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Nr 4/2002. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde onsdagen 25 september 2002 i Stockholm

(Utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum i Sjöofficerssällskapets lokaler i Stockholm i närvaro av 27
ledamöter.
§3
Fastställdes att högst två (2) hedersledamöter, tio (10) ordinarie ledamöter och
fyra (4) korresponderande ledamöter må inväljas 2002.
§4

§5

Fastställdes styrelsens förslag till vallistor 2002.
Beslutades tilldela Statens Fastighetsverk Kungl. Örlogsmannasällskapets hedersomnämnande 2002 med följande motivering:
"Statens Fastighetsverk visar stort kulturhistoriskt intresse och gör en beundransvärd insats för framtida generationer. Med god inlevelseförmåga i det marina kulturarvet genomförs en värdefull och pietetsfull renovering av byggnader
och kajer i den unika miljön på Skeppsholmen och Kastellholmen. Renoveringen bevarar även själen i den svenska marinen och dess örlogsflotta. Det var här
som den svenska marinen föddes. Med fartygen från Liibeck 1522, örlogsflottans ursprung, besegrade Gustaf Vasa danskarna. Allt sedan dess har Blasieholmen, Skeppsholmen och Kastellholmen utgjort det svenska marina samhällets
verkliga centrum."
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Abrahamsons T ryckeri AB, Karlskrona 2002

§6
§7
§8

Höllledamoten Hans-Göran Olsson inträdesanförand e under rubriken "Behövs människan i det nätverksbaserade försvaret?"
Höllledamoten Lars Ryden inträdesanförand e under rubriken " Förändringsmanagem ent- nödvändig marin förmåga"
Föredrog ledamoten Stefan Axberg utdrag ur årsberättelse i Vetenskapsgrenen II under rubriken "Officerare som akademiker eller akademiker som officerare"

Vid protokollet
Herman Fältström
sekreterare

Minnesteckningar för år 2002
Johan Söderman
Johan Söderman avled den 23 november 2001. Han var född i Torhamn, Blekinge län
den 14 januari 1922, son till kyrkoherde Per Olof Olsson och denn es maka Rut, född
Söderman. Hans närmast sörjande är hustru Ulla, född Hallgren , och barnen Olle och
Eva med familjer.
Efter studentexamen genomgick han C halmers Tekniska Högskola och blev civilingenjör på skeppsbyggnadsl injen 1946. Hans första anställning var på dåvarande
Öresundsvarvet i Landskrona under åren 1946-1953. Därefter blev han chef för fartygsavdelningen på Finnboda varf 1954-1959 samt VD därstädes 1959-1968. Han avslutade sin aktiva tid inom skeppsbyggeriet som produktionschef och vVD vid Karlskronavarvet 1968-1969 samt VD där 1969-J 975.
Uneler hans tid som VD moderniserades Karlskronavarve t, varvid bl a den nya
skrov- och montagehallen och plastverkstaden tillkom. Dessutom startades projekterin gen av elen nya underhållsverkst aden, som avsågs placeras i "Ormgropen " efter utdikning och utfyllnad . Denna verkstad stod emellertid inte klar förrän uneler 1977.
Uneler samma period infördes tekniken för omagnetiska fartyg och num eriskt styrda
maskiner. Investeringarna i maskiner och anläggningar låg på c:a 10 milj kr/år.
Hans stora intresse på fritiden var friluftsliv med jakt och fiske. Efter pensioneringen flyttade familjen via Stockholm och Lund till södra Frankrike, där han avled i St.
Cyprien Plage.
Johan Söderman invaldes 1970 som korresponderand e ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet

Av ledamoten Lennart Jedeur-Palmgren

l denna utgåva av Tidskrift i Sjöväsendet medföljer som bilaga dokumentationen från det Kungl. Örlogsmannasäl lskapet och Kungl. Krigsvetenskaps akademien gemensamt i Stockholm måndagen 6 maj 2002 anordnade symposiet "Maritime security - Operations in extreme liftoral areas" i anslutning till högtidlighållandet av Kustartilleriet JOO år.
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Thorbjörn Ottoson
2001. Han föddes i Katrineholm och blev
november
27
den
avled
Thorbjörn Ottoson
student i Karlskrona 1945. Han valde därefter en bana vid kustartilleriet, där han som
fänrik 1949 placerades vid KA2 i Karlskrona. Tidigt kom Thorbjörn Ottoson att få ansvar för utbildning av aspiranter och kaeletter och verkade som kaelettofficer 1953-57
vid Sjökrigsskolan. Dit återvä nde han som taktiklärare seelan han åren 1957-59 genomgått såväl allmänna kursen som stabskursen vid Sjökrigshögskola n.
Han kom sålunda att betyda mycket för många årskurser av kadetter vad gä ller
såväl deras befälsutbildning som deras taktiska kunnande. Uneler åren 1965-66 genomgick han Command and Staff College vid Marine Corps Schools i Quantico, Virgini a. Vid hemkomsten blev han chef för kustjägarskolan i Vaxholm, uneler vilken tid
han även blev överstelöjtnant. Uneler åren 1969-71 tjänstgjorde han vid försvarsstabens operationsleclning. Han övergick därefter till reservstat varvid han ägnade sig åt
konsultverksamh et med bland annat inriktning på försvarets utnyttjande av datasystem.
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Då han 1974 återinträdde på aktiv stat fick han utnyttja sitt kunnande som lärare i
taktik vid kustartilleriets skjutskola , vars chef han var 1976-80. Thorbjörn Ottoson invaldes i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1976. Han utnämndes 1980 till chef för Göteborgs kustartilleriförsvar med Fo32. Under sin tid i Göteborg fick han arbeta med den
beslutade integreringen av marinens förband på Västkusten. Hans sista aktiva befattning var chefskapet över Västkustens marinkommando som han vid pensioneringen
1984 lämnade.
Han har genomgått Försvarshögskolans allmänna och chefskurs, och fick verka i
en för kustartilleriet dynamisk period. Efter pensioneringen avslöjades hans konstnärliga anlag. Han nådde framgångar med sina målningar vid flera utställningar. Thorbjörn Ottoson var en gladlynt och utåtriktad person. Han var vänfast och generös.
Hans verksamhet präglades av aptit och uppslagsrikedom.
Av ledamoten Erik Lyth m fl

Jan Friefeldt
Kommendörkapten Jan Friefeldt, Stockholm avled den 24 december 2001 i en ålder av
68 år. Han efterlämnar makan Eva, född Nilsson och tre döttrar Marie, Sop h ie och Elisabeth med familjer. Jan Friefeldt föddes i Stockholm, där han sedan tog studenten vid
Norra Latinläroverket. Hans intresse för sjön väcktes tidigt och 1955 blev han fänrik
vid flottan och 1979 utnämndes han till kommendörkapten med särskild tjänsteställning.
Han kom genom sin artilleriutbildning att ombord främst tjänstgöra i olika artilleribefattningar och avslutade sin sjötjänst med chefskapet på jagarna Halland och Småland. Han lyckades då med sitt fartyg två år i rad erövra HM Konungens pris i artilleriskjutning. Han genomgick den högre tekniska kursen vid Militärhögskolan, där han
senare även under några år var kurschef och lärare. Vid Marinstaben och Försvarsstaben tjänstgjorde han främst i olika planeringsbefattningar. Sin militära bana avslutade
han först som chef för den tekniska förvaltningen vid Västkustens örlogsbas och sedan
som överingenjör och chef för den marina produktionsplaneringen vid Försvarets materielverk.
Han var fackligt intresserad och verkade under två år som facklig förtroendeman
inom Svenska Officersförbundet Under tjänstgöringen vid Västkustens örlogsbas var
han också ordförande i Sjöofficerssällskapet i Göteborg. Under många år fram till
HKH prins Bertils bortgång tjänstgjorde Jan Friefeldt som dennes adjutant.
Jan Friefeldt var lågmäld och analytisk med stor känsla för administration. Han engagerade sig ofta i olika ärenden och fattade gärna pennan för att i även tidningar tillkännage sina åsikter. Han hade stort intresse för föreningsliv. Sedan 1972 tillhörde han
Svenska Frimurare Orden och på senare år även Neptuniorden. Jan Friefeldt invaldes
som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1977.
Han var mycket intresserad av friluftsliv och i synnerhet av livet i båt. Mycken tid
lade han ned på underhåll av sin m/ä motorbåt "Antique ", i vilken han sedan gjorde
långa sjöturer under somrarna 1981-95. Vintertid lockade honom särskilt turerna på
långfärdsskridsko. Han var en omtänksam och trofast vän som lämnar ett stort tomrum efter sig i kamratkretsen .

KurtEdman
Krigsrådet KurtEdman avled den 30 december 2001. Han föddes i Sundsvall den 14
juli 1931 som den förste i raden av tre söner till mästerlotsen Ivar Edman och hans
maka Maja. Uppväxten på Åstholmens lotsplats fram ti111937 och därefter i Sundsvall
med dess omfattande sjöfart, medförde att hans håg tidigt stod till sjön och sjölivet
Efter studentexamen i Sundsvall 1950 antogs han till aspirant vid Kungl. Sjökrigsskolans marinintendentskurs. Aspirantlångresan 1950-51 genomfördes ombord på kryssaren Gotland . Sjökrigsskoleåren avslu tades med officersexamen och utnämning till
fänrik vid Marinintendenturkåren.
Därefter vidtog gängse förbands- och skolverksamhet för yngre subalterner bl a
vid 4. motortorpedbåtsdivisionen på Gålö , Stockholms örlogsstation och Stockholms
kustartilleriförsvar fram till1958. Under åren 1958-61 tjänstgjorde han som kadettofficer vid Kungl. Sjökrigsskolan för marinintendenter och mariningenjörer. Därefter följde tjänstgöring vid Försvarets materielverk fram ti111969 med avbrott för utbildning
vid Militärhögskolan som elev vid marinens stabskurs 1964-66.
1969-70 arbetade han vid Universitetskanslersämbetet för att 1970 tillträda befattningen som chef fö r utvecklingssektionen vid dåvarande Försvarets civilförvaltning
(FCF). KurtEdman blev denna myndighet trogen och flyttade med vid ämbetsverkets
utlokalisering till Karlstad och fortsatte där sin inomverkskarriär fram tills dess att
FCF upphörde 1994. Under åren 1972-75 var han expert i Försvarsdepartementets
planerings- och programbudgetgrupp. Den l januari 1975 utnämndes han till krigsråd
och chef för revisionsbyrån vid FCF. I denna befattning kvarstod han till1984 då han
utnämndes till ställföreträdande generaldirektör och chef för lönebyrån.
Efter ämbetsverkets nedläggning 1994 var han expert i kvalitetsfrågor vid Försvarets materielverk fram till pensioneringen 1996 Under åren 1975-94 var han statens
kontrollant (revisor) i Centralförbundet Folk och Försvar. Korresponderande ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet blev han 1981. Han var mycket engagerad och
framstående i Frimurarväsendet Kurt Edmans närmaste är barnen Helena , Anders
och Maria samt broder Ulf med familj.
Av ledamoten UlfEdman

Thure Andersson
Förre landshövdingen Thure Andersson avled den JO april 2002, 93 år gammal. Han
var en arbetare från Ronneby, där han 1943 blev stadsfullmäktiges ordförande. 1948
invaldes han i riksdagens andra kammare och blev 1961 utnämnd tilllandshövding i
Blekinge län, Denna post innehade han till sin pensionering 1973. Thure Andersson
invaldes som hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet 1965.
Av ledamoten Jan B ring

Av ledamoten Gunnar-Bo Ericson
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HansEdstrand
Generaldirektör Hans Edstrand, som 1973 invaldes som hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet, avled den 18 apri l 2002 vid 87 års ålder.
Född den 3 maj 1915 i Ronneby och med stu de ntexamen i Karlskrona valde han
sin livsuppgift nära liggande marinen. Efter fyra års st udi er vid Kungl. Tekniska Högskolans avdelning för skeppsbyggnadskonst exami nerades han som civilingenjör 1940.
Han anställdes sedan vid Karlstads Mekaniska Werkstad (KaMeWa) i Kristinehamn,
där han utvecklade en ny typ av kavitationstunnel på erfarenheter från studier hos utländska laboratorier. l den kunde hänsyn tas till verkan av vattnets gas inneh åll, vilket
är av betydelse för såväl marina som civila fartygspropellrar.
1947 flyttade Hans Edstrand sin verksamhet till Statens skeppsprovningsansta lt
(SSPA) i Göteborg. Under hans ledning, från 1955 som verkschef och generaldirektör,
utvecklades SSPA från ett släpprovningslaborato rium till en mångfacetterad marin
forskningsinstitution med stor betydelse för marinen och den svenska varvsindustrin
och med ett växande internationellt erkännande. SSPA utrustades under denn a period
med nya resurser för studier av propellerkavitation, buller och vibrationer. Ä ve n fartygens manöver- och sjöegenskaper kunde studeras i en ny vågbassäng. SSPA var under Hans Edstranels lednin g tidig att utnyttja den nya datatekniken för mätningar och
analyser, vilket ytterligare bidrog till SSPA:s stora betydelse.
HansEdstrand tillhörde Kungl. Örlogsmannasällsk apet från1973 och var även ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsak ademien (IVA) och Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Han var dessutom hedersledamot av Society of Naval Architects and Marine Engineers i New York samt medlem i ett flertal utländska ingenjörsföreningar.
A v ledamoten 1-1 ans H a.fström
Erik Lyth
Översten av l. graden Erik Lyth avled den 18 april 2002. Han blev kustartilleriofficer
1943. Omedelbart efter officersutnämningen med placering i Fårösund och KA3 blev
han vid beredskapshöjningen chef för ett KA-batteri på Gotland, varefter följde normal trupptjänstgöring. 1948 ledde han utbildningen i Sverige av norska KA-kadetter
med så gott resultat att det renderade honom en norsk utmärkelse. Han genomgick
sjökrigshögskolans artilleri- och stabskurser 1949-52 och var deltidslärare vid samma
sko la 1952-61.
Åren 1959-60 genomgick han kurs vid US Marine Corps School och utsågs efter
hemkomsten att leda prov och försök med ett första embryo till amfibieförband vid
kustartilleriet. Han blev här en föregångsman med värdefulla erfaren heter från denna
verksamhet och skapade ett gott underlag för det fortsatta arbetet med rörliga förband i skärgård. 1961 utnämndes han tillmajo r och regementsstabschef vid KAJ samt
tjänstgjorde 1962-66 som avdelningschef vid Försvarsstabens operationslednin g. Till
överste och chef för Gotlands kustartilleriförsvar och KA3 utnämndes han 1966.
År 1971 blev Erik Lyth befordrad till överste 1.gr och utnämndes till chef för sektion 4 i Marinstaben , tillika personalkårchef för kustartilleriets office rs- och uncleroffi-
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cerskårer. Han upprätthöll de nn a befattning under hela sjuttiotalet. Med administrativ och organisatorisk skicklighet drev han utvecklingen av det moderna kustartilleriet, då ny materiel tillföreles i snabb takt, bland annat rörliga spärrförbancl , amfibiebataljon samt Bofors modernaste nya artillerisystem, de s. k. Ersta-batterierna och 12/80förbanclen. Han var krävande, rakryggad och uppskattad i befordringsäre nclen.
Erik Lyth ägde e n klar administrativ begåvning som kom väl till pass i den mångfald av utredningar som han medverkade i. Nämnas kan bl a expert i 1958 års försvarslecl ningskommitte, Marinens befälsutredning 1968 och 1972 års värnpliktsutredning.
Han var en god problemlösare med förmåga att snabbt se möjligheter, fatta beslut och
genomdriva dem.
Uneler sin tjänstgö ring på Gotland kom Erik Lyth i kontakt med Svenska Ft·imurareorclens verksamhet ge nom logen S:t Nicolaus i Visby och antogs som frimurare 1968.
Åre t därpå blev han ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskape t och av Krigsvetenskapsakademien 1971. Ordförande i Gotlands gille var han 1975-83.
Efter sin pensionering ägnade han mycken tid åt frimureriet och gjorde snabb karriär där. E rik Lyth blev utnämnd till Ordens sigillbevarare och kansler och innehade
detta uppdrag 1991-95. Han var därmed bland annat ansvarig för föredragning av viktiga ärenden för beslut av Ordens dåvarande Stormästare, HKH prins Bertil. Han tilldelades 1994 Den Norske Frimurareordens hederstecken. Seclan 1951 var han adjutant hos Hertigen av Halland.
Erik Lyth hade en naturlig fallenhet fö r ledarskap och var duktig på att delegera
till kvalificerade medarbetare. Han var principfast, viljestark och samtidigt en gladlynt, positiv och optimistisk person, trots sin ibland ganska bistra uppsyn. Mycket beläst och kunnig gav detta god grund för hans enastående förmåga som snabb korsordslösare. Intensiv och skicklig te nnisspelare var han in i det sista.
Av hedersledamöterna Bo Westin och Benkt Dahlberg samt

ledamoten Per-Gunnar Fern.ander

Per Löfqvist
Översten Per Löfqvist avled elen 22 maj 2002. Han var född i Vänersborg. Hans närmaste är hustrun Monica samt barnen från första äktenskapet Wiveca , Anette och
Mats med familjer.
Efter studentexamen 1934 planerade Per Löfqvist att läsa till veterinär, men då
värnplikten förlängeles blev han i stäl let officer vid kustartilleriet 1937, en tidpunkt
som kännetecknades av ett febrilt arbete för att rusta upp försvaret inför hotet om
krig. Han fick tillfälle att visa sin förmåga som organisatör och sitt goda omdöme. Som
regementsadjutant vid KA2 hade han uppgiften att åstadkomma en rättvis fördelning
av inkalle lsetidern a för de värnpliktiga.
Per Löfqvist genomgick KSHS stabs- och artillerikurser 1945-46. Hans skicklighet
som artillerist gjorde att han blev tygmästare vid Härnösands kustartilleritörsvar med
ansvar för utbyggnad av kustförsvaret på Norrlandskusten. Han invaldes i Kungl. Örlogsmann asällskapet 1967. Han placerades sedermera i marinförvaltningen, där han
blev ansvarig för utbyggnaden av kustartilleriets batterier längs hela vår långa kust.

259

Det goda resultatet av hans arbete ledde till att han 1972 befordrades till överste.
Per Löfqvist var en uppskattad chef och arbetskamrat. Han hade humor och med känsla, samtidigt som han ställde krav på resultat. Hans vetgirighet ledde till studier
vid Stockholms universitet i konsthistoria och religionsvetenskap efter pensioneringen. l kamratkretsar var han mycket uppskattad för sin vänlighet och spred stor glädje
med sin sångröst.
Av hedersledamoten Bo Westin och ledamoten Jan Beckman

Harry Engström
Kommendörkapten l.gr Harry Engström har som tidigare meddelats avlidit i en ålder
av 93 år. Hans närmaste är barnen , Anna Lena, Anders och Staffan med familjer.
Harry Engström föddes i Trollhättan och tog studenten i Karlstad, varefter han
blev sjökadett 1928. Efter den treåriga utbildningen på Sjökrigsskolan och de obligatoriska två åren på pansarskepp eller vid utbildn ing av värnpliktiga valde han ubåtstjänst som sitt specialområde. Han tjänstgjorde på en rad ubåtar som kommenderad
officer och elev fram till 1938, då han påbörjade sjökrigshögskolans allmänna kurs.
Höga betyg på denna gav tillträde till stabskursen, varefter fö ljde några års stabstjänst
bland annat i Marinstabens operationsavdelning och som flaggadjutant i Kustflottans
stab.
En period av ubåtskommenderingar inleddes 1942 med att han blev chef på Sjöhästen , Sveriges då modernaste ubåtstyp, och avslutades som chef för 7.ubåtsdivisionen.1947-48 deltog han som navigeringsofficer i kryssaren Fylgias expedition till Västafrika, varefter han kommenderades till Försvarsstabens marinavdelning. Inte minst
på grund av sina kunskaper i ryska utnämndes han 1949 till marinattacbe i Moskva ,
där han från en av det kalla krigets brännpunkter kunde bevittna stalinregimens sista
år och den djupa fattigdomen på Moskvas gator. sjökommenderingarna avslutades
som sekond på kryssaren Göta Lejon och därefter med chefskapet för l.ubåtsflottiljen, som då innehöll samtliga rustade ubåtar.
Efter den rent marina delen av karriären inleddes 1964 en mångårig verksamhet
som chef för FOA:s tekniska underrättelsetjänst. l det breda samarbetet inom FOA
och med samverkande myndigh eter kom Harry Engströms språkkunskaper och tekniska kunnande till sin fulla rätt. Han åtnjöt stort förtroende och var mycket uppskattad för sina insatser. Han invald es 1953 som ledamot i Kungl. Örlogsmannasällskapet
Bakom Harry Engströms tystlåtna fasad fanns personlig vänlighet och en romantisk ådra. Som ung skrev han både text och musik till kadettspexen och som radioamatör fick han via anropssignalen SM5UF kontakt med människor i avlägsna delar av
världen. Med sin djupa humor var han en gentleman.
Av hedersledamoten Åke Lindemalm
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Henrik Bohm
Kommendören och marindirektören Henrik Bohm avled den 25 september 2002 efter
en kortare tids sjukdom. Han var född i Stockholm, son till kommendörkapten Erik
Samuel Bohm och dennes hustru Karin Theiste Lorck. Hans närmaste är hustrun
A nja, dottern Annika och sonen Rikard samt brodern Lennart.
Henrik Bohm avlade sin studentexamen i Bromma 1960 och antogs därefter som
mariningenjörsaspirant vid Kungl. Sjökrigsskolan. Efter genomförda utbildningar vid
Sjökrigsskolan och Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm utexaminerades han 1966
som civilingenjör med inriktning skeppsbyggnadsteknik och anställdes samtidigt som
marinunderingenjör i Marinen.
Hans första befattningar kom att bli som biträdande divisionsingenjör vid 11. torpedbåtsdivisionen och sedan som skyddsingenjör på fregatten Sundsvall. Henrik
Bobms stora intresse för ubåtar och ubåtsteknik gjorde att ban redan i början av sin
marina bana sökte sig till ubåtsvapnet, som han sedan förblev trogen under större delen av sin karriär. Han genomgick ubåtsingenjörsutbildning och tjänstgjorde i olika
befattningar ombord på ubåtar av Draken-, Abborren- och Sjöormen-typ och sedan
som divisionsingenjör vid l.ubåtdivisionen. Under HMS Älvsnabbens långresa
1968-69 mönstrade han på som fartygsingenjör och kadettingenjör.
1971 kommenderades han till Tekniska förvaltningen vid Ostkustens örlogsbas, där
han med ansvar för reparationer, underhåll och översyner av ubåtar och övriga fartyg.
Han verkade först som planeringsingenjör och sedan som detaljchef vid maskin- och
elsektionen och från 1976 som chef för skrovsektionen.
1982 flyttade han till Försvarets materielverk, där han började som chef för ubåtsbyråns materielsektion och från 1986 övertog ledningen för projektsektionen. I denna
roll ledde och drev han med fast hand och stor framgång projekteringen av ubåt typ
Gotland fram till konstruktionsfasen. 1993 tillträdde han befattningen som chef för
ubåtsbyrån och utnämndes 1994 till kommendör. I samband med en större omorganisation inom FMY 1995 med övergång till matrisinriktat arbetssätt utsågs Henrik
Bohm till systemledare Ubåt med särskilt ansvar för ubåtssäkerhet och att tillika vara
projektledare för ombyggnaden och anpassningen av det inköpta fartyget Belos till
nytt ubåtsräddningsfartyg. Denna befattning innehade han till sin pensionering 1998.
Henrik Bohm besatt ett gediget tekniskt kunnande, som i kombination med hans
långa och breda erfarenbet gjorde honom till en erkänt skicklig ubåtsingenjör med
sinne för realiteter och helhetslösningar. Han hade också ett starkt och drivande engagemang i ubåtssäkerhetsfrågor. Med sin lättillgängliga , positiva och utåtriktade läggning och stundom glimten i ögat var han en varmt uppskattad chef och arbetskamrat.
Han satte personalens väl i främsta rummet och ställde alltid upp för kollegor. Utanför
tjänsten var han en livsnjutare, som värderade familjelivet mycket högt och berikade
fritiden med kurser, språkstudier, resor, segling och - så fort tillfäll e gavs - vistelse i
sommarstugan i Norge. Ända sedan Föreningen 1941 års män startade år 1991 var
Henrik Bohm en mycket aktiv och omtyckt medlem , som också ägnade också mycken
tid och stort intresse åt styrelsearbetet Henrik Bohm var sedan 1991 ledamot av
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Av Ledamoten Robert Nordqvist
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Claes Edgren

Gunnar Kemmer
Förste marindirektör och kommendör av l. graden Gunnar Kemmer, född i Jönköping, avled den l oktober 2002 i en ålder av 93 år. Hans närmaste är döttrarna Lotta
och Monica med familjer
Efter studentexamen i Jönköping och därefter avlagd civilingenjörsexamen inom
avdelningen för skeppsbyggnadskonst vid Kungl. Teknisk a Högskolan i Stockholm
1932 anställdes Gunnar Kemmer som mariningenjör med placering vid Karlskrona
örlogsvarv.
1934 - 37 tjänstgjorde han som fartygsingenjör ombord på pansarskeppet Drottning Viktoria. Efter en kortare kommendering till Kungl. Marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning var det 1938 åter dags för sjötjänst. Nu som skyddsingenjör och
fartygsingenjör ombord på flygplanskryssaren Gotland, som hade konstruerats enligt
nya principer för egenskydd. Detta gjorde att Gunnar Kemmer, med stort intresse, ägnade mycken kraft och energi till att utveckla skyddstjänsten ombord med avseende
på organisation, materiel, märkning och metoder.
1941 kommenderades han till Kungl. Marinförvaltningen där han under de första
åren verkade vid maskinbyrån som kontrollant och besiktningsman vid ny- och ombyggnad samt reparationer av ett antal olika fartyg. Han var även Marinförvaltningens
kontrollant vid De Lavals Ångturbin AB. 1946 blev han chef för fartygsbyrån och 1947
chef för kryssare- och jagareplaneringen. !949 förordnades han som chef för konstruktionskontoret
Gunnar Kemmer invaldes 1948 tillledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.
Efter en period som stabsingenjör vid Kustflottan 1951 -53 flyttade han till Karlskrona där han övertog chefskapet för örlogsvarvets Fartygsavdelning.1954 utnämndes
Gunnar Kemmer till förste marindirektör med kommendörs tjänsteklass och tillträdde samtidigt befattningen som chef för den nyinrättade enheten Inspektören för Marinens Tekniska Tjänst. Många kollegor minns säkert fortfarande tidskriften TUM,
"Tekniska Underrättelser för Mariningenjörer", som tillkom på hans initiativ och utkom regelbundet fram till1962.
1959 utsågs han till chef för Stockholms örlogsvarv, en befattning som han innehade fram tilll967 , då han blev chef tör Tekniska förvaltningen vid Ostkustens örlogsbas. Han blev därmed den siste chefen för Stockholms örlogsvarv och fick i sin nya roll
ansvar för varvets flyttning till Muskö . Han utnämndes 1972 till kommendör l.graden
och avgick 1974 med ålderspension.
Gunnar Kemmer var oerhört hängiven sina ålagda arbetsuppgifter. Han visade i
sina skilda befattningar alltid ett bestämt och kraftfullt engagemang och verkade med
en stark målinriktning för att driva tjänsten framåt. Han engagerades också frekvent i
utredningar, kommission er och arbetsgrupper avseende bl. a. organisations-, personaloch utbildningsfrågor och inte minst som representant i olika kommitteer och utskott
inom Försvarets standardiseringsdelegation.

Kommendör Claes Edgren, Göteborg, avled den 7 oktober 2002 vid 82 års ålder. Han
var född i Malmö, son till sjökapten Charles Edgren och dennes hustru Valborg, född
Öhrström. Claes Edgrens närmaste anhöriga är makan Billevi samt sönerna Christer
och Ulf med familjer.
Efter studentexamen i hemstaden 1939 genomgick Claes Edgren marinintendenturkursen vid Kungl. Sjökrigsskolan åren 1940-43, varifrån han utexaminerades som
fänrik vid Marinintendenturkåren. År 1961 befordrades Claes Edgren till kommendörkapten av 2.graden och fyra år senare till kommendörkapten av l. graden. 1973
befordrades han till överste i den nybildade för Försvarsmakten gemensamma Försvarets indendentkår. Claes Ed gren invaldes somledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 1963 . I samband med avgången från aktiv tjänst 1980 överfördes han på egen begäran till Flottans reserv som kommendör.
Som ung officer tjäns tgj orde Claes Edgren i olika befattningar såväl ombord som i
land; bland annat vid Göteborgs kustartilleriförsvar som förrådsintendent. Därefter
tjänstgjorde han som utrustningsintendent vid Sydkustens marindistrikt och - efter
genomgången intendentskurs vid KSHS - som chef för underhållsdetaljen vid marindistriktsstaben i Karlskrona. Därefter följde en 13 år lång tjänstgöring vid Försvarsstabens budgetdetalj, som var en nyinrättad organisationsenhet Här medverkade Claes
Edgren på ett framträdande sätt i den centrala ledningsnivån i utveckling och införande av det nya Försvarets Planerings- och Ekonomisystem , det s.k. FPE-systemet. Utvecklingsarbetet genomfördes på stor bredd med deltagande av samtliga försvarsmyndigheter och i nära samverkan med Försvarsdepartementet. Introduktionen av det
nya systemet innebar en stor och revolutionerande omdaning av budgetering, genomförande och uppföljning av Försvarsmaktens totala verksamhet. Då Claes Edgren
1973 lämnade Försvarsstaben hade FPE-systemet just införts och budgetdetaljen utvecklats till en modern budgetavdelning.
Efter några års tjänstgöring inom Östra militärområdets intendenturförvaltning
flyttade Claes Edgren 1976 till den nybildade materielförvaltningen i Södra militärområdet som dess förste chef. Mot bakgrund av de olika intressen och kulturer, som
skulle sammanföras i den nya organisationen, var detta en grannlaga och svår uppgift.
Hans grundutbildning som marintendent kombinerad med utbildning i operativ underhållstjänst gav honom goda förutsättningar att klara denna hans sista uppgift som
aktiv förvaltningsofficer.
Claes Ed gren har beskrivits som en skicklig, drivande och effektiv förvaltningsofficer. Han var omvittnat en vänlig, generös och humoristisk person högt uppskattad av
vänner, kolleger och chefer.

A v ledamoten Rolf Öhman

Av ledamoten Robert Nordqvist
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Wilhelm Ode/berg
F. överbibliotekarien Wilhelm Odetberg gick bort den 12 oktober 2002. Han föddes
J 918 i Gustafsberg, där hans far hovjägmästaren Victor Odelberg var chef på bruket.
Efter studentexamen vid Beskowskaskolan valde han nordisk fornkunskap och sedan
historia i Uppsala , där han flitigt deltog i studentlivet och i egenskap av "Ville med sillen " fick litterär gestalt hos Gösta Knutssons Pelle Svanslös. l slutet av beredskapstiden bytte han studiemiljö till Stockholms högskola, där han hade Nils Ahnlund och
Torvald Höjer som handledare, blev fil. lic.l947 och 1954 disputerade på avhandlingen
"Viceamiral Carl Olof Cronstedt" .
Efter licentiatexamen hade han trätt in på biblioteksbanan, blivit amanuens vid
Kungl. Biblioteket och bibliotekarie 1952. Efter två år vid Riksantikvarieämbetet och
Statens Historiska Museum, där också hans hustru Maj tjänstgjorde, utnämndes han
1959 till överbibliotekarie och chef för Vetenskapsakademiens bibliotek . Här utförde
Wilhelm Ode! berg en livsgärning, som sträckte sig vidare, när biblioteket 1979 förd es
samman med Stockholms universitetsbibliotek i de nya lokalerna i Frescati och han
utsågs till chef för den nya institutionen . 1983 lämnade han befattningen med pension.
Hans biblioteksbana fylldes ut av ett otal särskilda uppdrag. Han var i över tjugo år
ordförande i Sveriges vetenskapliga specialbiblioteks förening och under en period
ordförande även i Nordens vetenskapliga biblioteksförening. De personhistoriska intressena fick utlopp under den tid som han var ledamot av nämnden för Svenskt biografiskt lexikon och den långa period 1973-1991, då han ingick i redaktionskommitten
för Sveriges statskalender. Åtskilliga av hans skrifter har personhistoriskt innehåll.
Wilhelm Odetbergs historieintresse var i mycket inriktat mot det militärhistoriska,
särskilt det marina området. Avhandlingen gav nytt ljus åt Cronstedt och kapitulationen på Sveaborg utan att den dystra bilden av nederlaget suddades ut. Hans tes var att
Cronstedt i grunden ansåg kriget hopplöst, och att Ryssland i längden skulle visa sig
övermäktigt. Han återkom till frågan i skriften "Svea borgs gåta " (1958). Han var också vice ordförande i Föreningen Armemusei vänner och under en längre period ordförande i Sjöhistoriska samfundet. Det särskilt för hans generation starka Finlandsintresset hade hos Wilhelm Odetberg under tidiga år förankrats med hjälp av Topelius
och Runebergs Fänrik Stål. Han anmälde sig som frivill ig i vinterkriget, där han arbetade som kryptospecialist Han fick där ytterligare impulser till avhandlingsämnet,
kom senare att bygga upp ett omfattande kontaktnät i den forna östra rikshal van , och
medverkade i över tjugo år i Expertkommitten för översättning av finskspråkig litteratur.
Hans professionella bakgrund och naturliga läggning åt den akademiska tillvaron
var en viktig förutsättn ing för de forskningsfrämjande insatser, som han utövade i skiftande former. Han var ordförande i Axel Wenner-Grens stiftelse för internationellt
forskarutbyte och hade säte i Stiftelsen Axel Wenner-Gren Center för vetenskaplig
forskning. En värdefull och engagerad insats gjorde han från 1974 som rådgivare i
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och från 1988 som ordförande i
Kungl. Patriotiska Sällskapet. Den lilla men tunga skriften Kulturfonder i Sverige, utgiven i samarbete med Kurt Lehsmann i åtskilli ga upplagor, har blivit tummad av tusentals förhoppningsfulla forskare.
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Med representativt yttre och eleganta maner- och alltid med den särskilda glimten
i ögat - utförde han på ett självklart sätt sina mångåriga åligganden vid Nobelprisutdelningen. Wilhelm Odelberg var som skapad för det bildade umgängeslivet. Hans
konversation kunde föra tanken ti111700-talets salonger, men hans bildning och spi ritualitet, hans särskilda sinne för personer och situationer, gav innehåll åt formen och
gjorde honom till en aldrig sinande källa för upplysande detaljer och anekdoter. Hans
goda ironi var av det varma slaget, också när den riktade sig mot honom själv, och hans
älskvärdhet mot alla var självklar. l sina memoarer, Lärdom för livet, har han för säkerhets skull själv tecknat sitt liv. Han valdes in i Örlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot 1963.
Av korresponderande ledamoten Erik Norberg

265

Ledamoten
MATS FURENIUS

Överstelöjtnant Mats Furenius iir.fn. elev i International
Training Course vid Geneva Cemre for Security Policy i
Schweiz

Nya tider - nya hot. Vilka är dagens hotbilder?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm 27mars 2002
Det kan spekuleras ifal/11 september 2001 var en milstolpe ifråga om nya hot. Men
oavsett detta, så har det påverkat Försvarsmaktens arbete. Vi inser att vi kan komma
att utsättas för hot, attentat som vi tidigare inte kunde drömma om, möjligtvis har
tankarnafunnits hos manusföifattare i Hollywood eller andraförfattare i den genren. Vaiför vi inte kunde förutse detta? Från underrättelsesynpunkt såväl som i
mycken annan militär planering anpassar vi ossför det som vi senast upplevde, det
som ligger bakåt i tiden. Denna typ av attentat hade inte genomförts tidigare, åtminstone inte i den omfattningen, med den kraften och mot den målbilden (företrädesvis civila). Attentat av liknande omfattning mot amerikanska mål har förkommit
tidigare, till exempel i Libanon i början av 1980-talet, USA:s ambassader i Östafrika, jagaren USS Cole i Jemen, m. m. Såförvisso har indikatorerna funnits.

Efte r det kalla kriget har den tekniska inhämtning av underrättelser ökat, främst i
fo rm av signal- och bildinhämtning. Det
har skett på bekostnad av en neddragning av den s.k. humint " human intelligence", det vill säga utnyttjandet av traditionella källor i form av "agenter" ute
på fältet. Den tekniska inhämtningen genererar mycket information som kan ta
lång tid att bearbeta och ana lysera, samtidigt som fingertoppskänslan tappas, då
någonting håller på att hända. Detta kan
erhållas genom humint-inhämtningen .
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Vilka nya hot eller nya
angreppsformer finns?
Begreppet asymmetrisk krigföring e ll er
a lternativa angreppsformer används i
syfte att beskriva andra hot eller allgreppsmetoder som är riktade mot samhället. Angreppsmetoder som skiljer sig
från gårdagens traditionella militära hot.
l västvärlden har det militära försvaret
byggts upp för att möta och avvärja militära angrepp från en annan stat. Förmågan att möta alternativa angreppsformer

har tidigare varit lägre. Detta förhållande
h åller nu på att ändras.
Som exempel på olika alternativa an greppsformer eller hot kommer följande
att beskrivas:
- Informationsoperationer och informationskrigsfäring
- Kriminalitet
- Pro Ii fe ration
-Terrorism

Informationsoperationer och
informationskrigföring
(10/IW)
IO/IW beskrivs som riktade och samordnade åtgärder i fred , kris och krig till stöd
för egna politiska och/e ller militära mål
genom att påverka e ller att utnyttja motståndarens eller annan utländsk aktörs
info rm ation och/eller informationssystem. Det yttersta målet är att påverka det
mänskliga beslutfattandeL 10 är oftast
en del i metoden att nå målet. IO samordnas med andra metoder som leder
mot målet inom ramen för en tänkt operatio n. Exempel på medel inom 10 är informationskampanjer i massmedia, debatten om ammunition med urkärnad
uran ( depleted uranium) , som användes i
Bosnien , skulle kunna utgöra ett sådant
exempel , äve n om det nödvändigtvis inte
var det. Andra sätt är manipulation av
data i and ra aktörers informationssystem, exempelvis genom intrång via Internet e ller utnyttjande av så kallade insiders med access till nätverken. Det går
även att utnyttja sig av direkt ledningskrigsfäring för att förstöra data eller förneka motståndaren tillgång till sina informationssystem antinge n genom att hacka
sig in e ll er direkt fysiskt förstöra hårdvaran . Intrång i motståndarens nätverk för
att förvränga informationen eller endast

inhämta informationen och utnyttja den
senare är ett annat handlingssätt. Idag
finns "computernapping", dvs. hackare
som tar sig in och tar över system och
kräver en lösensumma för att lämna tillbaks dem.
lO används för att påverka mottagarens verk lighetsuppfattning så kallad
perceptionsstyrning, vi lk et kan genomföras som informationstjänst där ett mer
korrekt budskap utnyttjas via psykologiska operationer till vilseledning/s ubversion, där direkta lögner kan redovisas.
I utkanten av IO ligger det som har begreppet psykotronisk krigföring. Inom
det området bedrivs det främst forskning
i Ryssland och Kina. Begreppet skull e
kunna definieras som någon form av virtuell hjärntvättning där dataprogram används för att hypnotisera mottagaren el ler att påverka individers beslutsförmåga. Inom det här området finns det även
inslag av religion och mysticism. Även
om det bedrivs forskning i dessa länder i
ämnet, så är det trots allt lite svårt i västvärlden att ta det här på fullt allvar. Den
gamla reklamiden med att lägga in en
bild på en läskedrycksflaska i spelfilmen
för att få tittarna törstiga och just köpa
en läsk av det märket efter filmen , kan
dock ses som en variant på detta område.

Kriminalitet
Kriminalitet är i det här fallet organiserad brottslighet. Organiserad brottslighet
finns defini erad enligt en EU-definition
omfattande 11 punkter. Detta innefattar
bland annat samarbete mellan fler aktörer, lång och obegränsad utsträckning i
tiden , användande av kommersiella och
affärsmässiga strukturer, all varliga kriminella ha ndlingar inom ett internationellt arbetsområde.
I grund och botten är detta ett polisi-
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ärt problem , som kan få militära kontaktpunkter som till exempel inbrott i militära förråd . Men det finns också olika former av hot. Till exempel under fredsbevarande operationer, då en av parterna
visade ett foto på styrkechefens familj
som var kvar i hemlandet och bara artigt
meddelade att han visste var de bodde
och att de mådde bra. Det skapade en
obehaglig psykologisk påfrestning för en
person, som utsätts för detta och kan utnyttjas i olika förhandlingar. Det förklarar varför olika försvarsmakter vill att
deras chefer kan uppträda med skyddad
identitet, då de agerar utomlands.
Den organiserade brottsligheten i ett
västland, kan syfta till att finans iera den
pågående militära verksamheten i ett annat område. På så vis får det en indirekt
militär koppling. Skall vi komma åt vissa
parter i ett operationsområde så måste vi
även agera mot den organisation som
ekonomiskt understödjer dem.
Problemet med organiserad brottslighet ökar dessutom om personer med militär bakgrund och/eller förflutet i underrättelse- och säkerhetstjänster rekryteras.
En sådan organisation får då tillgång till
personer med speciell utbildning på vapen, sprängämnen, teknik och taktik och
därutöver personer med kontakter och
nätverk, som kan utnyttjas för kriminella
syften. l Östeuropa där en långsam omställning pågår till ett demokratiskt samhälle, med låga löner och låg levnadsstandard, finns det en bra grund för rekrytering av personal till den organiserade
brottsligheten. Beroende på den allmänna
nedrustningen finns det överskott av såväl
de yrkeskategorier, som jag tidigare
nämnde, som materiel till dessa i form av
vapen och sprängämnen. Indikationer talar för att ökad varusmuggling och prostitution leds av organiserade ligor från öst.
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Vi ser även ett ökat hot av brott inom !Tsektorn. I Östeuropa finns det god kompetens inom !T-området men som tyvärr
används för olagliga syften.
Ä ven om den här typen av kriminella
brott är växande, är det svårt för någon
stat eller part att ha fullständig kontroll
över verksamheten. Intriger och uppgörelser är del i verksamheten, som försvårar möjligheten att nå eventuella övergripande eller långsiktiga mål. Det finns
också ett antal bromsande faktorer som
försvårar utvecklingen av organiserad
brottslighet i västvärlden, såsom
• demokratisk mognad och tradition,
• etablerat och stabilt rättsväsende med
ett allmänt rättsmedvetande hos den
enskilde individen,
• stabil ekonomi
Dessa faktorer existerar alltjämt i vår
del av världen.

Proliferation
Efter järnridåns fall utgör proliferation
eller spridning av massförstörelsevapen
en ny form av hot. I närområdet sker oftast spridningen från Östeuropa vidare
ut till andra destinationer, varvid Sverige
kan utnyttjas som ett transitland. Men
proliferation kan givetvis förekomma
över hela världen. Det kan också vara
svenska produkter som smugglas ut ur
landet för att vara en del i ett massförstörelsevapen. Här finns ett bra samarbete
mellan olika svenska myndigheter, med
definierade ansvarsområden , som i huvudsak fördelas mellan Försvarsmakten ,
polis, tull och kustbevakning.

Terrorism
Liksom kriminalitet är även terrorism ,
som direkt riktas mot Sverige en polisiär

fråga, men nu deltar svenska förband i
kriget mot terrorism, vilket även gör det
till en militär fråga . Angreppsformerna
kan vara klassiska i form av kidnappning,
bombattacker och gisslantagande. Det
kan även numera förekomma klart mera
okonventionella inslag. Den teknik- och
kunskapsspridning, som dagens informationssamhälle erbjuder, ökar i hög grad
terroristernas handlingsmöjligheter. Det
ökar också deras möjligheter till kommunikation mellan varandra, vilket är väl så
viktigt, då terrorismen har internationell
omfattning. Den kompetens, som tidigare var förbehållen en trängre krets, kan
alltså i större utsträckning delges och utnyttjas av andra terrorister. Det gäller
även kunskapen om NBC-vapen eller
NRBC (Radiologiska vapen). När det
gäller kärnvapen skulle terrorister kunna
komma över det på flera olika sätt, till
exempel genom att en sympatiserande
stat förser dem med kärnvapen. Detta är
mindre troligt.
Att stjäla kärnvapen eller laddningar
skulle kunna vara ett sätt, men är nog
svårare än det låter. Kärnvapen bevakas
synnerligen noggrant även i Ryssland.
Ett sätt skulle kunna vara att tillverka
kärnvapen själv, men även det är förenat
med svårigheter. Det krävs kompetenser
inom flera områden samt tillgång till
klyvbart material i tillräcklig mängd.
Däremot är risken större att terrorister
kan tillverka radiologiska stridsmedel eller "smutsiga bomber". Detta är en typ
av bomb med konventionella sprängmedel tillsammans med radioaktiva ämnen .
Sådana ämnen är lättare att komma över
från industrier, forskning eller sjukvård
än från militära vapenförråd.
Risken att terrorister använder Boch C-stridsmedel bedöms vara större.

Givet att en terrorist lägger ner en ansenlig tid (år) och pengar på flygutbildning,
så kan motsvarande även genomföras för
kemisk eller bioteknisk utbildning. Problemet ligger dock i att kunna göra ett
vapen för storskalig spridning. För Cstridsmedel krävs det stora mängder, vilket kan utgöra en teknisk begränsning
för terroristerna . B-stridsmedel har ibland framhävts som det idealiska terroristvapnet, men även det har sin komplexitet, när det kommer till att effektivt
kunna spridas. Problemet med NRBCstridsmedel är att det kan bli lika farligt
för konstruktören som för målet, men
och andra sidan så kan vi konstatera att
vissa terroristgrupper har en stor vilja att
offra sig. I stället för NRBC-stridsmedel
kan lättillgängliga industrikemikalier utnyttjas t ex genom sprängning av fordon/
tåg som innehåller klorgas eller svaveldioxid eller utnyttjande av bekämpningsmedel för jordbruk som i koncentrerade
former har en giftighet som närmar sig
nervgas.

Varför angrepp mot Sverige?
Varför skulle stater eller organisationer
utsätta Sverige för denna sorts angrepp?
Syftet med denna typ av angrepp skulle
kunna vara att påverka Sveriges politiska
agerande i en viss riktning eller förorsaka för oss oacceptabel skada eller bringa
oss i någon form av beroendeställning.
Angreppen kan såväl riktas mot Sverige
som mot svensk verksamhet/svenska intressen utomlands och framförallt i det
senare falle t, då vi ses som representanter för någon organisation eller del i en
tillfälligt sammansatt multinationell styrka. Såväl civila som militära mål kan beröras.
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Vilken metod en angripare väljer avgörs av vilka bedömningar till framgång
som görs, men även vilket syfte angreppet har. Bristande svensk skyddsförmåga
och/eller förmåga till motverkan kan i sig
själv vara underlag för angrepp och därmed val av angreppsmetod.

Hur kan vi skydda oss?
Det är väl tveksamt ifall vi kan fullständigt skydda oss, men vi kan förebygga
och förekomma till en stor del. Externt
så är ju samarbetet mellan olika länder
en avgörande faktor. Det är en verksamhet som har ökat i intresse och omfattning efter händelserna i USA den 11 september 2001. Internt inom riket så måste
vi öka samarbetet mellan olika myndigheter. Nu finns det ett fungerande samarbete mellan olika organisationer främst
polis, tull, kustbevakning och Försvarsmakten. Men det finns lagar och förordningar, som berör Försvarsmakten och

begränsar möjligheterna till resursutnyttjande, då det rör sig om icke-militära
hot. Revirområden, som har funnits, är
inte till fullo hävda. De finns kvar även
om klara förbättringar kan konstateras.
Många gånger ligger friktionerna i okunskap om varandras organisationer.
Sverige är för litet för att ha en så
strikt uppdelning mellan myndigheter
som vi har i dag. Vi borde öka samarbetet
samt se över lagar och förordningar, vilka i stor utsträckning är en kvarleva från
det kalla kriget, invasionstänkandet och
totalförvarets roll i ett sådant scenario.
Numera har de militära insatserna mera
en polisiär karaktär, samtidigt som de
polisiära insatserna får inslag med förekomst av tyngre kriminalitet med tyngre
beväpning. Det finns också internationella kopplingar till krisdrabbade områden , där aktörernas våldsbenägenhet är
stor.
Vi blir bättre, men det går för långsamt.

Ledamoten
NILS GRANDIN

Kommendörkapten Nils Grandin är sektionschef inom
sjöstridsavdelningen i krigsförbandsledningen i
Högkvarrerel

Utveckling av framtida ytstridsfartyg- vilken väg skall
vi gå?
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie samman/räde i
Stockholm 24 april2002

Utveckling och anskaffning av nästa serie ytstrid5fartyg är en intressant fråga som
engagerar många. Vid en tillbakablick kan det konstateras att flertalet fartygsanskaffningar föregåtts av en lång utvecklings- och anskaffningsfas, där beslutsprocessen i många fall varit komplicerad. Detta är inte unikt för Sverige utan kan anses
gälla generellt världen över vid utveckling av moderna stridsfartyg. Resultatet har
emellertid blivit bra och marinen har försetts med kvalificerade stridsfartyg till en i
internationell jämförelse relativt låg kostnad. En förutsättning för detta har varit
det nära samarbetet mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, högskolor och industrin. Det senaste exemplet på detta är den
pågående anskaffningen av korvett typ Visby.

Med hänsyn till den långa utvecklingstiden är det nu dags att börja planera för
nästa generation av ytstridsfartyg. Nästkommande ytstridsfartyg befinner sig
idag i en inledande studiefas som går under benämningen YS NY, nytt ytstridsfartyg. Denna fartygstyp planeras att bli
operativ i insatsorganisationen omkring
år 2015. Här redovisas de förutsättningar
som gäller för anskaffning av YS NY
samt viktiga vägval framöver.
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Dagens ytstridsfartyg
De ytstridsfartyg, som är operativa idag,
har utvecklats utifrån den inriktning som
härrör sig från marinplan 60 där Sverige
övergick till den s.k. "lätta flottan " med
den hotbild som va r rådande under tiden
för det kalla kriget. Fartygen har optimerats för insats i vårt närområde för att utifrån skyddade positioner i skärgård och
kustnära kunna verka för att bestrida en
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annan parts uppträdande fritt till sjöss.
Med hänsyn till närh eten till basområden
har fartygen kunnat dimensioneras för
eldkraft före skydd och uthållighet.
Av stor betydelse har också kränkningarna av svenskt territorium under
vattenytan under 1980-talet och i början
av 1990-talet varit. Bland annat fick de
då planerade nya ylattackfartygen projekteras om samt befintliga patrullbåtar
modifieras för att kunna bedriva ubåtsjakt. Detta tog lång tid och var inte slutfört förrän i mitten av 1990-talet. Erfarenheten av detta är att det tar lång tid
att återuppbygga en hel funktion , dels
beroende på trögheten i beslutsfattandet,
dels rent tekniskt för att kunna utveckla
och producera materiel. Slutligen har
inte minst bristen av den personella
kompetensen att hantera materielen varit stor. Erfarenheten att fartygen bör
vara uppbyggda för att lättare kunna anpassas till flera olika uppgifter har tagits
tillvara i Visby-projektet.
Svensk kompetens att operera i grunda och trängre farvatten är unik. Erfarenheterna från ubåtsjakten har utvecklat en helhetssyn på undervattenshotet,
allt ifrån utlagda minor av traditionell
typ via vilande "torpedminor", miniubåtar till konventionella ubåtar. Således
finns det inte längre "vattentäta skott"
mellan minkrigföring, minröjning och
ubåtsjakt. Detta kommer till uttryck i
Visby-projektet, där ett integrerat undervattenskrigföringssystem anskaffas med
minjakt-, ubåtsjakt och torpedförsvarskapacitet samt i den förestående utvecklingen av det nya undervattensvapensystemet TMS, (Torped- Min- och Sensorsystem).
Dagens ytstridssystem med korvett
typ Visby i spetsen utvecklas mot stor
eldkraft med flera funktioner som till-
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sammans skapar flexibilitet i dess uppträdande. Fartygens kapacitet att effektivt kunna genomföra såväl ytstrid som
ubåtsjakt och senare även minjakt är
tydliga exempel på detta. Inom flexibiliteten inryms även möjligheten att bedriva och lösa olika uppgifter inom hela
konfliktskalan med möjlighet till graderad insats. I och med Visbysystemet har
också smygtekniken utvecklats, som genom fartygets konstruktion bidrar till ett
effektivare luft- och undervattensförsvar
samt skapar förutsättningar att minska
risken för upptäckt såväl över som under
vattenytan.

Förutsättningarna för nytt
ytstridsfartyg
Den försvarspolitiska inriktningen i försvarsbeslut 01 ger en inriktning mot ett
modernt flexibelt och rörligt insatsförsvar med en större bredd av hot som utgångspunkt, en ökad förmåga till internationell krishantering och säkerhetsfrämjande samarbete. De framtida förbanden
ska kunna användas såväl för att försvara
landet som i internationella insatser samt
ett anpassningstänkande utifrån en
grundläggande försvarsförmåga och en
bred kompetensbas.
Den försvarspolitiska inriktningen
innebär breddning av uppgifterna samtidigt som de "traditionella " sjöoperativa
uppgifterna såsom att utöva och bestrida
kontroll över havsområden kvarstår.
Gränserna mot luftoperativ och markoperativ verksamhet kan komma att
mjukas upp; verksamheter där framtida
ytstridsfartyg kommer att kunna verka.
Händelserna den 11 september 2001
har aktualiserat försvaret mot säkerhetshotande verksamhet i vilket såväl dagens
som framtida ytstridsfartyg mycket väl

ska kunna fylla en funktion. Detta förutsätter emellertid att gällande lagar ses
över och anpassas för militärt deltagande i sådan verksamhet.

Viktiga faktorer och vägval
som utgör grund för framtida
sjöoperativ verksamhet
Förändrad insatsmiljö i samband
internationella insatser
Ett av de viktigaste vägvalen för YS NY
är hur uppgiften deltagande i internationella insatser ska lösas och hur dimensionerande den skall bli. I dagsläget är intentionerna för de olika internationella
styrkeregisterna , som Sverige anmält förband till, att så många som möjligt ska
kunna vara med och anmäla de resurser
man förfogar över. Sverige kan inför
framtiden välja mellan att anmäla resurser med den kapacitet som disponeras
för lösande av uppgifter inom vårt närområde eller utveckla stridsfartyg av fregatt- och jagarstorlek i likhet med vad
många andra nationer förfogar över.
Gränsen mellan de nationella och de internationella uppgifterna bör inte ses
alltför snäv, utan hänger delvis ihop, exempelvis i våra närmast omgivande farvatten. Det hela ställs på sin spets först
när Sverige ska fatta beslut om att ställa
resurser till förfogande i farvatten såsom
Medelhavet och längre bort, då detta
ställer helt andra krav på logistik och uthållighet.

Hotbild
stridskrafter är idag inte som tidigare
hotbildstyrda utan viljestyrda, vilket
innebär att vi själva bestämmer vad de
ska dimensioneras för i fråga om uppgifter med därtill hörande hot. Dels måste

hänsyn tas till tänkbara hot som YS NY
kan utsättas för i vårt närområde som en
del i vårt operativa system, dels vilka hot
som kan bli aktuella i samband med en
internationell styrkas insats med det operativa system som kan vara tänkbart där.
Det blir sannolikt inte möjligt att dra sig
ur om en fredsbevarande insats eskalerar
till en fredsframtvingande insats. Dessutom bör aspekter som att toleransen för
personella skador och för luster är låg vid
fredsinsatser, s.k. nollvision. Samtidigt
ska också beaktas att svenska stridsfartyg inte kommer att agera ensamma utan
resurser från andra nationer kan komma
att bidra med exempelvis luftförsvar.

Nätverksbaserat försvar
Andra nya förutsättningar är den snabba
utvecklingen av informationsteknologin
som föranlett Försvarsmakten att inriktas mot ett s.k. nätverksbaserat försvar
(NBF). Detta bör ses som en logisk fortsättning på utvecklingen av ledningssystem som pågått sedan tidigare. YS NY
kommer att ingå som en del i det framtida nätverksbaserade försvaret.

Anpassning
Ett nytt ytstridsfartyg som utvecklas och
konstrueras med målsättningen att vara
i operativt bruk under 25-30 år framåt
från år 2015 , måste konstrueras så att
framtida krav på att lösa nya och förändrade uppgifter kan genomföras. En
modulär konstruktion med möjlighet till
flexibilitet avseende vapen-, sensor- och
ledningssystem och övriga funktioner
bör utgöra en grundförutsättning för ett
nytt ytstridsfartyg.

Uthållighet
Den tid ett fartygsförband kan vara i ett
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operationsområde för att där lösa uppgifter, blir ett alltmer dimensionerande
krav. Viktiga faktorer för e tt fartygs uthållighet är fartygets storle k, framdrivningsaltern ativ, möjlighet att kunna förrådskomple tte ra till sjöss, automatiseringsgrad i förhållande till besättningens
storlek, möjlighet att kunna bedriva underhåll och av hjälpande unde rhåll med
egen besättning.

vecklingen av höghastighetsfartyg, bättre
optimering av nyttolaster, skrovutformning samt maskinteknik. Effekten i ett
färdigt koncept ger högre farter med
längre aktionsradie, vilket för ett stridsfartyg skulle kunna ge utökade möjlighete r avseende beredskap, uthålligh et, tillgä nglighet sa mt flexibilitet.

Egenskydd

Försvarsmaktens ma terielförsö rjni ngsstrategi innebär:
• ökad handlingsfrihet i materielplaneringen med s.k. beslutsgrindar och optionstän k ande.
• fokuserin g på det internation e lla sama rbetet.
• uppbyggn ad av försvarssystem som
nätverk.
E n väsentlig fråga är om utveckling och
anskaffning av nytt ytstridsfartyg ska bedrivas som egenutveckling, sa mutveckling e ller direktanskaffning. E n förändring under de senaste åren, som påverkar
ett sådant beslut, är att den tidigare
svenska försv arsindustrin nu till stor del
är utlandsägd. Idag talas det istället om
försvarsindustri i Sverige.
Egen utvecklin g har tidigare varit ett
framgångsrikt alternativ för Sverige vilket bl a också varit en viktig förutsättning för den svenska förs va rsindustrins
ex istens. Det ha r, vilket nämnts tidigare,
ingått i det sve nska sättet att anskaffa
materiel genom ett nära samarbete me llan Försvarsmakten, Försvarets materielverk , Totalförsvarets forskningsinstitut ,
högskolor och industrin.
Internationellt samarbe te, som är i
linje med materielförsörjningsstrategin,
kan ge samordningseffekter främst när
det gäller anskaffningskostn ader, som

Inför framtiden ställs krav att kunna verka i en breda re konfliktskal a där hotet
kan utgöras av hela skalan från låg- till
högteknologiska vapensystem såväl som
alternativa hot.

Internationella trender
Trenden inte rnationellt är
• Totalt färre antal fartyg
• Flerfunktionsfartyg
• Anpassningsbarhet
• Inga enski lda styrande krav utan
en mångfald av optioner
• Mindre besättningsstorlekar/mer
externt underhåll
• Lågnivåhot
• lnteroperabilitet
• Smygteknik
• "The all electric ship " (e lle r lite
modifierat "more electric sh ip")
• Kustnära uppträdande (från hav
till kust)
Flertalet av dessa trender avspeglas i den
svenska utvecklingen . Inom smygteknologin har Sverige en leda nde ställning.
Utvecklingen in om skeppsteknik går stadigt framåt, främst inom den civila sidan .
Några områden som kan nämnas är, ut-
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Materielförsörjningsstrategi

blir lägre vid längre serier, men kan också ge samordningseffekter i fråga om unde rh åll och utbildning. Ett samarbetsprojekt kan vara ett mödosamt alternativ, där olika krav och inte minst olika
kulturer skall jämkas sa mman . Härutöver ställs ofta krav att den egna nationens industri ska få e n "rättvis" andel av
beställningen. Exempel på ett sådant
samarbete är det nu pågående ubåtsprojektet Viking, som pågå tt en längre tid.
För YS NY finns fl e r nationer som kan
tänkas ha en kravbild motsvarande de n
svenska.
Slutligen, direktanskaffning är a lltid
en möjlighet under förutsättning att det
är möjligt att kunna ansluta till en pågående produktion av fartygstyp som ligger
nära de svenska kraven . En direktanskaffning kan också göras samordnat
med andra nationer vilket tillämpades
vid anskaffningen av den nya försv arsmaktshelikoptern , Hkp 14.

Sintsats
Uppgifterna till Försvarsmakten har förändrats till följd av det förändrade omvärldsläget. Den största förändring en är
främst uppgiften att kunna delta i inter-

nation ell a insatser samtidigt som traditionella uppgifter såsom att hävda territoriell integritet och försvar mot väpnat
angrepp kvarstår. Med hänsyn till de speciella geografiska förutsättningar, som
råder i våra omgivande farvatten, främst
under vattenytan, bör den nationella förmågan även framge nt utgöra grunden för
svenska sjöstridskrafters deltagande i in ternationellt insatser.
Med korvett typ Visby har Sverige tagit ett stort antal utvecklin gssteg fram åt
avseende mångfunktionalitet, smygtekledningssystem ,
nik, skrovmateriel,
skrovteknik och vapensystem. Detta ligger väl i linje med vad som idag står på
önske listan även från and ra nation er.
Den utveckling, som genomförts inför
anskaffning av korvett typ Visby, bör tillvaratas och vara utgå ngspunkt för utvecklinge n av nästa ytstridsfa rtyg.
Krave n på nytt ytstridsfartyg är
främst hög flexibilitet, anpassningsförmåga, utökad uthållighet, högre tillgänglighet i fjärran farvatten , ökad kapacitet
till egenskydd samt möjlighet att kunna
ingå i det nätverksbase rade försv aret.
Möjligheten att även kunna verka såväl
luft- som markope rativt med nytt ylstridsfartyg bör tillvaratas.
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Framtida marin materielanskaffning, modellering/
simulering - demonstratorer
Inträdesanförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i
Stockholm 24 apri/2002

I detta anförande behandlas metoder och principer vilka är lämpliga att använda
som komplement vid militär materielförsörjning. Verktygen modell, simulering och
demonsfra to r definieras och relateras. Begreppet Simulation Based Acquisition beskrivs och exemplifieras i samband med marina plattformm: Jag har i allt väsentligt
ägnat mitt hittillsvarande yrkesliv åt forskning, pedagogisk verksamhet samt administration inom den akademiska världen. Mot bakgrund av detta kan det synas rimligt att vä(ia något tema på exempelvis hydroakustik, marinens doktorandprogram,
diverse POl-projekt eller akademiseringen av officersutbildningen. Behandling av
ubåtsjakt är sedan länge väl representerat i diverse media men det skulle vara intressant att i framtiden, efter förväntad personlig kunskapsförhöjning, beskriva disciplinen i demonstratmj'orm. Akademiseringen av officersutbildningen presenterades
berömligt av professor Inge Jonsson i TiS nr 1/2002. Framtagande och användning
av demonstratorer ökar såväl internationellt som nationellt och inom ramenför min
nya yrkesroll faller det sig naturligt att avsätta tid för elementära studier av området.
Inte sällan möts människan av kraven att
allt skall kunna göras bättre, snabbare
och billigare. Orden; "Bette1; Qu icke~;
Cheaper" ljuder sedan länge högt inom
krigsmaterielförsörjningskretsar i USA
där man också ständigt möts av uttalandet; "We must reduce Acquisition Costs."
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Något förenklat innebär budskapet att
ett materielproj ekts såväl tidsåtgång som
budget skall halveras samt riskerna minimeras. En kon sekvens av de tta faktum är
ett utvidgat arbete rörande användning
av modellering och simulering (M&S)
sa mt införa nd e och tillämpande av be-

greppet demonstrator. Materielanskaffningsprocessen synes göras bättre via ett
förädlat förfarande vilket inte bara involverar nya kombinationer av teknisk a
verktyg utan också förändrade kultursammansättningar, ansvarsområden och
processer, d.v.s. , re lationer mellan statsmakt, försvarsmakt och industri. Ledorden är här bl.a. ökad flexibilitet, i detta
fall, att med stöd av demonstratorer tidigt i anskaffningsfasen åstadkomma trovärdig alternativ ge nerering med därtill
kopplad systemprestanclavärdering. Demonstratorverktyge t avses också användas uneler hela livscykeln då bl.a. med
hänsyn till förväntad ökad modulkaraktär och anpassningsförmåga i framtida
materi elsystem. I samband med informationsinhämtning/o mvärldsanalys och då
inte minst vid deltagande i internationella konferenser framskymtar bilden av att
processen Simulerings Baserad Anskaffning förefaller drivas av respektive länders upphandlingsenheter, cl .v.s. , motsvarigheter till FMV (Defence Procurem ent
Agencies)i12 1. Industrin, företrädesvis system- och procluktleverantörer, uppträder
med låg numerär. Konsult- och tjänsteföretag ser här en möjligbet till att verka
som ett kitt mellan upphandlingsenheter
och system- och produktleverantörer vilket i sig kan synas rimligt kopplat till den
framtida upphandlingsstrategin. Det är
dock viktigt att system- och procluktleverantöre rna ej hamnar i elen turbule nta
vaken karakteriserad av svårbemästrat
kaos uta n också stundom tar sig ombord ,
gärna föröver, fö r att kunna ta del av det
laminära tillståndets enkla trygghet baserad på rudimentär potentialteori. Detta
faktum bör alla intressenter, oaktat aktörsroll , beakta och betänka. Relevant
konfigurering av s.k. IPT:n är här ett
lämpligt tillvägagångssätt.

Det logiska upplägget i föreliggand e
anförande bygger på att inl edningsvis definiera några centrala begrepp för att
därefter relatera dessa inbördes och sedan beh andla simuleringsbaserad anskaffning.

Definitioner
Värdet av definitioner eliskuteras ständigt och inom elen vetenskapliga sfären
återfinns individer vilka obstinat vägrar
diskussion utan föregåe nde definitionsfas vilket stundom leder till det fatala resultatet utebliven påfö ljande diskussion .
Det kan också föreligga en stilla förmätenhet i formen1 31; "A definition is something you need if you do not know what
you are talking about. If you do know
what you are talking about you do not
need a definition!"
Nedan ges några definition er och exempel.
MODELL: En fysikalisk , matematisk , eller på ann at sätt logisk representation av
ett system, enhet, fenomen eller process.
Exempel 1: 3D-konstruktion beskrivande ny inredning av Katarina kyrka i samband med renovering (geometrisk struktur gjord av exempelvis trä, textil och
plast).
Exempel 2: Utdrag ur SUN ZIS krigskonst141 (beprövade erfa renh et uttryckt i
skrift) . " Krigföring är list. Alltså: Finns
förmåga, ge sken av att den inte .finns.
Finns resurse1; ge sken av att de inte finns.
Är du nära, visa avlägsenhet. Är du avlägsen, visa närhet. Är fienden girig, Locka
honom. Är han i oordning, anfall honom.
Är han stabil, förbered digför honom. Är
han stark, undvik honom. Är han arg, reta
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honom. Är han svag, dominera honom.
Är han vilande, stör honom. Är han samLad, splittra honom. Använder du dig av
en general som inte Lyssnar till min plan iir
nederlaget givet. Avskeda honom."
Exempel 3: Kausalitetsprincipen15 1 (i fallet vågutbredning utgörs den av antagandet att ingenting kan propagera fortare
än ljushastigheten i vakuum uttryck i matematiskt språk).
_ l _ _ a,;(OJ) _ _ l_=~'J
a,(Q)
dQ
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SIMULERING: Att representera ett system med ett annat i avsikt att studera
dess dynamiska uppförande eller för att
under laboratorieförhållanden träna behärskande! av systemet.
Exempel 1: Simulering av stridsutfall på
basis av analytisk eller numerisk lösning
av ett system differentialekvationer uppställt av Lanchesterl 7J.

TL = 101og(r)+(a+aL) r+27,

Exempel 2: "Inom nationalekonomin
sökte redan 1800-talets ekonomer, bl.a.
tillväxtteoretikerna, att utröna och belysa
konsekvenserna av sina teorier med hjälp
av systematiska numeriska exempel. Numera använd5; i takt med datateknikens
utveckling, simulering i allt större utsträckning som medel i analysen. Ä ven i
de fall då en analytisk lösning av modellen kan specificeras utgör simuleringsexperiment och känslighetsanalys vikliga
komplement i analysen"1 81. Det må här
antas att dagens pensionsförsäkringsföretag utför en icke försumbar mängd simuleringar baserade på modeller innehållande sjukskrivningsstatistik, dödlighetstabeller osv.
Exempel 3: FcSim (Fire Control Simulation). Simuleringsprogram för beräkning
av prestanda för marin eldledning inn ehållande modeller av fartyg, sensorer och
vapenl9 1.
Internationellt delar man in simuleringsbegreppet enligt:

Beskrivning
Demonstration av en (teoretisk) teknisk
och/e ller vetenskaplig princip
Demonstration av teknisk funktion i realistisk provmiljö

Nivå

Benämning

1

Principdemonstratorer

2

Funktionsdemonstratorer

3

Teknikdemonstratorer

Demonstration av funktion , prestanda och
teknisk och ekonomisk realiserbarhet vid
industriell tillverkning som underlag för
studier före eventuellt beslut om förbandsutveckling/materielanskaffning

4

Fältdemonstratorer

Demonstration av teknisk prestanda och
hanterbarhet och hanterbarhet i fältmiljö
och/eller taktisk användning

5

Systemdemonstratorer

Demonstration av en serielik lösning i sin
systemmiljö under fältmässiga förhållanden

(Q - OJ)

Här väljs pedagogiken att i ovanstående
kopplade ickelinjära integralekvationer
ej definiera ingående storheter. Det förväntade värdet av exemplifieringen är
snarast att påvisa den kvalitativa bredden i modellfloran. Tilläggas kan att
inom ingenjörskonsten påträffas ofta begreppen empiriska respektive teoretiska
modeller, eller i vardagligt språk, empiriska och teoretiska formler/ekvationer. I
det förra fallet är kunskapen vunnen genom direkt erfarenhet av det aktuella
praktiska problemområdet, d.v.s., genom
mätningar och laborativt förfarande Ufr
analogin med ZUN ZIS krigskonst). I
det senare via fysikaliska antaganden
omformulerade i matematiskt språk Ufr
Einstein). Inte sällan föreligger s. k. semiempiriska modeller vilka sålunda är baserade på såväl mätresultat som teoretiska resonemang. Detta är exempelvis fallet när det gäller de hydraakustiska förhållandena i grunda vatten. En klassisk
formel för transmissionsförlusterna, är
som följer
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där ekvationens grundstruktur är baserad på teoretiska härledningar samt värdet på koefficienten , baserat på resultat
av fältmätningar i givet område 11•1.

Tabell l. Indelning av demonstratorer i olika nivåer
Live: Real people operating - Real systems
Virtual: Real people operating - Simulaled systems
Constructive: Simulated people operating- Simulated systems
DEMONSTRATOR: En demonstrator
skall definitionsmässigt kunna visa och
samtidigt påvisa en funktion eller ett
funktionssätt, d.v.s. att 1101: - Visa att en
teoretisk, teknisk funktion fungerar i
praktiken - Ett sammanhang håller - En
produkt är producerbar
Angående demonstratorer kan också sägas: " Demonstratorer är ett begrepp som
betecknar olika former av funktions- eller
teknikkoncept, vanligen av större omfattning. En demonstration betecknar ofta
samma sak, men betraktat ur funktionssynpunkt. Båda begreppen kan avse realiserade objekt och dess funktion eller si-

mulerade egenskaper och funktioner."
Demonstratorer indelas i nivåer enligt
tabell 1.
Exempel 1: SMYGE Teknikdemonstrator och "föregångsfartyg" till VISBYklassen med primärfokus på signaturanpassning (extremt låg radarmålarea) ,
form , material osv.
Exempel 2: Demonsirator 2002. Arbetet
med FörsvarsMaktens LedningsSystem
(FMLS) har uppdelats i projekten Ledningssystem Metod (LedsystM) , Ledningssystem Organisation (LedsystO) ,
Ledningssystem Personal (LedsystP) och
Ledningssystem Teknik (LedsystT). Demonstrator 2002 ligger inom ramen för
LedsystT och har genomförts i ITP-form
med deltagare från FM, FMV, Saab och
EMW. Syftet var att förevisa exempel på
tjänster och tekniska lösningar för NätverksBaserat Försvar (NBF). En utförlig,
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om än långrandig, beskrivning ges i följande utdrag ur Jane's Defence
Weeklyi"l:

"The Swedish Def'ence Materiel
Agency (FMV) and the country',\' three
leading electronics companies have marked the first major milestone towards introducing an all-encompassing networkcentric command-and-eontrot (C2) system for the Swedish armed forces; planned for later this decade. 'Demonstrato r
2002' was held from 11 to 13 ]une to demons/rate to the armed forces the potential of a future network-based command,
control, communications, computers and
intelligence (C41) system. The event involved multiple sites spread across Sweden, linked via the armert forces' FM-IP
Intranet using SaabTech Systems-built
NetC4! role-based, distributed, near-realtime command, control, communications, computer and information system.
The e vent included the use of a common
joint situation picture and the mixing of
live and simulated entities. Demonsfrator
2002 was run by SaabTech Systems, Ericsson Microwave Systems and Saab Aerospace and was funded by the FMV. !t
in volved a central computer server node
set up in the SaabTech Systems networkcentric warf'are laboratory at Jarfalla,
outside Stockholm, and a simulaled jo ini
headquarters node set up in the FMV's
'SMART laboratory' located inside the
capita!. There were two simulateet air
operations centre no des (one in Jarfalla,
the other at Saab Aerospace in Linkoping), a land component command node
(at the Swedish Arm y bas e in Enkoping,
northwesl och Stockholm), and a maritime/coastguard headquarters node in
Malmo in the southwest. Four scenarios
were played: a large land operations see-
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nario in the area around Enkoping; and
three smaller litlorial ones off Malmo.
The latter involved terrorist-type threats
against the new Copenhagen-Malmo
bridge and included live participation of
aircraft, three palrol boats, navy special
forces divers, security troops guarding
the bridge and local police. The palrol
boats received orders generaled as part
of the scenario via the operational 9C2
system; and the y provided live video imagery of conrimting events that were subsequently made available to all the players in the scenario. The real-time correlated situation picture based on data
from all these systems was provieled by
the SaabTech Systems-devetoperl Wide
Area Situation Picture system. This was
described as being basecl on multi-sensor
fusion technologies developed previously for air-defence purposes. Several supporting databases were also used in the
demonstration, including geographical,
hydrographical and ship platform databases."
Exempel 3: Virtuell Prototyp Marint YtStridsfartyg (VP MYS). Teknikdemonstratar under framtagande i FMV-regi
definierad enligt: "En datorbaserad simulering av system och delsystem bestående av både geometrisk och funktionell
realism." (se ledamoten Andreas Olssons
föredömliga inträdesanförandei 12 1).

Simulation Based Acquisition
(SBA)
Här diskuteras nu simuleringsbaserad
anskaffning och jag lägger initialt fokus
på att relatera slutbetänkandet av Materielförsörjningsutredningen1131. Låt oss
dock först omnämna några drivande faktorer vid utveckling/anskaffning av militära materielsystem:

• Komplexitet och avancerad teknologi snabbt föränderlig och svår att följa
upp
• Små serier, måste bli "rätt" första gången
• Kravförändring-nya mål
• Budgetbegränsningar
Materielförsörjningsutredningens direktiv var att:
Kartlägga: N uläge, förändringsfaktorer
Föreslå:
åtgärder

snabbt och tydligt kunna påverka materielförsörj ningen?
2. Hur kan det internationella samarbetet inom området stärkas?
3. Hur bör statens politik gentemot i landet verksam försvarsindustri utformas?
4. Hur bör resursfördelningen i princip
göras mellan olika faser av materielförsörjningen från tidiga studier till avveckling?

Utvecklings- effektiviserings-

Det konstaterades att förändringen/anpassningen av Materielförsörjningen
styrs bl.a. av:

l. Sveriges nya försvarspolitik
2. Invasionsförsvar- Insatsförsvar
3. Nationella- Internationella uppgifter
4. Svensk försvarsindustri del av internationellt nätverk av industriell samverkan och gränsöverskridande ägarförhållanden
5. Tekniska utvecklingen

I samband med utredningen utfördes en
omvärldsanalys vilken omfattade Storbritannien , Frankrike, USA, Nederländerna och Norge. Urvalsprincipen var
här baserad på att de tre första länderna
nyligen genomfört (fortfarande genomför?) stora reformer, att Nederländerna
är ett tekniskt och industriellt utvecklat
land inte alltför mycket större än Sverige
men utan omfattande försvarsindustri
samt att Norge är ett nordiskt grannland.
Typiska begrepp som återfanns var:
• Smart procurement
• Smart Acquisition
• lntegrated Project Teams, IPT

Exempel på förslag i slutbetänkandet:

• In tegretad Product Teams, IPT

• Större vikt vid tidiga faser (innan omfattande arbete lagts ned på teknisk
specifikation, utveckling/tillverkning
av system)

• Integrated Process Teams, IPT

• Tydligare samband mellan den önskade
utvecklingen av det militära försvarets
operativa förmåga/kompetens kontra
behov av funktion av materielen
• Fokusera mer på funktion än på fysisk
produkt
Uppdykande frågeställningar:
1. Hur skall militära behov tillräckligt

• Advanced Concept Technology
Demonstrations
• Battle Labs
• Simulation Based Acquisition (SBA)
Här dyker begreppet SBA upp och FMV
håller på att adaptera till det enligt:

"Visionen med simuleringsbaserad anskaffning är att skapa en materielanskaf{
ningsprocess där kravstä/lare, beställare
och leverantörer har tillgång till en gemensam utveckling.1·miljö, baserad på si-
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Utveckling av koncept

~
=

Distribuerat
Simuleringsnätverk

Kultur

Funktionell Design

~

Process
.llcrative
Acq ui siiion Process

• Iterative Spiral Process
El ectronic Exchange of WJ.n' r
System Models
- Rapid Evaluatlon of Rt.<luh ernPnu F},};!i~: a l
Multiple Options

~=~==::;:;;;:::l

Andra

System

Figur 2. De tre benen i SimuleringsBaserad Anskaffning1' 4 1.

Ateranvändning inom ett projekts faser och mellan projekt

Figur l. Visualisering av SBA- koncepter''.,'·
muleringsreknik, som stödjer samarbete
mellan såväl olika faser inom ett projekt
som mellan olika projekt. "
Vidare är FMY:s målsättning med implementering av SBA att:
l. Avsevärt kunna reducera utvecklingstid, minska resursåtgång och reducera
risker under hela processen
2. Öka kvalitet, verksamhetsnytta (militärt värde), tillgänglighet och minska
livscykelkostnader för drift och vidmakthållande av system
3. Möjliggöra en integrerad produkt och
utveckling under ett systems hela livscykel genom IPT:n, gemensam produktmodell/produktdatabas och gemensam SBA-miljö
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Ovanstående visioner och målsättningar
visualiseras i figur l. För att svara upp
mot kraven; Better, Quicker and Cheaper (and Reduced Risks), används "trebensprincipen ", bestående av elementen
Kultur, Process och Miljö, vilken återges i
figur 2. Inom ramen för Kulturbenet
("vilka") defin ieras relevanta aktörer,
d.v.s., s.k. ITP:n bestående av representanter för uppdragsgivare, kravställare,
beställare, leverantörer och mottagare.
Processen ("hur" ) är av iterativ ( upprepande) karaktär och beskrivs i figur 3.
Grundtanken med SBA är att snabba
upp den traditionella materielanskaffningsprocessen och reducera li vscykelkostnaderna. Iden är att tidigt " bygga "
materielen och dess funktioner i en så
långt det är möjligt syntetisk värld där

Figur 3. Den iterativa SBA-processen./141.
tankar och konstruktioner kan prövas
och utvärderas på alla systemnivåer. Här
är det vi ktigt att åstadkomma integration
med den operativa miljön i processen.
Successiv utveckling i flera cykler där
man fö r varje varv (iteration) fördjupar
kunskaper och erfarenheter utgör den
bärande principen. Genom att arbeta i
gruppe r, där medlemmarna representerar he la kompetensspektral från funktionsspecialister, via industriell kompetens till militära operatörer, säkerställs
att systemutvecklingen är anpassad till
aktuella krav och att systemets egenska-

per tidigt är kända för användaren. Utvecklingsmiljön (var), slutligen, ska ge
te kniskt stöd för SBA-processen genom
att främja samarbete och samverkan. Gemensam information måste därigenom
göras tillgänglig för al la behöriga, samtidigt som integritet och sekretess måste
beaktas. Typiska funktioner bör vara tillförsel och sökning av data/information ,
konstruktion , exekvering samt utvärdering!'"' ·
SMART-Iab utgör en viktig del i den
distribuerade nätverksmiljön:
"SMART står för ett nytt arbetssärt där
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Figur 4. Systemarkitektur för Virtual Maritime System.
Modellering och Simulering innebär en
möjlighet till effektivisering av alla Led i
materielförsörjningsprocessen Modeller
som används i de tidiga studiefaserna ska
kunna utvecklas och återanvändas för
systemanalyser och till slut Ligga som underlag för beslut om anskaffning"
SMART-lab är orkestrerat av FMV och
invigdes hösten 2001. Det föreligger en
icke försumbar spårbarhet mellan C31referenslab, LIST, TRA och SMART- la b.

Plattformsdemonstratorer
Vi har tidigare i texten omnämnt demonstratar 2002 samt VP MYS. Båda dessa är
demonstratorer med inbördes såväl likheter som olikheter. Demo 02 skulle
kunna betecknas som en "högnivådemonstrator" innehållande en mängd
funktioner, processer och plattformar
med syfte att förevisa exempel på tjänster och tekniska lösningar för NBF. VP
MYS "syster" Virtual Maritime System
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Förfina krav och scenario

Utvärdera

(VMS), tidigare benämnd Virtual Ship,
utgör en direkt plattformsdemonstrator
med i allt väsentligt samma syften (och
förhoppningar!) som VP MYS. VMS utvecklas av Australiens Defence Science
and Technology Organisation, DSTO.
För att via modellering och simulering
låta demonstrera en plattform och dess
funktionalitet, eller åtminstone delar
därav, uppstår behovet av att kunna hantera flera simuleringsprogram parallellt,
d.v.s., man hamnar i domänen Distribuerad Interaktiv Simulering (DIS). High
Leve! Architecture (HLA) är den standard som skall användas inom modellering och simulering e nligt FM strategi
och inriktar sig på att stödja bl.a. distribuerad exekvering, sta ndardiserade
gränsytebeskrivningar samt återanvändbarhetl14151. HLA är utvecklad av det
amerikanska försvarsdepartementet (US
DoD) och är påbjuden inom det amerikanska försvaret samt används även
inom NATOI 16 1. Vid framtagande av VMS

/

______

[G~~~~-k~~plexa

~

modeller

Figur 5. Iteration via Modellering och Simulering [74].
på basis av HLA erhålls en systemarkitektur enligt figur 4. Varje "ruta" (utom
RTI:et) benämns federat och utgör en
komponent i en HLA-simulering. Federaten använder sig av ett vä ldefinierat
gränssnitt, beskrivet i form av en SOM,
och kommunicerar med andra tederater
via en Run Time lnfrastructure (RTI).
En Simulation Object Mode! (SOM) är
en för simulering specifik modell som beskriver vad simuleringen kan bidra med i
en "större simulering" (simulering med
flera simuleringar), s. k. federation . Baserat på beskrivningen i en SOM kan man
avgöra om en viss simulering är lämpad
att anta en roll i en federation e ll e r ej. En
Federation Object Mode! (FOM) är en
för en federation gemensam modell som
beskriver datautbytet mellan federater.
En FOM beskriver vilken sorts data , och
relationen mellan dessa, som tederatema
utbyter under en federationsexekvering
(körning av en distribuerad interaktiv simulering exempelvis beskrivande Air-to-

Surface Missile Defence, ASMD). Några
typiska funktioner och tekniker i M&Sramverk är1 14 1:
• Federaladm inistration - modellbibliotek
• Federationsutveckling
• Scenarioframtagning
• Resultatbearbetning och analys
Man kan naturligtvis driva denna beskrivning av forme r och regler för HLAbaserade demonstratorer djupare men
låt oss stanna här och konstatera att
ovanstående med nödvändighet definierar behov av ett antal tekniska kompetenser för såväl uppbyggnad som exekvering. l figur 5 ges en illustration av
hur en grupp aktörer kan tänkas "iterera
runt" med en demonstrator. För varje
varv må förväntas en förädlad och förbättrad bild/uppfattning av plattformens
struktur, funktio na litet, prestanda etc.
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Resultatet kan naturligtvis bli det omvända, d.v.s., förändrade såväl indata som
kombinationer av modeller i samband
med en ny exekvering kan ju vara ofördelaktigt valda och därmed rendera en
sämre konfiguration än den tidigare.
Men , låt oss betänka att ett sådant resultat också är kunskap och jag vill här erin ra om all "misslyckad" forskning som
varje år produceras, det är ju så gott som
alltid motsatsen som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Här berörs alltså indirekt det faktum att vi med demonstratorn åstadkommer erfarenhet och kanske stundom t.o.m. utvecklar intuition.
Militära chefer och operatörer förväntas
här ha en stor roll vid själva la borerandet
med demonstratorn. Det är relevant att
ställa frågor rörande vad som med fördel
bör simuleras och vad som rimligen inte
kan simuleras? I figur 4 finns ett federat
benämnt Command and Control vilket
beskriver stridsledningsfunktion en, d.v.s.,
själva kärnan i ett örlogsfartyg. För att
fullt ut simulera operatörernas respektive aktioner krävs alltså modeller för
mänskligt uppträdande och visst ägnar
sig mänskligheten åt sådana studier men
i VMS löser man situationen genom att
integrera ett skarpt ledningssystem och
får därmed en "Man-in-the-Loop"-konfiguration . Vi har i ovan benämnt Demonstrator 2002 som varandes en "högnivådemonstrator" och man skulle kunna hävda att ur vissa perspektiv är VP
MYS och VMS "lågnivådemonstratorer". Ett exempel på kombinationer av
demonstratorer är den kommande Demonstrator 2005 där nästa ytstridsfartyg,
"YS-ny ", förväntas representera ett federatl'71. D.v.s., man avser använda en demonstrator (ytfartyg) i den "större" demonstratorn. Begreppen stor-liten och
hög-låg skall här handskas med varsam-

286

het. Demonstratorerna lyder alla under
HLA-standarden och det är inte givet att
den ena demonstratorn ger större noggrannhet och är mer komplex än den
andra. Dessa relationer styrs av syftet
med respektive demonstrator.
Låt mig nu avslutningsvis kort reflektera över demonstratorer och den medeltunga helikoptern benämnd Hkp14. l
samband med upphandling och integration av Sonaren i Mission Management
System (MMS) agerar jag som teknisk
expert. Den våta ändan utgörs av nyproduktion och man kan se framför sig diverse multistatiska funktionaliteter inkluderandes sonabojar och andra heli koptrar, ytfartyg, ubåtar osv. För att utveckla insikt och taktik skulle det här
vara intressant att ta fram en demonstrator. Omvänt skulle man kunna använda
demonstratorn för att ställa krav på
kommande system. Detta skulle i sin tur
kunna leda till att specifikationer och beskrivningar i form av "trubbiga " dokument ersätts av scenarier, simuleringsmodeller och demonstratorer.

Avrundning
I detta inträdesanförande har jag behandlat framtida marin materielanskaffning med utgångspunkt från modellering, simulering och demonstratorer. Anförandets titel är pretentiös, genomläsning av "Materielförsörjningsutredningen" ger vid handen områdets synnerligen
mångfacetterade komplexitet, men huvudsyftet har varit att diskutera verktyget demonstrator såsom varandes ett
komplement vid system/scenarioframtagning/analys. Modellering och simulering är inte något nytt utan har använts
under lång tid och i många olika former.
Primärsyftet med demonstratorer är att

reducera tid, pengar och risker samt att
via alternativa tillvägagångssätt vinna
ökad kunskap. Vid en första betraktelse
kan demonstratorer synas vara "tekniska
monster" konstruerade av introverta ingenjörer. Visst, själva den tekniska utvecklingen kräver specifika kompetenser
såsom exempelvis systemarkitekter och
högnivå-programmerare. !T-explosionen
med därtill kopplat "informationsöverflöde" är ett tekniskt resultat även om
drivkrafterna inte sällan varit kommersiella. Initiativkraften för framtagande av
demonstratorer är dock väsentligen politisk, d.v.s., sprungen ur en yrkeskår som
knappast är överrepresenterad av tek niker. För att nå framgång rörande när och
hur demonstratorer verkligen kan och
bör ge relevant stöd vid materielframtagning erfordras en mängd olika kompetenser alltifrån militära chefer och operatörer med god förankring i krigsvetenskapen, experter på beslutsfattning ur civilt perspektiv, osv. till rena programmerare. Frågor kan väckas rörande risken
att vilja köra simuleringar i all oändlighet
och då gäller, som alltid, att erfarenhet
och därtill stundom utvecklad intuition
gör att man finner en vettig avvägning.
Det skall bli spännande att följa och kanske stundom medverka vid utvecklingen
av demonstratorer såväl i Sverige som
utomlands. Rätt utfört kan verktyget
växa fram till ett nyttigt komplement
men härför krävs tid , träning och utvärdering.
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Ledamoten
HERMAN FÄLTSTRÖM

Komm.endör Herman Fältström, som lämnade den aktiva
tjänsten inom Försvarsmakten 1998 är sedan /991 Kun gl.
Orlogsmannasällskapets sekreterare

Försvarets förändring - en omöjlig ekvation
Det säkerhetspolitisk a läget i vårt närområde utvecklas i positiv riktning. De baltiska länderna kommer sannolikt att inbjudas att bli NATO-medlemm ar i samband
med NATO:s toppmöte i Prag i november 2002. Rysslands reformprocess är förhoppningsvis oåterkallelig, men alldeles säker är det ännu för tidigt att vara. Behovet av militär styrkafår inte styras av dagsformen hos våra närmaste grannm: Militär förmåga har ett egenvärde i handlingsfrihet inför det oväntade. Ett starkareförsvar ger stöd för politiskt agerande i Östersjöområdet samtidigt som det skapar en
säkerhetsmargin al både inför oväntade hot och efterfrågan på svenska militära insatser i världssamfundets tjänst.
Det går inte snabbt att återupprätta en
stark svensk försvarsförmåga i händelse
av att situationen förvärr as eller att behovet av a tt lösa ytterliga internationella
uppgifter ökar. Alltför stora osäkerheter
är före nade med anpassningsdokt rinen
för att kunna inteckna de nna och på så
sätt motive ra uteblivna militära satsnin gar idag. Efterfrågan från världssamfundet på svenskt deltagande i internatione lla insatser kommer, liksom vå ra egna
ambitione r bl a inom ramen för ESDP
(Europea n Security and Defence Policy) ,
sa nnolikt a tt öka . Det ligger i svenskt intresse att e rbjud a såväl militära som civila resurser för a tt därmed med kraft och
fullt ut bidra till fred och säkerhe t i omvärlden.
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Men det nationella försvaret kan inte
avskrivas. Den nationella försvarsförmågan och de n inte rnation e lla förm ågan
bör utvecklas hand i hand. D e är varandras förutsättningar och i verk ligheten två
sidor av samma mynt. Endast ett sta rkt
svenskt försv a r utgör den bas och grund,
som erfordras för större satsningar på internationellt fredsa rbete med militära
medel.

Agerande
Försvarsmakten har i dag för lite pengar
för att kunna utveck las. D etta gäller oberoe nde av vald m ålbild. Förbanden utbildas inte i e r for derli g omfattning. C hefer
och officerare får inte tillräcklig övning i
praktisk förbandsledning. Inte heller

uppnås den insatsberedskaps nivå som
ligger till grund för beslutad förnyelse .
En radikal förändring är nödvändig i närtid . Mer pengar behövs till förbandsverksamheten. En sådan åtgärd skulle ännu
mera begränsa fullföljandet av den materie lla förnyelsen. Samtidi gt kommer den
nödvändiga omstruktureringe n duktigt i
kläm. Ekvationen går inte ihop. Och värre blir det när den fulla effekten av den
lägre försvarsramen slår igenom 2004.
I en sådan situation är inte en diskussion om stridsvagnar, fartyg eller flygplan
intressant. Det ger inte upphov till en
fruktbar diskussion. Inte he ller ger det en
bättre grund för kommande optimeringar. Det borde vara uppenbart för var och
en att sättet att leda Försvarsmaktens
vidmakth ållande och utveckling har kollapsat. Den ekonomiska ramen är för liten för att tillåta såväl insatsberedda förband och fö rband i internationell a insatser som en rimlig långsiktig utveckling av
försvaret. Därmed finns det små till inga
möjligheter att optimera utvecklingen.
Va re si g regering eller riksdag har förstått detta . Här h a r ÖB e tt stort ansvar.
Avsaknaden av tydligt underlag från sakansvarig chef är en stor brist. Det är som
att försöka smida glödgat järn med slägga utan tillgång till e tt städ . Ett helt annat
synsätt måste arbetas fram.
I grunden måste de två huvudspåren
inom Försvarsmakten tydliggöras. D e två
är drift och vidmakthållande respektive
investeringar i utvecklin g av personal
och m ate ri e l. Förklaringen är enkel. D et
första spå ret gäller dage ns organisation
som skall utbildas, underhållas personellt
och materiellt samt (kunna) användas.
Förband som utbildats för interna tionella insatser skall hållas i beredskap. (Däre mot skall inte kostnaderna vid insatserna utomlands belasta denna del.) När

pengarna inte räck e r till , få r vi en tydl ig
sign al att delar inom organisationen är
p å väg att bli för dyr. Organisationen
m ås te ses över och förändras. Lokalisering av och verksamheten vid en del förband bör kanske rationaliseras. Andra
förband har nå tt sin optimala livsl ä ngd.
Det är för dyrt att vidmakthålla dem personellt och /e ller materiellt. Det a ndra
spåret gäller de framtida investeringa rna
i kommande generationer av personal,
materiel och förband. Denna verksamhet
är livsviktig för alla organisationer. Svårigheter att upprätthå lla investeringsambitionerna få r å andra sidan inte påverka
den dagliga verksamheten. Ti ll åts denna
de l utarmas, dör organisationen om inte i
dag så i en nära framtid. D e tta sker om
till exempel drift och vidm akthåll a nde
få r "bre ut sig" .

Anpassa efter verkligheten inte efter kartan
Att a npassa ledningen av Försvarsmakten är en grundläggande förutsättning
för a tt tillde lade resurser skall kunna användas på bästa sätt. Som jag skrivit i tidigare nummer av TiS bör fö lj ande ligga
till grund för utvecklingen ,
~:

skilj på längsiktig inriktning och dagligt genomförande,

·•· respektera fackkompetens i kombination med e n stark avvägningsfunkti on,
* tydliggör ÖB:s e ntydiga a nsvar för å rligt vidmakthållande av befintlig organisa tion samt ansvar för beredning av
förslag till investeringar och de enskilda investeringarnas genomförande efter beslut av rege rin gen ,
* integrera så långt möjligt högsta politiska och högsta militära ledning,
··· förstärk avvägningsfunk tio ne n i regeringskansliet,
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* odelat chefsansvar för vidmakthållande av insatsförbanden och operativ
ledning,
-.- odelat chefsansvar för vidmakthå ll ande av nationella skyddsstyrkorna och
territoriellledning samt

* tydligt decentraliserat verksamhetsansvar.
En rationell besluts- och ansvarsförde lning som svarar mot den förändrade säkerhetspolitiska situationen måste åstadkommas. Försvarsmaktens resurser ska ll
redan i fred kunna stödja samhä ll et Förbanden skall fungera i dag, inte först om
tio eller femton år. Då är det nödvändigt
att ha samma ledningsstruktur såväl i
den dagliga verksamheten som vid en
svår påfrestning e ller i krig. Förbandsverksamheten bör i ökad omfattning integreras. Därmed kan en effektivare utbildning och ett förbättrat underhåll
uppnås. Detta ökar också möjligheten för
officerare, soldater och sjömän att öva i
sammansatta förband. Utbildningen av
högre chefer blir effektivare. Detta kräver å andra sidan ökad bredd men samtidigt uppdelning i olika kompetens utvecklingar inom befälskåren. Det är dags
att säga adjö till mantra som "enbefälssystem ", "livstidsyrke" och " rekrytering
på gemensam grund ". Om vi respekterar
människor så blir det naturligt att också
möjliggöra olika utvecklingar grundade
på olika bakgrund, intresse och förmåga.
Försvaret får inte avvisa de, som inte vi ll
börja som generals-/amiralsaspiranter
utan fastmer under en fas i livet vill ägna
sig å t det militära yrket med utmaningar i
ledarskap, laganda och teknik.
Grunden för utvecklingen av våra förband är att kunna uppträda integre rat
Härvid är förmågan till väpnad strid avgörande. Den är avgörande för Försvars-

290

maktens viktigaste uppgift att försvara
landet Men den är också av avgöra nde
betydelse vid en fredsframtv ingande
operation. Därför bör samordn ing avförbandsverksamheten tillgodoses regiOnvis. På så sätt får vi ett mer flexibelt försvar, som kontinuerligt kan anpassas till
dagens hot och risker och de förändringar som sker dagligen. Möjligheterna att
utbilda och öva förbanden påverkas såväl av förbandsvolym och antalet fredsförband som bebovet av understödsförband och underhållsresurser. Samträning
i stridsgrupper är en förutsättning för ett
bra resultat Samövningar i en integrerad
utbildning ska ll vara en naturlig del av
vardagen. Därför bör förbanden i den nu
beslutade grundorganisationen utvecklas
till kompetenscentra.
Vi behöver förband som kan lösa
uppgifter såväl i dag som framgent Då
krävs det att förbanden har olika beredskap. Vissa förband skall direkt kunna utnyttjas fullt ut En utveckling av (delar
av) insatsförbanden mot "stående förband " är således nödvändig. Men detta
kräver också att vi har andra förband ,
som med kortare eller längre förberedelsetid kan öka sin beredskap. Samtidigt
måste all kapitalförstöring i fastigheter
och försvarsmateriel begränsas. l vissa
fall bör beslutade förändringar rivas upp.
Jag kan därmed inte dra andra slutsatser än att Försva rsmakten måste an passa och begränsa sin grundorganisation med en inriktning mot regionala
"garnisoner" :
Armen- Hässleholm, Skövde, Strängnäs
och Boden
Marinen- Berga, Karlskrona och
Göteborg
Flygvapnet- Ängelho lm , Uppsala och
Luleå samt Såtenäs för
skol- och specialflyg

Internationellt - Kungsängen

Sammanfattning
Den mest angelägna uppgiften i förberedelsearbetet inför nästa försvarsbeslut är
att optimera sättet att leda Försvarsmaktens vidmakthållande och utvecklin g. Samtidigt bör Försvarsmaktens
fredsverksam het inriktas så att vissa förband kan insättas inom en vecka. Den
måste också anpassas till verkligheten
genom en geografisk koncentration och
rationalisering av driften.
Verksamhetsområdena måste hållas isär:

*

Ansvaret för vidmakthållande av den
befintliga organisationen åvil ar helt
och hållet ÖB.

*

Ansvaret för investeringar i framtida
utveckling åvilar regeringen varvid ÖB
medverkar.

Den andra uppgiften i förberedelsearbetet är att föres lå tidiga åtgärder så
att en balans erhå lls inom dagens organisation med sikte på 2004. Med tillgänglig
ekonomi som grund är det ofrånkomligt
med ytterligare reduktioner i grundorganisationen. Samtidigt bör nuvarande
"fredsorganiserade" insatsförband reellt
bli insatsberedda och antalsmässigt utökas. Innan Försvarsmakten på detta sätt
bringas i balans är det ointressant att tala
om optimering för o lika freds- , kris- eller
krigstida insatser. Slutligen får vi inte
glömma bort att utvecklingen inte står
stilla. Den förändras kontinuerligt. Det
går aldrig att ta "time out" ! Det är omöjligt att, då något inträffar som påverkar
samhället, avgöra om detta är inledningen till en allvarlig kris eller bara en vardaglig händelse som kan hanteras "på
vanligt sätt". Därför har alltför ofta "önsketänkande" lagts som grund för de beslut som fattas. Förra gången (1936) det
var allvar, fattades beslut om att förstärka försvaret. Beslutet togs raskt Förstärkningen var ge nomförd 1948.
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Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Kommendörkaplen Magnus Haglund lärnnade den aktiva
tjänsten inom Försvarsmakten 1997

Att söka sina rötter
l tider av storaförändringar är det viktigt att söka sina rötter. l det avseendet utgör
försvaret inget undantag, men vissa tecken i tiden gör mig tveksam till vilka rötter
som försvaret för närvarande verkligen söker sig till. Självfallet är mina personliga
utgångspunkter i detta sammanhang präglade av min egna professionella bakgrund
och av mina personliga eifarenheter. Synpunkterna är däiför enbart mina egna och
det finns kanske anledning för andra och med andra utgångspunkter att komplettera
där så kan eller bör ske.

För en utveckling i professionell riktning
bör vi således försöka finna vårt yrkes
professionella särart och gru nder. För
ga nsk a många år sedan presenterades
den dåvara nde synen på detta för mig vid
ett besök vid den brittiska sjökrigssko lan
och den är i min tankevärld fortfara nd e
gilti g. sjökrigsskolans uppgift var- och är
- att utveckla civila ungdomar till vad
som britterna kallade "sea ani mals". Det
var sedan - vid vapenofficersutbildninge n - som individ erna utvecklades till
"fighting sea animals" . In om Försvarsmakten här i Sverige verkar dessa enk la
och professionellt alldeles fundamentala
mål för en bra sjöofficersutbildning ha
försvu nnit bakom andra och i och för sig
önskvärda , men inte helt grundläggande,
utbildningsmåL
Förhoppningsvis är det in te på det
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sättet, men jag får en känsla av att det
viktigaste för en sjöofficer - förmågan att
på ett ändamålsenligt sä tt framföra ett
stridfartyg - hamnat i bakgrunden . Om
det verkligen är så, då är utvecklingen
dessvärre på väg i en felaktig riktning.
Möjligen sker det en parallell utveckling
på flera håll inom försvaret idag? Blir blivande flygofficerare flygutbildade först
efter genomgången officershögskola?
Och, med en i det allmän na skolväsendet
allmänt förek omma nde utslagningsmodell , blir det förstås så, att de som inte
klarar fl ygut bildningen blir markofficerare i stället? Så illa är det förhoppn ingsvis inte, men det ve rkar vara något som
tappats bort i tankekedjan. Inte kan det
vara så att försvaret a nser att "Stridens
grunder" , som presenterats på hemsidan,
verkligen betra ktas som gru ndläggande

för all stridsverksamhet som kan tänkas i
den nya Försvarsmakten?
Någonstans säger det mig att det uppstå tt ett fel i logiken och kanske är det så
att försvarets företrädare fallit offer för
Försvarsmaktens egna slagord? Det har
intillleda upprepats att den väpnade striden är grunden fö r Försvarsma kten och
de tta vill jag nu allvarligt ifrågasä tta. Det
är blott ett alltför förenklat sätt att se en
försvarsmakts uppgift i allmänhet och
synsättet blir rentav destruktivt, om det
används för att söka de professionella
grunderna för framtida officerare i våra
tre försvarsgrenar.
Möjligen hänför sig fe lslu tet till en
ä ldre målsättning för försvaret vars huvuduppgift var att försvara Sveriges territorium mot invasion. I vårt sökande efte r våra profession ella rötter är detta
inte längre tillämpligt ell er e ns giltigt.
Det tror jag att de flesta är överens om.
Vi måste därför ta ett steg tillbaka i den
strategiska beslutstrappan och konstatera att grunden för den äldre uppfattningen fanns i det fall vi upplevde under Kalla kriget och då vi ansåg oss leva under
e tt ent ydigt angreppshot Metoden att
möta detta hot mot vår suveränitet var
en invasionsförsvarsmodelL Den metoden att uppnå ett övergripande nationellt
mål var helt adekvat på den tiden, men
det är den inte längre. Det handl ar mera
om att försvara våra nationella värden.
Ett mera övergripande mål på ett högre
plan handlade redan tidigare om att försvaret har den legitima rätten att fungera
som staten Sveriges väp nade styrka för
försvar av våra värderingar och av vår
nationella fortlevnad på sätt som vi själva väljer. Tidigare ansågs att försvaret av
det egna territoriet således fullföljde detta grundlägga nde nationella intresse,
men så är det alltså inte längre. Därför

blir också tanken om att den väpnade
striden skulle vara en grund för Försvarsmaktens framtid diskutabel eller rent av
felaktig. För vissa förba ndstyper - främst
utpräglade markstridsförband - är kanske den väpnade striden fundamental ,
men inte ens för dessa är karaktäristiken
odiskutabe l. Vid inte rnationella insatser
på olika konfliktnivåe r kan i stället helt
andra egenskaper/kunskaper vara av avgörande betydelse. Samtidigt är det förstås en helt annan fråga att militär personal måste kunna hantera sina vapen och
sin utrustning på ett bra och professione llt sätt. D etta måste ha en djup in verkan på framtida officerares yrkesroller i
olika avseende n. Det handlar verkligen
inte bara om att för a strid med en automatkarbin i hande n!
Samtidigt är det tydligen så att i stälJet för att fun dera i grundläggande strategiska banor, har landets militära ledning i bredaste bemärkelse endast försökt hitta nya hot mot vårt territorium,
som ett slags "hotsurrogat"; något som
endast kan betecknas som bristande tankeskärpa. Vi måste ju i stället klarlägga
vad vi - av egna natio nella skäl eller tillsammans med andra - vill ås tadkomma
och i det sammanhanget torde den
grundläggande professionella förmågan
hos våra framt ida officerare behöva utvecklas så att de kan motsvara dessa
mycket o li ka krav. l en miljö som präglas
av internationellt samarbete och samverkan tror jag nog att impulser för en annan typ av professionalism än dagens
växer fram även i Sverige, men då får vi
inte ha försvårat för oss själva att ta tillvara dessa signaler genom en egen
olämplig attityd, som grundas på äldre
förutsättningar för försvaret; dess organisation och verksamheter. Det är samtidigt vi ktigt att erkänna - kanske till och
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med uppmuntra - särlösn ingar av o lika
slag, där det kan anses rimligt. Alla framtida professionella modeller kan in te stöpas i samma form ; det tror jag nog att
man måste inse ganska snart.
Med överväganden som dessa som
grund , kanske vi kan komma fram till ett

bättre sakernas tillstånd såvä l vad avser
vårt strategiska tänkande som den framtida officersutbi!dningen. Det vore verkligen arbetet värt! Och på tiden!

Örlogskapten
ULF SJÖWALL

Örlogskapten U/fSjöwa/1 är ch ef för marinens
fartygsb efälsskola

Sjöminkrig i ett historiskt perspektiv*
Denna uppsats är ett utdrag ur författarens tiopoängsuppsats om minkrigföringens
strategiska roll sett ur ett historiskt perspektiv. Utdraget kan ses som en introduktion
till sjöminkrigföringens historia och visar på facktidskr(ftens värde som historisk
källa. Uppsatsen är en del i chefsprogrammets utbildning 1999-2001 vid Försvarshögskolan.

Bakgrund
I USA:s nya maritima strategi anges kravet att kunna uppträda med marina en heter i farvatten från havet intill kusten.
För att kontrollera det kustnära havsområdet krävs effektivitet inom krigföring
på och under ytan. Den nya maritima
strategin har lyft fram minkrigföringens
roll. Minvapnet framställs dels som ett
hot men också som en möjlighet att utnyttja i offensiva och defensiva syften.
Med de nya strategiska kraven har amerikanska marinen vidtagit åtgärder för
att förbättra kapaciteten inom minkrigföringen . En historisk jämföre lse mellan
USA som enda kvarvarande supermakt
och Sverige som e n småstat belägen vid
ett innanhav idealiskt för minkrigföring
kan ge intressanta aspekter på minkrigföringens strategiska roll.
Denna studie fokuserar på USA: s
och Sveriges syn på minkrigföringens

strategiska roll under 100 år, 1900- 2000.
Under denna period fick minkrigföringen sitt absoluta genombrott i sjökriget.
Studien ger en översikt hur synen på
minkrigföringen påverkas av erfarenheter från olika konflikter, krig och den
tekni ska utvecklingen. Huvudsyftet med
uppsatsen är att med utgångspunkt i ledande marina tidskrifter spegla en supermakts och en småstats a llmänna syn på
minkrigföringens strategiska roll i ett historiskt perspektiv. Det är sålunda inte
den officiella synen som efterfrågas, utan
en mera allmän som framkommer genom den fackl iga militära debatten. Materialet är till stor del hämtat ur Tidskrift
i Sjöväsendet (TiS) och U. S. Navalinstitute Proceectings (NIP).

Kampen om sjöförbindelserna
Havet har alltid utnyttjats av människan.

*) Kungl. Örlogsmannasiii/skapet har uppmärksammat denna uppsa/s och belönat förfät-

taren med akademiens silvermedalj och en penningbelöning
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Dess omätliga rikedom i fråga om naturresurser och egenskaper gör havet unikt.
Världshaven gör det möjligt att transportera människor var som he lst på jorde n. I
alla tider har denna rikedom och de unika egenskaperna varit värda att försvara.1 l krig har havet utn yttjats för transporter av militära styrkor e ller gods till
kri gsskådepla tser världen över. För att
möjliggöra dessa transporter, som kan
vara avgörande för utgå ngen av e tt krig,
måste sjöförbindelserna säkras. Havet
har i alla tider utnyttj ats för blockader,
sj öfartsskydd, sjöfartskrig och invasi one r.
Sjökriget har a lltid varit en kamp o m sjöförbindelserna 2

Maritima strategier
Kampen att säk ra egna transporter över
oceanerna eller förne ka en motståndare
möjligheterna att transportera desamma
kan uppnås genom att etablera herravälde till sjöss. 3 En sjömakt har att välja på
en defensiv e ll er offensiv strategi för att
säkra transportvägarn a. 4 Verktygen i
denn a kamp om transportvägarna är
blockad , sjöfarts krig och sjöfartsskydd.
Minkrigföringen är ett av de vapen som
krävs för att effektivt genomföra desamma.5

Sjöminans offensiva roll
Genom att med fientliga åtgärder stänga
inne motståndarens handelssjöfart och
sjöstridskrafter i dennes hamnar och baser e ller hindra utpassering försätter man
motståndaren i blockad. 6 Under rysk-japanska kriget stängde de japanska sjöstridskrafterna in den ryska flottan i Port
Arthur. Blockaden gav Japan herravälde
till sjöss, och man kunde därmed säkra
sjötransportförbindels erna mellan Japan
och fastlandet. 7 Det rysk-japanska kriget
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visade att de t var svårt att upprätthålla
närblockaden , p.g.a. hotet från försvarsmineringar och torpeder. Utvecklingen
av ubåten och fl ygplane t gjorde denna
form av block ad mer eller mindre omöjlig, då ubåte n och flygpl a n utsatte blockadstyrkan för stort hot. 8 Med erfarenhete rna från rysk-japanska kriget introducerades fjärrblockaden av britterna under första världskriget.~
Minvapnet är ett mycket effektivt
blockadvapen inte bara fö r att blockera
en hamn utan även för att förneka en
motståndare att utnyttj a ett havsom råde
e ll e r en förträngning. 10 Under båda
vä rld skri gen utnyttj ades minan nästan
uteslutande för att förhindra en motståndare att använda sig av nära havso mråden. Ett bra exempe l är Nordsjöspärren
som etablerades av U.S. Na vy och Royal
N a vy i slutet på första världskriget för att
förhindra de tyska ubåtarna att utn yttj a
Nordsjön för tillträde till Atlanten. 11 Under andra världskriget utnyttjade tyskarna denna metod när de med ett flertal
minlinjer och ubåtsnät tvärs över finska
viken stängde inne den sovjeti ska östersjömarinen och försvårade för denna att
genomföra offensiva sjökrigsföretagY
Sjökriget under första världskriget var
till stor del ett handelskrig. De alli erade
försökte med blockader stoppa all import sjövägen till axelmakterna. Ä ven de
neutrala staterna fick känna på de allierades åtgärder.[] Tyskland fö rsökte med
samma mynt begränsa främst Storbritanni ens import. 14 Ett annat utmärkt exempel är effekten av britternas mineringar
längs den holländska och belgiska kusten
i början av 1943. Mineringarna reducerade den tyska sjöfarten till och från Rotterdam, vilket fick direkt återverkning på
importen av järnmalm 15.

Sjöminans defensiva roll
l sin defensiva roll kan min an användas
för bl.a. sjöfartsko ntroll där mineringar
nyttjas för att styra trafiken via utvalda
kontrollpunkter. Förutom kontroll av
sjöfart kan flank- och kustmineringar
nyttjas som skydd för egna sjöförbindelser vid viktigare förträngningar eller
längs egen kust. 16 Ä ven för att motverk a
eller störa en blockad kan defensiva mineringa r komma väl till pass i syftet att
förneka e n starkare flottas röre lsefrih et
inom blockadområdet och därmed försvåra upprätthållandet av en blockad. 17
slutligen används minan som försvarsmineringar utanför hamn ar, baser och känsliga kustavsnitt. Ett exempel på defensiv
minering under andra världskriget var
min erin ge n i Irl ändska kana len som
skulle skydda Irl ändska sj ön mot tyska
ubåtar; tio tyska ubåtar sänktes när de
försökte tränga igenom barri ären. 1R Iraks
mineringar i norra Persisk a viken är senaste exemplet på en defensiv minering. 19 En landstigning är ett komplext
företa g som kräver lokalt herravälde till
sjöss och i luften. Förlorar en angripare
kontroll en äventyras hela operationen .
Många osäkra faktorer ger en försvarare
goda möjligheter att störa e ll er förn e ka
en motståndares herravälde till sjöss.20
Ett kustförsvar är ett gemensamt ansvar
för ett lands stridskrafter. 21 Minan är e tt
nycke lvapen i försvaret av kusten , där
den kan verka i in fa rtsl eder i anslutning
till förmodade landstigningssträ nder e ller som kustmineringar för att tidigt binda en ang ripares resurser. Strandförsvarsmineringar sänkte under slutet av
andra världskriget 22 % av landsti gningsfa rk ostern a. Defensiva mineringar
kan även använd as i offensiva operationer. Inför invasionen av Norm andie mi-

nerade de allierade flankerna för att
skydda överskeppning till brohuvudet. 22

Minröjning
Att medel föd e r motmedel är ett faktum
som även gäller inom minkrigföringen.
För att möta minhoten utvecklades olika
typer av svep. För att röja för ankrade minor utvecklades de mek aniska sve pen
som skar av ankartrossen varvid min a n
av sin flytkraft flöt upp till ytan för att
där oskadliggö ras. 23 Mot de nya avståndsminorna fungerade inte de mek aniska svepen, efte rsom de krävde he lt
nya svep som kunde simulera ett farty gs
avståndseffekter 24 Under 1950-talet påbörjades utvecklingen av helikoptersvep
och minjaktson aren 25 Min jaktsonaren är
en bildalstrand e högfrekvenssonar som
kan söka efter minor framför fartyget 26
Under Vietnamkri ge t introducerades helikopte rsvepet för första gången i aktiv
tjänst. 27 Helikoptern i minröjningens
tjänst kompletterar minsveparen och
minj aktfa rtyget inom de grunda områden som är svåra att röja .28

En småstats syn på
minkrigföringens strategiska
roll
Of't'ensiva mineringar
Under åren 1907-1913 berördes R ys k-japanska kriget e tt flert al gånger i TiS
"Årsbe rättelse i minväsendet". Artikelförfatt arn a pekade på fr ämst minans förändrade roll i sjökriget. Från att varit ett
utpräglat passivt försvarsvapen utveck lades minan till ett offensivt vapen .29 Under det rysk-japanska kri get utnyttj ade
japanska flottan närblockad som strategi.
strategin lyck ades när delar av den ryska
stillah avsflottan stängdes inne i Port Ar-
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thur och sänktes. Det yttersta målet med
närblockad en hade uppnåtts, nämligen
japanskt herravii/de till sjöss. Därmed
säkrade japanerna försörjningsli njerna
till Manchuriet.
Erfaren heterna från kriget frammanade ett stort intresse att förbättra och
utveckla minparken för ett offensivt utnyttjande.30 En offensiv användning av
vapnet bedömdes kunna ge strategiska
fördelar, eftersom en fiendes rörelsefrihet kunde begränsas och därmed också
hans förmåga till offensiva företag. Artiklarna berörde också den strategiska
defensiven 31, då en försvarare utnyttjar
ströminor på platser, där fienden kan
tänk as passera. Utvecklingen av sprängämnesteknike n, konstruktione n av förankringsanor dningar och utvecklingen
av en snabb och sä ker utläggningste knik
var grundläggand e orsaker till att minan
även kunde utnyttjas offensivt. 32
Ett anta l artiklar i TiS om minkrigförin gen und er första världskriget pekade
på ett antal faktorer som för ändrade
minkrigföring ens roll. Minans utveckling
och ubåtens tillkomst under första
världskriget förändrade de förutsättningar som tidigare varit gynnsamma för
upprättandet av en närblockad. Tekniken
möjliggjorde en förändring av försvarsstrategin från ett fast punktförsvar till ett
mer rörligt lokalförsvar. Närblockaden
fungerade inte längre utan ersattes av
fjärrblockade n. 33 De allt mer offensiva
mineringarna i anslutning till Tysklands
kuster ökade behovet av minsvepnings och ubåtsförband. I och med miniubåtens inträdande på scenen förändrades
den offensiva minkrigföring en väsentligt.
Minor kunde fällas dolt och mycket nära
kuster och hamnar. Kombination en med
utsj öm inspä rrar och mineringar i angörings- och transportlede r ökade effekten
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av mineringarna :14 Get10m offensiva mineringar kunde en und erlägsen flotta bibehålla sin rörelsefrihet 35 E n av an lednin garna till att minkriget kom att spela
en så stor roll under kriget var ut vecklingen av minans kvalite samt kapaciteten att tillverka stora mängder. 36 Ä ven
minbärarnas utveckling bidrog till att
förändra synen på minan 37
M. Starck pekade i artikeln "Synpunkter på modern sjökrigföring" på ett
antal orsaker som ledde till att sjök rigföringen förändrades und e r andra
världskriget. Ökad vapenprestan da kombinerat med utveckling av flyg- och sjöstridskraftern a bidrog starkt till fö rändringen. De få slagskepp som fanns kvar
utnyttjades ytterst sparsamt, då rädslan
att förlora dem var stor. Dessa faktorer
bidrog till att sätta en ny prägel på sjökriget. Andra världskrigets präglades av ett
utnötningskrig med utnyttjande av ubåtar, minor och flygstridskraft er. 38 Sjökriget kom att handla om en kamp om
transportväga rna och basområdena .
Minkrigföring var en förutsättning för att
kontrollera sjöförbindelse rna och vinna
kampen om basområdena 39
Även i P. Ahlmarks artikel "Minans
betydelse i sjökriget " framhölls att minkrigföringens strategiska roll ökat jämfört med erfarenhetern a från första
världskriget . Det är främst förmågan att
etablera offensiva mineringar med flyg
och ubåtar och minans utveckling från
kontaktmina till avståndsmina n som
ökat minkrigföring ens stra tegiska potential.40
Förutom förmågan att etablera offensiva mineringar anger B. Berthelsson, i
TiS årsberättelse 1944, tre andra faktorer
som gav sjöfartskriget en ökad betydelse
för alla inblandade parter. Den första
faktorn var utvidgningen av krigskåde-

platsen fr ån att und er första världskriget
begränsats till innanhav och randhav till
att äve n omfatta världshaven. 41 Den andra faktorn var den ökade mobiliteten
och mängden förband som fö rdubbl ade
behovet av förnödenhete r och drivmedel. Den sista faktorn var angreppen på
Europas jä rnvä gssystem som ökade tyskarnas behov av att håll a sjöförbindelse rna öppna. 42
Med ub åtar och flyg påbörjade Tyskland genast ett intensivt hande lskrig mot
den brittiska ostkusten och engelsk a kanalen.43 En artikel pekade på att Tysklands begränsade fartygsbestånd jämfört
med första världskriget tvingade Tyskland att i stor utsträckning förlita sig på
minor och ubåtar samt flyg. Minkrigföringe n gick ut på att med offensiva mineringar längs den engelsk a ostkusten och i
kanalen slå mot den brittiska kustfarten .44 Förmågan att lägga ut offensiva mineringar med fly g och ubåtar fick stor betyd else, då minor kunde läggas ut dolt
och på pl atser som tidigare varit omöjliga att minera med fartyg. 45 Magnetiska
minor som fälldes med flygförband var
en ny förmåga som ökade dess offensiva
roll i sjökriget 4 r' Ä ven minkrigföring en i
blockadopera tioner utvecklades och erfarenheterna visade att blockadvapne t
fått e n ökad betydelse. 47
G. Fogelberg och M. Starck är två artikelförfattare som skrivit om minkrigföringens betydelse för det tysk a sjökriget i
Östersjön. Tyskland lyckades tillsammans med Finland att eta blera herravälde i Östersjön. Genom erövring av fiendens basområden , trängdes Sovjetunionen in m ot de inre basområdena i Finska
vikens inre. 48 Därefter blockerades Finska viken av enorma min- och nätspärrar
som begränsade den sovjetiska flottans
rörelsefrihet 4 9 Tyskland hade nått ett

strategiskt viktigt mål för de fortsatta offensiva operationerna framförallt till
lands, utan att behöva riskera de få marina enheter som de hade kvar i Östersjön.
För att försörja landförband e n i Baltikum, var Tyskland starkt beroende av
sjöförbindelse rna längs den baltiska kusten. Då den sovjetiska flottan var mer eller mindre blockerad, var det största hotet mot sjötransporte rna de kvarvarande
ryska mineringarna . Minröjningsfö rbanden e nga gerades hårt för att säkra lederna genom minfälten. Minkrigföring en
var av strategisk betydelse för att begränsa den sovjetiska flottans rörelsefrihet.50Ytterligare ett exempel på tysk a offensiva minerin gar var de tyska mineringa rna av Östersjöinlop pen. Mineringarna gjorde Östersjön till ett tyskt
innanhav, och därmed kunde Tyskland
kontrollera handelstrafi ken .51 Sverige
blev tvunget att upprätta en neutralitetsled, där den svenska sjöfarten kunde
framföras på territorialhav et. 52
Enligt artiklar i TiS gick den brittiska
offensiva doktrinen rörande offensiva
mineringar ut på att dessa främst skulle
läggas ut i Hel golandsbukte n. Varefter
kri ge t fortlöpte ökade ubåtshotet för sjöförbindelsern a i Nordsjön och i Atlanten.
Britterna beslutade därför att, utan
USA:s hjälp, lägga ut den stora Nordsjöspärren.53 Planerna omkullkastad es när
Tyskland invaderade Norge och fick ett
nytt stort basområde att utgå ifrån. Istället för minbarriären använde sig britterna av en gammal beprövad taktik, som
ryssarna använt sig av i rysk-japanska
kriget, nämligen att minera där de förmodade att de tyska ubåtarna skulle röra
sig. 54 Mot det nya tyska basområdet planerade engelsmännen en spärr mellan
Orkneyöarna och Isl and. Minutläggnin g
påbörjades och cirka 11 O000 minor lades
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ut i spärren. 55 Utläggningen av de offensiva mineringarna fortsatte, och under
1940 lades mineringar ut utanför Norges
västkust för att förhindra malmtrafiken
till Tyskland. Den brittiska mineringsverksamheten sänkte omkring 1050
fientliga handels- och örlogsfartyg och ca
540 skadades.56 Britterna hävdade efter
kriget att deras minor besegrade tyskarnas sveporganisation , och deras svep och
avmagnetiseringsorganisation besegrade
tyskarnas minor. Tyskarna lade ut 120
000 minor i nordeuropeiska farvatten
som förorsakade sänkning av 281 brittiska örlogsfartyg och 521 handelsfartyg. 57
Enligt årsberättelsen i TiS 1944 visade erfarenheterna, från Stilla havet, vikten av att kontrollera sjöförbindelserna,
något som japanerna lyckades skaffa sig i
inledningen av kriget. Denna kontroll utnyttjades för att utvidga bassystemet i
Stilla havet. Västmakterna kunde inte
fortsätta att försvara försörjningslederna ,
vilket indirekt ledde till att möjligh eten
att undsätta Kina försvann. Hotet mot
Indi en ökade och tvingade britterna att
koncentrera sjöstridskrafter till Indiska
Oceanien på bekostnad av Medelh avet.
Denna åtgärd gjorde det möjligt för
RommeJ att få förstärkningar och påbörja sin offensiv i Nordafrika. 58 Försörjningsbe hovet av förnöd enh eter och
trupp till striderna i Nordafrika, Europa
och till Ryssland visar på vikten av att
behärska sjövägarna.59 Efter världskriget
förändrade krigen karaktär till så kallade
begränsade krig.
l sin artikel "Sjömaktens roll i begrä nsade konflikter" 1963 pekade L. Ahren på konflikterna i Suez, Libanon , Kuwait och Brunei som exempel på begränsade krig. Konflikterna som delvis utspelade sig i kustnära vatten , var enligt L.
Ahren exempel på hur västmakterna ut-
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nyttjat havet för att projicera makt i begränsade konflikter. Ur dessa stridigheter framväxte behovet att inrätta någon
form av brandkårsstyrkor som snabbt
kunde sättas in i uppkomna konflikter
var som helst på jorden.60
l maj 1972 flygfällde USA ett antal
mineringar utanför de största importhamnarna i Nordvietnam. Syftet var att
skära av vapentillförseln för att snabbt
minska de militära resurserna. Mineringarna var en del i blockaden mot
nordsidan men riktades egentligen mot
Sovjetunionen. Minvapnet användes här
som ett politiskt vapen , där motståndaren själv valde om han ville utsätta sig för
risken från minorna. Därmed undvek
USA en direkt konfrontation mot Sovjetunionen.61 Då Nordvietnam saknade
resurser för att röja mineringarna, upphörde all sjötrafik över de minerade
hamnarna. 62 Enligt D. Börjesson kan en
effektiv minkrigföring utnyttjas för politiska syften. 63
Specifikt för 1970-ta let var att minan
blivit mer avancerad och att helikoptern
och minjaktfartyget utvecklades. Under
Vietnamkriget utnyttjades modern minkrigföringsteknik,
kombinerade
avståndsminor med kombinationer av magnetik- och akustiksensorer. Avfyringsorganen kunde ställas in på olika känsligheter och tider 6 ~
De få artiklar i TiS som behandlade
minkrigföring under 1980-talet, berörde
till stora delar Sovjetunionens offensiva
mineringskapacitet och uppbyggnaden
av en utökad amfibie- och minröjningsförmåga.65 De korta avstå nden och de
geografiska förhållandena i Östersjön
gynnar den offensiva minkrigföringen .
Ovanstående faktorer ställde höga krav
på defensiva åtgä rd er för att skydda baserna66 Under 1990-talet ökade antalet

renodlade artiklar i TiS väsentligt. De behandlade främst minröjningsfö rm åga n i
inte rnationella sammanhang. Inte en
e nda artikel behandlade offensiva eller
defensiva mineringar.

Defensiva mineringar
Effekterna av de defensiva mineringarna
under Dardanelloperationen visade på
minans strategiska potential. De allierades misslyckade försök att forcera Dardanellerna ledde till den katastrofala
landstigningsoperationen i Gallipoli.
Ä ven Ryssland drabbades, då en viktig
försörjningsled för krigsmateriel till östfronten blev avskuren. 67 Defensiva mineringar i Nordsjön och i Engelska kanalen
begränsade den tyska flottans rörelsefri het, och därmed kunde engelskt herravälde till sjöss upprätth ållas. 6K Under första världskriget utnyttjades defensiva mineringar som flankskydd vid sjötransporter, engelsmännen utnyttj ade t.ex. denna
metod när trupper skulle transporteras
till Belgiens hjälp. 69
För att kontrollera handelssjöfarten
förklarade England hela Nordsjön som
krigsskådeplats och varnade sjöfarten för
utlagda minor. Denna åtgärd fick hande lssjöfarten att följa Englands ostk ust,
varvid engelsmännen kunde utföra sjöfartskontroll.'0 I slutet av kriget innehade
Storbritannien ett förråd av omkrin g 60
000 minor samt en stor bank av operativa
erfaren heter. Under mellankrigsperioden lyckades britterna konstruera både
magnetiska och akustiska minor. Storbritannien var väl rustat för minkrig inför
nästa krig. 71 E nligt artiklar i TiS förändrades sjökrigföringen unde r andra
världskriget så att basområdena stod under ett konstant hot. Effek tiva defensiva
motåtgärder såsom arti ll e ri , min or och
torpeder var därför av största vikt för att

försvara basområdena. 72 Enligt artiklar i
TiS hade britterna förutom en offensiv
minkrigförin gsstrategi även utarbetat en
mindoktrin so m gick ut på att: " bidraga
till skyddet av Impe ri ets sjöförbindelser
genom förstöring e ller hot om förstöring
av fiendens sjöstridskrafter samt att i
största möjliga utsträckning medverka
vid försvårandel av hans krigsinsats." 73
Mindoktrinen skulle omsättas genom att
inlednin gsvis lägga ut skyddande min eringar vid egen kust för att skydda kusttraden , då det tyska ubåtshotet inledningsvis satte hårt tryck på den brittiska
ostkusten och kanalen 7 ~
Enligt E. Kekonius artikel " Handelskrig och handelsskydd i Engelska kanalen och på Nordsjökusten " bestod de
brittiska skyddsåtgärderna av bl.a . konvojering och skyddsmineringar av kustfarvattnen. Britternas snabba och effektiva åtgärder gjorde operationerna i de
kustnära farvattnen mycket farliga. Det
var en av anledningarna till att de tyska
ubåtsbesättninga rna krävde att få torpedera utan förvarning och att operationerna skulle genomfö ras längre ut från kusten. De tyska ubåtsoperationerna upphörde till slut på gru nd av den enorma
skyddsminspärren som sträckte sig från
norra Skottland och längs ostkusten ned
till Engelska ka nalen. Omfattande
skyddsmineringar nyttjades inte bara i
kustnära farvatten , utan även i Nordsjön
och Skagerack. 75 För att ytterligare säkra
konvojtrafiken ge nomfördes minsvepning framför konvojerna. 76 För Tysklands
del hade den defensiva minkrigföringen
begränsats till försvaret av det minimala
basområdet i Helgolandsbukten. 77
I sin artikel " Åtgärder för att förbättra kontrollerbara mineringar i fråga om
minmateriel och personalens utbildning"
skriven efter kriget, pekar H. Hedberg på
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vikten av att försvara basområden och
kust med defensiva åtgärder, t.ex. ko ntroll erbara mineringar.78 För att ytterligare effektivisera minförsvare t bör utsjöoch kustmineringar läggas ut så tidigt
som möjligt samt om möjligt skyddas av
artilleri. H . Hedberg visar även på vikte n
för en småstat att utnyttja minans överras kningsmoment och den osä ke rhetskänsla e n motståndare får vid kontakten
med minan.
Efter andra världskriget var stora delar av den a merikanska flottan uppl agd,
men var ändå utan tvivel den mäk ti gaste
i världen. Men i och med att kärnvape n
och robotar introducerades, uppstod e n
debatt om att örlogsfartyg och flottor var
föråldrade stridsmedel. Då framtida slag
skulle avgöras med robotar och kärnvapen fanns det inte några behov av sjötransporter. Dessa tankegångar ledde till
en öppen konflikt mellan företrädare för
ma rine n och flygvap net i USA. Denna
konflikt gick under namnet slaget om
Pentago n. Men Koreakrige t satte stopp
för vidare diskussioner, då transportbehovet av förb and och förnödenh eter till
andra sidan jordklotet fick största betydelse. Stora investeringar fick göras i den
amerikanska flottan för att tillfredsställa
behovet av tranportresurse r samt skyddet av dessa. 79
För att belysa de defensiva mineringarnas effekter tar TiS, efter andra världskriget, upp ett antal artiklar o m minkrigföringen i invasionsförsvaret. l sin ar tikel
"Marinens betyde lse för vår allia nsfria
po litik " pekade riksdagsmannen greve
H. Wachtmeister på att neutralitetspolitiken förutsatte att Sverige kunde säkra
sin a försörjningslinjer i händelse av krig.
Det innebar att importsjöfarten, fisket
och kusttrafiken måste skyddas. Defensiva mineringar är ett utmärkt mede l för
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sjökontroll, tvinga sjöfarten att välja rutter som passar oss bäs t. 80 Övriga artiklar
tar upp erfarenhete r där minan i olika
kombinationer utnyttj a ts vid invasionsförsvar, framförallt strandförsvar. Artiklarna pekar på att den te kniska utvecklingen sedan världskriget kan väntas ge
undervattensvapnen e n ny roll i framtiden. Hotet mot sjöförbindelserna kommer att bero på två faktorer, nämligen
flygets och undervattensvapnens utveckling. Utöver vikten av defensiva mineringar i ett invasionsfö rsvar påtalas även
värdet för en småstat att kunna genomföra mindre offensi va operationer 81
Koreakriget utgjorde en ny typ av
konflikter som USA konfronterades
med efter andra världskriget. Krigföringen i Korea var beroende av sjötransporter längs kusten då infrast rukturen i landet var undermålig. FN-sjöstridskrafternas viktigaste uppgift var att säkra trupp
och förnödenh e tstransporterna till stödjepunkterna. Efter den lyckade landstigningen i Inchon förflyttades fronten
snabbt norrut. Behovet av nya marina
understödspunkter accentuerades. Wonsan utsågs till att bli e n ny understödspunkt, varvid e n landstign ingsoperation
planerades för att säkra området och
hamnen för transpo rtfartyg 82 För detta
ändamål utnyttj ades amfibieförband,
men ett av de största hoten mot amfibieoperationer är defe nsiva mineringar.
Detta faktum fick amerikan erna erfara
när turen kommit till Wonsan. Nordkoreanerna hade minerat va ttnen utanför
Wonsan med omk rin g 2000 - 3000 avståndsminor.83 Avstånds min orna visade
sig vara mycke t effektiva , då till och med
en av minsveparn a minsprängdes. Intressant är att notera med hur primitiva medel de effektiva minfälten lades ut. Nordkoreanerna utnyttj ade sampaner och

djonker för att lägga ut avståndsminorna
utanför och i hamnarn a Wo nsan och
C hinnampo. 84 Effekten för den överlägsna landstigningsstyrkan med två a rmedivisioner och fyra hangarfart yg med
kringfartyg blev så förödand e, att landstigningen i Wonsan fick skjutas upp med
sex dagar. Wonsan visade att ett litet land
med få resurser kund e stoppa en vida
överlägsen FN-styrka. 85 Det krävdes tre
veckors minsvepning inn an hamnarna
kund e utnyttjas som underh å llsstödj epunkter.86 Minfälten tog den marin a ledningen med total överraskning. 87 Sjöstyrkechefen gav Pentagan e n chock när han
signalerade: "Den am erik anska flottan
har förlorat herraväldet till sjöss i de koreanska farvattnen" 88
D. Börjesson beskrev i sin artikel
"Minkrig i Vietnam " om minkrig i flodsystem och kustnära farvatten . En ligt artikeln visade erfarenhetern a från Koreaoch Vietnamkriget att en sjömakt måste
ha förmåga att kunna uppträd a i begränsade farvatten 89 De t räcke r inte med att
e nbart ha kontroll till sjöss i de kustnära
farvattnen , även flodsystem måste kontrolleras. FNL minerade fl oderna i Sydvietnam i syfte att stoppa den omfattande fl odtrafiken. D etta faktum föra nledde
att minröjningsförband måste sättas in
för att återupprätta kontro llen över sjövägarnaY0 Minhotet binder resurser, i
detta fa ll minröjningsresurser, till ett begränsat område 9 1

Minröjningsoperationer
Då de offensiva mine rin ga rn a anvä nts i
stor utsträckning under första världskriget och begränsat röre lsefriheten , ökade
behovet av en god minröjnin gsförmåga n
Kravet på en effektiv minröjning var stor
inte minst från handelssjöfarten. Riklig
tillgång på materiel och god organisation

var därför viktiga faktorer för en effektiv
minröjning.93 Minutvec klingen och erfarenh eterna efter kri get drev på utvecklingen av minröjningsfö rm åga n; framförallt utvecklades minsvepen. 94
Artiklar i TiS pe kade på att den tekniska utvecklin gen unde r andra världskriget utök ade vapnens offensiva potential. Detta faktum krävde ett ökat behov
av att skydda stridskrafterna i bas, t.ex.
genom hydrofo nan läggningar m.m. utanför baser och hamn aJ· 95 Förmågan att
flygfälla magn etiska minor krävde bl.a.
att en effektiv minröjningsförmåga utvecklades, motm edel som avmagnetisering av fartyg och magne tiska avståndssvep såg dagens ljus under kriget. 96
För att minime ra hotet från ubåtar
och minor in förde England tidigt konvojsystem och ballongspärrar. För att minska minfaran för konvojtrafik genomfördes minsvepning framför konvojerna. 97
Ballongspärrarna skulle förhindra bland
annat minfällningar från flyg. 98 I kampen
för att vinna sjö herravälde i Östersjön
engagerades minröjningsförband en hårt
för att säkra lederna och därmed bidrar
till att säkra sjötranspo rte rna. Minröjningen var av strategisk betydelse för att
säkra rörelsefrihe ten i Östersjön. 99
Artiklar i TiS tog även upp de amerikanska minrö jningsinsatserna i Korea.
Då effekten av mineringen utanför Wonsan uppenbarades för den amerikanska
marinledningen, insåg man att minröj ningsfunkti onen blivit eftersatt. Minorna
som utvecklades under andra världskriget krävde ava ncerade resurser för att
röj as, inte bara en han dfull minsvepa re
som va r fallet i Wonsan. Under andra
världskriget ökade visserligen intresset
för minröjningstjänsten, för att avta eft er
krigets slut. 100 E rfa re nb eterna efter andra världskriget avseende minröjning tas
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upp i flera artiklar i TiS. Där påpekas att
minröjningen kommer att kräva me r och
me r resurser i fråga om materi e l, personal och utbildning. Utvecklingen måste
upprätth å llas under fred inte bara under
krig.' 0' Betydelsen av full kontroll över
och under ytan är av största vikt för a tt
undvik a överraskningar, även för en
småstat.' 02
Med erfarenheter från de offensiva
mineringa rna i Haiphong unele r Vi etnamkriget drog B. Ljungberg i sin art ikel
" Resursb ehov för en angripares minröjning" följande slutsatser: En angripare
måste räkna med förekomsten av minor
och därmed avdela resurser för minröjnin g.103 Minröjning kan öka förvarningstiden för en försvarare. Fientlig minröj ning samtidigt med tillförsel transporter
kan fördröja en fiencle. 104 En offensiv minering mot en nation utan minröjningsförmåga kan slå mycket hårt mot sjöförbinclelserna. Erfarenheterna från Vietnam visar att minröjningsförmåga n är av
stor vikt för att hålla sjöförbindelserna
öppna. 105 A. Gärdin ansåg i sin artikel
konstruk"Minsvepare/minjaktfartyg
tions problemutvecklingslinjer" att alla
Sveriges havsområden är lämpade för
minkrigföring. Minvapnet är viktigt för
Sveriges försvar, men minan kan även utgöra ett hot om inte en effektiv minröjningsflotta finns tillgänglig. 106
l artikeln " Minjakt i Brofjorden" pekade W. Carlstedt på vikten av en fredsmässig fungerande minröjningsfunktion.
Enligt W. Carlstedt ökade antalet rapporter om kontaktminor från andra världskri get uneler 1968- 1972 avsevärt. Detta
förhållande ledde till att en bottenundersökning med röjdykare beordrades för
ett område kring angöringsleelen in till
SCANRAFF. Resultatet av denna unclersökning blev att området Hållö- Gåsö ej
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kunde garanteras min fritt , samt att en årlig kontroll av området skulle fortsätta
intill dess att inga me r minor kunde påträffas.107
Alla artiklar som publicerats i TiS under 1990-talet handlade om minröjningsförmågan. Inte e n enda artikel berörde
något om defensiva eller offensiva minenngar.
O. Andersson har i sin artikel "Minröjningsförband ens utveckling" 1994 pekat på två utvecklingar i hotbilden , nämligen en dämpad utvecklingstakt på
grund av ekonomiska åtstramningar eller
en utökad utvecklingstakt, där erfarenheterna från 1980- och 1990-talets konflikter talar för minan som ett kostnadseffektivt vapen. 108 Minhotet komm er att
bestå under lång tid. Detta faktum kommer att öka kraven på minröjningsförmågan.109 Erfarenheterna från Persiska
viken uneler 1980-talet samt från Desert
Storm visade att minhotet krävde ökade
minröjningsresurser. 110
Under 1990-talet förekommer flera
artiklar som behandlar ett svenskt deltagande i en internationell minröjningsstyrka111 De svenska minröjningsoperationerna i Baltikum visar på att minröjningsförbanden kan utnyttjas för att
främja den säkerhetspolitiska situationen på och omkring Östersjön. Minröjningen har blivit ett säkerhetspolitiskt
verktyg som passar väl in för att skapa
stabilitet i vårt närområde. 112 Enligt J. Fischerströms artikel " Har minröjningsfunktionen en roll i elen omdanade Försvarsmakten "? Är minröjningsres urser
en global bristvara . De svenska operationerna i Baltikum kommer att bidra till
det internationella samfundets intresse
att få med svenska enheter i internationella insatser. 11 3

En supermakts syn på
minkrigföringens strategiska
roll
Offensiva mineringar
Artiklarna i NIP drog likartade slutsatser
som TiS, nämligen att med de positiva erfarenheterna från minkrige t und er det
rysk-japanska kriget kommer en förän dring och utveckling av minkrigföringen
att företas inom de flesta flottor i värlclen.114 I ett framtida e uropeiskt krig
kommer minvapnet att få en stor strategisk betydelse."' Med erfarenheter från
kriget kommer framtida sjökrig att utspelas i kustnära vatten, där minan inte
bara kommer att få taktiska konsekvenser utan även strategiska.""
Trots de positiva erfarenheterna från
minkrigföringen under rysk-japanska
kriget, konstaterades det i en artikel i
Naval Institute Proceedings 1923, att det
var först under 1915 som amerikanerna
började inse minkrigföringens betydelse.
De första amerikanska minorna , under
första världskriget, lades ut först i juni
1918. 117 I N. Van Der Veer: s artikel "M INING OPERATIONs IN THE WAR"
beskriver författaren de brittiska och tyska mineringsoperationerna i bland annat
Nordsjön. Enligt författaren var blockadoperationen mot Tyskland en förutsättning för att uppnå herravälde till sjöss
framför allt i Atlanten. Blockaden ströp
sjöhandelsvägarna till Tyskland. Ä ven
neutra la stater som hade handelsutbyte
med Tyskland utsattes för blockad om än
i mindre omfattning. Genom att kanalisera handelstrafiken till vissa router fick
de allierade indirekt en form av sjöfartskontroll på den allmänna sjöfarten i
Nordsjön. 118
Ett mål i Tysklanels sjökrigsplan var
att med ett sjöfartskrig reducera de allie-

rades handelsflotta. Med minor, en
snabbgående kryssarflotta och ubåtar
skulle den alli e rad e handelsflottan decimeras. Kryssarnas bidrag blev kortlivat
då Grand Fleet sa tte sto pp för deras raider. 119 Erfarenheterna från sjöfartskriget
pekade på att ubåte n och minan kommer
att utgöra e n naturlig del i ett framtida
sjöfartskrig. 1211
Sjöfartskriget under andra världskriget fick e n större betydelse än vad den
hade uneler första världskriget. Under
första världskriget utspelades den största
delen av sjöfartskriget i Nordsjön, Atlanten och Östersjön. Under andra världskriget utövades ett omfattande sjöfartskrig även i Stilla havet. Under juli 1943
förlorade Japan det offensiva initiativet
och blev tvingat att gå över på defensiven. Men för att besegra Japan måste de
allierade tillgripa sjöblockad och sjöfartskrig i syfte att strypa råvarutillgången till elen japanska industrin. Vid en
jämförelse mellan sjöfartskriget i Atlanten och Stilla havet finner man att de allierades förluster i Stilla havet var mycket små jämfört med förlusterna i Atlanten och Nordsjön. Av de allierades förluster i Atlanten stod de tyska ubåtarna
för merparten av sänkningarna, cirka 69
procent medan minan sänkte cirka sju
procent. I Stilla havet stod de amerikanska ubåtarna för cirka 60 procent av de
japanska fartygsförlusterna och minorna
för mer än nio procent av sänkningarna.
Totalt förlorade Japan 90 procent av det
totala handelstonnaget, som var på 10
miljoner ton .121 De lyckade ansträngningarna att reducera det japanska handelstonnaget, blockera hamnar och sjöleder,
beror till stor del på kombinationen av
ubåtsoperation e r och flygfällda minor.
Den omfattande mineringsoffensiven
mot Japan startade i augusti 1944. Offen-
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si ven var uppdelad i två steg, där det inledande kallat Outer Zone campaign riktade sig mot hamnar och farleder som
ockuperats av japanerna. 13 000 minor
fälld es av amerikanska B: 24 bombplan.
Resultatet blev att flera hamnar övergavs, totalt förstördes och skadades 355
handelsfartyg på totalt 776 260 ton m
Näs ta steg i offensiv inleddes augusti
1945, ka ll ad Inner Zone campaign e ll er
Operation. Starvation. l denna sista offensiv flygfälldes fl e ra nya typer av avståndsverkande minor. Mineringarn a
koncentrerades mot strategiska farleder
som Shiminoski sunden (Japans handelsknutpunkt) och hamnarna i Hiroshima ,
Kure och Sasebo. Efter denn a inled ande
min e ringsoffensiv minskade det sa mmanlagda tonnaget som passerade Shiminosk i med 51 S 000 ton från att inledningsvis varit 520 000 ton. Efter att kraftfullt ha begränsat rörelsefriheten för sjöfarten inleddes fas två , lndustrial Center
Blockade. Denna fas koncentrerades till
att slå ut sjö leder mellan industrizoner
och Inland Sea samt hamnar som Tokyo,
Nagoya, Kobe och Osaka. 123 Tillsammans
med övriga ansträngningar skapade mine rin gsoffensiven en total blockad . Effekterna av denna blockad sänkte industriproduktionen med 40 procent. Inte
min dre än 19 av 22 varv blev blockerade
av minor. Tota lt sänktes 1250 000 ton under Operation Starvation.. 124
Erfaren heterna från minkrigföringen
i Korea startade en debatt i N IP om vikten för en sjömakt att skydda sjövägarna
runt om i världen. Skydd och kontroll av
sjövägarna måste vara en förutsättning
för röre lsefrihet och är den viktigaste
uppgiften för USA: s sjöstyrkor. 120 För att
utöva kontro ll måste USA ha upps ikt
över en motståndares mineringsansträngn ingar och inneha kapacitet att slå
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ut en motståndares minkrigföringsresurser.126 Med erfarenheterna fr ån Wonsan,
där en svag nation kunde utmana en sjömakt, uppstod en diskussion om hotet
från offensiva min eringar. I sin artikel
" Offensive Mining as a Soviet Strategy"
1962 ansåg C. Saar att erfarenheterna
från Wonsan uppmuntrade Sovjetunionen att öka ansträngn ingarna att fö rbättra den offensiva min e rin gsförmåga. 127
Sovjetisk offensiv mineringsförmåga
kunde enligt C. Saar hota USA: s rörelsefrihet på världshaven. Ett hotsce nario
beskrives, där sex stycken strategiska
geografiska platser utpekades som ytterst känsliga och lämpliga för offensiv
minkrigföring.' 28 Platserna utgör knutpunkter för vä rlde ns sjöfartsförbindelser.
Mineringar på dessa platser skulle kunna
stänga ute USA från viktiga havsområden och sjövägar. E nligt C. Saar är mineringar i Malaeka - och Gibraltarsunden
samt Panama- och - Suezkanalen känsliga för USA. 129 Men äve n offensiva min erin gar mot den a meri kanska ostkusten
med grund a farvatten och mycket trafik
gör USA ytterst känsligt för offensiva
mineringar. 130 C. Saar näm ner äve n Skagerack och Dardanellerna som viktiga
för Sovjetunionen att behärska, men de
är inte av offensiv art utan mer eller
mindre av defensiv karaktär; som en del
av Sovjetunionens sjöherravälde i Östersjön och Svarta havet. 131 Sovjetiska mineringar i de strategiska förträngningarna
skulle förneka USA till träde till dessa
områden och ge Sovjetunio nen möjlighet
att kontrollera de sjöförbindelser, som
ligger i anslutning till sun den och kanalerna. 132
Artikla r i NIP pekade också på att
småstater, eller som de uttrycker det i artiklarna weak .\·tates, utan egentlig tlotta
kan utnyttja minan , eftersom minan är

billig att tillverka och lätt att hantera .
En ligt en artikel , av R. Hoffman publicerad 1977, var den amerikanska flottans uppgifter under Vietnamkriget, liksom under Koreakriget, att transportera
förnödenheter till och frå n krigsskådeplatse n. F lottans andra stora uppgift var
att patrullera den sydvi etnamesiska kusten för att förhi ndra fientliga vapentra nsporter. Då uppgiften var komp licerad
längs den långa kusten , fö reslog flottan
att hamnarna skulle mine ras e ll er sättas i
blockad. Förslaget föll inte i god jord då
det visade sig vara politiskt oacceptabelt. 133 Flottan beslöt då a tt kontrollera
sjöfarte n längs sydvietnamesiska kusten
genom sjöfartskontrolL Under denna
blockad kallad Marker Tim e, inspekterade U.S. Navy en halv miljon farkoster per
år. Men blockaden visade sig inte tillräckligt effektiv. Den 9 maj ti llk ännagav
president Nixon hamnstäde rn a Haiphong, Cam Pha och Hon Gai i blockad
(över 85 procent av Vietn ams import lossades i dessa hamnar). 134 De fällda minorn a armerades först tre dagar efter fällning för att ge inneligga nde handelsfartyg möjlighet att lämn a landet. Men trots
detta blev 27 handelsfartyg innestängda.' 35 Detta var starts kottet för en om fattande mineringsoperation , som syftade
till att blockera handelssjöfar ten t iIl och
från No rd vietnam. Under följande månader lälldes 8000 minor i nordvietnamesiska vatten. Mineringarna blev så effektiva , att alla fartygsrörelser i om rådet
upphörde. 136 De offensiva min eringsoperationerna mot Nordvietnam fick sedan
politisk betydelse under förha ndlin garna
om fre dsavtalet.137 J en artike l införd i
NIP 1977 pekade R. H offman på att erfarenheterna efter kriget visade, att mineringen av Haiphong och de and ra hamnarna varit mycket effektiva. Förutom

den effektiva blockaden under själva kriget kunde de därpå utn yttjas som ett politiskt påtryckningsmedel både före och
efter fredsförhandlingarna . 138
A rtikl arna i NI P under och efter kriget visade på ökad debatt om den offensiva minkrigföringe ns roll. Enligt artiklarna visade erfarenheterna från kriget
vikten av en offensiv mineringsförmåga
som ett instrument för att påverka en nations försörjn ingsmöjligheter, men också
som ett politiskt instrument. 139 Enligt artiklarna är de t viktigt att ta vara på erfarenheterna och för framtiden utveckla
minkrigföringen så att de n kan sättas in
tidigt i e n konflikt. 140 E n annan erfarenhet var att förmågan till minkrigföring
måste upprätth åll as under mellankrigsperioderna och inte som hittills byggas
upp mitt under e n konflikt. 141
Den tidigare debatten om Sovjetunionens strategiska minkrigföringsförmåga, fortsatte under och efter Vietnamkriget. NIP publicerade under 1960-talet
och till slutet av 1970-talet ett antal artiklar som behandlade detta ämne. I artiklarna ställdes det bristande intresset för
minkrigföring in o m U.S. Navy mo t det
intresse och det större engagemang som
Sovjetunionen visade för minkrigföringen142 Enligt R. F-loffinan var inte huvudrollen för Sovjetunionens flotta att skydda egna sjöförbindelser. Huvuduppgiften
var i stället att förneka Nato att utnyttja
sjöförbindelser, vi lket skulle ske genom
att säkra en tillräcklig kapacitet av ubåtsbaserade ballistiska missiler samt att
upprätt hålla tillräcklig kapacitet med
ubåtsjaktresurser. 143 En av U.S. Navy huvuduppgifter var att genom ett nära uppträdande vid de sovjet iska baserna och
andra viktiga områden tidigt engagera
och anfalla fie ntliga styrkor. 144 Enligt artiklar i NI P kunde en amerikansk offen-
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siv mineringsförmåga spela en viktig roll
för att uppnå detta mål. 145
Den Sovjetiska minröjningsförmåga n
var under tidigt 70-tal mycket väl utbyggd . Detta avspeglade deras sårbarhet
för offensiva mineringar. 146 Förutom en
väl utbyggd minröjningsförmåga hade
Sovjetunionen utvecklat e n väl utvecklad
mineringskapacitet. 147 Både USA och
Sovjetunionen var i slutet av 1970-talet
sårbara för offensiva mineringsoperationer, men till skillnad mot Sovjetunionen
hade inte U.S. Navy kompenserat detta
med bättre minröjningskapacitet. 1 4 ~
U nder Desert Storm genomförde
USA det första offensiva mineringsföretaget sedan Vietnamkriget. I januari 1991
lade U.S. Navy ut offensiva mineringar i
syfte att blockera Irakiska hamnar och
försätta den Irakiska flottan i örlogsblockad.149

Defensiva mineringar
Ä ven om minan fick ett offensivt genombrott under det rysk-japanska kriget, så
visade J. Ferguson i artikeln "The submarine mine " även på minans defensiva
roll. 150 Den planerade beskjutningen med
japanska örlogsfartyg från Piegonbukten
mot Port Arthur fick överges på grund av
ryska försvarsmineringar. Hamnarna Talien-wan och Dal ny blev ockuperade under maj 1904, men innan japanerna kunde utnyttja dessa hamnar, blev de tvungna att röja angöringslederna från ryska
försvarsmineringar. Den fördröjning som
därigenom uppstod tvingade japanerna
att genomföra en landstigningsoperation
i Yentai bukten. 151 Oavsett de positiva
tongångarna om minkrigföringen framkommer det i flera artiklar e n oro för den
allmänna sjöfartens säkerhet.
I en artikel "The employment of Submarineminesin future naval wars" 1908

visade P. Alger på en ökande oro för den
allmänna sjöfarten och den påverkan,
som drivminor fick på sjöfartens rätt till
oinskränkt rörelsefrihet på det fria havet.1 52
Under första världskriget utnyttjades
minans defensiva potential i Nordsjöspärren och i Engelska kanalen. Spärrarna utgjorde en del av de allierades containment- strategi mot den tyska marinen.
Denna strategi lyckades då det e ndast
var ubåtar som utmanade herraväldet till
sjöss i Atlanten. 153 Kort efter det att USA
förklarade Tyskland krig, startades utvecklingen av en antiubåtsmina. På drygt
ett år utvecklades och producerades 100
000 minor. Minorna var avsedda för
Nordsjöspärren som skulle hindra de tyska ubåtarnas tillträde till Atlanten. 154
De få artiklar i NIP som behandlade
defensiva mineringar under Korea- och
Vietnamkriget; handlade om hur små nationer med lite resurser kunde hota en
supermakts herravälde till .1jöss. Enligt artiklarna var den defensiva mineringen i
Wonsan i praktiken en sovjetisk minering. 155 Material och personal från Sovjetunionen gjorde det möjligt för nordkoreanerna, att med i princip utan flotta,
hota FN: s herravälde till sjöss. 156 Enligt C.
M. Mansons artikel " Wonsan: The battle
of the mines " använde sig Sovjetunionen
av Nordkorea för att testa U.S. N a vy förmåga att röja sovjetiska minfält. 157 Vietnamkriget visade också på hur ett litet
land med få resurser störde och i vissa
fall förhindrade en supermakt upprättande av herravälde till sjöss. Med få marina
resurser kunde Vietnam binda amerikanska minröjningsresurser till floder inne i
lande t. 158

Minröjningsoperationer
Koreakriget visade på behovet av e n ef-

fektiv minröjning i samband med landstigningsoperationer och uppträdande i
kustnära farvatten. 159 Landstigningsoperationen vid Wonsan hade många brister,
bland annat var underrättelserna knapphändiga , men värst av allt var bristen på
minsvepare. 160 Den av FN sammansatta
minröjningsstyrkan följde de n trend som
visat sig i tidigare krig. Resurserna var
undermåliga och underrätte lserna om
nordkoreanernas minkrigföringskapacitet ringa. 161Följderna av denna undervärdering fick ödesdigra konsekvenser i
Wonsan. Under andra världskriget hade
amfibiestyrkorna i Stilla havet mer än
hundra minsvepare till förfogande och
vid invasionen av Normandie mer än tre
hundra. Chefen för styrkorna i Wonsan
hade bara sex minsvepare. 162 Med erfarenheterna från Wonsan kommer en
framtida amfibieoperation , enligt artiklar i NIP, vara beroende av ett väl utvecklat minröjningssystem . Förutom detta visar erfarenheterna att hela minkrigföringen måste ses över. 163
C. M. Manson pekade i " Wonsan: the
battle of mines" bland annat på att det
fanns en utmärkt minsvepningsflotta efter andra världskriget, men den försvann
i slutet av 1940-talet. Personalen som
tjänstgjorde där var till 99 procent reservpersonal som också den försvann
med budgetnedskärningarn a efter kriget.
Utan personal och pengar upphörde utvecklingen av minröjningsfunktionen . 164
Attityden mot minröjningssystemet var
den att där kunde vem som helst tjänstgöra när det behövdes. Träning och utbildning blev därför eftersatt. 16s
Minröjningen av de amerikanska offensiva mineringarna i Nordvietnam planerades tillsammans med mineringsplanläggningen. Enligt B. McCauley, i "Operation End Sweep" , var detta en medve-

ten strategi för att underlätta mmroJningen efter kriget. Den amerikanska
minröjningsförmåga n avgjorde vilken
typ av minor som skulle ingå i de offensiva mineringarna .166 Minröjningsförbandets uppgift var enligt B. McCauley följande: U.S. Navy skulle röja alla egna mineringar i nordvietnamesiska farvatten
samt vara ansvarig för minröjning av inlandsfarva tten. 167 I enlighet med B. MacCauley var minröjningsoperatione rna en
viktig del i fredsförhandlingarna. När
operation End Sweep var avslutad kommenterade Admiral T.H . Moorer minröjningsansträngningarna med att säga:
"Th e efforts of the Navy in Operation
End Sweep contributed significantly to
the timely release of U.S. prisoners of
war, and to the attainment of the nation 's
objectives in southeast Asia." 168 Denna
operation var den första kombinerade
minröjningsinsatsen där både helikoptrar och minsvepare samordnade sina insatser.
l samband med och efter Vietnamkriget förekom ett antal artiklar om hur
känslig den amerikanska kusten var mot
fientliga offensiva mineringar. Minkrigsförband får alltid stå tillbak a, när försvarsbudgeten krymper, för andra mer
sofistikerade vapensystem. 169
U n der 1980-talet fortsatte diskussionen om Sovjetunionens offensiva mineringskapacitet Men även hotet från terrorister och andra mindre nogräknade
länder togs upp till diskussion. Artiklarna präglades bland annat av mineringarna i Röda havet och Suezsundet Artikelförfattarna tog upp frågan om minkrigföringen hade blivit ett vapen i händerna på internationell terrorism . I juli
1984 rapporterades det om mystiska explosioner i Suezsundet och i Röda havet.
Explosionerna skadade 19 handelsfartyg
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av olika nationalitet. 170 Egypten tog kontakt med bland annat amerikanska ambassaden i Kairo och begärde hjälp med
att undersöka orsaken till explosionerna.
Efter det att lsJamiska Jihad tagit på sig
ansvaret för mineringarna, begärde
Egypten och Saudiarabien hjälp med
minröjningsresurser från väst. Minorna
hotade inte bara oljetrafiken utan även
de pilgrimer som var på väg ti ll Mecka. 171
Trots att Jihad tog på sig sku lden misstänktes Libyen för att ha legat bakom
mineringarna. Motivet med mineringen
var att hota den egyptiska ekonomin. 172
Den internationella minröjningsstyrkan
genomförde en effektiv minröjning, där
helikopterminsvepning, minsvepare och
minröjningsfartyg kompletterade varandra. 173 Totalt var 26 fartyg från sex nationer inblandade i minröjningsoperationen.174 De bottenavståndsminor som hittades var bland annat av ryskt ursprung
avsedda för expo rt och tillverkade 1981.
Mineringarna i Röda havet och Suezsundet visar på att terrorister med enkla
medel kan utnyttja minkrigföring som ett
vapen för att uppnå sina syften. NIP tog
upp ytterligare en händelse som påverkade handelstrafiken i Mellanöstern. År
1987 var det Persiska vikens tur att drabbas av minhotet; den 24 juli minsprängdes oljetankern Bridgeton. Den amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger kommenterade händelsen "we
weren 't Jooking for mines there because
we h ad never seen a mine in that area." ' 75
Enligt artiklarna i NlP visade händelserna på vikten av att inneha en god minröjningsförmåga även under fredstid. 176
Sovjetunionen förfogade i början på
1980-talet över världens bästa förmåga
att genomföra minkrigföring. Med tillgång till världens största lager av minor,
samt den bästa minhärarkapaciteten i
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världen , utgjorde Sovjetunionen ett
mycket stort hot mot den fria världens
sjöförbindelser. 177 Västvärldens stater
var tvungna att vara väl förberedda på
att möta minhotet för att kunna upprätta
kontroll till sjöss och skydda de livsviktiga förbindelserna till sjöss. 178 Enligt NIP
fanns det ett stort hot att sovjetiska minor kunde utplaceras längs den amerikanska kusten vid en kommande konflikt i Europa.
För att skapa diskussion om USA: s
förmåga att försvara den amerikanska
kusten mot minor publicerade N l P under 1980- och 1990-talet ett antal artiklar
som beskrev hur kusten skulle skyddas
mot ett fientligt minhot Med Royal
Navy's minsvep ningserfarenheter, med
civila trålare som gru nd, beskrev artiklarna i NIP U.S. Navy initiativ att med reservpersonal och civila resurser bygga
upp en liknande organisation. Programmet gick under namnet Craft of" Opportunity Program (COOP) 179 Förutom den
civi la delen förslås även kustbevakningen som en del i systemet att skydda hamnarna och kusten mot fientliga mineringar.' so
Under andra världskriget lade tyska
ubåtar ut 334 offensiva minor i de större
hamnarna längs den amerikanska ostkusten. Mineringarna fick den amerikanska marinen att avsätta avsevärda resurser för att möta hotet från minan. Totalt
engagerades mer än 100 minsvepare för
att säkra hamn arna på ost- och västkusten .'8' För att genomföra säkra transporter av förnödenheter och sjöstyrkor
krävde hotbilden att U.S. Navy innehade
resurser och förmågan att genomföra
minröjningsoperationer i hemmafarvatten liksom i främmande vatten.' s2
Artiklarna under 1990-talet har dominerats av erfarenheterna fr å n kriget

mot l rak. Artiklar om krigföring i kustnära vatte n har återigen aktua li serats.
Många argument och diskussioner i artiklarna efter Desert Storm liknade till
stora de lar diskussionerna efter Koreaoch Vi e tnamkriget. l artik larn a påtalades
att en e ffektiv offensiv- och defensiv
minkrigföring är avgörande för att lyckas
med kustnära operationer. 18'
Åte rigen har en liten nation med
ringa flotta visat att den kan beröva en
supermakt dess kontroll till sjöss. 184 Defensiva mineringar i farvattnen utanför
Kuwait visade sig effektiva, då mineringarna skapade osäkerhet genom att
orsaka skador på USS Princetown och
USS Tripoli, och därmed bidrog till att
USA förändrade planerna på en amfibieoperation för att befria Kuwait. Ä ven koalitionens möjlighet att patrullera i de
norra delarna av Persiska viken och slagskeppens möjlighet att genomföra kustbeskjutning påverkades i hög grad av de
irakiska mineringarna. 185 Händelserna i
Mellanöstern under 1980- och 1990-talet
har lett till en omvärdering av minröjningsförmågan.'86 Minhotet kommenterades i försvarsdepartementets rapport
om konflikten i Persiska viken. " Operation Desert shield and Desert Storm
highlighted the dangers that sea mines
pose for naval forces. Mines will continue
to pose a difficult problem. Refocusing
our national defence strategy away from
European theater ad toward regional
contingencies has exposed a gap in U.S.
mine warfare capability that our European allies were previously expected to
fill." 187 Minröjningsoperatonerna und e r
Desert Storm genomfördes med en inte rnationell styrka som bestod av, förutom
enheter från USA , förband från Frankrike, Storbritannien, Tyskland , Italien och
Japan. Ä ven Sverige kan sägas ha bidra-

git till kriget , då USA köpte två stycken
självgående akustiska och magnetiska
farkoster så kallade SAM. I framtida
konflikter kommer USA att söka internationellt samarbete inom minröjningsområdet. 188 l ett flertal av artiklarna drar
författarna slutsatsen, med erfaren heter
efter kriget och med tanke på framtidens
begränsade konflikter i kustnära vatten ,
att minkrigföringen utgör en fundamental byggsten för en sjömakt. '"9

Analys och slutsatser
En jämförande analys av artiklarna visar
att Sverige och USA har haft olika syn på
minkrigföringens roll. Enligt min mening
har vissa skeenden och händelser påverkat synen på minkrigföringen på olika
sätt. Intresset för minkrigföringen h ar varierat över tiden. Efter rysk-japanska kriget, då minan funnit sin offensiva roll,
fanns det en gemensam sy n på minkrigföringens strategiska roll. Denna samsyn
förändrades under och efter första
världskriget. Det svenska intresset för
minan var oförändrat stort medan intresset i USA minskade radikalt.
Minkrigföringens karaktär och elen
revolutionerade utveckling som minan
genomgick under andra världskriget,
väckte ånyo USA: s intresse för minvapnet Avståndsminans offensiva potential
kopplat med förmågan att fälla minor
från flygplan och ubåt var faktorer som
bidrog starkt till förändringen. Minans
offensiva utveckling uppfattades av artikelförfattarna i TiS som ett hot mot baser
och hamnar m.m. varvid intresset för den
defensiva kapaciteten ökade.
Amerikanerna fick uppleva den defensiva sidan av minkrigföringen i kriget
mot Nordkorea. De defensiva min eringarna i Wonsan fråntog amerikanerna
herraväldet till ;,jöss. Händelserna i Won-
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san påverkade i högsta grad de båda
ländernas syn på minans defensiva kapacitet. Minan kunde ifrågasä tta och frånta
en supermakt kontrollen till sjöss. Erfarenheterna efte r Wonsan fick USA att
inse konsekvenserna av en ineffektiv
min röj n i ngsförmåga .
E rfarenhete rn a efte r Vietnamkriget
visade på mina ns offensiva förmåga och
minrö jningsfunktionens betydelse. Under Vietnamkriget debuterade minan
och minröjningsfunktion en som politi ska
redsk ap i fredsförhandlingarna med
Vietnam.
U nder 1980-talet publicerades, i NIP
och TiS, artikl ar om Sovjetunionens offensiva mineringsförm åga. Intresset fo kuserades i första hand på hur att försvara he mmafarvatte n med defensiva minor
och minröjningsresurser. l USA startade
en deba tt om behovet av att bygga upp
en organisation som kund e försvara den
amerikanska kusten mot offensiva minor.
1990-talet har dominerats av erfarenheterna efter kriget mot Irak. En debatt
om krigföring i kustnära vatten har återigen aktuali serats. Många argument och
diskussioner i artiklarna efter Desert
Storm liknar till stora delar disk ussionerna efter Korea- och Vietnamkriget. l artiklarna påtalades att en effektiv offensiv
och defensiv minkrigförin g är avgörande
för att lyckas med kustnära operationer.
Under 1990-talet förekom flera artiklar i
TiS som behandlade ett svenskt deltagande i en internationell minröjningsstyrka. Enligt artiklar i TiS visade de
svenska minröjningsoperatione rna i Baltikum på att minröjningsförbanden kan
utnyttjas för att främja den säkerhetspolitiska situationen på och omkring Östersjön . Minröjnin gen fick en säkerhetspolitisk dimension som passar väl in för att
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skapa stabilitet i vårt nä rområde. Minröjningsresurse rn a anses som en global
bristvara. De svenska operation e rna i
Baltikum komme r att bidra till det internationella sa mfund ets intresse, att få
med svenska e nheter i internationell a insatser.
U töver ova nståe nde hände lser och
skeenden är den tekniska utveck lingen
en starkt bidragande orsak till att minkrigföringen har fått en mer fr amträda nde ro ll. Följande tekniska utveckling har
varit viktig för minkrigföringens utveckling mot ett strategiskt vapen. U nde r första världskriget var det massproduktionen och min ans förbättrade effektivitet
som fö rändrade dess strategiska ro ll. Utvecklingen av avståndsminan och förmågan att fäll a från fl ygpl an och ubåt var
avgörande fö r minans offensiva roll under andra världskriget. Denna teknik förfinades under Vietnamkriget där minan
kunde utnyttj as som ett politiskt vapen.
För Sverige har minröjn ingen alltid varit
av intresse. Enligt TiS har den tekniska
utvecklingen av minröjningsfunktionen
alltid varit strategisk viktig för skyddet
av handelssjöfarten och vår kust. Den
tekniska utvecklingen av minröjningssystemen i Sverige har bidragit till att minröjningen under 1990-talet blev ett verktyg för säkerhetspolitiken. I USA har
minröjningens roll inte varit lik a påtaglig
som den en ligt TiS varit i Sverige. Det är
först med erfarenheter från Kore ak riget
och Vietnam och helikopterns utveckling
till svepdragare som minröjningsfunk tionen få tt en utökad roll i USA.
Slutligen anser jag att följande faktorer är av väsentlig betydelse för att förklara ski llnaderna mellan USA:s och
Sveriges syn på minkrigföringen. Av betydelse är Sveriges geografiska placering
och närheten till Sovjetunionen. Sveriges

geografiska placering har tvingat svensk
handelssjöfart och sjöförsvar att leva
med minhotet längs den svenska kusten
och i Nordsjön unde r två världskrig. Sovjetunione ns offensiva min erin gskapacitet kombine rad med de idealiska förut sättningar för minkrigföring so m råder i
Östersjön samt de korta avs tånden , är
unika förh ållanden vi lk a påverkat Sveriges syn på minkrigföringen. Avsaknaden
av motsvarande förh å llanden i de amerikanska hemmafarvattnen är e n avgörande faktor för den amerikansk a synen på
minkrigföringen. E n annan faktor, som
jag tror har varit avgörande, är den
svenska ne utraliteten, där Sverige måste
lita på egna resurser för att få in förnödenheter till landet. Att skydda handelssjöfarte n är och har varit livsviktigt för
Sverige. USA var också neutralt i inledningen till de båda världskrige n och beroende av handelssjöfarten , me n minhotet mot de amerikanska hemmafarvattnen och dess närhet var förh ållandevis
låg. Ä ven e tt antal psykologiska faktorer
påverkar synen på minkrigföringen i
USA. Den amerikanske officeren är farkostorienterad; min a n har ingen motor
och är inte kopplad till någon speciell farkost elle r plattform . En annan psykologisk faktor är att minan inte behöver
döda för att fullfölja sin uppgift; spän ningen i det taktiska stridsförloppet saknas.
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Bokanmälan
Beckholmen - en hotad miljö i Stockholm
"Upplev Beckholmen! " Så ropades det
ut 1988. Sveriges segelfartygsförening arrangerade den första Beckholmsdagen.
" Folk kom och tittade. Vad är det här för
en ö? Har den legat här hela tiden? Mitt i
stan? Mittemot Skansen? Driver ni med
oss? Nej , så här underbart är det. Ser ni
ljuset i dockorna? Ser ni knippnejlikan
som kommit från Kapprovinsen med
barlast för 100 år sedan". Så skriver Hakon Malmborg i boken BECKHOLMEN.
För läsarna av Tidskrift i Sjöväsendet
är Beckholmen måhända mest känd som
hemort för Radarskolan . Många har
tjänstgjort ombord på fartyg som nyttjat
dockorna. För andra är Beckholmen
tämligen okänd. Det är troligt att många
inte känner till att denna idag aktiva maritima miljö mitt i Stockholm är hotad.
Nu har det kommit en bok om Beckholmen med ett antal uppsatser, som på ett
utmärkt sätt beskriver holmens historia,
nuvarande verksamhet och vad framtiden kan innebära.
Ståthållare Björn Sprängare skriver i förordet bland annat:
"Beckholmen är dock hotad. Möjligheterna att kunna fortsätta med den nuvarande maritima verksamheten kräver investeringar, inte oöverstigliga, men ändå
svåra att motivera på rent kommersiella
grunder. Skulle någon planförändring i
Beckholmens omedelbara närhet förverkligas, kommer bl a miljöskäl göra det
omöjligt att fortsätta nuvarande varvsverksamhet ... Många människors stöd
för Beckholmen är därför nödvändigt
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om vi skall lyckas bevara denna unika
miljö och få investerare och bidragsgivare att våga satsa på holmens framtid "
Hagman & Co Arkitektkontor, som i
samarbete med bland annat Beckholmens vänförening har producerat boken ,
redovisar en utmärkt kronologi över
Beckholmen och Djurgårdsvarvet- kvarteret Grönland . Den börjar med 1633 när
Albrecht Schmidt etablerar ett becksjuderiverk på Biskopsholmen som då byter
namn till Beckholmen.
Björn Hallerdt betonar i sin uppsats
områdets centrala betydelse för Stockholm som sjöfartsstad. Marknadens aptit
på attraktiva strandområden har lett till
att hamnens mark tagits i anspråk för
andra ändamål. Detta är ett kvarstående
hot som måste mötas om Stockholm
skall bibehålla sin karaktär av levande
sjöstad ."
Ekoparken är världens första nationalstadspark . Henrik Waldenström ger
en uttömmande beskrivning av denna
unika park, där Beckholmen är en del
som också omfattar området från Sörentorp i norr till Fjäderholmarna i öster.
Boken innehåller ett avsnitt utdrag
om Vasa, som ju Anders Franzen på
1950-talet återfann utanför Beckholmen
och som inledningsvis dockades in i
Beckholmsdockan innan fartyget till slut
förlades till Vasavarvet på Djurgården.
Olof Nelson visar på behovet av ett reparationsvarv med dockor mitt i Stockholm . Närmaste torrdockor utanför
Stockholm finns i Åbo och i Oskarshamn!
Erik Söderberg berättar i sin artikel
om hur dockorna och reparationsvarvet
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på Beckholmen fungerar samt hur arbetet bedrivs på de gästande fartygen från
när ocb fjärran. Detta ger en intressant
inblick i behovet av detta reparationsvarv.
Det är en synnerligen intressant och

lättläst bok, som även innehåller ett stort
antal vackra och intressanta fotografier i
färg - de flesta tagna av Joakim Kröger.
Härutöver finns många illustrativa äldre
kartor och bilder.
B-G T
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