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Tackför 
att vi lever! 

Hjälp fler! 
Giro 900 800-4 Röda korset 

Meddelande 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Nr 7/2001. Kungl. Örlogsmannasällskapets 230:e högtidssammanträde 15 november 
2001 i Karlskrona 

(Utdrag ur protokoll) 

Sammanträdet ägde rum i Marinmuseum i Karlskrona i närvaro av 88 ledamöter och 
inbjudna gäster. 

§ 2 

§3 

§4 

§5 

Föredrogs föregående protokoll och lades till handlingarna. 

Föredrogs årsberättelsen och lades till handlingarna. 

Valdes ledamoten Göran Larsbrink till ordförande för nästa verksamhetsår. 

Omvaldes ledamoten Bengt Andersson till vice ordförande för nästa verksam-
hetsår. 

§ 6 Infördes och överlämnades diplom till nyinvalda. 

§ 7 Högtidssammanträdet ajournerades. 

§ 8 Sammanträdet återupptogs. 

§ 9 Redogjorde sekreteraren för verksamheten under det gångna året samt före
drog ledamoten Jan Bring utdrag ur minnesteckningar över under året avlidna 
ledamöter. 

§ 1 O Tillkännagavs och utdelades årets belöningar. 

§ 11 Höllledamoten Torsten Lindh anförande under rubriken "Tre år som general
inspektör för marinen- blev det som jag tänkt mig? " 
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§ 12 Höll hedersledamoten Claes Tornberg anförande under rubriken "I Eugenies 

kölvatten och anda " . 

§ J3 Höll preses i Kungl. Vetenskaps, Historie och Antikvitets Akademien, profes

sor emeritus Inge Jonsson anförande under rubriken "Akademisering av den 

högre officersutbildningen". 

§ 14 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets avgående ordförande, hedersledamoten 

Bertil Björkman anförande vid sitt nedläggande av ämbetet. 

§ 15 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets nyvalde ordförande, ledamoten Göran 

Larsbrink anförande vari han avtackade och utdelade akademiens guldmedalj 

till hedersledamoten Bertil Björkman. 

Vid protokollet 

Herman Fältström 
sekreterare 

Redaktionen byter adress: 
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Från och med l januari 2002 har redaktionen nedanstående adress: 

TidskrUt i Sjöväsendet 
c/o Wigert 
Pilgatan5A 
352 36 VÄXJO 

Telefon: 0470-212 45 alt. 070-582 6385 
Telefax: Saknas 
E-mail: !ars. wigert@telia.com 

Korresponderande ledamoten 
KLAUS-RlCHARD BÖHME 

Docent Klaus-Richard Böhme var fram till sin 
pensionsavgång 2000 chefför militärhistoriska avdelningen 
vid Försvarshögskolan 

Socialistiska amiraler- Iakttagelser rörande 
amiralsutnämningarna i Östtyskland1 

Inträdesanförande hål/el vid Kungl. Orlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde i 

Stockholm 31 ok!Ober 2001 

Enligt de allierades beslut skulle det i maj 1945 besegrade Tyskland inte ha några 

stridskrafter. Som bekant blev det inte så. Till följd av de politiska omständigheterna 

fanns det tio senare återigen rätt betydande tyska militära styrkor, bland annat 

sjöstridskrafter. 1945 upplöste de tre huvudallierade "Kriegsmarine" och övertog 

dess materiel och institutioner. Amerikanerna och engelsmännen utnyttjade dock 

personal och fartyg från "Kriegsmarine" för minsvepning. Dessutom använde de 

tyska marinofficerares kunskaper för sina underrättelsetjänster. Det gjorde inte 

Sovjetunionen, vilket framför allt berodde på att relativt få tyska marinofficerare 

hade hamnat i ryskt fångenskap och ännu färre ville samarbeta med ryssarna. 

Frågeställningar 
I det följande behandlas frågan i vad mån 
östtyskarna lyckades skapa en profes
sionell officerskår. Detta skall ske genom 
att titta på den östtyska amiralskåren, när
mare bestämt dess sammansättning, socia
la bakgrund, utbildning m.m. I detta sam
manhang skall även frågan om ett eventu
ellt arv från Kriegsmarine tas upp. 

Den östtyska upprustningen 
I den sovjetiska ockupationszonen börja
de återupprustningen redan i april 1946, 

då det beslöts att sätta upp polisära be
redskapsstyrkor. De var militärt organi
serade och förlagda i kaserner. Från bör
jan hade kommunisterna skaffat sig kon
troll över dem. Politiska officerare till sa t
tes 1948. Den l oktober 1952 infördes 
militära grader. Till militära styrkor blev 
de officiellt den l mars 1956. 

Den sjömilitära återupprustningen 
kom i gång först 1950. Detta kan framför 
allt förklaras med att den kommunistiska 
regimen för att säkra sin makt naturligt
vis först skapade styrkor som kunde sät
tas in vid inrikes oroligheter. 

' En utförligare och dokumenterad version finn s i MHT 2001. 
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Den östtyska marinen 
Personal 
Mellan 1950 och 1955 växte marinens 
personal från 2 250 till 10 000 man. Från 
1956 och fram till mitten av 1960-talet 
ökades den till knappt 17 000 man. Den
na styrka behölls fram till l 989. Vid mo
bilisering hade den vuxit till c:a 30 000 
man. Sedan 1956 var marinen den minsta 
av de östtyska försvarsgrenarna. 

Materiel 
Den östtyska marinen koncipierades för 
samverkan med den sovjetiska baltiska 
flottan och med den polska flottan . Detta 
innebar att dess utrustning, struktur m. m. 
bestämdes utifrån den sovjetiska krigs
planläggningen. Den östtyska marinen 
skaffade sig mellan 1950 och 1960 kapaci
tet för minröjning och -läggning, ubåtsj akt 
och ytattack. Under 1960-talet fick den 
förmåga att bekämpa sjömålmed landba
serade robotar, att genomföra landstig
ningsoperationer och att bedriva ubåts
jakt med helikoptrar. Sedan 1987 kunde 
den bekämpa sjömål med flyg. Samtidigt 
ökades kapaciteten på underhållssidan. 
1989 förfogade den östtyska marinen över 
107 örlogsfartyg med ett deplacement på 
65 150 t och över 44 hjälpfartyg med ett 
deplacement på 55 640 t. 

Ska{>andet av den östtyska 
marmofficerskåren 
Östtyskland kunde vid uppsältandet av 
sin marin inte falla tillbaka på högre offi
ce rare från Kriegsmarine. Ur ideologisk 
synvinkel var detta en fördel för kommu
nisterna som ville ersätta de gamla eli
terna med socialister. Å andra sidan 
behövdes fackmilitära kunskaper. Dessa 
fanns huvudsakligen hos f.d. sjömän från 
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Kriegsmarine. I en systematisk värv
ningsaktion sökte man förmå dessa att 
återinträda i militär tjänst. Av olika skäl 
hade man en viss framgång: De erbjöds 
befordran till officer och underofficer 
utan längre teoretiska studi er, bättre be
talning och bättre mat. 

Till personalen från Kriegsmarine 
kom män som tjänstgjort i handels- eller 
fiskeflottan och vid sjöpolisen. För att sä
kerställa rekryteringen av yngre personal 
engagerades den kommun istiska ung
domsorganisationen och arbetsförmed
lingarna. De sistnämnda hade ett i vissa 
fall rätt övertygande argument för tjänst
göring i marinen. Som enda alternativ er
bjöd de nämligen arbete i urangruvan. 

Under uppbyggnadsfasen var de fles
ta officerare tidigare underofficerare 
från Kriegsmarine och de fl esta underof
ficerare hade tjänstgjort som matroser i 
samma organisation eller som soldater i 
andra tyska vapensl ag. Deras kunskaper 
var otillräckliga. Marinens stora problem 
var bristen på kompetenta instruktörer. 
Denna brist lyckades man efterhand av
hjälpa genom att förm å personalen till 
kompletterande utbildning, genom hjälp 
av sovjetiska instruktörer och genom ut
bildning vid sovjetiska skolor. Den första 
utbildningen av östtyska officersaspiran
ter i Sovjetunionen genomfördes 1952 -
1954 för en grupp med 49 elever i Kali
ningrad. 

Undan för undan förbättrades och 
förlängdes den östtyska sjöofficersut
bildningen. Sedan 1972 varade den i fyra 
år, absolverades den i Sovjetunionen i 
fem år, som dessutom föregicks av ett års 
förberedelser i språk och naturveten
skapliga ämnen. Tack vare den förbättra
de skolutbildningen höjdes även nivån 
bland officersaspiranterna. I motsats till 
armen och i viss mån även till flygvapnet 

hade marinen inga problem att rekrytera 
kompetenta officersaspiranter. Fram till 
1963 måste all stabsutbi ldning genomför
as i Sovjetunionen. Först då fick den re
dan 1959 öppnade östtyska militärhög
skolan i Dresden en marinlinj e. 

Det tycks ha varit gynnsamt för karri
ären att ha fått utbildning i Sovjetunio
nen. Rent objektivt bör dock konstateras 
att utbildningen i Sovjetunionen inte 
minst gav sådana kunskaper i ryska språ
ket och om de sovjetiska vapensystemen 
och militära rutinerna att den underlätta
de samarbetet med den huvudallierade. 
Utbildningen i Sovjetunionen ski lde sig 
på ett par punkter från den i Östtysk land. 
Således lästes vid officershögskolorna i 
Baku, där östtyskarna utbildades, nästan 
dubbelt så mycket naturvetenskapliga 
ämnen och språk än vid den östtyska 
officershögskolan i Stralsund. Vidare var 
där och vid sjökrigsakademin i Lenin
grad i Östtyskland förbjuden litteratur 
tillgänglig. Inte minst behandlades vissa 
ämnen mera öppet än i Östtyskland, t.ex. 
de t tyska ubåtskriget under båda världs
krigen och det tyska anfallet mot Norge. 

Ett ideologiskt inslag i den östtyska 
krigsmakten var de politiska officerarna. 
De utgjorde knappt 20 % av officerskå
ren. I början hade de politiska officerarna 
mycket ringa militära fackkunskaper, 
men efterband skärptes kraven på dem i 
detta avseende. Samtidigt var de militära 
cheferna ansvariga för sina underlydan
des korrekta politiska inställning. På så vis 
suddades gränsen mellan fack- och polit
officerarna ut. Åtminstone på högre nivå 
blev det möjligt att officerare omväxlande 
kunde tjänstgöra i båda positioner. 

Amiralerna 
De två män som 1950 fick i uppdrag att 
börja uppsättningen av den östtyska 

marinen, var Felix Scheffler som chef och 
Friedrich Elchlepp. 

Scheffler var född 1915. Efter nioårig 
skolgång hade han utbildat sig till färg
handlare. 1933 till l 936 hade han varit 
matros i handelsflottan. 1937 började han 
sin tjänstgöring i Wehrmacht, där han a
vancerade till fanjunkare i ingenjörstrup
perna. 1941 togs han tillfånga av ryssar
na. Under intryck av det han fick veta om 
tyskarnas krigsförbrytelser i Sovjetunio
nen blev han kommunist och deltog i 
sovjetiska partisaninsatser. 1947 kom 
han till den sovjetiska ockupationszonen 
i Tyskland. Där blev han politiskt aktiv 
för kommunisterna. Som chef för den 
nya avdelningen tillades han kommen
dörsgrad. 

Friedrich Elch lepp var född 1924 som 
son till en läroverkslektor. Efter student
examen inträdde han 1941 som officers
aspirant i Kriegsmarine. Fram till krigs
slutet avancerade han till löjtnant. Efter 
att ha släppts ur engelskt fångenskap 
återvände han till sin hemstad Halle, där 
ban läste juridik. 1946 anslöt han sig till 
kommunistpartiet. Efter att ha avlagt ju
ristexamen och disputerat 1948 utnämn
des han till chef för en skola som utbilda
de förvaltningspersonaL Från denna post 
kallades han ti ll sin tjänst i marinen. Han 
utnämndes omedelbart till kommendör
kapten och befordrades fem månader se
nare till kommendör. 

Marinledningen tillsattes mellan juni 
och oktober 1950. Chef för marinen och 
viceamiral blev Valdemar Verner. Han 
var född 1914 och hade utbildats till 
dekoratör. Han kom från en kommunis
tisk familj som efter Hitlers makttillträde 
emigrerade till Sovjetunionen, där för
äldrarna föll offe r för Stalins terror. Ver
ner förblev dock stalinist och insattes för 
illegalt kommunistiskt arbete i Tyskland 
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och i Danmark. 1945 kom han till den 
sovjetiska ockupationszonen, där han 
fick olika uppdrag av kommunistpartiet. 
På order av Sovjetunionen utsågs han till 
chef för marinen trots att han aldrig haft 
med marina frågor att göra och heller 
inte hade någon annan militär erfaren
het. Verner fick senare, 1952, av ryssarna i 
uppdrag att bygga upp den östtyska mili
tära underrättelsetjänsten, som åtminsto
ne i början var speciellt inriktad på Dan
mark. 

Stabschef blev Scheffler, chef för den 
politiska avdelningen Erwin Bartz, chef 
för underhållsavdelningen Paul Blech
schmidt och chef för personalavdelning
en Richard Fischer. Alla utom Blech
schmidt utnämndes till konteramiraler. 
Blechschmidt blev enligt sovjetiskt 
mönster generalmajor. 

Bartz, Blechschmidt och Fischer var 
gamla kommunister. Äldst var Fischer, 
född 1906. Blechschmidt var ett år yngre 
och Bartz var född 1911. Alla saknade 
sjömilitär erfarenhet. 

Fischer, som var snickare, satt under 
nazisttiden inspärrad i tukthus och kon
centrationsläger. 1945 blev han kriminal
polis i Berlin, innan han förflyttades till 
marinen. 

Blechschmidt var folkskollärare. På 
grund av sin kommunistiska verksamhet 
förlorade han sitt arbete och satt i tukt
hus åren 1934 till 1936. 1942 inkallades 
han till infanteriet. Året därpå desertera
de han till ryssarna. Efter återkomsten 
till Tyskland 1945 insattes han först i lo
kalförvaltningen , innan han l 950 förflyt
tades till marinen. 

Bartz var utbildad verktygsmakare. 
Efter nazisternas makttillträde arbetade 
han ill egalt mot dem. För detta dömdes 
han till 2 1/2 års tukthus. 1942 inkallades 
han till en straffbataljon i armen. Ä ven 
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där fortsatte han sitt illegala arbete och 
arresterades och åtalades 1944. Han lyck
ades dock fly till de grekiska partisaner
na.l945 återvände han till Berlin, där han 
arbetade i kommunalförvaltningen. Mel
lan oktober 1949 och maj 1950 gick han 
en kurs vid sjökrigsskolan. 

Den kommunistiska ledningen ansåg 
tydligen att marinen behövde en mera 
kvalificerad stabschef. Därför insattes 
den 1 maj 1951 Heinz Neukirchen som 
konteramiral i denna befattning. Neukir
chen var född 1915. Efter realexamen 
hade han svårt att få arbete. Han sökte 
sig då 1935 till Kriegsmarine. Som matros 
på kryssaren Köln deltog han på Francos 
sida i det Spanska inbördeskriget och de
korerades. Han avancerade till underof
ficer och slutligen till löjtnant i Kriegs
marine, där han bl. a. tjänstgjorde som po
litofficer. Han tillfångatogs av ryssarna. I 
sovjetisk fångenskap gick han en antifas
cistisk omskolning. I slutet av 1949 kom 
han till Östtyskland, där han blev poli
tiskt aktiv. Neukirchen befordrades 1964 
till viceamiral. Som stabschef fungerade 
han till den siste november 1965. Då fick 
han lämna militärtjänsten och utnämn
des till chef för sjöhandeln och hamn
administrationen. Denna omplacering 
var en följd av politiska omständigheter. 
I de ömsesidiga beskyllningarna mellan 
Öst- och Västtyskland , att respektive sida 
använde sig av f.d. nazistiska officerare 
bedömdes Neukirchen som en belast
ning. 

Enligt ett 1957 fattat principbeslut 
skulle f.d. officerare i Wehrmacht senast 
efter 1960 inte få tjänstgöra i chefs- och 
stabschefsbefattningar utan på sin höjd 
som instruktörer och lärare. Detta tilläm
pades på Elchlepp. Han utnämndes 1960 
till sjöhaverikommissarie. Befattningen 
var avsedd för en konteramiral, men 

Elchlepp utnämndes till graden först i 
samband med pensioneringen 1984. 

När den östtyska marinen organisera
des skulle det enligt planerna finnas en 
viceamiral och fyra konteramiraler. Fram 
till 1954 ökades antalet amiraler till åtta 
och fram till1989 till 30. Ett speciellt drag 
för den östtyska militären var att gene
rals- och amiralsbefattningarna ingalun
da alltid besattes med generaler och ami
raler eller att de personer, som tjänstgjor
de i respektive befattning utnämndes till 
dessa grader. 1989 skulle det enligt plan 
finnas 30 amiraler. Det fanns enelast 18. 
Ett annat särdrag var, att kommendörer 
och även kommendörkaptener kunde 
tjänstgöra i amiralsbefattningar, men 
först när de ansågs duga, befordrades de 
till konteramiraler. 

Utifrån denna östtyska praxis att till
sätta respektive utnämna amiraler kan 
elen östtyska amiralskåren indelas i fyra 
grupper enligt de perioder under vilka 
deras medlemmar insattes i sina befatt
ningar respektive befordrades till amira
ler. För den första gruppen, som presen
terats ovan, sammanföll givetvis tillsätt
ningen och utnämningen tidsmässigt. 

Nästa grupp räknar nio personer. D e 
insattes i amiralsbefattningar mellan 
1952 och 1972, men befordrades först 
mellan 1959 och 1976, i ett fall först 1984. 
Dessa två grupper benämns här "grun
dare I" och "grundare II" . 

I grupp Il inräknas Elchlepp, som 
dock utgör ett specialfall. Utöver honom 
finns där åtta officerare. Ålclersmässigt 
är gruppen ganska homogen. Sex office
rare var födda mellan 1920 och 1924. Å 
andra sidan finns där den äldste av alla 
östtyska amiraler, Bruno Wansierski. 
Han var födcl1904 snickare till yrket och 
gammal kommunist. Uneler kriget tjänst
gjorde han som matros i Kriegsmarine. 

Efter kriget arbetade han i olika partipo
litiska funktioner, innan han 1952 skicka
des till marinen och där utbildades till 
politisk officer. Han utnämndes till kon
teramiral1963 och befordrades till vicea
miral 1971. 

Politiska officerare var även Rudi 
Wegner och Walter KUhn . Wegner, född 
1923, var smed till yrket. Under kriget 
hade han varit unelerofficer i såväl 
Kriegsmarine som de tyska pansar
trupperna. 1947 blev han aktiv för kom
munistpartiet och 1950 inträdde han i 
marinen. 1968 utnämndes han till konte
ramiral. KUhn, född 1920, var utbildad 
snickare. Han inkallades 1940 till Kriegs
marine, där han avancerade till underof
ficer. Redan 1945 inträdde han i polisen , 
där han utbildades till politisk officer. 
1951 förflyttades han till marinen. Han 
utnämndes till konteramiral 1976. Såväl 
Wegner som KUhn besökte elen sovjetis
ka sjökrigsakademin och tjänstgjorde 
även i icke politiska befattningar. 

Ytterligare en amiral hade seelan 1945 
tjänstgjort i den östtyska polisen respek
tive militären- Heinrich Jordt. Han hade 
utbildat sig till smed, men medan 1937 
och 1945 tjänstgjort i Kriegsmarine, där 
han befordrats till underofficer. Redan 
1949 till1950 hade han fått en lantmilitär 
utbildning i Sovjetunionen. Året därpå 
förflyttades han till marinen. 1974 befor
drades han till konteramiral. 

Tjänstgjort i Kriegsmarine hade ytter
ligare två av amiralerna, Johannes Streu
bel och Wilhelm Nordin . Streubel , född 
1921 , hade utbildat sig till elmontör, in
nan han 1939 inkallades till Kriegsmari
ne, där han hade avancerat till kaelettser
geant ( Fähnrich z. S.) . 1946 anslöt han sig 
till kommunistpartiet och arbetade som 
lärare och kommunaltjänsteman, innan 
han 1950 inträdde i marinen. Där använ-
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des han till en början i politiska funktio
ner, innan han mellan 1956 och 1957 be
sökte den sovjetiska sjökrigsakademin. 
Därefter tjänstgjorde han även i icke-po
litiska befattningar. Således var han från 
1964 till 1971 marinens stabschef. 1964 
utnämndes han till konteramiral. Han 
fördes dock åt sidan genom att 1972 ut
nämnas till chef för armemuseet. 

Nordin var född 1924 och utbildad 
kypare. 1941 hade han inkall ats till 
Kriegsmarine. J 946 hade han anslutit sig 
till kommunistpartiet och blivit polis. 
1950 hade han förflyttats till marinen, där 
han huvudsakligen tjänstgjorde i befatt
ningar som utbildare och skolchef. 1955 
till 1956 besökte han den sovjetiska 
sjökrigsakademi n. Från 1970 till 1976 var 
han chef för den östtyska militärhögsko
lans marinlin je. Därefter och fram till sin 
pensionering 1984 var han chef för mari
nens officershögskola. Till konteramiral 
utnämndes han J 966 och till viceamiral 
befordrades han 1978. 

l gruppen fanns vidare Heinz Irm
scher, född 1920. Han kom från handels
flottan , där han tjänat upp sig från 
skeppsgosse till officer. 1946 anslöt han 
sig till kommunistpartiet och blev verk
sam som dess funktionär på lokalplan. 
1950 inträdde han i marinen. Han var en 
av de få östtyska amiraler som inte fick 
någon utbildning i Sovjetunionen, men 
han avancerade ändå till chef (ör mari

nens officershögskola. Han utnämndes 
1971 till konteramiral. 

Ingen anknytning till sjön hade däre
mot den officer i gruppen, som avancera
de längst, Wilhelm Ehm. Han var född 
1918 och hade utbildat sig till elmontör. l 
ungdomen var han även aktiv i olika so
cialistiska ungdomsorganisationer. 1939 
inkallades han till de tyska signaltrupper
na , där han avancerade till underofficer. 

lO 

Efter att ha släppts ur sovjetisk fången
skap anslöt han sig 1948 till kommunist
partiet och arbetade politiskt. 1950 in
trädde han i marinen och blev till en bör
jan specialist för signaltjänsten och sena
re chef för underhå llstjänsten. När Ver
ner 1959 utsågs till chef för den politiska 
avdelningen inom försvarsdepartemen
tet , utnämndes Ehm till konteramiral och 
till chef för marinen. l denna befattning 
stannade han kvar till 1987, med ett av
brott J 961 till 1963, då han besökte den 
sovjetiska sjökrigsakademin. Han be
fordrades till viceamiral 1964 och till 
amira11977. 

Det kan således konstateras att de 
bland dessa 15 "grundare" fanns fem 
gamla kommunister, av vilka fyra inte 
hade någon som helst sjömilitär erfaren
het. En hade dock i fem år tjänstgjort 
som matros i Kriegsmarine. Bland dessa 
15 amiraler fanns åtta män , som hade 
tjänstgjort i Kriegsmarine och där nått 
fö lj ande slutbefattningar: två som matro
ser, tre som underofficerare, en som ka
dettsergeant och två som löjtnanter. Två 
av amiralerna hade varit underofficerare 
i den tyska armen. En kom från handels
marinen. 

Att relativ många f.d . soldater och un
derofficerare gjorde karriär i den östtys
ka krigsmakten och nådde generals- och 
amiralsgrader är känt tack vare den tidi
gare forskningen. Däremot har forsk
ningen märkligt nog inte beaktat att det 
här förelåg en kontinuitet från nazistti
den. Kommunisterna gick medvetet in 
för att skapa nya eliter, som inte hade nå
gon anknytning till de sociala skikt från 
vilka de gamla e li terna rekryterats. Detta 
gällde inte minst den militära eliten. Ser 
man speciellt till de ovan behandlade 15 
amiralerna kan också konstateras att de 
med ett undantag hade en helt annan än 

den traditionella sociala bakgrunden för 
tyska marinofficerare. Öppningen av of
ficersbanan för andra än anhöriga av de 
sociala skikt, från vilka officerarna tradi
tionellt hade rekryterats, hade emellertid 
börjat långt innan kommunisterna kunde 
driva sin linje. Frågan var aktuell redan 
före Första världskriget. Den tyska krigs
makten motsatte sig emellertid en social 
breddning av officerskåren. l detta avse
ende var marinen strängare än de tyska 
armeerna. Under Första världskriget var 
det omöjligt att hålla fast vid denna per
sonalpolitik. Efter Första världskriget 
kunde den tyska krigsmakten tack vare 
Versaillesfördraget återgå till den tidiga
re personalpolitiken och även skärpa 
den. Till de fåtaliga platserna som offi
cersaspiranter fanns det så gott om sö
kande att man kunde välja och vraka 
bland dem enligt sina social-politiska 
önskemål. Detta var inte längre möjligt 
efter 1933. Av ideologiska skäl motsatte 
sig nazisterna att officersbefattningarna 
var förbehållna vissa sociala kretsar. l 
detta avseende skilde de sig således inte 
från kommunisterna. Deras strävanden 
främjades av den snabba upprustningen . 
Under kriget accelererade denna utveck
ling, eftersom de stora förlusterna tvinga
de till att försöka ta vara på varje offi
cersämne. 

Detta demonstreras av karriären för 
två av de ovan nämnda östtyska amira
lerna: Neukirchen och Streubel. Ingende
ra hade någon skolutbildning som hade 
kvalificerat honom för att söka till offi
cersutbildningen. Neukirchen hade tagit 
realexamen. Streubel hade endast åtta
årig folkskola. Tack vare Kriegsmarines 
stora behov av befällyckades de avance
ra till underoffice rare och sedan till offi
cer respektive till kadettsergeant J sam
manhanget kan påpekas att redan ett 

avancemang till underofficer kunde upp
fattas som ett önskvärt socialt steg uppåt. 
En av de östtyska generalerna har be
skrivit att han efter skolan medvetet val
de att utbilda sig till underofficer, efter
som han inte ville bli gruvarbetare som 
sin far. I vad mån några av de ovan 
nämnda amiralerna gjort ett liknande yr
kesval går inte att avgöra på grundval av 
de publicerade uppgifterna om dem . 
Konstateras kan att tre inte undvikit att 
avancera till underofficer. Sak samma 
gäller för de två män som varit underoffi
cerare i armen. Den kommunistiska per
sonalpolitiken vad gällde rekryteringen 
av officerare anknöt således till en pro
cess som hade inletts av nazisterna och 
som påskyndats av kriget. 

De 1950 - 1951 respektive 1958 -
1976 (1984) tillsatta amiralerna var, med 
ett undantag unga, ur kommunisternas 
synvinkel pålitliga , men militärt knap
past särskilt kompetenta. Av dem fick 
åtta en kompletterande utbildning på ett 
respektive två år vid den sovjetiska sjö
krigsakademin. En vidareutbildades i ett 
år vid den östtyska militärhögskolan. 
Med tanke på att några av dem över hu
vud taget saknade sjömilitär utbildning 
och ingen genomgått någon stabsutbild
ning torde denna komplettering endast 
delvis ha kunnat avhjälpa deras bristan
de kompetens. 

Den följande gruppen kan betecknas 
som "byggarna". Den räknar 20 perso
ner, födda mellan 1928 och 1935, som 
mell an 1963 och 1983 insattes i amirals
befattningar, men som först mellan 1969 
och 1989 utnämndes till amiraler. Med
lemmarna var så gamla att de medvetet 
upplevt kriget. De flesta, 17 stycken, 
hade endast gått en åttaårig grundskola. 
Endast tre hade avlagt studentexamen. 
Å andra sidan kunde 19 redovisa en av-
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slutad yrkesutbildning, i de flesta fallen 
som hantverkare eller fackarbetare. 
Samtliga dessa amiraler fick en betydligt 
bättre och mera systematisk sjömilitär 
utbildning än de i de två äldre grupperna. 

Bland dessa 20 amiraler fanns fem av 
de officerare som 1952 - 1954 hade utbil
dats i Kaliningrad. Av dessa fick fyra sin 
stabsutbildning i Leningrad och en i 
Dresden. Ytterligare fem av dessa 20 
stabsutbildades i Leningrad. I Dresden 
fick åtta sin stabsutbildning. Av dessa 
amiraler hade så ledes fyra fått såväl sin 
första officersutbildning som sin stabsut
bildning i Sovjetunionen, ytterligare fem 
hade fått sin stabsutbildning där. 

I kullen fanns även Ehms efterträdare 
som marinchef, Theodor Hoffmann. 
Född 1935 hade han utbildats till lantar
betare och varit politiskt aktiv inom den 
kommunistiska ungdomsorganisationen 
innan han inträdde i marinen. Där avan
cerade han från matros till officersaspi
rant. Officersutbildningen genomgick 
han i Stralsund och stabsutbildningen i 
Leningrad. 1977 utnämndes han till kon 
teramiral. Tio år senare utsågs han till 
marinchef och befordrades till viceami
ral. Hoffmann gällde inte bara som mili
tärt kompentent utan även som försynt 
och artig. Som chef lyssnade han på sin 
personal. Hur stor respekt han åtnjöt vi
sade sig efter Berlinmurens fall. Den om
bildade kommunistiska östtyska reger
ingen utsåg honom hösten 1989 till för
svarsminister. I samband med det be
fordrade& han till amiral. Nästa regering, 
den första och enda fritt valda östtyska 
regeringen, tillsatte en civil försvarsmi
nister, men utnämnde Hoffmann till 
överbefälhavare. 

Sedan finns en fjärde grupp som kan 
betecknas som "den unga generationen". 
T den ingår fyra officerare, som mellan 

12 

1980 och 1985 insattes i amiralsbefatt
ningar, men först mell an 1983 och 1989 
utnämndes till amiraler. Gruppen är för 
liten att för att tillåta några längre gåen
de slutsatser. En intressant iakttagelse 
kan emellertid göras. Av dessa fyra hade 
tre studentexamen, men ingen utbildning 
till hantverkare eller fackarbetare. En 
hade efter 1 0-årig skolgång utbildats till 
mekaniker och sedan slagit in på offi
cersbanan. Detta är särskilt intressant 
med tanke på att kommunistpartiet vå
ren 1957 uttalat sig kritiskt om att det in
ställdes för många sökande med endast 
studentexamen som officersaspir an ter. 
Partiet önskade i första hand fackarbeta
re som sökande. Dessutom skulle det inte 
räcka med bara medlemskapet i den 
kommunistiska ungdomsorganisationen 
eller i det kommunistiska partiet för att 
bli antagen till officersutbildningen. Ut
tryckligen krävdes partipolitisk aktivitet 
av de sökande. Ingen av de här behandla
de fyra amiralerna hade före inträdet i 
marinen varit politiskt aktiv. Medlemmar 
i kommunistpartiet blev de i samband 
med eller något år efter att de börjat sin 
officersutbildning. Tre fick sin första offi
cersutbildning i Östtyskland, en i Baku. 
Tre fick sedan sin stabsutbildning i Le
ningrad, en i Dresden. 

Bland dessa amiraler fanns även Öst
tysklands siste marinchef, Rendrik Born. 
När Hoffmann blev försvarsminister, ut
sågs Born till hans efterträdare och be
fordrades till viceamiral. 

Om det kan betvivlas i vad mån ami
ralerna i grupper J och II hade nödvändig 
sjömilitär erfarenhet och utbildning för 
sina befattningar, råder det inget som 
helst tvivel om att amiralerna i grupper
na III och IV var väl kvalificerade i dessa 
avseenden. 

Ingen av gruppernas kompetens prö-

vades i krig. Här kanske man kan till åta 
sig funderingen om den kommunistiska 
regimen i Östtyskland verkligen trodde 
på den hotbild den utåt målade upp. De 
två första amiralsgrupperna torde ju 
knappast ha förfogat över den yrkes
kompetens som hade krävts i krig. Om 
den kommunistiska regimen på fullt all 
var trodde på ett nära förestående krig 
tog den här en mycket stor sjömili tär 
risk. Alternativet är att man inte ansåg 
hotet som så överhängande och därmed 
menade att ha fått tid på sig för att kunna 
bygga upp en ur kommunistisk synvinkel 
önskvärd amiralskår. Denna tid fick man 
även på sig. 

Amiralsgrupperna III och IV torde 
även återspegla den östtyska marinoffi
cerskårens tilltagande professionalitel. 
En viktig förklaring till detta är den sov
jetiska insatsen vid utbildningen. Men 
även officerarnas vilja att skapa något 
nytt och bättre än det som funnits under 
nazisttiden och det som byggdes upp i 
Västtyskland torde förklarar varför detta 
lyckades relativt snabbt. De som sökte 
till marinofficersbanan under i synnerhet 
de första åren fick stå ut med en del um
bäranden vad gällde mat och husrum. 
Problemet med otillräcklig bostadsför
sörjning på de marina garnisonsorterna 
fanns kvar under hela den östtyska tiden. 
Till detta kom att det var svårt för hust
rurna att få arbete på dessa orter. Det 
vållade även vissa svårigheter att ordna 
barnens daghems- och skolbesök. Dess
utom var deltagarna i de första officers
årgångarna tvungna att vid sidan om 
tjänsten komplettera sin skolutbildning. 
Vidare gick det åt en del tid till olika ar-

betsinsatser. Av ideologiska skäl, men 
framför allt på grund av brist på arbets
kraft måste officersaspiranterna och offi
cerarna arbeta i fabriker och framför allt 
i jordbruket. Ti ll detta kom att office
rarna fick engagera i s.k. samhällsuppgif
ter, dvs. i partipolitisk verksamhet. 

Mot officerarnas höga belastning stod 
vissa förmåner. Officerarna jämställdes 
med de s.k. produktionsarbetarna, vilket 
gav deras barn vissa fördelar, vad gällde 
skolgång och tillträde till universiteten. 
Det inrättades även speciella affärer, där 
officerarna kunde köpa varor som an
nars var svåråtkomliga i Östtyskland. 
Amiralerna åtnjöt därutöver speciella 
privilegier, vad gällde försörjningen med 
varor och bostäder. Den övriga befolk
ningen upplevde detta i många fall som 
orättvist. Efter Berlinmurens fall krävdes 
allmänt en undersökning om vissa gene
raler och amiraler hade förskaffat sig 
otillbörliga fördelar. En undersöknings
kommission tillsattes av den sista östtys
ka regeringen. Den fann att vissa genera
ler gjort sig skyldiga på denna punkt, 
men friade alla amiraler. 

Sammanfattningsvis kan sägas: Onek
ligen lyckades det kommunistiska Öst
tyskland att inom omkring 15 år skapa en 
professionell marinofficerskår, vars soci
ala bakgrund skilde sig starkt från den 
för officerarna i de tyska marinerna före 
1945 och i den västtyska marinen. På vä
gen dit hade emellertid östtyskarna an
knutit till en social process som inletts re
dan under Första världskriget, men som 
sedan medvetet främjats av nazisterna 
och som påskyndats av det stora officers
behovet under andra världskriget. 
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Ledamoten 
TORSTEN LINDH 

Konteramiral Torsten Lindh har nyligen lämnat den aktiva 
tjänsten efter tre år som marinens förste generalinspektör 

Tre år som Generalinspektör för marinen- blev det 
som jag hade tänkt mig? 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde 15 novem
ber 2001 i Karlskrona 

Mitt svar kan göras kort och koncist- Nej, inte alls! Enklast kan jag motivera det 
med att avslöja attjag inte alls hade trott attjag skulle bli genera/inspektör. Dessut
om är det så att när väl det enkla Jaktum att jag i alla fall skulle bli det väl var fast
lagt, så blev själva generalinspektörsskapet inte heller som jag hade tänkt mig. Det 
blev annorlunda, mycket annorlunda - både på gott och på ont. I min sista ledare i 
MarinNytt har jag försökt att sammanfatta svaret på frågan hur jag upplevde min 
tid som genera/inspektör, det lyder som följer: "Det har varit en utomordentligt an
genäm uppgift att under tre och ett kvarts år ha fått vara den främste företrädaren 
för marinen. Inget kan vara lättare och mer naturligt än att ha till uppgift att före
träda det varav hjärtat är fullt. Därmed vill jag absolut inte ha sagt att det alltid 
varit lätt i betydelsen utan svårigheter eller motgångar. Det var nog snarare så att det 
avriggningsskott mot försvarsgrenens innersta väsen som avfyrades den första juli 
1998 träffade hårt ochförorsakade allvarlig skada. På papperet var generalinspek
tören nära nog helt och hållet avväpnad- försatt ur stridbart skick- beslutsmanda
ten var praktiskt taget obefintliga. Vad som däremot bestod provet och höll skutan 
flott var sammanhållningen inom marinen, nätverket som fortsatte att fungera, den 
gemenskap som bygger på kunskap, insikt professionalism och väl utvecklad känsla 
för vad som duger och vad som inte duger i väpnad strid till sjöss eller i skärgård". 

Oerhört mycket har varit positivt och 
mycket skulle kunna sägas om framgång
ar vid FOST och GMC i Storbritannien, i 
PiP-sammanhang, vid minröjningsopera
tionerna i Baltikum, i utvecklandet av 
det moderna amfibiekonceptet Ja - och 
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så då de på gränsen till osannolika fram
gångar som vårt ubåtsvapen i sen tid har 
rönt såväl borta som hemma. Inget vore 
enklare än att göra detta anförande till 
en ganska skrytsam föreställning. Det 
skall det nu ändå inte bli. Den timma jag 

förväntade mig, har av akademiens se
kreterare reducerats till en kvart, som jag 
lyckats omförhandla till tjugo minuter 
( + ). Jag kommer därför att bli gnällig is
tället för skrytsam och tala om ting som 
förtjänar att uppmärksammas i avsikt att 
åstadkomma förändringar till det bättre. 

Jag knyter åter an till min sista ledare 
i MarinNytt Avriggningsskott - ja jag 
tycker faktiskt att liknelsen är relevant. 
Inflytandet och beslutsmandaten för en 
marinchef hade på tre generationer, från 
Börjesson till Lindh, deklinerat från chef 
direkt underställd regeringen och med 
omfattande beslutsmandat, via lednings
chef i högkvarteret till att från och med 
elen l juli 1998 bli någon slags marin gal
jonsfigur med befäl över Marincentrum, 
Örlogsskolorna, Sjöstridsskolan och Am
fibiestric\sskolan. Mitt ekonomiska an
svar och beslutsmandat var fjärran från 
de gamla marinchefernas och omfattade 
enelast Marincentrum. Det finns vissa 
verb man gärna ser i beskrivningen av 
det egna mandatet. Inrikta är ett sådant 
verb. Ditåt grabbar, ett angivande av 
färdriktning och huvuc\kurs. Jag hade 
inga inrikta i min instruktion. Besluta är 
ett annat bra verb. Jag hade ett besluta, 
jag beslutade om utnämning till kom
mendörkapten respektive överstelöjt
nant. Något som för övrigt inte längre är 
föremål för beslutsfattning i ordets 
egentliga bemärkelse. Befordran till ak
tuell grad är direkt avhängig genomgång
en utbildning och erhållna vitsord, "be
slutet" kräver inga överväganden och 
kan fattas av en datamaskin. l min in
struktion var stödja det vanligaste verbet 
i sällskap med leda, samordna och ut
göra. l mångt och mycket skulle jag bistå 
främst Högkvarteret med marin kompe
tens. Detta hade väl i och för sig varit en 
bra position givet att sakkunskap haft 

elen genomslagskraft jag tycker att elen 
förtjänar. Det har varit ömsom vin och 
ömsom vatten med den saken. 

Inför ommöbleringen elen l juli 1998 
stod det helt klart att elen som eftersträva
de ett direkt och påtagligt inflytande över 
vägvals- och framtidsfrågor absolut inte 
borde satsa på att bli generalinspektör. 
Det var heller inte vad ÖB hade föreslagit 
för min del. Att jag ändå blev generalin
spektör var helt och hållet regeringens 
"förtjänst". Något svar på frågan varför 
har jag- trots raka frågor- aldrig fått. Det 
är inte otänkbart att jag, i likhet med tidi
gare försvarsgrenschefer, gjordes ansvarig 
för de svarta hålen och därför skulle för
passas till ofarlig position. Det var ju först 
senare som det stod klart orsaken till de 
svarta hålen till sin absoluta huvuddel föll 
tillbaka på regeringens egen aningslöshet 
i fråga om anslagsförordningens effekter. 
Jag är ju också väl medveten om att jag 
genom åren inte precis har skaffat mig an
ledning att förvänta några belöningar som 
en följd av inställsamhet gentemot reger
ingsmakten. 

Nåväl, jag blev nu i alla fall generalin
spektör och med en plats i militärledning
en i ena hanelen och en stab med god kun
skap om de marina systemen i den andra 
borde det ju ändå, trots den formella 
maktlösheten, finnas möjligheter att på
verka såväl vägvals- som framtic\sfrågor. 
Allt enligt tesen kunskap är makt. Att av
saknaden av befälsrätt över de marina för
banden inte utgjorde något allvarligt hin
der i min roll som samordnare av den dag
liga verksamheten inom marinen stod ti
digt klart. Lojaliteten är stor inom för
svarsgrenen. Marinen hålls dessbättre 
ihop av starkare krafter än befälsrätt och i 
FÖRLED föreskriven maktstruktur. 

Mitt stora bekymmer blev därför raskt 
och inte alldeles oväntat framtidsfrågor-
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na. Formellt var detta visserligen inte mitt 
bord längre, men hjärta och övertygelse 
styrs inte av vare sig regeringens verksam
hetsförordning eller Överbefälhavarens 
arbetsordning. De förväntningar jag kän
de från de egna leden sade mig att kamra
terna i marinen ganska mangrant delade 
min och inte arbetsordningens syn på vad 
som förväntades av mig. Hade de nya re
ell a makthavarna det brinnande engage
mang, den ansvarskänsla gentemot arv, 
tradition , kultur och profession , det hjär
teblod som ibland måste till för att föra 
svåra frågor i hamn? Jag vågade inte rik
tigt tro det och det hände mer än en gång 
att jag blev djupt besviken. 

Inför det s. k. 05-l 9 underlaget 1999, 
ÖB:s förslag till aminriktning av Försvar
smakten, inträffade ett par händelser som 
satte djupa spår i mitt förtroende för den 
högsta ledningens sätt att hantera militära 
sakfrågor i allmänhet och den interna de
batten i synnerhet. Det mest flagranta ex
emplet är den "debatt" som föregick ut
fasningen av artillerisystem 12/80. Det må 
vara en vansklig uppgift att i avvägnings
sammanhang järnföra marginalnyttan av 
en artilleribataljon , en ubåt och ett JAS
plan. De låter sig av naturliga skäl inte 
kvantifieras och jämföras på samma ome
delbara och direkta sätt som två eller fl era 
artillerisystem . Det är inte överdrivet 
svårt att inbördes rangordna de senare. 

Det första motiv man hänvisade till 
för att försvara ställningstagandet att be
hålla 778-bataljonerna och avveck la 12/ 
80 var allmänna systemprestanda, främst 
den grövre kalibern. D et var uppenbart 
att någon prestandajämförelse a ldrig ut
förts. Då det klargjorts att 12/80, klenare 
kaliber till trots, hade längre räckvidd, 
större eldkraft, större elduthållighet och 
bättre precision ändrades motiveringen 
till att handla om masker, förm åga att 
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komma åt mål "i lä av te rränghinder". 
Det visade sig att 12/80, tack vare längre 
räckvidd trots allt täckte en större yta 
inom vilken nedslagsvinkeln var större 
än 30 grader vilket satts som mått på för
mågan att hantera normalt förekomman
de terrängmasker. Total tillgång till am
munition blev nu nytt huvudmotiv som 
emellertid föll på avsaknad av reserveld
rör för 77B och därmed oförmåga att till
godogöra sig ammunitionsöverskottet 
Merparten av denna ammunition var 
dessutom konverte rad 77 A-ammunition 
med relativt 12/80 mycket begränsad 
räckvidd. Därtill kom att den långräck
viddiga ammunition som fanns hade er
känt dålig verkan mot alla typer av mål 
utom helt oskyddad trupp. När det till 
sist visade sig ogörligt att med system
prestanda försvara avvägningsförslaget 
upplystes jag om att den högsta ledning
en inte trodde på artilleri med sjö
målsfunktion i framtiden och att det var 
de tta som motiverade ställningstagande
na . Det motiverar i sig inte att man av
vecklar vårt effektivaste fältartilleri , 
nämligen 12/80. Jag kan idag också kon
statera att gällande målsättning för fram
tidens försvarsmaktsgemensamma funk
tion för indirekt eld (artilleridemonstra
torn) även innehåller funktionen sjö-
målseld . Klokt, men .. ... . ??? 

Under rubriken "blev det som jag 
hade tänkt mig" kan jag mot bakgrund av 
12/80-debatten säkert uttala att jag inte 
hade tänkt mig att otvetydiga sakskäl 
skulle tillåtas spela en så obetydlig roll i 
beslutsfattandet. Det var i anslutning till 
05-19-underlaget som frågan om kritisk 
massa för olika funktioner aktualiserades. 
Jag hävdar med emfas att vi (marinen) se
riöst, återhållsamt och efter bästa förmåga 
sökte svaret på denna fråga för de marina 
systemen. Jag vet inte hur många gånger 

och på hur många sätt jag har försökt att 
få genomslag för budskapet att sju ubåtar 
totalt, liktydigt med fem på linjen, är en 
omslagspunkt Det är ingen glädjekalkyl 
som ligger till grund för min uppfattning i 
denna fråga . Nödvändig tid till sjöss för att 
öva i alla discipliner, gå målgång, köra 
skarpt och utföra prov och försök av nor
mal omfattning kan helt enkelt inte åstad
kommas med en total av fem båta r. Likväl 
skall kompetensen upprätthåll as 

Till grund för beslutet att det räcker 
med fem ubåtar finns mig veterligt ingen 
kalkyl alls. Det blir därför ingen debatt 
och inget resonemang, bara ett beslut ur 
en svart låda. Jag upplever starkt att be
slutsmandaten å ena sidan och den goda 
kombinationen kunskap och hjärta å den 
andra genom försvarsgrenarnas detroni
sering tillåtits gå alldeles för långt isär. 
Man kan inte besluta sig för att långsik
tigt upprätthålla en kompetens samtidigt 
som man , medvetet eller omedvetet, rig
gar den strypsnara som långsamt men sä
kert kväver den. 

Jag skulle vilja relatera en annan hän
delse som på samma gång utgör ett både 
bra och dåligt exempel - hanteringen av 
nästa generation ubåtsjaktvapen. I slutf~
sen av arbetet med den till 05-19 doku
mentet hörande materielförsörjningspla
nen ströks med ett pennstreck medlen för 
utveckling av torped 46. På den självklara 
frågan om vad som var tanken bakom det
ta, blev svaret att vapnet får direktanskaf
fas. Alla som vet något lite om ubåtsjakt
vapen för "skärgårdsbruk" vet att direkt
anskaffning är en utopi. Den sortens va
pen finns inte och kommer inte att finnas 
på marknaden om inte någon annan star
tar motsvarande utveckling och gör det 
nu. Vi vet att det inte finns någon som gör 
det. Detta budskap framfördes av mari
nen, av FMV, av alla som kunde målet. 

Beslutet låg fast - direktanskaffning! 
Ärendet fick ligga på is ett år. Det kunde 
väl ändå inte vara möjligt att korvetter, 
helikoptrar och ubåtar någon gång runt 
2010 skulle åte rgå till sjunkbomben som 
huvudvapen mot ubåtar. Nej- så illa blev 
det inte. När vi på nytt presenterade sak
förh ållandena för de högsta beslutsfatta
rna, upplevde jag att fakta vägde tungt 
att fakta till och med var avgörande. Ett 
par veckor senare var planen omdispone
rad och problemet löst. 

Till min glädje och lättnad har jag kun 
nat konstatera att det i sen tid finns fl er, 
många fler, bra exempel på att sakskäl re
ellt påverkar beslutsfattandet. Det finns 
andra exempel på framgångar för den ma
rina saken som vid en tillbakablick på min 
tid som generalinspektör absolut inte 
skall glömmas bort. Inrättandet av det 
marintaktiska kommandot var utifrån 
mitt perspektiv ett oerhört stort steg i rätt 
riktning. Att bli taktisk chef med befäl 
över samtliga marina förband skapar helt 
andra förutsättningar för en främste före
trädare att både agera som och faktiskt 
vara just främste företrädare. 

Jag är emellertid orolig inför de 
" tecken i skyn" som tyder på att starka 
krafter verkar för att än mer centralisera 
och därmed flytta framtidsbesluten ännu 
längre från användarna. Helst skall bon
den inte få ha något inflytande alls över 
hur plogen utformas. Jag tror inte att det 
är bra. Beslut mår väl av att fattas på en 
solid grund av både kunskap och hjärta. 
Jag tror att jag talar till en församling 
som väl förstår det här. Jag tror att Ni kan 
bidra till en utveckling mot balans och 
förnuft kring de frågor som rör försvars
grenens- marinens - position i den hie
rarkiska ordningen Jag vädjar om Ert 
stöd och Ert bidrag till debatten- jag vet 
att det spelar roll. 
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Hedersledamoten 
CLAES TORNBERG 

Konteramiral C/aes Tornberg var chefför 
Försvarshögskolan 1990-98 innan han lämnade den aktiva 
tjänsten. Claes Tornberg, som även har varit ordförande i 
Kungl. Örlogsmann.asällskapet, ingår n.u i Kockums AB 
styrelse. 

l Eugenies kölvatten och anda 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde 15 novem
ber 2001 i Karlskrona 

l skymningen den 15 november 185J,för exakt 150 år sedan, befann sig den seglande 
örlogsfregatten Eugenie JOO distansminuter norr om Teneriffa. Hon gjorde 7,5 knop 
och seglade bidevindför babords halsar på sydvästlig kurs. Fria vakten hadejust av
slutat sitt kvällsmål- denna kväll, liksom alla andra kvällar, korngrynsgröt med en 
klick ister, en bit stenhårt k usabröd från kronobageriet i Karlskrona och till allas 
stora belåtenhet- en jungfru starkt brännvin per man. Allt var väl ombord. Drygt 20 
månader senare, vid midsommartid 1853, återvände Eugenie till Sverige efter en 
äventyrlig och sägen omspunnen världsomsegling, den första i svenska flottans his
toria. 

Besättning och deltagande vetenskaps
män hyllades som hjältar och fartygsche
fen Christian Adolf Virgin kunde vid 
hemkomsten överlämna drygt 10000 in
samlade naturalier till museer och andra 
institutioner för vetenskapliga analyser. 
Detta arbete resulterade i 11 volymer 
som gavs ut av Kungl. Vetenskapsakade
mien. Vi hade då ringa uppfattning och 
vetskap om vilka arter som för huvud ta
get fanns i världen. Många arter kunde 
därmed beskrivas för första gången och 
namnges. Den moderna tidens miljöför
ändringar har påverkat arternas livs
villkor och det finns naturalier som Bu
genie hemförde som inte kunnat återfin
nas på fyndplatsen. En av de vetenskaps-
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män som Kungl. Vetenskapsakademien 
skickade med på Eugenies resa var filo
sofie magister Nils Johan Andersson. 
Han blev senare professor i botanik och 
föreståndare för herbariet på veten
skapsakademien och Bergianska samt 
det som senare blev riksmuseets botanis
ka sektion. På Anderssons tid hade riks
museet en hög status men var allmänt an
sett som omstörtande eftersom botanis
ten Andersson var en av de första svens
ka darwinisterna. [n te så konstigt egentli
gen, eftersom Andersson själv gjort en 
resa i Darwins kölvatten . 

Det vetenskapliga syftet utgjorde ett 
viktigt skäl att genomföra denna expedi
tion runt vårt klot , men var långt ifrån 

det enda. Alla de många längre resor som 
svenska flottan dittills genomfört till 
Medelhavet, Afrikas västkust och Syda
merikas ostkust hade haft ett uttalat syfte 
att skydda och stödja svensk handel bl.a. 
mot den omfattande piratverksamheten. 
Under 1840-talet hade denna handel ut
vecklats ytterligare och nått ännu längre 
bort över världshaven. Svenska konsuler 
fanns nu på många nya och avlägsna plat
ser. Dessa konsuler behövde besökas, 
stödjas och inspekteras. Deras arbete 
kunde underlättas genom den prestige 
som ett besök av ett stort örlogsfartyg 
medförde. 

Det fanns emellertid ytterligare ett 
skäl att genomföra en större kraftan
strängning. Flottan befann sig i mitten av 
1800-talet i en djup vågdal - mycket få 
sjövärdiga fartyg, ännu färre rustningar 
och sjöexpeditioner, endast några få på
gående nybyggnationer samt därtill en 
genuint osäker framtid. Moralen hos flot
tans personal var minst sagt skakig. Upp
hovsmännen till Eugenies världsomseg
ling - främst prins Oscar Fredrik och sjö
ministern von Platen- ansåg att en lyck
osam expedition skulle befrämja flottans 
moral och framtidstro. Så blev också fal
let. Under många decennier därefter ta
lades det om flottans stora seglingsbragd 
- inte minst genomseglingen av Magelian 
sund. En eugenieman var en hjälte i all
mänhetens ögon och denna prestige 
speglade av sig på hela flottan. 

Nu, snart 150 år senare, finns det all 
anledning att uppmärksamma Eugenies 
världsomsegling i någon form. Jubileet 
kan manifesteras på olika sätt, men vad 
skulle kunna vara bättre än att också 
HMS Carlskrona genomför en världsom
segling i "Eugenies kölvatten och anda". 

Ändamålen med denna resa skulle 
vara desamma som för dagens långresor; 

- att stödja svensk handel 
- att stödja svensk diplomatisk aktivitet 
- att vara ett led i sjöutbildningen för 

yngre officerare och kadetter 
Dessa ändamål sammanfaller med 

dem som gällde för Eugenies resa. Det 
som skulle tillkomma gentemot dagens 
långresemål är att även ge resan en ve
tenskaplig profil. Vissa orter längs färd
vägen skulle kunna passa som utmärkta 
miljöer för intressanta populärveten
skapliga natur- eller historiska TV-pro
gram. Marinen , deltagande vetenskapli
ga institutioner och övriga medverkande 
borde härigenom kunna få en positiv ex
ponering. Att under resan genomföra ve
tenskapliga fältarbeten av den typ som 
gjordes på Eugenie torde inte vara aktu
ellt. [dag gäller särskilda specialutrusta
de forskningsfartyg eller att man flyger 
till ett område och intensivarbetar där. 
Men man kanske skulle kunna samman
koppla någon sådan aktivitet eller ar
rangera ett seminarium eller workshop i 
en aktuell fråga på en lämplig plats och 
därvid utnyttja Carlskrona som mötes
plattform. Olika delsträckor skulle kun
na göras tillgängliga för forskare, förfat
tare, konstnärer samt representanter för 
media med inriktning mot historia, miljö, 
natur och djurliv. 

Ä ven här hemma på torra land skulle 
olika samordnade aktiviteter kunna ar
rangeras t.ex 
- en tvärvetenskaplig minnesutställ

ning över Eugenies resa, 
- ett symposium som avhandlar världs

omseglingen från historiska, kulturel
la och vetenskapliga aspekter 

- en samling för ättlingar till eugenie
männen 
Carlskronas långresa skulle inte behö

va följa Eugenies färdroute. Ett antal 
hamnar och platser som Eugenie besökte 
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bör dock även besökas av HMS Carlskro
na. Företrädesvis sådana där de veten
skapliga samlingarna och/eller populärve
tenskapliga inslagen kan genomföras. 
Symboliskt vore det viktigt att resan går 
jorden runt och helst i västlig riktning och 
att hemkomsten inträffar under 2003. 

En jubileumsresa av detta slag blir 
inte verklighet av sig själv. Det finns -
som alltid när det gäller att genomföra 
något utöver det vanliga - en rad större 
och mindre hinder som måste övervin
nas. Ett sådant är tidsaspekterna för 
eartskronas pågående större översyn 
och ombyggnad tillledningsfartyg. Dessa 
problem kan unelanröjas med en tydlig 
vi ljeinriktning för genomförande samt 
att vederbörliga beslut tas som gör att 
tidsramarna kan hållas. Planering kan 
därmed igångsättas i närticl. Liksom för 
150 år sedan befinner sig marinen åter i 

20 

en osäker brytningstid och en jubileums
resa av här angivet slag skulle kanske nu , 
liksom då, kunn a hjälpa till att skapa en 
positiv anda och en djupare förståe lse för 
-och koppling till- marinens traditioner 
och historia. 

Vårt förslag - förutom jag själv står 
ledamoten Christer Hägg, som är den 
primäre idegivaren, och korresponderan
de ledamoten IvarVirgin bakom detsam
ma - är att Kungl. Örlogsmannasällska
pet med stöd från Kungl. Vetenskapsaka
demien tillställ er Försvarsmakten en 
skrivelse där de två akademierna fö
reslår, mot bakgrund av angivna skäl, att 
en världsomsegling genomförs. KÖMS 
med biträde av KVA bör därvid erbjuda 
sig att sammanhålla planeringen av de 
historiska och vetenskapliga delarna av 
jubileumsaktiviteterna. 

Professor emeritus 
INGE JONSSON 

Professor Inge Jonsson har varit rektor vid Stockholms 
Universitetunder åren 1988-94. Under de senaste åtta åren 
har han varit preses i Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien. Professor Jonsson är ordförande i 
Försvarshögskolans styrelse. 

Akademiseringen av den högre officersutbildningen 
Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde i KarLI·kro
na 15 november 2007. 

Låt mig börja med att tacka för inbjudan att lämna några synpunkter på den 
förändringsprocess inom totalförsvaret, som populärt brukar kallas för "akademi
seringen", nämligen av den högre officersutbildningen. Det ger mig också tillfälle att 
i någon mån återgälda den tacksamhetsskuld jag ådragit mig efter att många gånger 
ha njutit av Kungl. Örlogsmannasällskapets gästfrihet som företrädare för Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Eftersom jag efter åtta år lämnar 
presesuppdraget i andra händer vid årsskiftet, är det också rimligen min sista chans 
att göra så. 

En statligt organiserad utbildning av offi
cerare har ju existerat i mer än tvåhundra 
år i vårt land, och parallellt därmed de 
vetenskapliga ambitioner som ledde till 
bildandet av två kungliga akademier på 
försvarsområdet i paritet med dem som 
redan tidigare under 1700-talet uppstått 
på de naturvetenskapliga, humanistiska 
och konstnärliga domänerna , Kungl. 
Örlogsmannasällskapet och Kungl. 
Krigsvetenskapsakaclemien. Franska re
volutionen och Napoleonkrigen hade i 
grunden förändrat krigets villkor, inte 
minst i logistiskt och tekniskt avseende, 
och det blev nödvändigt att ta vara på er
farenheterna även hos oss - till viss del 
var de ju också självförvärvade. Ett resul
tat av detta blev inrättandet av Högre 

Artilleriläroverket i Marieberg 1819, 
från vilket den nuvarande Försvarshög
skolan leeler sina anor, låt vara längs en 
inte alldeles spikrak väg. l realiteten har 
officersutbildningen bättre motsvarat 
den vision av "rullande reformer", som 
präglade debatten om den civila högsko
lan uneler 1960-talet, än vad universite
tens utbildningsutbud har gjort. 

Om man försöker sammanfatta ut
vecklingen efter andra världskriget un
der en enkel rubrik, ligger väl begreppet 
"tota lförsvar" närmast till hands. Med ut
gångspunkt i beredskapstidens erfaren
heter skapades viktiga organ för att öka 
kontakterna mellan Försvarsmakten och 
det civila samhället, och ett av dem var 
Försvarshögskolan 1952, året därpå en 
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egen myndighet men lydande under 
Överbefälhavaren fram till 1988, då den 
blev självständig. Men iden om ett total
försvar blev också vägledande för refor
meringen av den högre officersutbild
ningen, vilket efter åtskilliga våndor led
de till att en för alla vapengrenar gemen
sam militärhögskola inrättades 1961. I 
dess integrerade utbildning kom samver
kan med civila myndigheter och or
ganisationer att betonas allt starkare i 
takt med att hotbilder och därmed rele
vanta motåtgärder förändrades. Under 
1990-talet redovisade sedan flera utred
ningar sina tankar om hur totalförsvarets 
utbildningsproblem borde lösas, där
ibland dåvarande ÖB Bengt Gustafssons 
förslag 1992 om ett Försvarsuniversitet 
Ett likartat förslag lades fram året därpå 
av utredningen om lednings- och myn
dighetsorganisation för försvaret, känd 
under akronymen LEMO. 

Av dessa förslag förverkligades dock i 
första varvet endast den del, som innebar 
att Militärhögskolan och Försvarets för
valtningshögskola slogs samman till den 
nya fristående myndigheten Militärhög
skolan l juli 1994, och det var i det sam
manhanget, som jag kom att engageras i 
"akademiseringsprocessen". Dåvarande 
chefen för Militärhögskolan, Kungl. 
Örlogsmannasällskapets hedersledamot 
och förutvarande ordförande Claes 
Tornberg, hade nämligen tagit initiativet 
till en samarbetsnämnd med sina civila 
rektorskolleger i Stockholm, och som 
företrädare för Stockholms Universitet 
deltog jag i dess möten. På våren 1994 
blev jag så inbjuden att ingå i den organi
sationskommitte, som hade uppdraget 
att lägga fram förslag om den nya myn
dighetens organisation. Det var min sista 
termin som universitetets rektor, och den 
både hotande och lockande pensioner-
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ingen var givetvis ett skäl till att jag med 
glädje åtog mig att bli ordförande i den 
nya Militärhögskolans styrelse, när jag 
fick en förfrågan från Försvarsde
partementet. 

Men den främsta anledningen var 
ändå inte en emeritus' rädsla för att bli 
sysslolös - det är faktiskt ingen reell risk 
- utan min övertygelse om att den mång
omtalade akademiseringen var rätt väg 
att gå för den framtida högre officersut
bildningen inom Försvarsmakten. Denna 
uppfattning hade grundmurats under in
tryck av Claes Tornbergs oemotståndliga 
entusiasm och initiativkraft, men den 
uteslöt inte insikten om att det kunde fin
nas åtskilliga hinder längs vägen. "Aka
demisering" är inte någon alldeles lycko
sam term, eftersom den knappast upp
väcker entydigt positiva känslor hos alla 
lyssnare och läsare. Alla känner ju ut
trycket "akademisk fråga" i betydelsen 
av något, som i bästa fall kan ha ett teore
tiskt intresse men just ingenting därutö
ver. Vi har också i åtskilliga sammanhang 
mötts av misstrogna farhågor, att vi utbil
dar högre chefer, som visserligen bibring
ats forskarens förmodade förmåga att 
upptäcka och ställa problem men inte på 
samma sätt som tidigare tvingats lösa 
dem i praktisk handling. De litterärt be
vandrade kanske också erinrar sig den 
djupa skepsis, som Tolstoj låter 
överbefälhavaren furst Kutusov uttala i 
Krig och Fred mot sina tyska stabsmed
lemmars tro på att krig kan föras med ve
tenskaplig metodik. 

Självfallet menar dock vi, som bekän
ner oss till iden om en högre utbildning 
av chefer inom totalförsvaret på veten
skaplig grund, något annat än ett teoreti
serande för dess egen skull, när vi talar 
om "akademisering", och jag vill också 
gärna erinra om att man av en god fors-

kare även förväntar sig förslag till lös
ningar av de problem hon eller han upp
täckt och formulerat. Vad vi tänker oss är 
en i högskolelagens mening sant högsko
lemässig utbildning, vilket kräver ett 
nära samband mellan forskning och un
dervisning, och målet för den skall vara 
att ge studenterna förmåga att självstän
digt och kritiskt identifiera, bedöma och 
lösa problem. Det motiveras givetvis av 
en strävan att förbereda dem för framti
da konflikter, om vilka man knappast vet 
mer än att de kommer att ställa höga 
krav på förutsättningslös intellektuell 
kreativitet, d.v.s. just den egenskap som 
ett forskningsbaserat lärande anses kun
na befordra. 

LEMO-utredningen hade föreslagit, 
att även Försvarshögskolan skulle ingå i 
den nya myndigheten Militärhögskolan, 
men den dåvarande regeringen följde 
inte denna propos; däremot stöddes för
slaget av Riksdagens socialdemokratiska 
ledamöter. Två år efter regeringsskiftet 
på hösten 1994 kom samma tanke följ
aktligen att aktualiseras på nytt, och jag 
fick uppdraget att leda den organisa
tionskommitte som tillsattes i september 
1996 för att lämna förslag till organisa
tion och verksamhet vid en utvidgad 
myndighet med namnet Försvarshögsko
lan. Eftersom denna skulle inrättas från 
den 1 januari 1997, fick vi arbeta under 
avsevärd tidspress, dessutom sammanträ
da på okristligt tidiga morgnar på grund 
av att ÖB Owe Wiktorin, som ingick i 
kommitten som ordförande i den dåva
rande Försvarshögskolans styrelse, inte 
hade några andra tomrum i sin kalender 
än 0730-0900 de flesta dagar. 

Den borgerliga regeringen hade som 
sagt helst velat behålla den förutvarande 
Försvarshögskolan som egen myndighet, 
främst därför att man såg en risk för att 

dess identitet som utbildare för totalför
svarets behov skulle kunna gå förlorad i 
en enhet med huvuduppgift att bedriva 
nivåhöjande utbildning av officerare. 
Samma argument upprepades under 
riksdagsbehandlingen från borgerligt 
håll, och vi hade även fått del av det inom 
organisationskommitten , men resultatet 
blev ändå, att den nya myndigheten För
svarshögskolan inrättades som förutsatts 
i propositionen, d.v.s. från den l januari 
1997. I dess styrelse återfanns ett antal 
ledamöter från den gamla Militärhög
skolans, däribland jag själv som ordfö
rande, och i myndigheten kvarstod i bety
dande utsträckning även den förutvaran
de Försvarshögskolan i sak oförändrad, 
men nu under ett annat namn, Institutet 
för högre totalförsvarsutbildning. Jag är 
väl medveten om risken att tala i egen 
sak, men jag vågar ändå påstå, att styrelse 
och skolledning har varit mycket ange
lägna om att låta detta institut bevara sin 
identitet, bl. a. genom att för något år se
dan tillsätta en civil chef för det. Integra
tionen har snarast lett till att totalför
svarsaspekterna ytterligare förstärkts 
inom de militära programmen. 

För att åstadkomma det nära samband 
mellan forskning och undervisning, som 
högskolelagen kräver, ansåg vi det från 
början nödvändigt att kunna anställa fors
kare på professors- och lektorsnivå, och 
den rätten tilldelades också Militärhög
skolan i regeringens förordning av den 26 
maj 1994. Den första professorn anställ
des 1995, och därefter har tillväxten gått 
snabbt, så att Försvarshögskolan idag har 
15 professorer av sammanlagt 24 forskare 
och lärare med doktorsexamen samt en 
forskningsbudget som ökat från 8 miljo
ner 1995 till ca 56 miljoner förra året. År 
1998 fick Högskoleverket på skolans initi
ativ ett formellt regeringsuppdrag att ut-
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värdera utbildningens nivå och kvalitet , 
och utfallet blev mycket gott. I samman
fattning ansåg utvärderarna , att utbild
ningarna på de militära programmen, allt
så det ettåriga programmet för befordran 
till örlogskapten och major, och det tvåår
iga programmet för högre befattningar 
"sedda i ett sammantaget perspektiv är 
fullt jämförbara med minst treåriga civila 
yrkesutbildningar i högskolan som till 
högskoleingenjör och civilingenjör, ut
bildningar inom vårdområdet eller vissa 
lärarutbildningar". 

Bedömargruppen pekade emellertid 
på ett antal punkter, som skulle behöva 
förbättras innan Försvarshögskolan hade 
utsikt att erhålla examensrätt, och i den 
ansökan om en sådan rätt, som lämnades 
in till regeringen i våras, redovisades ut
förligt vilka åtgärder skolan vidtagit. I 
ansökan betonades att en akademisering 
av officersutbildningen redan genom
förts i de flesta länder i Europa och att 
Sverige snarast ligger efter i utveckling
en . Men det utsägs också tydligt att den 
utformats på olika vis; i Tyskland och 
Frankrike får officerare tillbringa en del 
av sin utbildningstid vid något universi 
tet, medan Finland har bibehållit de mili
tära skolorna men reformerat dem i aka
demisk riktning och givit dem rätt att ut
färda akademiska examina, inklusive 
doktorsexamen. Ansökan talar också i 
klartext om de problem av juridisk art , 
som måste lösas innan Försvarshögsko
lan kan få motsvarande rätt, och den 
markerar likaså att den parallell vi dragit 
till Sveriges Lantbruksuniversitet som en 
sektorshögskola haltar på vissa punkter. 
Det är särskilt tydligt på forskningsområ
det, där landets alla resurser samlats till 
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Lantbruksuniversitetet, medan Försvars
högskolan bara disponerar en mycket li
ten del av de statliga anslagen till för
svarsforskning. 

Vi förväntar oss inget snabbt svar på 
denna ansökan, bl.a. därför att hela offi
cersutbildningen skall utredas på nytt, 
och jag sku ll e nog inte ha utnyttjat tillfäl
let att försöka påverka försvarsministern 
om han varit här, som förutsatt var. Låt 
mig till sist bara konstatera att en exa
men är det normala målet för all högsko
leutbildning, och att Försvarshögskolans 
ansökan i min erfarenhet framstår som 
ett ovanligt öppet och allsidigt aktstycke. 
Det finns naturligtvis både för- och nack
delar med den modell för akademisering, 
som Finland och Sverige har valt, och 
som gammal universitetsman borde jag 
kanske snarast förorda det tyska och 
franska systemet; för övrigt föreslog re
dan hattarnas Uppfostringskommission 
1750, att officerarna borde utbildas i 
Uppsala och Lund. Men jag tycker fak
tiskt, att flera av våra universitet redan är 
för stora, och det är ett obestridligt fak
tum, att sådana kärnämnen för Försvars
makten som strategi och krigsvetenskap 
inte finns företrädda någon annanstans 
än vid Försvarshögskolan. 

Om behovet av expertis i sådana dis
cipliner har medierna gjort oss väl med
vetna under den nu pågående kampen 
mot terrorism, när lärare och forskare 
från Försvarshögskolan har uppträtt 
snart varje dag i någon kanal. Sist och 
slutligen är det därför min varma för
hoppning, att Försvarshögskolan skall få 
fullfölja den utveckling mot ett totalför
svarsuniversitet, som det har varit mitt 
privilegium att få medverka till . 

Hedersledamoten 
BERTIL BJÖRKMAN 

Konteramiral Bertil Björkman, som åren 7997-2001 varit 
huvudenhetschef' vid Försvarets rnaterielverk, har nyligen 
tillträ/l tjänsten som försvarsauach.e vid Sveriges ambassad i 
Washington D. C 

En föränderlig värld 
Anförande hållet vid Kungl. Orlogsmannasällskapets högtidssamm.anträde 15 novem

ber 2001 i Karlskrona 

I vårt senaste försvarsbeslut talas det en hel del om att vi nu lever i en förändrad 

värld präglad av bl. a. en ökad osäkerhet. Få kunde väl ana att bekräftelsen på detta 

skulle komma så fort. Visserligen har vi kunnatfölja händelseutvecklingen ifd. Ju

goslavien med allt vad det inneburit av mänskligt lidande, liksom händelseutveck

lingen i Tjetjenien där ett inbördeskrig i stort sett ödelagt en nation. Som ett led i vår 

säkerhetspolitiska ambition att bygga upp en trygghet baserad på kollektiv säkerhet 

har vi också engagerat oss genom ett aktivt deltagande i ett antal operationer med 

målet att skapa fred. Detta är en välkommen utveckling som borde ha .fått betydligt 

större uppmärksamhet än vad somfaktiskt har varit fallet. Inom ramenför Kungliga 

Örlogsmannasällskapets verksamhet har dock den förändrade hotbilden och de krav 

på åtgärder denna kräver lyfts fram vid såväl symposiet NAVY 2000 som det inter

nationella seminariet BALTIC FUTURE 2001. Det som då föreslogsför att anpassa 

vår verksamhet och organisation till det förändrade hotet har mig veterligt vare sig 

fångats upp eller diskuterats av ansvariga myndigheter. 

För de allra flesta har den förändrade 
hotbilden inte framstått som uppenbar 
förrän tisdagen den 11 september då den 
internationella terrorismen slog till mot 
USA. Inom loppet av några få timmar 
hamnade världen i en helt ny och svår
hanterlig strategisk situation. Samma 
situation hade sannolikt uppstått om nå
gon terroristgrupp valt att skapa avbrott 
i världshandeln genom en koordinerad 
mineringsoperation med strategiskt ut
lagda minor eller om man kapat ett far-

tyg med farlig last t.ex. kärnbränsleavfall, 
dioxiner mm. Det är ingen svårighet att 
utveckla hotscenarier. 

I krig och väpnade konflikter är över
raskning en viktig del för att nå fram
gång. Det har världen upplevt många 
gånger. Men aldrig tidigare har det ge
nomförts en överraskande attack där 
medlet för att nå ett outtalat mål är ur
skillningslöst dödande av tusentals civila. 
Det vi nu talar om är inte RMA utan 
RWO d.v.s. Revolution in World Order. 
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Vad det handlar om är terrorkrig, organi
serad kriminalitet, piratverksamhet m. m. 
Det är i mina ögon frågan om krigföring 
med utnyttjande av våld . För att möta 
detta måste det militära försvarsinstru
mentet utnyttjas som en del i våra an
strängningar i att bevara ett öppet och 
demokratiskt samhälle. 

De flesta av oss är nog av uppfatt
ningen att Usamin bin Laden och hans 
nätverk , har som mål att bryta sönder 
västvärldens demokratiska samhälls
struktur. Detta har i och för sig skett för
ut, men då har medlen för att nå målen 
varit mer "traditionella" om än med in
slag av terroristliknande handlingar som 
förföljelser och utrotning av minoriteter. 
Då, när demokratin var hotad, slöts sig 
de demokratiska nationerna samman 
och lyckades också gå segrande ur 
kraftmätningen. För att möta denna nya 
mycket komplexa hotbild som idag finns 
i informationssamhällen , industrisamhäl
len eller i gamla stam- och klansamhällen 
krävs inte bara att demokratierna går 
samman. Det krävs ett helt nytt synsätt, 
där inte minst vi själva måste agera uti
från en helt ny organisationsövergripan
de nationell strategi . Inom det maritima 
området har Kungl. Örlogsmannasällska
pet utarbetat ett konceptuellt förslag till 
ett Maritime Security Concept. Det finns 
alltså redan en grund att bygga på. Läs 
gärna hedersledamoten Tornbergs för
slag i Proceectings till BALTIC FUTU
RE 2001! 

Nya konfliktscenarier-ny 
strategi 
Med ingången i 2000-talet har vi alltså 
ställts inför mer svåröverskådliga och 
svårkontrollerade konfliktscenarier där 
dock terroristhotet bara utgör en del av 
den samlade bilden. Sammantaget inne-

26 

bär detta nya och/eller förändrade krav 
på vår säkerhet och därmed på vår sä
kerhetspolitik . Detta har också bekräf
tats av statsmakterna som i de senaste 
försvarsbesluten dramatiskt aminriktat 
vår säkerhetspolitik och som en konse
kvens av detta också beslutat om omfat
tande förändringar i Försvarsmaktens 
uppgifter, organisation och resurser. Det
ta har lett till att vi idag har en försvars
makt, där man till del söker sin identitet 
genom att fokusera mot uppgifter som 
ligger i kärnverksamhetens ytterområ
den . Det vidgade säkerhetspolitiska kon
ceptet med nya, breddade uppgifter inne
bär enligt min uppfattning bl.a. att våra 
sjöstridskrafter måste vara på plats och 
kunna möta ett vidgat hot i primärt Öster
sjön och på extremt grunda vatten. Det 
är här vi möter de stora säkerhetsproble
men över hela konfliktskalan. Det är 
också här vi kan bygga upp trovärdighet. 
Vår framtida nisch är knappast projice
ring av makt i "blue water operations". 
Vår marin måste säkerställa en så god 
förmåga att den på ett trovärdigt sätt kan 
stödja vår säkerhetspolitik och svenska 
intressen i vårt primära närområde. Med 
en sådan förmåga etableras också en 
unik kompetens att stödja internationel
la insatser i närområdet, i Europa och 
kanske också globalt. För att detta skall 
kunna ske, räcker det inte med att hänvi
sa till den nya Försvarsmaktens förvänta
de förmåga år 2010 eller till morgon
dagens RMA-koncept (Revolution in 
Military Affairs) . Den förändrade hot
bild vi står inför kräver en helt ny natio
nell strategi- och det snarast! 

Det var mot denna bakgrund som 
Kungl. Örlogsmannasällskapet tillsam
mans med Östersjöinstitutet beslutade 
att anordna ett internationellt seminari
um kring Östersjöregionens framtid -

BALTIC FUTURE 2001 , med deltagan
de från samtliga Östersjöländer och med 
utrikesdepartementet som huvudspon
sor. Vad finns då att säga om Östersjöre
gionen, våra intressen, vår gemensamma 
framtid och våra behov av gemensamma 
åtgärder? Den utveckling, som skett 
inom regionen under de senaste 10 åren, 
är väl närmast att betrakta som enaståen
de. Vem hade kunnat förutsäga att vi in
för 2000-talet skulle komma att få upple
va en Östersjöregion där sovjetimperiet 
kollapsat och demokratin fått en etable
ring i de forna sovjetiska lydstaterna, där 
de baltiska staterna vunnit sin självstän
dighet , där Tyskland enats och Polen bli
vit NATO-medlem m.m? Den nya situa
tionen till trots - med kännedom om hur 
snabbt förutsättningarna kan förändras 
och med kunskap om hur maktstruktu
rerna och de säkerhetspolitiska förhål
landena har förändrats över tiden i vår 
region så är det, enligt min uppfattning, 
synnerligen optimistiskt att utgå från att 
ett stabilt och varaktigt läge nu har upp
nåtts. Vi måste aktivt arbeta för att bred
da och fördjupa den freds- och säker
hetsbyggande process som nu etablerats. 
Vi bör därför aktivt verka för att regio
nen stabiliseras genom bl.a. en integre
ring i ett sammanhållet Europa där 
Sverige som Östersjöns geografiskt do
minerande stat bland de nio kuststaterna 
bör ta på sig ledartröjan. 

Grunden för en fortsatt fredlig ut
veckling i regionen är ömsesidigt förtro
ende mellan staterna baserat på en vilja 
att bevara frihet och demokrati. Detta 
förutsätter dels att fred och säkerhet kan 
etableras dels att politisk, ekonomisk och 
social stabilitet råder inom och mellan 
berörda länder. Värden som demokrati , 
marknadsekonomi, självbestämmande
rätt och mänskliga rättigheter måste ock-

så säkerställas och delas med övriga län
der som en förutsättning för en fortsatt 
fredlig utveckling. Samtidigt måste det 
finnas en gemensam ambition att aktivt 
motverka de hot av alla de slag som rik
tar sig mot våra gemensamma grundläg
gande värderingar. Beträffande säker
hetspolitisk samordning måste det finnas 
en vilja att bevara och utveckla sam
arbetet inom och mellan existerande 
centrala institutioner som t.ex . Nordiska 
Rådet. Europarådet, EU, OSSE och 
NATO där vi måste verka för att de län
der som ännu så länge står utanför dessa 
organisationers verksamhet integreras. 

Gemensamma intressen 
Styrande för utvecklingen av ett man
timt samarbete i vår region är att den 
strategiska brännpunkten har flyttats 
från Östersjöutloppen till det baltiska 
området. Därmed finns alla förut
sättningar för att Östersjön tillsammans 
med vattenområdena i anslutning till 
Östersjöutloppen blir en bro mellan na
tioner istället för en vallgrav. Östersjö
ländernas - det gäller även övriga Euro
pas- intresse av att Östersjöregionen ut
vecklas till en stabil region ställer krav på 
att länderna kring Östersjön har en har
moniserad syn på och förmåga att ingri
pa bl.a. avseende 
• nationell och gemensam säkerhet, 
• efterlevnad av gemensamma avtal 

och överenskommelser 
• gränsbevakning och övervakning av 

det fria havet 
• miljöhot 
• hantering av katastrofer av olika slag 

För Östersjöländerna, som europeis
ka stater, medlemmar av EU och/eller 
NATO är det inte bara de egna intresse
na som styr denna utveckling. Det är 
också en skyldighet att, från Skagerak 
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till det baltiska området och från norra 
Tyskland och Polen till Spetsbergen, till
se att internationella överenskommel
ser och traktat följs och inte minst att sä
kerställa frihet och säkerhet till havs. 
Östersjöländerna är i detta samman
hang inte endast kuststater utan även 
maritima nationer. Havet försörjer 
många i det nordiska området. Broarna 
över Öresund och Stora Bält binder 
samman lokala regioner. Västerhavet, 
Östersjön, Bottniska viken och Finska 
viken utgör de viktigaste transport
vägarna för länderna i Skandinavien 
och det baltiska området samt för Ryss
land. Tillgång till fria och säkra handels
vägar är därför en förutsättning för en 
fredlig utveckling av regionen. 

Uppbyggnad och sammankoppling av 
energiförsörjningen med kraftkablar och 
gasledningar är ett absolut nationellt be
hov för en tryggad samhällsutveckling. 
Att denna energiförsörjning kan ske sä
kert och utan störningar är därmed av 
grundläggande strategiskt intresse för 
berörda stater. Uppdelningen av våra 
omgivande havsområden i ekonomiska 
zoner och tilldelning av fiskekvoter har 
inte skett förbehållslöst. Det genererar 
visserligen rättigheter men kräver sam
tidigt att berörda länder har förm åga att 
uppfylla krav i enlighet med internatio
nella avtal och överenskommelser. Det 
ställer också krav på övervakning och 
förmåga till ingripande. 

Olyckor och katastrofer som Scandi
navian Star och Estonia måste förebyg
gas och så långt möjligt förhindras. Om 
de trots allt inträffar måste konsekven
serna av dessa kunna begränsas. Rädd
ning av nödställda är av stort gemensamt 
intresse för strandstaterna. Endast ge
nom förebyggande åtgärder och en hög 
beredskap tör räddningsinsatser kan det-
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ta åstadkommas. Smuggling över na
tionsgränser har alltid förekommit. Av 
särskilt intresse är drogsmuggling vare 
sig man avser narkotika , alkohol eller ni
kotin men även människasmuggling har 
kommit att bli en lukrativ handelsvara 
för hänsynslösa element. För att försvåra 
och om möjligt förhindra smuggling mås
te gemensam övervakning (lägesbild) av 
våra havsområden åstadkommas liksom 
koordinering av vår verksamhet och då 
inte minst till sjöss. 

Miljön en säkerhetsfråga 
Östersjön och dess miljö är en strategisk 
framtidsfråga för alla strandägare. Öster
sjön är också synnerligen känslig för 
miljöpåverkan. Miljöaspekterna på den 
framtida utvecklingen av regionen mås
te grunda sig på ett gemensamt ansvar 
för att Östersjöns naturrikedomar skall 
skyddas. Att begränsa miljöföroreningar 
bör därför rimligen vara ett gemensamt 
och starkt intresse hos strandstaterna. 
Detta förutsätter inte bara en kontinu
erlig och uthållig övervakning utan krä
ver också koordinering och omfattande 
resurser för ingripande. Detta gäller 
inte minst transporter av farligt gods så
som kärnbränsle, kemikalier och petro
leumprodukter mm. Med hänsyn till vår 
gemensamma maritima miljö torde vara 
rimligt att Östersjöländerna också stäl
ler gemensamma krav på beteende i vår 
gemensamma miljö. Kraven kan t.ex. 
omfatta lotsningstvång, krav på konti
nuerlig positionsangivelse, tvingande 
anvisningar för navigering och i vissa 
fall kanske också krav på skydd av 
transporterna. För att förstå och kunna 
beskriva påverkansfaktorerna i den allt
mer integrerade och mångfacetterade 
värld vi lever i, från fred till kris och yt
terst i krig, krävs en breddad förmåga 

att uppfatta, förebygga och reagera på 
hot och risker i vår maritima miljö. Der 
gäller också att utifrån våra olika förut
sättningar kunna göra en " rätt" bedöm
ning och prioritering av de hot och ris
ker som kan komma att påverka vår ge
mensamma säkerhet. 

Östersjöländerna måste kunna om
händerta de maritima hot som i framti
den kan komma att påverka en fortsatt 
fredlig utveckling av regionen. För att 
det skall kunna göras, krävs att Ös
tersjöländerna formulerar en gemensam 
konsistent maritim strategi. Denna måste 
basera sig på en helhetssyn där det gäller 
att tillvarata allas intressen. Det gäller 
också att förebygga en utveckling som 
kan medföra att säkerheten hotas. Uti
från denna strategi måste konkreta 
handlingsplaner växa fram . Det handlar 
om att kunna tillgripa tvångsmedel, då 
miljö, säkerhet eller andra vitala intres
sen ifrågasätts. Det handlar om aktivite
ter och intressen på , över, under och från 
havet vilka inkluderar säkerhet för och 
försvar av vårt öppna samhälle och ett 
demokratiskt styresskick, en fri handel, 
utformning och bevarande av maritima 
resurser samt reglering, övervakning och 
försvar av den ekonomiska zonen. 

Sammanfattande slutsatser 
För Sveriges framtida säkerhet är en sta
bil utveckling i Östersjöområdet av vital 
betydelse. Vi har själva ett avgörande an
svar för att detta skall kunna lyckas. Med 
de specifika förh ållanden som karaktäri
serar Östersjön och Sveriges geografiska 
läge gör att ingen annan aktör kan er
sätta Sverige. Jag är av uppfattningen att 
Sverige måste ta ett strategiskt initiativ 
som omfattar alla de ovannämnda områ
dena. Vi måste säkerställa att Östersjön 
utvecklas till att bli en förbindelselänk 

mellan länder och inte en vallgrav. l sam
manhanget är det dock av strategisk be
tydelse att vi agerar utifrån förutsätt
ningen att Östersjön även fortsättnings
vis är öppet för alla nationer. Med en 
strategisk tyngdpunktsförskjutning från 
Östersjöutloppen till Baltikum är det 
helt centralt att Sverige inte bara fortsät
ter sitt engagemang i de baltiska länder
na och Ryssland utan också utvidgar det. 
En effektiv gemensam övervakning och 
kontroll av Östersjön och det angränsan
de Västerhavet är en viktig förutsättning 
för en fredlig utveckling av regionen. 
Med den aminriktning som nu genom
förs inom Försvarsmakten mot ett 
nätverksbaserat försvar bör ambitionen 
vara att under svensk ledning snarast 
möjligt applicera tekniken till gagn för 
samarbetet inom Östersjöregionen. 

För att effektivt förhindra en oönskad 
säkerhetspolitisk utveckl ing räcker det 
inte med att bara kunna övervaka. Vi 
måste också kunna ingripa på ett grade
rat sätt- med egna eller andras resurser 
och mot ett bredare och annorlunda hot. 
Detta förutsätter bl.a. närvaro. Idag är 
ordet internationella insatser på allas 
läppar. Tillämpas en bred definition på 
begreppet och det finns goda skäl att inte 
begränsa sig till bara olika typer av freds
främjande operationer, så vore det natur
ligt att ta initiativ i den region där våra 
egna intressen är som starkast. Ett rele
vant exempel på en typ av internationell 
militär insats av stor betydelse för regio
nens och Sveriges säkerhet är det pågå
ende stödet för uppbyggnad av nationel
la försvarsmakter i de baltiska länderna. 
Ett annat är de minröjningsoperationer 
som just i dagarna genomförs av svenska 
utbildningsförband längs den baltiska 
kusten. Då denna verksamhet över tiden 
kommit att bli multinationell ligger det 
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ras och diskuteras, främjas den marina 
utvecklingen. Därför finns det utöver vad 
som redan nämnts, med en fo rtsättning 
på "BALTIC FUTURE" och en eventu
ell satsning på ett "Eugenie-projekt" , 
även anledning för Kungl. Örlogsmanna
sällskapet att särskilt uppmärksamma 
vissa marina tilldragelser. Sådana är ex
empelvis KA/ Amfibiekårens 1 00-årsju
bileum år 2002 liksom ubåtssystemets 
100-årsjubileum år 2004. Och då handlar 
det inte bara om en historisk tillbaka
blick, utan i än högre grad åt att beskriva 
nuet och blicka in i framtiden, liksom att 
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nå målgrupper utanför vår egen krets ~ 
som bekant är det i okunskap som vanfö
reställningar frodas. 

slutligen skall tilläggas att det under 
nästa vecka , en ligt Hans Majestät Ko
nungens önskan, kommer att diskuteras 
möjligheten att de Kungliga Hovstaterna 
tillsammans med de Kungliga Akade
mierna, arrangerar ett antal seminarier 
på Kungl. Slottet i samband med Stock
holms Stads 750-årsjubileum. 

Jag tackar för visat förtroende och 
kommer att göra mitt bästa för att mot
svara förväntningarna. 

Ledamoten 
GÖRAN WALLEN 

Konteramiral Göran Wallen lämnade den aktiva tjänsten 
1993. De fem sista åren i aktiv tjänst var han verksam som 
militär rådgivare vid ESK-de/egationen i Wien.I994-2000 
hade Walllin FN-uppdrag i Mellersta Östern. Han har 
härefter medverkat som militär expert i bland annat 
Ubåtsta redningen. 

Hårsfjärden 1982 - fakta i målet 

Den 15 november 2001 överlämnades Ubåtsutredningens betänkande, "Perspektiv 
på ubåtsfrågan" (SOU 2001:85) till Försvarsministern. En vecka senare presentera
de Ola Tunander boken "HÅRSFJÄRDEN Det hemliga ubåtskriget mot Sverige" 
(Norstedts förlag). I denna redovisar Tunander sin uppfattning om händelseförlop
pet under Hårsfjärdsincidenten i oktober 1982, och utgåendefrån denna uppfattning 
ett antal hypoteser beträffande bl. a. nationaliteten på de kränkande ubåtarna. 

Ubåtsutredningens uppgift var enligt re
geringens direktiv (Dir. 2000:68) att 
"analysera det politiska och militära age
randet i ubåtsfrågan från 1980 fram till i 
dag. Utredaren skall redovisa och utvär
dera hur regeringen, Försvarsmakten och 
andra berörda myndigheter hanterat kon
staterade undervattenskränkningar och 
indikationer på kränkningar av våra vat
ten som förekommit sedan början av 
1980-talet. 

l direktivet till utredaren, ambassadö
ren Rolf Ekeus, framhålls att 'Jrågan om 
det alls förekommit främmande undervat
tensverksamhet är utredd och behöver 
alltså inte behandlas vidare. Utredaren 
skall koncentrera sig på att granska vid
tagna åtgärder, hur beslut om dessa fatta
de5; på vilket underlag besluten fattades 
och hur besluten genomfördes. Mediernas 
betydelse och agerande, liksom slutsatser 

som presenterades av medierna är bety
delsefulla i sammanhanget. -- -". 

Av dessa utdrag ur regeringens di
rektiv framgår att utredningen omöjli
gen kunnat granska vidtagna åtgärder, 
etc., utan att först i deta lj ha gra nskat 
händelseförloppen under oli ka inciden
ter. Då antalet indikationer på främ 
mande undervattensverksamhet under 
den drygt 20 år långa tidsperiod , som ut
redningen satts att granska , är mycket 
stort, har ett urval av händelser måst gö
ras. Hårsfjärdsincidenten 1982 har själv
klart ingått bland de granskade händel
serna. 

Utredningen har gjort en omfattan
de genomgång av krigsdagböcker, sig
nalmeddelanden, skrift liga order och 
rapporter, samt vissa nyckelpersoners 
dagböcker. Samtal har också förts med 
ett betydande antal personer som på oli
ka sätt var direkt engagerade under in-
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cidenten. D å det inte var utredningens 
uppgift att redovisa och kommentera 
händelseförloppen under de olika inci
denterna i deta lj , har dessa i betänkan
det beskrivits kortfattat som en bak
grund till granskningen av hur inci
denterna hanterats. 

Trots att Tunander, som under den 
första delen av utredningens arbete med
verkade som expert, hade tillgång till 
Ubåtsutredningens betänkande innan 
han publicerade sin bok, framför han i 
den ett antal uppenbart fel aktiga påstå
enden. På dessa baserar han sedan sina 
hypoteser bl.a . i nationalitetsfrågan. Lä
saren kan själv bilda sig en uppfattning 
om hållbarheten i hans argumentering. 
Tid och tillgängligt utrymme gör att jag 
enbart kan bemöta ett fåtal av Tunanders 
påståenden. 

Jag skriver denna artikel av huvud
sakligen två skäl; dels Tunanders insinua
tioner att den dåvarande försvarsstabs
chefen , Bror Stefenson, bakom ryggen på 
regeringen och Överbefälhavaren, skulle 
ha "släppt ut en ubåt", dels bedömer jag 
att det finns personer, som vill få händel
seförloppet beskrivet så sanningsenligt 
som möjligt Tunanders bok ger dem ej 
en korrek t bild. 

Jag har visserligen varit militär expert 
i Ubåtsutredningen, men skriver icke 
denna artikel i denna egenskap, utan som 
ledamot i KungL Örlogsmannasällskapet 
Ä ven om fra mställningen i allt väsentligt 
är baserad på det underlag, som tagits 
fram under utredningsarbetet, är jag en
sam ansvarig fö r innehåll et i artikeln . l 
sammanhang härmed bör nämnas att jag 
under Hårsfjä rdsincidenten var chef för 
operationsledningen vid milostaben i 
Strängnäs, och således var direkt involve
rad i skeendet. 
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Krigsdagböcker och 
personliga dagböcker 
Tunanders bok omfattar långa utdrag av 
krigsdagböcker från olika förband . För
fattaren grundar till del sin uppfattning 
om händelseförloppet på dessa . Innan 
man baserar sin uppfattning om ett hän
delseförlopp på en eller fl era krigsdag
böcker, måste man rätt först å dels syftet 
med en krigsdagbok, dels den miljö i vil
ken den tillkommit. Krigsdagboken är 
såvä l en dokumentation för framtiden av 
inträffade händelser, mottagna order och 
ori enteringar, gjorda bedömanden samt 
givna order och orienteringar, dels en 
"minneslista" för vaktgörande befäl, m.fl. 
Vid avlämninga r i samband med vakt
skiften etc. , kan det pågående befälet 
läsa sig till vad som inträffat tidigare. 

Förandet av krigsdagbok har dessvär
re sällan givits hög prioritet. Ofta har det 
varit ett befäl på låg nivå eller en värn
pliktig som på diktamen fört krigsdagbo
ken. I skeden av intensiv verksamhet hin
ner det ansvariga befälet ej alltid med att 
kontrollera, att allt som borde vara note
rat i krigsdagboken verkligen blivit ned
tecknat, och att det blivit sakligt korrekt 
Å andra sidan kan i ett lugnt skede en 
helt oväsentlig händelse bli antecknad, 
och därmed vid en läsning ett antal år se
nare, uppfattas som mera betydelsefull 
än vad den va r. 

Krigsdagböckerna saknar, tyvärr 
måste jag säga , i betydande grad kopior 
av mottagna och avsända signalorder. 

För att rätt värdera och förstå vad 
som står i krigsdagböcker måste man 
också känna till lydnadsförh åll ancl ena, 
d.v.s. organisationsstrukturen. Tunander 
gör stort nummer av olika inlyssnade so
nareffekter i Danziger gatt. Dessa rap
porterades av såväl styrkechefen på 

Mälsten och kustartilleriförsvarschefen 
på Rindö som av örlogsbasstaben på 
Muskö. Genom att fl era chefer rapporte
rade samma sak, växte enligt Tunander, 
säkerheten i en rapport. Men upphovet 
till alla dessa rapporter var en enda per
son, sonaroperatören, som bedömt effek
ten. 

Tunancler har, li ksom Ubåtsutrecl
ningen, haft tillgång till framlidne Över
befälhavarens, general Lennart Ljung, 
personliga dagbok. Tun ander framför på 
flera ställen att den maskinskrivna dag
boken i fl era fall ski lj er sig från elen 
handskrivna . Ljung skulle, enligt Tunan
der, ändrat sig från vad han skrivit i den 
handskrivna dagboken. Han påstår också 
att Ljung blivit felinformerad. Tunancler 
visar att han inte förstått hur Ljungs dag
bok tillkommit. Ljung dikterade så gott 
som dagligen ner sina in tryck och beslut. 
Detta skedde antingen i nära anslutning 
till en föredragning e ller senare sam ma 
dag. ÖB:s sekreterare skrev sedan ut 
dagboksanteckningen. Under Hårs
fjärelsincidenten skrev Ljung för hand di
rekt ner vad som hände (telefonsamtal , 
mottagna orienteringar, givna order, 
o.s.v.) på ett block. E n händelse, som be
dömdes vara av vikt, rapporterades ome
delbart till ÖB. När mera detaljerad in
fonnat ion var tillgänglig, visade sig den 
första, omedelbara rapporten kanske 
inte i a lla delar varit helt sakriktig. Att 
den något senare dikterade sammanfat
tande dagboksanteckningen skiljer sig 
från den omedelbara handskrivna inne
bär således inte att Ljung ändrat sig el ler 
korrigerat dagboken, ej heller att den 
manipulerats senare. Det stora värdet 
med Ljungs dagbok är att den ger en vä l
digt klar bild av hur Ljung uppfa ttade ut
vecklingen och hur han och den politiska 
ledningen samverkade. Enskildheter be-

träffande när minor sprängdes, etc. fram
går av annan dokumentation. 

Eldtillståndsfrågan 
Den fråga, som ända sedan de första 
minorna sprängdes kring Mälsten , syssel
satt inte bara journalister och andra in
tresserade medborgare, utan även vissa 
officerare, är frågan om när mineringar
na kring Mälsten hade elcltillstånd. Ge
nom att utredningen haft tillgång till inte 
bara krigsdagböckerna från i stort sett 
samtliga berörda förb and och personliga 
dagböcker från de viktigaste aktörerna, 
utan även kopior av utfärdade order, har 
jag kunnat göra en ful lständig redovis
ning av när minspärrtropparna kring 
Mälsten haft eldti llstånd, samt vem som 
givit order härom. D etta redovisas i be
tänkandet på sidorna 115 - 121. På siclan 
119 finns en sammanfattande tabellmed 
en dygnvis redovisning när eldtillstånd 
rådde. 

Det är i detta sammanhang viktigt att 
framh ålla, vilket gjorts av samtliga tre ut
redningar av ubåtsfrågan (SOU 1983:13, 
sidan 51 ; SOU 1995:135, sidan 295; SOU 
2001:85 , sidan 115) , att det unika var att 
eldtillstånd medgavs av Överbefälhava
ren för angivna mineringar; inte att eld
förbud, som är normaltillståndet i fred, 
beordrades. Vidare bör hållas i minnet att 
Överbefälhavarens order om elcltill
stånd, med undantag för den första or
dern (elen 7 oktober kl 14:30) , var fram 
till den 14 oktober tidsbegränsade. E ld 
tillstånd gä llde endast under förutsätt
ning av dager och optisk sikt. Från den 14 
oktober, då optisk övervakning av vat
tenyta n var säkerställd , gällde eldtill
stånd även under mörker, förutsatt op
ti sk sikt. Anledningen till restriktionern a 
var de ls att elektriska och magnetiska 
störningar hade upptäckts tidigare i mot-
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menterats i en PM, som jag med hans 
medgivande citerar: 

"Utgångsläget var: Ej eldtillstånd ef
tersom det var mörkt. Ö B hade för tillfäl
let delegerat beslut angående eldtillstånd 
till C Fst. 

Platschefen på Mälsten Kviman ring
de upp mig och ville ha eldtillstånd hänvi
sande till hydrofonindikationer och för
bättrad säkerhet. Jag tog intryck av redo
görelsen, men kunde naturligtvis inte gå 
förbi fastställd orderväg via militärbefäl
havaren och nedåt i befälshierarkin. A lla 
befälsinstanser måste ju veta om ett eldtill
stånd allrahelst som vi kunde ha en egen 
ubåt på spaning i närheten. Jag beslutade 
mig för en så snabb handläggning genom 
telefonkontakter som möjligt med veder
börande instanser. Av dem fick jag efter 
viss tid reaktioner som var positiva till 
eldtillstånd. Detta tog sammanlagt någon 
dryg timme. Eldtillstånd gavs därefter or
dervägen, vilket också tog viss tid. ÖB 
meddelades omedelbart." 

Minsprängningen den 11 
oktober och den gröna 
fläcken 
Kl. 12:20 sprängdes en mina i mineringen 
väster om Mälsten. Minan sprängdes ma
nuellt efter det att minan indikerat och 
indikeringen avställts två gånger. Min
spärrtroppchefen (kn Johan Eneroth) sä
ger vid samtal med utredningen i maj 
2001 , att tiden från första indikering till 
dess han sprängde minan var högst ca tio 
sekunder. Kort efter minsprängningen 
observerades en grön fläck där minan 
sprängts. Denna händelse redovisas i 
Ubåtsutredningens betänkande på sidor
na 124- 125. 

Tunander anser (sidan 1 14) at t det 
med största sannolikhet var en avmagne-
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tiserad ubåt som passerade mineringen 
och att denna troligen skadades vid min
sprängningen. Tunander hävdar (sidorna 
163 - 173) att den observerade gröna 
fläcken hade åstadkommits av den passe
rande ubåten , som han anser ha varit 
amerikansk eller brittisk. Syftet skulle ha 
varit att utvisa ubåtens position för ett 
spaningsflygplan, och här nämner Tunan
der det amerikanska höghöjdsplanet SR-
71, som tidigare på förmiddagen åstad
kommit en ljudbang ute över fritt hav. 

Den gröna fläcken finns omnämnd i 
Ubåtsskyddskommissionens betänkande 
(sidan 85). Där står: "Tisdagen 12 okto
ber. - - - Uppgifter sprids att en nödboj 
skulle ha upphittats och all ett gult pulver 
från en skadad ubåt skulle ha iakttagits. 
Uppgiften om bojen är felaktig. Det gula 
pulvret var troligen grönt bottenslam." 

För att söka kl arlägga fakta bakom 
såväl nödbojen , som den gröna fläcken 
har ett betydande arbete nedlagts av 
Ubåtsutredningen. Nedan redogörs för 
de väsentligaste delarna av detta. 

Historien om nödbojen spreds av Da
gens Nyheter, som på första sidan onsda
gen den 13 oktober påstår att "En dri
vande, lossliten telefonboj av den typ ubå
tar kan skicka upp till ytan har hittats dri
vande på Mysingen." Denna sensationel
la nyhet får vakthavande på Försvarssta
bens Informationsavdelning att tidigt på 
morgonen ringa och väcka Överbefälha
varen . En timme senare är ÖB i direkt
sändning i Dagens Eko. Han förklarar 
där att Försvarsmakten ej har någon 
kännedom om att en sådan boj upphit
tats. Han säger också att man från militär 
sida försökt få närmare upplysningar 
från DN. Senare på dagen ringer DN:s 
nytiiiträdda chefredaktör, Christina lut
terström upp stabschefen vid örlogsba
sen , kommendörkapten Lars-Erik Hoff, 

och kräver att han bekräftar att Marinen 
hittat en ubåtsboj försedd med kyrilliska 
bokstäver samt att skadade sovjetiska 
ubåtsmatroser finns på ett hemligt ma
rint sjukhus. DN har bevis härför, hävdar 
Jutterström. Hoff svarar att örlogsbasen 
ej har någon sådan uppgift , samt att om 
det är så att DN känner till var bojen,hit
tats, måste DN tala om detta. Är DN:s 
uppgift korrekt måste Marinen givetvis 
omedelbart igångsätta en ubåtsrädd
ningsinsats. J utterström ger inget svar. 

Redaktör Wyn Enqvist vid Marin
stabens Informationsavdelning kontak
tade på morgonen DN-journalisten An
ders Öhman och förklarade för honom, 
att DN måste redovisa fyndp latsen så att 
Marinen, om det verkligen var fråga om 
en skadad utländsk ubåt på botten , kun
de igångsätta en ubåtsräddningsopera
tion. Enqvist får då veta, att Dagens Ny
heter avlyssnade den marina radiotrafi
ken , och därvid tydligt uppfa ttat att det 
pågick verksamhet rörande någon boj . 
Enqvist lyckades utverka en kopi a av 
DN:s bandinspelning av radiotrafiken. 
Vid analysen av inspelningen i örlogsbas
staben kunde man genom röstidentifie
ring klarlägga att det var fråga om radio
kommunikation mellan en helikopter 
och en av örlogsbasens båtar. Man höll 
på att boja ut en icke detonerad sjunk
bomb, som tidigare fällts av en helikop
ter. Det begärdes att DN skulle i näst
kommande nummer dementera den fel
aktiga uppgiften . Så skedde emell ertid ej . 

Trots att det är helt klart att nödbojen 
var en "tidningsanka" skriver Tunarrder 
(sidan 142) att bristen på riktiga demen
tier får honom "att tro att en radioboj kan 
ha hittats norr om Mälsten. " Han hänvi
sar till Anders Öhman, som på fråga från 
kommendörkapten Sven Carlsson i 
Presskvarteret på Berga Örlogsskolor 

var bojen hittats, svarade att det var vid 
Östra Röko på södra Mysingen. Carlsson 
tog då med sig Öhman ut till "fyndplat
sen" i en helikopter, där Öhman med 
egna ögon kunde se att några tecken på 
en sjunken ubåt ej förefanns. 

Beträffande den gröna fläcken skall 
först konstateras att denna observerades 
av många på Mälsten, bland dem min
spärrtroppchefen och ställföreträdande 
styrkechefen, kaptenen Per Andersson . 
Fläcken uppstod kort efter minspräng
ningen och på den plats där minan deto
nerade. Färgen uppges av ögonvittnen , 
som såg den kort efter detonationen , 
vara grönaktig. Andersson, som direkt 
efter detonationen sprang upp på hjäs
san, berättar att han fortfarande såg 
"blankvattnet efter detonationen", vilket 
innebär att han var där inom högst tio 
minuter, samt att fä rgen var "onaturligt 
grön". Vid samtal med Ubåtsutredningen 
i maj 2001 bedömde Eneroth den som 
"grågröngul, men ej så skarpt grön som 
färgämnet i räddningsvästar" . Det var en 
mulen himmel , men beroende på från vil
ken höjd en observatör befann sig kunde 
färgnyansen uppfattas olika. Klart är att 
fläcken hade en färg, som var så skiljaktig 
från vattnet, att man lade märke till 
fläcken . Den rapporterades därför till 
bl.a. örlogsbasen. 

Av styrkechefens på Mälsten krigs
dagbok framgår att kl. 12:40, d.v.s. ca 20 
minuter efter minsprängningen beordra
des en transportbåt (TpbM 334) och kl. 
12:57 Bevakningsbåt 77, som var sjunk
bomblastad, ut till området där minan 
sprängts. Kort dessförinnan (kl. 12:55) 
hade Kustbevakningens flygplan SE
GYP på radio rapporterat till örlogsba
sen "Bottenslam och tunn olja vid Mås
knuv 6170 i bäring 330° Driver med vin
den". Kl. 13:13 meddelar ÖrlB O att en 
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lätt helikopter [Y 46] anländer för sök
ning kl. 13:30, och kl.13:46 sänder Y 46: 
"Negativ rapport. Återgår basen. " Kl. 
14:09 hade BevB 77 börjar spana med sin 
aktiva sonar i området för minspräng
ningen. Vid samma tidpunkt har i Mäl
stens krigsdagbok antecknats att min
spärrtroppen rapporterar: "Grönfärgat 
område 300 X JOO meter. Kurs nord. Var 
litet från början och utvidgades. Mörkt 
grönt ". Båtchefen på BevB 77 rapporte
rade kl. 14:35: "Troligen bottenslam". 
Han beordrades och tog prover av det 
slam- och oljeblandade vattnet. l BevB 
77:s loggbok står att man tog "oljeprov". 
Efter genomfört uppdrag rapporterar 
båtchefen att det färgade skiftet på ytan 
var "otroligt tunt" . Kl.15:30 och 16:00 
står det: "Den gröna fläcken kvar. Kon
centrerad." 

BevB 77 gick påföljande dag in till 
Nynäshamn, och återvände därifrån efter 
ett timslångt uppehåll. Under detta hade 
förmodligen oljeproverna lämnats till 
Nynäs Petroleums laboratorium för ana
lys. De två personer, som genomförde 
analysen , har kunnat spåras. Börje Gus
tavsson erinrar sig att proverna lämnades 
in . Han har letat i laboratoriets arkiv om 
där kunde finnas en kopia av analysre
sultatet, men tyvärr utan resultat (man 
har gallrat ut handlingar i samband med 
byte av lokaler). Han minns dock att pro
ven luktade dieselolja. Astrid Dahlborg 
kommer också ihåg händelsen. Hon sä
ger att man ej kunde fastställa oljans ur
sprung, men att det var helt klart att det 
var olja, "det kändes på lukten". På fråga 
om proven innehöll några andra ämnen, 
var hennes svar "nej, inte i mätbara 
mängder". 

Flygningen med Y 46 var samtidigt en 
teknisk kontrollflygning. Vid spakarna 
satt den tekniske chefen på l. helikopter-
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divisionen, mariningenjören Lars Eng
ström. I helikoptern medföljde också en 
värnpliktig helikopteroperatör, vid namn 
Paulsson. Färgfläcken observerades kl. 
13:45 befinna sig ca strax norr om Mås
knuv (enligt en skiss som furiren Pauls
son gjorde). Efter landning på Bergaba
sen ,beordrades helikoptern flyga tillbaka 
till Mälstensamrådet för att fotografera 
fläcken. Den som nu var pilot var fänri
ken Roger Henrysson. Man var åter i 
området och fotograferade fläcken kl. 
14:50 - 15:00. Färgfläcken hade då med 
vind och ström förflyttat sig ca en kilo
meter norrut och blivit njurformad, samt 
vuxit till ca 80 x 200m. Paulsson, som nu
mera bor utomlands och därför ej kunnat 
kontaktas, tog 36 bilder färgfilm (15 
ASA) från flyghöjder 1 ,000 - 75 fot (ca 
300-25 m) . Normalförfarande då örlogs
basen beordrat fotografering från heli
kopter var att helikoptern på återväg 
från uppdraget landade på Muskö (heli
kopterlandningsplatsen) , där represen
tant från örlogsbasstaben mottog den 
oframkallade filmen. Framkallning och 
eventuell kopiering ombesörjdes sedan 
av örlogsbasen. Henrysson bekräftade 
vid samtal den 31 december 2001 att så 
skedde även vid denna flygning. 

På fråga om Henrysson hade något 
visuellt minne av fläcken svarade han att 
"det var som ett grönt moln under vatten
ytan". Han tillade att hans bedömning 
var att det troligtvis var bottenslam. 
Skulle fläcken ha sett annorlunda ut 
("gult pulver") skulle han ha noterat och 
rapporterat detta. Han kunde inte erinra 
sig att det på något sätt "var något skumt 
med fläcken ". Henryssons utsago i dag 
överensstämmer förvånansvärt väl med 
vad som står i MB Ö krigsdagbok för den 
11 oktober 1982 (rapport från ÖriBO): 

"Kl. 15:45 Ang färg efter minspräng-

ning XXX [minspärrtroppen väster om 
Mälsten J. Kontakt med hkpföraren i Y 46, 
som från luften kontrollerade färgfläcken. 
Ff (fk Henrysson): 'Fläcken låg under 
vattenytan, ingen olja. Bedömdes som ler
slam. Fläcken förstorades och drev nord
vart"'. 

Två andra ögonvittnen var DN-jour
nalisten Anders Öhman och fotografen 
Folke Hellberg från Pressens Bild. Båda 
var utsända för att skildra ubåtsjakten. 
De befann sig på kajen i Nynäshamn när 
minan sprängdes omkring kl. 12:20. 
Detonationen uppfattades klart och tyd
ligt. Öhman, som var och är bosatt i Ny
näshamn, fick snabbt tag i en liten båt 
och for tillsammans med Hellberg ut på 
södra Mysingen i riktning mot Mälsten. 
Enligt Öhman 2001-08-03 var de i områ
det ca en timme efter minsprängningen, 
och upptäckte då fläcken , i vilken de for 
in med båten. Han förklarade vid samta
let att fläcken var klart avgränsad och 
gulaktig, som något pulver, vilket han 
sade sig tro var rester av trotyl. 

Öhman uttryckte vid samtalet sin för
våning att de ej blev bortkörda av militär 
personal (vattenområdet hade samma 
dag avlysts). Anmärkningsvärt är att det 
inte finns någon anteckning i någon 
krigsdagbok, om att en civil motorbåt 
uppträder i området. Ungefär vid denna 
tidpunkt då Ö h man säger sig ha varit där, 
d.v.s. omkring 13:30, fanns både BevB 77 
och TpbM 334 i närheten. Efter min
sprängningen och då en grön fläck note
rats bedrevs givetvis noggrann optisk 
spaning från Mälsten. 

Öhmans artikel presenterades i en 
tvåspaltig s.k. "blänkare" med foto på 
DN:s förstasida påföljande dag (den 12 
oktober). På första sidan beskriver han 
sitt synintryck av fläcken på följande sätt: 

"- - - En stor fläck med slamblandat 

vatten och olja syntes i området efter deto
nationen. - - -" 

I den längre artikeln på sidan 5 står 
följande om denna fläck: 

"- - - Efter mindetonationen, som in
träffade strax efter klockan 12, syntes en 
stor fläck med grumligt vatten och olja i 
området. - - -" 

Det intressanta med Anders Öhmans 
artikel är att han i den, skriven kort efter 
observationen , d.v.s. samma dags efter
middag och publicerad dagen efter min
sprängningen, inte säger ett ord om nå
got gult pulver. Hade det funnits sådant 
pulver i området och i en sådan mängd 
att det varit så tydligt observerbart, som 
han hävdar vid samtalet den 3 augusti 
2001, skulle han självfallet ha omnämnt 
detta i artikeln. 

Det gula pulvret dyker först upp sent 
på kvällen i presskvarteret på Berga Ör
logsskolor. Detta föranleder den där 
tjänstgörande pressofficeren (major 
Bengt Sjöholm) att ringa till försvarssta
bens vakthavande pressofficer (l.stabs
redaktör Bertil Lagerwall). Denne vida
rebefordrar Sjöholms rapport till För
svarsstabens vakthavande befäl kl. 00:40 
den 13 oktober: 

"Den stora färgfläcken som visat sig 
efter minsprängningen visat sig vara av 
den typ ub använder sig av i nöd." 

VB i Fst ringer upp vakthavande 
stabschef på örlogsbasen (kommendör
kapten Lars Larsson) , som bekräftar den 
stora gröna fläcken , men framhåller att 
analysen av denna ännu ej är klar. Kl. 
02:00 har dessa två på nytt telefonkon
takt. Larsson kan nu meddela "att färgen 
vid Mälsten bedöms bottenslam. Ingen 
substans i Sjöholms påstående." Utform
ningen av svaret tyder på att örlogsbas
staben kunnat analysera frågan, d.v.s. 
sammanställt uppgifter från olika ögon-
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vittnen, och troligen även fått filmen 

framkallad och granskad. 
Det gula pulvret nämner Öhman 

först i DN-artikeln om nöd bojen , samma 

dags morgon , d.v.s. onsdagen den 13 ok

tober. Han skriver där: 

"---l området kring måndagens min

explosion vid Mälsten i södra Mysingen 

fann DN:s utsända också oljespår och ett 

stort område med gult pulver som kan vara 

en markering från en skadad ubåt. - - -. " 

Vid samtal med fotografen Hellberg 

2001-08-01 sade denne, att han inte hade 

något särskilt minne av fläcken. Han 

tyckte att båtutflykten mot Mälsten , och 

vad som upplevdes under den var "väl

digt odramatiskt"; hade det varit något 

märkligt med fläcken skulle han nog ha 

erinrat sig den. På Öhmans uppmaning 

tog han lite bilder "planlöst", av vilka en 

med ett flytande sjömärke (pricken Grå

grund?) - till hans förvåning - togs in på 

DN:s förstasida den 13 oktober. Hellberg 

menade, att om det verkligen var en så 

tydligt gul eller grön färg, skulle man gi

vetvis tagit bilder från helikopter och 

med färgfilm och inte, som nu skedde, 

med svart/vit film. 
Går man tillbaka till de ögonvittnen, 

som observerat fläcken från öarna , talar 

ingen om något "gult pulver", utan om 

slamblandat vatten och olja, och att fär

gen ej är gul utan mer åt slamhållet, d.v.s. 

gråbrungrönt Ej heller antyder någon av 

de två båtchefer, som var ute i området, 

att det skulle vara fråga om något annat 

än olje- och slamblandat vatten. Ej heller 

talar krigsdagböckerna om något gulfär

gat pulver. Inte heller föraren av den he

likopter som sänts ut för att fotografera 

fläcken , rapporterade något annat än vad 

som han bedömde som bottenslam. Till 

bilden hör att Kustbevakningens flygplan 

(SE-GYP), som bl. a. används för spaning 
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efter oljeutsläpp och som nu deltog i spa

ningarna efter främmande ubåt, överflög 

området kl. 12:55 och rapporterade till 

örlogsbasen att tunn olja observerades i 

området. Man nämnde inget om någon 

fläck av färgat vatten. Denna rapport 

uppfattades också på Mälsten. SE-GYP 

passerade åter Mälsten kl.14:30 (enligt 

ÖrlB O krigsdagbok). Man rapporterade 

nu endast att man återgick Bromma. 

Flygplanets besättning, som hade som 

daglig uppgift att spana efter oljeutsläpp 

och andra objekt på vattnet, rapportera

de det observerade området av "botten

slam och tunn olja" en dryg halvtimme 

efter minsprängningen. Dessa erfarna 

personer visste vad de talade om . Upp

fattade de området som "bottenslam och 

tunn olja" , rapporterade de det. Skulle 

de i stället ha sett en om färgen i rädd

ningsvästar påminnande starkt gul- eller 

grönaktig färgfläck, skulle de ha rappor

terat detta, samt självklart stannat kvar 

cirklande över platsen. För dem skulle 

nämligen en observation av sådan färg

fläck direkt ha kopplats till en eventuellt 

inträffad sjöolycka. De skulle också ome

delbart ha rapporterat fläcken till Stock

holm Radio, som leder sjöräddningsverk

samheten i området. Att besättningen 

inte tyckte att fläcken var anmärknings

värd bestyrks av att när man nästa gång 

passerar området, rapporteras nu endast 

positionen och att man återgick till sin 

ordinarie bas på Bromma. 

Tunander påstår (sidan J 63) att SE

GYP rapport om bottenslam och tunn 

olja "har inget att göra med den 'lysande 

gula ' eller den 'gröna koncentrerade 

fläcken' som dyker upp mer än en halv

timme senare söder om sprängningsplat

sen." I en not hänvisar Tun an der till Mäl

stens krigsdagbok. Som framgår ovan re

dovisas i denna endast en grön fläck. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 

att i anslutning till minsprängningen upp

stod en tydligt iakttagbar fläck med en i 

förhållande till vattnet så skiljaktig färg 

att ögonvittnen lade märke till den. Av 

allt att döma bestod fläcken till del av 

tunn olja . SE-GYP rapporterade tunn 

olja, vilket också BevB 77 gjorde. De två 

personer vid petroleumlaboratoriet som 

analyserade proverna, minns båda att det 

otvivelaktigt var olja. Med kännedom om 

att diverse skrot, mm. dumpats i området 

under åren , torde oljan ha kommit från 

något kärl som trasats sönder av den de

tonerade minan. Likaså kan, som fram

går av betänkandet, också gamla färgres

ter ha legat på botten och finfördelats av 

detonationen. Förmodligen ingick också 

slam från lerbotten i fläcken. 

Det finns inget enda ögonvittne som 

under eftermiddagen måndagen den 11 

oktober 1982 rapporterat något gult pul

ver. Första gången detta nämns är efter 

eller omkring midnatt, då ryktet om det

ta pulver uppstår i presscentret på Berga. 

I granskade krigsdagböcker förekommer 

ordet gult endast på ett ställe, nämligen i 

minspärrtroppens krigsdagbok. Där står: 

"Gult moln i vattnet ca 200m norr om lin

jen. Storlek 300 X JOO meter". Närmare 

tidsangivelse saknas, det står enbart 

"Under em". Eftersom storleken är den

samma som redovisats i Mälstens krigs

dagbok kl. 14:09 som rapport från min

spärrtroppen (se ovan) torde ordet gult 

vara en felskrift 
Något som helst belägg för att det 

skulle ha uppstått en andra fläck finns 

inte heller. Det är vidare helt klart att fär

gen icke var av den klart lysande typ, som 

utnyttjas i bl.a. sjöräddningssamman

hang (neonfärg). Dessutom saknar Tun

anders hypotes, att en av minsprängning

en skadad Nato-ubåt skulle för ett hög-

höjdsspaningsplan markera sitt läge, var

je form av logik. Om ubåten , som Tunan

der tror, skadats och besättningen bedri

ver något så osannolikt som reparations

arbete på botten, är man väl knappast 

angelägen att bli utsatt för ytterligare va

peninsatser! 

FMV:s sonaranläggning i 
Danziger gatt 
Tisdagen den 12 oktober inlyssnades en 

främmande ubåt i den sonaranläggning, 

som kort före Hårsfjärdsincidenten utlagts 

i Danziger gatt. Denna sonarkontakt finns 

redovisad i alla tre ubåtsutredningarna 

(SOU 1983:13, sidan 35; SOU 1995:135, si

dorna 144 och 267; SOU 2001:85, sidan 

125). Tunander påstår att bandinspelning

en från denna som "ubåt" klassificerade 

kontakt har manipulerats (sidan 174). 

"Bandet var inte skadat, men det mesta av 

de väsentliga ljuden som nämns i Anders

sons protokoll hade raderats. Någon hade 

uppenbarligen rensat bandetfrån den käns

ligaste informationen. " 
Ubåtsutredningen har omsorgsfullt 

klarlagt hur försöksanläggningen i Dan

ziger gatt kom till, hur inspelningarna 

gjordes, samt hur banden hanterades och 

analyserades. Detta redovisas kortfattat i 

utredningens betänkande (SOU 2001:85) 

på sidorna 125 samt 283 - 287. Nedan re

dovisas vissa delar av det underlag som 

ligger till grund för texten i betänkandet. 

Under den 12 oktober skedde inspel

ningar av sonareffekter som klassificera

des som "ubåt". Detta gjordes på två 

band är märkta "82-10-12 Band 1 Ubåt 

FOA l" (MUSAC nr 4723) , resp. "82-10-

12 Band 2 Ubåt FOA 2" (MUSAC nr 

4724). Dessa två band hämtades med he

likopter på Mälsten påföljande morgon 

och flögs in till Bergabasen varifrån de 

kördes med bil till FOA, där de mottogs 
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omkring kl. 11:00 av Bengt Granath. 
Banden skulle ha analyserats på FMV, 
men då FMV saknade Racal-bandspela
re (den typ av bandspelare som fanns på 
Mälsten) , genomfördes analysen på 
FOA. Såväl FOA som FMV måste emel
lertid låna rätt sorts bandspelare på den 
öppna marknaden, varför Per Schultz 
och Bengt Granath på eftermiddagen for 
till Vaxholm för att hämta en TELUB 
tillhörig bandspelare, som reparerats där. 
Analysarbetet inleddes på FOA någon 
gång efter kl. 16:40, sedan de båda åter
kommit med bandspelaren. Bengt Gra
nath, FOA, Arne Åsklint, FMV:Ub och 
Bertil Johnson , BÖS/UbjSkol arbetade 
fram till omkring kl. 23:00 med att analy
sera dessa två band. Även Per Schultz, 
FOA medverkade. 

Omkring kl. 16:15 torsdagen den 14 
oktober anlände sonaroperatören An
ders Carlsson med helikopter till heli
kopterlandningsplatsen på Gärdet, där 
han hämtades av Per Schultz. Anders 
Carlsson medförde ett tredje band med 
inspelade effekter från onsdagen den 13 
oktober. Detta band är märkt "BAND l 
10:13 FOA 3" (MUSAC nr 4725). Efter 
ankomsten till FOA avlyssnades bandet 
av Bengt Granath, Per Schultz och An
ders Carlsson , och Carlsson berättade för 
de två FOA-forskarna om inspelningen. 
Vid 19-tiden lämnade Anders Carlsson 
FOA, medan Bengt Granath och Per 
Schulz fortsatte att arbeta med analysen 
fram till kl. 21:30. 

Tunander har en helt konstruerad 
version på sidan 181 av Carlssons besök i 
Stockholm på eftermiddagen och kvällen 
den 14 oktober. Carlsson hade enbart 
med sig bandet, som inspelats den 13 ok
tober, och kunde givetvis inte då utfrågas 
av händelser, som skulle inträffa först se
nare på kvällen, d.v.s. den påstådda "ut-
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brytningen" genom Danziger gatt, den 
påseglade mikrofonen 5, etc. Några 
"höga marinofficerare" deltog inte vid 
analysen , och Carlsson besökte inte För
svarsstaben. 

Ett fjärde band är märkt "Band II 82-
10-14 Ubåt [dup] ". Detta band transpor
terades med helikopter till FOA för ana
lys måndagen den 18 oktober. Det mot
togs enligt Bengt Granath omkring kl. 
12:00. Detta band överlämnades till MU
SAC 2001-05-16 och registrerades som 
MUSAC nr 9738. 

Av ovanstående framgår att inget av 
de band som inspelades under dygnen 
12, 13 och 14 oktober har varit i orätta 
händer innan de analyserades. Vidare 
framgår att det inte är möjligt att spela 
över en tidigare gjord inspelning utan att 
detta märks direkt. För att "manipulera" 
ett band krävs kunskap, omfattande a
vancerad utrustning samt tid. Varken så
dan utrustning eller tid fanns. Tunanders 
påstående att band manipulerats saknar 
således grund. 

Påståendena att vissa ljudeffekter 
skulle ha försvunnit , och att band utbytts 
(sidorna 173- 177) är helt tagna ur luften. 
Ubåtsutredningen har inte bara intervju
at Granath, Åsklint, Johnson och Carls
son, utan också låtit MUSAC på nytt 
analysera banden. Helt klart är att in
spelningsband åldras. Men den analys 
som gjorts av den nuvarande chefen på 
MU SAC, Peter Gnipping (som också un
der viss tid bemannade försöksanlägg
ningen på Mälsten), bekräftar att samma 
ljud , som enligt Bengt Granaths hand
skrivna protokoll från analyserna på 
FOA den 13 - 18 oktober 1982 då fanns, 
alltjämt finns på banden. Orginalproto
kollen är bättre bevis än enskilda indivi
ders minne av vad som hände för snart 20 
år sedan. 

Under de dagar av Hårsfjärdsinciden
ten då Mälsten stod i centrum för intres
set gjordes en inspelning av en sonaref
fekt , som klassificerades "ubåt", nämli
gen den 12 oktober strax före kl. 18:00. 
Som framgår av Ubåtsutredningens be
tänkande (sidan 125) blev registreringen 
kortvarig (sekvensen är endast tre minu
ter och 47 sekunder lång). Att bandspela
ren av misstag kom att stängas av medan 
ubåten uppenbarligen var på väg mot 
mikrofonerna i försöksanläggningen , kan 
bara beklagas. Sådana missgrepp händer 
emell ertid ibland i stressade lägen (för 
att bandspelaren skall spela in måste 
man samtidigt trycka in två knappar). 
Analyserar man bandet, finner man att 
en ny inspelning fortsätter direkt efter 
det att den nämnda inspelningen av ubå
ten avbrutits. Denna nya inspelning över
lagrar ej någon tidigare, och bevisar där
med att inspelningen ej kan ha manipule
rats, men visar att bandspelaren startats 
på nytt. 

Som framgår av betänkandet har den
na inspelning analyserats även i andra 
länder i början av 1990-talet. Den enda 
analys, som veterligen gjorts utomlands 
dessförinnan, är redovisad i general 
Ljungs dagbok (betänkandet sidan 125). 
Mera därom nedan. 

Den ubåt som registrerades den 12 
oktober under minuterna före kl. 18:00, 
och som Anders Carlsson audiellt kunde 
höra under ytterligare någon halvtimme, 
befann sig utanför Danziger gatt. 

Enligt Tunande r uppträdde redan da
gen innan en ubåt på södra Mysingen. 
Denna ubåt skulle ha orsakat indika
tionerna i minspärren väster om Mäls ten, 
och dessutom skadats vid minspräng
ningen kl. 12:20. Ubåten skulle sedan ha 
gömt sig på havsbotten sydväst eller syd
sydväst om Mälsten, där reparationsar-

beten bedrivits (sidan 117). Tun an der ba
serar sin uppfattning på anteckningar i 
Mälstens krigsdagbok om registrerade 
"hammarslag eller metalliska slag". Vida
re registreras högfrekventa ljud (12.5- 20 
kHz) , "vilket (enligt Tunander) antyder 
att det pågår undervallensverksamhet 
med höghastighetsverktyg". Tunander vet 
berätta att en ljudexpert från den norska 
militära underrättelsetjänsten anser att 
den nämnda frekvensen kan tyda på ar
bete med högfrekventa skärverktyg, ex
empelvis om en ubåtsdykare skär loss en 
stålplatta från ett skadat skrov med en 
vinkelslip. 

Tunander skriver vidare, att tidigt på 
morgonen (kl. 02:40) onsdagen den 13 ok
tober rapporteras propellerljud, högvar
vigt Kl. 23:00 rapporterade styrkechefen 
att fem minor i minlinjen indikerade. Från 
FMV sonaranläggning rapporterar An
ders Carlsson att propellervarvtalet är 120 
varv per minut, och att ubåten rör sig 
framåt i intervaller på 10 - 15 sekunder 
och sedan stannar för att försvåra upp
täckt. Man hör att ett propellerblad och 
en propelleraxel är skadade, vilket tydligt 
registreras på inspelningsbandet. 

Mikrofon nr 5 i sonaranläggningen 
upphör att fungera kl. 01 :30 på torsdags
morgonen. Denna bedöms ha blivit på
seglad, något som Tunander uppger är 
bekräftat. Kl. 02:44 rapporteras att man 
lyssnat in två stycken dunkande ljud. 
Längre fram på förmiddagen hörs ytterli
gare några ljud som bedöms ha koppling 
till ubåt. 

För att kunna ge en så långt möjlig 
korrekt bild av vad som hänt, måste man 
först hålla i minnet följande viktiga för
hållanden: 

Sonaroperatören på Mälsten sak
nade i princip teknisk analysutrustning. 
Han kunde således endast göra en au-
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diell klassificering av de ljud han hörde. 
lnlyssnade sonareffekter kunde, som 
nämnts, regi streras på en bandspelare. 
Operatören kunde givetvis i efterhand 
spola tillbaka bandet och på nytt lyssna 
på inspelningen . De klassificeringar och 
bedömningar av in lyssnade ljud han gjor
de, rapporterades till styrkechefen på 
Mälsten. Denne rapporterade sedan vi
dare till C ÖrlB O och C SK. Rapporter 
från dessa chefer sändes så till militärbe
fälh avaren och vidare till ÖB (Fst). Alla 
uppgifter baserade på sonarinformation 
härrör således från en och samma källa , 
sonaroperatören på Mälsten. 

Den hydraakustiska miljön i om
rådet var dels okänd för dem som lyssna
de, dels allt annat än idealisk för att upp
täcka en ubåt eller undervattensfarkost, 
som kunde antas försöka ta sig ut från 
Mysingen oupptäckt. Sjöbrusnivån vid 
en havsstrand är högre än fritt till sjöss. 
Vidare förekommer andra störande ljud 
från bojar, båttrafik, etc. i närområdet. 
Även ljud från avlägsna ljudkällor kan 
förekomma. Exempelvis kan under vissa 
förhållanden ljud från kättingen till Kop
parstenarnas lysboj höras vid en av 
FMV:s försöksanläggningar i Utöområ
det Det tar med andra ord viss tid innan 
en "normalbild" för en fast sonaranlägg
ning är kartlagd. 

Som nämnts tidigare analyserades de 
band som inspelats den 12 - 14 oktober 
vid FOA. De som genomförde analysen 
var några av de bästa hydraakustiska ex
perter som fanns i landet. Utredningen 
har tagit del av Bengt Granaths hand
skrivna anteckningar från avlyssningen 
av banden, liksom övrig befintlig doku
mentation. På det band, som betecknas 
"Band l " och som innehåller inspelning
ar från den 12 oktober, finns registrerad 
en sonareffekt som klassificerades 
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"ubåt" (den tre minuter och 47 sekunder 
långa sekvensen) . I övrigt innehåller 
bandet inga ljud som han hänföras till en 
undervattensfarkost av något slag. Det 
framgår av Bengt Granaths anteckning
ar, att detta band analyserades flera 
gånger (13 och möjligen också 14 okto
ber). Att så skedde har bekräftades av 
Per Schultz 2001-07-19. 

Sonaroperatörens (Anders Carlsson) 
kommentarer på "Band 2", som också 
innehåller registreringar från den 12 okto
ber, antyder att han klassificerade en so
nareffekt som "möjlig ubåt" eller "ubåt" 
("svaga ljud från ubåten nu, kan möjligtvis 
ha lagt sig stilla", o s v). Den grupp, som 
analyserade bandet, kunde dock inte fin
na att bandet innehåller några ljud som 
kan hänföras till undervattensverksam
het Bandet hade, som framgår av analys
gruppens rapport, avlyssnats flera gånger 
av fl era personer (den 13 och möjligen 
också den 14 oktober). 

Av Anders Carlssons kommentarer 
på "Band 3" från onsdagen den 13 okto
ber, framgår att han ansåg sig ha inlyss
nat och registrerat ljud från en ubåt (t ex 
".lag bedömer att ub satt fart och går sakta 
framåt"). Carlson, som var närvarande 
när bandet spelades upp på FOA torsda
gen den 14 oktober, sade rörande inter
mittenta dunkande ljud från mikrofon 5, 
att dessa var "mycket ovanliga ljud, tyder 
på skada, möjligen skadad propelleraxel" 
(enligt Granaths "hastiga anteckningar" 
från analysen) . Expertgruppen som ana
lyserade bandet delade ej Carlssons be
dömning. Ljuden hade alltför snabb an
sats för att komma från en propeller, och 
de fanns enbart registrerade på kanalen 
från mikrofon 5. Dessa ljud ansågs snara
re kunna tyda på ett begynnande elek
tronikfeL Detta blev också analysgrup
pens samlade bedömning. 

De i "Band 3" funna knackningarna 
från den femte mikrofonen fortsätter i 
"Band 4", som spelats in den 14- 16 ok
tober, något som stärkte teorin om ett 
elektronikfeL Mikrofon 5 upphörde så 
småningom att fungera , något som Tu
nander påstår (sidan 214) berodde på att 
den påseglats av en miniubåt e ller under
vattensfarkost, som hade propellern i s. k. 
dysa (t.ex. de amerikanska "Deep 
Quest" ell er "Turtle"). Säkringen för 
denna mikrofon hade också utlösts. 

Också här har Tunander fel. Nuva
rande chefen på MUSAC, Peter Gnip
ping, var den 15 oktober sonaroperatör 
på Mälsten. Han noterade att mikrofon 
5 inte fungerade och bytte därför för
stärkaren , varefter mikrofonen fungera
de. Om en miniubåt e ll er undervattens
farkost seglat på mikrofon 5 skulle den
na med stor säkerhet ha registrerats i 
närliggande mikrofon( er). Någon sådan 
registrering finns icke. Mikrofon 5 upp
hörde att fungera efter det att man un
der minst ett dygn misstänkt att ett elek
tronikfel orsakade ljuden i denna mik
rofon. Detta är redovisat i betänkandet 
på sidan 284. 

Vad beträffar de den 11 oktober re
gistrerade högfrekventa signalerna med 
frekvenserna 12.5 och 20 KHz visade de 
sig också förekomma även senare, d.v.s. 
efter den 15 oktober. FMV genomförde 
särskilda mätningar och kunde i decem
ber 1982 klarlägga, att dessa högfrekven
ta signaler orsakades .av kraftnätet på 
Mälsten. Sedan en skyddstransformator 
inkopplats, försvann dessa signaler. Det
ta förh ållande är redovisat i SOU 
2001:85 (sidan 128). Tunanders hypotes 
(sidan 126) att dessa högfrekventa signa
ler skulle härröra från ett skärande verk
tyg, t.ex. en vinkelslip, saknar således 
grund. 

Enligt Tunander finns tydliga indika
tioner på främmande ubåt i närheten av 
Mälsten från tidigt på morgonen månda
gen 11 oktober till torsdagen 14 oktober. 
Som framgår av utredningens betänkan
de (bl.a. sidan 285) och ovanstående 
kompletterande information är den enda 
som "ubåt" klassificerade effekten den 
ubåt, som den 12 oktober vid 18-tiden 
uppträdde utanför Danziger gatt. 

Påstådd utpassage genom 
Öresund av skadad ubåt 
Tunander tar på sidorna 237 - 244 upp 
skrönan om att två västubåtar, varav den 
ena skadad, skulle någon tid efter H års
fjärdsincidenten ha lämnat Östersjön vi a 
Öresund . Ubåtsutredningen har genom
fört en noggrann utredning om denna 
påstådda händelse. Resultatet av denna 
är att någon sådan utpassage ej kan ha 
ägt rum (betänkandet, sidan 125). 

Om det funnits en skadad västubåt 
hade det varit helt ologiskt att gå igenom 
Öresund, där bottendjupet på vissa stäl
len inte ens medger att en ubåt kan dyka , 
i stället för genom Stora Bält. Och varför 
skulle man passera genom ett trångt 
sund, där det ständigt pågår omfattande 
sjötrafik och mängder av människor, som 
skulle upptäcka och rapportera en sådan 
sensationell händelse? Den svenska sjö
bevakningen upptäckte och identifierade 
varje passerande fartyg. Någon som helst 
indikation på att en sådan ovanlig passa
ge skulle ha ägt rum, finns icke. 

Däremot har det då och då hänt att en 
västubåt, främst från Storbritannien, 
gjort sig skyldig till "genomfart utan för
anmälan". Den dåvarande Tillträdeskun
görelsen föreskrev att utländskt örlogs
eller statsfartyg skulle på diplomatisk 
väg insända föranmälan före genomfart 
av svenskt territorialhav. I juni 1982 gjor-
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de en brittisk ubåt av typen Oberon en 
genomfart utan föranmälan i Öresunds
området, vilket föranledde en svensk 
protestnot. Denna tillbakavisades av 
Storbritannien vilket ledde till en skrift
växling på hösten 1982. Rapporter om 
"genomfart utan föranmälan" har stun
dom misstolkats som rapport om en un
dervattenskränkning. Ubåt som genom
för genomfart av territorialhavet skall 
vara i övervattensläge. 

Det påstådda besöket av CIA
chefen William Casey 
På sidan 173 beskriver Tunander hur den 
dåvarande CIA-chefen, William Casey 
genomförde ett hemligt 24-timmars be
sök i Stockholm. Där står: "En skadad 
amerikansk ubåt kan även förklara CIA
chefen William Caseys hemliga besök i 
Slackholm vid den här tidpunkten. Han 
dök upp med eget flygplan på ett besök 
som varade i mindre än 24 timmar efter 
att ha varit i Rom. J Stockholm träffade 
han ett par högt uppsatta officerare." Not
hänvisningen är "Schweizer 1994". 

Författaren Peter Schweizer har skri
vit en bok, "Victory - The Reagan 
Administration's Secret Strategy That 
Hasterred the Collapse of the Soviet Uni
on". Det avsnitt som beskriver Caseys 
resa från Washington, via Frankfurt till 
Rom (där katoliken Casey fick audiens 
hos påven), och därifrån via Stockholm 
åter till Washington, börjar så här (sidan 
158): "In the spring, there was another of 
the regular meeting.1· of the National Secu
rity Planning Group . ... " [min under
strykning]. Kort därefter genomfördes 
resan till Europa. Skälet till att Casey 
gjorde denna resa, vilket framgår av bo
ken, var situationen i Polen, och det var 
också därför som det påstådda besöket i 
Stockholm ägde rum; Casey sökte viss 
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hjälp av den svenska regeringen och ville 
tala med statsminister Palme. 

Efter ett tio minuters telefonsamtal 
med statsministern hade Casey "a small 
late afternoon lunch with Swedish mili
tary officials. The meeting was quick and 
uneventful", varefter han avreste till 
USA. 

Tunander tar på nytt upp detta på
stådda besök på sidan 231. Tidpunkten 
preciseras nu till i oktober 1982, närmare 
bestämt (sidan 232) troligtvis den 11 ok
tober på kvällen med avresa den 12 okto
ber efter den ovannämnda lunchen. "De 
uppenbara motparterna vid en sådan 
lunch bör ha varit Bror Stefenson och Per 
Rudberg", skriver Tunander. Den 12 ok
tober 1982 var försvarsstabschefen från 
kl. 13:15 hos Riksdagens försvarsutskott 
och kunde således ej ha deltagit. Även på 
sidorna 133- 134 hävdar han att "en nöd
ställd amerikansk ubåt under CJA.·s befäl 
kan absolut ha fått CIA -chefen William 
Casey att resa till Stockholm ",och i sam
band därmed äta lunch med ett par 
svenska officerare, varunder man kom
mit överens om en "dimridå" . 

Det är högst osannolikt att CIA-che
fen skulle rest till Stockholm för ett tio 
minuter långt telefonsamtal med Olof 
Palme; det har inte ens gått att få bekräf
tat, att han överhuvud taget varit här. I 
vart fall skedde det inte i oktober 1982 
utan möjligen på våren 1983, vilket också 
framgår klart av beskrivningen av Stock
holm: "The city was overcast, dark and 
damp. There was also a bane chilling cold 
still coming off the Bal tic." Denna be
skrivning av vädret den 11 och 12 okto
ber 1982 överensstämmer icke med det 
väder som då rådde. Dessa dagar rådde 
mulet väder med kortvarigt regn och sva
ga vindar. Temperaturen varierade mel
lan 4 och 7 plusgrader. 

Tunanders behandling av 
källor 
En seriös forskare förväntas redovisa sina 
källor på ett sådant sätt att de går att kon
trollera. I flertalet fall , där Tunarrder gör 
nothänvisningar till källor, anges endast 
ett författarnamn eller en förkortad be
nämning på t ex en krigsdagbok. I texten 
görs hänvisningar till "en NATO-amiral," 
"en norsk underrättelsekälla", "en högt 
uppsatt marinofficer", "en högt uppsatt 
norsk underrättelseofficer", "en ljudex
pert från den norska militära underrättel
setjänsten", "en högt uppsatt källa", "en 
Oberon-kapten", o.s.v. Med sådana källor 
går det inte att kontrollera riktigheten i 
Tunanders påståenden. Trovärdigheten i 
utsagorna blir då givetvis noll. 

Ett exempel på hur Tunander förvan
skar en källa för att det skall passa hans 
hypotes att det varit en västubåt, troligen 
amerikansk, som skadats vid Mälsten 
den 11 oktober: 

I avsnittet om franska ubåtsoperatio
ner funderar Tunander på sidan 318 
"över en möjlig fransk inblandning i 
Hårsfjärden 7982. En vecka innan ubåts
jakten började ska en Daphne-ubåt ha 
passerat in i Öster5jön genom Öresund." 
Den till detta hörande fotnoten säger: 

"Lennart Ljungs dagbok innehåller 
två noteringar med koppling till Frankri
ke som kan vara intressanta. - En må
nad senare, den 18 november, gav den 
svenska marina analysgruppen under 
konteramiral Grandin bandinspelningar 
från Mälsten till fransmännen utan att in
formera ÖB eller Palme. Lennart Ljung 
skriver i sin dagbok att detta är en mycket 
känslig fråga, men han .frågar sig också 
vilka konsekvenser det kan få att frans
männen känner till den svenska analysen. 
Om Ljung trodde att det var en fransk 
ubåt är hans kommentar rätt underlig." 

Så här står det emellertid i Lennart 
Ljungs dagbok för den 18 november 1982: 
"Den på mitt uppdrag av CM tillsatta ar
betsgruppen under amiralen Grandins led
ning har i det närmaste avslutat sina under
sökningar. Det mest sensationella tycks 
vara att Grandin på eget bevåg till Frankri
ke överlämnat ett band av hydrofoninspel
ningar .ffån Danziger Gatt. Den transka 
analvsen fördaller att peka mol inte bara 
närvaron av en ubåt utan också att denna 
ubåt skulle vara sovjetisk. [Min under
strykning] Det här är .\j älvfallet en utomor
dentligt både viktig och känslig punkt. 
Grandins franska kontakter kan naturligt
vis ifrågasättas. Det kan också spekuleras i 
vilka konsekvenser som det får att .frans
männen nu skulle känna till ett analysre
sultat utav detta slag. Det blir också intres
sant all se hur kommissionen kommer att 
hantera den här frågan. Jag har överens
kommit med kommissionen att den Gran
dinska gruppen får ha en samlad redogö
relse för sina utredningsresultat inför ÖB 
och kommissionen. 

Jag har personligen orienterat för
svarsministern om det franska preliminä
ra resultatet." 

Något senare, den 14 december, gör 
ÖB tillsammans med CM en redovisning 
för statsminister Palme av de upptäckta 
bottenspåren i Hårsfjärden m m. l sam
band härmed "orienterade CM också 
kortfattat om hydrofonbandet som kom
mit att tillsammans med andra band ana
lyseras i Frankrike. Palme hade inte några 
kommentarer." 

Tunander gör också helt ogrundade 
påståenden. Exempelvis påstår han (si
dorna 288 - 289) att vare sig Ubåts
skyddskommissionen eller Ubåtskom
missionen "hade tillgång till krigsdag
böckernas tidtabeller för eldförbuden, 
som fullständigt manipulerades i 1983 års 

49 



rapport". Eftersom jag då var chef för 
operationsledningen vid milostaben i 
Strängnäs, och utarbetade det underlag 
som generallöjtnant Lehander redovisa
de för Ubåtskyddskommissionen, och 
som sekreteraren Michael Sahlin sedan 
sammanställde i en hemlig PM, som finns 
i kommissionens arkiv, var kommissio
nen informerad härom. Redovisningen i 
SOU 1983:13 av eldförbudsfrågan (sidor
na 50- 52) är i allt väsentligt korrekt, om 
än ej så detaljerat beskriven som 1 

Ubåtsutredningens betänkande. Ubåts
kommissionen begärde och fick del av all 
den information man önskade granska. 
Kommissionen har dock inte behandlat 
eldförbudsfrågan. 

Sammanfattande slutsatser 
• Det finns ingen registrering av en ut

löpande ubåt/undervattensfarkost, 
som passerar vare sig väster eller ös
ter om Mälsten. De ljud, som av so
naroperatören bedömdes ha åstad
kommits av en ubåt, kunde vid de 
noggranna analyser, som gjordes vid 
FOA, klarläggas ha haft andra orsa
ker. Senare analyser av dessa inspel
ningar har ej gett anledning till annan 
slutsats. Den enda sonareffekt, som av 
sonaroperatören klassificerats 
"ubåt", orsakades av den ubåt, som 
förflyttade sig i undervattensläge ut
anför Danziger gatt vid 18-tiden den 
12 oktober. Denna korrekta klassifi
cering har konfirmerats även av an
dra analysinstitut. Tunander anser 
emellertid denna registrering, som av 
samtliga tre ubåtsutredningar redovi
sats som konstaterad kränkning, vara 
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"en perifer och betydelselös sekvens 
på 3.47 minuter" (sidan 289). 

• Minsystemens indikeringsorgan visa
de sig ej vara tillräckligt pålitliga. Det 
går därför ej att hävda, att någon enda 
av de indikeringar på en passerande 
ubåt/undervattensfarkost, som föran
ledde de fem minsprängningarna , 
verkligen hade förorsakats av en så
dan . Det förefaller dessutom utomor
dentligt ologiskt, att en kränkande 
ubåt försökte passera en insatsberedd 
och, av allt att döma, känd minering. 

• Försvarsstabschefen beordrade aldrig 
något eldförbud den 13 oktober. 
Överbefälhavaren höll personligen i 
besluten om eldtillstånd/eldförbud. 
Innan försvarsstabschefen på sena ef
termiddagen denna dag kontrollera
de att förbanden hade rätt uppfattat, 
att enligt ÖB:s order gällde eldförbud 
från mörkrets inbrott, hade militärbe
fälhavaren med en signalorder (tnr 
131749) erinrat berörda chefer om att 
eldtillstånd endast gällde under dager 
och optisk sikt, och att det följaktli
gen rådde eldförbud under övrig tid . 
Som framgår av Ubåtsutredningens 

betänkande, liksom av denna artikel , är 
det som Tunander skriver på sidorna 288 
- 290 grundlöst och närmast lögnaktigt. 
Något stöd för hans många påståenden, 
att försvarsstabschefen Bror Stefenson 
skulle ha medverkat till att en, eller t. o. m. 
två, ubåtar skulle ha tillåtits löpa ut förbi 
Mälsten, finns således icke. Detta slogs 
fast redan av Ubåtsskyddskommissionen 
(sidan 52). Enligt min mening bör Tunan
der offentligt be Bror Stefenson om ur
säkt för sina ogrundade påståenden. 

Verksamhetsberättelse för 2001 
Under det gångna verksamhetsåret har 
Kungl. Örlogsmannasällskapet ånyo 
fokuserat sin verksamhet mot Östersjön. 
Östersjön har spelat många roller i Sve
riges historia. Den har varit och är en 
infrastruktur för transporter. Under lång 
tid var den till viss del ett svenskt innan
hav även om Danmark hela tiden be
gränsade den svenska överhögheten. För 
drygt 200 år sedan hade Sverige och 
Danmark ingått ett neutralitetsförbund. 
I samband med en politisk strömkant
ring i Ryssland anslöt sig även denna 
makt till förbundet. Kort därpå utöka
des det med Preussen. Dessa stater in
gick nu ett nytt beväpnat neutralitetsför
bund. Då engelsmännen tidigare än 
väntat seglade in mot Öresund för att 
spränga förbundet. Detta gjordes för att 
skapa förutsättningar för att Östersjön 
skulle vara tillgänglig ävenför andra än 
de förbundna makterna. Konungen be
ordrade att en svensk eskader skyndsamt 
skulle utrustas. Tillsammans med Dan
mark skulle man förhindra det engelska 
försöket att bryta upp förbundet. 

När den svenske konteramiralen Pairn
gvist var seglingsklar kunde han på 
grund av felaktiga vindar inte ansluta sig 
till de danska flottstyrkorna. Men även 
om vindarna hade varit gynnsamma hade 
han aldrig hunnit fram i tid för att stödja 
bundsförvanten Danmark. Slaget vid 
K0benhavn vanns av engelsmännen un
der ledning av amiralerna Parker och 
Nelson. När den svenska flottan äntligen 
kom till sjöss fick man kontakt med ami
ralen Parkers eskader. Det visades sig då 
att denna eskader var klart överlägsen 
och den nye befälhavaren, svenske kon
teramiralen Cederström, kände sig för-

anlåten att återvända till Karlskrona . 
Därefter vidtog Parker och sedermera 
Nelson en observationsblockad av Karls
krona. Deras avsikt var tydlig. Den for
mulerades sålunda:/ .. ./ "om för den hän
delse svenska flottan löpte ut den utan vi
dare kommer att anfallas" / .. ./. 

Den här beskrivna situationen visar 
på två saker. 

För detförsta så går det inte att höja 
beredskapen när väl faran står för dör
ren. Förmågan att agera måste vara reell 
långt innan hoten uppstår. 

För det andra att Östersjön, trots dess 
begränsningar av omgivande länder och 
smala inlopp utgör en väsentlig del av det 
fria havet. Därmed följer också rätten för 
alla att nytta Östersjön för egna syften. 

För ett år sedan konstaterade korre
sponderande ledamoten Dag Hartehus 
att Östersjön har varit en källa till tillväxt 
och utveckling såväl för Sverige som för 
övriga strandstater. Men efter andra 
världskriget blev Östersjön en vallgrav 
mellan frihet och förtryck, mellan demo
krati och diktatur, mellan marknadseko
nomi och planekonomi. 

För drygt tio år sedan förändrades si
tuationen. Det säkerhetspolitiska navet 
som hade sitt centrum i Östersjön på 
1600-talet har återuppstått. Det som i när
tid uppfattades som ett hot har förbytts i 
förhoppningar om en fredlig utveckling. 
En förhoppning om framtida tillväxt med 
grund i ett gemensamt intresse som delas 
av alla de nio strandstaterna. 

Vid nedläggningen av sitt ämbete 
ställde hedersledamoten Bertil Björk
man fyra frågor: 
* Har vi en försvarsmaktsdoktrin som 

speglar vårt säkerhetspolitiska intresse 
inom regionen? 
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* Är vi beredda som den största strand
ägaren att ta vårt ansvar för utveck
lingen? 

··· Är det rimligt att Sverige tar ett ökat 
ansvar utan att självt ha formulerat en 
maritim doktrin? 

* Är det rimligt att Sverige med sina 
begränsade resurser har fem myndig
heter som fritt opererar inom detta 
begränsade maritima område? 
Hans svar på detta var nej! 
Dessa frågor har sedan legat till grund 

för KungL Örlogsmannasällskapets verk
samhet under det gångna året De inträ
desanföranden som hållits har till sin hu
vuddel behandlat dessa spörsmål inom ra
men för nutid och framtid i den maritima 
miljön. Till skillnad från föregående år har 
det förflutna , vårt kulturarv, fått en be
gränsad plats på akademiens agenda. Det 
har begränsats till nutidshistoria då korre
sponderande ledamoten Klaus Böhme 
genom en analys av amiralsutnämningar 
beskrev hur den östtyska marinen bygg
des upp från J 950 till 1990. 

Övriga inträdesanföranden har be
rört den samtida utvecklingen allt ifrån 
basförbandens förändrade uppgifter 
över moderna navigeringssystems fram
tida utveckling till de strategiska frågor
na kring försvarets framtida utveckling. 
De frågor som på ett klokt men utma
nande sätt har ställts har varit "om den 
militära revolutionen är en vinnare eller 
en trend" och "om den nutida utveckling
en verkligen går från anarki till ordning 
och reda". Under föregående år påbörja
des ett arbete syftande till att ta fram ett 
förslag till en maritim doktrin. Detta ar
bete har lett till en debatt om hur landets 
maritima resurser skall användas. Debat
ten har fortsatt under det nu avslutade 
verksamhetsåret 

KungL Örlogsmannasällskapet har av 
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Försvarshögskolan inbjudits till och del
tagit i en referensgrupp som nära följt 
och diskuterat utvecklingen av ämnet 
krigskonst och de examensrätt igheter 
som FHS efte rsträvar. Att akademien an
ser att denna utveckling är rätt är inte så 
konstigt 

Men även riksdagen har ställt sig bak
om utvecklingen. Korresponderande le
damoten och tillika Försvarsutskottets 
ordförande Henrik Landerholm kom
menterade ett enigt försvarsutskott från 
riksdagens talarstol: /. . ./ Försvaret behö
ver officerare med högre utbildning av 
samma snill och status som kvalificerade 
civila befauningshavare. Officerare är 
faktiskt ingenting katten släpat in ji·ån ka
serngårdarna till den akademiska bild
ningens fina salonger./. . ./ Försvarsutskot
tets betänkande är enligt min mening 
ytterligare ett - om än litet - steg i den ut
veckling mot en kvalificerad och kvalitets
säkrad utbildning - och forskning - i 
krigskonst som vårt land och dess försvar 
så väl behöver./. . ./ 

En annan mycket intressant utveck
ling har varit den efter 40 år återupptag
na utbildningen i sjöbehörighet för mari
nens officerare. Det är från akademiens 
utgångspunkter glädjande att insikten 
om behovet av denna kompetens nu vun
nit gehör. Vid årets examen, den första 
inom ramen för ett samarbete med Chal
mers/Lindholmen, genomfördes ett mini
seminarium om sjöfart och dess nationel
la betydelse i samarbete med Örlogs
skolorna. I sl utet av augusti genomförde 
akademien i samarbete med Östersjöin
stitutet ett seminarium om säkerhet och 
miljö i Östersjön, BALTIC FUTURE 
2001. I symposiet, med ett ått iotal delta
gare, var samtliga länder kring Östersjön 
representerade. Syftet med symposiet 
kan beskrivas på följande sätt: 

En avgörande förmåga i den framtida 
försvarsmiljön är att förstå och kunna 
beskriva en bred och alltmer mångfacet
terad bild av den värld vi lever i, från fred 
till kris och ytterst i krig. Det kräver en 
breddad förmåga att uppfatta , förebygga 
och reagera mot hot och risker som är 
svåra att upptäcka. Dolda former av hot 
kräver särskilda motåtgärder. 

För att kunna leva upp till detta mås
te Östersjöländerna skapa en helhetssyn 
på och formulera en konsistent maritim 
strategi för Östersjön, för de baltiska och 
nordiska områdena. Den maritima stra
tegin ska ll vara en del av såväl en regio
nal som världsomfattande omsorg om 
havens värde och gemensamma använd
ning. 

Symposiet har dokumenterats i det i 
dagarna utgivna numret av Tidskrift för 
Sjöväsendet 

KungL Örlogsmannasällskapet har 
utvecklat en hemsida. Hemsidan är se
dan l november 2001 publicerad under 
adress <www.koms.se>. 

Två årsberättelser har utarbetats 
inom vetenskapsgrenen I , dels avseende 
strategi, dels avseende ledning. 

Akademiens arbete har varit starkt 
inriktat på att tydliggöra den strategiska 
situationen i våra omgivande havsområ
den och för strandstaterna kring Öster
sjön. Sett i detta perspektiv och trots de 
krav på resurser, som dagens situation 
bedöms kräva för Sverige, kan akade
mien konstatera att de maritima resur
serna fortsätter att reduceras kvantita
tivt 

KungL Örlogsmannasällskapet har 
därför en stor uppgift i att sprida kun
skap om försvaret och dess aktiva roll i 
den värld som vi lever i. Därmed har vi, 
som jag vid många tid igare tillfä ll en 
nämnt, fått en återknytning till den grund 
från 1771 som akademien vilar på. KungL 
Örlogsmannasällskapet är en skapelse av 
frihetstidens nyttobetonade krav på yr
kesutbildning och reformpedagogiska 
ideer. Det är helt uppenbart att den krets 
som KungL Örlogsmannasällskapet skall 
rikta sig mot måste ytterligare vidgas. 
Akademien har valt in två hedersleda
möter, sexton ordinarie ledamöter och 
tre korresponderande ledamöter. Under 
året har tio ledamöter för alltid lämnat 
vår krets. 

Herman Fältström 
Akademiens sekreterare 
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Belöningar 

Bertil Björkman tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets guldmedalj för att han 
på ett förtjänstfullt sätt har fört fram aka
demiens verksamhet i rampljuset. 

Under hans ordförandeskap har två 
stora internationella symposier genom
förts. Det första var NAVY 2000 som be
handlade såväl den tekniska utveckling
en som nödvändigheten av och nyttjande 
av maritima resurser i framtiden. Det 
andra var BALTIC FUTURE 2001 som 
genomfördes tillsammans med Östersjö
institutet Seminariet behandlade den 
maritima verksamheten över på under 
och omkring Östersjön med deltagare 
från samtliga länder kring Östersjön . 

Bengt Forssbeck tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets silvermedalj för att på 
ett förtjänstfullt sätt dokumenterat de 
flesta typer av svenska örlogsfartyg. 

I boken från Ingegerd till Visby har 
han tecknat örlogsfartyg som tillhört den 
svenska flottan från 1860 till 2000. Alla 
de fartygsskisser som presenterats är re
su ltatet av yrkesmässiga kunskaper i 
kombination med intresse för fartygshis
toria , ett mångårigt fritidsarbete och 
konstnärliga talanger. Boken speglar ör
logsflottans utveckling under 140 år och 
är därmed ett intressant historiskt doku
ment. 

Cay Holmberg tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets silvermedalj för en 
mångårig insats för Marinlitteraturfören
ingen. 

Han har varit verksam i styrelsen i 30 
år varav de senaste 25 åren som ordför
ande. Under dessa år har han enträget ta
git ansvar för föreningens verksamhet. 
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Han har också varit synnerligen aktiv 
inte minst som översättare av engelsk 
marin (vetenskaplig) litteratur av stort 
värde och som genom hans insatser nått 
en bredare marin krets. 

Han har både i ord och handling stän
digt visat intresse och förmåga att genom 
Marinlitteraturföreningen bidraga till 
den marina bildningen och det marina 
budskapets spridning. Insatser av detta 
slag torde vara ovärderliga i arbetet att 
bidraga till förståelsen av och intresset 
för den marina verksamheten och dess 
betydelse. 

Curt S. Ohlsson tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets silvermedalj och pen
ningbelöning för att under nära 40 år 
samlat materiel för dokumentation av 
våra örlogsfartyg. 

Han har skapat underlag för och ak
tivt medverkat vid framställningen av 
marinhistoriska verk såsom Attack till 
sjöss, Jagare, Kryssare, Minsvepare, Is
brytare, Vasaorden och Fyrskepp i 
Sverige. Han har genom sin långa erfa
renhet som skeppsbyggnadsingenjör sin 
stora förmåga att upprätta och bearbeta 
ritningar och sin unika samlade kunskap 
om fartygens konstruktion och egenska
per utgjort garantin för kvaliteten i 
dessa arbeten. Han är också en mycket 
skicklig fotograf som med egna foton 
och med känsla för kvalitet vid val av 
bilder ytterligare höjt värdet av publika
tionerna. 

Han har även på ett annat sätt verk
samt bidragit till förvaltandet av vårt ma
rina arv. Det är främst genom hans insat
ser som Göteborgs Maritima Centrum 
kunnat berikas med ett fartyg av moni-

tortyp - Sölve - världsunik i sitt slag. 
Han har arbetat på ideell basis utan krav 
på ersättning för tid och materiel. 

Johan Schreil tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets silvermedalj för mång
årig gärning som ubåtsingenjör och dri
vande initiativtagare till marinmuseet. 

Som chef för marinverkstäderna i 
Karlskrona medverkade han till om bygg
nation av ett stort antal äldre ubåtar. 
Hans fortsatta gärning inriktades sedan 
på civil sjöfart vid Fernströmska rederi
erna och sedermera som chef för Udde
vallavarvet. Genom ett stort intresse för 
marinhistoria har han varit en av de dri
vande initiativtagarna under marinmuse
ets utveckling och tillkomst. Hans med
verkan i denna utveckling och hans egna 
erfarenheter från utvecklingen av det 
svenska ubåtsvapnet är av stort marin
historiskt värde. 

Björn Hamilton tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets hedersomnämnande 
och penningbelöning. 

Han har på ett förtjänstfullt sätt ge
nomfört förarbetet och medverkat till att 
seminariet BALTIC FUTURE 2001 kun
de genomföras på ett utomordentligt bra 
sätt. Hans insatser har skett på ideell basis 
utan ersättning för nedlagd arbetstid . 

Ylva Lindström tilldelas Kungl. Örlogs
mannasällskapets hedersomnämnande, för 
hennes inlämnade tävlingsskrift om "Ope
ration Cerberus" (The Channel Dash). 

Hennes uppsats är välskriven, lättläst 
och läsvärd , där analyser och slutsatser är 
logiska och i god harmoni med den be
skrivande texten. Källhänvisningar och 
källförteckning inger förtroende utan att 
belasta flytet i uppsatsen, som på elva si
dor ger en heltäckande sammanfattning 
av hela operationen. 
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Bokanmälan 

MARINKOMMANDO VÄST- Kronologi över marin 
verksamhet på Västkusten 

Till raden av förbandskrön ikor har nu fo
gats en något annorlunda redovisning. 
Den heter " Marinkommando Väst- Kro
nologi över marin verksamhet på Väst
kusten " och utkommer inom kort på 
Warne förlag i Partille. Krönikan har un
der ganska stor tidspress tagits fram av 
kommendören l.gr Nils-Ove Jansson -
f d CMKV - och historikern Christer Jo
hansson. Många lokala medarbetare har 
därutöver deltagit i det praktiska forsk
ningsarbetet. 

Kronologin handlar översikt ligt om 
den svenska marina historien i ett väst
kustskt perspektiv och flera intressanta 
nedslag har gjorts i historien. Perspekti
vet ger å andra siclan bieffekten, att nå
gra händelser, som kan betecknas som 
riksintressanta, givits en något styvmo
derlig behandling- de är ju redan välkän
da till och med bland allmänheten på 
Västkusten! Några sådana händelser av 
riksi ntresse kunde exempelvis vara expe
ditionen till Arkhangelsk 1701 e ll er Ita
lienjagarnas ankomst till Göteborg 1940. 
Här kanske det har funnits ett och annat 
av lokal prägel - ett lodskott, för att an
vända författarnas terminologi - som 
kunnat komplettera dagens kunskapslä
ge för hela landet? 

Ett större ämne av samrna kategori 
och som kanske borde ha behandlats 
mera utförligt, är kopplingen mellan ma
rin och handelsflotta, som ju traditionellt 
haft ett centrum i Göteborg. I det sarn
manhanget får man kanske även se den 
brittiska kullagertrafiken på Lysekil un
der Andra världskriget. Kullagertrafiken 
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kunde kanske till och med vara värt ett 
eget kapitel i en marin västkustkrönika? 

Ett annat kapitel, som ganska lätt för
svinner även från en kunnig allmänhets 
medvetande, är efterkrigsminsvepningar
na. Verksamheten vid minröjningsför
bandet, 6. minröjningsavdelningen , ges 
därför en ganska stor plats i krönikan, 
vilket är bra och ett exempel på att det 
loka la kan ha ett riksintresse. Av mera 
kuriositetskaraktär är väl historien om 
sjöstyrkan i Vänern , Vänernavdelningen, 
men även den finns redovisad i kronolo
gm. 

Boken vänder sig ganska tydligt till 
västkustbor med militär eller marin bak
grund , men den innehåller också avsnitt 
av ett stort intresse för en rikshistorisk 
forskning. Det redovisas således några 
ganska tydliga avvikelser från en "nor
malsvensk" tolkning av händelser och fö
reteelser från Kalla krigetperioden; nå
got som ju ganska ofta ventileras i den 
nutida försvarsdebatten. Det framgår så
ledes av kronologin att CMKV på 1950-
och 60-talen hade uppgiften att förbere
da samverkan med "ev. allierade". Upp

gifterna ställdes på den tiden av Chefen 
för marinen, som j u då även var operativ 
chef för landets alla marinstridskrafter. 
Om vår neutralitetspolitik misslyckats 
gällde det ju, att på ett säkert sätt, förbe
reda att militära förstärkningar från 
NATO skulle kunna komma in i landet 
och hjälpa oss att driva tillbaka angripa
ren österifrån. När det operativa ansva
ret i mitten av 1960-talet flyttades över 
till den nya integrerade militärbefäl hava-

ren i Skövde, försvann dock alla sådana 
uppgifter som genom ett trollslag! I det
ta skeende tappade Sverige och svensk
arna också kontakten med landets strate
giska läge och de krav, som landets neu
tralitets- politik i själva verket ställde på 
rikets krigsmakt. Här fyller kronologin 
ett vikt igt riksbehov och har ett stort ny
hetsvärde, eftersom den som första nu
tidshistoriska källa har fördel av att ett 
stort antal äldre handlingar nu har fri

släppts. 
Våra förberedelser för att ta emot mi

litär hjälp från NATO framställdes som 
"Förbindelserna västerut" i orclerverket; 
något som seelan i försvarsbesluten be
nämndes " Importsjöfarten " och seelan 
helt togs bort som "militär uppgift" . Det 
var sannerligen inte bananer och kaffe, 

som skulle komma in via Västkusten, 
utan allierade militära förband och för
stärkningar för landets försvar! 

Anmälaren har ett svagt minne av att 
ett antal marinläkare från Marinens 
sjukvårds- skola, som ] 961 tillkom på 
KA 4 och som därför också behandlas i 
kronologin, stod för stommen av en del 
internationella uppdrag redan på 1960-
talet. Försvarets inter- nationella uppgif
ter är alltså in te så nya, som de ofta fram
ställas i våra dagar! MKV inriktning mot 
internationella uppgifter i ny dräkt redo
visas annars noggrant i boken , liksom 
uppgiften att stödja det civila samhället. 
Inom elen senare sektorn faller förstås 
också sjöräddning, som alltid varit och är 
en viktig marin uppgift. Kronologin be

kräftar detta och de mera spektakulära 
insatserna redovisas. En annan mann 

uppgift var stödet till Islandsfisket, vars 
historia sträcker sig mer än ett sekel till
baka i tiden. Dess avslutande era finns 
beskriven i boken, vilket är värdefullt för 
framtida marinhistorisk forskare. 

Språket är kärvt och kortfattat - väl 
inriktat på den primära målgruppen -
men det kan kanske bli svårt för framtida 
lekmän att förstå vad författarna ibland 

menat; nutidens marina jargong och ett 
antal oförklarade förkortningar kan bli 
svårforcerade redan i närticl. En förkort
ningslista borde därför ha bifogats. Bo
ken är illustrerad med flera intressanta 
fotografier; ganska många från före
ningen Flottans Män i Göteborg, vilket 
ger de lokala frivilligorganisationerna en 
välförtjänt honnör; så även i krönikan. 

Sintomdömet är, trots dessa påpekan
elen , positivt och kronologin är mycket 
läsvärd. Med dagens perspektiv på vår 
nuvarande försvarsmaktsorganisation 
kan det väl hävelas att elen marina verk
samheten på Västkusten nu är avslutad, 
men med ett mera strategiskt perspektiv 
är det enelast ett 500-årigt kapitel som nu 
är avslutat. Marin verksamhet kommer 
alltid att finnas på Västkusten , oberoen
de av gällande försvarsorganisation ! 
Detta kan man lättare förstå med krono
login som bakgrund. 

Magnus Haglund 

MARINKOMMANDO V ÄST
Kronologi över marin verksamhet 
på Västkusten 
Warn.e Förlag 
ISBN 91-86425-30-7 
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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är 
att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmän
het. I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid Försvarshögskolan. 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

l. Strategi och stridskrafters användning. 
2. Personal, utbildning och organisation. 
3. Vapenteknik. 
4. Vapenbärares konstruktion. 
5. Humanteknik och underhållstjänst. 

Tävlingsskrifter för 2002 skall senast den l september 2002 vara Sällskapet tillhan
da under adress: 

Sekreteraren i Kungl Örlogsmannsällskapet 
Box 10186 
103 01 STOCKHOLM 

Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens 
namn och adress. Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas 
Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. Kungl Örlogs
mannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera 
inlämnad - även inte belönad- tävlingsskrift. 

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändamål att genom stipendiet främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse 
om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendiet utdelas 
vid Sällskapets högtidssammanträde. 

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 2002 skall skicka in utred
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
103 01 STOCKHOLM 

senast den l september 2002. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll

skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet 

58 

Nya ledamöter invalda 2001 

Hedersledamot 

Nr 1331 Hans Holmström 

Konteramiral Hans Holmström 
är sedan l september 2001 Kom
mendör för Finska Marinen 

Ordinarie ledamöter 

Nr 1332 Erik Andersson 

Kommendörkapten Erik Anders
son tjänstgör vid inriktningsav
delningen i Högkvarterets stra
tegiledning 

Nr 1333 Lennart Bengtsson 

Kommendörkapten Lennart 
Bengtsson är stf stabschef vid 
Södra militärdistriktet 
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Nr 1334 Johan Leander 

Professor Johan Leander är verk
sam som Senior Systems Specia
list vid SaabTech Systems AB i 
Järfälla 

Nr 1336 Kenneth Olsson 

Kommendör Kenneth Olsson, 
som är mariningenjör, tjänstgör 
vid Försvarets materielverk, där 
han är enhetschef för marina sys
tem 

Nr 1335 Andreas Olsson 

Kommendörkapten Andreas Ols
son, som är mariningenjör, tjänst
gör vid Försvarets materielverk , 
där han är produktionschefför yt
fartyg 

Nr 1337 Mats Furenius 

Överstelöjtnant Mats Furenius 
tjänstgör vid Högkvarterets mili
tära underrättelse- och säker
hetstjänst 

Nr 1338 Kenth Gutensparr 

Kommendörkapten Kenth Gu
tensparr tjänstgör vid Försvarets 
materielverk, där han är projekt
chef för Sverige inom det nordis
ka ubåtsprojektet VIKING 

Nr 1340 Håkan Andersson 

Kommendörkapten Håkan An
dersson tjänstgör vid sjöstridsav
delningen i Högkvarterets krigs
förbandsledning 

Nr 1339 Mats Nordin 

Kommendörkapten Mats Nord
in, som är mariningenjör, tjänst
gör vid Försvarets materielverk, 
där han är chefsingenjör för ubå
tar och undervattenssysten 

Nr 1341 Mats Johansson 

Överstelöjtnant Mats Johansson 
tjänstgör vid Försvarets materi
elverk, där han är verksam med 
produktionssamordning för vissa 
marina system 
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Nr 1342 Hans-Göran Olsson 

Överstelöjtnant Hans-Göran Ols
son har nyligen tillträtt tjänsten 
som chef för chefsprogrammet vid 
Försvarshögskolans Krigsveten
skapliga institution 

Nr 1344 Hans Erik Fröberg 

Kommendörkapten Hans Erik 
Fröberg är ställföreträdande chef 
för sydkustens marinbas 

Nr 1343 Lars Ryden 

Kommendörkapten Lars Ryden, 
som är mariningenjör, är chef för 
kvalitetsavdelningen i Högkvar
terets grundorganisationsledning 

Nr 1345 Herman Håkansson 

Överstelöjtnant Herman Hå
kansson tjänstgör vid Marintak
tiska kommandots taktikavdel
ning 

Nr 1346 Nils Grandin 

Kommendörkapten Nils Gran
din är sektionschef vid sjöstrids
avdelningen i Högkvarterets 
krigsförbandsledning 

Korresponderande ledamöter 

Nr 1347 Olle Rutgersson 

Professor Olle Rutgersson har 
varit professor i skeppsteknik vid 
Kungl. Tekniska Högskolan. Från 
1 januari 2002 är verksamheten 
överförd till Chalmers Lindhol
men i Göteborg 

Nr 1348 Åke Holmquist 

Fil Dr Åke Holmquist är ständig 
sekreterare vid Kungl. Musika
liska Akademien 
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Nr 1349 Håkan Lans 

Tekn Dr Håkan Lans har under 
en tjugoårsperiod utvecklat 
STDMA-datalänken , som byg
ger på svensk datalänkteknik. 
Denna har nyligen antagits av 
FN:s IMO (International Mariti
me Organisation) som världs
standard för AIS (Automatic In
formation System) transponder. 

Ledamoten nr 1217, Konteramiral Bertil Björkman 
har valts till hedersledamot 

Korresponderande ledamoten nr 1244, Ämnesrådet Marie Jacobsson 
har valts till ordinarie ledamot 
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Nyförvärv 2001 KÖMS bibliotek 

Bok- och biblioteksväsen 
G rön kvist-Franzen, 
Helena (red.): 

B A Il män t och blandat 

F Språkvetenskap 

K Historia 
Craig, Chris: 

Gardiner, Robert (ed.): 

Gilbert, Martin (ed.) : 

Glenny, Misha: 

King, Dean & 
Hattendort John B. (ed.): 

Miller, Nathan: 

Morriss, R. (ed.): 

Schantz, G. von: 

Taylor, Paul D. (ed.): 

L Biografi med genealogi 
Blomqvist , Berit (Red.): 

Nilzen , Göran (red.): 

Åhlund , Bengt: 

N Geografi 

Svensk sjöhistorisk bibliografi 1992-1996. Sthlm. 2000, 
273 s., iii. 

Norstedts Stora svensk-engelska, engelsk-svenska ord
bok. 2 band, Sthlm. 2000, 1241, 1553 s. 

Eldunderstöd . Sjöstriderna under Falk lands- och Gulf
kriget Sthlm. 2000, 270 s. , iii. 
The Iine of battle. The sailing warship 1650-1840. New 
Jersey 1992,208 s., iii. 
The Churchill war papers at the Admiralty. 2 vol. , New 
York 1993-5 , 1.379, 1358 s. 
The Balkans 1804-1999. Nationalism, war and the Gre
at Powers. London 1999, 726 s., iii. kart. 

Every man will do his duty.An anthology offirsthand ac
counts from the Age of Nelson 1793-1815. London 1997, 
425 s. , iJl. kart. 
War at sea. A naval hi story of World War II. New York 
1995, 592 s. , ill. kart. 
The Channel Fleet and the blockade of Brest, 1793-
1801 . London 2001 , 700 s., iii. 
Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland 
Åren 1788, 1789 och 1790. Sthlm. 1817, 2 band i l , 218, 
198 s. 
Asia & the Pacific. U.S. strategic traditions and regional 
rea liti es. Newport R.I. 2001 , 118 s. (gåva) 

Sjömansboken II . Skrönor, minnen och noveller från de 
sju have n.-, 2001 , 255 s. , iii . (gåva) 
Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 2000-1 , Häfte 
152-3, s. 161-480, iii . 
Från af Chapman till Drottning Victoria . Minnen från 
ungdomsåren i flottan 1933-1941. [2001], 93 s., iii. (gåva) 
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O samhälls- och rättskunskap 
Boelaert-Suominen: International environmentallaw and naval war. T11e ef-
Sonja A. J.: feet of marine safety and pollution conventians during 

international conflicts. Newport R.I. 2000, 364 s. (gåva) 
Naval War College (utg.): International Law Studies/Blue Series/. Vols. 64-72, 74-

75. Newport R.I.1991-2000. (gåva) 

P Teknik, industri och kommunikationer 
Björklund, Bo m. fl. (Red.): Walleniusrederierna 1934-1984. Sthlm.1984, 136 s., ill. (gåva) 
Gardiner, Robert (ed.): The advent of steam. The merchant steamship before 

Harvey, W. J.: 
Jeppesen, Hans m. fl.: 

Kolltveit , Bård 
& Crowdy, Michael: 

1900. London 1993, 190 s. , iii. 
Stena 1939-1989. Göteborg 1992, 151 s. , iii. (gåva) 
Dansk söfartshistorie. Band 7 1960-2000. Köbenhavn 
2000,175 s. , il!. (gåva) 
Sjömansliv: berättelser från två sekel (Sjöhistorisk års
bok 2000-2001). Sthlm. 2000, 333 s., ill. (gåva) 
Wilh. Wilhelmsen 1861-1994. Kendal 1994, 320 s. , ill. 
(gåva) 

Q Ekonomi och näringsväsen 

S Militärväsen 
Ahlin, R. m. fl. (Red.): 

Black, Jeremy: 

Evans, M. & Ryan, A .: 

Forssbeck, Bengt: 

Gabler, Ulrich: 
Gardiner, R. (ed.): 

Gardiner, R. (ed.): 

Karlskrona Örlogsskolor 1960-1997. Karlskrona 2000, 
191 s., ill. (gåva) 
War and the world . Military power and the fate of conti 
nents 1450-2000. New Haven 1998,334 s., ill. 
The human face of warfare. St. Leonards, NSW 2000,265 
s., ill. (gåva) 
Exercis-reglemente för kanonbåtar. Första afdelningen: 
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754 Sten Ljungberg 1909 1953 917 Erik Y gge 1922 1968 
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1005 Sture Ödner 1920 1975 1331 Hans Holmström 1949 2001 912 Arne Lundeli 1925 1968 1022 Rolf Ö h man 1928 1976 
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1023 Malte Jönson 1933 1976 1095 Ulf Rubarth 1939 1981 1186 Jan Nordenman 1947 1988 1272 Bengt Andersson 1955 1996 
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l 027 Börje Huss 1922 1976 1098 Roger Sprimont 1942 1981 1192 Lars-Erik Salomonsson ·1947 1989 1276 Stefan Gustafsson 1958 1997 
1034 Jan Friefeldt 1933 1977 1103 Emil Svensson 1940 1982 1194 Stefan Engdahl 1950 1989 1277 Michael Gustafson 1957 1997 
1035 Svante Kristenson 1935 1977 1104 Gunnar Bengtsson 1936 1982 1195 Lennart Danielsson 1947 1989 1278 Carl Fagergren 1960 1997 
1036 Hans Wachtmeister 1940 1977 1105 Kent Nordström 1943 1982 1196 Bo Wranker 1946 1989 1279 Lars Gryzelius 1954 1997 
1038 Nils Dellgren 1923 1977 1106 Sven Carlsson 1928 1982 1198 Sture Malmgren 1943 1989 1280 Bengt Nylander 1956 1997 
1039 Johan Onnennark 1938 1977 1108 Bertil Kristensson 1939 1982 1206 Gösta af Klint 1946 1990 1281 Claes Lundin 1958 1997 
1040 Lennart Grenstad 1931 1977 1109 Karl Lychou 1938 1982 1208 Leif Ahlquist 1943 1990 1287 Gunnar Wieslander 1962 1998 
1041 Kristoffer Huldt 1927 1977 1110 Robert Nordqvist 1941 1982 1209 Stellan Fagrell 1943 1990 1288 Claes Göran Hagström 1952 1998 
1042 Karl-Erik Nylen 1930 1977 1112 Sölve Larsby 1941 1982 1216 Håkan Larsson 1939 1991 1289 L-0 Corneliusson 1959 1998 
1047 GustafTaube 1935 1978 1120 Torsten Lind h 1941 1983 1218 Peter Osvald 1939 1991 1290 Odd Werin 1958 1998 
1048 Jan Sonden 1933 1978 1122 Herman Fältström 1941 1983 1219 Henrik Bohm 1941 1991 1291 Hans Wieklander 1963 1998 
1049 Roderick Klintebo 1933 1978 1123 Lars Götherström 1928 1983 1220 Curt Lundgren 1947 1991 1292 Anders O lovsson 1967 1998 
1050 Göran Wallen 1933 1978 1125 Göran Oljeqvist 1941 1983 1228 Sven Rudberg 1947 1992 1293 Johan Jenvald 1966 1998 
1051 Håkan Söderlindh 1941 1978 1127 N Gunnar Karlsson 1938 1983 1229 Håkan Syren 1952 1992 1294 Anders Svensson 1964 1998 
1052 John Adolfson 1920 1978 1128 Jan Wikberg 1935 1983 1230 Håkan Neckman 1949 1992 1303 Stefan Ax berg 1945 1999 
1053 Kaj Nielsen 1939 1978 1130 Thomas Öhrwall 1925 1983 1231 Göran Boijsen 1951 1992 1304 GUnter Villman 1954 1999 
1054 Hans Tynnerström 1927 1978 1131 Anders Hammare 1937 1983 1232 Bengt Rygge 1943 1992 1305 Hans Jevrell 1964 1999 
1055 Nils G-son Svahn 1936 1978 1141 Göran Frisk 1943 1984 1233 Johan Forslund 1946 1992 1306 Jan-Eric Nilsson 1957 1999 
1062 Torsten Engberg 1934 1979 1142 Bo Lindkvist 1937 1984 1238 Göran Gunnarsson 1950 1993 1307 Christian Madsen 1955 1999 
1064 Nils-Olov Tillberg 1938 1979 1143 Mats Lindemalm 1944 1984 1239 Rolf Löthman 1949 1993 1308 Håkan Rugeland 1957 1999 
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1066 Hans-Gösta Skoglund 1929 1979 1145 Nils Eklund 1944 1984 1241 Kenneth Lindmark 1949 1993 1317 Anders Grenstad 1958 2000 
1067 Lars-Göran Rydkvist 1933 1979 1151 Tage Sjölander 1929 1985 1242 Göran Larsbrink 1952 1993 1318 Bengt Jarvid 1953 2000 
1068 Frank E Rosenius 1940 1979 1154 Lars-Ivar Nero 1946 1985 1243 Benny Sjövall 1951 1993 1319 Peter Bager 1955 2000 
1069 Fredrik Hillelson 1941 1979 1155 I n ge Andblom 1935 1985 1244 Marie G Jacobsson 1955 1993 1320 Anders Järn 1960 2000 
1074 Sten Swedlund 1937 1980 1157 Fred Backlund 1940 1985 1248 Björn Hamilton 1950 1994 1321 Mikael Wendel 1955 2000 
1075 Sune Birke 1944 1980 1158 Börje Lindström 1938 1985 1249 Bo Wallander 1952 1994 1322 Jan Berglöw 1961 2000 
1076 Karl G Andersson 1931 1980 1159 Rolf Malm 1934 1985 1250 Bengt Delang 1950 1994 1323 Anders Johnson 1959 2000 
1077 Per V Larsson 1934 1980 1160 Carl Fredrik Ebeling 1944 1985 1251 Bengt Johansson 1952 1994 1324 Håkan Magnusson 1959 2000 
1078 Bengt Hertzberg 1938 1980 1165 Nils Ove Jansson 1946 1986 1252 Thomas Engevall 1960 1994 1332 Erik Andersson 1957 2001 
1079 Magnus Haglund 1942 1980 1171 Björn Ljunggren 1942 1987 1256 Jörgen Ericsson 1953 1995 1333 Lennart Bengtsson 1955 2001 
1080 Olof Sergelin 1940 1980 1172 Örjan Sterner 1938 1987 1257 Christer Nordling 1944 1995 1334 Johan Leander 1959 2001 
1081 Bengt Dahlgren 1933 1980 1173 Lars Wedin 1947 1987 1258 Nils Bruzelius 1946 1995 1335 Andreas Olsson 1959 2001 
1082 Per Lundbeck 1936 1980 1175 Torsten Björnsson 1938 1987 1260 Mats Westin 1952 1995 1336 Kenneth Olsson 1949 2001 
1083 Anders Hammarskjöld 1942 1980 1176 Olov Andersson 1942 1987 1261 Torbjörn Larsson 1951 1995 1337 Mats Furenius 1961 2001 
1084 Lars Thomasson 1935 1980 1179 Rolf Brehmer 1943 1988 1262 Christian Allerman 1954 1995 1338 Kenth Gutensparr 1958 2001 
1088 Carl Gustav Fransen 1938 1981 1180 Thomas Lundvall 1943 1988 1265 Lennart Månsson 1951 1996 1339 Mats Nordin 1960 2001 
1089 Gustaf von Hofsten 1942 1981 1181 Lars O Graner 1939 1988 1267 Bo Rask 1952 1996 1340 Håkan Andersson 1961 2001 
1090 Christer Hägg 1939 1981 1182 Carl-Gustaf Dybeck 1944 1988 1268 Tage Andersson 1951 1996 1341 Mats Johansson 1957 2001 
1091 Kjell Lodenius 1934 1981 1183 Johan Fischerström 1944 1988 1269 Leif Nylander 1954 1996 1342 Hans-Göran Olsson 1956 2001 
1093 Rolf Blomqvist 1937 1981 1184 Bengt Arne Johansson 1943 1988 ·1210 Magnus Bergman 1960 1996 1343 Lars Ryden 1957 2001 
1094 Ulf Edman 1943 1981 1185 Anders Stävberg 1943 1988 1271 Mats Wigselius 1955 1996 1344 Hans-Erik Fröberg 1953 2001 
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1345 Herman Håkansson 1955 2001 1118 John Sjögren 1940 1982 1284 Klas Helmerson 1942 1997 1315 Bo Nyman 1934 1999 

1346 Nils Grandin 1953 2001 1132 Nils Abrahamson 1924 1983 1285 Tor Egil Walter 1954 1997 1325 Dag Hartelius 1959 2000 
1133 Torsten Rinman 1934 1983 1295 Gunnar Åselius 1965 1998 1326 Klaus-Richard Böhme 1935 2000 

Korresponderande ledamöter 1134 Sven H Salen 1939 1983 1296 Michael Zell 1950 1998 1327 Manne KA Koerfer 1964 2000 

789 Sven Gerdin 1916 1956 1135 Björn Sjunnesson 1927 1983 1297 Lars G Josefsson 1950 1998 1328 Per MUller Nielsen 1960 2000 

858 Wilhelm Odetberg 1918 1963 1136 Christer Ardell 1936 1983 1298 Hans-Christian Hagman 1968 1998 1329 Allan Arnström 1919 2000 

886 Stig Notini 1909 1966 1137 Anders Farnell 1921 1983 1299 Gunnar Dyhre 1937 1998 1330 Juha Nurminen 1946 2000 

895 Fritjof Borgquist 1914 1967 1138 Bertil König 1928 1983 1311 Henrik Landerholm 1963 1999 1347 Olle Rutgersson 1945 2001 

898 Sigfrid Wennerberg 1929 1967 1147 Sten Ingvar Nilsson 1929 1984 1312 Hans O. Broberg 1947 1999 1348 Åke Holmquist 1943 2001 

899 Jacob Sundberg 1927 1967 1149 Sven O Bidö 1935 1984 1313 Tomas Ries 1953 1999 1349 Håkan Lans 1947 2001 

900 Bengt G Gustafson 1924 1967 1162 Stellan Bojerud 1944 1985 1314 Rolf Edwardson 1944 1999 
931 Alf Åberg 1916 1969 1163 Bengt Forssbeck 1924 1985 
948 Lennart Kihlberg 1918 1970 1164 Ove Bring 1943 1985 
950 Sven Swarting 1925 1970 1167 Göran Sundström 1930 1986 
966 Walter Wicklund 1923 1971 1168 Göran Steen 1922 1986 
977 Martin Ardbo 1926 1972 1169 John B Hattendort 1941 1986 
978 Lennart Roseli 1926 1972 1187 Lars-Åke K varning 1931 1988 
987 Åke Tidlund 1920 1973 1199 Hans Corell 1939 1989 
988 Bertil Åh lund 1915 1973 1200 Torbjörn Wileen 1938 1989 
989 Paul Pålsson 1928 1973 1201 Daniel G Harris 1915 1989 
1001 Carl-Gustaf Jennergren 1918 1974 1202 Staffan Kvarnström 1943 1989 
1002 Sven Nordenhem 1921 1974 1203 Lars Wigert 1937 1989 
1003 Carl-Axel Malmberg 1910 1974 121 O I var Virgin 1936 1990 
1004 Bertil R Runnberg 1923 1974 1211 Edward L Beach 1918 1990 
1015 Bo Johnson Theutenbergl942 1975 1212 Gunnar Nordanfors 1925 1990 
1029 Lars Ramsten 1924 1976 1213 Bo Huld t 1941 1990 
1044 Ebbe Schön 1929 1977 1214 Gert Schyborger 1940 1990 
1045 Jan Eliasson 1940 1977 1222 Hans Hedman 1942 1991 
1056 Lars Wigenius 1928 1978 1223 Michael Sahlin 1945 1991 
1058 Lars Inge HoJster 1942 1978 1224 Hans Dahlberg 1930 1991 
1059 Björn von der Esch 1930 1978 1225 Johan Tun berger 1944 1991 
1070 Jarl Elisen 1920 1979 1226 Christer Zetterberg 1941 1991 
1072 Bertil Erkhammar 1920 1979 1234 Olof Söderqvist 1947 1992 
1085 Peter von B usch 1935 1980 1235 Robert Dalsjö 1958 1992 
1086 Hans Lindgren 1925 1980 1236 Claes Dahlbäck 1947 1992 
1099 Sven Fagerlind 1918 1981 1246 Bertil Malmberg 1940 1993 
1100 Hans G Frisk 1930 1981 1253 Erik Norberg 1942 1994 
1101 KurtEdman 1931 1981 1254 Richard Cobbold 1942 1994 
1102 Bo Hugemark 1936 1981 1255 Per-Inge Lindqvist 1948 1994 
1113 Leif Leifland 1925 1982 1263 Jan Cederlund 1944 1995 
1114 Jörgen Rohwer 1924 1982 1273 Håkan Berggren 1936 1996 
1115 Torsten Seeman 1930 1982 1274 Nils Daag 1948 1996 
1116 Bertil Johansson 1926 1982 1282 Jan Glete 1947 1997 
1117 Sven Hirdman 1939 1982 1283 Herve Coutau-Begarie 1956 1997 
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