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Meddelande
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 8/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen 28 oktober
1999
(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 37
ledamöter.
§2
§4
§5
§6

§7
§8

Anmäldes att sedan föregående sammanträde har ledamoten Gösta Svedman
avlidit.
I enlighet med stadgarnas § 4 beslutades på styrelsens förslag att utesluta en
ledamot.
Beslutades om sammanträdesplan och oförändrade avgifter för nästa verksamhetsår.
Beslutades om belöningar för 1999.
Valdes ledamöterna Göran Larsbrink och Thomas Engevall till styrelseledamöter för två år.
Valdes ledamoten Claes-Göran Hagström till styrelsesuppleant för två år.

ISSN 0040-6945

377
Ab rahamso ns Tryckeri AB, Karlskrona L999

§9

§ 10
§ 11
§ 12

§ 13

Valdes ledamöterna Sune Bir k e och Lars Werner till revisorer samt ledamöterna Magnus Bergman och Lennart Månsson till revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår.
Valdes ledamöterna Torbjörn Larsson (sammankallande) , Håkan Syren och
Tommy Åsman till valberedning för kommande verksamhetsår.
Höll ledamoten Claes-Göran Hagström inträdesanförande över ämnet "Minröjning under förändring".
Höll korresponderande ledamoten Gunnar Åselins inträdesanförande under
rubriken "Preventivkrig mot Sverige. Sverige i rysk marinplanering 1914 1940".
Förrättades inval av nya ledamöter. I ordning invaldes tillledamöter i Kungl.
Örlogsmannasällskapet nedanstående personer:

§3

§4
§5

Valdes ledamoten Bertil Björkman till ordförande och omvaldes ledamoten
Bo Wranker till vice ordförande för verksamhetsåret 2000.
Nyinvalda ledamöter presenterades och hälsades välkomna av sällskapets ordförande.
Föredrog sekreteraren verksamhetsberättelse för 1999, vilken godkändes och
lades till handlingarna.

§8

Redogjorde sekreteraren, ledamoten Herman Fältström för verksamheten under det nu avslutade verksamhetsåret samt uppläste ledamoten Jan Bring utdrag ur minnesteckningar över bortgångna ledamöter.

§9

Tillkännagavs och utdelades belöningar för 1999.
Höll hedersledamoten Vladimir G. Jeg6rov inträdesanförande.

§ 10
§ 11

Höll hedersledamoten Peter Ta mm inträdesanförande.

Hedersledamöter
•
Kommandr/Jr (DK) Tim Sloth .Tt;orgensen
•
H erm (D) Peter Tamm
•
Amiral (Ry) Vladimir Gregorjevitj legarov

§ 12

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, hedersledamoten Claes Tornberg
höll anförande över ämnet " Behovet av en marin strategi" vid nedläggande av
sitt ämbete och överlämnade ordförandeskapet till ledamoten Bertil Björkman.

Ordinarie ledamöter:
•
Professor Sten Axberg
•
Överste Gunter Villman
•
Örlogskapten Hans .Tevrell
•
Direktör Jan-Erik Nilsson
•
Kommendörkapten Christian Madsen
•
Kommendörkapten Håkan Rugeland
•
Kapten Mikael Tulldahl
•
Kommedörkapten Björn Lagerman

§ 13

Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande, ledamoten Bertil Björkman höll
ett kort anförande och utdelade Kungl. Örlogsmannasällskapets guldmedalj
till hedersledamoten Claes Torn berg.

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Korresponderande ledamöter
•
Riksdagsledamot Henrik Landerholm
•
Tekn. dr. Hans O. Broberg
Fil. dr. Tomas Ries
•
•
Kommendörkapten Rolf Edwardson
•
Örlogskapten Bo Nyman
Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Nr 9/99 Kungl. Örlogsmannasällskapets 228:e högtidssammanträde i Stockholm måndagen 15 november 1999

(Utdrag ur protokoll)
Högtidssammanträdet ägde rum på Vasamuseet i närvaro av 110 ledamöter och inbjudna gäster.
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Sammanträdesplan för Kungl. Örlogsmannasällskapet 2000

Tisdagen 14 december 1999 kl12.00 -14.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Vasamuseet
Mötesförhandlingar, inträdesanföranden av ledamoten Stefan Axberg och korresponderande ledamoten Klas Helmerson
Onsdagen 26 januari 2000 kll7.30- 21.00
Ordinarie sammanträde i Göteborg, Sjöofficerssällskapets lokaler, Nya Varvet
Mötesförhandlingar, inträdesanföranden av korresponderande ledamöterna Bo Nyman och Hans O. Bro berg, årsberättelse i vetenskapsgren III, ledamoten Thomas Engevall

Onsdagen 25 oktober 2000 kll7.30 - 21.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen
Mötesförhandlingar (val av styrelse, revisorer och valberedning) , inträdesanföranden
av ledamöterna Mikael Tulldal och Björn Lagerman, inval av nya ledamöter
Onsdagen 15 november 2000 k/16.00- 23.00
229:e högtidssammanträdet i Stockholm på Vasamuseet
Sluten del: Mötesförhandlingar (val av ordförande och vice ordförande, införande av
nya ledamöter) Öppen del med anföranden, musikprogram m. m.
Högtidsmiddag på Sjöofficersmässen, Skeppsholmen
Anm: Inplacering av inträdesanförandena är än så länge preliminära

Onsdagen 23 februari 2000 kl17.30- 27.00
Ordinarie sammanträd e i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen
Mötesförhandlingar, inträdesanföranden av korresponderande ledamöterna Henrik
Landerholm och Tomas Ries
Onsdagen22mars 2000 kll7.30- 21.00
Ordinarie sammanträde i Karlskrona, Sjöofficerssällskapets lokaler, Amiralitetstorget
Mötesför handlingar, inträdesanförande av ledamoten GUnter Villman och korresponderande ledamoten Rolf Edwardson, årsberättelse i vetenskapsgren Il , ledamoten
Mats Lindemalm
Tisdagen 25 april2000 kl12.00 -14.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen
Mötesförhandlingar (revisionsberättelse för år 1999, ansvarsfrihet för styrelsen), inträdesanföranden av ledamöterna Hans Jevrell och Jan-Eric Nilsson
Onsdagen/Torsdagen 7- 8 juni 2000
Seminarier som del i program vid sjösättning av korvetten HMS Visby i Karlskrona
Detaljprogram och lokaler fastställs senare
Onsdagen 27 september 2000 kl12.00 -14.00
Ordinarie sammanträde i Stockholm, Sjöofficerssällskapets lokaler, Skeppsholmen
Mötesfröhandlingar (Fastställande av antalledamöter för inval 2000, fastställande av
vallistor samt beslut om belöningar) , inträdesanföranden av ledamöterna Christian
Madsen och Håkan Rugeland
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Ledamoten
CLAES-GÖRAN HAGSTRÖM

Kommendörkapten C/aes-Göran Hagström är cheffor
stridsfartygssektionen i Högkvarterets krigsförbandsledning

Minröjning under förändring
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm 28 ok10ber 1999

I en tid som präglas av säkerhetspolitskaförändringar och en mycket snabb utveckling på teknikområdet kan det vara klokt att ställa sig frågan om minröjningssystemet är på väg i rätt riktning. Mycken tankemöda läggs ner på vilka uppgifter
sjöstridskrafterna skall lösa. I min framställning fokuserar jag på hur och med
vilken materiel minröjningsförbanden skalllösa ställda uppgifter.

Världens ledande
leverantör
av marina
framdrivningssystem.

KAMEWA

KAMEWA AB Box 1010 681 29 Kristinehamn
Tel 0550-840 00 Fax 0550-181 90
www.kamewagroup.com

Historik
Allt sedan den traditionella sjöminans
födelse 1776, under det amerikanska frihetskriget, har medel och metoder utvecklats för att reducera min hotet. Dragkampen mellan minan och minröjningen
har sedan dess pågått och pågår alltfort..
Minröjningsmetoderna har fram till mitten av 1950 talet huvudsakligen bestått
av mekaniska och avståndsverkande
svep, röjdykare och spärrbrytare. Därefter har minröjning med olika typer av sonarer, s k minjakt, fått en alltmer framträdande roll i kampen mot minan.

Vickers Ulstein

w·

Marine Systems ~f

Förändringsfaktorer
En stor mängd faktorer påverkar val av
medel och metoder för hur minröjning
skall bedrivas. Vilka är då dessa faktorer

och hur bedöms de påverka förändringsprocessen inom minröjningen i dagsläget
och i en nära framtid .

Uppgiftstyrda faktorer
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter
enligt försvarsbeslut 1996 har medfört att
en tyngdpunktsförskjutning har skett
från den under lång tid rådande invasionsförsvarsuppgiften till att hävda den
territoriella integriteten , genomföra internationella insatser och ge stöd till civila sam häll et. Denna tyngdpunktsförskjutning blev alltmer tydlig i den efterföljande kontrollstation och den därpå
fö lj ande aminriktningen av Försvarsmakten.
Internationella operationer medför
att acceptabel risknivå fö r personal och
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materiel är mycket låg. Minröjning måste
kunna genomföras under andra miljö
och geografiska för hållanden än de i våra
omgivande farvatten. Samverkan med
andra länders minröjningstyrkor blir allt
viktigare. Andra skyddsföremål än de
som var för handen vid invasionsförsvarsuppgiften blir aktuella. Exempel på
nya skyddsföremål kan vara handelsfartyg och utländska örlogsfartyg av helt annan storleksklass än våra svenska.
Både inom territoriell integritet och
väpnat angrepp föreligger behov att kunna skydda oss mot kränkningar under
vattnet. En anpassning för att få ökad
förmåga inom detta område har genomförts under en rad av år. Tyvärr har
denna uppbyggnad alltmer avmattats.
Behov föreligger att denna utvecklin g
fortsät ter och fokusering sker på att hantera samtliga undervattenshot inom valt
område samtidigt.
Trenden med ett ökat hot från terrorgrupper, som är fristående eller har en
mycket diffus koppling till nationalstater,
är oroväckande. Dessa gruppers tillgång
på alltmer kvalificerade vapen får återverkan även på undervattensområdet
Industrialiserade länders sårbarhet för
denna typ av hot är stor. Det stora och
tidskritiska transportarbete som "just in
time " lagring kräver vid modern produktion medför att avbrott i transpo rtkedjan
skapar stora problem. Hamnar och internationella farledsfö rträngningar (t ex
Göteborgs hamn och Östersjöinloppen)
är mycket känsliga områden , där en
mycket begränsad vapeninsats med minor kan vå ll a långa förseningar och stor
skada. Vid en operation mot detta hot
krävs hög säkerhet för efterföljande fartygstrafik.
Vid grov kriminalitet i fo rm av
sm uggling kan stora värden stå på spel ,
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vilket innebär att utövarna är beredda
att satsa stora resurser för att lyckas. Förmåga n att upptäcka små undervattensfarkoster är låg varför smuggling under
vatten borde vara ett lockande framtida
alternativ. Detta skapa r ett behov av sjöstridskrafter för att kunna upptäcka och
verka mot små undervattensfarkoster, en
förmåga som end as t föreligger inom Försvarsmakten.
Under lång tid har havsbotten använts som dumpningsplats för svårhanterligt avfall och am munition. Allteftersom tiden går påverkas detta och osäkerhet råder hur milj ön kommer att påverkas. Stort behov föreligger att lokalisera
klassificera , kontrollera och eventuellt
bärga delar av det dumpade materialet.

Tekniska faktorer
Minan har alltsedan sin ti llkomst genomgått en stor teknisk förändring. Denna
förändring har skett i olika trappsteg. Ett
sådant steg kan införa ndet av avståndsverkande minor sägas vara. Detta möjliggjordes när, den tekniska förmågan att
lagra och utn yttja elektricitet i minan
skapades. Ett nytt trappsteg är möjligheten att utnyttj a datortekniken i minan.
Genom detta öppnas möjligheterna att
utveckla minan in om en bel rad områden
och därmed ytterligare driva på kampen
mellan medel och motmedeL
Av minans traditionella sensorer i
form av mekaniska, magnetiska, akustiska och trycksensorer kan de tre sistnämnda göras mycket effektivare genom
signalbehandling med hjälp av datorkraft. Trycksensorer, som har varit
svåra att använda med an ledning av naturliga störningar bl.a. i form av sjögång,
kan med den nya tekniken göras ytterst
känsliga genom stördiskriminering. Andra sensorer, som t.ex. seismiska och

elektromagnetiska sensorer, har enbart i
mycket liten omfattn ing utn yttjats inom
minkonstruktion tidigare, men genom utvecklingen nu blivit högaktuella. Egenskaper som större upptäcktsavstånd ,
ökade möjligheter till klassificering och
positionsbestämning av målen har härvid
skapats.
Ökad fö rm åga till signalbehandling
medför att olika sensorer kan kombineras så att minans intelligens ökar betydligt och möjligheter att diskriminera falska mål som t ex minsvep ökar. Detta
kan bl a göras genom att den logiska tidsföljden och/eller utbredningen av oli ka
effekter ej kan innehållas av t ex ett minsvep. Möjligheten till fjärrkontroll av minan eller minfältet har ökat starkt. Kommunikation mellan eller till minor fr ån
land kan med modern teknik genomföras med optronisk fiber eller t o m utan
mekanisk kontakt. Detta skapar möjligbeter att utnyttja minan i ett bredare
spektrum av uppgifter. Som exempel kan
territoriell integritet i lågkonfliktscenarios nämnas. Även samverkan mell an minor i ett minfält i form av målfördelning
och positionsbestämning av mål är möjlig.
Modern teknik har även skapat möjligh eter att påverka minkroppen. Den
största förändringen kan nog attackminan sägas vara, d v s en mina som efter
det att den har identifi erat ett mål, går
över i en rörlig fas och sö ker upp målet.
På detta sätt kan den ökade sensorräckvidden utn yttjas utan att den begränsning som sprängverkan under vattnet
medför, bli gränssättande. Detta ger stora möjligheter att placera minorna i område n, där de är svåra att upptäcka med
dagens minjakt. Minsvepen återfår sin
roll som en betydande komponent vid
minröjning under förutsättning att de

kan göras til lräckligt effektiva för sin
uppgift. Genom signaturreducerande åtgärder görs minorna svårare att upptäcka. Mas kerande åtgärder kan ske genom såväl passiva som aktiva åtgärder.
Exempel på passiva åtgä rder på minan är
ett kamouflerande och signaturdämpande ytterhölj e. Aktiva åtgärder kan vara
att min an återsä nder signal, mottagen
från minj aktso na ren, i förvrängd form så
att inget ell er altern ativt felaktigt eko registreras. Ett annat alternativ är att minan själv gräver ner sig i bottensedimenten och på detta sätt undgår upptäckt.
Utvecklingen av sprängämnen ger en
allt högre verkansgrad och stabi litet vilket medför svå righeter att bringa minor
till detonation genom yttre påverkan. Utvecklingen av farkoster och fartyg i form
av olika höghas tighetskoncept såsom
svävare, flerskrovskonstruk tioner m m,
medför fö rändrade krav på minan och
därmed även på minans motmedeL Korvett Visby, som kommer att tillföras sjöstridskrafterna i början av 2000-talet har
ubåtsjakt, minröjning och ytstrid som
sina huvuduppgifter. Detta innebär att
helt nya möjligbeter för minröjning öppnar sig. Visby är mig veterligen den minröjningsenhet i världen som har mest
kvalificerat egenskydd mot alla hot.

Organisatoriska faktorer
Den genomgripande a minriktning som
Försvarsmakte n f n genomgår, medför
stora förändringar som påverkar sjöstridskraftern a och därmed naturligtvis
även minröjningsfunktionen.
En indeln ing i insatsstyrkor och nationella skyddsstyrkor genomförs. I insatsstyrkorna samlas huvuddelen av de
modern a fö rban den, vilket för minröj ningsorganisationens del innebär de två
minröjningsfl ottilj erna. Den mobilise-
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rande delen av minröjningsförbanden reduceras mycket kraftigt och organiseras
inom de nationella skyddsstyrkorna.
En halvering av antalet ytstridsfartyg
och ubåtar genomförs. System, som inte
bedöms vara effektiva om tio år, avvecklas i förtid för att skapa ekonomiskt utrymme åt förnyelse. Den regionala bredden minskar. En ökad integrering mellan
och inom vapenslagen eftersträvas.
Minröjningen är och blir alltmer en
komplex verksamhet som inte kan lösas
med endast ett system. Redan i dag återspeglar sig detta i minröjningsflottiljernas sammansättning, där flera olika samverkande system ingår. Val av minröjningsystem är beroende på för vem, mot
vilken mintyp i vilken miljö röjningen
sker samt vilka risker man är benägen att
ta. Inget tyder på att framtida minröjning
går att lösa på enklare sätt än idag, varför
olika system måste sammanhållas i likhet
med dagens förband .
Modern sjöstrid ställer allt större krav
på snabbhet och flexibilitet i val av område, sjöstridskrafterna skall uppträda.
Detta krav är svårt att kombinera med
minröjningsverksamhet som alltjämt är
en tidskrävande uppgift. I synnerhet gäller detta om generell minröjning skall genomföras, vilket innebär att alla minor
inom ett område skall lokaliseras och
oskadliggöras. Ett sätt att snabba upp
förloppet är att endast genomföra minrisksänkande åtgärder för aktuellt
skyddsföremål. Framtida minröjningsresurser måste ha förmåga att lösa båda
uppgifterna, men det kan dock övervägas
om de skall genomföras under samma
ledning. En möjlighet kan vara att i likhet
med Visby-korvetterna, som har förmåga
att röja led för sin egen förflyttning, ge
våra kvalificerade sjöstridskrafter denna
förmåga och låta våra minröjningsflottil-
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jer genomföra den generella minröjningen för övriga skyddsföremål.
Vid högkonflikt kan det inte uteslutas
att en motståndare utnyttjar möjligheten
att etablera flera hot i ett och samma område. Inom undervattsområdet kan en
kombination av minor och miniubåtar
vara en effektiv kombination för att begränsa vår rörelsefrihet. Detta ställer
krav på förbandssammansättning och
ledning så att vi kan hantera båda hoten
samtidigt och i samma område. Den
ubåtsskyddskapacitet som i dag föreligger inom minröjningflottiljens ram, bör
förstärkas eller så bör samverkan etableras med förband som har denna förmåga.

Dagens minröjningssystem
Vårt arv avseende minröjningsmateriel
kommer att påverka hur vi bedriver minröjning under många år framåt. Vid minröjning har man att hantera minor av
mycket olika modernitet. Vid Gulf-kriget
hade man att hantera mekaniska minor
från seklets början samtidigt som högmoderna italienska Manta-minor förekom.

Fartygsdragna svep
Systemen bygger på att mekaniska, magnetiska, akustiska eller kombinationer av
dessa effekter släpas efter fartyg som är
specialkonstruerade för att ge så låga signaturer att minan inte bringas till detonation. Svepets genererade signaturer
skall dock vara så utformade att minan
detonerar. Denna minröjningsmetod blir
dock allt mindre användbar när minans
förmåga att skilja på falska och verkliga
mål ökar. Metoden kan dock vara användbar, när svepning för stora fartyg
skall genomföras och måste då föregås
av svepning för att skydda minsvepande

enhet. Risken för minröjande personal
vid fartygsdragna svep är hög varför metoden ej är användbar vid lågkonfliktoperationer där ingen eller mycket låg
risk accepteras. Även i högre konfliktnivåer bedöms fartygsdragna svep få en
minskad betydelse.

Fjärrstyrda svep
Som exempel på fjärrstyrda svep kan
vårt SAM-system användas. Svepeffekterna genereras av en farkost , som har
förmågan att motstå mindetonationer.
Mekaniska svep kan idag inte framföras
på detta sätt. Övriga systembegränsningar är svårigheter att generera effekter
som motsvarar stora fartyg beroende på
att svepeffekterna i det närmaste blir
punktformiga, vilket moderna minor kan
registrera. SAM-systemet fungerar dock
utmärkt som skyddssvep för våra minröjande enheter.

Röjdykare
Röjdykare används som spanande system vid kajanläggningar i begränsade
eller i övrigt svårnavigerade områden .
Systemet används även för att samla in
minunderättelseunderlag och miljöinformation. Ammunitionsröjning och oskadliggörande av lokaliserade minor och
terroristladdningar är även en uppgift.
Kännetecknande för röjdykarsystemet
är att det skapar stor flexibilitet och är
därmed en komponent som väl fyller sin
plats i varje framtida röjstyrka.

Minjakt med släpsonar
Släpsonarer ger god information om botten och därpå liggande föremål , men har
samma begränsning som fartygsdragna
svep med hänsyn till personalens säkerhet. Systemet är därför inte lämpligt att

dra med bemannade fartyg, dock kan det
väl fylla sin plats som helikopterdraget
alternativt draget av fjärrstyrda farkoster. Som ledpenetreringsystem för att
samla in miljödata fungerar det väl.

Minjakt med skrovfast sonar
Den skrovfasta sonaren ger god information om botten och därpå liggande föremål under förutsättning att det råder
goda vattenförhållanden utan skarpa
skikt med olika ljudhastighetsutbredning. Räckviddsbegränsningar mot attackminor kan uppstå.

ROV M (Remote operate vehicle
minförstöring)
Ett system fö r identifiering via TV-kamera och möjlighet att utföra minförstöring
med hjälp av en losskopplingsbar minförstöringsladdning.

Passiva system
Sonarbojar med akustisk och/eller andra
sensorer används för att skapa kontroll
(minspana) mot minfällande enheter i
områden, vilka är svåra att minröja eller
är känsliga av andra skäl. Dessa system
bör kompletteras med möjlighet att sätta
in undervattensvapen mot upptäckta
mål.

Framtida minröjningsystem
Den tekniska utvecklingen har inte bara
påverkan på minans effektivitet. Inom
ett antal områden är en ny och spännande utveckling på gång mot ny minröjningsmaterieL

Spärrbrytare
Spärrbrytare har använts tidigare för
minröjning men ingår inte i våra system
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idag. Nackdelen med spärrbrytare har
varit att de måste vara bemannade och
att det har varit svårt att få dem så motståndskraftiga att de har kunnat användas mot flera minor. En mycket stor fördel är dock att även tryckminor kan röjas
med denna metod. Tryckminor på icke
minjaktlämpliga bottnar är för övrigt
mycket svåra att röja.

ROST (Remote operated swep tug)

Helikopter

Laserspanande system

Stora satsningar på minröjning med helikopter görs i USA. Helikoptrarna ger en
mycket stor rörlighet och möjlighet till
att snabbt minröja ett område/ led . Heli kopterminröjning genomförs med mekaniska, magnetiska och akustiska svep eller som minjakt med släpsonarer. En stor
nackdel med systemet är att det är mycket kostsamt.

Ett existerande system (Hawk eye) har
provats under en längre tid med varierande resutat. Utvecklingen på lasersidan med ökad pulsrepeterfrekvens m.m.
kan dock medföra att denna metod blir
effektiv. Framtida användningsområde
bedöms främst vara mot grunt förankrade minor samt bottenminor på små vattendjup. Systemet kan även vara användbart som minspanande system för att
skapa kontroll

ROV S (Remote operated vehicle
spaning)
ROV S systemet består av en med kabel
från fartyget styrd undervattensfarkost,
på vilken sonarsvängaren är placerad.
Farkosten kan uppträda flera hundra
meter framför fartyget och svängardjupet kan varieras så att vattenskiktsproblem kan undvikas. En stor fördel
med systemet är att stort avstånd kan
hållas mellan fartyget och minfarligt område, varvid attackminhotet kan hanteras.

ROV E (Remote operated vehicle
engångs)
Minförstöringssystemet ROV E är ett
system som med hjälp av en styrtråd leds
till kontakt med minan och därvid detonerar. Systemet har verkan även mot
okänsliga sprängämnen.
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Fjärrstyrda farkoster som kan bogsera
svep alternativt sonarbestyckas. Systemet är operativt i bl.a. Danmark och har
visat goda resultat. Fördelar med systemet är att svep med goda fartygssimulerande egenskaper kan dras, vilket ger
möjlighet att röja minor på bottnar som
är svåra att röja med min jakt.

Elektromagnetiska svep
Svep verkande mot minor med elektromagnetiska sensorer är tekniskt möjliga
att ta fram . Med hänsyn till denna effekts
långa räckvidd är det viktigt att framtagning påbörjas snarast.

Bottenpenetrerande sonarsystem
Forskning och utveckling bedrivs i FOAs
regi inom området bottenpenetrerande
sonarsystem.

Syntes
I ovanstående har en inventering av de
viktigaste förändringsfaktorerna för
minröjning gjorts. Befintliga och i en
nära framtid möjliga minröjningssystem
har förtecknats. En syntes av krav och
möjligheter kan göras och leder fram till

en uppfattning om hur och med vilken
materiel minröjning skall bedrivas i
framtiden.
Allt tyder på att den utveckling, som
redan inletts med en tyngdpunktsförskjutning mot internationella uppgifter,
fortsätter. Svenska minröjningsförband
är redan idag utpekade att medverka i
framtida internationella operationer.
Försvarsberedningens senaste rapport
tyder på att ytterligare krav kommer att
ställas på minröjningsförbanden. Detta
ställer stora krav på personal och materiel, så att verksamheten kan bedrivas på
ett effektivt och för deltagande personal
säkert sätt med låg risktagning.
Metoder, som innebär att fartyget
skall passera minan före spaningssensorn
alternativt svepet, kommer inte att vara
verksamma mot moderna minor om inte
mycket stora åtgärder vidtas för att minimera fartygens minpåverkande signaturer.
Fjärrstyrda minsvep kommer dock att
vara en fortsatt viktig del av minröjningen, dels som skyddssvep för minjaktfartyg, dels att "locka "attackminor. För att
minsvep skall fungera mot moderna minor ställs höga krav på genererade signaturer. Signaturer måste vara mycket lika
de fartyg de skall simulera och ha en
sveputbredning som sammanfaller med
fartygets storlek. Minsvep för andra fartygstyper än våra egna stridsfartyg kommer att behövas. Fartygsdragna minsvep
kommer att bytas ut mot fjärrstyrda
(SAM) alternativt som fjärrstyrda
svepdragare (ROST).
Minjaktsystemet kommer att utvecklas mot ROV-burna sonarsvängare
(ROV S). Fördelen med denna typ av
minjaktsonar är att attackminhotet kan
hanteras, eftersom minan kan upptäckas
på stort avstånd från fartyget. En annan

fördel är att svängardjup fritt kan väljas
vilket innebär att besvärliga vattenförhållanden kan hanteras.
Kopplat till ROV s-utvecklingen
kommer minförstöring att ske med
ROV-buren sprängladdning (ROV E).
D et är en nödvändighet att balans råder
mellan upptäcktsavstånd och det avstånd
där minförstöring kan ske. En bonuseffekt med ROV E-systemet är att förstöring av minor med okänsliga sprängämnen kan ske.
Röjdykarsystemet kommer att behövas även i framtiden men kommer att få
uppgifter som minunderättelse, minförstörelse och minsökning vid kajer och
fartygsbottnar. Dagens uppgift att spana
efter minor minskar alltmer och ersätts
med tekniska system .
Passiva sonarer (sonarbojar) får en
ökad betydelse för att hålla kontroll i
speciellt viktiga områden, alternativt i
områden där minröjning är genomförd.
Passiva sonarer är, i kombination med
aktiva , effektiva vid spaning efter miniubåtar.
Spärrbrytare och helikopterdragna
system är effektiva men i dagsläget
mycket kostsamma lösningar. Laser- och
bottenpenetrerande system är under utveckling och viss osäkerhet råder om hur
effektiva systemen blir. Utvecklingen
bör dock följas inom dessa områden.
Dagens minröjningsflottiljer, där våra
kvalificerade minröjningsresurser är
samlade, bedöms även i framtiden vara
en lämplig organisation för generell minröjning, dvs förbereda baseringsområde
för sjöstridskrafter, skydda sjöfart och
fiske samt genomföra "efterkrigsminröjning" internationellt.
Den minröjningskapacitet, som tillförs när Visby klassen blir operativ, bedöms i första hand kunna utnyttjas för att
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ge fartygen i våra insatstyrkor det skydd
som erfordras för att uppnå taktisk och
operativ rörlighet samt för att deltaga i
internationella minröjningsoperationer.
Visby-korvettens förmåga till egenskydd
mot andra hot än minhotet gör henne
världsunik på detta område.
I Försvarsmaktsplanen har antalet
minröjningsfartyg typ Landsort reducerats från sju till fyra i den ursprungliga
ro llen. Två skall bli röjdykarfartyg och
ett fartyg läggs i reserv för tillväxt. Denna reduktion medför svårigheter i närtid
att leva upp till åtagandet att kunna avdela minröjningsförband till internationell verksamhet. En betydligt bättre lösning är att bygga om minröjningsfartyg
mindre typ Styrsö till röjdykarfartyg och
behålla Landsorts fartygen i sin ursprungliga roll. En Styrsö är för övrigt redan ombyggd på prov till röjdykarfartyg.
Svensk minröjning hävdar sig i dag
väl vid en internationell jämförelse. Av
minröjningsutveckling, som beskrivs
ovan, ligger en del av förändringarna redan i planerna. Andra delar kan med nuvarande ekonomi inte genomföras i närtid . Samarbete med våra grann länder
skulle vara ett sätt att, inför internationella operationer, tidigare erhålla anpassning till beskrivna förändringar. Norge har kommit långt på utvecklingen av

390

Korresponderande ledamoten
GUNNAR ÅSELIUS

svep och har mycket kvalificerade svepdragare. Danmark har utvecklat väl
fungerande fjärrstyrda svepdragare.
Dessa system sku lle tillsammans med vår
dokumenterade förmåga i olika avseende ge en internationellt mycket kompetent minröjningstyrka.

Avslutning
Den tekniska utvecklingen inom minområdet har medfört att minan idag och i en
nära framtid är den klart ledande i kampen mot minröjningen.
Den förnyelse, som idag sker inom
minröjningen , går dock i rätt riktning för
att kunna möta framtida behov. Ä ven
framtidens minröjningsförband kommer
att innehålla flera olika minröjningssystem . Funktioner som ledning, underhåll, signaturkontroll och minhotsanalys
får en allt viktigare roll. Liggande planering medför att nämnda förändringar
kommer att genomföras.
Rådande ekonomiska avvägning
inom Försvarsmakten medför dock att
vissa angelägna åtgärder, som utveckling
av minsvep och fjärrstyrda svepdragare,
inte kan genomföras i närtid. En möjlig
lösning, för att snabba på utvecklingen,
kan vara ett utökat internationellt samarbete varvid Norge och Danmark ligger
närmast till hands.

Fil. d1: Gunnar Åse/ius är verksam som forskare och lärare
i historia vid Försvarshögskolan

Preventivanfall mot Sverige - ryska och sovjetiska
marina planer 1914-1940
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapels ordinarie sammanträde i
Stockholm 28 oktober 1999

Under 1980-talets ubåtsjakter blev motiven för Sovjetunionen att kränka svenskt
territorium en omdiskuterad fråga. Wilhelm Agrell var en av dem, som menade att
ubåtskränkningarna i själva verket signalerade att den svenska säkerhetspolitiken
misslyckats och att försvarsplaneringen byggts på felaktiga premisser. Det farligaste
hotet mot Sveriges fred var inte längre en militär konflikt som utbrutit i
Centraleuropa. Kriget kunde istället börja här. Det svenska försvaret borde därför
inte räkna med en lång förvarningsperiod eller att angriparen skulle ha stora delar
av sin styrka bunden på annat håll.
Mot denna bakgrund tedde sig prioriteringen av kvantitet och uth ållighet framför kvalitet och beredskap inte som det
mest ändamålsenliga vägvalet för försvarsmakten. Det hemliga underrättelsesamarbete med väst som pågått under
hela efterkrigstiden hade undergrävt förtroendet för Sveriges alliansfrihet i
Moskva, och västsidans allt mer framskjutna marin- och flygstrategi medförde
att Sovjetunionen redan i ett tidigt skede
måste skaffa sig kontroll över svenskt
territorium, slå ut underrättelseinstallationer och avvärja angrepp med flyg och
missiler från svenskt luftrum. Det var i

syfte att rekognoscera för dessa operationer som den sovjetiska Östersjöflottan
redan i fredstid ville utforska de svenska
skärgårdarna, menade Agrell.
Syftet med föreliggande uppsats är
inte att pröva Agrelis tes. En sådan prövning blir endast möjlig den dag de sovjetiska marinarkiven från 1980-talet öppnas för forskningen. Däremot skall Sveriges roll i rysk och sovjetisk marin planering under den tidigare delen av 1900-talet granskas. Undersökningen baserar sig
på material i det Ryska statliga arkivet
för Örlogsflottan (RGAVMF) i S:t Petersburg, där operationsplaner och hand1
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lingar från krigsspel är tillgängliga för tiden fram till 1941. Detta historiska perspektiv kan skänka viss relief åt Agrelis
ideer om ett sovjetiskt preventivangrepp
mot Sverige. Hur det än förhöll sig med
sådana planer under det kalla kriget,
framgår att Sverige i varje fall tidigare
under 1900-talet uppfattades som ett potentiellt basområde för en fiende, som
hade avsikter mot den ryska Östersjöflottan eller mot S:t Petersburg/Leningradområdet. Under de perioder när den
ryska/sovjetiska marindoktrinen haft en
utpräglat offensiv inriktning har planer
för ett preventivanfall mot den svenska
flottans baser därför varit en naturlig del
av Östersjöflottans beredskap.2
Rysslands
misstänksamhet
mot
Sverige kring 1914 är väl dokumenterad
genom tidigare forskning. 3 Erfarenheten
från Krimkriget, när den anglo-franska
expeditionsflottan ostört opererat mot
det ryska imperiets kustområden från
Gotland, erbjöd ett talande exempel. Efter den brittiska krigsförklaringen mot
Tyskland den 4 augusti väntade Östersjöflottans stab ett svenskt ingripande i kriget när som helst. Alla framskjutna enheter uppmanades att spana efter svenska
fartyg: "Den svenska flottans uppdykande vid vår kust får under nuvarande läge
anses som inledningen på svenska operationer gentemot oss", hette det i en order
från Östersjöflottans stabschef. Flottans
avsegling till Fårösund förbereddes, där
den svenska kustflottan artigt skulle uppmanas att förbli i hamn så länge kriget
varade. I sitt utkast till ultimatum skrev
Östersjöflottans chef amiral von Essen
att han trots vänskapen mellan länderna
och Sveriges neutralitetsförklaring vid
krigsutbrottet, ändå måste ta hänsyn till
de anti-ryska demonstrationer som förekommit i Sverige under senare år. För
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sina fartygs säkerhet måste dessutom
varje främmande flottstyrka som han
kunde möta ute till sjöss betraktas som
fientlig. I sista stund avblåstes aktionen
genom ett telegram från överbefälhavaren storfurst Nikolaj: Östersjöflottans
huvuduppgift var att skydda S:t Petersburg, och att överlämna von Essens ultimatum vore en förolämpning mot en lojal neutral. 4
Medan den "essenska tjurrusningen"
mot Fårösund i augusti 1914 brukar behandlas tämligen utförligt i litteraturen,
är det mera okänt att liknande planer
mot Sverige existerade även senare under kriget. I januari 1916 rapporterade
flaggkaptenen vid operationsavdelningen vid Östersjöflottans stab, furst Tjerkasskij, att den svenska marinstaben regelbundet informerade tyskarna om ententefartygens rörelser längs de svenska
kusterna. Han fäste även uppmärksamhet vid hemliga kontakter mellan de
svenska och tyska generalstaberna, och
vid en tilltagande aktivistisk agitation i
ungkonservativa kretsar. Ett svenskt inträde i kriget var inte omedelbart att vänta, men en tysk invasion i Finland med
åtföljande folkresning kunde förändra
läget. Att tyskarna hyste planer på en sådan landstigning ansågs känt, liksom att
de i detta syfte byggt ut sitt nät av agenter i strategiskt känsliga kusttrakter som
Åbolands skärgård, Åland och Hangö.
Sverige hade släppt igenom unga finnar
till militära träningsläger i Tyskland, och
skulle sannolikt släppa igenom en invasionsarme i motsatt riktning för att samtidigt självt aktivt inträda i kriget. 5
En sådan händelseutveckling riskerade undergräva Rysslands ställning vid
Östersjön och öppna vägen mot Petrograd. I början av maj presenterade därför
kommendörkaptenen vid operationsav-

delningen Keller, tidigare marinattache i
Stockholm, ett förslag till inledande operationer i händelse av ett svenskt krigsinträde. Av de tänkbara vägarna för en
svensk framstöt in i Finland - landgränsen i norr, norra och södra K varken var det endast den sistnämnda som var
trolig. Problemen med underhåll och avståndet till huvudskådeplatsen i Finska
viken gjorde operationer i norra delen av
Bottenviken osannolika. Ä ven en framstöt över södra Kvarken förutsatte dock
att Sverige tillsammans med den tyska
flottan behärskade Bottenviken.6 Kontrollen över Bottenviken förutsatte i sin
tur kontroll över Ålands skärgård. Åland
borde därför rimligen bli det första målet
för angriparens operationer. En framstöt
av den svenska flottan mot Åbo-Ålands
skärgård vore därför att vänta i krigets
allra första inledning, medan den tyska
flottan höll ryssarna instängda i Finska
viken.
Tidigare hade dock neutrala staters
inträde i det pågående kriget (Italien,
Bulgarien, Grekland) föregåtts av en viss
förvarning. Om Sveriges anslutning till
centralmakterna följde samma mönster,
skulle Ryssland få möjlighet att självt gripa initiativet, förekomma angriparen och
spärra svenskarnas utfarter mot Åland.
En demonstration av den brittiska flottan mot Göteborg vid samma tidpunkt
kunde dessutom avleda svenskarnas
uppmärksamhet.
Den ryske marinattaeMu i Stockholm, kapten Petrov, hade tidigare föreslagit att mineringar skulle läggas ut i de
svenska farlederna mot Ålands hav i
händelse av ett krigsutbrott,7 Keller föreslog en betydligt mer komplicerad och
riskfylld operation: ett överraskande anfall med lätta mark- och sjöstridskrafter
mot Stockholms norra ytterskärgård , där

positioner skulle tas upp längs linjen
Gisslinge-Söderarm-Logskär (öster om
Rådmansölandet). Härifrån kunde man
behärska Granhamnsfjärden , där utfartsleden från Stockholm förenade sig med
Arholma- och Söderarmslederna från
Ålands hav. Här mynnade dessutom ytterligare en hemlig utfartsled från Stockholm , vars existens länge varit känd för
den ryska marinstaben , bl.a genom den
svenska flottans manöver 1913. Det var
hit man ansåg att den svenska operationsbasen skulle förläggas i händelse av
krig. Ä ven om inga förberedelser var
gjorda på platsen, kunde den svenska
flottan genom sin rörliga underhållsorganisation och de många naturliga ankringsplatserna och försvarspositionerna
snabbt finna sig tillrätta i området.
skärgårdskrigets egenheter, hävdade
Keller, gjorde att även en insats med små
styrkor kunde ge stor utdelning. Erfarenheten från de många svensk-ryska krigen
visade exempelvis hur i skärgårdsterräng
initiativkraft och förmåga till samverkan
mellan sjö- och landstridskrafter kunde
ha avgörande betydelse. Numerär i dessa
sammanhang spelade däremot mindre
roll.
Men medan ett stort antal av den
svenska flottans fartyg var särskilt avpassande för skärgårdskrig, skrev Keller,
saknades sådana på rysk sida. Han föreslog dock en operationsstyrka bestående
av kanonbåtar, små jagare och ubåtar,
samt som understöd även de större fartyg som kunde avvaras. När konflikten
med Sverige började te sig oundviklig
skulle denna styrkas dras samman till
Åland, och en mindre infanteriavdelning
förstärkt med lätt artilleri embarkera
ombord på grundgående ångare. När
man fått visshet om att ett krigsutbrott
stundande skulle styrkan gå till sjöss och
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i skydd av mörkret närma sig den svenska skärgården. l gryningen skulle landstigningen ske i skydd av kanonbåtarna.
Med mineringar, nät, ubåtar och övervattensfartyg skulle samtidigt området reglas av åt väster och söder. 8
Förlusten av Granhamnsfjärden skulle omöjliggöra den svenska operationen
mot Åland , och därmed hela det tysksvenska anfallsföretaget mot Finland. Att
Kellers förslag accepterades antyds av
att chefen för Östersjöflottan amiral Kanin några dagar senare meddelade överkommandot att han i händelse av ett
svenskt krigsinträde endast skulle kunna
hålla Åland och försvara sydöstra Finland mot landstigningsförsök , under förutsättning att Östersjöflottan gavs möjlighet "förekomma fienden i utförandet
av förberedda operationer av avgörande
betydelse" , samt att för dessa operationer fick genomföras även "tiden omedelbart före den officiella krigsförklaringen" . Kanins hemställan gillades av kejsaren.9
Sverige förblev neutralt, och planen
behövde aldrig sättas i verket. Keller
hade emellertid pekat på en del svårigheter som Östersjöflottan skulle komma att
ställas inför även under sovjetisk tid. Det
strategiska huvudproblemet - att förhindra en instängning av flottan i krigets
inledningsskede- var detsamma. Rädslan för att fienden skulle kunna sätta sig
fast på Åland skulle också återkomma,
liksom klagan över bristen på lämpliga
fartyg för operationer i skärgårdsterräng.
Åren efter revolutionen och inbördeskriget låg den ryska flottan i spillror,
och dess användbarhet i offensiva operationer framstod närmast som obefintlig.
När marinchefen Nernits i februari 1921
presenterade sitt ambitiösa program för
flottans återuppbyggnad, framhöll han
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emellertid att just Rysslands numera tillbakaträngda läge i Östersjön nödvändiggjorde en offensiv förmåga. Den ryska
kusten skulle gå lättast att försvara mot
britter och fransmän om man i krigets inledningsskede bet sig fast kring Östersjöutloppen. Efter Tysklands nederlag fanns
ingen allvarlig konkurrent om sjöherravälde i regionen, och även om Sverige,
Danmark och randstaterna gick samman
skulle deras sjöstyrkor inte kunna utmana de ryska slagskeppen:
... det skulle vara ytterst oändamålenligt att inte till fullo utnyttja de möjligheter som tack vare detta presenterar
sig. Dessutom ger de för oss ytterst
förmånliga geografiska förhållandena
på den baltiska teatern möjLighet att
utan särskild ansträngning skapa en
rad positioner vid själva sunden, som
leder in till Östersjön, vilka vi med
jämförelsevis små styrkor skulle kunna hålla även mot förstklassiga flottor
från de starkaste sjömakterna, säkra
åt oss ett fullständigt sjöherravälde,
trygghet åt våra kuster, sjöförbindelser med alla Östersjömakter; denna
omständighet är av särskild vikt, eftersom genom samma geografiska
förhållanden det är nästan omöjligt
att i omedelbar anslutning till våra
territorialvatten försvara våra kuster,
eftersom flottan lätt kan blockeras i
Kronstadt även av den svagaste fiende och utsättas för beskjutning i själva
sin bas fr ån den finska kusten. 10
Några veckor efter att Nernits presenterat sitt förslag utbröt matrosrevolten i
Kronstadt, varigenom flottan hamnade i
politisk kyla under många år. Sovjetstatens ansträngda ekonomiska läge medförde också att kostsamma marina rustningar tills vidare måste skjutas på framtiden. Från slutet av 1920-talet fram till

mitten av 1930-talet dominerades istä ll et
det marina tänkandet i Sovjetunionen av
den defensivt inriktade s.k. " unga skolan ", som förespråkade en lätt marin i
vilken snabba torpedfartyg skulle samverka med flyg och kustartilleri för att
avvärja invasioner. Sovjetflottan skulle
inte eftersträva sjöherravälde, endast förneka fienden att utnyttja sitt herravälde.
Artillerifartygens främsta uppgift blev
att understödja armens operationer i
kustnära områden , medan eventuella offensiva operationer mot fiendens sjöförbindelser skulle skötas av ubåtar, eller
genom minutläggning utanför hamninlopp och kuster. 11
Ä ven om Sverige under mellankrigstiden varken geografiskt eller politiskt tillhörde "frontstaterna " mot Sovjetunionen,
beskrevs det i sovjetiska säkerhetspolitiska bedömningar under perioden som en
principiellt fientlig makt. Svenskarna
skulle visserligen så länge som möjligt
skulle undvika att aktivt engagera sig i ett
krig mot Sovjetunionen, men i ljuset av
det förtroliga förhållande som rådde mellan militärledningarna i Stockholm och
Helsingfors måste deras ärliga avsikter
ändå betvivlas. Den svenska flottan betraktades dessutom som en betydelsefull
maktfaktor i Östersjön, inte minst genom
sin förmåga att operera inomskärs. 12
Tanken på preventiva operationer
mot Sverige i händelse av ett krig fick
med rådande doktrin emellertid avskrivas. I de krigsspel Östersjöflottan höll i
juni 1933 figurerar Sverige bland motståndarna, men den sovjetiska flottans
operationer begränsas till den egna sidan
av Östersjön. Utgångsläget var att man
sedan tre veckor befann sig i krig med en
koalition bestående av Polen, Finland
och baltstaterna, vilken understöddes
från Stockholm. Efter det att Röda ar-

men haft framgångar tilllands och ryckte
in i Estland, syntes tecken på att Sverige
avsåg aktivt ingripa i kriget. Sovjetiska
agenter hade rapporterat om truppkoncentrationer i hamnarna i Stockholm,
Karlskrona och Oskarshamn. Samtidigt
drogs brittiska "lätta sjöstridskrafter"
samman till Östersjön , ett tecken på förestående västmaktsintervention. Kraftig
dimma tycktes dock fördröja den svenska överskeppningen till Baltikum. Östersjöflottans uppgift blev att försöka spärra
av den estniska kusten genom en överraskande minutläggning. Att slå mot
svenska hamnar var emellertid inte aktuellt.1 3
Den brittisk-tyska mannoverenskommelsen 1935, som medgav en återupprustning av den tyska flottan till en
tonnagenivå som motsvarade 35 % av
Royal Navys, innebar dock en drastisk förändring av det strategiska läget i Östersjön. l en utredning från den miltära underrättelsetjänsten G RU i a ugusti samma år
framhölls att Tyskland om några år skulle
besitta en mäktig Östersjöflotta, och förutsatt att Storbritannien utnyttjade sitt
inflytande i Skandinavien skulle de nordiska länderna sannolikt ställa hamnar
och flygfält till förfogande för ett tyskt
angrepp mot Sovjetunionen. För operationer mot Finska vikens mynning med
stora övervattensfartyg framstod Stockholm och Fårösund som särdeles lämpliga baser. I det nya läge som uppstått blev
det av avgörande betydelse för den sovjetiska marinen att gripa initiativet och
förlägga operationerna utanför Finska
viken, där den annars riskerade att stängas in. Redan följande år fattades beslut
om det stora oceanflotteprogrammet, enligt vars första version Sovjetunionen
inom tio år skulle ha en flotta om 24 slagskepp, varav inte färre än 8 i Östersjön.
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Genom skapandet av ett särskilt fo lkkommissariat för marinen och en självständig marinstab 1937-1938 underströks
flottans nya betydelse. Samtidigt gick en
våg av utrensningar fram inom marinofficersekadern , varigenom den defensiva
"unga skolans" anhängare eliminerades.14
När planerna för ett krig mot Tyskland tog form under våren 1935 nämndes
även Gotland, Skånekusten och Gotska
Sandön som potentiella basområden för
en fiende. Efter diskussioner med utrikesministeriet bestämdes att man vid ett
krigsutbrott skulle meddela neutrala länder att man förbehöll sig rätten bekämpa
fientliga fartyg i vilka hamnar de än befann sig. 15 Det var emellertid inte bara
som basområde för en tyskledd koalition
Sverige utgjorde ett problem, utan även
som försörjningsområde. I Östersjöflottans krigsspel i mars 1938, där de ledande
staterna inom fiendekoalitionen utgjordes av makterna Brun och Blå, figurerade en gentemot koalitionen välvilligt
neutral Östersjömak t: Grön . Grön försåg
Sovjetunionens fiender med stora mängder malm, trä och livsmedel. Särskilt
makten Blå mottog omfattande leveranser över Bottenviken, där konvojerna
kunde löpa fram i skydd av Gröns skärgård. En central uppgift för röd flotta under övningen blev därför att avbryta trafiken från Gröns hamnar. När sovjetiska
ubåtar sommaren 1942 gick till angrepp
mot tyska malmtransporter längs den
svenska kusten, var det alltså ett uppdrag
som Östersjöflottans ledning länge vetat
skulle komma. 16
Bland de områden längs den finska
kusten som borde mineras vid ett framtida krig, nämndes mot slutet av 1930-talet
särskilt Åland. Ålands roll i de svenskfinska relationerna hade intresserat den
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sovjetiska marinen redan i mitten av
1920-talet. GRU-rapporten om det nya
strategiska läget i Östersjön sommaren
1935 hade också noterat att tankar som
framförts i Sverige och Finland om att
riva upp Ålandstraktaten från 1921 om
ögruppens demilitariserade status, måste
sättas i samband med önskemål om att
underlätta en blockad av Finska viken.
Det är därför ingen överraskning att den
sovjetiska militärledningen i ett särskilt
yttrande hösten 1938 bestämt avvisade
den svensk-finska Stockholmsplanen,
som syftade till att länderna gemensamt
skulle befästa ögruppen med stormakternas godkännande. Förutom att underlätta en blockad av Finska vikens mynning
och utgöra ett hot mot Östersjöflottans
flank, skulle enligt de sovjetiska generalerna och amiralerna befästningar på
Åland även skydda svenska malmtransporter till Tyskland. Sommaren 1939, sedan Sovjetregeringen fått Sverige och
Finland att dra tillbaka förslaget, innehöll marintidskriften Morskoj Sbornik
talande nog artiklar om Ålands folkrättsliga status, geografi och navigationsförhållanden. Det var sannolikt inte heller
någon slump att samma nummer inledde
en artikelserie om slaget vid Hangö 1714,
inte bara den ryska flottans första seger
utan också dess största framgång i de finska skärgårdarna. 17
De krav på baser som Sovjetunionen
hösten 1939 framförde till Finland och de
baltiska staterna betingades av de marinstrategiska problem den tyska återupprustningen innebar. Den 5 och 12 oktober signerades överenskommelser om
marina installationer i Lettland och Estland, och den 12-15 oktober ombaserades delar av Östersjöflottan till Tallinn
och Paldiski. I Sverige, där man trodde
att dessa flottrörelser var riktade mot

Åland, utlöste förflyttningen en serie
nervösa beredskapsåtgärder. 1s Samma
dag som överenskommelsen med Lettland undertecknades inleddes även förhandlingar med Finland. Den svenske utrikesministern Rickard Sandler hade
bara några dagar tidigare i en promemoria uttryckt uppfattningen att Sovjetunionen genom uppgörelsen med Estland
fått sina väsentliga säkerhetsintressen i
Östersjön tillgodosedda: "Med ÖselBaltischport i sina händer borde Kreml
icke vidare frukta, att Finland låter sig
begagnas som tyskt uppmarschområde ".
Att finländarna sedan ändå kallades till
samtal i Moskva gjorde honom mera osäker, och när Sandler ett par veckor senare reviderade sin promemoria hade den
citerade meningen strukits. 19
Under förhandlingarna med finnarna
figurerade istället Sverige som motiv för
den sovjetiska oron. Förutom kravet på
öar i det inre av Finska viken , vilket varit
uppe redan 1938 och nu ytterligare
skärptes, krävdes även Hangö vid Finska
vikens mynning, mittemot Paldiski. Därigenom skulle viken kunna spärras effektivt med kustartilleripositioner på ömse
sidor om inloppet. Den finländska sidans
påståenden att under moderna förhållan den ingen fientlig flotta skulle kunna eller våga tränga fram denna väg avfärdade Stalin som teoretiska spekulationer,
passande för debatt i någon militär facktidskrift. Han erinrade bl.a. om general
Judentijs och britternas operationer under inbördeskriget, och fastslog att vem
som än segrade i det nyss utbrutna kriget
mellan Storbritannien och Tyskland, segraren förr eller senare skulle sända sina
fartyg mot Leningrad. Han påstod också
att både britter och tyskar redan börjat
pressa på Sverige om lämpliga basområden20

Kraven på Finland och baltstaterna
syftade till ett mer framskjutet försvar av
Leningrad. Ä ven om man inte kunde förverkliga det framskjutna försvar Nernits
drömt om 1921 - vid själva Östersjöutloppen - innebar positioner vid Finska
vikens utlopp ändå en försvarsställning
halvvägs mellan Leningrad och svenska
kusten . Stalins påstående om att Sverige
var på väg att bli ett uppmarschområde
må ha varit en taktisk fint i förhandlingarna med finnarna , men återspeglade uppenbarligen djupt liggande föreställningar i den strategiska tankevärlden.
När Finland avvisade de sovjetiska
fordringarna blev det aktuellt att planera
för krig, och även nu framstod möjligheten av ett svenskt ingripande som ett centralt problem. I ett promemorieutkast
den 23 oktober 1939 diskuterade kommendören av l. graden A. Sjedsjov i marinstaben tänkbara åtgärder. Liksom tidigare skulle den ryska sidan handikappas av bristen på grundgående fartyg i de
finska skärgårdarna. Ä ven om de förenade finska och svenska flottorna inte kunde utmana Östersjöflottan i öppen sjö,
skulle de bli farliga motståndare inomskärs. Från baserna i Karlskrona och på
Gotland skulle det dessutom vara möjligt
för svenskarna att på några timmar minera utloppen från Liepaja och Paldiski
och därigenom stänga inne Östersjöflottans lätta stridskrafter. Slutligen kunde
via de inre vattensystemen i Sverige Storbritannien bistå Finland med fartyg (upp
till 2,3 meters djupgående) och förnödenheter. Därför måste sovjetiska ubåtar
i ett tidigt skede av konflikten inta positioner utanför Karlskrona , Fårösund och
Landsort och tillsammans med flottans
flygvapen hindra svenskarna från att nå
Finska viken. Någon vecka senare hemställde marinchefen Kuznetsov till den
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politiska ledningen om att obegränsat
undervattenskrig måste förklaras i en
zon 30 sjömil ut från det finska fastlandet
vid ett finsk-sovjetiskt krig, för den händelse Sverige eller någon annan makt
sökte understödja finnarna med råvaror,
trupp eller ammunition ,. 2 1
Den slutliga orderna för kampanjen
mot Finland utfärdades den 23 november, endast en vecka före operationernas
början. Nu föreföll det inte längre sannolikt att svenskarna skulle ingripa , men
möjligheten uteslöts inte. Två ubåtsbrigader avdelades för blockaden i Bottenviken , och skulle även hindra Finland och
eventuell tredje makt från att stationera
trupp på Åland. Under krigets första dagar patrullerade sammanlagt fem ubåtar
utanför Stockholm, Fårösund och Karlskron a för att följa den svenska flottans
rörelser. Ti ll den sovjetiska marinledningens lättnad kunde dessa snart bekräfta att svenskarna ämnade stanna utanförY
Att avbryta trafiken över Bottenviken förblev en central uppgift för Östersjöflottans ubåtar under he la vinterkriget. De sovjetiska ubåtarnas rörelser försvårades genom att svenskarna den 6 december minerat sin del av Ålands hav, en
åtgärd som visserligen företogs helt på
svenskt territorialvatten men inte desto
mindre kunde diskuteras ur folkrättslig
synpunkt, eftersom den innebar att
Sverige självsvåldigt spärrade trafiken
mellan två internationella havsområden
(Bottenviken och Östersjön). Från tysk
sida bestreds öppet att hela det minerade
området (Understen-Mär ket) skulle tillhöra Sverige. Sovjetunionen gjorde visserligen inga diplomatiska framställningar till Stockholm, men chefen för marinstabens operationsavdeln ing, Vladimir
Bell i, författade den 8 december 1939 en
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längre promemoria om Sveriges rättigheter rörande Åland. Han konstaterade att
svenskarna visserligen gjorde anspråk på
4 sjömils territorialvattenz on i Östersjön ,
men att de åtmi nstone under första
världskriget endast hävdat sin gräns mot
ubåtar 3 sjöm il. Att minera finskt territorium e ll er föra över trupp till Åland var
åtgärder från svensk sida som definitivt
måste anses ligga utanför den rätt till
neutralitetsskydd som folkrätten medgav. Skulle detta förekomma, inn ebar det
att svenskarna betraktade det pågående
finsk-sovjetiska kriget som en intern
finsk uppgörelse mellan regeringen i
Helsingfors och den sovjetstödda Terijokiregeringen, och likt Tyskland och Italien under spanska inbördeskriget aktivt
ingrep för att stödja den ena sidan.
I slutet av januari 1940 hade isen avbrutit den mesta sjötrafiken mellan
Sverige och Finland. Försöken att med
ubåtar och flyg störa kommunikatione rna hade emellertid inte varit framgångsrika. Den 14 februari fick Östersjöflottan
därför order att till våren utarbeta en
plan för att landsätta en styrka av upp till
divisions storlek på Åland. Kriget hann
ta slut dessförinnan men Åland skulle
återko mma i den sovjetiska planeringen
dessförinnan. 23
Moskvafreden i mars 1940 gav Sovjetunionen äntligen ordentligt fotfäste vid
Finska vikens mynning i Hangö. Avtalen
med de baltiska staterna innebar ytterligare garantier för att flottan i ett tidigt
skede skulle kunna inleda kriget ute på
Östersjön. Den efterlä ngtade positionsförskjutningen västerut var uppnådd, och
Tysk land var tills vidare upptaget av kriget i Västeuropa. När Molotov i början
av april informerade Östersjöflottans
sovjet om möjliga hot i regionen, framhöll han istället Storbritannien som den

sannolikaste angriparen. Britterna hade
ju under vinterkriget hotat undsätta Finland genom Norge och Sverige, och de
kunde förväntas försöka organisera de
nordiska staterna på nytt i ett antisovjetiskt block. Dessutom fanns mäktiga
antisovjetiska element i Lettland och
Estland, vilka kunde misstänkas för att
konspirera med främmande makter. 24
Även om det strategiska utgångsläget
således förbättrats, innebar positionsframflyttningen samtidigt att Östersjöflottans tidigare infrastruktur med varv,
förråd och flygfält nu hamnat drygt 40
mil för långt österut. Omfattande anläggningsarbeten skulle bli nödvändiga i de
nya hamnarna, och först under 1943 räknade man med att kunna flytta Östersjöflottans huvudbas från Kronstadt inne i
Finska viken till Paldiski. Tills dess skulle
Tallinn få tjäna som provisoriskt högkvarter.25
Särskilt för marinflyget tedde sig läget bekymmersamt. Redan i november
1939, innan anfallet mot Finland inletts,
hade marinstaben i Moskva gjort omfattande beräkningar om behovet av flygresurser vid ett framtida krig i Östersjön.
Fientliga baser för större fartyg, vilka
sk ulle angripas åtminstone fyra gånger i
månaden med fyra bombdivisioner åt
gången, var Danzig, Kiel, Karlskrona och
Stockholm. Som de viktigaste baserna
för fiendens lätta sjöstridskrafter nämndes Pillau, Svinemiinde och Fårösund,
mot vilka sex anfall per månad skull e avdelas med tre divisioner. Mot fiendens
flygbaser i Kiel , Liibeck, Danzig, Pillau
och Stockholm behövde insättas åtta anfall per månad med tre divisioner. Dessutom krävdes tio raider mot fiendens
kommunikations linjer 1 Bottenviken,
längs den svenska kusten, i södra Östersjön och i Östersjöutloppen med en rote i

varje riktning (sammanlagt drygt en division). slutligen krävdes ett antal insatser
av varierande storlek för understöd till
Röda armens operationer längs Finska
vikens stränder. Totalt räknade man med
att 1943 disponera 320 bomb-, störtbomb- och torpedflygplan. Givet en genomsnittlig flygtid om 60 timmar per
plan disponerades 19.200 flygtimmar per
månad för attackföre tag, av vilka åtminstone 17.772 timmar skulle förbrukas.
Med tanke på att man samtidigt räknade
med förluster i storleksordninge n 10 %,
var de befintliga resurserna alltså i knappaste laget 2 6
l mitten av april skisserade kapten
Manjarevskij vid Östersjöflottans flygvapen en särskild plan för operationer mot
Sverige, om landet skulle avfalla från
neutraliteten. Massiva attacker skulle
riktas mot Karlskrona, Stockholm, Härnösand och Göteborg, varigenom den
svenska flottans baser och den viktigaste
införselhamnen för transporter från Storbritannien skulle slås ut. Det svenska
flygvapnet skulle nedkämpas på marken
och i luften, utloppen till de svenska
hamnarna mineras och den svenska flottan helst förintas innan den hunnit lämna
sina hemmavatten. Trupper skulle landsättas från havet och från luften på Gotland och Åland och fiendekoal ition en
berövas sina framskjutna baser i Östersjön. Med Fårösund i sovjetiska händer
skulle scenariot från Krimkriget inte
kunna upprepasY
Tysklands snabba segrar i Västeuropa
under våren och försommaren 1940 innebar att det strategiska läget i Östersjön
drastiskt försämrades från sovjetisk horisont. Hotbilden förändrades från en
skandinavisk småstatskoalition med brittisk uppbackning till att omfatta hela den
mäktiga tyska krigsmaskinen. Den snab-
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ba inkorporeringen av baltrepublikerna i
juni-juli 1940, avsedd att säkra de nyvunna positionerna i väster, måste ses mot
bakgrund av denna utveckling. Att det
var Tyskland istället för Storbritannien
som skulle komma att utgöra kittet i den
framtida fiendekoalitionen förändrade
inte synen på Sveriges roll. När Kuznetsov beordrade en revision av Östersjöflottans krigsplanering i juli 1940 var
det Finland, reaktionära element i Baltikum samt Sverige som nämndes som
Tysklands potentiella allierade i ett kommande krig. Den 20-21 augusti höll Östersjöflottan sina första krigsspel med de
nya geografiska förutsättningarna. Fiendesidan i övningen utgjordes av länderna
G (Germanija) , F (Finlandija) och Sj (Sjvetsija). Sedan fiendens angreppsavsikter
fastställts, var uppgiften för den försvarande sidan att med flyg och ubåtar utföra ett blixtanfall mot dennes hamnar,
flygfält och sjöförbindelser. Sedan fiendens uppladdning bringats i oreda skulle
ett starkt försvar organiseras kring Finska vikens mynning och längs den baltiska kusten. Scenariot överensstämde i stora drag med 1940 års operationsplan , där
de tänkbara bombmålen i Sverige angavs
vara Stockholm, Karlskrona, Fårö, Norrköping och Göta kanal. Mineringar från
flygplan och ubåtar skulle genomföras i
Öresund, utanför Karlskrona, Kalmar,
Västervik, Norrköping, Stockholm, Rådmansö och Gävle. Malmö, Karlskrona,
Västervik , Gotland, Stockholm och Bottenviken nämndes patrullområden för
ubåtar. 28 Som ett led i de konkreta förberedelserna överlämnade i mitten av augusti chefen för Östersjöflottans underrättelsetjänst till flottstaben kartor och
flygfotografier över militära mål i Stockholm, som hade kodbeteckningen "mål
55621c".29 Den svenska signalspaningen
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kunde också konstatera, att i Östersjöflottans manöver i månadsskiftet juli-augusti ingick som ett moment minering av
Stockholms hamnutlopp. 30
För att omintetgöra betydelsen av
Sverige som militärt basområde framstod det också som väsentligt att erövra
kontrollen över Åland. I september 1940
kunde Östersjöflottans stab presentera
en utförlig plan för ögruppens besättande. En infanteridivision skulle landstiga i
två echelonger på fasta Åland och Ekerö,
understödd av två marininfanteribataljoner och en fallskärmsbataljon i första vågen. I syfte att vilseleda fienden skulle
dessförinnan en mindre flottstyrka så
synligt som möjligt ilasta en landstigningsstyrka i Liepaja och avsegla i riktning mot Gotland , för att sedan svänga
norrut mot Ålandshav. Landstigningen
skulle samordnas med viss flygbekämpning av Stockholm och Åbo. 3 1
Sommaren 1940 betecknar uppenbarligen en höjdpunkt i den sovjetiska preventivanfallsplaneringen mot Sverige.
Genom basframflyttningen 1939-1940
och de allt längre räckvidderna hos
bombflyget hade de praktiska förutsättningarna för att tidigt avvärja ett angrepp från andra sidan Östersjön väsentligt förbättrats. Flottans operativa doktrin, där sedan slutet av 1930-talet de offensiva inslagen blivit allt mer framträdande, gjorde dessutom denna nya inriktning av planeringen naturlig. Det
finns ingen anledning att förvånas över
detta. Den svenska neutralitetspolitikens
Tysklandsvänliga utformning under andra världskrigets första del , särskilt transporten av en stridsrustad tysk division
genom Sverige till fronten i Finland midsommaren 1941, bekräftar på sätt och vis
riktigheten i de sovjetiska försiktighetsåtgärderna. Sveriges ekonomiska bety-

delse för tysk krigsförsörjning hade
knappast heller underskattats. När den
sovjetiska ubåtsflottan under några korta
månader 1942 lyckades slippa ur blockaden i Finska viken , gjordes betydande ansträngningar för att störa trafiken från
svenska hamnar. 32
Att Östersjöflottan inte lyckades genomföra sitt ambitiösa preventivanfall i
juni 1941 hade delvis politiska orsaker.
Först vid midnatt kvällen före det tyska
anfallet fick man tillstånd att inta larmberedskap.33 Samtidigt finns anledning
att reflektera över de praktiska förutsättningarna för att genomföra offensiva
operationer i Östersjön. Bristen på minsvepare och grundgående fartyg var ett
ständigt klagomål från Östersjöflottans
ledning under hela mel lankrigstiden.
satsningarna på flottan i slutet av 1930talet, som främst var inriktade på byggandet av stora fartyg, innebar i dessa avseenden ingen förändring. Det fanns inte
heller något landstigningstonnage, eller
ens ett självständigt marininfanteri inom
Östersjöflottan förrän på våren 1940. Vidare visade manövrer såväl som erfarenheter från vinterkriget på stora brister i
utbildningen , inte minst bland flygare
och ubåtsbesättningar. De utrensningar
som drabbade marinen 1937-1938 innebar- liksom dess snabba utbyggnad under samma period - att ett stort antal befattningshavare saknade både erfarenhet
och kunskap. Mellan juni 1936 och början av 1938 ökade marinens personal
från 9.640 till 28.450 man. Samtidigt
(mellan maj 1937 och september 1938)
utrensades omkring 3.000 marinofficerare - de avrättades, fängslades men klarade sig i de flesta fall antagligen undan
med avsked. I många fall hade de drabbade gjort sig skyldig till allmän oduglighet, fylleri eller smärre förseelser, men

flera av offren tillhörde också flottans
mest erfarna och dugliga officerare och
lämnade naturligtvis ett kännbart tomrum efter sig. 34
Att flottans krigsförberedelser hela
tiden måste anpassas till Röda armens
önskemål var också ett problem. I december 1940 skrev marinstabschefen Isakov till sin generalstabschefenMeretskov
och klagade över bristen på direktiv till
Östersjöflottan från Leningrads militärområde. Just nu visste inte flottledningen
alls vad den förväntades bistå Röda armen med i ett krig, och inte heller om armen kunde försvara de nyvunna baserna
i Baltikum från landsidan. 35
Som så mycken annan planering i
Sovjetstaten tycks alltså preventivanfallsplanerna mot Sverige ha innehållit
ett betydande inslag av luftslott och potemkinkulisser. Man bör alltid vid studiet
av militär planering, vilket land det än
må gälla , minnas att man studerar en
tänkt, idealiserad verklighet.

Noter
l Agrell framförde sin tes i en rad arbeten , vil-

ka tillsammans formade sig till en orde ntlig
vidräkning med den svenska försvars- och säkerhetspolitiken under det kalla kriget: "Strategisk förändrin g och svensk-sovjetiska konflikter i Östersjöområdet efter 1945", Seandia
1985:2; Bakom ubåtskrisen (1988), Det välorganiserade nederlaget (1990), Den stora lögnen
(1991).
2 En översikt över sovjetiskt marin strategi
och doktrin i Östersjön i G. Åselius, " Östersjön i sovjetisk marinstrategi 1920-1990", red.
S. J ungar & B. Jen sen, Sovjetunionen och Norden - konflikt, konlakt, influenser (1997).
3 För den mest auktoritativa översikten till
dags dato se P. Luntin e n, The lmperial Russian
Army and Navy in Finland 1808-1918 (1997);
ett klassiskt bidrag som även förtjänar omnämnande är T. Pol vinen, Die Finnische E isen-
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bahnen in den miliTärischen und politischen
Planen Russlands vor dem Erslen Weltkrieg
(1962).
4 Den "essenska tjurrusningen" i augusti 1914
blev känd först efter kriget och har behandlats
bl. a. av E . Björklund, ''Det ryska anfallsföretaget mot Sverige 1914", Svensk Tidskrift, vol. 23
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5 Cherkasskiy 22/11916, "svodka nr 2: Svedenij po voprosu o vozjmozjnosti vystuplenija
Svetsii na storone tsentra lnich dersjav vesnuju
1916 goda" , fond 479, o.4, d. 65, list 7-10.
6 Det kan påpekas att vid de svensk-tyska generalstabssamtal som hölls i november 1910
om en eventuell militär samverkan mot Ryssland, den tyska flottans kontroll av Bottenviken framhölls som en grundförutsättning för
att svenska trupper skulle kunna överföras till
Finland. Originalet till Bildts samtalsuppteckning förvaras i Gustav V: s arkiv i Bernadotteska familjearkivet, vol. 77, och har även puhcerats av F. Lindberg i i "De svensk-tyska generalstabsförhandlingarna 1910", Historisk Tidskrift vol. 77 ( 1957), samt av H. Leche i Generalstabschefen Bildt och Sveriges försvar ,
Stockholm 199l,s. 153-156.
7 Petrov 19/4 J 916 (?),f. 479, o. 4, d . 65, list 2-3 .
8 Keller 9/5 1916, " Nekotorije predpolozjenija
o pervonatjalnich nasjich dejstviach v slutchaij
vystuplenjie protiv nas Sjvetsii " f. 479, o. 4, d.
63, list 14-17.
9 Kanin till chefen för överkommandots marinstab Rusin 12/51916, f.479 , o.4, d. 65, list 14-16;
Rusintill Nikolaus II 22/51916; ibid.list 26-28.
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2, d. 314, list 26-27 .
11 Jfr Åselius, "Östersjön i sovjetisk marinstrategi" , 41.
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16 Amiral Tributs till chefen för Öste rsjöflottan Levtjenka 14/4 1938 ("ottjet po operativnoj igre KBF provedennoj 25-26marta 1938g),
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Hedersledamoten
VLADIMIR G. JEGÖROV

Amiral Vladimir Gregorjevitj legarov är sedan 1995 chef
för ryska Östersjömarinen

Det militära och politiska läget i Östersjöområdet från
marin synpunkt vid 1900-talets slut och
framtidsutsikterna inför 2000-talet
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i
Stockholm 15 november 1999
Högt ärade deltagare i detta högtidssammanträde i svenska Kungl. Örlogsmannasällskapett
Jag är styrelsen för Kungl. Örlogsmannasällskapet uppriktigt tacksam för att man valt
mig som hedersledamot i Ert sällskap. På hela militärrådets vid Östersjö-marinen och
på mina egna vägnar vill jag tacka Er för den uppmärksamhet som Ni härmed visar
Rysslands äldsta marin, som just nu förbereder sig för att 18 maj 2003 fira sitt JOOårsjubileum i det tredje årtusendet. Det faktum att Östersjömarinen finns i Östersjöområdet är en objektiv och historiskt berättigad nödvändighet och en av de absoluta
förutsättningarna för Rysslands säkerhet. Östersjömarinens historiska uppgift består i
att den idag, precis som för tre sekler sedan, utgör och i framtiden kommer att utgöra
en framskjuten bastion iförsvaret-jag betonar försvaret- av Ryssland med uppgift att
garan-tera landets nationella säkerhet och intressen vid dess västra gräns.
Under det tjugonde århundradets sista
decennier har det geopolitiska läget i
världen och i Östersjöregionen genomgått grundläggande förändringar till följd
av upplösningen av Warszawapakten ,
Sovjetunionens sönderfall och NATO:s
utvidgning åt öster (Polens, Ungerns och
Tjeckiens inträde i NATO 1999).
Trots att de flesta länders doktrintänkande och strategiska koncept idag ser
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krig som en av de största tänkbara nationella katastroferna och som ett hot mot
den mänskliga civilisationens fysiska existens, utgör militär styrka fortfarande ett
traditionellt medel att uppnå politiska
mål i relationerna mellan stater. Under
det senaste decenniet har dessutom
USA:s och NATO:s fredsskapande verksamhet i syfte att med kollektiva ansträngningar framtvinga fred alltmer

inneburit direkt användning av militärt
våld (Irakkrisen 1991 och krisen på Balkan 1999).
Vi kan alltså konstatera att det militärpolitiska läget i världen på tröskeln till
2000-talet är fortsatt dynamiskt och å ena
sidan karakteriseras av ett minskat hot
om världskrig, men å andra sidan också
kan beskrivas som en situation av alltmer
akuta konflikter i enstaka länder och regioner, eftersom tidigare allierade blivit
konkurrenter, tidigare motståndare blivit
partners; som en situation där antalet
neutrala stater blir allt mindre; där den
bipolära intressebalansen rubbats; där
arten, omfattningen och innehållet i hot
och säkerhet förändrats; där NATO utvidgas österut; där det reses alla möjliga
hinder i olika former för vårt lands frivilliga integrering med övriga medlemmar i
OSS (jag tänker på händelserna i Minsk
den 17 oktober 1999 och aktionerna från
oppositionen i Vitryssland mot ett förbund med Ryssland).
Trots den av NATO:s militära och politiska ledning officiellt proklamerade
strävan att utveckla partnerrelationer
med de europeiska staterna har NATO:s
utvidgningsplaner och de olika programmen inom Partnerskap för Fred följande
syften: att fylla det militära vakuum som
uppstått i Europa efter Warszawapaktens och Sovjetunionens upplösning och
skapa en effektiv mekanism för att påverka den militärpolitiska och militärstrategiska utvecklingen i Östersjöregionen, som av USA förklarats vara ett område av vitalt intresse, samt att väsentligt
begränsa Rysslands roll och inflytande i
regionen. Grunden för USA:s och
NATO:s närvaro i regionen och den allsidiga utvidgningen och fördjupningen av
relationerna är den amerikansk-baltiska
charta om partnerskap som underteck-

nades i januari 1998. Detta ger USA och
NATO möjlighet att på tröskeln till2000talet planmässigt öka omfattningen av
sitt militära, försvarstekniska och ekonomiska bistånd till de baltiska länderna
och att aktivt utnyttja delar av ländernas
infrastruktur. Med finansiellt bistånd
från USA pågår för närvarande ombyggnad av flygbasen i Ömari i Estland och
marinbasen i Liepaja i Lettland; det sker
kostnadsfria leveranser av vapen (under
1997 till ett värde av 1,5 miljoner dollar,
under 1998 för 4,1 miljoner dollar) och
genomförs utbildning av militär personal
från de baltiska länderna vid militära utbildningsanstalter i USA.
Det praktiska utnyttjandet av infrastrukturen i Östersjöregionen sker under
täckmantel av programmet Partnerskap
för Fred. Från och med 1998 har det på
Östersjön och i stater vars territorier
gränsar till Kaliningradområdet (Polen
och Litauen) samt även Lettland och
Estland skett en aktivering av USA :s och
NATO:s militära verksamhet i samband
med traditionella övningar som Baltic
Operation och Baltic Challenge. Inom
ramen för övningar inom Baltic Challenge 98 tränades till exempel luft- och
sjötransporter av förband och materiel
ur USA:s försvar till de baltiska ländernas territorier.
Ett speciellt inslag i Partnerskap för
Fred för de baltiska länderna är att man
nu sätter upp gemensamma förband ur
Lettlands, Litauens och Estlands försvar
enligt NATO-standard.
Man har inom NATO skapat ett speciellt organ, en kommitte som skall organisera bistånd till de baltiska länderna i
arbetet med att sätta upp en gemensam
baltisk fartygsdivision, skapa ett gemensamt luftövervaknings- och flygledningssystem samt en baltisk militärhögskola
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(college) (detta arbete skall enligt planerna slutföras före år 2003).
I Szczecin i Polen (vilket som bekant direkt gränsar till Kaliningradområdet och
därmed tydligt markerar gränslinjen mellan Ryssland och NATO utan några som
helst buffertzoner) slutförs för närvarande
arbetet med att sätta upp en gemensam
polsk-tysk-dansk armekår Nordost.
Allt det ovan sagda innebär på tröskeln till 2000-talet följande:
- På det geopolitiska planet innebär det
ett hot om fortsatt isolering av Ryska
Federationen i Östersjöregionen,
även vad gäller möjligheterna att tillvarata våra intressen i de bilaterala
relationerna med de baltiska länderna, Polen, Tyskland , Sverige, Danmark och Finland;
- På det militärstrategiska planet innebär det en väsentlig försämring av
Rysslands strategiska läge i Östersjöområdet; ett underlättande av
NATO:s kontroll av viktigare ryska
kommunikationsvägar över Östersjön; betydligt kortare anflygningstid
för missiler och flyg mot mål i Ryssland och större sårbarhet hos dessa
mål fram till en linje Archangelsk Nizjnij Novgarad - Yoronezj. Möjligheten för Atlantpakten att utnyttja infrastrukturen i de baltiska länderna
och Polen innebär att NATO får fotfäste på den för Ryssland strategiskt
viktiga Östersjökusten och förvandlar
Kaliningradområdet till en "inringad "
del av Ryska Federationen.
Det bör påpekas i sammanhanget att
Ryssland och dess marina stridskrafter,
inklusive Östersjömarinen, efter det kalla krigets slut genomlever en mycket svår
period. Upplösningen av Warszawapakten och Sovjetunionen och, som en följd
härav, tillbakadragandet av militära styr-
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kor från både det "avlägsna " och "nära "
utlandet under 1991-1994 har berövat
marinen mycket viktiga element i fråga
om bassystem , reparations- och nybyggnadskapacitet, kaserner och bostadshus.
Marinens bassystem har splittrats av de
baltiska ländernas territorier. Räknat
från början av tillbakadragandet av marinens förband från de angränsande länderna och fram till idag har Östersjömarinen skurits ned med 60 000 man, därav
16 000 officerare, underofficerare och
underbefäl. Räknat i antal fartyg och
manskap har marinen reducerats med
två tredjedelar.
Under rådande förhållanden kan det
militärpolitiska läget på 2000-talet beskrivas i följande punkter:
l. Rysslands säkerhet i Östersjöområdet är kopplad till risken för upptrappade konflikter i regionen genom
möjliga territoriella anspråk på Ryssland från de baltiska länderna, Polen
och Tyskland , bland annat kring frågan om Kaliningradområdets status.
2. Det mänskliga samhällets ständigt
ökande behov medför en snabb utarmning av tillgängliga resurser på
kontinenterna och en naturlig inriktning mot ett utnyttjande av de mycket
rika tillgångarna i världshaven och
Östersjön, outtömliga källor av de
mest skiftande livsmedelsresurser, råvaror för industrin och energi, som
dessutom ger möjlighet till ekonomiskt mycket gynnsamma direkta
kontakter mellan världens alla kuststater (längs sin 14 500 km långa landgräns har Ryssland till exempel kontakt med 18 stater, men över havet
har Ryssland förbindelser med 127
länder).
Forskare anser att vid mitten av 2000-talet kommer mer än hälften av all olja

och gas att utvinnas från fyndigheter
på havsbotten. Det innebär att praktiskt taget alla länder i Östersjöregionen har intresse av att utnyttja Östersjöns möjligheter. Med hänsyn till att
Östersjön med luftrum och havsbotten tillhör alla Östersjöländer med
lika rättigheter att utnyttja dess rikedomar, fri sjöfart utanför ländernas
territorialvatten, fri ekonomisk verksamhet med undantag för ländernas
ekonomiska zoner, och med samma
internationella havsrättsliga regler
för alla, så kan nedsmutsning av detta
ytterst vitala havsområde genom intensiv marin veksamhet av de baltiska
länderna, NATO:s och USA:s marinstridskrafter leda till en kritisk miljösituation i Östersjön och bli orsak till
motsättningar mellan stater och provocera fram konflikter (också militära sådana).
3. En faktor som inte bidrar till minskad
militär konfrontation på världshaven
och i Östersjön är det faktum att
USA:s och NATO:s marina stridskrafter, som besitter en betydande
potential för överraskande anfall från
havet, är mycket lättmanövrerade och
mobila, idag är det enda element i
ländernas försvarsmakter som inte
omfattas av pågående förhandlingar
om rustningsbegränsningar, något
som väsentligen försvårar kontrollen
av deras marina verksamhet och ökar
oförutsägbarbeten vad gäller följderna av denna verksamhet. Det betyder
att det största hotet mot länderna i
Östersjöregionen under det tredje årtusendet inte kommer från rymden
utan från havet. Detta bekräftas också av omfattningen och effektiviteten
i den insats som USA:s och NATO:s
marinstridskrafter gjort i ett stort an-

tallokala och regionala krig och väpnade konflikter efter det andra
världskriget.
4. Den tekniska utvecklingen bidrar
också till att skapa nya faror och hot,
eftersom prioriteringen av system och
materiel för luft- och antirobotförsvar
och utvecklandet av vapen med användning av nya fysikaliska principer
sammantaget kan leda till en farlig
försvagning av kärnvapnens avskräckande roll och oförutsägbar användning av konventionella stridsmedel med en effektivitet som överträffar kärnvapnens.
5. Under nuvarande förhållanden och
inför framtiden ser man en tydlig
trend till en ökad roll för statens informationsresurser och informationens strategiska betydelse i ett lands
totala försvarspotentiaL Det viktigaste elementet i denna potential är system och materiel förstratetisk förvarning, ledningssystem för militära styrkor och vapen, navigering, spaning
och medel för elektronisk krigföring.
Överlägshenhet i informationshänseende ger möjlighet att förekomma
fienden i fråga om militärpolitiska beslut och lägger grunden för framgångsrika militära operationer (Irakkrisen 1991, krisen på Balkan 1999).
6. På tröskeln till det tredje årtusendet
känner världssamfundet allvarlig oro
med anledning av ökad terrorism,
narkotikahandel , maffiaorganisationers undergrävande verksamhet, religiös fanatism och nationella och etniska konflikter. Av de 180 länder
som finns i världen idag räknas bara
cirka 20 som etniskt homogena, övriga har en betydande potential till
konflikter (bland annat de baltiska
länderna).
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Med utgångspunkt från det militärpolitisk a läge som utvecklats i Östersjöregionen under 1900-talets sista decennium
och med tanke på utvecklingen under
2000-talet har Rysslands president i syfte
att garantera landets säkerhet och skydda Rysslands nationella intressen vid
dess västra gräns fattat ett beslut att på
Kaliningradområdets territorium, som
ligger inringat av andra staters territorier, sätta upp en kvalitativt ny typ av operativt-strategisk territoriell försvarsgruppering med olika ingående försvarsgrenar med förmåga att lösa uppgifter i alla
tre miljöerna och med en ledande roll för
Östersjömarinen och med bevarande av
dess historiska namn. Organisationen
omfattar: väl avvägda fartygsförband
med olika typer och klasser av fartyg (totalt 99 fartyg); marinflyg (mer än 112
strids- och transportflygplan och helikoptrar); Kaliningrad luftförsvarsdistrikt, som utsetts till det bästa i det ryska
försvaret; marinens mark- och kuststridskrafter (850 stridsvagnar, 550 salvpjässystem, 350 artillerisystem) och gemensamma operativa och tekniska organ och
etapptjänst I stort har man i västra Ryssland satt upp en mobil och mer ekonomisk försvarsorganisation med bibehållen stridsberedskap och stridsförmåga.
Östersjömarinens deltagande i den strategiska lednings- och stabsövningen Zapad-99 under ledning av den ryske försvarsministern marskalk lgor Sergejev i
juni 1999 gav ett gott prov på marinens
stridsförmåga.
Övningen visade att Östersjömarinens roll som en stabiliserande faktor i
Östersjöregionen och i försvaret av Rysslands nationella intressen i Östersjön är
utomordentligt viktig beroende på följande omständigheter:
- Behovet att säkra Rysslands ekono-

408

miska intressen framförallt genom
tillgång till havet och möjlighet till
handel över havet med Europa samt
behovet att utnyttja havets resurser;
- Behovet att garantera Rysslands militära säkerhet mot havet i tre miljöer
samtidigt, samt att kunna bedriva observation och allmän operativ övervakning i Östersjön;
- Möjligheten att utnyttja Östersjömarinen som ett effektivt verktyg i Rysslands utrikespolitik.
Historiskt har Ryssland gjort, och gör
fortfarande, allt för att normala fredliga
processer ska kunna äga rum i Östersjöområdet, för att stärka förtroende och
samarbete i syfte att åstadkomma internationell avspänning.
l. Ryssland har ända sedan landet blev
en marin stormakt varit anhängare av
tanken på fri handel över haven. 1780
framlade Rysslands kejsarinna Katarina Il en Deklaration om väpnad
neutralitet i syfte att med gemensamma styrkor skydda den fria handeln
över haven. Till alliansen med Ryssland anslöt sig då Sverige, Danmark,
Holland, Portugal, Preussen, Amerika
Förenta Stater och Sicilien.
2. Personalen i Östersjömarinen har bidragit och bidrar i praktisk handling
till att stärka och vidga förtroendet
mellan olika mariner i Östersjön genom ömsesidiga besök som i sak är
ett slags militär diplomati och ofta ligger ett steg före politikernas diplomati. Det är betydligt lättare för oss yrkesmilitärer att komma överens än
för politikerna. De första officiella
besöken med fartyg ur Östersjömarinens l. mindivision till svenska hamnar genomfördes 1911 och 1913. Under de senaste decenniet har fartyg
och båtar från Östersjömarinen gjort

besök i 85 hamnar i 34 olika länder i
Europa, Asien, Afrika och Amerika.
Östersjömarinens marin- och flygbaser har fått 76 besök av främmande
krigsfartyg (totalt 109 fartyg) och
flygplan (12). Marinen har tagit emot
79 delegationer ledda av högre militära och marina befattningshavare och
chefer för statliga organ i andra länder.
Vi tar hjärtligt emot våra gäster, och
vi möts med samma hjärtliga gästfrihet, när vi kommer på vänskapligt besök. Jag hoppas att så kommer att
vara fallet också under 2000-talet.
Efter det andra världskriget har Östersjömarinen genomfört fredsbefrämjande operationer i samband
med tillbakadragandet 1946 av trupp
och materiel ur marinen från Bornholm i Danmark och Parkkala i Finland och från 1945 till 1956 i form av
minsvepning i Östersjön för att återställa all sjöfart i området. Detta bidrog till en betydande avspänning i
Östersjöregionen.
3. Ryssland och Östersjömarinen efterlever noggrant kraven från Stockholmskonferensen: vi notifierar länderna i regionen om större övningar;
vi inbjuder observatörer och massmedia till övningarna och tillåter fria inspektioner på vårt territorium (minst
tre gånger per år). Allt detta bidrar till
att skapa förtroende.
4. Förtroende skapas också aktivt genom det system av bilaterala avtal
som Sovjetunionen ingick med USA
(1972) , Storbritannien (1986) , Förbundsrepubliken Tyskland (1988),
Frankrike, Kanada och Italien (1989),
Nederländerna, Norge och Spanien
(1990) i syfte att förebygga incidenter
till havs utanför territorialvattengrän-

serna och minska sannolikheten för
kriser och konflikter. Det är glädj ande att kunna konstatera att det under
de senaste decennierna inte förekommit några incidenter mellan våra fartyg och flyg.
5. Östersjömarinen har utarbetat och är
för närvarande i färd med att genomföra en "Plan för viktigare miljöåtgärder i samband med marinens verksamhet under åren 1997-2000", som
omfattar
- framtagning av normer och rättsliga
regler samt informationsunderlag för
att miljösäkra marinens verksamhet;
- åtgärder för att förse marinen med
miljökon troll utrustning;
- nybyggnad och ombyggnad av anläggningar i land för att förebygga
förorening av miljön;
- miljösäkring av anläggningar och infrastruktur i samband med utveckling
och handhavande av militär materiel
och militära anläggningar. Inom ramen för denna plan har Östersjömarinen ensidigt reducerat antalet större
övningar och manövrar och eftersträvar återhållsamhet i den dagliga verksamheten i Östersjön.
6. I syfte att skapa förtroende och stärka
samarbetet uppfyller Östersjömarinen noggrant i sin praktiska verksamhet bestämmelserna i begreppet "öppet hav", som lanserades av Sovjetunionen under sessionen i FN:s Generalförsamling 1989. Dessa bestämmelser innebär:
- gemensamma marina övningar och
stridsövningar med deltagande av mariner och armeer i regionen. Totalt under perioden från 1994 till1999 har enheter ur Östersjömarinen deltagit i gemensamma marina övningar över 30
gånger, där man bland annat tränat:
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-förebyggande av incidenter till havs
- fredsbevarande operationer
-sjöräddning
-humanitära hjälpinsatser
- miljösäkerhet och andra moment
- besöksutbyte (detta har jag redan
nämnt)
- viktiga och svåra operationer för att
bekämpa minfaran och desarmera explosiva föremål som kvarlämnats i
världshaven efter första och andra
världskriget.
Med hänsyn till det från havet kommande fortsatta hotet mot freden (bland
annat i Östersjön) bör frågor kring vidgade förtroendeskapande åtgärder och
övervakning av den marina verksamheten, inklusive i Östersjön, diskuteras på
ett praktiskt plan under det kommande
2000-talet. I detta sammanhang anser vi
att iden att sätta upp ett internationellt
operativt informationscentrum i Östersjöregionen, som ska samla, bearbeta och
vidarebefordra uppgifter om marin verksamhet, incidenter till havs och i luftrum-

met över Östersjön, samt förvarna om
fara i samband med olyckor, miljökatastrofer och andra nödlägen, vara ganska
fruktbar.
Östersjömarinen kommer tveklöst att
också under det tredje årtusendet fortsätta och förbättra sin verksamhet för att
skapa samarbete och förtroende i kontakterna med marinerna i övriga Östersjöländer, inklusive med NATO-medlemmar.
Allt detta måste självfallet under 2000-talet stadfästas i lämpliga överenskommelser mellan regeringar, möjligen även med
klausuler som innebär ansvar om man
inte uppfyller sina åtaganden .
Tillåt mig avslutningsvis att på hela
personalens vid Östersjömarinen och
den ryska allmänhetens vägnar framföra
ett djupt känt tack till den svenska marinen och den svenska allmänheten för Ert
akt i va deltagande i gemensamma rysksvenska arrangemang för att hedra minnet av besättningarna på de ryska ubåtar
som gick förlorade under första och andra världskrigen.

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Marinen.
John-Erik Jansson

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

Herr Peter Tamm, som tidigare var välkänd publicist i
Tyskland, är grundare och ägare av Vetenskapliga institutet
för sjöfarts- och marinhistoria i Hamburg

Inträdesanförande
hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 15
november 1999
Ni ser framför Er en överväldigad och rörd person. Detta är en stor dag för mig och
det vill jag gärna tacka för. När Sveriges generalkonsul i Hamburg på Ordförandens, konteramiralen Tomberg, uppdrag nyligen besökte mig och delgav mig att jag
skulle väljas till hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet gjorde detta ett
djupt intryck på mig. Mina damer och herrar -jag är lycklig över att få tillhöra
denna krets.
Detta ledamotskap tolkar jag som ett erkännande för arbetet vid det av mig
grundade och ledda Vetenskapliga institutet för sjöfarts- och marinhistoria i
Hamburg. Institutet, som passande nog
ligger direkt vid den stora sjöfartsleden
Elbe, är ett privat initiativ. Dess uppgift
är att främja kunskapen om sjöväsendets
historia i hela världen och att bevara fakta och dokument därom till kommande
generationer. Institutets motto är "Fartyget -medelpunkt i världshistorien". Utan
fartyg skulle det knappast ha funnits någon sådan, ty utan fartyg skulle kontinenterna och folken inte ha kommit varandra till mötes. Och inte minst - det
finns ingen världsmakt utan sjömakt. Jag
är säker på att denna historiska grundlag
kommer att gälla också i framtiden .

Fartyget är för mig människans största och mest omfattande andliga och tekniska prestation. När jag i unga år började med min maritima samling var jag
ännu inte medveten om detta samband.
Men det finns inget område av
mänsklig verksamhet och inget vetenskapligt ämne som man inte kan förknippa med ett skepp, vare sig det gäller politik, historia, filosofi , konst, teknik eller
andra vetenskaper. Denna mångfald har
varit bestämmande för min samling. Jag
tror att den idag har blivit till en av de
mest täckande och väl underbyggda samlingarna av källmaterial på detta område
i världen.
Institutet omfattar tre huvuddelar:
- En utställningsdel, med cirka l 000
fartygsmodeller i skala 1:100, samt
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20 000 miniatyrmodeller i skala 1: l
250, 4 000 målningar och akvareller
och därtill många originaluniformer,
vapen, porslinsföremål och nautiska
instrument
- En arkiv- och dokumentationsdel ,
som bl a har 30 000 konstruktionsritningar, filmer, dokument och efterlämnade handlingar. De går tillbaka
till 1500-talet. I det stora bildarkivet
finns ungefär l miljon fotografier.
- En biblioteksdel, där det finns över
120 000 band, bland dem de första atlaserna och de första skeppsritningarna.
Tillåt mig att som exempel på vad jag
menar nämna några viktiga punkter. För
vetenskapen och förståelsen av olika områden är måleriet av stor betydelse. På
samma sätt som vetenskapen drar nytta
av bildframställningar försöker jag att
göra sjöfarandels historia under många
sekler gripbar genom de exempel, som
lämnats av så många konstnärer som
möjligt. I en kronologisk följd av målningar framgår, att måleriet var en av de
få möjligheterna att skildra händelser,
hjältedåd och fartyg, havet och människorna på ett naturtroget sätt innan fotograferandet var uppfunnet. Målarna var
sin tids reportrar.
Det gäller alla områden, t ex för vapenhistorien, som hör till mänsklighetens
äldsta kulturhistoria. Hos mig börjar den
för 3 000 år sedan, med ett persiskt svärd.
Institutet bedriver ytterligare verksamheter som
- forskning
- symposier
- föredragsserier
- över l 000 visningar per år, trots att
Institutet inte är öppet för allmänheten
- rådgivning inom det kulturella området
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produktion av böcker och kataloger
utformning och genomförande av utställningar
En sådan utställning är exempelvis
art maritim. Den arrangeras med ett nytt
partnerland varje år och anses vara världens största återkommande utställning
av maritim konst. I det Europa, som nu
enas, har det en konkret funktion: mellanfolklig förståelse förutsätter förståelse om folken, vilket inte kan uppnås utan
kännedom om historien och då i synnerhet sjöfartshistorien.
Förra året presenterade vi på art maritim i Tyskland "Sjöfart och konst från
Sverige" . l detta projekt deltog
- Nationalmuseum i Stockholm
- Vasamuseet
- Sjöhistoriska Museet i Stockholm
- Marinmuseet i Karlskrona
- Teknik- och sjöfartsmuseet i Malmö
Utställningen blev en stor framgång.
Till denna och det härliga samarbetet
samt till de därpå utvecklade vänskapliga
förbindelserna mellan våra svenska och
tyska marinhistoriska institutioner bidrog i hög grad Er generalkonsul i Hamburg, Leif Sjöström. För detta är jag honom mycket tacksam. Jag är också tacksam mot honom för hans uniform som
den förste generaldirektören och chefen
för den nygrundade Kustbevakningen i
Sverige. Uniformen kan idag beundras i
institutet i Hamburg. Också viceamiral
Peter Nordbeck har med sin uniform fått
en hedersplats i min samling.
I allas vår historia är sjöfartshistorien
nyckeln till förståelsen av världshistorien. Endast i det förgångnas spegel kan
man skåda samtiden och skönja framtiden.
Mina Damer och Herrar, utöver äran
att nu få tillhöra denna krets rörs jag
djupt av en alldeles speciell företeelse.

Om sex veckor kommer detta årtusende
att vara till ända. För oss europeer är detta det viktigaste i vår historia. Det började med de eleganta vikingaskeppen och
slutar med rymdskeppen. Under detta årtusende har alla de länder, vars representanter är samlade här, drivit handel, men
också fört krig, med varandra. Att vi har

samlats här i denna krets idag- svenskar,
danskar, ryssar, tyskar och andra -har för
mig en särskild betydelse. Därmed bekräftar vi att Östersjön idag är ett förenat
europeiskt vattenområde Det är en utmärkt plattform för att gemensamt gå in i
nästa årtusende.

ETT SHELL·FÖRETAG ~,

BUNKEROLJOR &
MARINSMÖRJMEDEL
Sannes AB, Box 53240, 400 16 Göteborg
Tfn 031-708 17 20
Tfx 031-708 17 39
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Hedersledamoten
CLAES TORNBERG

Konteramiral C/aes Tornberg är som konsult verksam med
ledarskapsLuvecklin.g

Behovet av en marin strategi
Anförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm
15 november 1999

Sent omsider har Överbefälhavaren satt punkt för det invasionsförsvar, som tillkom
under det kalla krigets dagar. En ny försvarsfilosofi skisseras som utgår från de av
statsmaktema anvisade fyra huvuduppgifterna; försvar mot väpnat angrepp,
integritetsskydd, internationella insatser samt stöd till samhället vid kriser. Till
skillnad från bl. a. Storbritannien och Frankrike har Sverige inte utpekat
"tillvaratagande av nationella intressen" som den övergripande och mest centrala
uppgiften för vårt totalförsvar. Den nya försvarsfilosofin har inneburit mycket
kreativt tänkande, med många ej underbyggda förslag, en hel del revirtänkande samt
en övertro på informationsteknologins möjligheter. Detta överskuggar en
förutsättningslös analys av vad vi verkligen vill uppnå. D. v. s. vilken strategi som
krävs för att tillgodose våra säkerhetspolitiska intressen. Jag anser att de maritima
intressena är särskilt viktiga mot bakgrund av vårt geopolitiska läge där de största
hoten utgörs av ovisshet och instabilitet.
De gamla invasionsscenarierna kan
skrotas för gott. Dock kan ett allvarligt
försvagat Ryssland och Vitryssland i
upplösning skapa mycket våldsamma
och svårhanterliga situationer, som direkt berör vårt närområde. Vi har inte
sett slutet på kriserna och krigen på Balkan och att de ger näring åt reaktionära
krafter i de ryskspråkiga länderna har
visat sig under det senaste decenniet.Vi
borde ha lärt oss hur fort den säkerhets-
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politiska situationen kan förändras. Vi
får inte tappa förmågan att säkra våra
vitala intressen.
Östersjöpolitiken ges i våra säkerhetspolitiska deklarationer glädjande
nog en central roll. Problemet är att man
bara talar om strandstaterna och inte
tycks förstå betydelsen av och de möj ligheter som Östersjön i sig utgör. Att
Sverige är den största strandstaten glöms
lätt. Östersjön består faktiskt av vatten -

ett förhållande som i hög grad kan utnyttjas till vår fördel.
Frankfurter Allgemeine Zeitung uttryckte förra året under rubriken "Wo ist
Schweden" det så här:
"Schweden, einst rlie riominierende
Mach t an der Ostsee, ist zu einem aussenpolitichen Zwerg geschrump.fi./. . ./ Stockholm Aussenpolitik ist ein u.nbeschriebenes B/att. Der Neuanfang an der Ostsee,
der sich aus dem zu.sammenbruch der Sovietunion ergab, rniindete fiir Schweden
nach einem vielversprechenden Engagament zu Einfang der neuntziger Jahre in
einem Delta der Orientierungslosigkeit.
Fiir die Ostseeregion ist daraus ein Ärgernis geworden. "..... .
Låt mig citera ett par inlägg från ledamöter i arbetet med vårt projekt "Svensk
maritim strategi för 2000-talet". Korresponderande ledamoten Hans-Christian
Hagman framförde följande :
"Säkerhet måste utövas. Det krävs elt
aktivt handlande. Det krävs en politisk
vilja, en politisk inriktning och tillgångar
för både krishantering och Defence Diplomacy. Om man inte är med, eller har resurser, hjälper inte den politiska viljan.
Om vi i Sverige har den politiska viljan,
men inte är med i de centrala forumen och
saknar tillgångarna, kan vi inte på ett
til(fredställande sätt bidra vare sig till vår
egen eller till Europas säkerhet. Europas
beredvillighet att göra uppoffringar för
Sverige torde komma all stå i proportion
till Sveriges engagemang i Europa. Vad är
Sverige berett att uppoffra för europeisk
säkerhet? "
Korresponderande ledamoten Marie
Jacobsson konstaterade:
"En konsistent maritim strategi skulle
gynna Sverige säkerhetspolitiskt, ekonomiskt och allmänpolitiskt./. . ./ Detfinns en
tydlig koppling mellan folkrältens roll i sä-

kerhetspolitiken, folkrättens roll i Marinen
och Marinens roll när det gäller att värna
vår marina intressesfär, och att manifestera
vårt internationella FN-engagemang. Folkrätten ger möjligheterna, och de säkerhetspolitiska förhållandena lägger inga, eller i
varje fall ringa hinder i vägen"
USA:s maritima strategi "From the
sea" sätter randhaven och kustzonen i fokus. Detta gör den svenska positionen
med vårt geostrategiska läge alltmer intressant och betydelsefull. Det tidigare
läget - under missilbanorna och i den
norra frontlinjen mellan maktblocken har ersatts med en nyckelposition rörande säkerhetsutvecklingen inom Nordeuropa och därmed inom ramen för den europeiska säkerheten.
Det är för mig obegripligt
- att vår minröjning i baltiska farvatten
tonas ner och inte klassificeras som
internationella insatser
- att våra marina lyckosamma, högt
värdesatta och omfattande PfP-övningar inte får genomslag i förståelsen för de marina möjligheterna och
vår interoperativa kompetens
- att den höga graden av autonomi ,
flexibilitet och rörlighet hos marina
förband negligeras
- att man trots gripbara marina förband
hitintills alltid valt att avdela markförband trots att dessa har en lång förberedelsetid, risktagning och urdragningssvårigheter
- att det ej uppmärksammas att våra
mest lyckosamma exportframgångar
inom försvarsområdet ligger inom det
marina området
- att ett decenniums bittra erfarenheter
från ubåtskrisen inte gett en bestående insikt i hur beroende vi är av att
kunna hävda våra intressen och integritet i vårt omgivande randhav
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att Sverige tvekar att ta på sig hela sin
del av de säkerhetsskapande insatserna inom Östersjöregionen
- att en genomtänkt och långsiktig strategi saknas för en aktiv maritim medverkan och resursuppbyggnad .
Gränsen mellan militärt och civilt flyter ihop. Vi måste kunna hantera insatser
och verksamhet över hela skalan av konflikter. Att då åtskilja militärt och civilt
minskar flexibiliteten och möjligheterna
att optimalt utnyttja den samlade kapaciteten. Vi måste lära oss att samarbeta och
bryta gamla revirgränser. Hur kommer
det sig att både Danmark och Norge kan
göra detta? Även USA har nu inom konceptet "the national fleet" påbörjat processen med samordningen, utan överlappande uppgifter och resurser, för US
Navy och US Coast Guard. Här tillkommer Maritime Security Cutters som i
uppgifter och förmåga motsvarar våra
Visby-korvetter. Hur kommer det sig att
det lilla Sverige fortfarande anser sig
kunna kosta på sig den splittrande lyxen
med olika konkurrerande organisationer?
Kungl. Örlogsmannasällskapet har nu
slutfört sitt projekt rörande försvaret inför 2l:a århundradet. I den blå skriften
sammanförde vi de ideer som bör ligga
till grund för vår maritima strategi. Hur
2000-talets konflikter kommer att se ut
är omöjligt att förutse. Ett beslut om anpassning innebär ett svårt ställningstagande. Det skall grundas på en hypotes
om en framtida utveckling. 1980-talets
ubåtskris borde ha lärt hur lång tid det
tar att utveckla ett effektivt försvar om
situationen förändras.
Historien lär oss vidare att det är
omöjligt att i förväg bedöma riskerna för
ett angrepp eller andra hot mot vår säkerhet. Det är därför speciellt viktigt att
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vårt agerande på bästa sätt bidrar till att
ge förvarning om det finns trender eller
påvisbara skeenden som medför ökade
hot mot vår säkerhet. Grunden utgörs av
en i Västerhavet och Östersjön aktivt
verkande sjöförsvarsfunktion som kan
ingripa mot varje försök att hota rätten
till ett fritt utnyttjande av havet som
transportled. Då räcker det inte med enstaka enheter. Enstaka förband och ett
allt för litet fartygsantal kan svårligen
uppfattas som ett trovärdigt bidrag till
vår säkerhetspolitik.
Sverige måste besitta maritim förmåga att stödja svensk säkerhetspolitik och
svenska intressen i vårt närområde. Med
denna maritima förmåga etableras också en unik kompetens att stödja internationella insatser i närområdet, i Europa
och även globalt. Sverige bör ta initiativ
till att bilda en för alla strandstater gemensam havsövervakning. Det ger en
transparens som i sig blir konfliktförebyggande. Sverige bör även initiera organiserande! av en internationell sjöstyrka avsedd för insatser i Östersjön
och Västerhavet. I denna sjöstyrka bör
de nordiska länderna utgöra kärnan.
Multinationella marina förband är mindre kontroversiella än multinationella
markstridsförband. De kan övervaka,
beivra illegal verksamhet, miljösanera,
minröja m. m.
Deltagande enheter kan samöva regelbundet på ett lätt och billigt sätt.
Mina avslutande frågor blir:
• Följer vi i realiteten försvarsbeslutets
grundide med en helhetssyn för
svenskt totalförsvar?
• Törs vi ta vårt ansvar fullt ut i vårt primära intresseområde - Östersjöområdet?
• Är det inte hög tid att kraftsamla vår
lilla maritima nationella kapacitet?

När jag nu, efter åtta år, slutligt nedlägger mitt ämbete som ordförande för
Kungl. Örlogsmannasällskapet vill jag
tacka för ett spännande arbete i akademien. Det är med stor tillfredsställelse
jag kan konstatera den ökande aktiviteten, engagemanget och långsiktigheten i
akademiens arbete. Ett stort tack till den
gamla styrelsen för ett fint arbete.
Raserandet av primära funktioner för
långsiktigt visionärt tänkande inom Försvarsmakten har åstadkommit ett besvärande tomrum. Borttagandet av i första
hand Chefen för marinen med stöd av
Marinstaben samt Kustflottan, vilka haft
en central position i framtidsstudier och
utgjort garanter för helheten i sjöförsvarsfunktionen, måste till stor del ersättas. De senaste årens engagerade arbete
inom Kungl. Örlogsmannasällskapet har

visat att vi kan komma med värdefulla
bidrag under förutsättning att vi får det
nödvändiga stödet. Som jag ser det, så är
detta den primära uppgiften för den nya
styrelsen! Grunden är lagd - nu gäller
det att förverkliga ett nytt långsiktigt visionärt tänkande.
Jag vill särskilt tacka sekreteraren Herman Fältström för det fantastiska , uppoffrande och framsynta arbete som Du har utfört. Det har varit lika roligt att verka tillsammans med Dig nu, som när vi arbetade
tillsammans i Marinstabens planeringssektion i början på 1980-talet. Jag är övertygad
om att Bertil Björkman och Du tillsammans med den övriga styrelsen blir ett slagkraftigt team. Härmed överlämnar jag ansvaret för Kungl. Örlogsmannasällskapet
och dess ordförandeklubba till vår nyvalde
ordförande Bertil Björkman.
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Ledamoten
BERTIL BJÖRKMAN

Konteramiral Bertil Björkman är chefför produktionsledningen inom Försvarets materielverk

Anförande
hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i Stockholm 15 november 1999
Försvarsmakten förbereder sig i dessa dagar för en förväntad mycket omfattande
omstrukturering, som inte kommer att lämna någon opåverkad- oavsett om man är
yrkesofficer eller civilanställd inom Försvarsmakten, anhörig till någon inom
försvaret eller kommunal- och!eller rikspolitiker. Vi har genom årtiondena
åtskilliga gånger kunnat konstatera att "den förändring, som vi just nu står inför, är
den mest dramatiska som inträffat under efterkrigstiden". Jag vill påstå att vi just
idag verkligen har fog för att än en gång komma med detta påstående. Motiven må
dock vara något annorlundajämfört med hur det såg ut på 1960-, 70- och 80-talen.
Vi upplever idag en helt och hållet förändrad säkerhetspolitisk situation, där
våra politiker, i allt väsentligt i samstämmighet med Försvarsmaktens ledning,
slagit fast att det under överskådlig tid
inte föreligger ett invasionshot Jag tror
att de allra flesta av oss delar denna uppfattning. Samtidigt har Sverige som nation kommit att närma sig Europa genom aktivt deltagande i en mängd fora
och i en omfattning som för bara tio år
sedan skulle ansetts som fullständigt
osannolik.
Vår alliansfrihet ligger fast men vi är,
enligt min uppfattning, på väg mot ett
ökat kollektivt ansvarstagande för vår
gemensamma säkerhet. Detta bekräftas
också i det senaste försvarsbeslutet , där
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det klart framgår att vi genom ett ökat
internationellt engagemang aktivt skall
deltaga i konfliktförebyggande åtgärder.
Fram till dags dato har detta byggt på förutsättningen att medverkan görs inom
ramen för en av FN sanktionerad verksamhet. Men vem vet - i morgon kanske
vi får uppleva att det, inom ramen för
vårt ED-medlemskap, ställs krav på oss
att utnyttja alla våra säkerhetspolitiska
medel- inklusive militära - i syfte att säkerställa vår gemensamma säkerhet.
Vad gäller Försvarsmaktens framtida
krigsorganisatoriska struktur kan det förutskickas att, om inget alldeles oförutsett
skulle inträffa, det snart kommer att ligga
ett förslag på Riksdagens bord där Marinen i princip kommer att halveras. Sam-

ma framtidsutsikter gäller för Armens
krigsorganisation och i viss begränsad utsträckning även Flygvapnets. Konsekvenserna för grundorganisationen kan
förväntas bli omfattande. Ett stort antal
officerare och civilanstä llda kommer att
friställas.
Samtidigt går teknikutvecklingen allt
snabbare och våra system blir allt mer
komplexa. Den nu pågående omstruktureringen av europeisk försvarsindustri
kommer definitivt att få en in- och påverkan på våra framtida möjligheter att
självständigt styra vår materielförsörjning. Som om nu inte detta vore nog, torde det inte vara alltför djärvt att anta , att
vi med nuvarande säkerhetspolitiska utveckling även kan förvänta oss framtida
ekonomiska åtstramningar.
Med färre plattformar, mindre personella och ekonomiska resurser i en alltmer komplex omvärld blir konsekvenserna av ett felaktigt (politiskt??) beslut allt
allvarligare. Detta faktum borde rimligen
i framtiden leda till ökade krav på en väl
fungerande beslutsprocess bl.a. baserad
på studier.
Det är här som jag anser att Kungliga
Örlogsmannasällskapet kommer att kunna påta sig en viktig roll. Inte som en "informell Iinjeresurs" åt Generalinspektören för Marinen utan som en självständig
marin kompetensresurs med bredd och
djup där ideer och synpunkter förhoppningsvis kommer att kunna användas av
den marina organisationen , som idag är i
stort sett utarmad på traditionella studieresurser.
Under 1999 har Akademin tagit fram
den s.k . "Blå Boken" , en ideskrift rörande morgondagens marina frågeställningar. Det är min förhoppning att detta, i
mina ögon mycket viktiga dokument ,
kommer till nytta inom ramen för Gene-

ralinspektörens argumentation för en
ökad marin profil i morgondagens försvarsmakt.
Inför kommande verksamhetsår är
det min förhoppning att Kungl. Örlogsmannasällskapet kommer att lämna värdefulla bidrag till den marina debatten.
Detta tänker vi åstadkomma genom att
fokusera på tre skilda men, var och en för
sig, synnerligen viktiga områden.
• Det första utmaningen handlar om
återskapa en fungerande studieorganisation . När det nya Högkvarteret
organiserades, försvann samtidigt de
s. k. SUR-grupperna. Det var inom ramen för dessa studiegrupper som de
marina taktiskt/operativa framtidsfrågorna hanterades. Det är hög tid
att verksamheten återkommer!
• Den andra utmaningen blir att deltaga i arbetet med att utforma en ny
ledningsdoktrin för Försvarsmakten.
Detta viktiga arbete har nyligen påbörjats..
• Den tredje och i det korta perspektivet kanske för oss alla roligaste aktiviteten blir att deltaga i planeringen
och genomförandet av namngivningen av den första enheten av de nya
VISBY-korvetterna. Detta kommer
att manifesteras genom ett antal aktiviteter under tre dagar i Karlskrona,
där jag hoppas att Kungl. Örlogsmannasällskapet får en framträdande
plats för att framföra det marina budskapet.
Jag ser fram emot att som ordförande
för akademien få leda dessa aktiviteter.
Sist men inte minst vill jag ta tillfället i
akt och tacka hedersledamoten Claes
Tornberg för åtta års entusiastiskt engagemang med att utveckla Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. Under
Claes Tornbergs ledning har verksamhe-
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Korresponderande ledamoten
JARL ELLSEN

Kommendörkapten Jarl Elisen har efter sin pensionsavgång
1975 varit verksam inom svensk försvarsindustri som
teknisk rådgivare.

Blindbock- ett livsfarligt spel under det kalla kriget
Vaktombyte när Claes Tornberg går och Bertil Björkman kommer.
ten inte bara breddats utan också aktiverats. Det är glädjande att kunna konstatera att våra sammanträden numera röner stort intresse bland såväl pensionsavgångna som aktiva kamrater både
inom det militära fältet som bland civila
ledamöter. Att det blivit så är huvudsak-
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!igen Claes förtjänst. Det blir en utmaning att ta över stafettpinnen!
Som en erkänsla för dessa insatser
ber jag så till sist att få överlämna exemplar nr 2 av Kungl. Örlogsmannasällskapets förtjänstmedalj i guld att bäras i
band på bröstet.

Hösten 1998 publicerades i USA en sensationell bok, som uppenbarligen tystats ner
av myndigheterna och därför blivit okänd utanför landet. Dess sanningshalt
verifieras emellertid i seriösa amerikanska facktidskrifter, vilka ofta hänvisar till
fakta i just denna bok. Man kan förstå den amerikanska myndigheterna - närmast
Pentagon och CIA- eftersom "Blind Man's Bluff'' (Public Affairs, New York), som
originaltiteln lyder, avslöjar viktiga delar av USA:s underrättelseverksamhet ända
in i våra dagar.
Efter sex år av forskning, studier och
mängder av intervjuer med berörda personer i ansvarsställning har författarna,
journalisten Sherry Sanntag och New
York Times' prisbelönade reporter
Christopher Drew kunnat avslöja den
häpnadsväckande historien om amerikanskt och sovjetiskt undervattensspionage under det kalla krigets år. Verksamheten kryddades med spionagets alla ingredienser såsom list, mod, fräckhet,
dödsfall och katastrofer av typ kollisioner under vattnet mellan supermakternas ubåtar.
"Blind Man's Bluff" avslöjar för första gången hur amerikanska flottan
skickade ut ubåtar, utrustade med självförstörande sprängmedel, mot hjärtat av
Sovjets basområden för atomubåtar för
att på havsbotten leta upp och sätta avlyssningsapparatur på telekablar. Sonn-

tag och Drew drar också upp ridån för
hur atomubåten Scorpion förolyckades
utanför Kanarieöarna och de otvivelaktigt grava misstag hos den amerikanska
marinledningen som bidrog till katastrofen. De berättar vidare om den bittra
kampen mellan flottan och CIA och hur
denna till slut riskerade en av de genom
tiderna svåraste operationerna med ubåtar. Vi får också här följa den fullständiga
berättelsen om amerikanarnas försök att
i Stilla Havet från tusentals meters djup
stjäla en sjunken sovjetisk ubåt. Myndigheterna dolde verksamheten för allmänheten med pressreleaser som handlade
om oskyldig oceanografisk forskning.
Verkligheten tillhörde emellertid mera
James Bonds än Jaques Cousteaus värld.
Läsare n förs också in i in i Vita Husets innersta rum och får där bevittna hur
för individer och för världsfreden livsav-
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görande beslut under stor vånda fattas
på högsta nivå- av Johnson, Nixon, Ca rter, Reagan, Bush och Clinton. Samtidigt
som intensiva nedrustnings- och avspänningsförhandlingar pågår med sovjetledarna, fortsätter oförtrutet den synnerligen avancerade och riskabla undervattensverksamheten. Uppenbarligen hängde världsfreden med risk för ett atomkrig
många gånger på en skör tråd, inte bara i
samband med Kubakrisen.
Man drar sig kanske i sammanhanget
till minnes- utan alla jämförelser i övrigt
- den sovjetiska undervattensverksamheten i svenska skärgårdar under samma
tid. Frågan ställdes då ofta: "Vilken var
målsättningen och vad sysslade de med?"
USA hade vid tiden för det kalla krigets
inledning en betydande ubåtsflotta och
antalet ubåtar ökade hela tiden. Bakom
denna oerhört kostsamma satsning låg
bedömningen att en eventuellt kommande storkonflikt huvudsakligen skulle utkämpas i två element- rymden och havsdjupen. Nu under ett alltmer skärpt
"krig" insattes nära nog alla dessa atomdrivna och till stora delar med atomvapen beväpnade ubåtar i spanings- och
underrättelseoperationer mot Sovjet,
dess baser, skeppsvarv, vapenprov och
inte minst kommunikationer. Ubåtsspionerna stod i frontlinjen i ett kallt krig
som fördes hänsynslöst från båda sidor
ehuru amerikanarna var mest framgångsrika, som regel beroende på bättre
teknisk utrustning. Den gamla militära
tesen "Känn Din fiende" blev ledstjärnan och något nytt obehagligt, för att inte
säga förödande Pearl Harbor ville man
inte vara med om en gång till.
Den första katastrofen för USA inträffade redan i augusti 1949 med den
icke atomdrivna ubåten Cochino, som
tillsammans med ubåten Tusk beordra-
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des norrut för att spana mot Sovjetunionens marina övningar. Ombord hade
man, förutom speciella avlyssningsapparater och svenska Hasselbladkameror,
speciell underrättelsepersonal utsänd av
CIA, så kallade "Spooks" (spöken).
Den 20 augusti styrde de två ubåtarna
i undervattensläge i Barents hav utanför
Murmansk. Här skildes man emellertid
tillfälligt åt, Tusk för undervattenslyssning, Cochino till området norr om Norge för att avlyssna den ryska radiotrafiken. Plötsligt registrerades mycket starka
radiosignaler vilka inte gick att direkt
härleda. Var det dags för ryska missilavfyrningar? Strax därefter kändes i ubåten
en kraftig stöt, följden av en sammanstötning med en annan, sannolikt sovjetisk
ubåt.
Från Cochinos batterirum observerades två kraftiga eldslågor beroende på
att en eller fler battericeller kortslutits i
kollisionsögonblicket Batteriexplosion
är en katastrofal händelse för en ubåt i
övervattensläge. (En svensk ubåt drabbades av detta 1949 på väg i Stockholms
skärgård, varvid sju man ur besättningen
omkom) . I uläge kan detta leda till totalförlust. Fartygschefen hade inget annat
val än att beordra ubåten till ytan, givetvis med risk för upptäckt, eftersom man
nu befann sig mycket nära de ryska baserna. Situationen förvärrades av att det
på ytan rådde full storm som kastade den
stillaliggande ubåten tvärs för den grova
sjön. Elektramotorrummet var snart fyllt
med giftig rök , som via fläktsystem
snabbt spred sig till andra delar av fartyget. Risken för nya explosioner var uppenbar.
Systerbåten Tusk som kommit till
ytan för assistens, gick så nära haveristen
som möjligt. Ödets ironi gjorde att genom heroiska insatser av besättningen på

Tusk, lyckades man få över hela Cochinos besättning så när som på en man,
medan den räddande ubåten själv i den
grova sjön förlorade sju man. Många av
dessa drunknade på ett egendomligt sätt.
Man hade nyligen fått sig tilldelade särskilda räddningsdräkter med påsydda
gummistövlar. När dräkten kom i vatten
trycktes den ihop mot kroppen utom
stövlarna som fylldes med luft. Detta
medförde att stövlarna lyftes mot ytan
medan huvudet sjönk ner under vattnet.
Händelsen slogs givetvis upp stort i
amerikansk press men även i Sovjetisk,
som anklagade USA för otillbörlig verksamhet inpå Sovjets kuster, rättare sagt
rent spioneri.
Nu hade också en intensiv "skuggning" av motståndarens enheter under
havsytan påbörjats. USA hävdade att
man under hela kalla kriget ständigt
hade nära nog full vetskap om var samtliga sovjetiska ubåtar befann sig, vare sig
dessa var inne i baser eller opererade ute
på havsdjupen i oceanerna. Denna uppföljning, som regel alltid i undervattensläge, skedde huvudsakligen genom att
varje upptäckt sovjetisk enhet åtföljdes
på nära håll av en amerikansk dito. På
motsvarande sätt skuggades sovjetiska
övervattensenheter med ubåtar.
Amerikanarna var emellertid inte ensamma om att ha insyn i motståndarens
förehavanden , men Sovjet gick fram på
en billigare och utom för några få mindre
riskabel väg. Man placerade ut spioner
på känsliga ställen inom USA:s försvar,
en metod i vilken man ju sedan länge
skaffat sig stor skicklighet. Redan tidigt
på 70-talet misstänkte man inom amerikanska underrättelsekretsar att det fanns
läckor. Bl a visade det sig att sovjetiska
ubåtar uppträdde i övningsområden nära
den nordamerikanska kusten innan

USA-enheter överhuvudtaget hunnit
komma på plats.
Misstankarna blev bekräftade l 985 ,
när en avgången amerikansk ubåtsman,
John A. Walker J:or, avslöjades som storspion. Han hade under flera år tjänstgjort i en kommunikationscentral med
tillgång till all signaltrafik mellan marinledning och ubåtarna, vilken han överlämnade till ryssarna. När Walker 1976
drog sig tillbaka rekryterade han en kollega i den nämnda centralen att fortsätta
verksamheten , senare tog han även in
brodern som tjänstgjorde i en viktig försvarsindustri och slutligen sonen , som var
signalmatros ombord på superhangarfartyget "Nimitz" . Men när Walker var på
väg att även dra in dottern i spionaget,
ansåg Walkers hustru det hade gått för
långt och anmälde maken för myndigheterna.
Påtagliga brott mot internationella
säkerhetslagar och föreskrifter blev snarare regel än undantag - från båda sidor.
Detta borde rimligen ha föranlett skarpa
diplomatiska notväxlingar och repressalier i någon form. Åtgärder på detta område låg dock på en låg nivå, då man var
medveten om att båda supermakterna
var lika goda kålsupare.
Det var inte alltid USA hade övertaget. Vid ett tillfälle var en av deras ubåtar
i full gång med att skugga en sovjetisk
styrka som övade intill den sovjetiska
stillahavskusten. Plötsligt hörde man på
USS Gudgeon, så hette ubåten, ett par
distinkta "ping" som inte bara uppfattades i sonaranläggningen utan tvärs genom skrovet. Alla förstod att man nu
fastnat i den sovjetiska ubåtsjakten. Gudgeon gjorde alla tänkbara undanmanövrar. Men ingenting hjälpte, ryssarna
hängde fast. Luften började efter 65 timmar att ta slut och fartygschefen var
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tvungen att gå till ytan och köra upp
snorkeln. Men en rysk ubåtsjägare satte
kurs rakt mot amerikanen som tvingades
dyka ner på stort djup och den ryska
ubåtsjakten fortsatte. Till slut tvingades
Gudgeon ge upp och inta övervattensläge. Man var beredd på det värsta. Om
ryssarna försökte att borda ubåten , skulle sprängladdningar aktiveras i denna
och alla var beredda att dö. Men ryssarna
signalerade bara att den amerikanska
ubåten omedelbart skulle lämna sovjetiskt vatten och tillade: "Tack för ubåtsj aktövningen!"
Denna chikan ville inte den amerikanska marinledningen vara med om en
gång till. I fortsättningen var det amerikanarna som skulle vara de jagande och
man satte nu in vidgade resurser av vetenskaplig, taktisk och strategisk art. Något kanske typiskt amerikanskt må därvid nämnas:
Chefen för Atlantflottan satte upp ett
pris och skrev i sin flottorder " .. och till
den ubåtschef som först kan inrapportera att ha utmanövrerat och totalt uttröttat en icke vänskaplig, främmande ubåt
tilldelar jag en låda Jack DanielsOld No.
7 Brand of Quality Tenessee sour mash
corn Whiskey, made as o ur fathers made
it for seven generations at the oldest
whiskey distillery in the United States
established 1866."
Det blev fart på ubåtscheferna!
En av nyckelpersonerna på den vetenskapliga sidan var den oceanografiske
forskaren och ingenjören John P Craven.
Cravens huvudintresse var hur man skulle kunna genomföra delar av avskräckningsstrategin i det kalla kriget från
havsbotten på stora och mycket stora
djup. Inom marinen fick han från början
inget gehör för dessa ideer. Han blev
emellertid involverad i sökningen efter
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den första sjunkna atomubåten Thresher,
som försvunnit på 2500 m djup efter en
varvsöversyn. Tre av Cravens medarbetare följde med i djupet. Ubåten hittades
söndersprängd av det väldiga vattentrycket och den troligaste orsaken kunde
delvis tack vare Cravens insatser faststäl las.
När så ett amerikanskt bombplan i januari 1969 tappade en vätebomb från
3000 m höjd utanför den spanska kusten,
en händelse som slogs upp stort i världens media, kallade man på Craven. I
själva verket tappade bombplanet, en
B52a, fyra bomber, men man lyckades så
gott som omedelbart bärga tre. Den fjärde var borta. President Lyndon Johnson
var övertygad om att ryssarna också var
på bettet för att hitta bomben och beordrade att denna till varje pris skulle återfinnas och tas upp. Hans marina rådgivare försäkrade att den var omöjlig att finna för någon överhuvudtaget. Craven
trodde annorlunda.
Cravens sökmetod var högst intressant men till synes ovetenskaplig. Inledningsvis lät han en grupp matematiker
kartlägga havsbotten av det troliga sökområdet. Så långt var alla med, men i
fortsättningen började man i vetenskapliga kretsar starkt tvivla på Cravens ide.
Han gav sina medarbetare uppgiften att
gissa var bomben kunde ligga mot bakgrund av de olika uppgifter som lämnats
av B52-besättningen, resp av vädrets, vindens, och strömmens inverkan. Efter detta datakörde Craven de av medarbetarna
var och en angivna fyndplatserna, vilket
gav till resultat att bomben borde ligga
långt från den plats som ett vetenskapligt
korrekt resonemang skulle ange. För de
oinitierade verkade Cravens metod som
mannens som i den mörka parken tappat
sin klocka och som helst sökte under gat-

lyktan, därför att det var lättast att hitta
den där.
Men Craven använde sig i själva verket av ett teorem skapat av Thomas B a yes, en matematiker från 1760. Detta gick
ut på att kvantifiera värdet av olika människors intentioner, i själva verket kunskaper som finns i det omedvetna. De
olika "tippade" fyndplatserna sammanställdes och man var nu hos Cravens
medarbetare, av vilka många aldrig varit
till sjöss, helt säkra på att de kommit fram
till den rätta nedslagsplatsen , vilken låg
långt bort från var de övriga tre bomberna och resterna av flygplanet återfunnits.
Om Cravens kalkyler var riktiga skulle
bomben ha hamnat i en ravin, d v s nästan omöjlig att ta upp.
Man satte därefter in miniubåten Alvin (som även var med och fann Titanic)
och efter dennas tionde dykning upptäcktes bomben insvept i en fallskärm liggande på en 70-gradig sluttning ner mot en ravin. Exakt den plats Craven pekat ut!
l april 1968 hände något som satte
USA:s underrättelseorgan i högsta beredskap. En stor sovjetisk flotta av undersöknings- och bärgningsfartyg hade
skickats ut i norra Stilla Havet. Det stod
snart klart att ryssarna hade förlorat en
ubåt, sannolikt försedd med viktig och ny
vapenteknik och förstås, koder och krypton. Amerikanarna var beslutsamma att
hinna före ryssarna. Det framgick snart
att de senare hade en dålig uppfattning
om ubåtens läge. Men den amerikanska
ubåtsspaningen hade uppfattat ryssensen Golf II ubåt - radiosändningar före
katastrofen, lyckats pejla dessa och kunde bl a med ledning av den sista sändningen ungefär fastställa olycksplatsen.
Man var beredd att vidta alla tänkbara åtgärder för att hitta ubåten och -lyfta
upp den. Ett lämpligt fartyg för en sådan

jätteoperation fanns inte i hela USA.
Alltså beslöt man sig för att bygga en sådan. Försvarsministern MeJvin Laird
vände sig till miljardären Howard Hughes som ägde rederier och skeppsvarv
och uppdrog åt denne att bygga skeppet
som fick namnet Glomar Express. Dessförinnan, på sommaren 1968 var en specialutrustad ubåt ute och sökte med undervattenskameror. Efter flera veckors
försök träffade man till slut på Golfubåten på 5300 m djup. eraven hade även
denna gång angivit det område som borde undersökas. Han använde sig bl a av
det avancerade avlyssningssystem kallat
SOSUS, som amerikanarna lagt ut både i
Nordatlanten och i Stilla Havet för att
kunna följa ryska ubåtsförflyttningar. En
svag indikation på detta kunde med datorstöd följas upp vilket tillsammans med
radiopejlingarna gav positivt resultat.
Den storstilade operationen med
Glomar Express blev emellertid ett misslyckande, eftersom ubåten var så skadad
att man endast fick upp en mindre del av
skrovet som inte innehöll vare sig intressanta atomstridsspetsar eller hemliga
krypton. Däremot bärgades 5 döda ryssar från det enorma djupet. Märkligt nog
visade Sovjet föga intresse för vad amerikanarna hade för sig, sannolikt beroende
på att man vid denna tid hade fått fram
betydligt mer avancerade och atomdrivna ubåtar än den gamla Golfen, men företaget kostade USA 500 miljoner dollar.
John P Craven skulle ännu en gång
briljera i en stor sökoperation efter sjunken ubåt. Det gällde atomubåten Scorpion som spårlöst försvunnit i Atlanten
väst om Azorerna 1968. Även denna
gång fick man hjälp av SOSUS-systemet
liksom av Bayes 1700-talsteorem och
som vanligt trodde ingen på Craven, som
emellertid lyckades bevisa att ubåten vid
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olyckstillfället gick på ostlig kurs, vilket
var ytterst märkligt eftersom den rapporterat vara på kurs till hemmahamnen i
Virginia. Sökningen fick därmed en annan inriktning. Fem månader efter olyckan hittades, nästan exakt där eraven angett, ubåten på drygt 3000 m djup. Mot
marinledningens officiellt angivna övertygelse kunde eraven och hans medarbetare också fastställa olycksorsaken. En
torped ansågs oavsiktligt ha startat inne i
ubåten, resulterande i varmgång och en
deldetonation av stridsladdningen. Ett
parti torpeder av denna leverans gick till
ubåtarna, även till Scorpion. Ett batterifel upptäcktes i ett laboratorium och varningssignal sändes ut till alla berörda,
men olycksbåten hade redan kastat loss
och gått ner på stort djup för sin sista resa
och nåddes aldrig av denna livsavgörande signal.
eravens sökmetoder kunde inte enbart utnyttjas i spaningarna efter och de
avancerade skuggningarna av de sovjetiska ubåtarna. Stora framgångar hade
han också i förberedelserna för de kanske mest sensationella undervattensspionageuppdragen under kalla kriget. Amerikanarna hade kunnat konstatera att
ryssarna inte var så noga med att kryptera den militära teletrafik, som gick på undervattenskabel i närheten av och inom
de marina basområdena. En metod att
efter detaljerad lokalisering av kabelnäten montera avlyssningsapparatur på
känsliga ställen utarbetades. Ett flertal
ubåtsföretag genomfördes och dessas dykare kunde framgångsrikt montera stora
avlyssningsboxar på kablar som löpte till
och från ubåtsbaserna i Murmansk respektive i Stilla Havsområdena. Efter någon tid tappade man av inspelningen och
ovärderligt underrättelsematerial kunde
inhämtas. Risktagandet låg emellertid på
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så hög nivå att verksamheten torde ha
avbrutits i slutet av 1980-talet.
Emellertid hade ryssarna kommit
dessa amerikanska operationer på spåren, vilket sannolikt hade två orsaker:
Dels den ovannämnde Walkers spioneri,
dels hade en i verksamheten insatt ubåt
råkat ut för en orkan i Ochotska sjön och
därvid skadats så svårt att den var oförmögen att med tyst gång återgå basen i
Pearl Harbor, varvid hela företaget upptäcktes. Ryssarna gick sedan själva ned
och plockade bort den amerikanska spionutrustningen. (Inne i denna fann man
etiketten "Tillhör USA"!). Signaltrafiken
i Murmanskområdet var dock för amerikanarna betydligt viktigare och uppenbarligen kom aldrig ryssarna denna på
spåren.
De amerikanska atomubåtscheferna
blev allt djärvare i "jakten" på motståndarens ubåtar, utan att ta någon större hänsyn till sina besättningars väl och
ve. Och dessa var förbjudna att knysta ett
ord till sina närmaste anhöriga om vad
man haft för sig under ofta flera månaders bortovaro utan livstecken.
In i det sista fortsatte det avancerade
ubåtsspionaget till och med under President Clintons tid. När presidenterna
Reagan och Gorbatjov hade sitt stora
avspänningsmöte i Reykjavik 1986 inträffade en allvarlig incident i samband
med en skuggning. En amerikansk och
en rysk ubåt, båda opererande på stort
djup, kom så nära varandra att en kraftig kollision blev följden. Den amerikanska båten störtade av stöten ner mot
livsfarliga djup, men man lyckades i sista
stund häva dykningen. I den amerikanska sonaranläggningen hördes emellertid omisskänliga ljud av motståndarens
undergång, vilket enligt ubåtschefens
rapport bekom honom och hans besätt-

ning mycket illa . Det var ju trots allt
fred och en betydande avspänning mellan supermakterna hade inletts. Några
år efter Sovjetunionens kollaps framträdde överraskande den ryske ubåtschefen i en intervju och medgav att även
hans ubåt med nöd och näppe klarat katastrofen, men han hade lyckats, visserligen med svåra skador, att föra ubåten
tillbaka till sin bas. Dessvärre var redan
hans amerikanske " kollega " avliden,
när denna intervju gavs.
Freden efter andra världskriget 193945 blev inte långvarig. Korea- och Vietnamkrigen är bara några som drabbat
världen sedan dess. Det 40-åriga kalla
kriget utkämpades främst mellan USA
och Sovjetunionen men berörde även
flertalet av Europas stater. Hittills har vi

genom media, debatter, mötesprotokoll,
oändligt antal böcker, TV-dokumentärer
mm kunnat följa hur detta "krig" utvecklades och med åren ledde till ockupation
av stater och upprustning med atombärande missiler med nästan obegriplig förstörelsekapacitet Men även kapprustningen med mera konventionella vapen
blev i många fall förödande för en normal samhällsutveckling och Sovjetunionen förmådde till slut inte hänga med
utan kollapsade.
Författarna till "Blind Man's Bluff"
har vidgat vår syn på detta kalla krig genom att låta oss se vad som hände under
oceanernas havsytor. Här fördes en
kamp på liv och död, många gånger snuddande nära den tändande gnistan till det
tredje världskriget.
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Notiser
Redogörelse för verksamhetsåret 1999
Under verksamhetsåret 1999, liksom under 1998, har fokus riktats mot förändrade strategier för sjöförsvaret, dess
uppgifter i en föränderlig omgivning
samt utveckling av svensk säkerhetspolitik då, nu och framgent tillsammans med
behovet av att återskapa en sjöförsvarsdoktrin . Strävan har varit att få till stånd
en debatt om vad försvaret skall användas till och en diskussion om "rules of
engagement". Inom ramen för projektet
'Försvaret inför 21 :a århundradet' har en
arbetsgrupp sammanställt och presenterat huvuddragen av vad som uppnåtts i
projektet genom skriften "Svenskt sjöförsvar i det nya Europa". Under våren
gjordes en engelsk version "Swedish Naval Defence in the new Europe".
Ett seminarium på temat försvarsindustri har genomförts. Seminariet inleddes
av akademiens ordförande, hedersledamoten Claes Tornberg. I inledningsanförandet konstaterades nödvändigheten av
att etablera en gemensam handlingslinje
så att vi även framöver kan ligga på framkant av den systemtekniska utvecklingen .
Korresponderande ledamoten Lars G. Josefsson betonade i sitt inträdesanförande
nödvändigheten av politisk förståelse för
såväl kortsiktiga beställningar som långsiktiga, rimligt stabila anskaffningsplaner.
Ledamoten Björn Ljunggren avslutade
sitt anförande med att peka på att rådande osäkerheter tillsammans med en förändrad säkerhetspolitisk miljö kräver ett
optimalt utnyttjande av den ledande och
unika kompetensen inom det marina området som vi besitter. I den efterföljande
paneldebatten, med deltagande av departementsrådet Ann-Sofie Löth från För-
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svarsdepartementet och generalmajor Bo
Waldemarsson
från
Högkvarteret,
diskuterades bl.a. försvarets beroende av
svensk försvarsindustri, om vi får de produkter som efterfrågas, om det är möjligt
att "shoppa" direkt från hyllan, när det
behövs samt om och hur ett internationellt samarbete vid en anpassningssituation kan ge samma effekter som en mer
inhemsk industri.
Det har framgått med önskvärd tydlighet att det tar tid att utrusta och få ner en
bataljon till f.d. Jugoslavien medan svenska marina insatser, som vid minröjning
längs baltiska kusten, kan påbörjas med
kort förvarning och genomföras av grundutbildningsförband. Det poängterades att
Marinen i Sverige besitter såväl förmåga
som materiel för "littoral warfare" och att
denna kompetens är mycket efterfrågad
internationellt. Men om regeringen inte
erbjuder denna kompetens till det internationella samfundet så uppstår inte
någon efterfrågan på svensk kompetens
och svenska resurser. Är även detta en del
av den svenska försvarsgrensstriden?
Ett annat seminarium genomfördes i
samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och leddes av direktör
Ingvar Andersson från Chalmers Industriteknik. Professor Gunnar Eliasson
presenterade sin studie om teknologispridningens möjligheter och förutsättningar kring det nordiska ubåtsprojektet
VIKING och ledamoten Jan Nordenman
kommenterade studien ur sjömilitär synvinkel. En av slutsatserna av seminariet
var att en god organisatorisk kompetens
är en klart dominerande konkurrensfördel i stora komplexa projekt.

Marinens taktiska kurs vid Försvarshögskolan avslutade sitt studieår med ett
praktiskt exempel på studier i utvecklingen av marina stridskrafter vad avser organisation, operativt utnyttjande samt taktik
och i taktiken integrerade viktiga delar
som teknikutveckling och ledarskap. Ledamöter ur Kungl. Örlogsmannasällskapet deltog som handledare genom att
stödja arbetet med sina erfarenhet av hur
marina framtidsfrågor tidigare behandlats
såväl inom Försvarsmakten som i de politiska instanserna. Förslag lämnades på
hur marina stridskrafter kan utnyttjas i
framtiden , hur de bör vara sammansatta,
behovet av tillgänglighet över året samt
hur och var stridskrafterna bör produceras. De exempel som redovisades uttryckte mycket klart att de marina förbanden
var mycket lämpade att lösa uppgifter såväl nationellt som internationellt såväl i
fred som i alla konfliktnivåer.
I september genomförde Kungl.
Krigsvetenskapsakademien och Kungl.
Örlogsmannasällskapet i samverkan ett
symposium med det övergripande temat
"Den säkerhetspolitiska utvecklingen i
Östersjöregionen - hur bör denna utveckling styra utformningen av och uppgifterna för de marina stridskrafterna?"
styrelsens fortsatta arbete har således
varit starkt inriktat på att, i skuggan av den
pågående fredsorganisatoriska försvarsdebatten, belysa den strategiska situationen i
våra omgivande havsområden och strandstaterna kring Östersjön samt de krav på
resurser, som situationen bedöms kräva för
Sverige. Som ett resultat av detta arbete
har, utöver ovan nämnda skrifter och
seminarier, en kort artikel publicerats,
"Svensk maritim strategi för 2000-talet".
Trots Kungl. Örlogsmannasällskapets ansträngningar verkar de styrande i samhället vara föga intresserade av krigsor-

ganisationens storlek och utveckling (eller
skall vi kalla det vid dess rätta namn, avveckling). För drygt tio år sedan avvecklades fregattflottiljen på västkusten. Nu tycks
isbrytarförbandet vara på väg att läggas
ned genom civilbemanning och utilaggning
till utländska redare. Förra året lades Kustilottan ner och försvarsgrenarna - med en
sedan 1600-talet uppbyggd kompetens att
fackmässigt sätta upp, utbilda, utnyttja och
utveckla förbanden - avvecklades. Detta
tycks inte beröra svenskarna nämnvärt.
Trenden är tydlig.
Däremot blir det en chock för dalmasen , göteborgaren , karlskroniten samt
kommunalpolitikerna i t. ex. Ängelholm,
Hässleholm, Karlskrona, Sollefteå och
Boden, när man upptäcker att den militära verksamheten på deras ort skall avvecklas. Då blir det manifestationer och
protesttåg.
Detta talar för att Kungl. Örlogsmannasällskapet som akademi, inte enbart
har att för kommande generationer dokumentera det som skett och de framsteg
som görs utan har en stor uppgift i att
sprida kunskap om försvaret och dess aktiva roll i den värld som vi lever i. Därmed har vi fått en återknytning till den
grund som akademien vilar på. Kungl.
Örlogsmannasällskapet är närmast en
skapelse av frihetstidens nyttobetonade
krav på yrkesutbildning och reformpedagogiska ideer. De unga officerare som
stiftade Kungl. Örlogsmannasällskapet
var besjälade av en stark vilja att genom
vidgade kunskaper och fördjupade studier öka sin yrkesskicklighet och därmed
hävda marinens betydelse i den försvarspolitiska debatten. För oss som lever idag
kvarstår denna mycket centrala uppgift.
Det är helt uppenbart att den krets som
Kungl. Örlogsmannasällskapet skall rikta
sig mot måste vidgas.
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Belöningar 1999
Debatt och författarskap
För att förverkliga Kungl. Örlogsmannasällskapets strävan att föra ut och få tillstånd en debatt om försvaret som ett
verktyg i det svenska säkerhets- och försvarspoliti ska agerandet erfordras att
många deltar i debatten såväl muntligt
som skriftli gen. För att kunna deltaga är
personlig integritet och civilkurage en
nödvändighet. Därför är det glädjande
att även i år kunna utdela belöningar till
debattörer och skribenter.

Korresponderande ledamoten
Robert Dalsjö
tilldelas penningbelöning för sitt omfattande skriftliga och muntliga bidrag i
svensk säkerhetspolitisk debatt. Robert
Dalsjös engagemang innebär att han på
ett framträdande sätt aktivt verkat för utvecklingen av sjökrigskonsten. Han har,
under lång tid, framsynt och övertygande
bidragit till att de maritima faktorerna
kommit med i debatten . Han har därmed
i hög grad främjat Kungl. Örlogsmannasällskapets syften.

Ledamoten Christer Hägg
tilldelas penningbelöning för hans omfattande verksamhet inom ett flertal områden. Christer Hägg har gjort en betydande insats för att lyfta fram de gam la sanningarna inom sjökrigskonsten . C hrister
Hägg är en erkänd och etablerad marinmålare och han har utökat sitt marina register som författare till ett marinhistoriskt verk. Hans långa gärning har en
otvetydig marin profil och bidrar därmed
till en konstruktiv debatt angående utvecklingen av svensk maritim strategi.
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Ledamoten Lars Salomonsson

tilldelas Kungl. Örlogmannasällskapets
hedersomnämnande för sitt bidrag till
Kungl. Örlogsmannasällskapets projekt
med uppsatsen "Hur oberoende är vårt
land i en tid av penetrerande internationella nätverk?". Sten-lngvar Nilsson personifierar som reservofficer den frivilliga
insats som sjöförsvaret inte skulle klara sig
utan. Han har aktivt deltagit i diskussioner
och debatter om sjöförsvarets framtid , dess
utformning och, inte minst som företrädare
för reservofficerarna, personalförsörjning.
Hans bidrag till projektet har fyllt i en
lucka som på ett elegant sätt beskriver begreppen nation och nationalstat. Han har
genom sitt engagemang främjat Kungl. Örlogsmannasällskapets syften.

tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets
guldmedalj för sin idegivning till Smyge
som med signaturanpassning och smygteknik varit grunden för ritning och konstruktion av korvetterna av Visby-klassen.
Lars Salomonsson har under de senaste
tio åren drivit projektarbetet med Visbyklassen såväl från teoretiska som praktiska grunder. Han har tidigare än någon annan sett möjligheter att göra ytfartyg svårupptäckta fritt till sjöss. Denna utveckling
kommer att innebära en renässans för fartygens taktiska och stridstekniska utnyttjande i de farvatten som omger Sverige.
Egenskaperna kommer även väl till pass i
internationella operationer. Lars salomonsson har, under projektarbetet, på ett
elegant och framgångsrikt sätt övervunnit
svårigheter av såväl teknisk som administrativ karaktär.

Fartygsutveckling

Örlogskapten Urban Mathiasson

Utan ytfartyg har vi ingen svensk flotta .
På pingstafton den 7 juni 1522 ankrade
de av GustafVasa förhyrda Liibska skeppen på Slätbaken utanför Söderköping.
Senare under året blockerad dessa fartyg
transportvägarna in till Stockholm. Den
belägrade staden gav upp den 16 juni
1523 och Gustav Vasa kunde tåga in. Under 1980-talet fick vi erfara konsekvenserna av försvarsbesluten under 1970-talet- " .. .med andra medel än militära ... "
- då ubåtsjaktfartyg samt teknik och
kompetens att upptäcka och bekämpa
ubåtar avvecklades. Den utveckling som
sedan dess har skett har inneburit en renässans inom detta område. De nu stundande sjösättningarna av korvetterna i
Visby-klassen är bara början av en ny
epok med förståelse för behovet av denna typ av fartygsförband.

tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets
silvermedalj för sitt arbete som projektledare under utprovningsperioden av Smyge
samt överföringen av erhållna resultat och
erfarenheter till konstruktionsarbetet med
korvetterna av Visby-klassen. Urban Mathiasson har haft en nyckelroll som ansvarig för samtliga signaturer såväl över som
under vattenytan. Han har genom sin unika erfarenhet och kunskap verksamt bidragit till att korvetterna av Visby-klassen
når mycket låga signaturer inom samtliga
områden. Urban Mathiasson har, trots ett
mycket komplext vapensystem, lyckats
åstadkomrna ett balanserat system avseende signaturanpassning på Visby-klassen.

Korresponderande ledamoten StenIngvar Nilsson

Kommendörkapten Tomas Turesson
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets silvermedalj för sitt a rbete med

ledningssystemet på korvetter av såväl
Göteborgs- som Visby-klassen. Tomas
Turessons operatörsinriktade systemtänkand e präglar uppbyggnaden av
ledningssystemen för korvetterna. Han
har verksamt bidragit till utformningen
av låghöjdsföljningsförmågan mot luftmål hos eldledningsradarn. Tomas Turesson har utvecklat den filosofi som
ligger bakom luftförsvarets utformning
på korvetterna av Visby-klassen.

säkerhetspolitik i praktiken
Vi som upplevt 1980-talets säkerhetspolitiska kris i ubåtarnas kölvatten har känt
en stor frustration. Det saknades utrustning och fartyg. Det saknades kompetens.
Visst minns vi hur vi fick arbeta med Caj sa
Wargs metod " . .. man tager vad man haver ... ". Svårigheterna var många. Utredningar var som vanligt mera prioriterade
än praktiskt handlande. Att lämna det
vanliga förvallandet bakom oss och tillgripa den nu så varmt omhuldade metoden
med anpassningen var omöjlig. Med de erfarenheter som vi då fick kan man fråga
sig, som en kryssarchef en gång sa till
flaggadjutanten , " ... är det genomförbart
eller enbart en stabsprodukt .. ..". I sådana
situationer är personligt engagemang och
målmedvetet arbete mera värt än all världen utarbetade planer.

Ledamoten Emil Svensson
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets
silvermedalj för en ak tiv, hängiven och
skicklig insats vid återuppbyggnaden av
vår ubåtsskyddsförmåga. Emil Svensson
personifierar i hög grad den offervilja
och handlingskraft som på stor bredd
präglade den marina kraftsamlingen för
att hantera ubåtskrisen. Han har vidare
som chef för analysgruppen och senare i
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statsrådsberedningen varit en av nyckelpersonerna i utvärderingen och förhandlingsarbetet vid hanteringen av ubåtshotet Hans kreativa och analytiska förmåga har varit till stor nytta för sjöförsvarets utveckling.

Kungl.
Örlogsmannasällskapet
Utan engagemang och frivilliga krafter
står sig en akademi slätt. Endast genom
aktiva insatser med stor kunskap och
hängivenhet från ledamöter i och utanför
styrelsen kan vi uppfylla akdemiens målsättning " .. . att följa och aktivt verka för
utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och
sjöväsendet i allmänhet" . Därför är det
glädjande att vi år kan utdela belöningar
för personliga insatser inom ramen för
akademiens arbete.

Hedersledamoten Claes Tornberg
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets guldmedalj för sitt stora personliga engagemang under en lång följd av
år som ordförande. Under Claes Tornbergs ledning har Kungl. Örlogsmannasällskapet lyckats med att väsentligt
öka intresset för och deltagandet i akademiens sammanträden och andra engagemang samtidigt som den utåtriktade verksamheten ökat. Under hans ledning har ekonomiska förutsättningar
tillskapats som möjliggjort denna satsning och en utveckling av biblioteket
till ett modernt bibliotek i tiden. Claes
Tornberg har levt upp till och kommer
även framdeles att arbeta för Kungl.
Örlogsmannasällskapets syfte - att aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
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Ledamoten Gustaf von Hofsten
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets
silvermedalj för långvarigt skickligt arbete inte minst som styrelseledamot. Gustaf
von Hofstens karriär inom Försvarsmakten har främst varit fokuserad på marin
förvaltnings- och underhållstjänst. Han
har därvid även följt och tagit vara på andra länders erfarenheter och kunnat applicera detta på svenska förhållanden. På
senare år har han ägnat sina krafter åt
personaltjänst och då främst chefsutveckling. Hans arbete har även varit till
stor nytta för Kungl. Örlogsmannasällskapets utveckling inom dessa hans kompetensområden.

Korresponderande ledamoten
Gunnar Nordanfors
tilldelas Kungl. Örlogsmannasällskapets
silvermedalj för sitt engagemang och
det sätt på vilket han genomfört moderniseringen av biblioteket. Gunnar Nordanfors har under en lång följd av år ansvarat för Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona. Han fick ,
vid företrädarens plötsliga frånfälle,
hastigt överta ansvaret för de många
och i flera fall ovärderliga böcker som
sedan 1771 samlats till det bibliotek det
nu är. Gunnar Nordanfors har oförtröttligt och med stort engagemang tillförsäkrat att bibliotekets skatter organiserats och tagits tillvara . Gunnar Nordanfors har krönt sin bibliotekarieinsats
med att aktivt bidra till att biblioteket
nu finns lättillgängligt för forskning och
för marinhistoriskt intresserade. Bibliotekets ursprungliga mening att vara en
källa till kunskapsinhämtande för officerare kan därmed föras vidare till kommande generationer.

Nya ledamöter invalda 1999
Hedersledamöter

Nr 1300 Tim Sloth Jorgensen
Kommand0r Tim Sloth J0rgensen är chef för operations- och
aktivitetsavdelningen i Forsvarskommandoen i Danmark

Nr 1301 Peter Tamm
Herr Peter Tamm är grundare
och ägare av Vetenskapliga institutet för sjöfarts- och marinhistoria i Hamburg

Nr 1302 Vladimir Gregorovitj
Jegorov

Amiral Vladimir G. Jeg6rov är
chef för ryska Östersjömarinen
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Ordinarie ledamöter

Nr 1303 Stefan Axberg
Professor Stefan Axberg är sedan 1999 den förste innehavaren
av professuren i militärteknik
vid Försvarshögskolan

Nr 1304 Gönter Villman
Överste Glinter Villman är chef
för KA 2

Nr 1305 Hans Jevrell
Örlogskapten Hans Jevrell är lärare vid Militärtekniska institutionen vid Försvarshögskolan

Nr 1306 Jan-Eric Nilsson
Direktör Jan-Eric Nilsson är
verkställande direktör i Rederi
AB Gotland
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Nr 1308 Håkan Rugeland
Kommendörkapten Håkan Rugeland är chef för ILS-centrum
inom produktionsledningen
Försvarets materielverk

Nr 1307 Christian Madsen
Kommendörkapten
Christian
Madsen tjänstgör vid Högkvarterets strategiavdelning

Nr 1309 Michael Tulldahl
Kapten Michael Tulldahl till hör
Försvarshögskolan, men tjänstgör f. n. vid FOA:s institution för
lasersystem

Nr 1310 Björn Lagerman
Kommendörkapten Björn Lagerman tjänstgör vid utbildnings- och övningsavdelningen i
Marincentrum
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Korresponderande ledamöter

Nr 1315 Bo Nyman

Nr 1311 Henrik Landerholm
Riksdagsledamot Henrik Landerhalm är ordförande i Riksdagens försvarsutskott

Nr 1312 Hans O. Broberg
Tekn. dr Hans O. Broberg är
verkställande direktör för SSPA
Sweden AB

Nr 1313 Tomas Ries
Fil. dr Tomas Ries är specialforskare vid avdelningen för strategi- och försvarsstudier vid Försvarshögskolan i Helsingfors

Nr 1314 Rolf Edwardson
Kommendörkapten Rolf Edwardson är stabschef vid sydkustens marinkommando
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Örlogskapten Bo Nyman är styrelseordförande och verkställande direktör i C B Marinlitteratur
AB
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Meddelande från biblioteket
Fr. o. m. 1 september 1999 bar korresponderande ledamoten , kommendörkapten Rolf
Edwardson övertagit ansvaret att förestå Kungl. Örlogsmannasällskape ts bibliotek,
som numera i sin helbet återfinns i Karlskrona. Samtliga böcker och handlingar är
numera geografiskt samlade i biblioteket i Sjöofficerssällskapets lokaler på Amiralitetstorget 7 förutom en mindre filial i skolbyggnaden Najaden inom Sjöstridsskolans
(tidigare KÖS) område.
Under de senaste årens katalogiseringsarbete av bibliotekets böcker och handlingar. har ett stort antal dubbletter (ca 700 titlar) kunnat identifieras. Dessa avses att bjudas ut till försäljning med början under nästa år.
Målsättningen med biblioteksverksambete n, som har föredragits för styrelsen, är:
• Säkerställa nyanskaffning av litteratur till biblioteket i syfte att stödja akademiens
syfte all verka för utvecklingen inom sjökrigsvetenskapen
• Hålla e1jorderlig tillgänglighel
• Marknadsföra biblioteket som ett levande bibliotek
• Fortsatt katalogisering av resterande böcker och skrifter m. m.
• Arkivera KÖMS arkiv/handlingar
• Överse tidskr~ftsutbudet
Bibliotekarien emotser att från ledamöterna dels få tips på lämplig litteratur för att
utveckla biblioteket. Bibliotekarien är f. n. stabschef vid Sydkustens marinkommando;
en tjänst som han lämn ar under nästa år. T. v. kommer han att finnas tillgänglig på biblioteket under ett antal timmar på måndagar och fredagar.
Postadress: Amiralitetstorget 7, 37130 Karlskrona
Telefon/Telefax till KÖMS bibliotek är 0455/259 91
Arbetsplats: Sydkustens marinkommando, te! 0455/85112
E-mailadress: rolf.edwardson@mks.mil .se

Nyförvärv till Kungl. Örlogsmannasällskapets
bibliotek 1998
Olika periodiska skrifter såsom KVAs Handlingar och Tidskrift och Naval War Co llege Review har inte här upptagits.

A Bok- och biblioteksväsen
Norberg, Erik

C Religion
Långström, C-E

Guide to Military Archives. Stockholm 1989,200 s. iii.

Som det var och som det blev: Riksdagens, försvarets och
kyrkans ro ll för själavårde ns utveckling i Försvarsmakten
från beredskapstid till nutid. Själavårdens utveckling inom
Försvarsmakten 1937-1997. Stockholm 1997,307 s. iii.

K Historia
Barraclough, Geoffrey (ed.) The Times Atlas of World History. London 1993,360 s. ill.
Ellsen, Jarl &
Westermark, Klaus
Främmande ubåt sänks på svenskt vattern: dramatisk händelse-utveckling i andra världskrigets slutskede. Lidingö
1998,192 s. iii.
Kirby, David
Östersjöländernas historia 1492-1772. Stockholm 1990, 499 s.
Kirby, David
Östersjöländernas historia 1772-1993. Stockholm 1995, 518 s.
Read y, J. Lee
World War Two: Nation by Nation. London 1995 , 344 s.

L Biografi och genealogi
Fieant, Otto von

Lewan , Nils m. fl.

St. Petersburg. St Petersburg 1996, ca. 150 s. iii.
Kajutpojken som blev kommendör vid Kungliga Flottan: en
sjöofficers karriär på 1800-talet, Gavert Adolf Indebetou
1807-1891. Karlskrona 1998,80 s. iii.
Kryssarminnen: Fylgia, Gotland och Tre Kronor. Karlskrona
1998, 94 s. iii.
Svenskt Biografisk Lexikon , häften 147, 148.
Sveriges statskalender 1998

N Geografi (häri även upptäcksresor)
Tingbrand, Per
Med svenska örlogsmän till St Barthelemy 1785-1994. --1997, 293 s. ill.
Utbi ldningsexpedition 1997/98. --- ca. 300 s. iii.

438

439

O Samhälls- och rättsvetenskap
B ring, Ove & Mahmoudi, Said Sverige och folkrätten. Stockholm 1998,230 s. iii.

Dahl, Ann-Sofi
Devere-Summers, A .

P Teknik, industri och kommunikationer (häri Prefartyg och sjöfart)

Hi den , J. & Salmon, P.

Aktuellt Marinmuseum 1998. Karlskrona 1998, 171 s. iii.
Nilsson, Rolf m. fl. (red.) The Lore of Ships. Twickenham 1997,275 s. iii.

S Militärväsen
Abrahamson, Nils
Digertz, Stig m.fl. (red.)
Ekman , Staffan (red.)
Ellerström , Hans
Gebauer, Jörgen
Glete, Jan
Hartcup, Guy

Norberg, Ingemar &
Liander, Peter
Sarty, Roger
Wiktorin, Owe (red.)

Karlskronatryck under 100 år. Karlskrona 1997, 312 s. iii.
H. M. Kryssare Fylgias sista långresa 1947-48. - 102 s. il!.
Sjöartilleriets grunder. Stockholm 1997, 307 s. iii.
Swedish submarines. Malmö 1997,40 s. iii.
Marine-Enzyklopädie. Berlin 1998, 200 s. iii.
Navies and nations: warships, navies and state building in Europe and America 1500-1860. vol. l, Stockholm 1993, 373 s.
The silen t revolution: the development of conventional weapons 1945-85. London 1993,328 s. iii.
Marinkalenderh1992, 1996.
Marinhelikoptern. Ösmo 1997, 160 s. iii.

Hill, C. P.
Iriye, Akira
Joll, James
Keegan, Joh
Lames, K.&
Panayi , P. (red.)
Lewis, Paul G.
Linder, Jan
Linder, Jan
Lowe, Peter
Lundberg, Lennart

The maritime defense of Canada. Toronto 1996,223 s. ill.
Uniformsreglemente för Försvarsmakten. Stockholm 1996,
84 s. iii.

Nish, Ian
Ovendale, Richie

Nyförvärv till Kungl. Örlogsmannasällskapets
bibliotek 1999

Pryce-Jones, David
Roberts, J. M.

K Historia

Barfod, Jörgen H .
Bell, P. M. H .
Carr, William
Cl ark , Martin
Coutouvidis, J. &
Reynolds, J.
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Niels Juels fl åde. Köbenhavn 1997, 284 s. iii.
The origins of the seeond World War in Europe. London
1986, 326 s. iii
The origins of the wars of German unification. London 1991,
239 s. iii.
Modern ltaly 1871-1982. London 1984,44 s. iii.

Sarty, Roger
Short, Anthony
Sjöstedt, Charlotta
Urwin, D.
Ylikangas, Heikki

Poland J 939-1947. New York, 1986, 393 s. iii.

Svenskarna och NATO. Timbro 1999, 283 s.
War and the Royal Houses of Europe in the twentieth century. London 1996, 159 s. iii.
The Baltic nations and Europe: Estonia , Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. London 1991 , 224 s. iii. kart.
A History of the United States. 3.ed. , London 1974, 284 s. iii.
The origins of the Second World War in the Pacific. London
1987 202 s. iii.
The origins of the First World War. London 1992, 264 s. iii.
The battle for history: Re-fighting World War Two. London
1997, 128 s.
The Federal Republic of German y since 1949. London 1996,
340 s. iIl. kart.
Central Europe since 1945. London 1994, 352 s. iii.
Andra världskriget och Sverige: Historia och mytbildning1998, 94 s. il!.
Sverige i Skottlinje: Neutralitet med förhinder under Kalla
Kriget- 1998, 94 s. iii.
The origins of the Korean war. London 1986, 237 s. iii.
Lejdtrafik och kvarstad: Svenska lejdtrafiken och de norska
kvarstadsbåtarna under andra världskriget med avsnitt kk
Tore Simonssons arkiv. Stockholm 1999, 164 s. iii.
The origins of the Russo-Japanese War. London 1985, 274 s.
iii.
The origins of the Arab-Israeli wars. London 1992,308 s. iii.
kart.
The war t hat never was: The fall of the Soviet Empire 19851991. London 1995,456 s.
Twentieth Century:The history of the world , 1901 to the present. London 1999, 905 s. iii. kart.
Canada and the battle of the Atlantic. Montreal1998, 167 s. iii.
The origins of the Vietnam War. London 1989, 347 s. iii.
I skuggan av ett hjälteland: Svenska frivilliga för det ockuperade Norge. Stockholm 1999, 242 s. ill.
Western Europe since 1945: A political history. London
1989, 393 s. iii.
Vägen till Tammerfors: slutstriden mellan röda och vita i finska inbördeskriget. Stockholm 1995, 503 s. iii.
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L Biografi och geneologi
Abrahamsson, Nils
Pehr Georg Sparre: Marinöverste och författare. Karlskrona
1998,87 s. il l.
Hill bom , Rune
Georg Ameen - en kampglada Karlskrona gestalt under de
liberala reformernas 1800-tal. Karlskrona 1989, 88 s. ill.
Svensk Biografiskt Lexikon , häfte 149.
Sveriges statskalender 1999

Gardiner, R. (ed.)

M Etnografi, socialantropologi och etnologi
Björklund, Anders
Gubbar, historier och namn från Stockholms hamn. Stockholm 1998, 255 s. ill.

Kemp, Paul
Linder, Jan

George, James L.
Gray, Edwyn
Henderson , James

Lindemark, Claes

N Geografi (häri även upptäcksresor)
Fleming, Fergus
Barrow's boys. London 1998, 489 s. il l.

Ljunge, Karl m.fl.
O' Konor, Bengt

O Samhälls- och rättsvetenskap
The first international workshop on low leve! conflict
(ILIC'95). Stockholm 1995,404 s. il l.
The seeond international workshop on low leve! conflict
(ILIC'97) . Stockholm 1997,287 s. ill.
P Teknik, industri och kommunikationer (häri Prefartyg och sjöfart)
Gunnarsson , Åke E.
Kanaler i Sverige. Saltsjö Boo 1997, 175 s. ill.
Harris, Daniel G.
Fredrik Henrik af Chapman: Den förste skeppsbyggnadsarketekten och hans verk. Stockholm 1998, 255 s. ill.
Holmer, Sven
Sölvesborgs hamn: Minnen från tre decennier. Sölvesborg
1996, 147 s. ill.
Werner, Björn
Fyrskepp i Sverige: Historien om fyrskeppsepoken 18311972 Falkenberg 1999, 238 s. ill.
S Militärväsen
Barring, Richard (ed.)
Bergeli n, Olof m.fl.
Cowburn , Philip
Ericson , Lars
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Reason, Paul
Sobeus, Urban
Swicker, Charles C.
Ullman, Harlan K. &
Wa de, James P.
Welch, M . D.

Navies in the Nuclear Age: Warships since 1945 . London
1993, 224 s. il!.
History of Warships: From Ancient Times to the twenty-first
century. London 1999, 353 s. iii.
Few survived: A comprehensive survey of submarine accidents and disasters. London 1996, 274 s. ill ,
The frigates: An account of the lesser warships of the wars
from 1793 to 1815 . London 1970, 191 s. ill.
Underwater warriors. London 1996,256 s. il!.
Från Gylfe till Smyge: Örlogsflottan under två sekel. -1999, 196 s. ill.
Övningstanken i Karlskrona 50 år: Historik skriven av Claes
Lindemark.Karlskrona 1994,40 s. ill.
B rå valla vingar: Berättelsen om F. 13, en flygfottilj under 50
år Norrköping 1993, 176 s. ill.
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond
1921-1998 Stockholm 1998, 103 s. iii.
Sailing new seas. Newport, R.I. 1998,90 s.
Försvarsanläggningar i Stockholms skärgård. - 1998, 195 s.
il l.
Theater ballistic missile detense from the sea . issues for the
Maritime component commander. Newport R.I. 1998, 103 s.
Rapid dominance- a force for all seasons (RUSI Whitehall
papers) London 1998,90 s.
Science and the British officer: The ear! y days of the Royal
United Services Institute for D efence Studies (1829-1869) .
London 1998,75 s. (RUSI Whitehall papers)

Wendel, Gilbert de (red.) Berga Örlogsskolor 50 år. 176 s. il!.
Historia kring Flottans kanoner. Stockholm 1998, 212 s. il l.
Åh lund, Bertil

Cambridge Encyclopedia of Japan . Cambridge 1993, 400 s.
il l.
Mariningeinörer, konstruktionsofficerare, skeppsbyggmästare Stockholm 1998, 2 vol. samb. 36, 129 s. i U.
The Warship in History. London 1966, 364 s. ill.
Svenska frivilliga: Militära uppdrag i utlandet under 1800och 1900-talen. Lund 1996, 292 s. ill.
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Matrikel för Kungl. Örlogsmannasällskapet
Vid 1999 års utgång har Kungl. Örlogsmannasä llskapet totalt 403 ledamöter enligt
nedanstående fördelning:
Svensk förste hedersledamot
Utländsk förste hedersledamot
Svenska hedersledamöter
Utländska hedersledamöter
Ordinarie ledamöter
Svenska korresponderande ledamöter
Utländska korresponderand e ledamöter

l
l

34
11
258
90
8

Hedersledamöter, ordinarie ledamöter och korresponderande ledamöter upptas kategorivis i invalsnummerordning med namn , födelseår och invalsår. Den senast invalde
ledamoten får i den fortlöpande medlemsmatrikeln invalsnumret 1315 räknat från den
15 november 1771 då viceamiralen Kristoffer Falkengreen vid invalet erhöll invalsnummer 1.
Hedersledamöter
l. HL H M Konungen
l. HL HRH Prince Philip
718 Åke Lindemalm
731 Henrik Lange
764 DagArvas
765 Bo Westin
766 Bengt Lundvall
793 Torsten Nilsson
795 Christer Kierkegaard
810 Gunnar Grandin
842 Per Rudberg
851 Bengt Rasin
854 Gunnar Eklund
857 Folke Wedin
875 Ture Andersson
887 Jan F Enquist
903 Bengt J Sebuback
908 Bror Stefenson
922 Benkt Dahlberg
935 Stig Synnergren
954 Roland Svensson
955 Carl-Erik Almgren
970 Elmo R Zumwalt jr
971 Olle Franzen

444

1946
1921
1910
1908
1913
1913
1915
1905
1918
1918
1922
1922
1920
1905
1908
1925
1928
1929
1920
1915
1910
1913
1920
1924

1968
1956
1949
1951
1954
1954
1954
1956
1956
1957
1961
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1972

980 HansEdstrand
990 Eric Malmberg
1005 Sture Ödner
1009 Ola Backman
1016 Nils Grenander
1033 Claes Tornberg
1046 Peter Nordbeck
1061 Dick Börjesson
1119 Camilla Odhnoff
1170 Göran Borggård
1188 Jan Klenberg
1189 Bjarne Grimstvedt
1190 Erik Malmsten
1204 Gunnar Hoppe
1205 Bengt Gustafsson
1227 Sir Michael Moore
1237 Kjell Prytz
1247 Sakari Visa
1264 Esko Illi
1286 Morten Jacobsen
1300 Tim S J!Zlrgensen
1301 Peter Tamm
1302 Vladimir G Jeg6rov

1915
1914
1920
1928
1917
1936
1938
1938
1928
1921
1931
1930
1920
1914
1933
1942
1935
1940
1945
1955
1951
1928
1939

1973
1974
1975
1975
1976
1977
1978
1979
1983
1987
1989
1989
1989
1990
1990
1992
1993
1994
1996
1998
1999
1999
1999

Ordinarie ledamöter
640 Allan Kull
1903
716 Gunnar Kemmer
1908
740 Olov Lundblad
1908
749 Harry Engström
1909
754 Sten Ljungberg
1909
758 Hans G:son Hafström 1918
769 Carl-Magnus Hesser
1919
770 Carl-Fredrik Gillberg 1909
774 Bertil Sjöblom
1915
782 Ulf Eklind
1911
783 Axel Björling
1911
785 Åke Svedelius
1915
799 Birger Ehnrot
1910
806 Lars H :son Lundberg 1917
808 Hilding Bjurstedt
1916
815 Gunnar Schoemer
1912
818 Lennart Lindgren
1919
820 Lars Olof Lindgren
1914
821 Harry Engblom
1916
822 Gunnar Eriksson
1912
833 Bengt E Wiik
1918
835 Johan af Petersens
1920
836 Carl-Magnus von Döbeln1920
843 Ingmar Wickberg
1921
845 Curt L Karlberg
1917
847 Per Broman
1920
849 Karl Gustaf Gester
1919
859 Nils Larsander
1916
860 Hans G Petrelius
1918
862 Sten Nilsson
1921
864 Sigurd Håkanson
1920
866 Claes Edgren
1920
869 Jean-Carlos Danckwardt1922
870 Hans Hallerdt
1920
871 Nils U Rydström
1921
872 P Jan OBeckman
1918
874 RolfTson Nerpin
1923
878 Harry Hallberg
1922
1921
879 Göte Blom
881 Bertil Nilzen
1918
888 Bengt Odin
1921
889 Per Carleson
1917
890 Göran Tobieson
1919

1941
1948
1952
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1956
1957
1957
1958
1958
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966

891 Lennart Forsman
1925
1923
892 Åke Johnson
894 Olof Härlin
1922
901 Lennart Jedeur-Palmgren1927
1924
902 Bo V Granath
1925
904 Run e Berlin
1916
905 Per Löfqvist
1928
907 Folke Hallbjörner
1929
910 Thomas Lagerman
1925
911 Bengt O 'Konor
1925
912 Arne Lundeli
913 Sven Linder
1918
1929
914 Arne Gustafsson
915 Hans Lindström
1924
916 Per V Boll e
1920
917 Erik Ygge
1922
918 Jan Prawitz
1932
921 Palle Sandberg
1929
926 K Erik Lyth
1920
927 Eric Jarneberg
1917
1924
928 Karl Ekman
929 Per Gunnar Fernander 1921
1933
932 Cay Holmberg
934 Carl-Gustaf Hammar1934
skjöld
938 Bertil Stjernfelt
1917
1935
939 B o Rybeck
940 Olof Gäfvert
1916
942 Lars Hansson
1925
943 Gunnar Back
1926
945 Bo Casse l
1919
960 C Christer Söderhielm 1923
1925
961 Per-Erik Bergstrand
962 Lars M Werner
1923
963 Jan Bring
1932
964 Björn Engwall
1917
965 Wilhelm Ca rlstedt
1923
1931
974 Gunnar Nordbeck
1926
975 Christer Fredholm
1921
981 Dag Sandström
982 Kjell Werner
1920
983 Gunnar-Bo Ericson
1933
984 Bengt Ekström
1931
1927
985 Per Insulander

1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
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986 Nils-Erik Melinder
992 Lenn art Nordgren
993 Ulf G Samuelson
994 Bertil Daggfeldt
995 Anders Muren
998 Carl Risberg
999 Torbjörn Hultman
1000 Lars E Ahlström
1010 Nils Hellström
1011 Lars G Persson
1012 Gustaf Samuelson
1013 Gunnar Tengstrand
1019 Göran Romare
1020 Lars Norrseli
1022 Rolf Öhman
1023 Mal te Jönson
1025 Stefan Furenius
1026 Torbjörn Ottoson
1027 Börje Huss
1034 Jan Friefeldt
1035 Svante Kristenson
1036 Hans Wachtmeister
1038 Nils Dellgren
1039 Johan Onnermark
1040 Lennart Grenstad
1041 Kristoffer Huldt
1042 Karl-Erik Nylen
1047 GustafTaube
1048 Jan Sonden
1049 Roderick Klintebo
1050 Göran Wallen
1051 Håkan Söderlindh
1052 John Adolfson
1053 Kaj Nielsen
1054 Hans Tynnerström
1055 Nils G-son Svahn
1062 Torsten Engberg
1064 Nils-Olov Tillberg
1065 Lars-Erik Hoff
1066 Hans-Gösta Skoglund
1067 Lars-Göran Rydkvist
1068 Frank E Rosenius
1069 Fredrik Hillelson
1074 Sten Swedlund
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1921
1922
1931
1933
1923
1927
1937
1923
1924
1937
1927
1929
1922
1934
1928
1933
1934
1924
1922
1933
1935
1940
1923
1938
1931
1927
1930
1935
1933
1933
1933
1941
1920
1939
1927
1936
1934
1938
1936
1929
1933
1940
1941
1937

1973
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1975
1975
1975
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980

1075 Sune Birke
1076 Karl G Andersson
1077 Per V Larsson
1078 Bengt Hertzberg
1079 Magnus Haglund
1080 Olle Sergelin
1081 Bengt Dahlgren
1082 Per Lundbeck
1083 Anders Hammarskjöld
1084 Lars Thomasson
1088 Carl Gustav Fransen
1089 Gustaf von Hofsten
1090 Christer Hägg
1091 Kjell Lodenius
1093 Rolf Blomqvist
1094 Ulf Edman
1095 Ulf Rubarth
1097 Ulf Adlen
1098 Roger Sprimont
1103 Emil Svensson
1104 Gunnar Bengtsson
1105 Kent Nordström
1106 Sven Carlsson
1108 Bertil Kristensson
1109 Karl Lychou
1110 Robert Nordqvist
1112 Sölve Larsby
1120 Torsten Lind h
1122 Herman Fältström
1123 Lars Götherström
1125 Göran Oljeqvist
1127 N Gunnar Karlsson
1128 Jan Wikberg
1130 Thomas Öhrwall
1131 Anders Hammare
1141 Göran Frisk
1142 Bo Lindqvist
1143 Mats Lindemalm
1144 Peter Herlitz
1145 Nils Eklund
1151 Tage Sjölander
1154 Lars-Ivar Nero
1155 Inge Andblom

1944
1931
1934
1938
1942
1940
1933
1936

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

1942
1935
1938
1942
1939
1934
1937
1943
1939
1929
1942
1940
1936
1943
1928
1939
1938
1941
1941
1941
1941
1928
1941
1938
1935
1925
1937
1943
1937
1944
1936
1944
1929
1946
1935

1980
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1985
1985

1940
1157 Fred Backlund
1938
1158 Börje Lindström
1934
1159 Rolf Malm
1944
1160 Carl Fredrik Ebeling
1946
1165 Nils Ove Jansson
1942
1171 Björn Ljunggren
1938
1172 Örjan Sterner
1947
1173 Lars Wedin
1938
1175 Torsten Björnsson
1942
1176 Olov Andersson
1943
1179 Rolf Brehmer
1943
1180 Thomas Lundvall
1939
1181 Lars O Graner
1944
1182 Carl-Gustaf Dybeck
1944
1183 Johan Fischerström
1184 Bengt Arne Johansson 1943
1943
1185 Anders Stävberg
1947
1186 Jan Nordenman
1938
1191 Leif H Sjöström
1192 Lars-Erik Salomonsson 1947
1950
1194 Stefan Engdahl
1947
1195 Lennart Danielsson
1946
1196 Bo Wranker
1943
1198 Sture Malmgren
1946
1206 Gösta af Klint
1943
1208 Leif Ahlquist
1943
1209 Stellan Fagrell
1939
1216 Håkan Larsson
1947
1217 Bertil Björkman
1939
1218 Peter Osvald
1941
1219 Henrik Bohm
1947
1220 Curt Lundgren
1947
1228 Sven Rudberg
1952
1229 Håkan Syren
1949
1230 Håkan Neckman
1951
1231 Göran Boijsen
1943
1232 Bengt Rygge
1946
1233 Johan Forslund
1950
1238 Göran Gunnarsson
1949
1239 Rolf Löthma n
1946
1240 Håkan Beskow
1949
1241 Kenneth Lindmark
1952
1242 Göran Larsbrink
1951
1243 Benny Sjövall

1985
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1993
1993
1993
1993
1993
1993

1950
1248 Björn Hamilton
1952
1249 Bo Wallander
1950
1250 Bengt Dela ng
1952
1251 Bengt Johansson
1960
1252 Thomas Engevall
1953
1256 Jörgen Ericsson
1944
1257 Christer Nord ling
1946
1258 Ni ls Bruzelius
1948
1259 Jörgen Bergmark
1952
1260 Mats Westin
1951
1261 Torbjörn Larsson
1954
1262 Christian Allerman
1951
1265 Lennart Månsson
1951
1266 Lars Holmgren
1952
1267 Bo Rask
1951
1268 Tage Andersson
1954
1269 Leif Nylander
1960
1270 Magnus Bergman
1955
1271 Mats Wigselius
1955
1272 Bengt Andersson
1950
1275 Tommy Åsman
1958
1276 Stefan Gustafsson
1957
1277 Michael Gustafson
1960
1278 Carl Fagergren
1954
1279 Lars Gryzelius
1956
1280 Bengt Nylander
1958
1281 Claes Lundin
1962
1287 Gu nnar Wieslander
1288 Claes-Göran Hag1952
ström
1289 Lars-Olof Corneliusson 1959
1958
1290 Odd Werin
1963
1291 Hans Wieklander
1967
1292 Anders O lovsson
1966
1293 Johan Jenvald
1964
1294 Anders Svensson
1945
1303 Stefan Axberg
1954
1304 GUnter Villman
1964
1305 Hans Jevrell
1957
1306 Jan-Eric Ni lsson
1955
1307 Christian Madsen
1957
1308 Håkan Rugeland
1966
1309 Mikael Tulldahl
1956
1310 Björn Lagerman

1994
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
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Korresponderande ledamöter
1916
789 Sven Gerdin
1918
858 Wilhelm Odetberg
876 Sven Rahmberg
1916
1909
886 Stig Notini
1914
895 Fritjof Borgquist
1929
898 Sigfrid Wennerberg
1927
899 Jacob Sundberg
1924
900 Bengt G Gustafson
1916
931 Alf Åberg
1918
948 Lennart Kihlberg
950 Sven Swarting
1925
1923
966 Walter Wicklund
1926
977 Martin Ardbo
1926
978 Lennart Roseli
987 Åke Tidlund
1920
988 Bertil Åhlund
1915
989 Paul Pålsson
1928
1001 Carl-Gustaf lennergren 1918
1921
1002 Sven Nordenhem
1003 Carl-Axel Malmberg 1910
1923
1004 Bertil R Runnberg
1015 Bo Johnson Theutenberg1942
1029 Lars Ramsten
1924
1044 Ebbe Schön
1929
1940
1045 Jan Eliasson
1056 Lars Wigenius
1928
1058 Lars Inge HoJster
1942
1059 Björn von der Esch
1930
1070 Jarl Elisen
1920
1920
1072 Bertil Erkhammar
1085 Peter von B usch
1935
1086 Hans Lindgren
1925
1099 Sven Fagerlind
1918
1100 Hans G Frisk
1930
1101 KurtEdman
1931
1102 Bo Hugemark
1936
1113 Leif Leifland
1925
1924
1114 Jurgen Rohwer
1115 Torsten Seeman
1930
1926
1116 Bertil Johansson
1117 Sven Hirdman
1939
1118 John Sjögren
1940
1924
1132 Nils Abrahamson
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1956
1963
1965
1966
1967
1967
1967
1967
1969
1970
1970
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1974
1974
1974
1975
1976
1977
1977
1978
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1983

1133 Torsten Rinman
1134 Sven H Salen
1135 Björn Sjunnesson
1136 Christer Ardell
1137 Anders Farnell
1138 Bertil König
1147 Sten Ingvar Nilsson
1149 Sven O Bidö
1162 Stellan Bojerud
1163 Bengt Forssbeck
1164 Ove B ring
1167 Göran Sundström
1168 Göran Steen
1169 John B Hattendort
1187 Lars-Åke Kvarning
1199 Hans Corell
1200 Torbjörn Wileen
1201 Daniel G Harris
1202 Staffan Kvarnström
l 203 Lars Wigert
1210 Ivar Virgin
1211 Edward L Beach
1212 Gunnar Nordanfors
1213 Bo Huldt
1214 Gert Schyborger
1222 Hans Hedman
1223 Michael Sahlin
1224 Hans Dahlberg
1225 Johan Tunberger
1226 Christer Zetterberg
l 234 Olof Söderqvist
l 235 Robert Dalsjö
1236 Claes Dahlbäck
1244 Marie G Jacobsson
1246 Bertil Malmberg
1253 Erik Norberg
1254 Richard Cobbold
1255 Per-Inge Lindqvist
1263 Jan Cederlund
1273 Håkan Berggren
1274 Nils Daag
1282 Jan Glete
1283 Herve Coutau-Begarie
1284 Klas Helmerson

1934
1939
1927
1936
1921
1928
1929
1935
1944
1924
1943
1930
1922
1941
1931
1939
1938
1915
1943
1937
1936
1918
1925
1941
1940
1942
1945
1930
1944
1941
1947
1958
1947
1955
1940
1942
1942
1948
1944
1936
1948
1947
1956
1942

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986
1986
1988
1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
1996
1997
1997
1997

1285 Tor Egil Walter
1954
1295 Gunnar Åsehus
1965
1296 Michael Zell
1950
1950
1297 Lars G Josefsson
1298 Hans-Christian Hagm an1968
1299 Gunnar Dyhre
1937

1997
1998
1998
1998
1998
1998

1311 Henrik Landerholm
1312 Hans O Broberg
1313 Tomas Ries
1314 Rolf Edwardson
1315 Bo Nyman

1963
1947
1953
1944
1934

1999
1999
1999
1999
1999
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