att byggas i närheten av Novo
rossijsk i Svarta havet och i Luzjskaja 
bukten i Finska viken. Ny lasthanterings
utrustning skall ersätta gammal. Till år 
2000 skall befintliga kajer ha reparerats 
och nya byggas till ett antal av 145, varav 
125 för torrlastfartyg och 20 för tankbå
tar. - Nya hamnar skall ha påbörjats i 
Svarta havet, Östersjön, Kaspiska havet 
och i Fjärran Östern. Beräknade kostna
der redovisas även och de blir astrono
miska. 

Ett motsvarande program har även 
uppgjorts för flodsjöfarten. 

Säkerhetsnäten från Safe Bndge är ett unikt system för 
skydd mot angrepp eller intrång under vatten . Näten är 
stålförstärkta och larmade och ger tydl ig indikat ion v1d 
försök til l genombrott 

Safe Bridge är ett svenskt utveck·l.i.ngsföretag .. med .. in
ri ktn tng på matenel för räddntngst)anst och mil ttara an
damål. 

Vi t illverkar också 
• Skydd mot kem1ska stridsmedel 1 fo rm av tält. poste

rings- och värnskydd 
• Uppblåsbara broar för attack· och räddnmgsändamål 
• Skenmål i form av broa r. artilleripjäser m m 

SAFE BRIDGE 
BOX 3003 593 03 VÄSTERVIK 
Telefon 0490- 161 00, 163 20 



Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek 

Biblioteket i KARLSKRONA 
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11 .30-13.00. Under tiden 
då mässen hålles stängd ijul- och nyårshelgerna samt sommarsemester un
der juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse 
med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar 
Nordanfors. 

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

Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA 

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

Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath. 

Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överens
kommelse med bibliotekarien. Telefon: bostad 08-84 98 58, sommarbostad 
0221-301 30. Bibliotekets postadress är: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. 
Telefon: 08-664 70 18 (till Jungfrugatan) överkopplad till bibliotekariens bo
stad, då han ej finns i biblioteket. 

Kungl Örlogsmannasällskapets 

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

Om Du villlåna bilder, vänd Dig till R ichard Areschoug. 

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