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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 7/95 Kungl Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde tisdagen 1995-10--04
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet avhölls i samband med lunch på Restaurang Jakthornet i närvaro av 37
ledamöter och gäster.
§2
Protokollet från föregående sammanträde lästes upp och godkändes.
§3
Beslöts att högsta antalet ledamöter som får inväljas 1995 är
åtta ordinarie ledamöter
en korresponderande ledamot
Ingen hedersledamot väljs in under 1995.
§4
styrelsens förslag till invalslistor fastställdes.
§5
Föredrog ledamoten Torsten Lindh utdrag ur Årsberättelse 1995, vetenskapsgrenen II under rubriken " Försvarsdebatt - Försvarsplanering - Försvarsbeslut. Det kommande försvarsbeslut ur ett erfarenhetsperspektiv" .
§6
Övriga frågor
Ordföranden meddelade att extra sammanträde i samband med lunch kommer att avhållas tisdagen 1995-10-17 med anförande av hedersledamoten
Michael Moore
- Hedersledamoten Erik Malmsten föreslog att KÖMS skulle verka för att
sätta upp skyltar på skeppsholmens byggnader utvisande deras historia .
- Ledamoten Bo Granath orienterade om att KÖMS bibliotek har fått mottaga bidrag ur framlidne hedersledamotens Erik Anderberg bibliotek.
Vid protokollet
H erman Fältström
sekreterare
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Minnesteckningar
Einar Hansen
Direktören, skeppsredaren och Malmös store mecenat Einar Hansen avled den 21
januari 1994. Han var född i Danmark den 14 november 1902, kom till Sverige 1922
och blev svensk medborgare 1932. Han invaldes i Örlogsmannasällskapet som hedersledamot 1960.
Einar Hansen var mångsidig: böcker, bildning, båtar och musik var hans stora
intressen. Han förblev Malmö trogen hela sin livsgärning. Redan som 25-åring och
ledare för Baltiska förlaget tog han initiativ till Svensk Uppslagsbok.
I början på 30-talet grundade Einar Hansen AB Allhems Förlag som han utvecklade och gjorde vida känt för utgivning av högklassiga kulturhistoriska bokverk. Till
Allhems pionjärverk räknas Svenska flottans historia i tre praktband, vilka utgavs
åren 1942-1945. Hela detta verk utgavs till förmån för Sjövärnskåren vilket framgår
av konung Gustav V:s inledande ord i första bandet. Einar Hansens fortsatta stöd till
Sjövärnskåren var omfattande .
Ett stort antal av Allhems utgåvor är tillkomna som donationer av Einar Hansen. I
regel har hela upplagans försäljningsbelopp ställts till förfogande för samhälleliga
eller kulturella ändamål. Bokutgivningen upphörde 1981.
Einar Hansen var en stor patriot. Årsskiftet 1939/40, då krigshotet mot Malmö
kändes stort och vårt eget försvar kändes otillräckligt, arrangerade han som den
överallt drivande kraften en luftförsvarsvecka för att stimulera insamlingen av medel
till förstärkande av Malmö luftförsvar. Nettobehållningen blev över miljonen kronor.
När flyktingströmmen över Öresund dramatiskt ökade 1943 ställde Einar Hansen
resurser från Allhem till de sociala myndigheternas förfogande. Han hade också
snabbgående båtar som hjälpte de danska landsmännen i flykten över Sundet. Detta
skedde i samverkan med chefen för Öresunds marindistrikt.
Rederi AB Clipper grundades 1946 av Einar Hansen. Det sista nybygget, som kom
1964 från Kockums, var länge Sveriges största fartyg. Kända namn i hans flotta var
Stella Polaris och Flying Clipper. Einar Hansen hade länge verkat för ett Malmö
sjöfartsmuseum. 1977 fick han ta första spadtaget till detta .
1969 promoverades han till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet. 1986
gjorde han en stor donation till universitetet för inrättande av en professur i bok- och
bibliotekshistoria. Slutligen kan nämnas att Einar Hansen haft en vision att göra sin
stora patriciervilla Fridhemsborg vid Limhamnsvägen i Malmö till ett kulturcentrum
för forskare från Lunds och Köpenhamns universitet. Denna vision förverkligades
1992.
Einar Hansen var en kraftfull person. Han tog själv beslut och ansvar men grundade dessa på samråd och samarbete.
Han var gift med Vera Udesen och hade tre barn.
A v ledamoten Rolf Nerpin
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Anders Linden
Marindirektören Anders Linden avled den 23 juli 1994. Han föddes i Botkyrka den 22
juni 1907, son tillläroboksförfattaren Anders Linden och hans maka Elin, född Edberg.
Anders Linden började 1925 sin utbildning till skeppsbyggare vid Kungl Tekniska
Högskolan, antogs som mariningenjörselev och avlade civilingenjörsexamen 1929.
Han slutförde sin mariningenjörsutbildn ing vid varv och på örlogsfartyg och blev 1930
mariningenjörsstipend iat Därefter följde anställningar vid Götaverkens ritkontor och
vid Karlskrona Örlogsvarv samt studier av skeppsbyggeri i Danmark, Holland, Italien
och Tyskland.
Intresset för ubåtsvapnet väcktes tidigt och redan 1933 blev Anders Linden avdelnings- och divisionsingenjör vid ubåtsförbandet Där fick han goda möjligheter att
arbeta vidare på utvecklingen av ubåtsvapnet. Säkerhetsfrågor, främst räddning av
sjunken ubåt, ägnade han stor kraft åt. Han fick tillfälle att studera dykarutbildning
och materiel för djupdykning i England, Tyskland och USA. Han utbildade sig till
djupdykare.
Anders Lindens stora bredd i sitt kunnande gjorde att han togs i anspråk inom ett
flertal områden. Han var således besiktningsman vid minsveparbygge, kontrollerade
och besiktigade motorer för motortorpedbåtar i Italien, deltog i prov med RollsRoyceMerlinmotorer i England och medverkade vid utbildning av besättningar för
motortorpedbåtar.
År 1941 blev han nybyggnadsingenjör för kustubåtar vid Karlskrona Örlogsvarv.
Två år senare förordnades Anders Linden att vara chef för ubåtsbyrån och motorsektionen vid Kungl Marinförvaltningen. Det är förståeligt att en skeppsbyggare och
motoringenjör med Lindens stora kunnande skulle få erbjudande att arbeta inom
industrin. Det första kom redan hösten 1946 och i januari 1947 lämnade han sin tjänst
på ubåtsbyrån och blev verkställande direktör för Atlas Diesels dotterbolag i England. När utvecklingen av motorer 1949 flyttades till Noab i Trollhättan blev han
överingenjör där. År 1951 anställdes Linden som teknisk direktör vid Götaverken och
fick ansvar för maskintillverkningen och byggnad av örlogsfartyg. Han ansvarade bl a
för byggnad av de två jagare, som beställts av Colombia. Från 1963 och fram till
pensioneringen 1969 var han vice verkställande direktör vid Götaverken.
Under sin aktiva tid inom flottan möttes Anders Linden av stort förtroende. Han
lyssnade och tog vara på yrkespersonalens erfarenheter när han arbetade fram sina
lösningar för utveckling. Som kamrat var han ett föredöme genom sin öppenhet,
vänlighet och omtanke. Han saknades när han lämnade flottan.
Under sina civila verksamhetsår höll han kontakt med flottan och kamraterna, inte
bara under tiden för reservtjänstgöring. Han togs också i anspråk för utredningar. Av
chefen för försvarsdepartementet blev han anmodad att såsom sakkunnig utreda
frågor om marinens tekniska personal. Anders Linden hade flera styrelseuppdrag.
Han var bl a förste vice ordförande i Svenska Teknologföreningen och medlem av
utbildningsrådet för Kungl Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola.
Anders Linden blev 1955 ledamot i Kungl Örlogsmannasällskap et
A v hedersledamoten Bengt Lundvall
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Sven-Olof Träff
Korresponderade ledamoten Sven-Olof (Ola) Träff gick bort den 22 oktober 1994
efter en period av tilltagande sjuklighet. Han föddes 1918 i Norrköping, där han också
tog studenten. Inför yrkesvalet 1937 hade redan den politiska horisonten börjat svartna över Europa. Det blev officersyrket och Kustartilleriet. Hans tre söner sökte och
kom till samma vapenslag som fadern, två reservofficerare.
Ola Träff tillhörde den sista kull som direkt blev kadettantagen. I stället för
tidigare rutin, långresa tillsammans med flottans kadetter, fick KA-kursen en rejäl
vinterutbildning, som kompensation förlagd till Storliens Högfjällshotell. Dessa 1937
antagna skulle tre år senare få en alldeles speciell officersstart De fick nämligen sina
galoner i förtid samma dygn som Hitlers blixtanfall drabbade våra skandinaviska
grannländer.
Den 9 april 1940 innebar för Marinen mobilisering och de 12 nyutnämnda officerarna sändes i ilfart ut för att förstärka Sveriges sjöfront På respektive regemente
möttes de av - "Tjänsten pågår tills vidare utan avbrott" (en order som aldrig blev
upphävd!). Kursettan fänrik Träff, destinerad till den hotade sydkusten, placerades på
ett tungt batteri, som behärskade huvudinloppet till Karlskrona. När läget "stabiliserat" sig med den segerrika Wehrmacht kring vårt land, kunde beredskapen något dras
ner. Träff överflyttades till KA 2 regementstab där han behövdes mer än väl. Kustartilleriet i syd skulle nämligen personellt fördubblas, omorganiseras från kustfästning
till KA-försvar och omkaserneras från Vallgatan till Gräsvik.
Som purung regementsadjutant fick Ola Träff ta itu med det mesta. Hans jämnåriga kamrat hedersledamoten Bo Varenius minns honom som en klippa i den oroliga
och otroliga värld som det beredskapsrustade Karlskronaförsvaret då utgjorde. Hans
absoluta lugn inför omöjliga situationer, inbegripet koleriska chefer på hög nivå, var
kanske det som gjorde mest intryck på omgivningen.
Träffs uppenbara fallenhet för outtröttligt stabsarbete kom snart till KA-inspektörens kännedom och snart finner vi KA 2-löjtnanten i den s k Tegelhögen. Där varvas
tjänstgöringen med Kungl sjökrigshögskolans olika kurser- allmän, stabs- och artilleri -. Vi, kurskamraterna, noterar på nytt hans begåvning, kapacitet och pondus.
Särskilt minns jag en diskussion, snarare dispyt mellan eleven Träff och en av våra
lärare, som innehade en eftertraktad ordinarie tjänst på Försvarsdepartemente t. Sista
repliken blev Ola Träffs: "Passa Dej N N så jag inte kommer och löser av Dej". (Det
var vid de tre högskoleårens slut, då vi skulle slussas ut till olika staber.)
Men i stället för en lovande officerskarriär blev det 1949 övergång till civil verksamhet och KA reserv. Ola var nämligen gift med dottern (Bitti) till en av ägarna i
Bilkompaniet AB Eskilstuna, vars ledning hade akut behov av en frisk kraft. Efter ett
år satt han själv som VD i företaget. Detta blev ingressen till en framgångsrik och
mångsidig bana, också internationellt. Det gällde inte bara motorbranschen och näringslivet utan även politiken, försäkringsvärlden och totalförsvaret.
Curt-Stefan Giesecke har tecknat Sven-Olof Träffs märkliga levnadsbana i Svenska Dagbladet (3/11-94 ). Här kan den belysas med några korta exempel:- styrelseordförande i det starkt expanderande Bilkompaniet med särskilda relationer till Volvo,
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ordförande i Motorbranschens riksförbund, i dess arbetsgivareförbund och i den
internationella organisationen, vice ordförande i SAF:s styrelse samt slutligen ledamot i riksdagen, där han framgångsrikt företrädde ett underrepresenterat näringsliv .
Ola Träff räckte också till för fortsatt engagemang inom försvaret bl a i flera
högkvartersövningar som Riksreparationsledare, en befattning på generaldirektörsnivå. Han följde med i militärlitteraturen och syntes, också sedan hälsan börjat svikta,
på Kungl Örlogsmannasällskapets sammanträden.
Inom sin kurs framstod Ola som den naturlige ledaren. Kontakten med oss och
andra vapenbröder minskade inte efter skiftet från militär till civil karriär. Gästfrihet
och generositet parades med talets, diktningens och sångens gåvor. Hans trygga
gestalt utstrålade både värme och glädje . Två sådana tillfällen har jag ett levande
minne av. Kräftskivan på Ängsholmens glada fort, då kadett Träff fick med sig hela
studentkompaniet i refrängen på sin nyskrivna "Kustens sång". Och då han i mässjacka och vita byxor tog hela Högfjällshotellet med storm i sitt entrenummer - "Vi
samlat Er till kabare ... ".
Så länge sedan, men ändå är det kanske så vi mest minns kurskamraten Ola, vars
trivsamma Norrköpingsdialekt väl aldrig gick helt ur.
A v ledamoten Bertil Stjernfelt
Olle Karleby
Olle Karleby föddes den 29 juli 1918 i Hälsingborg, son till redaktör Nils Karleby och
hans hustru Anna, född Söderberg. Han avled den 14 december 1994. Närmast sörjande var hans åldriga moder.
Olle Karleby var jur och fil kand samt pol mag. Han var amanuens i finansdepartementet från 1947, 2:e kanslisekr 48, l :e kanslisekr 49 och byråchef 52. I folkhushållningsdepartementet var han tf byråchef 48-49. I försvarsdepartementet blev han
statssekreterare 53 och kansliråd över stat 55. Han blev generaldirektör i Försvarets
fabriksverk 59.
1963 gick han över till privata näringslivet och blev VD i Skandinaviska Banken i
Göteborg. 66 blev han VD i försäkringsbolaget Hansa. I Trygg-Hansa blev han VD 71
och var styrelseordförande 73-78. 1978-89 var han styrelseordförande i Svenska
Kreditförsäkrings AB.
Bland viktigare befattningar har Olle Karleby själv till KKrV As jubileumsmatrikel
angivit: sekr i bankoutskottet vid 51 och 52 års riksdagar; byråchef i finansdepartementets statssekreteraravdelning (budgetchef) 52-53; statssekr i försvarsdep 53-59.
Vidare har han bland offentliga uppdrag nämnt generalsekr i 55 års försvarsberedning, ordf i statens signalskyddsnämnd, ordf i matematikmaskinnämnden.
Han blev hedersledamot i Örlogsmannasällskapet 1957. I KKrVA invaldes han 55.
Han var där ledamot av förvaltningsutskottet en lång följd av år och tf andre styresman något år.
Bland utmärkelser har han särskilt angivit KNO l. kl, Konungens medalj 12:e st i
Serafimerordens band, Patriotiska sällskapets GM, Komm l. kl i Finlands Lejonorden,
medaljer inom frivilliga försvaret, Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas förtjänstkors .
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Bland omdömen som andra lämnat om Olle Karleby i samband med hans bortgång
återger jag följande: f generaldirektören Nils Simonsson (närmaste medarbetare i
försvarsdep från 1955) skriver att han ledde arbetet med att komma fram till1958 års
försvarsbeslut, enligt Olle Karleby det bästa någonsin, med starkt engagemang och
stor viljekraft. Chefredaktören i Svenska Dagbladet Mats Svegfors: Hans närmast
unika bredd i sin bakgrund kom till pass när han en lång period var ordförande i
Svenska Dagbladets stiftelse, till 70 års ålder. Främst försvarsfrågorna, men allra
främst konsolideringen av SvD som en modern och konkurrenskraftig tidning. Gunnar Arenander, fd vice VD i Trygg-Hansa: Olle Karleby beslöt att Trygg-Hansas
huvudkontor skulle uppföras på den gamla Separator-tomten vid Fleminggatan trots
att myndigheterna ville få det förlagt till Norrtälje. Som VD lät han medarbetarna
själva genomföra beslutade åtgärder utan inblandning, vilket skapade en mycket
positiv arbetsatmosfär.
Vi alla som hade kontakt med Olle Karleby har slagits av hans skarpa intellekt och
stora erfarenhet från skiftande insatser på många fält. Efter det att han kom till en
ståndpunkt, vilket alltid skedde snabbt, lyssnade han tyst till de närvarandes olika
argument för och emot, varefter han med några få ord sammanfattade sina egna motiv
och, om behövligt, varför andras borde komma till korta. Rakryggad, bestämd och
konsekvent, ibland hård . Men också mjuk, vänlig och mycket hjälpsam. Han arbetade
de sista åren nästan helt för sin gamla mamma. Hushållsarbete är tungt, hjärtat
förstorades och gav till slut vika. Han föll på den post han själv valt, efter alla de
spektakulära.
Hur Olle Karleby, son till socialdemokraternas främste idegivare, inspiratör till
Wigforss och Per Albin, kunde få en närmast mörkblå framtoning, är en intressant
fråga. En förklaring är att han kom att påverkas av sin beundrade vän, generalen
greve C-A Ehrensvärd. Den andre person, han nämnde med beundran, var marskalken av Finland C G Mannerheim. Den forna östra rikshalvan, dess kultur, musik,
litteratur och historia, intresserade Olle Karleby levande och inträngande.
De senare åren fann han vederkvickelse i den originella Cigarrklubben, där han i
många år var dess stiftare Henning Hammargrens outtröttliga stöd såsom vicepresident.
Sin bana i försvaret , vilket han gav mycket av sin skicklighet och många långa
dagsverken, började han som värnpliktig kryptotekniker i Flottan. Han kunde någon
gång låta undslippa sig en stilla klagan över att han aldrig befunnits värdig att bli
flaggkorpraL Det oaktat förblev han en sann Flottans Man.
A v ledamoten Olle Härlin
Lennart Rudling
Ledamoten Lennart Rudling avled den 14 december 1994. Han var född den 7 juli
1909 i Kristianstad, son till översten Arvid Rudling och hans hustru Maria, född
Breitholtz. Han tillbringade sin skoltid i Stockholm, där han tog studenten 1929.
Lennart Rudling antogs samma år som kadett vid Kungl Sjökrigsskolan och blev
fänrik 1932. Han valde artilleri som sin tjänstegren och förblev den trogen med ett
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antal befattningar som artilleriofficer ombord och vid Marinförvaltningen, där hans
sista tjänst före pensioneringen var som chef för dess Artilleriavdelning.
De första fjorton åren fylldes av sjötjänst, med insprängda kurser vid Sjökrigshögskolan, och avslutades med fartygschefsskap på jagare. Den därefter följande tiden
kom att huvudsakligen innehålla landtjänst 1946 placerades kaptenen Rudling vid
Marinförvaltningen, där hans första tre år dock avbröts ett par gånger av fartygschefsskap på jagare, och efter fyra år som lärare vid sjökrigshögskolan följde utnämning till
kommendörkapten av första graden och befattningar som jagardivisionschef och som
chef för Göteborgsavdelningen 1954-55. De sista nio åren tjänstgjorde Rudling som
avdelningschef vid Marinstaben , som stabschef vid Sydkustens Marinkommando och
vid Marinförvaltningen.
Efter sin pensionsavgång 1964 kom Lennart Rudling att knytas till Stiftelsen Drottningholros Teatermuseum som ekonomidirektör. Den tjänsten utvecklade och drev
han under fjorton år, med samma höga ambition och resultatbringande energi som
präglat hans gärning som sjöofficer.
Hans omgivning har vittnat om hans vänfasthet, lojalitet och gentlemannaskap.
Rudling invaldes 1949 i Kungl Örlogsmannasällskapet, och var 1957-61 dess sekreterare.
Lennart Rudling ingick 1954 äktenskap med Pamela Åstrand, och efterlämnar
jämte henne sonen Claes och dottern Ebba med familjer.
Av ledamotenlan Bring

Agne Christenson
Förre isbrytardirektören och kommendörkaptenen Agne Christenson har avlidit. Han
var född 1918 i Göteborg.
Efter officersexamen från sjökrigsskolan 1940 tjänstgjorde han under beredskapsåren och åren närmast därefter i olika befattningar på ubåtar. Åren 1948-50 genomgick han KSHS stabskurs och högre nautisk kurs och blev därefter 1:e lärare i navigation på Sjökrigsskolan. Åren 1954-56 avslutade han sin karriär i ubåtsvapnet som
divisionschef och FC på Patricia.
Bortsett från ett års tjänst som chef för Kustflottans fregattdivision ägnade Agne
Christenson därefter resten av sitt yrkesverksamma liv åt isbrytartjänsten. Han var
fartygschef från 1957 på den då nylevererade Oden och därefter från 1964 på den då
likaså nylevererade Tor. Från 1967 till pensioneringen 1984 var han isbrytardirektör i
Sjöfartsverket.
I befattningen som isbrytardirektör fick han verkställa genomförandet av statsmakternas nya målsättning för isbrytarverksamheten , som innebär sjöfart året runt till
samtliga viktiga svenska hamnar från Luleå i norr till hamnarna söder därom. Detta
innebar bl a att leda den kraftiga utbyggnaden av isbrytarflottan som skedde under 70talet och att delta i ett omfattande internationellt samarbete. Agne Christensans
insatser rönte stor uppskattning i sjöfartskretsar.
Agne Christenson var en god sjöman och en skicklig manövrist. Han var dessutom
en mycket bra chef, vilket vi, som hade förmånen att tjänstgöra under honom såväl till
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sjöss som då han ledde verksamheten från Sjöfartsverket, lärde oss att sätta värde på.
Agne Christenson invaldes som korresponderande ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1977.
A v ledamoten J an Stenberg

Johan Gabriel Oxenstierna
Kommendören, greve Johan Gabriel Oxenstierna föddes i Stockholm den 28 augusti
1899 och avled den 18 juli 1995. Han var son till översten, greve Erik Oxenstierna och
hans maka Siri, född Wallenberg. Han tog studenten i Stockholm 1917 och antogs
samma år på sjökrigsskolan, blev fänrik 1920, kapten 1935, kommendörkapten av 2.
graden 1941, av l. graden 1943 samt kommendör i marinen 1948.
Johan Gabriel Oxenstiernas tid i flottan kom att i stor utsträckning ägnas åt
torpedvapnet Han genomgick torpedskolan 1921, tjänstgjorde sommaren efter KSHS
allmänna kurs som fartygschef på torpedbåten Antares och gick därefter igenom
KSHS högre torpedkurs. Under tiden 1928-34 var han torpedofficer på Stockholms
Örlogsvarv med avbrott 31-32 för tjänstgöring vid Marinförvaltningens torpedavdelning och 1934 som chef för torpedskjutstationen. Åren 1934-41 tjänstgjorde Oxenstierna vid Torpedmaterieldepartementet i Karlskrona, avslutat med chefsbefattningen. Insprängt i denna tid låg tjänst på de nya jagarna Klas Horn och Klas Uggla och
chefsskap på jagaren Stockholm 1938-39 samt tjänst i Försvarsväsendets verkstadsnämnd. 1941-42 var han divisions- och fartygschef på jagaren Romulus och chef för
torpedskjutskolan somrarna 1944 och -45. 1944 blev Oxenstierna chef för Marinförvaltningens torpedbyrå. Utöver detta tjänstgjorde Oxenstierna i unga år som utbildare vid skeppsgossekåren med expeditioner på af Chapman och Najaden samt som
idrottsofficer vid Stockholms Örlogsstation och UO-skolan. Han var en duktig
idrottsman, gick igenom GCI instruktörskurs 1922-23 samt blev 1932 svensk mästare
och guldmedaljör vid olympiaden i Los Angeles i modern femkamp. Han hade en god
förmåga att entusiasmera sin omgivning, exempelvis har nämnts hur han som l. officer
på Klas Uggla fick dess besättning att nå framstående resultat. Hans kvaliteter ledde
till placering som biträdande marinattache i Paris 1932-33 och som försvarsattache i
London 1942-44, där han utan egen förskyllan kom i kläm i diplomatiska förvecklingar och blev hemkallad i förtid.
Johan Gabriel Oxenstiernas namn kommer också alltid att vara förknippat med
utvecklingen av de första svenska robotvapnen. Som chef för torpedbyrån inledde han
ett nära samarbete med Armetygförvaltningen för en samordning av robotutvecklingen i landet. Flygförvaltningen hade även en egen utvecklingslinje på gång, varför
dåvarande ÖB i mars 1948, för att effektivisera verksamheten och undvika dubbelarbete, beslöt bilda ett gemensamt organ "Försvarets Robotvapenbyrå" under ledning
av Oxenstierna. Beteckningen lufttorped låg nära till hands för Oxenstierna med hans
bakgrund. Marinens första försöksrobot benämndes också med LT, och den första
sköts från försöksplatsen i Karlsborg 1946. Med kunskaper och studier av de tyska
robotvapnen lades grunden till en mycket aktiv utveckling här i Sverige. Under åren
fram till pensionsavgången 1954 ledde Johan Gabriel Oxenstierna forskningen och
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utvecklingen på ett mycket framsynt och kraftfullt sätt, som tillgodosåg alla tre försvarsgrenarnas behov och önskemål, även om det inte alltid var lätt att jämka försvarsgrenarnas egna intressen, prioriteringar och ekonomiska insatser. Det var i stor utsträckning Oxenstiernas förtjänst att man i ett tidigt skede insåg nödvändigheten att
engagera svensk industri i utvecklingen och tillverkningen av hela robotsystem inklusive erforderliga komponenter för sjö-, kust-, attack- och jaktrobotsystemen. Den
entusiasm och framåtanda, som han visade under dessa år, smittade av sig på alla hans
medarbetare i Robotvapenbyrån och bidrog därvid till den fortsatta utvecklingen och
utprovningen vid de olika försöksplatserna . Samarbetet mellan byrån och staber,
förvaltningar och FOA flöt mycket väl liksom de omfattande industrikontakterna,
som var ett villkor för framtagningsprocessen inom alla teknikområden.
Johan Gabriel Oxenstierna invaldes i Örlogsmannasällskapet 1938 och var ledamot
av KKrV A . Han efterlämnar makan Andrea, född B odekull samt från sitt första
äktenskap sönerna Thure-Gabriel och Christer samt dottern Gabriella, alla tre med
familjer.
Av ledamoten Jan B ring

nikavdelningen inordnad i huvudavdelningen för marinmaterieL I denna befattning
var han initiativtagare till och ordförande i organisationskommitten för MILSAM 84,
en utställning med seminarier, där företrädare för industri och försvar kunde byta
information rörande militära sambandssystem, syftande till att gynna fortsatt utveckling. Detta initiativ utvidgades senare under namnet MILINF till återkommande
konferenser behandlande militär informationsteknik för kunder och leverantörer från
hela Norden.
Karl-Erik Wik återvände, då förordnandet vid FMV upphörde, till sin hemtrakt
och bosatte sig i Nyhamnsläge. Här skapade han och hans maka med egna händer ett
gemensamt sista hem, som liksom de tidigare präglades av en stor och varm gästfrihet.
Där fortsatte "Kålle" med att generöst dela med sig av sin livsglädje och optimistiska
syn.
A v hedersledamoten Bengt Schuback

Karl-Erik Wik
Karl-Erik Wik föddes den 19 februari 1927 och avled den 14 oktober 1995. Närmast
anhöriga är makan Elsa-Britta (E pi), barnen Petter, Elin och Anna med familjer samt
broder och syster.
Han växte upp i Helsingborg, där han tog studenten. Redan under skoltiden
väcktes hans intresse för hav och båtar. Valet av yrke blev därför följdriktigt sjöofficerens. Efter utbildning vid Kungl. Sjökrigsskolan blev han fänrik 1950, löjtnant 1952,
kapten 1962, kommendörkapten av 2.graden 1966 och av l.graden 1969.
Hans första landtjänstgöring vid Berga örlogsskolor som officer vid eldledningsoch radarskolan kom sannolikt att grunda det intresse för elektronik, som senare i
karriären skulle leda till kvalificerade befattningar inom detta ämnesområde. Vapenofficersskolans ubåtslinje ledde till ett antal kommenderingar ombord i ubåtar. Dessa
tjänstgöringar kröntes med chefsskap för fartyg och division.
Efter Kungl Sjökrigsskolans stabskurs följde flera års tjänst i Försvarsstaben, varefter han var departementssekreterare i Försvarsdepartementet under några år. KarlErik Wik invaldes 1969 som ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet. Trots krävande
arbetsuppgifter i tjänsten hann Karl-Erik Wik också engagera sig i det politiska livet i
sin hemkommun Västerhaninge, där han var ledamot av kommunfullmäktige och
ordförande i skolstyrelsen.
1972 tillträdde han en civil tjänst i Försvarets materielverk som chef för elektroavdelningen inom huvudavdelningen för armematerieL Hans anpassningsförmåga, stora
arbetskapacitet, hans humor och förmåga att ta människor och skapa kontakter såväl
uppåt som nedåt samt hans iderikedom innebar att nya grepp kunde tas på gamla
problem. Han blev så en omtyckt sjöman på en ursprunglig tjänst för en armeofficer.
I samband med en omorganisation inom FMV förordnades Karl-Erik Wik till
teknisk direktör och avdelningschef för den för materielverket gemensamma elektro-
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Korresponderande ledamoten
ROBERT DALSJÖ

Forskningsledare Robert Dalsjö är sedan 1989 verksam vid
Försvarets forskningsanstalt inom gruppen för Europeisk
Säkerhet (Tes/a), där han bl a leder ett projekt om
internationella operationer.

Nationalinterests and Naval Strategy- Some
thoughts on the ro/e and structure of Swedish Naval
Forces after the Go/d War
Inträdesanförande avhållet vid sammanträde med Kungl Örlogsmannasällskapet 28
mars 1995

Elektronik för försvar
och telekommunikation
i teknisk samverkan
Vi utvecklar försvarselektronik för målupptäckt och samband och system för telekommunikation baserade på mikrovågsteknik.
Produktområdena ffir tekniskt mer och mer
gemensamt och vi utnytcjar aktivt en teknisk
växelverkan i utvecklingen av de civila och
militära produkterna.
Vi är specialister på mikrovågsteknik och
signalbehandling, huvudtekniker i våra radarsystem för flygvapnet, armen och marinen.
Vi är också en ledande leverantör av digitala
radiolänkar med mikrovågsteknik och radiobasstationer med höghastighetselektronik för
både privata och publika telenät.
I etc modernt kunskapsföretag som vårt är

våra 3 000 medarbetare naturligtvis den största
resursen. Nästan två tredjedelar av dem är
ingenjöreroch tekniker, varav etc femtiotal på
doktorsnivå.
N u utvecklar vi de nästa generationerna av
radarsystem förluftförsvar och höghastighetselektronik för 2000-talets telekommunikationsystem.
Ericsson Microwave Systems AB
43 1 84 Mölndal

The minds-sets of almost two generations of Swedish naval officers, defence p fanners
and strategic thinkers were shaped during a time when the Baltic Sea was more or
less a Soviet lake. The shadow which the Soviet Union Cast over and across the
Baltic, as weil as the restrictive atmosphere of the Cold War in general, affected not
on/your policies, doctrines andforce structures, bu t a/so our entire Weltanschauung.
After the fall of the Berlin Wall, the situation has radically changed, both externally and internall y. Man y obstacles have
been removed and the parameters and
tasks of the Swedish arrned forces are
being redrawn. But has our thinking and
planning really adapted to the new circumstances? Or are we still partly prisoners of the pas t?

The past
A number of parameters contributed to
shaping the post-war security situation of
Sweden. I willhere only mention a few of
them which had a particular impact on
Swedish naval thinking.

At the end of the Second World War
the Soviet Union had achieved dominance of the Baltic, initially through control
of its littoral from Liibeck to Viborg, with
time also through increasingly strong naval and air forces, and through a merchant
marine with military potential. The presence of strong Soviet land and air forces
on the eastern shore of the Baltic was in
Sweden perceived as constituting a threat
of sea-borne invasion of the Normandy
type, a threat which became paramount in
Swedish defence planning.
During the Cold War, inter-bloc deterrence and intra-bloc discipline in Europe meant that the spectrum of conflict
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ha d a digital (either-or) character. In
Sweden this was reflected in the so-called "doctrine of marginality": Aggression against Sweden, or in o ur vieini ty, had
to be seen in the context of a major highiniensity war; local or low-intensity conflict seemed impossible. 1
For a number of reasons, among them
historie experience, Sweden chose to
pursue a policy of neutrality. As we now
know, the actual content of this was at
times less restrictive than publicly perceived or stated, leaving open the possibility
of direct or indirect cooperation with the
Western powers if Sweden was attacked
by the USSR. But the policy still ruled
out operational preparations for direct
military cooperation. Furthermore, the
policy helped foster a unilateralist and
cautious mind-set, not )east in later years
when moral overtones and demands for
political orthodoxy became more prominent aspects of the policy.
Finally, post-war developments in military technology, especially land-based
aviation and the advent of nuclear weapons, were deemed to be making off-shore operations with larger warships in the
Baltic increasingly dangerous.
The assumption that aggression
against Sweden could only be contemplaled as a side-show to a Soviet invasion
of Western Europe had a corollary: that
the massive preparations necessary for
such task would give us warning of an
impending attack and make it possible
for Sweden to mobilise its forces before
the aggressor struck . One effect of these
conditions and perceptions was that conflict and war came to be seen as predietable and planable. It was not so much an
issue of deciding "who, why and how" , as
of "if and when". "When" was usually in
the distant, but not too distant, future. 2
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This perceived state of affairs was
thought to allow the arrned forces to
maintain a marked difference on conceptual, organisational and practical matters
between its activities in times of peace
and what it would do in case of war. Peacetime activities largely took place within special peacetime training units, and
could focus on training and preparations,
with peacetime standards increasingly
being applied during the 1970's. Actual
combat operations were only to be expected in wartime, when an invasion was
to be repelied and the entire nation was
mobilised to fight for its survival and independence. Operations and readiness
received a rather low priority, as compared to many other countries, some of
themin our vicinity.
Another effect was that we had to
deal with the rather classic strategic problem of an inferior naval power facing a
superior adversary, with emphasis being
placed on how to deter or defeat a seaborne invasion. The ehosen approach,
especially after 1960, was the so called
"naval defence in depth". This anti-invasion sea denial doctrine - it appears
wrong to call it a strategy - ceded most
off-shore tasks to submarines and the air
force . Surface forces would normally be
held back at the coast until an invasion
fleet came very close to the Swedish sh ore , where it was to be defeated by vigorous attacks from surface units, supporled
by minesand coast artillery.
Such a "sortie-defence" (a term coined by Member Lars Wedin) made !arger ships capable of opera ting at sea
seem unnecessary. As such ships were
also costly and deemed to be vulnerable
to aircraft and nuclear weapons , suggestions for their replacement with lighter
and cheaper craft found political support

in the late 1950's. In a move reminiscent
of the temporary success of the Jeune
Ecole of the late 19:th century - it was
decided to phase out cruisers and destroyers, concentrating instead on a
"light navy" of small attack boats. With
time, the navy appeared more and more
to be on its way to becoming an air force
on the surface of coastal waters, with its
tasks geared to anti-invasion defence.
One of the consequences was that capabilities for anti-submarine warfare
(ASW) and escort duties were phased
out or severely cut. 3
It should be noted that this type of
doctrine is by no means new or original,
even in the Swedish context. Ever since
the loss of Finland, in the early 19:th century, there has been a strand of Swedish
naval thought branding operations in the
open Baltic as useless given Sweden's limited resources, advocating instead sea
denial in the coastal zone as the most
effective method. 4 What is new in the
post-war period, and especially from the
1960's on, is perhaps the lack of an articulated counter-view and the degree to
which the official view came to be taken
for granted and as almost self-evident.

The present
At present, the strategic situation of
Sweden and in the Baltic region is dramatically different from that of the Cold
War, perhaps being more reminiscent of
the inter-war years. It is worthwhile to
mention some of the more salient features of the new situation, as a basis for a
discussion of its implications for Sweden.
The Soviet Union is no more! This is
weil known, bu t still needs to be repeated,
as one somelimes gets the impression that
the powerful imprint of the USSR's existence is still present in our manner of think-

ing. The new Russia which has replaced
the Communist Empire is faced with a Iot
of problems, bu t it is still opening up, experimenting with democracy and is not at
present set on confrontation with the
West. Even if Moscow's policies should
turn more assertive and aggressive, and
there are in de ed indications of this, such a
Russia would still be dramatically weaker
- economically, militarily, politically and
geopolitically - than the USSR was. Indeed, Russia ma y now be a greater source
of risk to its neighbours through its weakness and interna! instability than through
its strength.
Estonia, Latvia and Lithuania have regained their independence and are now
also free from Russian troops. They are
reestablishing themselves in the western
demoeratic family of nations, and are trying to make up for 50 years of occupation.
Moscow's access to the Baltic is now constrained to two fairly small strips in the
inner part of the Gulf of Finland and
along the coast of East Prussia. This is a
major change for o ur region and probably
the single most important recent development in military-political terms from a
Swedish point of view. Together with other aspects of the collapse of the Soviet
Union, it makes for a tremendous improvement in our strategic situation.
In the naval arena, the changes outlined above have had the effect that Moscow can no longer realistically aim for
sea control of the main part of the Baltic
sea, or for the projection of power across
it. Instead, it seems reasonable for the
Baltic Fleet to have sea denial in the approaches to Russian ports and shores as
its major task. Any reestablishment of a
major Russian capability for sea control
or amphibious operations would not only
require time , but also the reoccupation

203

of the Baltic states and the reconstruction of Russian military infrastructure
there, a task which would take years.
And it still would not be the same as
during the Cold War.
However, the fading away of familiar
threat scenarios has not heralded the advent of eternal peace. White the consequences of a conflict in Europe have been
reduced, as compared to the prospect of
World War Three, the Iikelihood of conflicts actually occurring in Europe has increased considerably. Another aspect of
this is that the concept of security and
spectrum of possible conflicts and contingencies have widened considerably.
The latter now includes also local conflicts, low- and medium intensity conflicts,
arrned action by non-state actors, and criminal activity on an unprecedented scale
and with the use of military means.
In fact, local mid-intensity conflicts in
Europe - previously unthinkable - have
already ta!cen more than a hundred thousand lives since the fall of the Berlin wall,
and driven millions of Europeans from
their homes. Among the reasons behind
the recent wave of conflicts is the difficulties of systernie change and the tooseni ng of the draconian shackles of the
Cold War and of bloc discipline. Nationalism and ethnic hatred have raised
their heads in many parts of our continent, fuelled by frustration with the pains
of changing from a communist to a western system, as weil as by skitful demagogues using populism as a vehicle to gain
or regain power.
White we may rejoice at the fact that
the Baltic sea is no longer a military and
political Iine of confrontation between
adversaries, we should not overlook the
fact that also our region includes two
betts of instability and possible tension.
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One is the 20:th century dividing Iine between the rich, stableWestand the poor,
disaffected former communist states of
the East, where the tights of western affluence must be glittering temptingly
across the Baltic. The other belt of tension is the almost millennium-old historie
and culturat border dividing Western
and Central Europe from the orthodox
East. This is not to suggest that a "clash
of civilisations" is inevitable or even likely, but merely a recognition of the fact
that mind-sets and attitudes differ greatly across this Iine, in a way which may
breed misunderstanding and tension ,
and which could exacerbate conflicts
eaused by other factors. We should not
overlook the fact that potential hot-spots
exist also in our vicinity, although strategic interests in our region may have a
dampening effect. 5 In fact, it now seems
more plausible that a future attack on
Sweden would stem from local conflict
dynamics, than from a superpower confrontation where Moscow aims to reach
the Atlantic. This is indeed a major strategic change.
As a result of recent changes, overarching Swedish security policy is in a
process of transformation. The end of
bloc confrontation and the dissolution of
one of the blocs removed the points of
reference, and indeed the relevance, of
the policy of neutrality in its post-war
incarnation. This has made it possible to
reduce the policy to a hard core of military non-alignment and the maintenance
of a neutrality option, to join the European union, and to actively take part in
military and political cooperation in
furtherance of common objectives, e.g.
on peacekeeping within Partnership for
Peace. How far this process of de-unilateralisation will go is uncertain. The pro-

cess will be affected not only by externa!
developments - such as where the EU
goes, and N at o expansion- and by a cool
security calculus, but also by domestic
politics and the existence of a strong
emotional attachment to "Neutrality" in
!arge segments of the public.
One aspect of the transformation is
that Sweden has begun to discover that it
-like an y other normal state- has national interests which continue outside the
12-mile limit. We are also starting to become more comfortable with the idea
that the Arrned Forces do not only exist
to defend our native soil against invasion, but that they should also be one of
the instruments available to the political
authorities in order to further and proteet national interests.
One way for the Arrned Forcesto do
this is through participation in multinational peace-support operations, under
the aegis of the UN or the OSCE, a matter which has received increased political
and military prominence lately. White
participation in UN peacekeeping is nothing new for Sweden, it may now also, as
in Bosnia, include operations going beyond traditional peacekeeping and in volving doser cooperation with major western powers. The fact that such operations can involve combat and also may
touch on the national interests of Sweden and other participanis makes for political! y and militarily more challenging
tasks. It also requires more of training
and preparation, not !east concerning interoperability and capability to conduct
serious operations far from home bases.

Has our policy really
changed?
All-in-all, the upheavals of the last five-

six years have created a security environment which is very different fromthat of
the Cold War. lt is much less predictable,
and the demands on the arrned forces are
wider and more multi-faceted. But has
our policies and thinking adapted to the
new situation? Or do our doctrine and
planning still reflect the Cold War more
than the present?
There are indeed signs of change at
several levets, from government white
papers and pronouncements, via service
seminars and plans, to the spirited discussion on naval rotes and missions in the
pages of our own journal.
The Minister of Defence has declared
"The Internationalisahon of the Arrned
Forces" to be on par with the principles
of Total Defence and Popular Defence.
The Arrned Forces High Command has
described the tasks of the Arrned Forces
as fallingin to three categories: Deterring
and countering arrned aggression, Crisis
management and territorial integrity,
and International operations. Furthermore, as early as 1992 Partiament decided that force planning should no longer
be focus on scenarios of a major and deliberate attack. lnstead, emphasis should
be placedon our ability to counter a swift
strike by limited forces, reminiscent of
the German coup de main against Norway in 1940.6
However, when I parlake in professianal discussions on force planning and
doctrine, it is hard not to get the impression that some of the pronouncements
on International operations and Crisis
management are perfunctory, and that
there somelimes is less substance than
first meets the eye. There seems to be a
tendency to perceive the new tasks as
"extra", politically important but militarily marginal, and a view that force struc-
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ture, readiness etc. should still be tailored to defence against a targe-seale deliberate attack in the distant future, which
is by man y perceived as the "real task" of
the arrned forces. There seems to be a
persistent belief that forces configured
and trained for high-iniensity combat
will also be suited for low-intensity tasks,
and that forces configured for peacetime
contingencies would be useless in war.
This also pertains to operations analysis,
where the difficulties of modelling the
impact of presence and crisis management may often lead to a "cut to the
chase", the crisis phase only being a precursor to the familiar and tangible task of
garning duels between warships at sea.
This tendency to concentrate planning and preparation on a distant bu t allout war is - naturally - stronger in the
Army than within the Naval Forces, but
we are not, in my mind, unaffected by it.
This is unfortunate, especially as there
are two pertinent lessons we should have
learned from the submarine intrusions of
the 1980's and early 1990's:
- a naval structure narrowly optimised
for defence against invasion is not necessarily capable of other tasks, be they ever
so important and relevant.
- peacetime training and preparation for
sea denial against a possible future invasion is very different from almost continuos operations under warlike conditions.

Questions to ponder
Although a debate has started, not !east
within this society, I still perceive a need
for a wider and deeper discussion within
the strategic and naval communities of
Sweden on a number of basic questions
concerning the future rotes and missions
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of the naval forces. Am on g the questions
I would suggest are:

* Which are Sweden's national interests?
* What should the rote of the naval forces be in proleeting and furthering these
interests?

* Which alternative methods might be
used to fulfil old and new naval tasks?
* What are the consequences - for doctrine, force structure, training etc. - of
creating a trinity of tasks, where international missions, as weil as crisis management and support of national interests
are on par with direct defence of the homeland?
I willnot here attempt to provide definitive answers to these questions. Such
answers will always be tentative and
should come out of the wider professional and analytic discussion which is catching up speed. I will, however, suggest directions where I believe answers should
be sought, and also delve more deeply
into a single structural issue of great importance.
On Sweden's national interests and
especially those of particular relevance
in a maritime context, I have a list of
suggestions.
It is a basic Swedish geopolitical interest to contribute to preventing or discouraging the re-emergence of dominance of the Baltic by any single power, or
potentially unfriendly group of states,
which under present conditions means
Russia/CIS.
As a consequence of that, and also for
other valid reasons, it is in our interest to
support the intemal and externa! stability - including sovereignty - of the three
Baltic states, and their reintegration into
the family of Western demoeratic sta tes.
It is also in our interest to maintain

friendly and correct relations with a democratic Russia, to the extent possible
prevent its alienation from the West, and
to promote stability in Russian regions
bordering on us.
Apart from these specific interests, we
have a more general interest in promoting stability, safety and orderly conditians in the Baltic, as weil as of keeping
ourselves informed about events and developments . Naturally, this also involves
preventing activities which may be detrimental to our interests and goals, or to
security in a broad sense, such as smuggling, over-fishing, the dumping of toxic
waste, piracy etc.
As the spectrum of possible risks and
conflicts have widened, and the dynamics
of events has become more uncertain, we
have a need for an ability to handie and
manage such crises that might occur in
our vicinity. This task includes not only
preventing a minor crisis from escalating
into a major one, or from turning into a
conflict, but also prornating an outcome
beneficial to our interests.
These interests in the Baltic Sea area,
including on the littoral, exist at the purely national Swedish leve!, but are
further reinforced by our EU-membership, which makes the Baltic an EU-border, and by expectations in major European capitals that Sweden will assume a
special responsibility for the Baltic Sea
region.
There are also national interests invalved in Sweden's increased emphasis on
participation in international crisis management and peace support operations. lt
is somelimes said - not !east within the
services - that our participation in such
operations are "just political" , and have
nothing to do with our national security.
This is patently wrong, not to sa y silly.

Our interest in such operations are
partly direct, partly indirect. 7 Among the
direct interests are humanitarian-political factors, avoiding that conflicts give
rise to refugees which might appear at
our airports and ferryports, and preventing the further spread of the conflicts in
question. Among the indirect interests
are our stake in maintaining respect for
internationallaw and in the construction
of a European security system worthy of
its name, two important safe-guards in
helping prevent the spread of a pattern
of aggression which might otherwise
reach us.
We also have a clear interest in participating in order to being perceived as
"good Europeans", or members of the
international community, and to wash
away the stamp of being tree-riders
providing advice from a comfortably
neutral position on the side Iines. In the
military sphere, participation helps
break the military isolation which was
one of the resulls of our previous situation and policy. To the degree that our
forces do a good jo b- w hi ch the y have in
Bosnia-i t al so hel ps increase international professional respect for Sweden's armed forces .
Finally , I would like to mention our
interest in prornating a continued US
contribution to stability in Europe and
especially the North - Iong taken for
granted, but seldom made explicit - as
weil as in avoiding a renationalisation of
security policies in Europe.

*
As to the ro le of the N avy and other
naval forces in prornating and proleeting
these interests, it should not really warrant much explanation. Such rotes and
tasks are normal for most navies with forces going beyond the leve! of river patroL
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Naval forces are naturally and traditionally weil suited for practising "The Art of
Being There", for tasks such as keeping
an eye on things, demonstrating interest
and sending signals, and for crisis response. They can be very flexible and useful
tools in a wide range of situations and
scenarios. That is, provided one has suitable assets available, particular ly sh ips with
the endurance, capability, versatility and
flexibility needed for the tasks.8
In the case of Sweden the roles may
normally include surveillance of military
and civilian activities on, under and above the B a!tic; sending signals and promoting confidence through naval visits and
other professional contacts; contributing
to the safety of navigation through the
clearing of mines and other measures;
providing support for the establishment
of effective and democratically controlled security services in the Baltic states;
supporting and complementing the
Coast Guard in maintaining orderly conditions; demonstrating interest and presence, and participating in multinational
activities.
If contingencies should occur, tasks
might also include crisis response by demonstrating presence, capability and resolve, as weil as taking more direct action, unilaterally or in concert with others. This could include ensuring freedom
of navigation, e.g. through the escorting
of shipping through threatened areas,
guarding against escalation, evacuating
nationals and others from areas of unrest, participating in embargoes etc.
Similar tasks could of course be warranted in the context of international
operations out of area.
Concerning alternative ways of solving old and new tasks, I will not venture
into that now. Suffice it to sa y that recent
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changes have opened up new possibilities for solving the old task of preventing
a seaborne invasion of Sweden. This
might be done by maintaining conditions
making such a venture unnecessary and
unrealistic, or by practising offensive rather than defensive - sea denial. It
seems reasonable to explore the option
of having the capability to prevent an
aggressor from leaving port or assembling his forces, rather than waiting until
his invasion fleet has come close to our
shores.
On the final question, that of the consequences of having three tasks, I would
suggest that this may and should have
significant effects on our force structure,
training and doctrine. We will need a
structure that is versatile and balanced,
also in the context of the three sets of
tasks. Units, ships, training curricula and personneJ policies - should not be
single-mindely geared to either peacetime training or to war-time coastal sea
denial. This will mean a relative increase
in emphasis on peacetime operations and
on crisis tasks. We should also note that
the fact that the structure should be balanced and capable across the whole speetrum does not necessarily mean that all
units each should have those characteristics.

Larger ships
On one specific aspect of force structure,
I will venture into some greater detail,
and perhaps also into more controversial
waters.
In the light of the strategic situation,
and of the interests and tasks outlined
above, I see a need for larger and in some
respects more capable ships than currently in our inventory, or in our plans.
Patrolling and presence missions re-

quire ships with a certain endurance and
good sea-keeping qualities, especially if
they are to venture outside the Baltic.
Patrol , escort, embargo or crisis response
tasks also call for an emphasis on surveillance capabilities and command and contro! facilities, for the ability to carry an
embarked helicopter and to in teract with
vessels of different nationalities, as weil
as for the redundancy and flexibility to
take on boarding parties or liaison units.
A certain size and capability is also necessary if a ship is to be able to act as offshore support for units active on land or
in the coastal zone.
Furthermore, the task of sending signals - be it in a peace-time diplomatic
context or during crisis management calls for ships with the right "optics".
That is, they should look impressive, or
at !east not ridiculous, when seen offshore , at the quay-side or on TV. This is a

factor which we have tended to overlook
in our slightly hyper-rational analysis of
requirements, but it is a serious criterion
which should not be overlooked .9
Realistically, these requirements call
for vessels larger and more flexible than
the missile boats or "coastal corvettes"
presently fielded and planned. Larger
patrol corvettes (1200-1500 torts), or perhaps even patrol/escort frigates (of 25003000 tons), seems to be called for, even if
the number of such ships would have to
be kept low for reasons of cost. Notably,
the conclusion that missile craft are nowadays too small and that larger and more
versatile ships are needed is a conclusion
also drawn in Norway, Denmark and
Germany - hitherto major operators of
missile boats similar to ours.
It might in the minds of some be sufficient to establish such fairly loose criteria
as given above, bu t I will still reflect some
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more on some of the characteristics I believe are desirable for such ships, as weil
as discuss some possible drawbacks, not
!east in the interest of making matters
mo re concrete and of stokingthe debate.
The patrol vessels would need endurance to be counted in weeks instead of
days, good seakeeping qualities, and the
ability to replenish at sea. They should
be capable of autonomous action, but
also of joint or combined operations.
Good surveillance equipment and excellent communications should be fitted,
with room and wiring for further addons. There should also be boat equipment and redundant facilities allowing
for boarding or landing parties to be
stationed on board, or for temporarily
actmitting refugees or evacuees. Interoperability, flexibility and allowances for
varying elimates should be built in.
A key requirement is that the vessel
should be able to carry an embarked helicopter of Sea Lynx-size and have facilities for temporarily receiving larger helicopters. Experiences during the last two
decades have clearly shown the embarked helicopter to be a key naval system, capable and versatile across a broad
spectrum. A Sea Lynx-size helicopter
could be outfitted not only for surveillance, liaison and hoarding, bu t also for beyond-the-horizon targeting, ASW or with a light anti-ship missile- anti-surface warfare. It would dramatically increase the tactical reach and versatility of the
vessel, opening up new tactical opportunities. The ability to receive larger helicapters for refuelling or delivery of personneJ or cargo would be a considerable
advantage in search-and-rescue (SAR)
or ASW operations, for rotation of personneJ and replenishment, and for landings or evacuations.
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Beside the arrned helicopter, the arms
suite for patrol tasks could if necessaryin the interest of keeping down costs- be
constrained to multi-purpose artillery for
measured response and a dedicated defensive anti-air system, combined with
suitable countermeasures. Naturally, the
ship should be equipped to lay mines.
Preferably, basic ASW and a small number of some type of anti-ship missile
should also be fitted, especially if the helicopter is not so equipped. The capability of giving a "deadly sting" could be
im portant for deterrence in certain situations.
Space and installations should, however, be reserved for upgrades and retrofits/additions, some of which might be
exercised from the outset Among these
options would be the anti-ship missiles
already mentioned, and a more capable
ASW-suite. This could include towed array sonar, ASW torpedoes, and perhaps
also the ASW-grenades sorely missedon
many occasions since the retirement of
our destroyers. Such additions would
make the vessels more useful for escort
duties, ASW-patrols and barrier operations, in national or international contexts
Another upgrade-option could be a
more capable anti-air suite, including a
missile system with some area-defence
capabilities. This would not on! y give the
ship better ability to handie a serious air
threat against itself, b ut also make it able
to extend coverage against air attack to
other vessels - such as merchant ships,
mine hunters, mine layers etc., and perhaps also on occasion to ground-based
assets. Such a capability could be very
valuable in a multitude of situations,
ranging from international operations,
via crisis management to war, not !east

because of the opportunity for synergisms.
A further possibility would be to combine the anti-air option with som e type of
shipborne ground station for the Erieye/
Argus airborne early warning radar
(AEW) . As presently planned, the AEW
aircraft will on! y have rudimentary CZ facilities, being instead dependent on
downlinking its radar data to existing fixed ground stations of the Swedish air defence system. While a cheaper option
than fitting the aircraft with a CZ/OI-suite it also has distinct drawbacks. Among
these is not on! y the possible vulnerability of fixed ground stations and communications !inks, but also that the aircraft in
effect become geographically tethered to
their ground stations. It thus becomes
hard or impossible to provide AEW-support for operations beyond the reach of
downlinks, as might very weil be the case
in crisis management or international
operations.
While the preferable option would be
to fit at !east some of the AEW aircraft
with C 2 facilities, another possibility
would be to acquire a number of mobile
ground stations. If containerised or made
modular, such a station could be (temporarily) mounted on a patrol/escort vessel - if suitably prepared. This would
make it possible to provide airborne radar cover and enhanced surveillance capabilities for a task force, convoy, or similar, even if weil off-shore - or to put it
different! y, to extend surveillance and air
defence cover over geographic areas of
interest 10
Should it be decided to provide the
AEW aircraft with C 2-facilities, it would
still be very useful to give the patrol/escort vessels the capability to receive and
analyse downlinked radar data, as it

would significantly increase their ability
to maintain a high leve! of situational
awareness while operating in electronic
silence. Actding at !east a basic C 2-capability would in this case also facilitate coordinated action between a surface force
and aircraft in different scenarios.

Objections?
B ut are presence, crisis management and
international operations real tasks, worthy of a change in doctrine and force
structure? And if so, are vessels such as
those ou tJined above really needed? And
would it not be prohibitively expensive?
Is not indeed the acquisition of larger
vessels beyond the realm of what is politicall y and economically possible, especially at a time when a 10% cut of defence
budget is being contemplated and the naval establishment is pushing hard to save
the planned YS 2000-class of stealthy
craft-size vessels? And could industry
handie it?
I will not here venture to discuss, or
even to list, all the objections which
could be raised against the proposals I
have made. I have little doubt that such
objections will be made, and a debate on
these matters is to be welcomed, as it is
warranted. I will, however, touch briefly
on some factors which should be taken
into account when considering the pros
and eons of acquiring larger ships for patrol/escort duties.
As to the option of solving the new
tasks with only craft-size vessels, albeit
slightly adapted for operations in other
climates, let 's not delude ourselves. It is
not a coincidence t hat Norway, Denmark
and Germany have concluded that missile craft are too small for most tasks and
are emphasising a transfer to corvettes or
frigates. Our engineers and ship-builders
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are elever and crafty at packing a Iot of
equipment into a small hull, but they are
still not able to defy the laws of physics.
Adding air conditioning equipment
and painting an "H" on the rear deck
does not turn a fast attack craft into a
ship suitable for extended operations
away from home port. A craft of 500
tons, even if ever so ingeniously designed, cannot have the characteristics and
features possible in a design around 1500
tons. This applies to military capabilities
as weil as to seakeeping qualities and endurance. Boarding parties, helicopter
hangars and long-boats can hardly be roiniaturised the way radars and computers
can. And jam-packing a hull to the limit
with gear already at the outset not only
eauses high development costs, but also
leaves little or no room for redundancy,
flexibility or future upgrades. As we
know from other projects, such narrow
optimisation and compromise in the design phase may cause grief and sub-standard performance in the Iong run. 11
The costs of building and operating
patrol/escort ships will of course be higher than those for fast attack craft, if
counted per unit. But this would have to
be seen in the context of overall costs for
maintaining force structure and conducting operations. The cost of ha ving a certain capability need not necessarily be
higher with larger ships, as- for example
- better endurance would reduce the
number of vessels required to keep one
constantly on station. Adding a few more
capable ships would reduce the need for
some other types of units, and make it
possible to focus missile craft more clearly towards operations close to the shore.
Furthermore, acquisition and operating costs need not reach astronomical
levels, especially if some sensible measu-
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res are taken. First of all, it is possible to
reduce costs by building a fairly basic patrol vessel design, perhaps even partly to
commercial standards, and e.g. keeping
requirements for speed down to 25-30
knots.
Secondly, the cost of the hull and the
propulsion no longer represent the lion's
share of the overall cost for a modern
warship , which instead is taken by armaments and electronic systems. Here, it
should be taken into account that making the hull larger reduces the requirement for having equipment miniaturised
or tailor-made, thus making it possible to
keep costs down .
Thirdly, there is considerable potential for making economies by adapting an
existing design instead of asking the
wharf or design bureau to begin with a
clean sheet of paper. There are a number
of modern and interesting designs for
1200-1500-ton corvettes on offer (e.g. for
Oman, Israel and Malaysia) and something similar applies to frigates around
2500-3000 tons. One might even consider buying seeond-hand vessels; the U.S.
Navy, among others, are selling fairly
modern frigates at very reasonable prices. After all, if the Army can buy used
tanks , how can we categorically rule out
buying used warships for the Navy?
Fourth, modern designs and a focus
on patrol tasks make it possible to keep
the size of the crew down, thus reducing
the upward pressure on operating costs.
Some corvette designs in the market place have standard complements of around
60, which is not allthat much higherthat
the 40-man crew of our present "coastal
corvettes". Furthermore, ha vingadecent
helicopter pad aboard opens up the passibility of operating with a reduced patrol crew, which could rapidly be reinfor-

ced with specialists if the need should
arise.
On the whole, it seems hard to claim
with credulity that the Swedish Navy
cannot find room within its budget for
two or three corvettes, while the Danish
and Norwegian navies, on smaller budgets, can maintain escort vessels and
Norway is planning to acquire six or
eight new blue-water frigates.
lt could also be objected that the type
of ships outlined would be too vulnerable to air attack in a high-intensity scenario, thus making them useless for "real"
war-time tasks. Such claims could be
combined with the charge that it is unwarranted to spend considerable funds
on a type of system which is not effective
across the entire spectrum of conflict.
As to the seeond claim, our present
force structure is rep le te with units which
hardly can be called effective across the
spectrum of conflict, some of them fair! y
costly. Submarines, training ships and
mine-layers are a few prominent examples, and the point that most of the missile
craft have limited utility in the lower end
of the spectrum has already been made.
In part, as in the case of the submarines,
this state of affairs exists for good reason.
A narrow mission-focus is not necessarily wrong. lt can very weil be warranted,
provided that the mission is important
enough, that the ship-type has special capabilities forthat task, and that the force
structure as a whole is balanced across
the spectrum.
As to the claim about the inherent
vulnerability of larger ships, it is by no
means self-evident. Experience has
shown that our planning-perceptions on
how easy it was to locate major ships in
the Baltic were wrong in practice, and
that our Cold War-picture of the air-

threat against surface ships was inflated.
Since then , the strategic situation has
changed enormously, including a major
decrease in the threat from land-based
aircraft.
We should also consider that a larger
ship has a better chance of achieving protection through mobility, as it is more
autonomous and less dependent on often
returning to base. There is also room
aboard for better air-defence means, and
one should not rule out the possibility of
operating under air cover for certain
tasks, something which is easier with a
ship with decent C2-facilities
Even if larger ships should prove
more vulnerable in some respects, they
could still be very valuable assets also in
high-intensity scenarios. They could
contribute by acting as intelligence platforms, by forcing an aggressor to show
his intent, and by opening up new operational-level and tactical opportunities,
including the creation of synergisms and
the application of manoeuvre warfare
concepts.
Concerning industrial aspects, fears
might be raised that the type of ships
suggested does not correspond to the niche that Kockums/Karlskronavarvet has
ehosen in latter years, and thus to its
capability to deliver. Here, one should
first of all remember that, in defence
terms, the task of industry is to supply
the equipment that the arrned forces
need. lt is decidedly not the responsibility of the arrned forces to buy the equipment that industry happens to produce ,
whether needed or not.
That apart, it may for several reasons
be necessary or desirable to base an acquisition of larger ships on international
cooperation in some form. One way
could be to buy the design or the hull
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from abroad, another to participale in a
multinational project. In this context, we
should not overlook that Sweden has a
!arge surplus in its defence equipment
trade with Norway, in spite of a bilateral
agreement requiring reciprocity . The
fact that Sweden has not bought any bigticket items from Norway since the missile patrol boats of the 1970's is increasingly becoming an irritant in bilateral
defence relations , to the degree that it is
often mentioned as an obstacle to the
export of the JAS 39 Gripen to Norway.
There may thus be sound political and
industrial reasons to take a look at the
feasibility of cooperating with Norway
on patrol/escort ships.
An international avenue of approach
need not be to the detriment of the Swedish ship-building and naval industry in
the Iong run. Maintaining the present focus on being single supplier of attack
craft to the Swedish Navy means being
locked into a doubly shrinking market.
Even if most of the design and the hulls
of new patrol ships came from abroad,
there would still be a need for Swedish
participation in adapting the design, outfilting the hull , and supplying sub-systems. Such participation and experience
in working with larger ships and in multinational projects - especially when earnbined with know-how on stealth - could
help open up apportunities for further
work, and this in market segments which
are more dynamic.

The future
All in all, the revolutionary changes
which have taken place around us, as
well as significant changes in our national security policy and status in latter
years, warrant a thorough and open-minded examination of our national interests
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and of the means for furthering and proleeting them . In this context, a reappraisal of our naval strategy and doctrine
seems necessary.
Such a reappraisal, which should include the exorcism of the Soviet ghost in
our minds and take in to account the passibility of further changes such as Nato
expansion, need not by necessity result in
radical changes. B ut I posit that it should
point to new apportunities for solving
old tasks, to a relative decrease in the
utility of narrowly focused anti-invasion
forces, and to an increased need for flexibility, interoperability and capabilities
within a broader and less predietable
spectrum of conflicts and tasks. It would
seem IogicaJ to Jet such a shift of tasks
also result in changes in force structure,
doctrine and patterns of operations.
It is now time to recognise that the
task of preventing crises in our vicinity,
or keeping a such crisis from turning in to
an open conflict, is quite as important a
task as that of facing an invasion fleet
heading for our shores. Indeed, the former task may now be more important in
preventing our country from being
thrown into a war than the latter is. A
fair! y small number of patrol/escort ships
could contribute significant capabilities
in this respect, a part of the mission speetrum where the present force structure is
weak, while they could still be very useful in a sea denial role.
It should be kept in mind that such an
adjustment of emphasis in no way means
abandoning the task of detening a potential aggressor from invading Sweden.
A more balanced Navy would still have
suitable capabilities for this mission, a
mission which is also shared with the other services.
Still, the types of changes outlined

here might be opposed by those in the
political and military spheres which still
acthere to Cold War perspectives, and
who find it politically or militarily
dangerous to venture out beyond sight of
land. B ut it is even more dangerous to fix
ones role and fortunes to a single threat
and a single task, a threat which seems
increasingly unlikely and irrelevant a
task less and less relevant, not !east in the
eyes of the public and our political masters.
Furthermore, if the Naval Forces remain stuck in the anti-invasion role, we
will have to contend with having the
Army and the Air Force as eonstant
competitors in a shrinking market, not to
mention our interna! rivalry. On the other hand, embracing a broader set of offshore missions, including offensive sea
denial, support of national interests, and
international operations and crisis management, means staking out a missionarea where the Navy has unique actvantages and which in a Baltic context is
inherently naval.
This is a slightly edited version of the original presentation, iniendend for publicatian in the journal of the Society. The author is a Senior Analyst with the European Security Studies Group of the National
Defence Research Establishment (FOA),
but the views expressed in this article are
those of the author and do not necessarily
reflect thos e of the FOA or of the Swedish
Government.

Noter
The doctrine of marginality (marginaldoktrinen) also contained other
elements, which will not be dealt with
here.
"When" was usually sufficiently far
away in the future to make deficiencies in training and materiel appear acceptable, bu t still close enough
to warrant requests for big-ticket
items and the maintenance of a !arge
establishment - i.e. war was to occur
"in the outyears", to borrow an American planning term.
Cf Frisk , Göran, "Från jagarflottilj till
ytattackflottilj och ubåtsjaktsstyrka",
Tidskrift i sjöväsendet 1995:2.
Cf Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939 (Marinlitterturföreningen nr 74, 1992), Chapter V.
Unfortunately, potential troublemakers in other parts of the former
communist world, including close to
us, might be encouraged by the Iong
display of impotence by the West in
the former Yugoslavia. The real
nightmare is, of course, if the Russians should decide to follow the Serb's
example in proleeting their brethren
abroad and achieving local hegemony. This is as good as demonstration
as any of the very real security implications of Sweden's engagement in
international operations.
Since this actdress was heJd the political emphasis on crisis prevention/management, support of Swedish interests , and international operations as
major tasks for the Arrned Forces has
become even clearer. The Defence
Board's white paper on security poli-
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cy (Ds 1995:28) explicitly says (p
126f) that the demand for capabilities
to meet an invasion of Sweden can be
lowered for a number of years, and
that direct demands for the capabilities of the arrned forces will mainly
have to do with safeguarding territorial integrity, managing the effects of
crises in our vicinity, and providing
support to our international engagements. International peace-support
missions is to be seen as one of the
main tasks of the arrned forces . Similar wardings can be found in the
cabinet's proposal to Parliament on
the new five-year defence plan.
Official military recognition for the
widening spectrum of tasks is also evident from the Supreme Commanders
proposal (of May/J une 1995) for a
new five-year defence plan and from
the "Blue Book" of the Naval Forces
(Marinen i framtidens försvar, 1995).
Since this actdress was held, the Defence Board and the Ministry of Defence have published reports and a
proposal to Parliament which discusses Swedish security in interest-terms
and provides an official list of Swedish national interests. This is, to the
best of my knowledge, the first time
this has happened in modern times.
An analysis at greater length of
Sweden's interests in relation to international peace-support operations can
be found in the author's "Sveriges intressen och roll vad gäller fredsfrämjande operationer", Bevara eller skapa
fred?, Bo Huldt, Gustaf Welin and
Torsten Örn, eds.(Stockholm: MHS/
Norsteds, 1995). An English-language
version is planned, and a manuscript is
available from the author.
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I have here focused on the role of
ships, especially slightly larger ships,
in the context of new tasks. The obvious reason for this is that this matter
is some ways new or controversial in
the present Swedish context This,
however, should not obscure the fact
that other naval forces , such as the
amphibious units of the Coast Artillery or mine warfare units, are very weil
suited for certain tasks in an international or crisis management context
Not !east is it possible to envisage
how the availability of slightly larger
ships could facilitate the use of amphibious units in combat boats for
certain operations.
10

We might recall the wish of the then
Under-Secretary for Foreign Affairs
to have something more impressivelooking than a tugboat and a patrol
craft at hand during the crisis over the
stranded Soviet submarine in 1981.

11

Mannhardt, Jurgen, "Surface and antiair warfare capabilities, concepts, and
perspectives in the German Navy",
Naval Forces 1/95; Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe,
Willemoes-klassen fremtidige opgaver
og anvendelse m v. (Januar 1995); B0rresen, Jacob, Kystmakt- skisse av en
maritim strategi for Norge (Cappelen/
Europa-programmet, 1993). A pertinent paragraph from the latter book (p
117, my translation) might be worth
quoting: "During the Cold War, and as
a consequence of decreasing budgets,
many navies, including the Norwegian,
has established the practice of leaving
it to the research institutes to la y down
the premises when new ships are to be
built, based on cost-effectiveness
analyses in a major war scenario. The

Cold war is over and anyhow represenled an historically unusual situation which hardly will return. In the
case of Norway it is quite possible that
the Navy for the foreseeable future
makes a better contribution to the
task, to prevent war in our part of the
world, by building ships capable of solving tasks in a wide spectrum of peacetime and crisis related situations, than
to build ships tailor-made for war."

12

Having such a sensitive capability
aboard a ship, as opposed to on land,
might also be an advantage in certain
international peace-support operations.

13

Cf the "S" tank, to pick a non-naval
example. For another, it is somelimes
said that YS 2000 would be the JAS/
Gripen of the seas. That mayjust be
the problem .
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Kommendörkapten Yngve Rollof, som blev bergsingenjör
1952, lämnade den aktiva tjänsten i Marinen 1962, varefter
han verkat som konsult i företagsekonomi. Yngve Rollof
har dessutom ägnat sig åt ett omfattande författarskap och
är filosofie hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid
Lunds universitet.

segelkonstens utveckling i Norden
Förord och problemställning
Min målsättning med denna artikel är att
behandla problemet, varför man i Norden enligt romerska historiker seglade ca
3.600 år senare än på Nilen och i Medelhavet. Det är en svårförklarlig tidsdifferens även om Skandinavien låg i utkanten av den då kända världen. Jag har
grubblat på detta problem ända sedan
1947.
Litteraturen kring detta ämne är förvånansvärt mager, och jag skall försöka
dokumentera men även ventilera möjliga
orsaker till detta förhållande och också
reflektera över hällristningarnas många
båtbilder. Författaren har en praktisk erfarenhet av segling bl a som bramkorpral
på skeppsgossebriggen Falken , byggd
1877. De flesta nu levande historiker har
sannolikt inte bärgat ett vått och tungt
råsegel i hårt väder.
Om segel uppfanns som ett resultat av
idogt tänkande av någon begåvad individ
eller om det var en ren tillfällighet, vet vi
inte. För oss är det ju en i högsta grad
självklar innovation för att slippa det ansträngande roddarbetet , som frestar på

hela kroppen särskilt vid långväga färder
med last.
Det finns flera frågor än svar, då det
gäller problemställningen. Medan det
var en tusenårig evolution ifråga om segelkonsten i Medelhavet blev det troligen en revolution omkring 600-talet i
Norden, som sparade mannakraften.
Färre män behövdes ombord för fiske
och transporter samt långa resor. Våra
kunskaper om sten- och bronsåldrarnas
sjöfart jämfört med vad vi vet om världshistorien efter vikingatiden till våra dagar är verkligen som tabula rasa d v s ett
oskrivet blad.
Det är två frågor som dominerar:
-När började man segla i Norden ?
Och följdfrågan:
-Varför dröjde det så länge innan man
började?

"När vinden
möter seglen
skall de
hålla sams"
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Havandeskapet för denna artikel har
också varit mycket långt och då särskilt
efter 1978, då jag började sammanfatta
materialet. Jag har varit på spaning efter
utsagor om segel i Norden främst under
bronsåldern. Det gav ju större frihet att
segla än att ro, och man kunde nå avlägsna kuster och färdas på stora flodvägar.
Havets breda handelsväg var mycket
bättre än dåliga stigar och vägar med elaka backar, medan vågorna sällan var
över sex meter i närliggande farvatten.
Vi kan tänka på Ansgars tvekan före färden till Birka 829-830 mellan en långsam
och mödosam resa tilllands eller en sjöfärd. Han valde först den bekvämare sjövägen på Östersjön, men råkade ut för
sjörövare och fortsatte landvägen.
Forntidens människor var troligen
inte mer intelligenta än nutidens, men de
måste vara mer observanta för att överleva. De var tvingade att systematiskt samla erfarenheter genom trial and error
ifråga om födoämnen och örter med läkande förmåga samt ständigt förbättra
sina levnadsvillkor på skilda sätt även
ifråga om kommunikationer.
Säkerligen var bronsålderns nordbor
långt fyndigare än vad hittillsvarande
fynd ger vid handen. Man "trädseglade"
högst troligen på ett långt tidigare stadium än 600 e Kr, kanske tusen eller varför
inte 1500 år f Kr. Vem kan motbevisa
detta med 100% sannolikhet? Vad jag
avser med "trädsegling" kommer att
framgå i texten längre fram.
Hur skall man kunna bevisa, att segelkonsten var känd och använd i Norden före
Kristi födelse , då vi inte har fynd att ta på
såsom en mastfot? Det återstår att helst genom logisk slutledning visa, även om hudar
och textilsegel är ett mer förgängligt material än trä, att segel användes långt tidigare än
hittillsvarande fynd ger vid handen.
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Det finns alltid spelrum för skilda
tolkningar. Därför måste man beskriva
verkligheten, om hur segelkonsten växte
fram av sig själv eller genom yttre influenser främst från Medelhavet, där man
bevisligen använde segel reda n före 3000
f Kr på Nilen . Jag har vridit och vänt på
problemet ur lika många synvinklar som
det finns streck på en kompasskiva.
Det är naturligtvis svårt att skriva om
s k förhistorisk tid, om det inte finns direkta fynd , som bekräftar och är möjliga
att datera med dendrokronologi enligt
C14-metoden. De äldsta fynden i Nordeuropa är enligt min erfarenhet North
Ferriby-båtarna i sydöstra England och
Hille-båten i Gästrikland. Från de tidigare kulturområdena som Eufrat och Tigris, Indus och framförallt Nilen finns
även skriftlig dokumentation, medan de
första runorna kan dateras till det första
århundradet efter Kristus. Därför famlar
man i mörkret om den tidiga bronsåldern
och dess senare del är en "gråzon" med
bristfälligt "historiskt !j us".
1979 skrev jag till British Museum i
London och frågade efter litteratur om
tidiga segelfartyg i Norden. Angela Care
Evans, som var Senior Research Assistant, skrev ett värdefullt svar. Hon berättade, att mycket litet, nära nog ingenting,
hade publicerats om segel i nordliga vatten före 500 e Kr.

Nilen och Egypten
För fyratusen år sedan, när förfäderna
till dagens europeer levde i stenåldern,
hade Egypten redan kommit långt i
mänsklighetens tekniska utveckling. På
den breda flodenNilen med e n smal kant
av växtlighet på båda sidor seglade man
tidigt. På samma sätt, som man vid samma tid lyckades tämja hästar på de centralasiatiska stepperna, "tämjde" man i

Egypten vinden till nytta för människorna för tyngre och längre transporter på
Nilen. Sten till de enorma pyramiderna
från 2600 f Kr fraktades nerför floden
med seglande fartyg i medvind.
1954 fann man en 45 m lång slup intill
Cheopspyramiden byggd av libanesiska
cederplankor. Ett systerfartyg påträffades senare i närheten. Världens äldsta
skeppsmodell påträffades i Cheopspyramiden och dateras till ca 2545 f Kr. I den
forn egyptiska religionen seglade skepp
över himlavalvet. Egyptiska gravskepp
skulle segla till dödsriket med faraonerna. Drottning Hataser hade omkring
1700 f Kr låtit bygga stora komplicerade
fartyg med segel. Björn Landström har i
sin förnämliga bok "Skepp.et" utförligt
behandlat segelkonsten i Egypten från
3000 f Kr, se särskilt s 15 o 16.
Då man med egna ögon sett Tutanchamons (som avslutade den 19:e dynastin) överflödande konstfärdiga föremål i hans grav, som upptäcktes av Howard earter 1922 och hur långt före
egypterna låg samtida nordbor så måste
dessa åtminstone ha tagit fram enkla
praktiska ting som mast och segel.
Kulturer har vuxit upp främst i länder
kring stora floder såsom Tigris och Eufrat i Mesopotamien med sumerer och
babylonier. Ninive ligger vid Tigris övre
lopp och Surnerien på en slätt i Eufrats
nedre lopp. En liten Eufrat-båt i silver
har påträffats med en längd av 640 mm.
Förhållandet mellan längd och bredd är
6,4 till ett. Den hittades i Ur 1927-1928.
"Historiens fader" Herodotos (ca 480
-ca 420) skrev nio böcker om sina iakttagelser från vidsträckta resor. Han besökte bland annat Egypten. Se C Lindskogs
översättning 1920. Alexander den store
tvingades vända på grund av armens protester vid floden Hysafis, sedan han ope-

rerat vid floderna Hydaspes, Akenis
samt den väldiga Indus. År 326 f Kr tog
Alexanders amiral Nearchos ombord en
del av armen med sin flotta, medan resten fick återvända på landbacken.
Det var kanske en man vid Nilens
strand , som upptäckte segelkonsten , då
han fick se upphängd tvätt mellan två
palmer. Då han såg, hur männen fick slita vid årorna uppför den breda floden i
motström och lade märke till hur tvätten
buktade sig för vinden , fick han kanske
iden till segel. Istället för att ha en mast
kanske den första segelbåten hade två
master bredvid varandra tvärskepps som
ett sentida råsegel , vilke t fungerade bra i
medvind. Detta kallas bipodmast.

Medelhavet
Medelhavet har en yta på ca 2.500.000
kvadratkilometer, vilket innebär, att det
är sju gånger större än Östersjön. Gibraltarsund, som på vikingatiden kallades
Njörvasund, är 14 km brett och har ett
djup på hela 320 m, medan Öresund har
7 m djup i Flintrännan och någon meter
djupare i Drodgen. Stora Bält är dock
djupast.
Medelhavet kallades "Det stora havet" och det var många vikingar, som
provade på det under vintertiden , ty där
fanns stora rikedomar, vilka kunde bärgas vid snabba "commandoräder". Medelhavet förtjänar förvisso sitt namn, inte
minst som ett stort kulturcentrum . Medelhavet kallas också "den europeiska civilisationens vagga" och då är det självklart, att det på detta havs botten finns
ännu oupptäckta fynd . Utanför Cyperns
kust har man hittat helt intakta handelsfartyg, med last och allt, som är 2000 år
gamla. På andra ställen finns vrak som
sjönk 500 år före Kristi födelse .
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Medelhavet har på grund av inloppets
stora djup salt vatten till skillnad från
Östersjön och Svarta Havet. Alltså är
Medelhavets sjömän "saltare" beckbyxor tack vare den högre sältan och därmed
kanske mer begåvade ifråga om sjöfart
och fartygskonstruktion. Salt har inte
bara en konserverande förmåga. Man talade förr om "attiskt salt", då det gällde
humor och kanske hade folken kring
Medelhavet och angränsande floder större intresse för sjöliv och segling än folken
i det kalla Norden, men där måste sjömännen i gengäld vara segare i det bistra
klimatet.
Mellan Greklands över 3000 öar, varav nu för tiden 167 är bebodda, måste ju
ha förekommit en omfattande trafik
bland annat med Sifnos med värdefulla
metallgruvor.
Man seglade i Palestina på 1100-talet f
Kr d v s på järnåldern. Man kan inte gå
på vatten utom då det är is utom på en
enda sjö, nämligen Genaserels i Israel,
där flera av Jesu lärjungar var fiskare,
vilka säkert seglade.
Filisteerna var inte bara ett stridslystet folk, vilket man får ett intryck av
i den judiska bibeln. De var sjöfarande
redan 2000 f Kr till bland annat Kreta.
Gaza var en viktig hamn och handelscentrum på denna tid. Ramses III
vann en stor seger till sjöss utanför
Egyptens kust över filisteerna omkring
1100 f Kr.
Då Odysseus enligt Homeros efter tio
års irrande på Medelhavet inte oväntat
tröttnat på havsfärder så berättas det, att
han tog en åra på axeln och gick inåt
land. Då någon frågade , vad han bar på,
så slog han sig ner på denna plats. Paulus
besökte på sina fyra långa resor bland
annat öarna Cypern , Rhodos, Samos,
Kreta, Sicilien samt Malta.
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Handelsvägen från Narbonne
vid Medelhavet efter floden
Garonne till Biscayabukten
Mellan Medelhavet och Biscayabukten
finns en urgammal handelsled från staden Narbonne och nuvarande Bordeaux
efter den stora floden Garonne, som är
segelbar långa sträckor. Senare byggdes
Canal du Midi, som jag skildrat i Nautisk
Tidskrift 1982:2. Naturligtvis var man i
västra Frankrike medveten om seglingskonsten, och denna information trängde
genom Engelska kanalen (som egentligen skall kallas "Engelska sundet", då
channel inte betyder kanal, som heter canal) till Nordsjön med Friesland samt
Jylland och från Skagen till svenska västkusten. Mellan Östersjön och Nordsjön
gick handelsvägen över Hedeby vid södra Jyllands smalaste näs, vilket senare
skildras.
I Orkneysagan omtalas, att jarlen
Ragnvald Kali (född 1158), på utvägen
till det Heliga landet passerade Narbonne. Vikingarna från Atlanten togs hövligt emot av en grevinna.

Citat ur historiska källor
En av mina stora favoriter som historieskrivare, Barbara W Tuchman, har i sin
bok "Bibeln & Svärdet", Gjövik 1992, på
s 22 behandlat "Fenicierna i Albion" och
tennexporten. A v profeten Hesekiels beskrivning från tiden kring 600 f Kr vet
man, att tenn troligen från Cornwall i
sydvästra England var en av handelsvarorna på marknaderna i den märkliga
staden Tyrus vid Palestinas kust.
Antikens geografer var besatta att utforska det som fanns bortom Gibraltarsund. De sagoomspunna länder, som vissa legender placerade bortom Ultima

Thule var en utmaning. Pytheas var en
köpman från den grekiska kolonin Massitia grundad 599, nuvarande Marseille,
som med sin gamla hamn är en sevärdhet
liksom Pireus med dess livliga sjöfart.
Pytheas seglade enligt en skriftlig uppgift
omkring 324 f Kr till nuvarande England.
Se "Vikingarnas ABC" s 125.
I Britannien fick Pytheas höra talas
om ett land, som kallades "Thule" och
låg sex dagsresor längre åt norr vid ett
stort hav, vars vatten var alldeles trögt.
Det var mulet där och regnade ofta, varför invånarna måste ta in sin spannmål i
lador och tröska den inomhus. De beredde sig vidare en tröstande dryck av korn
och honung, men vid sommarsolståndet
rådde i Thule ingen natt. Av den resebeskrivning, som Pytheas tycks ha gett ut,
finns olyckligtvis ingenting mer bevarat
än några citat hos den grekiske geografen Strabon. Invånarna i de länder, som
såg seglen och masten eller masterna,
måste ha fått en tankeställare att slippa
ro långa sträckor. Vem var då Strabon?
Jo, det var en berömd grekisk geograf
och historieskrivare, född omkring 63 f
Kr och död omkring 25 e Kr i Rom. Under senare delen av sin levnad skrev Strabon ett verk med titeln "Geographia",
som är det förnämsta geografiska arbete,
som forntiden efterlämnat. Det omfattar
17 böcker, varav åtta gäller Europa. Han
behandlar bland annat handel och utnyttjade de främsta auktoriteterna och
då främst Homeros. I Nordisk Familjeboks "Uggleband" framhålles, att Strabon "missaktade Pytheas".
På Julius Caesars tid hade romarna
ännu klumpiga lädersegeL I veneternas
land i västra Gallien mellan Loire och
Seine fanns en keltisk folkstam, som kuvades av Caesar genom ett sjöslag i Morbihanbukten. De idkade sjöfart och han-

del främst på Britannien. Om den romerska invasionen i Britannien se K
Krigsvetenskapsakademins Handlingar
och Tidskrift 1952 s 275.
Det starkaste beviset för att segelkonsten måste ha varit känd i nuvarande
Tyskland är, att romerska segelfartyg
gick upp i floderna Ems och Weser år 16
e Kr under Germanicus befäl. Detta
skildras av Tacitus (55-120) i hans "Annaler". A vs tåndet mellan dessa floder
och södra Jylland är inte många mil. Fiskare och sjömän måste ha observerat
dessa örlogsfartyg, som transporterade
de romerska legionerna från Ostia vid
floden Tiberns mynning. Inom parentes
var ett besök vid denna viktiga hamn ett
av mitt livs starkaste minnen. Det är bara
att ta ett förortståg från Roms Terminal.
Fortfarande finns ruiner av stora magasin och hamnbassänger kvar.
Den stora handelsstaden Bremen ligger nu vid Wesers nedre del. Den förekommer i historien första gången år 787
men måste dessförinnan ha varit en viktig ort beroende på det gynnsamma läget
med en skyddad hamn .
På återvägen till Ostia drabbades den
romerska invasionsflottan av en svår
storm med stora förluster. Tacitus skriver: - "När till slut sjön lagt sig och vinden blivit gynnsammare återkom havererade skepp, med få åror i behåll, med
kläder utspända till segel" .
Tacitus berättar vidare i sin bok "Germania", att "svionernas fartyg är lika i
båda ändar, och de ros alltid med åror, ty
svionerna känner inte bruket av segel".
Boken har översatts av filologen Per
Persson år 1929. Tacitus förtäljer, att
svearna försåg romarna med glänsande
svarta rävskinn, så Norden måste har varit öppen för impulser väster- och sydifrån. Han skrev även: "Vid en stor, mot
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Rekonstruktion av hur Sutton Hoa-skeppet från 625 e Kr kan ha sett ut enligt R BruceMitford 1968.
norr öppen vik av Oceanen ha svionerna
samhällen, mäktiga genom folkrikedom,
vapen och skepp".
Tacitus kan inte ha fått underrättelser
från alla hörn av det stora Skandinavien
med den tidens kommunikationer och
långsamma nyhetsflöde. Därför kan tillförlitlighetsgraden inte vara särskilt stor.
Tacitus svepande generalisering om att
nordbor inte seglade kan inte accepteras
utan vidare. Vad visste han om vad som
skedde i hela Norden? Vad försiggick till
exempel i de stora norska fjordarna med
branta bergsstränder? Det var förvisso
förborgat för honom. Tacitus omtalar,
att segel användes i nuvarande Holland
av den hataviske hövdingen Civilis under
första århundradet e Kr, som under en
inspektion av flottan år 70 lät sina män
använda sina färgade mantlar som segel.
I Plinius den äldres verk "Sinus Codanus" behandlas också detta problem. Plinius, som var amiral, besökte själv nordsjökusten, där han fick höra talas om icke
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blott Thule utan även om de stora öarna
Nerigon, Seandia och Seandina via. Nordisk Familjebok skriver 1917: "Redan på
Plinius tid (23-79 e Kr) torde käcka sjöfarande ha dragit öfver hafvet från Norge till öarna n. om Skottland, en längre
väg än från någon av Medelhafvets öar
till närmaste fastlandskuster".
Eutropius berättar i sin krönika, att
romerska ämbetsmän i Britannien omkring år 285 fick order att rensa havet
från sjörövare, som besökte Britanniens
och Galliens kuster, se vidare Nordisk
Familjebok. Under folkvandringstiden
gav sig äventyrslystna nordiska ynglingar
ut på kontinenten för att vinna byte.
Från senromersk järnålder finns ett
skissartat skrov med mast och stag, se
Current Archaelogy, juni 1978 s 83.
Sidonius Apollinaris, som var biskop
av Clermont, skriver enligt Johannes
Bröndsted i "The Vikings", Penguin
1960, att saxarna återvände hem "med
svällande segel". Bröndsted framhåller,

att det är märkligt, att det dröjde så länge
innan man i Skandinavien seglade. Ännu
märkligare är att det tog så lång tid, innan segel nådde England! Så sent som år
590 skrev den byzantinske historikern
Procopius, att "engelsmännen dessa barbarer inte använder segel utan förlitar sig
helt på åror", ett konstaterande, som bekräftas av det kungliga skepp, som upptäcktes i Sutton Hoo från början av 600talet, vilket främst var byggt för rodd.
Jordanes, romersk historieskrivare på
500-talet e Kr, lämnar uppgifter om
Skandinavien bl a om Skanza, "folkens
moderssköte". Han berättar om goter,
som utvandrade till Vistula under folkvandringstiden.
Beowolf skrev på engelska ett kväde
omkring år 900. Den behandlar tiden 500
till 800 e Kr och är en lång hjältedikt. Se
Björn Colliander 1955 och 1983. Han
kallade ett skepp för "skeppsgångare" i
likhet med isländska kenningar. Robert
Graves har i sin oförglömliga skildring av
skyttegravskriget under första världskriget "Goodbye to all that" 1929 skrivit: "I
thought of Beowulf lying wrapped in a
blanket among his platoon of drunken
thanes in the Gothland billet" ( =inkvartering). Thane betyder "member of a
rank between ordinary freeman and hereditary nobles".
Erik Hägg framhåller i förordet till sin
förträffliga bok "Under segel" med underbara illustrationer av amiral Jacob
Hägg: "Sedan uråldrig tid har människan
använt vinden såsom framdrivningsmedel för skepp och båtar". Frågan är nu vad
som var uråldrigt för Norden?
Kommendör C E Måhlen, som utgivit
en utomordentlig "Nautisk ordbok", 1966
och hade seglat i många år med flottans
fartyg, förtäljer: "Friserna torde ha lärt sig
bruket av segel av romarna. Tacitus upp-

ger att germanerna på hans tid saknade
segel i sina båtar. I Norden kom segel
enligt vissa källor ej i bruk förrän på 700talet, enligt andra troligen tidigare".
I "Skepp och smide, Artiklar tillägnade museichefen Per Lundström", Statens
Sjöhistoriska Museum 1987, skriver han
själv på sid 81: "Om man strikt skall följa
vittnesbörden från fynd och avbildningar,
finns inget som antyder att segel över huvud taget skulle ha nyttjats i Skandinavien
och Östersjöområdet före 600 e Kr" d v s
fyndet av Kvalsundsskeppet i Norge.

Hällristningar med skepp och
båtar - Kulten var riktad mot
havet
Hällristningarna i vårt land vittnar om
det stora intresset för sjöfart och skepp .
Det är dock märkligt, att skeppen på
hällristningarna ej har några segel, som
är helt trovärdiga. Nordborna borde vid
denna tid ha känt till segelkonsten genom kontakter med Medelhavet. Varför
utnyttjades då inte denna arbetsbesparande innovation?
Från tiden 500 f Kr finns på flera hällristningar i bland annat Skåne, Blekinge,
Bohuslän och Östergötland bilder av
nordiska skepp med svamp-, hövolm- eller trädliknande segel. I Södermanland
finns minst tolv hällristningar bland annat ett skepp, som är 185 cm långt samt
dessutom tre andra . Inget otvetydigt tecken på användning av mast och segel förekommer på hällristningarna. De flesta
hällristningar med båtar ligger av naturliga skäl vid kusten eller vid vattenvägar.
De långa båtarna paddlades istället för
att ros.
Själv har jag studerat hällristningar
med skeppsbilder särskilt i Skåne, Blekinge, Bohuslän och Östergötland för att
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eventuellt finna trädsegel och liknande
vindfångande ytor. Var hällristningarna
ett budskap till gudarna med önskemål
eller hade de en magisk kraft eller var
det bara graffiti? Båtarna är formade
som slädliknande utriggarkanoter med
enkla streck för paddlare. Särskilt i Bohuslän framhärdar besättningarna med
ett gemensamt paddlande trots att rodd
ger en större hävstång. Tanum i Bohuslän blev 1994 uppfört på "världsarvslistan" , vilket innebär att hällristningarna
skall skyddas i all framtid. Där finns ca
300 ristningar. På den stora ön Tjörn
finns inte mindre än 377 skepp på hällristningar. Däremot märkligt nog endast
ett fåtal på den större grannön Orust.
Man skulle kunna fråga sig, varför det
finns så många hällristningar på vår lovartsbygd och då kan en bergsingenjör
svara, att där finns en ovanligt bra granit
i skiftande färger samt lämpliga hällar.
Se "Sten-lexikon med kulturhistoria" ,
Tollarp 1989.
Vi vet inte vad som rörde sig i våra
nordiska fornbors huvuden, då de inte
som egyptier, babylonier, greker och romare lämnat några skriftliga minnen efter sig utan endast stumma hällristningar
och hällmålningar. Etruskerna lämnade
åtminstone namn till eftervärlden. Det
egna namnet är det viktigaste ordet i
språket liksom nu! Hällristningar finns i
många andra länder bland annat i norra
Italien.
I Kivik vid Hanöbukten, som på vikingatiden kallades "Kungarummet",
vilket är föga känt, finns Skandinaviens
största runda röse, vilket fått namnet
Bredarör och bedöms vara från mitten
av bronsåldern d v s ca 1000 år f Kr. I
graven finns figurrika stenhällar med
bland annat en flotte med upphöjda ändar. Se vidare "Kiviksgraven", som är ut-
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given av Riksantikvarieämbetet. En liknande flotte finns i Herrestrup i Danmark.
I Simris och Järrestad syd om Simrishamn finns 1262 figurer. De tillhör de
äldsta hällristningarna i vårt land. En av
ristningarna kan eventuellt vara ett seglande skepp. I Blekinge finns vid Svanhalla i Torhamn sex skepp, 52-106 cm
långa , på en hällristning, varav fem med
bemanningsstreck från bronsåldern .
Man kan välvilligt tyda en bild som ett
trädsegeL Det finns flera hällristningar i
närheten av Hallarum, som på vikingatiden var en viktig hamn. Se vidare Blekingeboken 1957 och 1989 samt "Sevärt i
Blekinge", Karlshamn 1983.
Intresset för skepp avslöjas av hällristningar på Gotland, som i sin egenskap av
en stor ö i Östersjöns centrum är en naturlig bygd för handelsförbindelser med
närmaste fastländer och då särskilt Baltikum. Som exempel kan nämnas hällristningar i Lau och Alskogs socknar bland
annat med sju skepp i varandras kölvatten. Råberga gård i Lofta socken har
två ristningar med bland annat skepp. I
Döderhult, som var det forna namnet på
Oskarshamn i östra Småland, finns vid
Lagmanskvarn en hällristning med två
skepp.
Vid Lökeberg på Tungenäset i Bohuslän finns den s k skeppshällaren med 36
skepp djupt inhackade i berget. En del av
skeppen har något slags gren- eller lövruska istället för segel. Det var kanske så
man lärde sig segla under tiden 14001200 f Kr. Vid Åby backgård på Sonenäset i Bohuslän finns en båt med segelliknande utrustning, se Bra Böckers Lexikon del 11 s 160. I Råvarpen i Dalsland
från bronsåldern finns flera skepp, varav
ett med konturer av besättning. Där
finns kanske en antydan om segel.

Östergötland har troligen den hällristning, som närmast återger en seglande
båt med en hövolmliknande överdel.
Denna hällristning finns i Skälv i Borgs
socken och är belägen i närheten av en
vattenled. De flesta hällristningarna
finns i Himmelstalund vid Norrköping.
Se vidare Arthur Nordens "Östergötlands bronsålder", Linköping 1925. På en
hällristning i Brandskogen i Boglösa
socken i Uppland kan man se en mansfigur under båtens aktra stävutskott på ett
fartyg av Hjortspring-typ. Se vidare S
Lindqvist "Svenskt forntidsliv" , 1944 s
211 och "Sveriges handel under forntiden" , 1933 s 66.

Handelsvägen mellan
Nordsjön och Östersjön
Östersjön har en längd av ca 1750 km och
en största bredd av ca 300 km samt en yta
av 420000 kvadratkilometer. Det kallades på vikingatiden för Eystrasalt fast
det är bräckt vatten i innanhavet. På 400talet kallade romarna Östersjön Mare
Suiebicum, "det svionska havet".
Flodsystemet mellan Nordsjön och
Östersjön är gynnsamt i södra Jylland,
där näset är smalast. Sedermera byggdes
Eiderkanalen (1777-1784 ), se Nautisk
Tidskrift 1979:4 och den stora Wilhelmskanalen (1877-1895) , som blev utvidgad
lagom till första världskrigets utbrott för
större örlogsfartyg. Hedeby var på 800talet en omlastningsplats för handelsvaror. Där finns två berömda stenar dels
vid Gottorp med den svenske kungen
Sigtryggs namn, dels Vedelspangstenen
nära Hedeby. Man slapp tack vare den
genvägen segla runt Jylland med den farliga skagenudden och sina fruktade rev,
vilket dessutom medförde tidsförlust.
Limfjorden i norra Jylland genom-

bröts i väst först vid en storm 1825 vid
Agger vid Thyborön, som nämns i radiorapporter. Det finns en flamländsk handbok, "Seebuch", på plattyska från 1400talet. Den skildrar segling från Brligge i
nuvarande Belgien och varnar för Jyllands norra udde med det långa revet.
Ett fartyg borde segla ut till ett djup av 27
famnar från land. Skagens yttersta spets
kallas "Grenen". Revet sträckte sig år
1917 fyra kilometer ut. Redan på 1300talet nämndes Skagen som fiskeläge. År
1561 fick Skagen en vippfyr. I detta sammanhang kan nämnas Sandhammaren
vid Bomholmssundet med upp till sju
revlar på grund av den fina sanden.
Under perioden 1850-1900 strandade
i genomsnitt tretton fartyg per år vid
Skagen! Från Skagens udde med alla förlisningar seglades vrakvirke till Öresund
varje år med flottar , vilka riggades med
segel.

Bärnstensvägen
Vad är bärnsten? Jo, det är förstenad
kåda och harts från tertiärtidens barrträd. Det svenska namnet kommer av det
tyska ordet bernen = brinna . Den mest
uppskattade bärnstenen, succinit, som är
hårdare än andra, erhålles från trakten
av Palmnicken 40 km VNV om Kaliningrad men finns runt södra Östersjön
bland annat i Skåne. Det danska ordet
"rav" i Ravlunda betyder just bärnsten.
Västerhavsbärnstenen är litet ljusare gul
än Östersjöns litet mer rödaktiga och i
varje fall på Jylland anses den där vara
mer värdefull.
Världens största bärnsten är en kubikmeter(!) stor och upphittades i Kämpingebukten i västra Skåne. "Om Skagen
på Danmarks nordspets, om havet och
om vinterstormarna" skrev Peter Sand-
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berg i Dagens Nyheter 20 januari 1993.
"När stormarna rasar värst längs danska
västkusten försvinner strandremsan helt,
havet tuggar på landet och vattnet är
brunt av uppslammat Danmark. När
stormen och vattnet drar sig tillbaka
samlas skaror av folk på stränderna,
vandrande i strandlinjen stirrande ner i
sanden . De är på jakt efter den bärnsten,
som ständigt vaskas fram av havet. Efter
en ovanligt stormig januari har bärnstensfynden varit mycket goda och Jyllandsposten rapporterar om en fiskeskeppare, som hittat nästan ett och ett
halvt kilo på två timmar. "
Jag har i 22 år letat efter bärnsten på
Åhus långa sandstrand men endast funnit lillfingerstora. De kommer långväga
ifrån och finns ofta i blåstång, som slitits
loss från bottenstenar särskilt efter hårda
stormar. Tyvärr har blåstången nästan
försvunnit på grund av miljöförstöringen .
Bärnsten är mer eller mindre genomskinlig. Ofta påträffas inneslutna insekter, vilket är särskilt begärligt. I "Stenlexikon med kulturhistoria " , Tollarp
1989, finns en beskrivning av bärnsten,
som förr i tiden kallades "Nordens guld".
Det är ett organiskt honungsgult material, C 10H 16 0, harpix, medan mineral är
oorganiskt. Bärnsten är föga tyngre än
vatten med en specifik vikt av endast
1,05-1,10. Bärnstenen kostade i sydöstra
Östersjön ca en krona på 1990-talet,
medan priset i vårt land är ca fem kronor.
Från 2000 år f Kr byttes bärnsten mot
bland annat koppar från Cypern, vars
namn just härleds ur kopparns. Dess kemiska tecken är Cu. Redan på den yngre
stenåldern förekom trafik mellan Östersjön samt Svarta Havet och Medelhavet.
Bärnstenen gick troligen från hand till
hand som vid stafettväxling mellan
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kedjelänkar, och priset steg med väg- och
flodlängden. Bärnstenen tålde långtransport och var en vanlig bytesvara och ett
betalningsmedel. Den fanns att köpa på
stora marknadsplatser och blev tidigt en
handelsvara bland annat för att pryda
kvinnor. Fenicierna handlade med den
och den fanns också i mykenska kulturen
och på Kreta.
"Bärnstensvägen" var tidigt ett välkänt begrepp. I homeriska sånger nämns
elektron, som är det grekiska ordet för
bärnsten , då den vid gnidning drar till sig
föremål. Orsaken till att bärnsten har behandlats här, är att det måste ha funnits
en feed-back av nyheter från Svarta Havet och Medelhavet om segel. Bärnstenshandel torde under många hundra år ha
bidragit till en omfattande kulturförmedling.

Feniciska sjöfarare tycks ha nått upp
till våra kuster under sen bronsålder för
att bland annat köpa skinn och bärnsten.
I ett föredrag 1994 "The Black Sea in
Mythand History" yttrade Sture Linm!r:
"Genom kontakt med de gamla grekiska
kolonierna och kungadömen vid Bosporen tog goterna del av antikens klassiska
kultur. De bekantade sig således med
andra utvecklade former av civilisation.
På grund av denna influens hade goterna
en kulturellt överlägsen plats bland de
germanska stammarna, vilka annars tog
sina steg in i västhistorien under totalt
barbari " .
Heinrich Schliemann (1822-1870) insamlade från kungagravarna i Mykene
östersjöbärnsten från ca 1100 f Kr, men
man har funnit bärnstenspärlor från
Grekland från 1550 f Kr, som härstammar från Östersjöns stränder.
"Äldre bärnstensvägen" gick enligt en
uppgift från Östersjön efter floderna
Elbe, Saale, Donau, Inn och Adige till

,l,

Atestines vid Adriatiska havet. Omlastningsplatser låg vid Egers källor samt i
Brenner, Se Åke Ohlmarks " Hällristningarnas gudar" s 138. Från Östersjön
gick en annan bärnstensväg uppför Vistula (Weichsel), över Carnuntum och
Pannonien till Italien och Grekland.
Dansk bärnsten från tiden 2000-1500
f Kr har också påträffats i södra England.
Kunskapen om seglingskonsten måste
också ha spritt sig bland annat genom de
stora floderna Vardar, Donau och Rhen
med bifloder och Dnjepr till Östersjön
eller främst genom den breda havsvägen.
De stora folkvandringarna under 395453 måste också ha bidragit till kulturförmedling.
Wollin i nuvarande Polen var på 8001000-talet e Kr en stor bearbetningscentral för bärnsten bland annat med Tors
hammare som förebild. Det var en
grundpelare i den stora öns ekonomi.
Flinta från Skåne särskilt från några meter djupa gruvor i Limhamn syd Malmö
kan tidigt ha exporterats vida kring
bland annat till södra England. Se "Stenlexikon med kulturhistoria " .
Guld var tidigt en åtråvärd metall,
som trots sin höga specifika vikt, kunde
transporteras långa sträckor tack vare
sitt höga pris. Tenn från Cornwall i sydvästra England behövdes som tillsats för
att få den utomordentliga legeringen
brons, som medförde, att kopparn blev
hårdare och kunde användas till vapen
med skarpare eggar, innan järnet senare
tog över vapentillverkningen särskilt sedan man lärt sig härda järn till stål.
Ä ven salt var en bytesvara tack vare
sin märkliga konserverande förmåga . Det
var livsnödvändigt vid höstslakten för att
få födoämnen under de långa vintrarna
och våren före nästa skörd. I Norden försökte man framställa salt genom kokning

av det treprocentiga havsvattnet, men det
räckte inte till och krävde mycket ved för
framställningen , och kustbygderna tullades hårt på forntidens skogar främst till
skeppsbyggnad och bränne .

Rodd är mycket
ansträngande!
Det sägs ju att människan av naturen är
lat. Exemple ts makt kan vara stor mycket i fråga om tekniska nyheter speciellt
då det gäller vår be kvämlighet. Det är
avsevärt lättare att sköta styråran eller
rorpinnen och skot i stället för tunga åror
och långrodd.
Observera, att segel möjliggjorde, att
man kunde använda större fartyg och
färdas längre sträckor till främmande
länder särskilt med stor last. Man kan
verkligen ifrågasätta, om det fanns en
"fundamentalistisk" ovilja att utnyttja
vinden i form av den oförbätterliges förhinder.
Det fanns förr ett uttryck vika sjö var
eller vecksjö , vilket betydde den distans,
som ett roddarlag hade att ro för att kunna fullgöra sin skift, innan de tog rast
eller avlöstes vid årorna, så att de fick
vila sina rådbråkade lemmar. Att ro frestar på kroppen - och man får som otränad blåsor i händerna och ömma säten
trots läderskodda byxbakar.
Tänk på en roddbåt med 8-20 man
uppdelade i två vakter, för att få vila efter två timmars rodd till exempel mellan
fastlandet och Gotland. Att kunna förflytta ett större flytetyg med last från ett
ställe till ett annat utan att behöva ro
eller staka genom att istället segla med
en annan naturkraft än de mänskliga
musklerna var en stor fördel. Stora
bunkåror, som roddes av flera män, var
tunga och krävde mycken möda och slit.
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Frans G Bengtsson har i "Röde Orm"
gett en utmärkt skildring av hur galärslavarna hade det, trots att han tillbringade sin ungdom vid de vackra små Västeroch Rösjöarna i nordvästra Skåne och
inte själv prövat många rodder. När jag
för denna artikel åter läste om "Röde
Orm, sjöfarare i Västerled", Vingförlaget, L T: s förlag - Norstedt, Linköping
1960, s 50-55 om galärslaveriet på Almansurs skepp, så förundrades jag åter
storligen över hur mästerligt Frans G
Bengtsson har beskrivit och fångat det
omänskliga slitet vid årorna.
Dödligheten bland galärslavarna var
mycket hög. En trumma angav takten,
och då skulle alla roddarna samtidigt ro
med hela kroppen. Det krävdes stryktåliga roddslavar i dubbel bemärkelse för att
uthärda det hårda livet ombord, då en
lång piska straffade de som inte ansträngde sig tillräckligt. Inom parentes
kan omtalas, att det hårda ljudet av
pisksnärten beror på att ljudhastigheten,
en Mach, överskrids.
Den längsta årliga roddtävlingen i
världen är enligt Guiness rekordbok
1988 s 292 den 160 km årliga Tour du Lac
Leman (Genevesjön) med fyra roddare
samt en cox, vilka turas om som styrman.
Rekordet är 12,52 timmar satt år 1982.
Det borde ha funnits en drivfjäder att
hitta en bättre metod för att slippa det
dryga roddarbetet under långa färder,
som slet på kroppens alla muskler och
snart gjorde roddarna utmattade. Händerna har inte muskler utan kraften utgår från underarmarna, som bilden av
Popeye the Sailor-man d v s Karl-Alfred
visar. I "Sveriges mest vanlottade landskap", som "Svenska Turistföreningens
Resehandbok X" kallar Härjedalen,
nämns många roddsträckor för resande i
landskapet.
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I Flottan kallas åror för "gransegel".
Gran är ett relativt lätt träslag och billigt,
medan ask är det klassiska träslaget för
rodd genom sin seghet. I detta sammanhang kan omtalas, att vikingarna tidigare
kallades "askmän". Det är ett klassiskt
träslag för spjut och andra vapen. Som
sjökadett och officer har jag rott i tiohuggare även på tävlingar mellan Kustflottans fartyg särskilt under andra världskriget och kan intyga , att det knappast
finns någon idrott, som är så tröttande
som rodd med säg 5-6 knops fart i tunga
livbåtar av trä.

Roddbarbarer
I Ultima Thule fanns tydligen omkring
1500 f Kr en hel del barbarer, vilka enligt
uppslagsböcker som Nationalencyklopedins definition "tillhörde ett ociviliserat
och grymt folk, primitiv, grym och
omänsklig person". Jag kan tillägga "som
inte ens insåg, att man kunde utnyttja
vinden till att segla istället för att slita vid
årorna". Den vanliga förklaringen på ordet "barbar" är annars "en person, som
talade obegripligt".
Det återstår "bara" att förklara, varför nordborna slog sig till ro och rodde i
stället för att segla långa sträckor såsom
från fastlandet till Gotland eller andra
öar. Var det möjligen en tät tåke d v s
dimma i flera veckor, då romarna trängde in i Weser år 16 e Kr?
Kan danskarna i södra Jylland har
undgått att se romerska segelfartyg eller
ha varit så konservativa och hemmablinda, att de hellre fortsatte att ro än att
bekvämt segla i gynnsam vind? Det är en
psykologisk gåta! På bronsåldern hade
människorna ett annat tidsbegrepp än nu
för tiden. Vår tillgång till en massa kunskap, tekniska hjälpmedel och uppfin-

ningar behöver inte betyda, att vi som
individer är ett uns klyftigare.
Medan jag promenerat efter Hanöbuktens långa strand i en tjugotal år har
jag ofta i lugn och ro grubblat på och
resonerat med mig själv för och emot,
om man seglat under bronsåldern eller ej
med utgångspunkt från isolerade och
sparsamma fakta. Det är farligt att ha en
alltför stark dogmatisk tro! Det är också
en sak att vara väl påläst, men en annan
är att tolka fakta på rätt sätt och dra de
riktiga slutsatserna. I detta ämne har det
varit långt svårare, än jag trodde för 20 år
sedan. En lång tid har jag tvistat med mig
själv om detta motsägelsefulla problem
och fortfarande begriper jag inte nordbornas tvekan och tröghet att acceptera
segel.
Det finns en frestelse att vilja bevisa
för mycket på osäkert underlag och inbilla sig, att människor har varit förståndiga
trots allt vansinne, som skett under det
senaste 3000 åren. För nutidens människor med dess snabba kommunikationer
vore det naturligt att efterapa andras arbetsbesparande innovationer.

Stora öar
För stora öar som Kreta, Cypern och
Sardinien i Medelhavet samt Gotland i
Östersjön och Irland var transporter till
sjöss av naturliga skäl livsviktiga. Från
samfärdselsynpunkt är den stora Kreta
en särskilt intressant ö liksom Gotland.
Kreta är hela 260 km lång och har en yta
av 8621 kvadratkilometer. Den var tidigt
bebodd åtminstone 6500 år f Kr och hade
livliga förbindelser med de östra medelhavsområdena speciellt 700 f Kr. Det är
ca 300 km från öns östra spets till Nildeltat. Det finns bilder av skepp med segel
på tempelväggar från 1400 f Kr.

Efter tyskarnas luftlandsättning mellan den 20 och 31 maj 1941 med totalt
22000 man togs ca 10000 britter och nyzeeländare till fånga. Många försökte fly
sjövägen till Alexandria med primitiva
farkoster. Orsaken till att jag nämner
detta är, att Alan Clark skrev en av de
bästa böckerna om andra världskriget,
"The Fall of Crete", 1962, som har uppmärksammats alltför litet. Den borde
vara obligatorisk läsning på krigshögskolor av flera synpunkter. Författaren visar, vad finnar kallar sisu (se biografin
om general Adolf Ehrnrooth 1983) och
fransmännen elan betyder i krig. Kretaoperationen var ett av andra världskrigets mest onödiga nederlag. Detta var en
parentes, men den kan vara värdefull för
utbildning vid vårt försvar.
Paret Gale har undersökt isotopblandningen i fyra små båtmodeller av
bly från ön Naxos och från början av
tredje årtusendet och funnit, att metallen
måste ha kommit från ön Sifnos. Det är
en nära 5000 år gammal båtmodell formad av bly från världens äldsta upptäckta bly- och silvergruva. Inom parentes är
Sifnos den mest utpräglade sjöfararön i
den grekiska arkipelagen.
Ingen punkt på Östersjöns yta ligger
mer än 67 mil från land. Att Gotland
kanske tidigt blev en central handelsknutpunkt med 15 till18 mil från fastland
kan svårligen förstås utan seglande fartyg. Gotland kallas poetiskt "Vindarnas
ö" men från vilket år utnyttjades denna
kraft till långa färder? Först med större
farkoster kunde till exempel Gotland
skeppa ut kalksten till bland annat Glimmingehus i Österlen och Linköpings
domkyrka. I Tidskrift i Sjöväsendet
1994:2 s 145 har jag skrivit om Gutasagans uppgift, att Kurland i Baltikum bemäktigades av främst gotlänningar på
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tiva, brukar sprida sig snabbt, särskilt de
negativa.
Historiker vill helst ha stadigt förankrade och verklighetsbaserade bevis med
ovedersäglig dokumentation, och ett av
dem är romarnas expansion mot norr.
De stora romerska segelflottorna måste
ha siktats och uppmärksammats av fiskare och andra klarsynta individer, som sedan berättat om seglen. De måste för
närboende och grannar omtalat, att fartyg kunde framföras utan att slita vid
tunga åror. Det var ju inte motvind ständigt och jämt!
Då romarna försökte invadera England på Caesars tid 55-54 f Kr användes
segelfartyg, vilket man i Nederländerna
måste ha observerat samt även uppmärksammat på de frisiska öarna. Varför fortsatte man då att ro, när man kunde få
hjälp av förlig vind?

Utvecklingsfientlighet?
Curragh eller oxhudsbåt med munkar från Irland på 500-talet e Kr.
400-talet. Deras herravälde varade fram
till 800-talet. Från vilken tid seglade gotlänningarna österut?
Den berömde professor Eirik Hornborg, som jag visade Karlskrona örlogsvarv och af Chapman-minnena har i "segelfartygens historia" s 138 skrivit om
Gotland som "Östersjöns Kreta". Gotland var under den romerska järnåldern
0-400 e Kr en av Östersjöns ledande handelsmakter med livlig kontakt med främmande länder. På den stora ön finns inte
mindre än 375 skeppssättningar!
På Irland, som är särskilt intressant ur
seglingssynpunkt med dokumenterade
uppgifter i "Navigatio Sancti Brendadi
Abbatis" om munken Brendan (begravd
någon gång mellan 570 och 587). Han
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gjorde en sjöresa under hela sju år med
en curragh, oxhudsbåt, se Tim Severin
"Brendans resa", Stockholm 1978. Han
använde segel och lär ha besökt Island
och högst eventuellt också Grönland.

Observationer och rykten om
segling
Troligen har man redan seglat i många
hundra år före Kristi tid i Norden. Det
vore otidsenligt om man inte på ett så
kort geografiskt avstånd som från Nordsjön skulle ha nåtts av budskapet. Det
måste ha spritt sig även på "ljugarbänkarna". Naturligtvis skall man alltid ha
en sund skepsis på ett förnuftsmässigt
sätt, men rykten, både negativa och posi-

Att inte utnyttja befintlig kunskap är en
mycket vanlig företeelse inom alla områden särskilt i fråga om politiken, men för
praktiska fiskare och sjömän och andra
båtägare måste det ju bokstavligen ligga
nära till hands att pröva på att segla, då
man observerade, att båten eller flotten
inte låg kvar på samma plats, om det
blåste upp i synnerhet om ökstocken
hade höga sidor, och paddlaren hade en
vid skinnpäls att breda ut för att fånga
upp vindtrycket om besättningsmannen
skulle just åt vindriktningens håll. Om
man märker, att man får gratis skjuts så
liftar man gärna och så borde det också
ske på en lång sjö eller i skärgården till
att börja med, att "lifta" med vinden.
Senare generationer fortsatte att dona
med bättre master, segel och skot samt
roder för att öka farten och säkerheten.
Så tror de flesta av oss men så var det

inte, utan man kanske sa: "Har vi rott i
tvåtusen år så kan vi fortsätta med det
än n u i tusen år till".
Det finns förvånansvärt många, som
inte tycker om plötsliga förändringar utan
vill ha några hundra år på sig. Andra
framhåller i stället: "Jag sätter mig aldrig i
en segelbåt, det är livsfarligt. Den kan slå
runt av allt för stort tryck i seglet, och då
kan vi drunkna. Då är en flotte eller ökstock mycket säkrare bara man siner ned
ordentligt". Dylika individer, som inte alls
är sällsynta, gillar inte förnyelse utan vill
istället fortsätta att ro i gamla kölvatten.
Innovationer är högst osäkra: "Vi gör,
som vi alltid har gjort. Uppfinningar är
mest av ondo, och tid samt krafter har vi
gott om så länge vi är unga". Men när de
blev äldre, blev de istället ännu mer konservativa! Det gick inte an lära gamla
beckbyxor, som rott i hela sitt liv, att istället segla. Rodden var ju nedärvd!
Då någon begåvad sjöman satte en
köl på båten för att öka stabiliteten blev
motargumentet kanske: "Då blir ju båten
tyngre och kan sjunka". Så var det med
de första båtarna av järn.
VAD SOM BORDE VARA SJÄLVFALLET ÄR OFTA INTE ALLS FALLET!
Detta är svårförklarligt för att inte
säga ett närmast befängt beteende, att
man inte började segla redan på bronsåldern. Segel istället för rodd måste ju ha
varit till båtnad vid längre färder. Trögheten att acceptera närmast självklara
förbättringar kan vara enormt stor, men
ifråga om segelkonsten i Norden är det
närmast ett världsrekord.
Nu för tiden sägs, att i vetenskapens
värld finns inga avstånd, men det måste
också finnas en vilja och mod att anamma praktiska tekniska innovationer, och
ifråga om segelkonsten fanns ju förbin-
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Segelfisk (Istiophorus platypterus) i tropiska och subtropiska världshav. Den första
ryggfenan är påfallande hög, vilket gav fiskare och sjömän vissa tankar.
delser mellan Medelhavet och Östersjön.
Det kan ju inte bara ha varit envägskommunikation.
Vilken bevekelsegrund låg bakom
oviljan an använda segel? Holländarna,
som världens främsta sjömakt på 1600talet med tusentals fiske-, handels- och
örlogsfartyg skiljer på två slags människor, nämligen
-de som står med ryggen mot havet och
- de som står med ryggen mot land.
På samma sätt var det med skotska
fåravlare, som bara sysslade med sin näring även på öar utan att ägna sig åt fiske
och segling för att dryga ut självhushållet
och variera lammköttet med annan diet.
Kan det verkligen ha dröjt så länge,
innan man insåg seglens arbetsbesparande fördelar och dessutom möjlighet att
bygga större farkoster? De små nordiska
roddbåtarna låg i bakvattnet på större
sydeuropeiska segelfartyg, som vid förlig
vind seglade dubbelt så fort som roddbåtarna hur länge som helst.

Jämförelse mellan en fågels
flykt och ett fartygs segel
Med en "bevingad" båt kan man segla
längre än till horisontens rand! Tänk om
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en fågel skulle förflytta sig på marken
med benen istället för att flyga. De skulle
då inte kunna vara flyttfåglar med långa
flygfärder till varmare länder under vinterhalvåret för att överleva. Det kan jämföras med korta roddresor och slöseri
med värdefull mannakraft.
Vi kan betänka fåglarnas segling med
utnyttjande av termik och avvaktan på
medvind höst och vår för att spara energi . Detta borde ha gett någon begåvad
individ en tankeställare särskilt som fågeljakt var en viktig faktor i självhushållningen, och våra förfäder studerade djurens beteende för att få största möjliga
jaktutbyte.
Att koppla ihop en fågels segling med
en segelbåt för att spara krafter är inte så
orealistiskt. Det vore en inlärningsprocess med kunskapsutveckling. Fåglar
sparar energi genom att segla istället för
att flaxa med vingarna ideligen och utnyttjar vertikala luftströmningar för att
snabbt nå högre höjd. Den på många områden sällsynt begåvade Leonardo da
Vinci studerade ju fåglarna för att kunna
flyga. Var nordborna blinda? Då svensken Boklöv på 1980-talet uppfann V-stilen i backhoppningen, som medförde
bättre lyftkraft, gav detta först poängav-

drag och höll på att förbjudas . På 1990talet hoppar alla med V -stil!
Sjöbitna samt salta fiskare och sjömän
måste ha haft en fond av uppslagsrikedom. De hade god tid att tänka ute till
sjöss på långa ensamma pass och vakter.
Det rådde naturligtvis en livlig tankeverksamhet för att underlätta det hårda
livet, då det inte fanns några böcker att
lära av, utan den praktiska skolningen
fortsatte från generation till generation.
Då rådde förr verkligen "djungelns lag"
så att de mest begåvade och starkaste
överlevde till senare släktled. Man behöver inte som Charles Darwin segla jorden runt i fem år med briggen Beagle för
att inse lagen om the fittest.

Framstegen i seglingskonsten
Försök till förklaringsmodell
l. Flytetyg till exempel en grov trädgren, trädstam eller flotte sammanfogad
med hjälp av långa fururötter eller en
primitivt byggd urholkad båt eller ökstock, som ofta var sydd.
2. Någon vaken individ observerade,
att man på samma sätt som att grenar
böjdes av stark vind och att lätta och lösa
föremål blåste iväg så fanns det en kraft,
som kunde nyttiggöras. Iakttagaren fick
naturligtvis höra de vanliga kommentarerna, att det var omöjligt, men han fortsatte sina bemödanden att sluta paddla
så att han också kunde fiska samtidigt,
vilket kanske var hans stora intresse. De
flesta människor är av naturen mer eller
mindre lata och låter gärna andra krafter
ta över ett hårt knog.
3. Fiskaren reste sig på flotten och
bredde ut sin stora vinterrock av djurhud. Han drev i vindens riktning särskilt
när det blåste hårt.
4. Sedan hans ide visat sig vara bärkraftig och arbetsbesparande förstorade

han segelytan genom att skaffa sig en
stor fäll. Tillsammans med en son eller
granne drev de som "tvåmastare" mycket fortare än om säg fyra man hade paddlat flotten eller båten.
5. Efter det lyckade experimentet gick
de båda ut i skogen och valde två raka
trästammar som master, vilka de fastgjorde med starka senor på flotten och
fäste flera sammansydda älghudar vid
masterna. De märkte, att masterna måste stagas från minst tre håll för att klara
vindtrycke t. Det krävde sega rep av olika
trädslags bast och rötter, som höll för
vindtrycket. Se vidare Albert Eskeröd
"Båtar, Från ekstock till trålare", 1939, s
214.
Många måste ha grubblat på förbättringar i sitt hårda arbete vid årorna. Trälar användes troligen inte systematiskt
till sjöss i Norden som slavar i Sydeuropa. Däremot fick troligen krigsfångar
hjälpa till att ro.
Det är naturligt att tillämpa erfarenhet av avdrift på en metodiskt sätt till
något nyttigt för att senare öka framfarten med en successivt större segelyta.
Man säger helt felaktigt och bakvänt
"vind för våg", men framfarten för en båt
eller fartyg beror på vindriktning och
vindens styrka. Att vi inte funnit några
rester av en segelbåt eller segelflottar
före 600 e Kr bevisar inte, att det ej funnits segelkonst i Norden tidigare . Det är
bara en tidsfråga, innan vi finner en
mastfot eller dylikt från ännu äldre tider.

"Havsvinningar" i stället för
landvinningar
Det ligger i människors natur med sin
vetgirighet och nyfikenhet att inte bara
söka landvinningar utan även "havsvinningar". Observera, att två tredjedelar av
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jordens yta består av vatten! Man måste
ju våga misslyckas särskilt i ett medium
med vågrörelser och nya strömningar.
Det var ju inte farligt att pröva på segel
på grunt vatten nära kusten eller i en sjö.
Det finns dock trots detta en 3600-årigt
horror vacui, då knappast några spår vittnar om segling i Norden.
Då romarna såg de nordiska folken
fortsätta att sträva med åror istället för
att segla, måste de ha ifrågasatt detta och
kanske genom tolkar frågat, varför de
inte använde vinden, som var gratis. Segling fungerade utmärkt i Medelhavet så
varför skulle den inte fungera i Östersjön
även om klimatet var kallare. Rodd tillät
ju endast kortare färder, innan roddarna
blev utmattade särskilt i motvind, medan
båten eller flotten drev av sig själv i rätt
riktning vid förlig vind och ännu bättre,
om man förstorade ytan med segel. De
romerska skeppen hade ju seglat från
Medelhavet över Biscaya och Nordsjön,
där vädret inte alltid är det bästa för sjöfart.
Ju längre jag studerat och grubblat
över denna gåta, desto mera obegriplig
blir den. Vad är motargumenten mot att
segel inte användes i Norden under
bronsåldern? Var det någon slags missriktad sportsmannaanda, att man skulle
ro för att härda kroppen, men det kunde
knappast bli fråga om långa färder utan
främst kustnära även om ett fåtal envisa
ensamroddare har krossat Atlanten och
Stilla Havet. Var nordborna självplågare
som vissa religiösa sekter varit under tidernas lopp? Vi kan utan skriftlig dokumentation inte sätta oss in i hur tänkesättet var under bronsåldern i fr åga om
rodd och eventuell segling på samma sätt
om vi inte vet vad hällristningarnas symboler egentligen innebär.
En av de första dagarna som sjökadett
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råkade jag använda ordet "undrar" och
fick en skarp reprimand av vår kadettofficer: " I Flottan undrar man inte". Sedan
dess har jag faktiskt försökt undvika detta ord, även ifråga om segelkonstens
sena införande i Norden, men man kan
faktiskt få använda ordet "förundran".
Det är förvisso ett mycket märkligt förhållande, att segling användes så sent i
Skandinavien.
Det är naturligt om några vill förneka
mitt resonemang men då kan man hävda,
att de då i sin tur får bevisa, att det inte
fanns några seglande båtar och fartyg i
Norden före säg 500 e Kr. Det är väl
"logiskt" att anta, att även nordbor seglade tidigt antingen av egna upptäckter
eller genom underrättelser från sydligare
trakter.
Kruxet är brist på praktiska och odiskutabla föremål för att kunna överbevisa
klentrogna om detta , och det bör då helst
vara rejäla don. Ingen kan utesluta möjligheten att man seglade i Norden säg på
bronsåldern. Vi är dock ännu i ett upptäckarskede.
Enligt C M Ekbourn i "Nautisk ordbok", Göteborg 1840, är vatten "ett välbekant element, som varken har smak,
lukt eller färg. Det är 820 a 840 gånger
tyngre än luft". Även om några av hans
påståenden kan ifrågasättas och är diskutabla så är det väsentligt att framhålla,
att vatten erbjuder ringa friktion för ett
fartyg samt att vatten framför allt har
stor lyftkraft, så att tunga laster kan bäras
av ett tunt skal till skillnad mot markbundna fordon. Ett fartyg kan rymma
många laster på vägar.

Trädsegling
Vad är "trädsegling"? Jo, det är att hugga till exempel ett litet björkträd eller en
gran, så får man både mast och ett "se-

Trädsegling ritad av kulturforskaren Nils Månsson Mandelgren.
gel" i ett paket. Först kunde man hålla
trädet med en eller två händer och driva
med vinden . Efter en tids funderande anskaffades kanske lindbast eller trädrötter

för att staga masten med vant. Det gäller
bara att skaffa något slags mastfot Sedan
kunde skepparen ägna sig åt styråran på
flotten eller ökstocken.
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Kulturforskaren Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) testamenterade sina
omfattande samlingar 1882 till Folklivsarkivet i Lund. Han har uffört en teckning, som visar en enkel allmogebåt från
Jämtland med två björkar som segel, liksom en tvåmastare.
Det finns ett uttryck till sjöss "att prisa vinden", vilket innebär, att med alla
dragande segel tillsatta begagna sig av en
gynnsam vind. "Prisa" har också andra
nautiska betydelser. Den första trädseglingen i nuvarande Sverige ägde kanske
rum i Bohuslän. Där fanns öppnare vidder, och där var man troligen mer vidsynt
än i inlandet av naturliga skäl och hade
kontakter med västliga folk.
Innan danskarna i Bohuslän högg ner
tusentals stora träd årligen till sina örlogsflottor på medeltiden samt under
1500- och 1600-talen fanns det gott om
ek och andra lämpliga byggnadsmaterial
för skeppsbyggnad. Sedan blev bergen
"skallota" d v s kala.

Vikingatidsintresse
Det har i många år i Norden och annorstädes rått ett slags "vikingaförtjusning"
med stora utställningar i många länder
på 1980- och 1990-talen. Däremot har
vendeltiden , som var en guldålder med
gott klimat, inte alls rönt en bråkdel av
detta intresse trots att båtgravar lämnat
båtar med utrustning, underbara hjälmar
utan dumma kohorn, som svenska åskådare på idrottstävlingar över hela världen excellerar i. Hjälmarna från vendeltiden är både ändamålsenliga och vackra.
Vendeltiden har kommit i skymundan i
det allmänna medvetandet för vikingarnas djärva färder.
Vikingarna, som var praktiska sjömän, använde fåglar för att lokalisera
land från sjön. De medförde sålunda
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bland annat korpar i burar, som de släppte för att finna riktningen till närmast
högt belägna strandsträcka. Vikingarna
observerade troligen också eventuella
cumulusmoln, som brukar ligga över stora öar samt strömriktningar.
Även om vikingarna varken hade en
s k "Jacobs stege" eller oktant för att
mäta högsta solhöjden vid middagstiden,
så hade de kanske kommit underfund
med att om solen dag efter dag hade ungefär samma höjdvinkel, så styrde de i
västlig eller ostlig riktning på samma latitud, som vi säger nuförtiden. I detta sammanhang vill jag bestämt framhålla, att
till sjöss säger man inte "öst" utan ost,
vilket inte endast är ett livsmedel; däremot säger man "öster" liksom väster.
Vikingaskeppens rigg och segel fortlevde länge och senast i de norska nordlandsbåtarna som var utomordentliga segelfartyg med höga råsegel. I Vikingahallen i Roskilde finns en dylik med namnet
Rana. Denna fartygstyp har dock inte
lika goda kryssningsegenskaper som
stagseglare, som kan ligga högre i vinden.
Vikingarna var inte bara ett försigkommet släkte ifråga om djärva sjöfärder utan även ifråga om avancerade
hjälpmedel vid navigering som solstenar,
se "Sten-lexikon med kulturhistoria",
och de använde kanske även en primitiv
kompass med en järnnåL De visade en
stor uppfinningsrikedom och deras föregångare under Vendeltidens senare del
använde sinnrika skotnät för att förbättra kryssningsegenskaperna. Vikingarna
var förvisso inte tappade i kölvattnet och
säkerligen inte heller deras förfäder. Ordet "viking" har ett osäkert ursprung.
Bohuslän kallades förr i tiden för Viken.
Mindre känt i Sverige är, att nuvarande
Oslofjorden också kallas "Viken".

Arkeologiska fynd
I många trakter finns rikliga spår i form
av fornsaker efter förfäderna. Om en
tomt skulle omfatta en fast fornlämning,
vilken berörs av byggplanerna, måste det
planerade huset flyttas . Alternativt får
byggherren bekosta de arkeologiska undersökningar, som fornminneslagen kräver. Om en hittills okänd fornlämning
påträffas under byggarbetet måste detta
omedelbart avbrytas och länsstyrelsen
informeras. Innan ett vägbygge igångsättes skall arkeologer tillkallas. Det finns
nu för tiden en stark tendens att söka
våra rötter i Norden, och intresset för
arkeologi har vuxit markant under det
senaste decenniet. De första århundradena av vår järnålder brukar kallas "den
fyndlösa tiden".
Arkeologerna var förr i tiden i allmänhet överens om att skriftspråk infördes i Mesopotamien först omkring 3100 f
Kr i form av ett i detalj utarbetat system
av symboler, som troligen användes för
att erhålla en förteckning över templens
inventarier på samma sätt som på Kreta,
där de första skrivtecknen utnyttjades
för kontroll över hur stora lagren var.
Den franskfödda Denise SchmandtBossrat vid University of Texas fann
dock 1979 synliga spår, som tydde på att
skriftspråk användes för inventarieförteckningar flera tusen år tidigare. Forskning ger fortfarande ett visst stöd för tesen om invandrande indoeuropeer från
öster, men dessa folk är inte så självklart
krigiska som man såg dem förr.

Historisk tidigareläggning
Genom ständigt nya arkeologiska upptäckter flyttas "historien " allt längre tillbaka. Tänk till exempel på Vuollerim i
Norrbotten och lågteknisk järntillverkning i Norden . stenålderns handkvarnar

ersattes i många länder av kvarnar dragna av åsnor, hästar och oxar liksom
träckning d v s dragning av båtar och
fartyg på floder. Redan på 600-talet f Kr
lärde sig perserna att utnyttja vinddrivna
hjul till att pumpa vatten från källor till
bevattning. Kunskapen spreds via Spanien till Holland, där man mellan 1200och 1500-talet dränerade 100000 hektar
sankmark med hjälp av vinddrivna vattenskovlar.
Den äldsta skvaltkvarnen infördes på
romartiden, medan väderkvarnen infördes allmänt på korstågstiden. Den äldsta
lär vara anglosaxisk och dateras till år
823. I Holland föreslog en katolsk biskop, att man skulle ta ut skatt på vinden
till väderkvarnarna!
Det fanns för flera tusen år sedan en
stor kunskap om ett 30-tal träslags användbarhet till båtar och skepp. Det var
ju en överlevnadsfråga. Det visades vid
de berömda fynden av "Ismannen" i Alperna den 19 september 1991. Hans pilbåge och pilar var tillverkade av lämpliga
virken som idegran och ask. Man insåg
också tidigt vikten av böjda och krokiga
grenar för att få större hållfasthet för båtbygge samt hur virke skulle torkas och
förvaras till exempel i skydd av näver.
Det märkligaste med "Ismannen" var
dock att två färdiga pilar av 14 hade spiralvridande fjädrar. Det är ur ballistisk
synpunkt mycket avancerat.
Beträffande segling i Norden kan man
inte ge definitivt besked, förrän den saknade puzzelbiten påträffas, till exempel
en murken mastfot i en mosse med humussyror, som har en förunderlig förmåga att bevara fornfynd. Det är som att
leta efter en synål i en höstack, men
slumpen kan gynna forskningen, vilket
inträffat många gånger under tidernas
lopp i arkeologins historia.
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Så som Sverige asfalteras och betongläggs med lagstadgade föregående arkeologiska undersökningar kommer vi troligen inom 50 år i Nordeuropa av en
slump eller tack vare systematiskt arbete
att upptäcka ett seglande skepp eller båt
från tiden före Kristus.

Den felande länken är den
saknade mastfoten
Då man inte kan ta på något konkret
som en mastfot, har vi inte något bevis på
att segling förekom under bronsåldern.
Det finns alltså alltför litet kött på benen
för att vara säker. Det tarvas mer information för att det skall vara ställt utom
allt tvivel , att man seglade före år säg 500
e Kr i Norden.
Hudar, skinn och ylletyg som vadmal,
ja till och med segel av nässelfiber har
multnat sedan bronsåldern. Segel av linne och hampa är också ett förgängligt
material. Vi måste rikta sökljuset djupare och gardera oss tills direkta fynd
gjorts. Tack vare en ständigt mer utvecklad dykteknik kan vi hoppas, att fler fynd
upptäcks på större djup, som bekräftar
eventuell segling.
Det kan tänkas, att norrmän på väg
till Island angjorde Färöarna, som består
av 17 nu bebodda öar. Den högsta toppen på dessa öar är Slaettaritindur med
882 m. De brant stupande bergen måste
ha synts på långt håll med det enorma
antalet fåglar av skilda slag. Nationalencyklopedin: "Den iriske munken Diciul
omtalar ca 825 några avlägsna atlantöar,
vanligen identifierade med Färöarna, vilka nära hundra år tidigare befolkats av
iriska eremiter men senare övergivits på
grund av nordiska piraters härjningar".
Varför anges då dessa bergstoppar?
Jo, för att kunna bedöma på vilket av-
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stånd man i god sikt kan upptäcka land!
Det finns en känd formel för sjömän D =
2 Fh, där h är höjden på en fyr eller ett
berg i meter. Formeln ger avståndet D i
distansminuter d v s 1852 m. Som exempel kan nämnas, att ett 100 m högt föremål från havsytan kan ses på 20,6 distansminuters avstånd. Kending betyder
synvidden, synfältet, vad man kan överblicka. Uttrycket möter vi i landkending,
landkänning.

Islands sena kolonisering kan
ge ledning för att bestämma
segelkonstens införande i
Norden
Först i början av 1995 insåg jag äntligen,
att man i Norden kanske först seglade
omkring 600 e Kr även om det i högsta
grad är märkligt. Det var inte ett länge
saknat fynd av en mastfot eller någon annan konkret båtdetalj, som jag fann, utan
ett "logiskt resonemang" med mig själv.
Det är dock inget slutligt bevis utan
"bara" en hypotes. Fyndet av Kvalsundsskeppet i Norge från 600-talet e Kr, som
är den första segelbåt, som påträffats i
Norden, bekräftar, att man seglade vid
denna tid i Skandinavien. Det kanske
starkaste argumentet för att segelkonsten i Nord infördes först omkring 600 f
Kr är den sena befolkningen av den stora
ön Island!
Ön ligger 800 km från Skottland och
1000 km från Norge. Att ro så långa
sträckor är knappast möjligt i större skala, däremot kan smärre båtar i gott väder
och gynnsamma vindar ha tvingats så
långt, om de ombordvarande kunnat
överleva på fiske samt till exempel krama ur fiskarnas vätska eller börjat dricka
saltvatten, innan kroppen är uttorkad.
Detta är inte allmänt känt.

Skogama på Island bestod på den tiden av låga björkar, som snart höggs ner
av huttrande invandrare och därmed
blåste det tunna jordtäcket bort precis
som nu för tiden i Afrika. Ännu under
medeltiden var klimatet bättre än nu för
tiden men på slutet av 1600-talet så kallt,
att havet frös runt hela ön. De två följande seklerna blev mycket kalla. Tack vare
den välsignade Golfströmmen är hamnarna vanligen isfria. Märkligt nog är klimatet i Akureyri på nordkusten så milt
att rönnar och björkar kan överleva.
Ön "upptäcktes" från Norden år 850
av svensken Gardarr Svavarsson med
några följeslagare och kallade ön för
"Gardarrsholm". Före denna tid hade
dock irerna bosatt sig på ön under tiden
550-750, men endast i ringa omfattning.
Jag är definitivt ingen kännare av Islands
tidiga historia, men här är det segelkonsten i Norden det gäller. Gardarr hade
varit på Hebriderna för att hämta sin
hustrus arv. Då han skulle segla genom
Pentland Firth mötte han motvind och
troligen fick han också kämpa mot tidvattenströmmar, som kan nå en fart på
upp till nio knop. Jag har själv passerat
detta sund 1937 från väst.
Gardarr hamnade istället för i Norge
på nordöstra Island vid nuvarande Husavik. Han lär även ha seglat österut och
konstaterat, att det var en stor ö. Det var
en rekorderlig vinddrift.
De flesta isländska landnamsmaend
kom från Norge i slutet av 800-talet och
början av 900-talet. I Landnamab6k, som
skrevs 1130, antecknades, varifrån de
kom och var de "tog land". Det var Harald Hårfagres (860-930) hårda framfart
som medförde, att de förnämsta ätterna
874 flyttade till Jämtland och Island.
islandingabok är skriven av prästen
Ari den Fr ode Thorgilsson och är en kort

översikt över Islands historia från landnamstiden till ca 1120 och bygger på
muntliga berättelser. Han daterade Islands första bebyggelse till när kung Edmund den Helige dräptes 870.
Avståndet
från
Shetlandsöarnas
nordligaste udde till Färöarna är ca 20
mil och från Färöarna till Island ca 25 mil
samt från Shetlandsöarna till Norge 20
mil. Shetlandsöarna hette på nordiska
Hjaltland, där "hjalt" betyder svärdsfäste. 99 procent av alla ortsnamn är av
skandinaviskt ursprung.
Shetlandsöarnas högsta punkt är
Rona's Hill på Mainland, som är 445 m ö
h. Islands högsta topp är hela 2119 m och
heter Hvannadalshnfkur på Vatnajökull.
Som jämförelse kan nämnas att Kebnekaise i Lappland är ungefär lika högt.

Bildstenar med segelfartyg
De flesta äldre bildstenarna är från tiden
400-700 e Kr och visar på det senaste århundradet avancerade segelfartyg, vilka
säkerligen tagit lång tid att utveckla såsom de sinnrika skotnäten. Seglen är av
våder och rutade och troligen av vadmal.
De var högt placerade på masten för att
bättre kunna fånga vinden. På Historiska
museet finns de vackraste bildstenarna
och inte på ursprungsön Gotland. Bildstenarna är av lättbearbetad kalksten.
Som exempel kan följande nämnas:
- Ardrestenen från ca 750 i Statens Historiska Museum. Den är både vacker
och ger mest om segelkonstruktion.
- Hejnum med ett vackert vikingaskepp
- Häggeby kyrka i Uppland roddbåt
med 12 par åror samt styrman
- Lärbrostenen från Hammarsängarna
inte långt från Slite, numera i Bunge
museum nära Fårösund
- Sandastenen med roddbåt från när-
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les Werner i sin bok "A fresh approach to
knotting and ropeworks", Victoria i Australien 1992 s 76 kallar overhand neffing.
Bildstenarnas största värde är, att de
så tydligt beskriver riggen och seglen under vikingatiden. seglen användes nattetid som skydd för den sovande besättningen på samma sätt som i vrakekor i
Skåne och Blekinge in på 1900-talet och
kallades tjäll.
Litteratur: Professor Sune Lindqvist, Stockholm 1941 och profesor E Nylen: "Gotlands
Bildstenar" 1978

Runstenar med skepp
Sveriges äldsta runsten har påträffats på
Gotland och inte till exempel i Uppland,
som annars har flest runstenar i vårt
land. Runskriften finns i Maos och är
från 200-talet.
Latinska bokstäver kom med munkar
på 800- och 900-talen.
En av Sveriges vackraste runstenar,
Sparlösastenen i Västergötland, från 900talet har ett segelfartyg. Som andra exempel på runstenar med skeppsbilder kan
nämnas Lekbergs kyrka i Östergötland
och Tullstorp, ost om Tomelilla, i Skåne.
Den sistnämnda har ett skepp med snabelformade för- och akterstävar, "vaedderstaevar".

Mynt med segelfartyg

Bildsten, Lillbjörs, Stenkyrka socken, Gotland, 700-talet e Kr.

-

heten av Klintehamn, nu i Gotlands
fornsal i Visby
Smisstenarna från När, nu i Statens
Historiska Museum
Tjängvidestenen i Alshag har en av
de bästa skeppsbilderna
Det finns många bildstenar på Got-
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land, vilka rests efter 400-talet, särskilt
under två tidsperioder. Se "Skepp och
smide" s 75-78 och då särskilt s 76.
Observera, att det även finns bildstenar i Baltikum.
Jag kan bidra med att framhålla, att
skotnätets knopar påminner om vad Char-

I den förträffliga P Haubergs "Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil
1146", Memoires de l'Academie Royale
des Sciences et des Lettres de Danemark" , Köpenhamn 1900, finns bilder av
tre mynt, varav två från Björkö och ett
från Skåne. De föreställer tre vikingatida
fartyg med råsegel, och i "Skepp och smide" Statens Sjöhistoriska Museum, Borås 1987, finns åtta mynt med vikingatida
segel på s 80.

Cunobelinus var engelsk kung från ca
10 e Kr och avled 43 före den andra romerska invasionen. Han hade Colchester
som huvudstad och underlade sig stora
delar av sydöstra England. Ett mynt från
denna tid med skrov, mast och rå har påträffats. Han kallas även Cymbeline. Eftersom romarna troligen använde segelfartyg för att transportera sina legioner så
borde engelsmännen fått en tankeställare
och tagit efter bruket av segel men redan
då tycks den bekanta engelska konservatismen ha härskat så det dröjde ca 500 år,
innan man allmänt övergick från rodd till
bekvämare fartyg. Cunobelinus kopierade romerska mynt som förebilder.
Skeppsnobel präglades i England
1344-1550. Det fick 1465 namnet rosenobeL Utsidan visar ett skepp, vari kung
Edward III (regeringstid 1327-1377) står
hållande svärd och sköld samt på skeppssidan en ros.
På Helgö i Mälaren har man funnit ett
östromerskt mynt, Marcianus solidus,
450-457 e Kr. På Öland påträffades i ett
järnåldershus
romerska
silvermynt
främst till år 474 även med segel. Hans
Hildebrand och Knut Stjerna är några av
källorna. Det finns flera karolingiska
mynt med skeppsbilder bland annat ett
från slaget vid Hedeby omkring 825 med
fåglar på andra sidan av myntet.
995-1005 e Kr präglades de första
svenska mynten i Sigtuna. Kungl. Myntkabinettet i Stockholm har omfattande
samlingar med fler än 500.000 föremål,
varav 200.000 härrör från vikingatiden.

stadssigill med segelfartyg
Många västeuropeiska kust- och flodstäder hade skepp, främst holkar och koggar, i sina stadssigill, vilket med all tydlighet visar, att man insåg sjöfartens betydelse. Dessutom var fartygen dekorativa.
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Se vidare Herbert Ewe: "Schiffe auf Siegeln", 1972. Ordet "sigill" betyder faktiskt
segel, men det är ett annat slags segel.
Jämför med "försegling" och "besegling"
samt "insegel". Se E Hildebrand "Svenska sigiller från medeltiden" 1862-1867.
Som exempel kan nämnas:
- Bergen, Norge, 1299 och 1376
- Damme, vid Bri.igge, Belgien, 1309.
Ett stort sjöslag utkämpades år 1213
mellan engelsmän och fransmän vid
Damm e
Danzig, Polen 1294 och 1400. Bild i E
Hornborg: "Kampen om Östersjön",
Stockholm 1945 s 56
- Dover, Kent, England, 1305? och 1384
- Elbing (Elblag), Polen, 1242, Se
Hornborg
- Faversham, Kent, England
Glouster, Severn, England
- Hastings, Sussex, England, 1200-talet,
två sigill
- Helsingör, Själland, Danmark
- Kerteminde, Fyn, Danmark
- La Rochelle, Frankrike, 1100-talet
- Li.ibeck, Tyskland, början av 1200-talet. (Bild se TiS 1994:2)
Middelfart, Fyn Danmark
- New Shoreham, England, 1295, "Noc
hulio singno ...
- Nieuwpoort, Belgien, 1237
- Nyköping, Falster, Danmark
- N ysten, Lolland, Danmark
- Poole, Dorset, England, 1323
- Rye, Sussex, England
- Sandwich, England
- Southampton, England, 1200-talet
- Stralsund, Tyskland med stävroder,
1329. (Bild se TiS 1994:2)
- Stubbeköbing, Falster, Danmark,
1376, kanske tidigare
- Winchelsea, Sussex, England, slutet
av 1200-talet, dopfunt i katedralen.
Där finns från ca 1180 ett träsnitt med

244

-

häckroder, vilket är det första i norra
Europa
Wismar, Tyskland, 1256, Se Hornborg
Yarmonth, Isle of Wight, England

New Shorehams stadssigill från 1295:
"Hoc hulci sin gno ... " Efter Herbert E we:
"Schiffe auf Siegeln", 1972.
Märkligt nog har Vänersborg, som
grundlades först 1643, ett koggliknande
stadssigilL Strömstad har också ett skepp
i sitt stadsvapen. Det är ett tremastat fartyg av äldre typ, se Nordisk Familjebok.
Kalmar har det äldsta svenska stadssigillet. Väddö skeppslag har sigill från 1654.

Argumentering för och emot
tidig segling i Norden
En argumentering är alltid en fråga om
värderingar.
För
Emot
En annan syn på
Människors naturtiden under bronsliga lättja
åldern än nu
för tiden
Islands sena koloVetgirighet om
förbättringar
nisering

Impulser från
Medelhavet
De stora floderna i
Europa erbjöd goda
kontaktmöjligheter
Hällristningar med
eventuella trädsegel
Pyteas segling till Nordsjön 324 f Kr. År 16 e Kr
trängde romarna uppför
Weser, vilket borde ha
observerats på Jylland
Rodd höll besättningsmännen varma i kallt
väder även om rodd
var ansträngande, medan segling var kallt
Vi har endast två fasta tidpunkter, Pyteas 324 f Kr och år 16 e Kr, och den
förstnämnda är inte helt tillförlitlig. Tacitus berömda påstående kan inte tolkas
generellt om ett för honom stort okänt
område, som till stor del var förborgat

för övriga världen, medan romarna bredde ut sig främst kring Medelhavet , som
de hade direktkontakt med bland annat
under många århundrandens krig. Tacitus kategoriska skriftliga påstående bör
inte accepteras utan vidare, då vi själva
inte har tillräcklig information liksom
Tacitus. Det är enligt min åsikt troligen
ensidigt och ej välbelagt.
Jag erkänner uppriktigt, att jag inte
begriper, varför det tog så lång tid att
införa seglingen i Norden trots över 40
års efterforskningar och grubblande på
gåtan, och kan inte göra en samlad bedömning, som kan vara vetenskapligt acceptabel. Det är så obegripligt - för att
tala klarspråk- både ofattbart och oförklarligt.
En av orsakerna är, att vi har alltför
bristfälliga skriftliga kunskaper om
bronsåldern i Sverige. Den bästa sammanfattningen i bokform har sammanställts av Statens Historiska Museum om
Vendel tiden.

Kronologi över segelkonstens utveckling
År

Händelse/Företeelse

7500 f Kr
5000
4000
3000

Fynd av paddel i Starlaar i Yorkshire från denna tid

2600
2000
2000-1000
1700-500
1500
1400-1100
1000
700-600

Sumererna hade vassbåtar med segel på floderna Eufrat och Tigris
Segelfartyg på Nilen enligt lerkrukor från Negadeh
Kretas storhetstid var till stor del baserad på seglande skepp. Koppar
har påträffats i Skåne. I Egypten ett 31 långt segelfartyg
Guldring i Tiryus på Pelopennesos med segelbåt
Egypten, modeller av segelfartyg i Mehenkvetres gravkammare
Fenisiskt handelsvälde med segelfartyg
Hällristningar i Norden med bilder av skepp utan segel
Egyptens drottning Hatsheptsus skepp
Greker köpte bärnsten från Östersjön
Ädla metaller från norra Italien i Skandinavien
Homeros skrev "Odysseus", som seglade
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500-300
324

Seglade fenicierna från östra Medelhavet till Britannien för att hämta
tenn i Cornwall i sydvästra England
Pyteas seglar från Marseille till England, där han får höra berättelsen
om Ultima Thule på sex dagsresors avstånd åt norr

320-310

Hjortspringbåten, som paddlades , upptäcktes 1863 i Danmark

200

Seglande skepp i Holland

60

Venetcrna vid Biscaya hade högbordiga skepp med segel av djurhudar

55 och 54

Caesar invaderar England. Romersk järnålder med fynd i Norden
Guldbåtsmodell med mast och rå funnen i Broighter på Irland

5 e Kr

Romersk flotta i Elbes mynning

16

Romersk flotta i floderna Ems och Weser

10-43

Cunobelinus lät prägla mynt i sydöstra England med seglande skepp
med skrov, mast och stag

43

Romersk invasion av England

0-200

Skrivkonsten i Norden
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Eutropius krönika berättar om sjörövare vid Britanniens kust

315

Danmark, Nydambåten för rodd

365

Castius romersk vägkarta till Engelska kanalen

376

Västgoterna går över Donau

440

Orostid vid södra Östersjön med nedgrävda guldting

475

Romerska guldmynt i större mängd på öar såsom Borgholm och
Gotland i Östersjön långt från kusterna

500

Den östromerske historieskrivaren Jordanes skriver om västgoterna.
Beowulfskvädet nedtecknat på 900-talet behandlar sjöfärder på 500talet

516

Frankisk krönika omtalar, att geatas (göternas eller jutarnas?) konung Chochilaicus (Hugelik eller Hygelse) företog krigståg till Frisland

550

Munken Brendans färd från Irland till Island i curragh (läderbåt)
med segel

68

Romersk adelsman köpte bärnsten vid Östersjökusten

70

Bataverhövdingen Civilis i Holland höll flottrevy på Rhen och lät
manskapet hissa sina brokiga kappor som segel

562

Procopis beskriver Seandia och Thule Svear koloniserar baltiska kusten

98-100

Tacitus (55-120) skrev "De Germania" om svionernas skepp. "Segel
hissa de icke"

600-700

Vendeltid. Båtgravfält i Uppland-Västmanland bl a i Valsgärde och
Tun a

100

Björke- eller Hillebåten i Gästrikland

625

Sutton Hoo-skeppet i England

Ptolemaios karta

600-talet

Fynd av Kvalssundsskeppet med segel

150

650

Gotland hade förbindelser med Grobin i Baltikum. (Se TiS 1994:2)

700-talet

Bildstenar på Gotland visar segelfartyg med avancerade skotnät

793

Vikingaanfall mot klostret Lindisfarne vid Englands ostkust

Det finns inget bevis för att man använde
segel i Norden före år 600 e Kr, men det
är högst sannolikt!

Sintsatser

Nydamskeppet i Gottorps slott från ca 315 e Kr.
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Vad är då realistiskt att tro i fråga om
segelkonstens införande i Norden? Jag
har försökt lägga fram nakna fakta beträffande bland annat den anmärkningsvärt sena kolonisationen av Island.
I vår kritiska och skeptiska tidsålder
måste man vara mycket försiktig med kategoriska påståenden utan att ha bra på
fötterna särskilt då vi vadar ut för att

färdas till sjöss . Vid Vadehavet i sydvästra Jylland med öarna Fanö, Römö och
Sylt bör fiskare ha upptäckt seglande romerska fartyg år 5 och 16 e Kr. Bland
vetenskapsmän finns en benägenhet att
mena , att det oförklarliga inte finns .
Som jag nämnt på flera ställen, har jag
inte funnit någon logisk förklaring till,
varför vi inte har några bevis på segelfartyg i Norden före 600 e Kr. Historietolkning är särskilt svårt, då man inte har
påtagliga fynd, som den nu så berömde
"Ismannen" . Han påträffades av en
slump 19 september 1991 på en hög höjd
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i Alperna beroende på att isen smält mer
än vanligt och att han dessutom bevarats
på ett utomordentligt sätt.
Jag hoppas, att några i Norden systematiskt skall söka efter mastfötter och
andra segelbevis i mossar eller på botten
av sjöar eller vid våra kuster. Det finns
ännu vad som kallas "the benefit of
doubt", då det gäller segelkonsten i
Skandinavien. Varför blommade de stora vikingafärdena upp först i slutet av
700-talet?
Är den sena kolonisationen av Island
ett slutgiltigt "bevis" på att seglingskonsten troligen var allmänt accepterad i
Norden först omkring 600-800 e Kr? Det
är åtminstone en hypotes , som kan diskuteras.
Vi vet ju inte ens vad hällristningarna
egentligen innebar och har så ringa material om den tidiga bronsålderns människors föreställningsvärld . Först under
vendeltiden fick arkeologer flera konkreta bevis tack vare bland annat båtgravarna i Uppland. Norden låg alltför
länge i bakvattnet på Medelhavskulturens segelfartyg.
Vad som är förnuftsmässigt för människor nu för tiden, var troligen inte
gångbart för bronsålderns människor.
Att vetenskapligt förklara orsaken till
det sena accepterandet av segelkonsten
är förvisso mycket svårt. Själv har jag
grubblat i över 40 år utan att finna en
rimlig förklaring.
Då man pläderar för en hypotes bör
man har en bra förankring i verkligheten
liksom en bra mastfot så att masten står
stadigt, även då vindtrycket är hårt på
seglet.
Under det i övrigt "galna" 1980-talet
hade dock intresset för arkeologi och historia märkbart ökats.
Som en jämförelse med segelkonsten
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kan nämnas, att det äldsta fyndet i vårt
land av ett hjul gjordes i trakten av Flen i
Södermanland. Det dateras till 400 e Kr,
men det är högst troligt att hjul har använts i Norden långt tidigare. Hjul utnyttjades redan ca 4000 år f kr i Ur i
Numerien.
seglingskonsten i sig själv är inte så
mångfacetterad som många andra innovationer utan egentligen relativt enkel.
Ligger problemet i:
l. Brist på kommunikation mellan
södra och norra Europa?
2. Ovilja att acceptera nya lösningar,
vilket inte alls är ovanligt nu förtiden .
Exempel: Tysken Alfred Wegeners
teori om kontinentalförskjutningen, som
han framlade 1912 accepterades först på
1950-talet. Den förklarar orsaken till
jordbävningar med platteknotik.
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Under samlingsr ubriken "Ledare" finner man exempelvis följande:
"Då och då bör man slå ihjäl en amiral för att sporra de övriga (Voltaire) ".
Vad var det som låg bakom detta
Voltaire's uttalande? Svaret borde finnas
i CANDID E. Mycket riktigt, Candide
med sällskap (Pangloss och Martin) flyr
från en hotande fångenska p i Frankrike
med ett holländsk t fartyg destinerat till
Portsmou th, varifrån de avser fortsätta
resan till Venedig och den älskade Kunigunda. De kommer så småningo m upp
under engelska kusten och in i Portsmouth's hamn och Voltaire skildrar detta på följande sätt:
"Medan de talade om detta (fransmän, engelsmän, kriget m m) närmade
sig fartyget Portsmou th. Stranden var
fylld av en massa människo r som ivrigt
säg ut mot däcket på ett av flottans fartyg. Där låg en ganska stor och tjock man
på knä med förbundna ögon, och fyra
soldater stod uppställda mitt emot ho-

nom och sköt var en och tre skott genom
hans huvud på det mest fredliga (?) sätt i
världen, varefter hela församlingen
skingrade sig, ytterst nöjd och belåten.
-Vad är nu allt detta? utropade Candide. Och vad är det för en ond makt som
härskar överallt? Och han frågade vem
den kraftige mannen var som man just
avrättat så ceremoniö st.
-Det är en amiral, blev svaret.
- Och varför dödade man den amiralen?
- Jo, svarade man honom, därför att
han själv inte har dödat nog många. Han
har levererat batalj mot en fransk amiral,
och nu har man upptäckt att han inte gått
tillräckligt nära denne.
- Men, sa Candide, den franske amiralen måste ha varit lika långt från den
engelske som denne från den franske .
-Det kan inte förnekas, svarade man
honom , men i det här landet anser man
det lämpligt att då och då avrätta en amiral för att de andra skall bli modigare.
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(" ... mais dans ce pays-ci il est bon de
tuer de temps en temps un amiral pour
encourager les autres")
Candide blev så häpen och chockerad
över vad han bevittnat att han inte ens
ville sätta sin fot på detta lands jord. Han
gjorde i stället upp med den holländske
skepparen att utan uppskov segla honom
till Venedig .. . "
Så långt Voltaire och Candide. Och
för att använda Candides ord: Vad var
nu allt detta? Ja, berättelsen har naturligtvis en verklighetsbakgrund: Amiralen
John Byngavrättades den 14 mars 1757
ombord på HMS Monarque i Portsmouth's hamn. Vad var det då denna
amiral hade gjort- eller icke gjort- som
kom krigsrätten att fälla dödsdomen?
John Byng var son till en framgångsrik amiral, som efter en överlägsen seger
över spanska flottan nådde högt i karriären både inom flottan och socialt. Sonen,
John, gjorde en tämligen ordinär karriär
i Royal Navy, kanske något underlättad
genom sin fars höga ställning. Han blev
"rear admiral" 1745 och vice admiral
1747. Han hade bl a tjänstgjort i Medelhavet under flera år.
Efter krigsutbrottet 1755 sändes han i
maj 1756, då amiral, till Medelhavet med
en tämligen svag eskader för att försvara
Minorca. Vid denna tid var en stark
fransk sjöstyrka under rörelse i västra
delen av Medelhavet. Den brittiska regeringen hade inledningsvis gjort den bedömningen att fransmännen var på
väg till Nordamerika eller möjligen norra
Irland. Byngs eskader var därför inte så
stark, som den lätt kunde ha varit om
amiralitet och regeringen hade uppfattat
situationen på ett riktigt sätt. Nu var man
mest intresserad av att konstatera ett
eventuellt franskt utlöpande ur Medel-
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havet. Men Byngs instruktioner stod fast
och han hade fullt klara order vad gällde
Minorca. Fortet och garnisonen där skulle med tillgängliga resurser undsättas vid
ett eventuellt anfall.
Byng låg med sin eskader i Gibraltar
då underrättelser anlände att fransmännen landstigit på och invaderat Minorca
och nu belägrade Fort S:t Philip och att
den franska flottan understödde operationen.
Byng, som alltjämt var missbelåten
med styrkan och stridsmässigheten i sin
eskader, lämnade Gibraltar och styrde
mot Minorca för att lösa sin uppgift:
Undsätta garnisonen på Minorca.
Så småningom kom de båda sjöstyrkorna i kontakt med varandra. De var till
antalet fartyg i stort sett likvärdiga, men
fransmännens artilleri något överlägset.
Alltså en viss styrkeöverlägsenhet för
fransmännen, men icke alls så stor som
somliga efteråt velat göra gällande.
Byng, som med sin eskader hade lovartsläget, förberedde anfall och skulle
formera sin eskader för strid, intaga "Iine
ofbattle". Detta fördröjde huvudstyrkan
något, under tiden hade det engelska avantgardet - den främre delen av stridslinjen- kommit inom skotthåll för fransmännen. Artilleristriden började mellan
avantgardet och den franska styrkan,
som redan var i sin stridsformering och
med bredsida efter bredsida besköt det
engelska avantgardet. Ett engelskt fartyg
sänktes och flera fick träffar och blev illa
åtgångna. Den engelska huvudstyrkan
hade inte kunnat ingripa, då den under
eldstriden fortfarande var under manöver för att formera " Iine of battle" .
Byng fick sin eskader återsamlad,
men skadorna på flera fartyg var så svåra
att ett nytt anfall ej kunde påbörjas vid
detta tillfälle. Fransmännen å sin sida

höll sig på defensiven. De kommande
fyra dygnen användes för att reparera
och återställa fartygen i stridsmässigt
skick. Byng kallade också sina fartygschefer till ett krigsråd för att behandla
den aktuella situationen. De överväganden och diskussioner som då förekom
och de beslut som fattades syntes Byng
rättfärdiga ett tillbakadragande av eskadern till Gibraltar och lämna Minorca
och garnisonen där åt sitt öde.
När underrättelserna härom nådde
England väcktes parlamentets vrede och
folkets raseri . Byng blev omgående ersatt och hemkallad samt satt i arrest i
Greenwich . Premiärministern gjorde ett
uttalande om omedelbar rättegång och
hängning, men riktigt så snabbt gick det
inte. Krigsrätten genomförde rättegången under tiden 28 december 1756 till den
27 januari 1757 och dess domslut blev
följande:
"Amiral Byng har icke gjort sitt yttersta för att undsätta S:t Philips Castle,
vilket det var hans skyldighet att göra;
han har icke gjort sitt yttersta för att anfalla och uppbringa eller förstöra fiendens fartyg, vilket det var hans skyldighet att göra, eller för att bistå egna örlogsfartyg, vilket det var hans skyldighet att göra. För dessa underlåtenheter
att fullgöra sina skyldigheter skall 12:e
artiklen i krigslagen äga tillämpning och i
enlighet med den vikt och betydelse denna artikel har dömes till döden".
Denna artikel i krigslagarna hade införts endast ett fåtal år tidigare och tilllämpades tydligen nu för första gången.
Till domen fogades en allvarlig rekommendation om nåd grundad dels på det
faktum att lagens bokstav ej gav något
handlingsfrihet åt krigsrätten, dels på att
denna ansåg att Byngs åsidosättande av
sina skyldigheter inte berodde på vare

sig feghet eller bristande vilja. Men regeringen och slutligen konungen vägrade
att ta rekommendationen om nåd under
övervägande och domen stod fast. Amiral John Byngavrättades på halvdäck på
HMS MONARQUE den 14mars 1757"pour encourager les autres".
Domslutet och avrättningen blev också en politisk fråga, man talade om justitiemord, man ansåg att domen var en
täckmantel för att dölja regeringens försummelser m m. Debatten härom blev
både hetsig och omfattande- men det är
en annan historia .
Ä ven den svenska sjökrigshistorien
inrymmer händelser av det slag som
skildrats här- dock utan någon antydan
därom hos Voltaire. Men ungefär vid
samma tidsepok. Den 26 juli 1789 utkämpades en sjöstrid i närheten av Ölands
södra udde mellan svenska flottan under
hertig Karl med konteramiralen Otto
Nordenskiöld som flaggkapten och den
ryska under amiralen Tschitschagovs befäl. Den svenska centern och avantgardet
genomförde striden framgångsrikt. Men
arriärgardet (den bakre delen av stridslinjen) under konteramiralen Lilljehorns
befäl höll sig utanför striden trots upprepade signaler från högste befälhavaren
att snarast rycka fram och engagera sig.
P g a denna Lilljehorns underlåtenhet att
ge sig in i striden kunde ej den erforderliga överlägsenheten för en total seger
skapas. Striden avbröts och återupptogs
icke från någondera sidan. Den svenska
sjöstyrkan drog sig tillbaka till Karlskrona och lämnade därmed möjligheter för
en samverkan mellan danska och ryska
flottorn a och ett tillfälligt fientligt " herravälde till sjöss" i södra Östersjön.
Lilljehorn ställdes inför krigsrätt i
Karlskrona. Denna dömde honom " att
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skjutas", sannolikt på ungefärligen samma grunder som Byng dömdes. Men
konungen (Gustaf III) mildrade domen
till landsflykt. Efter några månader fick
emellertid Lilljehorn återvända till
Sverige "för de trogna tjänster han gjort
Kong!. Maj :t och riket under riksdagen
1789" (medverkan vid genomdrivande
av säkerhetsakten).
Enligt historikerna har anledningen

till Lilljehorns beteende under sjöstriden
aldrig blivit nöjaktigt utredd, men det antyds att det även i detta fall funnits politiska motsättningar mellan Lilljehorn
och de adliga fartygscheferna i bakgrunden.
Dessa händelser finns utförligt beskrivna i Arnold Munthes "Svenska sjöhjältar" VII:3.

Örlogskapten
CHRISTIAN T MADSEN

Örlogskapten Christian T Madsen, som under ett år
tjänstgjort vid Huvudenheten för säkerhetspolitiska och
internationella frågor inom Försvarsdepartementet, är
under hösten tjänstledig för språkstudier i avvaktan på
sjökommendering.

Marinen i nästa försvarsbeslut
Förberedelserna inför försvarsbeslut 1996 är i full gång. I maj månad lämnades
Överbefälhavarens underlag till statsmakterna. Underlaget redovisade utfallet av ett
antal givna ekonomiska ramar. För marinens del utgör dokumentet ingen munter
läsning. Sedan 1970-ta/et har Marinen halverats i storlek. Vid nästaförsvarsbeslut
kan det inte uteslutas att ytterligare en halvering genomförs. I den lägsta nivån
redovisar ÖB marinstridskrafternas uppgående ti/118 ytstridsfartyg, sju ubåtar och
en kustarti/leribrigad.
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Denna nedslående utveckling kan ske
trots att många faktorer talar för en stark
marin. Efter kalla krigets slut betonas i
allt fler sammanhang konfliktscenarier
på lägre nivåer. Det handlar om att hävda Sveriges terrotoriella integritet och
rättigheter i de omgivande farvattnen
samtidigt som det handlar om att kunna
möta "nya hot" i form av flyktingströmmar, organiserad kriminalitet och miljöhot m m. Grunden för Försvarsmaktens
verksamhet måste dock vara förmågan
att möta väpnat angrepp i det framtida
kriget, ett krig som kan antas karaktäriseras av stor rörlighet och oförutsägbarhet. Detta sammantaget borde tala för
stridskrafter med kapacitet att agera på
alla nivåer av konfliktskalan och med
förmåga till stor rörlighet och flexibilitet
för att möta det framtida krigets karaktär. Om man sedan studerar en karta

över Sverige med omgivande farvatten
borde saken vara klar: argumenten för
en stark marin är överväldigande.
Hur kommet det sig då att marinen
inte får större genomslag i det svenska
försvaret?
Orsakerna är flera. Nedan görs ett
försök att beskriva några faktorer som
har bidragit till dagens situation:
Allmänna värnplikten
Flygindustrin
Ubåtsjakten
- Militära hotuppfattningar
- Marinens förmåga att göra sig hörd
Beskrivningen leder fram till en diskussion om vad marinen bör göra för att
få större genomslag i argumentationen
för en marin med kapacitet att lösa sina
uppgifter, såväl i närtid som vid ett framtida väpnat angrepp mot Sverige.
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Allmänna värnplikten
Uttagningen av svenska män till att fullgöra grundutbildning har sedan 1992 års
försvarsbeslut successivt sjunkit till nivåer kring 60% av årsklassen (ca 35 000
man) . Nedgången motiverades med satsning på kvalitativ förnyelse före stor
kvantitet. Inför nästa försvarsbeslut är
signalerna från statsmakterna att åter en
större del av årsklassen skall utbildas.
För att avsätta ett stort antal värnpliktiga
i krigsorganisationen fordras med nödvändighet en stor arme. Att bygga en
marin eller ett flygvapen som skulle rymma merparten av de värnpliktiga skulle
var orimligt kostsamt.

Flygindustrin
Om armen har draghjälp av den allmänna värnplikten så har flygvapnet motsvarande hjälp av "det militärindustriella
komplexet" vars kärna utgörs av SAAB
med tillverkning av stridsflygplan. Mycket nationell och personlig prestige har
satsats i JAS-projektet, och även en ansenlig summa pengar (i dagsläget drygt
30 miljarder kronor) . Flygindustrin är
beroende av beställningar från det svenska flygvapnet för att ha en chans att
överleva. Under efterkrigstiden har det
nära samarbetet mellan flygvapnet och
flygindustrin varit till stort gagn för landet. Men i dag kan det frågas om inte den
svenska flygindustrin skapar obalanser i
landets försvar genom den proportionellt
sett stora del av de samlade materielanslagen som går till fullföljandet av ett
enda projekt.

Militära hotuppfattningar
Väpnat angrepp mot Sverige är det värsta hotet som försvaret har att möta. I
diskussioner om detta hots karaktär -
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nyligen i den säkerhetspolitiska rapport
som försvarsberedningen lämnade - får
Nordkalotten, Kolabasen och dispositioner i norr en stor tyngd. I norr beskrivs
hotet i termer av rysk möjlighet att
"inom ett fåtal år" ha kapacitet att genomföra militära operationer. Vad gäller
Östersjöområdet konstateras kort och
gott att någon motsvarighet till Warszawapaktens tidigare kustinvasionskapacitet inte finns kvar. Det är det enda som
förmås sägas om Östersjön, detta för
Sverige så livsviktiga hav. Någon diskussion om våra behov av att även under
kris och krig kunna utnyttja havet för
våra syften förs inte.
I en krympande försvarsekonomi är
det väsentligt att göra korrekta prioriteringar, bl.a. geografiska sådana. En obalanserad kraftsamling till försvaret av
norra Sverige missgynnar inte bara marinen, allvarligare är att den dessutom är
till skada för landets samlade försvarsförmåga.

Ubåtsjakten
Ubåtskränkningar av svenskt territorium
har förekommit under hela efterkrigstiden. Under 1980-talet fick dessa en dramatiskt ökad betydelse för marinens prioriteringar. Märk väl, det gjordes inga
nämnvärda omprioriteringar av försvarets samlade resurser. I efterhand är det
alltid lätt att säga vad som var rätt eller
fel, men det måste ändå sägas att marinen genom sin hårda prioritering av
ubåtsjakten tappade perspektivet på vad
som trots allt är huvuduppgifter för en
marin: att skapa förutsättningar att utnyttja havet för egna syften och förvägra
fi ende n att göra de tsamma. Under åren
av ubåtsjakt tappade marinen bort sin
förmåga att argumentera för betydelsen
av dessa sina huvuduppgifter.

I allt för hög grad har marinens existensberättigande kommit att knytas till
ubåtsjakten. När nu ubåtskränkningarna
synes vara i avtagande , eller obefintliga,
får det effekten att luften gått ur marinens argumentation för resurser. Det
skapar ett dåligt utgångsläge för nästa
försvarsbeslut

förhållandet ofta det motsatta, en önskan
att så tidigt som möjligt få så bred stabserfarenhet som möjligt. Sammantaget ger
detta en dålig representation för marinen
i integrerade staber. Och det är i de integrerade staberna som underlaget för försvarsbesluten
skapas.

Förslag till åtgärder
Marinens förmåga att göra sig
hörd
Det grundläggande problemet för marinen inom detta område är att marinen
har varit splittrad: det är ingen hemlighet
att den interna striden mellan flottan och
kustartilleriet har hämmat förmågan att
argumentera för marinens sak. Kanske
har problemet minskat de senaste åren,
men borta är det inte. Resultatet har blivit att de två andra försvarsgrenarna
lyckats få större genomslag än marinen.
Lägg till detta att marinen är den klart
minsta försvarsgrenen , såväl i numerär
som i tilldelade resurser, så blir problemet att göra sig hörd än mer uttalat.
Ett annat problem är att marinen utsätts för "konkurrens" inom verksamheten till sjöss. I tider av ekonomiska åtstramningar bevakar organisationer särskilt noggrant sina intressesfärer, så även
Kustbevakningen och Sjöfartsverket.
Detta medför att marinen i sin argumentation för anslag tvingas ödsla krut på att
föra "flankkrig" mot dessa två organisationer.
Slutligen måste nämnas den tradition
som ligger i att vara marinofficer: det som
eftersträvas av den unge (och även äldre)
officeren är att få vara till sjöss. Att tjänstgöra iland vid integrerade staber på olika
nivåer är inte något som kan konkurrera
med sjötjänsten för de flesta marinofficerare. För en generalstabsofficer i armen är

Efter att ha presenterat alla dessa "svårigheter" som marinen har att föra sin argumentation infinner sig frågan om vad som
kan göras åt situationen. Några förslag
som snabbt åstadkommer förbättringar
presenteras inte. Snarare rör det sig om en
långsiktig förändring av marinens och marinofficerens sätt att arbeta.
För att börja med de två först behandlade faktorerna : den allmänna värnplikten och förhållandet att vi har en flygindustri med stort inflytande . Dessa i sig
har marinen svårt att påverka . Kanske är
det bara att gratulera de andra försvarsgrenarna till den draghjälp de har i sin
argumentation. Men något bör ändå göras från marinens horisont. Vad gäller
värnplikten kan och bör marinen i alla
lägen fortsätta att förorda att krigsorganisationens behov måste vara styrande
för uttagning till grundutbildning. Vidare
måste kvalitet gå före kvantitet. Sedan
skulle marinen kunna försöka få motsvarande hjälp som flygvapnet, genom att
kraftigare lyfta fram vår militära skeppsbyggnadsinsdustri - speciellt ubåtsindustrin - att den faktiskt haft rejäla exportframgångar. Det kommer inte alltid fram
i debatten om vilken del av försvarsindustrin som Sverige fortsatt skall satsa på.
För att möta den ofta förekommande
hotuppfattningen, om det stora hote t i
norr vis a vis situationen i Östersjön,
krävs en diskussion på alla nivåer, från
Försvarsdepartement till regionala mili-
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tära staber. Svensk försvarsplanering
måste förmås att frigöra sig från föreställningar som är baserade på det kalla
krigets verklighetsuppfa ttningar. Var
finns motiven för Ryssland att genomföra gränsinvasion mot norra Sverige?
" För att skydda Kolabasen" har det anförts, men det borde vara uppenbart att
det finns många billigare och bättre sätt
att skydda denna bas än att starta ett krig
på Nordkalotten. Samtidigt måste betonas, att bara för att det i Östersjön, idag,
saknas kapacitet att genomföra en invasion av Normandie-typ innebär inte det
att betydelsen av kontroll över Östersjön
och svenska hamnområden har minskat i
betydelse för en potentiell fiende.
Det behöver också påminnas om att
sjöstridskrafter har den egenskapen att
de med kort varsel kan omgrupperas och
tillföras ett område. Detta glöms ofta
bort när hänvisningar görs till dagens situation i Östersjön, med en rysk östersjöflotta med ringa kapacitet.
I mycket låga ekonomiska nivåer för
försvaret måsten även en debatt föras
om vad som egentligen är väsentligt att
försvara för att staten Sverige skall kunna bestå. Om inte resurserna räcker till
för ett fullgott försvar av hela landet, all
retorik till trots, måste rimligtvis försvaret av de centrala/sydliga och befolkningstäta delarna av Sverige vara klart
prioriterade i förhållandet till mer perifera delar av landet. Detta talar för en fortsatt stark marin även i mycket låga ekonomiska nivåer.
En stark marin måste vara komplett,
med förmåga att lösa alla uppgifter längs
hela konfliktskalan. Att segra i strider
med fientliga stridsfartyg är emellertid
dimensionerande vid utvecklande! av
marinen. Trovärdighet måste finnas på
detta område annars finns inte heller för-
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mågan att agera vid lägre konfliktnivåer.
Efter de gångna årens betoning av ubåtsjakt finns det också anledning att i olika
sammanhang förklara att ubåtsjakt är en
viktig funktion men att den långt ifrån
utgör huvudmotivet för en svensk marin.
Här ansluter diskussionen om marinens förmåga att göra sig hörd. Marinen
måste öka sin "närvaro" vid de platser där
försvarsbesluten och -planeringen skapas.
Våra dugligaste officerare skall inte enbart tjänstgöra till sjöss de första femton
till tjugo åren av karriären utan de måste
även placeras på befattningar med möjlighet att föra fram det marina budskapet.
Nu kan det anföras att antalet marinofficerare inte räcker till för detta, men då får
vi bestämma oss för vad som är viktigt och
vad som är mindre viktigt. Marinen måste
strömlinjeforma sin organisation så att det
bemannas där det bäst behövs. Vi får
minska antalet renodlat marina staber
(läs marinkommando n och förbandsstaber till sjöss och iland).
Ofta argumenteras det att marinen
måste "matcha" andra försvarsgrenars
organisation och således själv bygga upp
en organisation med plats för många
kommendörer och överstar. Men det håller inte; det blir i längden inte trovärdigt
gentemot statsmakterna, än mindre
gentemot marinens egen personal. Varför ska vi exempelvis ha tre marinkommandon för att leda lite mer än trettio
stridsfartyg, som blir fallet i lägre ekonomiska nivåer, allt enligt ÖB:s underlag?
Förmodligen blir det dessutom mycket
bättre om en chef får det samlade ansvaret för sjöstriden.
Vi får också överge principen om att
vara kaderbemannade för att på sikt
kunna överleva som en marin värd namnet. Men vi får inte göra avkall på förband med förmåga att lösa de uppgifter

som vi hävdar att marinen skall ha. Då
klipper vi av den gren vi sitter på.
För att skapa en förmåga att tala med
en stämma måste strävandena att komma tillrätta med den kvarstående interna
splittringen inom marinen forceras . Varför inte en gång för alla fullständigt integrera flottan och kustartilleriet? Om marinen till att börja med talar med en röst
och sedan genom ökad bemanning får
successivt ökad förståelse och stöd frå n
högkvarter och Försvarsdeparte ment
skapas också förutsättningar att klara av
konkurrenssituat ionen gentemot Kustbevakning och Sjöfartsverk.

Avslutning
Marinen har inför nästa försvarsbeslut
hamnat i ett dåligt utgångsläge. Avsak-

naden av draghjälp av parallella intressen, den ofta förekommande obalanserade uppfattningen om hotet mot norra
Sverige, den ensidiga marina prioriteringen av ubåtsj akt med påföljande
"minkdebatt" och, slutligen, marinens
dåliga förmåga att föra sin argumentation, alla dessa faktorer har bidragit till
att marinen kanske ytterligare en gång
skall halveras.
Förhoppningsvis skall det inte bli fallet men då fordras att marinen "tar initiativet " genom en målmedveten och långsiktig satsning på att föra ut budskapet,
att vad som sker på, i, eller över Östersjön alltid kommer att vara av vitalt intresse för Sverige. En stark svensk marin
borde sedan vara en självklarhet i detta
sammanhang.

Film/video som speglar händelser i marinen från
seklets början fram till vår tid finns i AMFs arkiv
som är ett av de största militära filmarkiven.
Ring , taxa eller skriv!
Vi hittar snabbt dokumenterat material.

ARME- MARIN- OCHFLYG FILM
Skeppargatan 61, 114 59 Stockho1m
Tfn 08- 667 09 40 Fax 08-663 67 41
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Fragment ur rysk och sovjetisk
marinhistoria
Ledamöterna Harry Engström och Magnus Haglund bidrar här- helt oberoende av
varandra- med var sin intressant artikel

Utvecklingen av den ryska flottans ledningsorgan

1802-1921
Översättning: ledamoten Harry Engström
Källa: Morskoj Svornik nr 611981
Författare: Kapitan J. rangen V. Simonenko, kand.hist vetensk.
Reformeringen av den ryska statsapparaten i 1800-talets början påverkade också organisationen av flottans ledningsorgan. År 1802 skapades Sjökrigsministeriet, som 1815 omdöptes till Sjöministeriet. I detta ingick dels Amiralitetskollegiet, som ledde flottans personalrekrytering samt försörjning med alla former av
förplägnad och beklädnad, byggnad och
utrustning av fartygsmaterielen, samt
Amiralitetsdepartementet, som svarade
för alla anläggningar i land jämte hydrografien. Dessa organ hade en rådgivande
uppgift; funktionen som krigsledning och
ledare för stridsutbildningen hade de intet ansvar för.
År 1836 omorganiserades Sjöministeriet. Alla operativa frågor hänsköts till
den nytiiisatta Marinstaben, som snart
namnändrades till Marina huvudstaben .
Fem år senare förenades den med Sjöministeriet. I spetsen för det nya organet
sattes chefen för Marina huvudstaben ,
som samtidigt blev sjöminister.
År 1868 avskaffades den Marina huvudstaben. Dess åligganden uppdelades
mellan olika departement inom sjöministeriet och först 1885 införes begreppet
Marina huvudstaben ånyo, till sin upp-

byggnad utgörande förebild för den blivande Marinens personalstab.
Genast efter Krimkriget 1853-1856
insåg man i Ryssland ändamålsenligheten med systematisk militär planering
och centraliserad ledning. Men ännu år
1885 hade dessa ideer inte slagit igenom i
den Marina huvudstabens organisation.
Den omfattade två avdelningar; en sjökrigsavdelning och en personalavdelning, bemannade av 12 officerare. Planeringen begränsades till uppgörande av
fartygsbyggnadsprogram och ledningen
av stridskrafterna till kontroll av att de
årliga programmen för de rustade fartygens seglation verkligen utfördes. Fartygsbyggnaderna genomfördes osystematiskt; flottans mobiliseringsberedskap
och dess stridsutbildning led av allvarliga
brister. 1 Det krävdes en resolut reorganisation av sjöstridskrafterna som helhet,
som borde börja med att man skapade en
centralledning av ny typ. Till denna slutsats kom den talangfulle representanten
för den ryska militärvetenskapen, viceamiral l. Likhatjev (1826-1907) när han
utarbetade grunderna för stabstjänsten.
År 1888 föreslog han att man förutom
Marina huvudstaben, som skulle fortsät-
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ta som personal-administrerande organ,
skulle skapa en Marinens generalstab
som skulle ansvara för flottans utveckling och användning i strid. Denna stab
avsågs innefatta statistisk, strategisk, taktisk, organisations- och inspektionsavdelning.2
Den obegåvade ledningen för den ryska kejserliga flottan förkastade emellertid I. Likhatjevs klarsynta propos, trots
att vissa betydande sjömilitärer3 understödde denna. Inti111904 förblev den ryska marinledningen oförändrad trots en
mängd förslag om att man centralt och i
flottorna skulle införa speciella operativa
organ, ävensom att planer skulle utarbetas för stridsutbildningen av fartygsförbanden. Marinledningens byråkratiska
apparat övervägde dessa förslag med ansvarslös långsamhet. Först en månad före
utbrottet av kriget mot Japan bildades en
"Strategisk sektion" i huvudstaben , bestående av 12 officerare, som inte hann
få någon inverkan på den händelseutveckling,4 vilken som bekant i fortsättningen skulle ta en så tragisk vändning.
De svåra nederlagen till lands och till
sjöss under det rysk-japanska kriget
1904-1905 vittnade om självhärskardömets ruttenhet och dess krigsmaskins
bristfällighet. Kriget framtvingade en
översyn av många frågor rörande fartygens byggnad och utrustning och flottans
organisation och utnyttjande i krig. Kriget fick stor inverkan på den taktiska utvecklingen och medförde förbättringar
rörande förbandens ledning och stabstjänsten.
Flottorna förblev alltjämt ensartade,
men reella möjligheter att använda ubåtar i strid började skönjas. Snart föddes
marinflyget I samband med den snabba
utvecklingen av medlen för radiosamband öppnades nya perspektiv för meto-
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derna för stabernas ledning av flottornas
förband. Under denna period aktualiserades frågan om upprättande av en Marin generalstab ånyo. Nu var det en ung
stabsofficer, A. Sjeglov, som tog initiativet. I "Strategisk översikt av det ryskjapanska kriget" gjorde han en kritisk
granskning av sjökrigshändelserna, avslöjade bristerna i flottans utbildning och
verksamhet och fastslog ledningens felgrepp och följderna härav. I en något
omarbetad "stabsvariant" framlade
Sjeglov sina åsikter om hur den Marina
huvudstaben borde uppbyggas och struktureras. Bland annat föreslogs den innehålla två avdelningar- en strategisk med
fyra underavdelningar (operativ, rysk
och utländsk statistik, historisk) samt en
mobiliseringsavdelning med två underavdelningar (personal och materiel).
stabens stat skulle omfatta en viceamiral, tio stabs- och 33 övriga officerare
jämte biträdes- och betjäningspersonal.5
Den Marinens generalstab, som organiserades 24 april (7 maj) 1906 hade dock
bara en avlägsen likhet med vad som förutsågs i sistnämnda projekt. Även sjöministeriets " nya" ledning präglades sålunda av mycken kortsynthet. Sedermera
förbätt rades dock stabens organisation
successivt och dess funktioner vidgades.
Dess verksamhet inriktades på planläggning av ryska flottans verksamhet i Östersjön och Svarta Havet under ett "europeiskt" krig. Staben utarbetade nybyggnadsprogram , planer för preparering av
sjökrigsskådeplatserna, för flottornas
och förbandens organisation och för fartygens taktiska utnyttjande . Den kontrollerade flottornas mobiliseringsberedskap och stridsutbildning och de operativa organens arbete.
Från början av det första världskriget
ledde Marinens generalstab Östersjöflot-

tans och Svartahavsflottans operationer,
inriktade utvecklingen mot nya former
av stridskrafter (framför allt marinflyg)
och ordnade det material-tekniska underhållet för flotta och flottiljer. Från
1916 övergick den operativa ledningen
av ryska flottans aktiva stridskrafter till
en speciellt skapad Marinstab inom Högkvarteret. Bägge staberna leddes av samma person.

***
Efter den Stora socialistiska oktoberrevolutionens seger undergick alla ledningsorgan och centrala utbildningsanstalter hos sjöstridskrafterna lagbundna
och i grund genomgripande förändringar. Skapandet av den Röda Arbetar- och
Bondeflottan medförde naturligtvis en
rad väsentliga ändringar i ledningsorganen för flottans stridskrafter.
Den vid inbördeskrigets början reorganiserade Marina generalstaben utförde
operativ ledning av Östersjöflottan och de
nyskapade flod- och insjöflottiljernas
verksamhet. I juni 1919 skapas Befälhavarens för republikens sjö-, flod- och insjöflottiljer stab, till vilken den Marina generalstaben överlåter sina funktioner. Till
dess den avskaffades i augusti 1921 handlade Marinens generalstab organisatoriska, personal- och utbildningsfrågor.
Vid reorganisationen av ledningsorganen för Republikens sjöstridskrafter
ävensom vid ledningsverksamheten som
sådan gjordes berömda insatser av vissa
amiraler och officerare ur Marinens generalstab, vilka orubbligt och reservationslöst stod på den proletära revolutionens sida och spelade en framstående
roll i kampen mot den yttre och inre kon-

trarevolutionen . Bland dessa märks: V.
Altfater, E . Berens, A. Nemits, V. V esselov, S. Kholodovskij , S. Rodsiesokij , N.
Ignatjev och A. Malentjev.
Under de första femårsplanerna, då
stor uppmärksamhet ägnades utbildningen av ledare, politiska tjänstemän och
stabsofficerare i samband med sovjetflottans utveckling, gjordes ett stort arbete
inom dessa områden av tidigare professorer och lärare vid Sjökrigsskolan och
officerare ur Marinens generalstab, bl a
A. Stjalj , V. Gontjarev , V. Jegerjev, N.
Novikov m fl .
Erfarenheterna från arbetet inom marinens generalstab, det nya , som infördes
med utvecklingen av ledningsorgan för
olikartade stridskrafter samt vid utvecklingen av sjökrigskonsten beaktades under den fortsatta uppbyggnaden av sovjetflottan och ledningen av densamma
under det Stora Fosterländska Kriget.

Noter
l

2
3
4

5

Petrov, M., Rysslands föreberedelser
för världskriget till sjöss. M.-L. -1926
p 51-55
Flottans generalstabstjänst, Rysk sjöfart, 1888 Nr 24 p 3-44
Sjtalj A. Flottans generalstabstjänst,
Pg, förl. VMA , 1922 p 214-221
Pantelejev. Jo. Stabernas utveckling i
ryska flottan från tillkomsten till våra
dagar. D el l, L, VMA , 1949, p 58
Sjeglov, A. Stabens arbete och dess
betydelse enligt erfarenheterna från
det rysk-j apanska kriget. M. Vojenizdat 1941 , p 71 och 70
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On the other side of the hi/l
Referat: Ledamoten Magnus Haglund
I samband med ett ryskt marinhistoriskt
symposium på Kuznetsovakademin i St
Petersburg i slutet av april i år träffade
jag en rysk kollega, som tjänstgör som
chef för ryska marinstabens historiska
avdelning. Han meddelade mig då, att
det stora verket, att skriva den sovjetiska
marinhistorien, nu närmade sig sitt slut.
Den skulle troligen komma att ges ut i
fyra band och han lovade mig en uppsättning.
När jag sedan i slutet av juni i år stod i
begrepp att avsluta min tjänst som marinattache, ringde denne kollega, kaptenen av l. rangen Monakov, upp mig och
ville att vi skulle träffas, vilket vi gjorde
på ambassaden följande dag. Han överlämande då till mig de två första banden
av "Sovjetiska marinens krigsdagbok"
och utlovade att de följande två banden
skulle komma så snart de var klara - om
dom blev klara. Man saknade nämligen
pengar för att säkert kunna fullfölja uppgiften.
Eftersom jag just nu är ifärd med att
plöja igenom böckerna, kan jag förstås
inte recensera verket. Kanske ges det
möjlighet till detta så småningom och när
verket föreligger klart. Hittillsdags blir
det alltså bara ett par glimtar av speciellt
svenskt intresse.
Den första volymen omfattar tiden
1917-1941 och inkluderar alltså bland
annat Östersjömarinens verksamhet under Finska vinterkriget. En orsak till den
ganska påfallande inaktiviteten vid krigets inledning kan möjligen vara den
som anges i boken på sid 636 . Där skrivs
- i fri översättning - att "i enlighet med
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direktiv från folkkommissarien för marinen, flaggmannen av 2. graden N G Kuznetsov, (d v s just den marinchef som
lämnat sitt namn till ryska marinens förnämligaste utbildningsanstalt; fullt jämförbar med generalstabsakademin i
Moskva) hade följande uppgifter givits
till Östersjömarinen inför det befarade
krigsutbrottet:
- Skydda sina styrkor från ett möjligt
anfall från den svenska marinen.
- Uppsöka och förinta de finska pansarskeppen
- Blockera motståndarens kust
- Säkra ett antal öar i Finska viken
(Hogland, Stortyters, Lavansaari,
Seskarö och Lilla Tyters)
- Genomföra operativa och taktiska
landstigningar samt
- Lämna eldunderstöd till Röda armen."
Det intressanta från svensk utgångspunkt är förstås den första uppgiften.
Från sovjetisk sida hade man tydligen
räknat med att Sverige, på ett eller annat
sätt, skulle ställa upp på finsk sida i samband med Vinterkriget! Vad hade i så
fall varit mera naturligt än en gemensam
svensk-finsk marin framstöt mot Kronstadt-som ju var Sovjetunionens huvudbas vid Östersjön? I krigsdagboken finns
också antecknat att ubåten L-l den l december lade ut två minlinjer vid utloppslederna vid Nyhamn. Avsikten med mineringen var att förhindra de finska pansarskeppen utpassera till Sverige - d v s
förena den tänkta svensk-finska anfallsstyrkan!

Vid historiekonferensen, där för övrigt borgmästare Sobtjak invigningstalade efter vederbörlig välsignelse i ortodox
ordning, lämnade viceamiral Grisjanov,
Chef för Leningrads (!) marinbas, även
en annan intressant uppgift för svensk
krigshistorisk forskning.
Efter de krigsfallsstudier, som hade
genomförts vinter 1940-41, hade beslutats att Östersjömarinen bland annat
skulle planera för en landstigningsoperation mot Åland. Planerna på en sådan
operation låg alltså klara på våren 1941,
men, som Grisjanov sade, händelserna i
juli gjorde att planerna ganska snart blev
inaktuella. I operation mot Åland skulle
det nyligen "arrenderade" Hangö spela
en viktig roll som utgångsbas. Detta
framgick av den skiss som visades vid
föredragningen.
Den sedan länge pensionerade amiralen Amelko var en av cirka 500 deltagare

~z,

/"-~

P. l. TEKNIK AB

i konferensen. Jag hjälpte honom med
tolkning i ett samtal, som han hade med
en brittisk föredragshållare och det framgick då, att Amelko, som hade varit sovjetisk delegat på "Amiralssymposiet" i
Saltsjöbaden 1975, hade varit en initiativtagare och pådrivare till regelbundet (årligen?) återkommande samtal mellan
höga företrädare för marinerna i Sovjetunionen, Storbritannien och USA -långt
innan förtroendeskapande åtgärder i
OSSE-regim fanns; inspirerad till detta
av symposiet i Sverige!
Successivt och så småningom kommer
alltså nya fakta för forskningen fram från
Ryssland, men vi står ännu bara inför en
inledning. Om man från svensk sida skulle vilja öka takten i informationsutbytet
krävs dock att svenska myndigheter även militära - i högre utsträckning intresserar sig för kontakter med sina ryska kollegor och motparter.
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Bokrecensioner
The man around the engine - Life below the waterline
och
From Fisher to the Falklands
Svensk marin s.jkcrhctspr)tit.ik
1939-1?45

.
Sjöförsvaret i säkerh~tspolitiken
- ett studieprojekt i Kungl Orlogsmannasällskapets reg1
Hittills har utkommit:

Bertil Stjemfelt

Ålands hav och öar - brygga eller barriär

90:-

Bertil Åh/und

Svensk marin säkerhetspolitik 1905-1939

120:-

Bertil Åh/und

Svensk marin säkerhetspolitik 1939-1945

150:-

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

300:--

Böckerna, som ges ut i samarbete med Marinlitteraturförenin gen, kan beställas
direkt från Kungl Örlogsmannasällskape t, Box 10186, 100 55 STOCKHOLM.
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I sällskapets stadgar säges att i TiS intas
bl a recensioner av nyutkommen sjökrigsvetenskaplig litteratur. Ovannämnda bägge böcker är inte nyutkomna: de
publicerades för ca fem år sedan. Emellertid är särskilt "From the Fisher to the
Falklands" mycket intressant. Vice admiral Sir Louis Le Bailly KBE, CB,
CEng, FinstMEchE, FIMarE, FinstP
(engelsmännen är som bekant noga med
titlar, såväl egna som andras) skriver om
hur Royal Navy återvann den rörlighet,
som Admiral Lord Fisher eftersträvade
men som glömdes bort av hans efterföljare i flera decennier.
År 1929 påbörjade den 14-årige Louis
sin karriär i Royal Navy såsom sjökadett
men nödgades på grund av ett synfel flytta från Dartmouth till Royal Naval Engineering College för utbildning till (E) officer. I "The man around the engine "
berättar han om sina år i flottan med
sjökrig i Medelhavet och i Stilla Havet,
efterkrigstjänstgöring i Washington, DC,
som marinattache. Le Bailly slutade sin
bana som generaldirektör för Defence
Intelligence Staff, som är en del av försvarsministeriet
Läsaren inser att den kritik som framförs i boken inte är kverulans utan en
konstruktiv kritik; när man sedan övergår till att läsa den andra boken betvivlar
man inte Le Bailly's framställning .
"From Fisher to the Falklands" är en
icke-teknisk framställning om teknik och

ingenjörer inom den brittiska flottan under 1900-talet. I företalet erinrar författaren om att för tyskarna var motorn i en
stridsvagn ett vapen, precis som en kanon. Det brittiska amiralitet hyste däremot en djup misstro mot alla tekniska
nyheter och alla mariningenjörer, som
dessa nyheter hade dragit med sig. Om
inte Admiral Sir John Fisher funnits så
hade antagligen Royal Navy förblivit en
ganska primitiv organisation som måhända förintats av den kejserliga tyska
flottan. Med Winston Churchill som marinminister och John Fisher som förste
sjölord och betrodd rådgivare till Churchill framtogs Queen Elizabeth-klassens
fem slagskepp med 15'' kanoner och 25
knops fart. Denna höga fart var möjlig
genom att britterna övergick från koleldade till oljeeldade pannor. För att försäkra sig om olja till flottan köpte regeringen aktiemajoriteten i Anglo-Persian
Oil Co. Den persiska oljan fordrade ingen uppvärmning för att kunna pumpas
vid kall väderlek, men krav ställdes att
fartyg och oljecisterner i land skulle vara
försedda med uppvärmningsanordni ngar
för den händelse att olja från någon annan leverantör skulle kunna dra nytta av
den allt snabbare tekniska utvecklingen.
Men sedan Fisher lämnat scenen kunde
Royal N a vy successivt återgå till den traditionella ordningen med exekutiva officerare som ingick i befälshierarkien, satt
i krigsrätter och förde befäl över man-
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Kungl. Örlogsmanna sällskapets bibliotek
skap av alla yrkesgrupper. De tekniska
officerarna å andra sidan skulle ägna sig
åt materielens skötsel och underhåll och
kom i befälskedjan efter petty officers.
Vindkantringen kan sägas ha börjat
med Invergordon-myteriet 1931, Italiens
invasion i Abessinien 1934 och det spanska inbördeskriget 1936. Det visade sig
nu att flottan hade sackat efter i fråga om
utvecklingen av t ex periskop, avståndsmätare och eldledningsmaterieL Mest
kritiskt var att Royal Navy hade förlorat
sin strategiska rörlighet. Lord Fisher
hade framhållit att bunkring till sjöss var
ett krav och att flottan aldrig fick bli beroende av en enda levarantör av brännolja. När slaget om Atlanten medförde
att eskortfartygen måste bunkra nordamerikansk eller karibisk brännolja ökades rökutvecklingen, vilket var särskilt
olyckligt i en tid då radarn ännu ej börjat
utnyttjas. Medan US Navy sedan länge
använt kemisk behandling av matarvattnet, vilket tillät 2000 timmars gång mellan pannrengöringarna, tilläts inte mer
än 750 timmar på Royal Navy's fartyg.
Undantag gjordes dock för de jagare som
Storbritannien fått från Förenta Staterna ; dessa jagare fick fortsätta att gå 2000
timmar mellan pannrengöringarna!
Efter omfattande prov ombord på
hangarfartyget Victorious infördes det
amerikanska systemet på de fartyg som
ingick i den flottstyrka som opererade i
Stilla Havet. Hade inte detta gjorts hade
inte britterna kunnat deltaga i US Navy's
operationer mot Japan. Den tekniske officer, som genomfört förbättringen hotades av att hamna inför krigsrätt!

Vintern 1947 var kall och brännolja
som förvarades i cisterner ovan jord kunde inte pumpas eftersom uppvärmningsanordningar saknades. När Sovjet året
därpå blockerade Berlin och fa ran för
krig blev stor, visade sig att det endast
fanns pumpbar brännolja, om den instundande vintern skulle bli kall, för att
aktivera reservflottan och bunkra den
mobiliserade flottan två gånger. D ärefter
måste vidare operationer uppskjutas tills
det blev varmare.
Det finns mycket mera intressant i
"From Fisher to Falklands" : Skulle mariningenjörerna vara militära eller civila?
Skulle de benämnas Engineer Lieutenant (Commander, Captain etc) eller
Lieutenant (E)? Skulle de få ha en ögla
ovanför gradbeteckningsrände rna på ärmarna? Stora hangarfartyg eller lätta,
gasturbindrivna?
"From Fisher to the Falklands" är
inte någon lättläst bok (i varje fall tycker
recensenten det). Emellertid kan den rekommenderas som en fascinerande berättelse som supplementerar den traditionella historieskrivningen.
Sven Rahmberg
Korresponderande ledamot

THE MAN AROUND THE ENGINELIFE BELOW THE W ATERLINE
Av Vice Admiral Sir Louis Le Bailly
Kenneth Masan, North Street, Ems worth
FROM FISHER TO THE FALKLANDS
A v Vice Admiral Sir Louis Le Bailly
Marine Management H oldings Ltd Mark
Lane, London

Biblioteket i KARLSKRONA
Biblioteket hålles öppet måndagar och torsdagar kl 11.30-13.00. Under tiden
då mässen hålles stängd Gul- och nyårshelgerna samt sommarsemester under juli månad) håller även biblioteket stängt. l övrigt efter överenskommelse
med bibliotekarien. Bibliotekarie är korresponderande ledamoten Gunnar
Nordanfors.
Telefon: Biblioteket under öppningstid 0455/259 91
Bibliotekariens bostad 0455/1 05 62
Bibliotekets postadress är Amiralitetstorget 7, 371 30 KARLSKRONA

Biblioteket i STOCKHOLM
är uppdelat i två avdelningar. Den moderna litteraturen samt bildarkivet och
kalendrar har flyttats till Jungfrugatan 51, källarvåningen i MHS elevhotelL Den
äldre litteraturen, huvudsakligen de böcker som inköptes av framlidne korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund, finns kvar i Kastellet. Persondatorn finns på Jungfrugatan.
Bibliotekarie är ledamoten Bo Granath.
Biblioteket är tillgängligt under tiden 1 oktober t o m 30 april efter överenskommelse 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 bostad , då han ej finns i biblioteket.

Kungl Örlogsmannasällskapets

~~ l[D)~[R1[}{ ~ w
innehåller f n drygt 33 000 bildkartonger med över 100 000 bilder, systematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler
Jungfrugatan 51. Arkivet handhas av korresponderande ledamoten,
överstelöjtnant Stellan Bojerud, och (efter eget åtagande) redaktör
Richard Areschoug, Erik Dahlbergsgatan 71,115 57 Stockholm, te! 08782 98 37.
Om Du villlåna bilder, vänd Dig till Richard Areschoug.

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