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Nr 4/1989. Ordinarie sammanträde
1989-01-19 i Stockholm

(Utdrag ur protokoll.)
Sammanträde t hölls i MSB föreläsningssal i närvaro av 38 ledamöter samt 2 inbjudna gäster.
l. Meddelades att ledamoten Stig Nydahl avlidit.
2. Justerades protokoll från ordinarie
sammanträde 8 december 1989 .
3. Anmälde sekreteraren att planerat
föredrag av Tomas Ries senareläggs
till den 9 mars i Stockholm.

4. Valdes ledamoten Torsten Björnsson
till föredragande för verksamhetså ret
1989 i vetenskapsgr enen I "Strategi
och stridskrafters användning" .
5. Avhöll ledamoten Carl-Gustaf Dybeck sitt inträdesanför ande under rubriken ytattacken i försvarsdebat ten".
6. Föredrog ledamoten Rolf Blomqvist
utdrag ur årsberättelse i vetenskapsgrenen I " Strategi och stridskrafters
användning" under rubriken "Minröjning, en vägvalsfråga både i dag
och i framtiden" .

l
Nr 5/1989. Ordinarie sammanträde
1989-02-14 i Stockholm

(Utdrag ur protokoll.)
l. Ordföranden hälsade gäster och ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
2. Överlämnades ordet till hedersledamoten Bengt Schuback som, i sin
egenskap av chef för marinen, avhöll
ett föredrag under rubriken "Framtidens sjöförsvar mellan hot- och ekonomi".

Nr 6/1989. Ordinarie sammanträde
1989-03-14 i Göteborg

(Utdrag ur protokoll.)

2. Justerades protokoll från ordinarie
sammanträden 19 januari och 14 februari i Stockholm
3. Anmälde sekreteraren att:
-extra sammanträde skett den 9 mars
varvid Tomas Reies hållit föredrag,
-ett medlemsregister har påbörjats.
4. Anmälde korresponderande ledamoten Gösta Kaudern att "Jagarboken"
är under slutförande och att den bedömdes vara av allmänt intresse för
ledamöterna.
5. Valdes ledamoten K G Franzen till föredragande för 1989/90 i vetenskapsgrenen III "Vapenteknik".
6. Avhöllledamöterna A Malmgren och
F Backlund sina inträdesanföranden
under rubrikerna "Marint stridsledningssystem från materiell synpunkt"
respektive "STRIKA"

Att vara steget före.

l. Meddelades att ledamöterna G Berg
och D Barday avlidit.

Tävlingsskrift i ämnet säkerhetspolitik
Allmänna Försvarsföreningen, som nästa år fyller JOO år, inbjuder till jubileumstävling.
Tävlingsämne: "Hotet mot Sverige år 2000".
Bidragen skall vara inkomen till Allmänna Försvarsföreningen (AFF), Riddargatan
13, 114 51 Stockholm, senast l maj 1990.
Bidragen får vara utarbetade av en eller flera författare och omfatta högst 25 000
tecken .
Författarens namn och adress skall bifogas tävlingsbidragen i slutet kuvert. Signerade bidrag tas inte upp till bedömning.
Prissumman är 20 000 kronor. Priset eller priserna kommer att överlämnas vid
AFF:s jubileumshögtid i Stockholms Stadshus lördagen den 15 september 1990.
• Granskande jury : Redaktör Stig Fredriksson , Sveriges Television , överste Bo Hugemark, Militärhögskolan , och docent Bo Huldt, Utrikespolitiska institutet.
Prisbelönat bidrag kommer i första hand att publiceras i tidskriften Vårt Försvar.

Saab-Scanias filosofi är att alltid vara steget
före. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter som
personbilar, lastbilar och bussar, civila
och militära flygplan, robotar, satelliter
och andra produkter inom rymdteknikområdet.
Saab-S cania har ett unikt kunnande en unik bredd. Men för att behålla vår
position som ett av världens ledande
företag inom specialiserad transportteknologi behöver vi ständigt kun~iga

och engagerade medarbetare, inte minst
tekniker. Utvecklingsmöjligheterna för
både gymnasie- och civilingenjörer är
därför stora inom Saab-Scania-gruppen.
Vi behöver de bästa krafterna och vi
ställer höga krav, men i gengäld kan vi
erbjuda stimul erande och utvecklande
arbeten med stora mått av frihet och
ansvar i ett av Sveriges tekniktätaste
företag.
Det är på yrkesskickliga och engagerade medarbetare vi bygger vår framtid .
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SAQB-SCANIA
Leaders in specialized transport technology.

Kommendörkapten Sune Birke är avdelningschef vid marinstaben och har tidigare varit
ombudsman i Svenska officersförbundet.

Ledamoten
SUNE BIRKE

Facklig verksaf!Jhet för officerare
Arsberättelse
1988.

vetenskapsgrenen Il, Personal utbildning och organisation för år

Ändamål och disposition

•
•c

III

~

Ändamålet med föreliggande årsberättelse är icke att skriva historia över den
fackliga verksamheten bland yrkesofficerare. Ej heller är det att redovisa minnen och erfarenheter från styvt fem års
arbete som ombudsman inom Svenska
officersförbundet.
Ändamålet är i stället att söka redovisa de allmänna förutsättningarna för
facklig verksamhet för officerare idag.
Vidare att belysa, om dessa på något sätt
skiljer sig från vad som annars är normalt
på svensk arbetsmarknad: om, och, i så
fall, hur. Dessutom: om förutsättningarna är olika, vad blir i så fall konsekvenserna.
I två inledande avsnitt presenteras
översiktligt de allmänna förutsättningarna beträffande regelverk och aktörer.
I de två följande diskuteras de två särskilda förutsättningar som jag funnit
mest intressanta, de som rör yrkesrollen
och de som följer av de speciella organiationsförhållanden, som råder för de
fackförbund som organiserar yrkesofficerare.
I sammanhanget diskuteras vilka konsekvenser dessa förutsättningar får för
det fackiga arbetet och för relationerna
arbetstagarorganisation
myndighet
(ATO) .
Låt mig också först som sist erinra om
det välkända faktum, att dagens fackliga

verksamhet för yrkesofficerare till stor
del präglas av split mellan organisationerna och därav följande rekryteringstrideL Vilken uppfattning jag personligen
har i dessa organisationsfrågor är för
Kungl örlogsmannasällskapet ointressant. Jag har eftersträvat att ge en objektiv och saklig beskrivning. Det faller
av sig själv, att en sådan ej kan genomföras utan att de skiljande ståndpunkterna anges.

Förutsättningar: regelverk
I det följande redovisas översiktligt de
viktigaste av de lagar och avtal, som reglerar förhållandet arbetsgivare (Ag) A TO på svensk arbetsmarknad , med
tonvikt på den offentliga sektorn.
Grundläggande är den rätt till organisation, medbestämmande, information
och förhandling, som finns inskriven i lagen om medbestämmande i arbetslivet
(MBL) av år 1978. Lagen bär tydliga
spår av den strävan efter ökat inflytande
för arbetstagarna, som på skilda sätt manifesterat sig främst under 1970-talet och
ofta ser i ljuset av de dramatiska händelserna 1968. Dess ordalydelse antyder ,
att den i första hand är skriven för affärsdrivande eller i vart fall vinstrelaterad
verksamhet: formuleringar om produktionens utveckling och annat visar i denna riktning. Detta är helt' naturligt, eftersom den fackliga verksamheten har
uppstått i och vidareutvecklats inom den
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konkurrensutsatta sektorn av arbetsmarknaden med dess speciella förutsättningar. Den viktigaste av dessa är,
att lönsamhet är ett villkor för överlevnad och därmed fortsatt arbete ; en
konflikt på arbetsmarknaden kan härigenom få ytterst påtagliga följder även för
arbetstagarna ; denna återhållande faktor saknas som bekant inom anslagsfinansierad verksamhet , vilket ofta påtalats från den privata sektorn med lätt
irriterat tonfall.
MBL påbjuder förhandlingar inte bara
i de traditionella avtalsfrågorna, där resultatet blir ett av båda sidor godkänt
kollektivavtal , som reglerar parternas
prestationer i fråga om lön och arbete .
Lagen inför även förhandlingar - samverkansförhandlingar - som ett led i arbetsgivarens beslutsfattning, för att säkerställa de anställdas medinflytande.
Resultatet blir här icke ett avtal utan ett
justerat protokoll , som bekräftar att förhandling genomförts och redovisar vilka
parternas synpunkter och yrkanden varit. Beslutanderätten kvarligger på arbetsgivarsidan och, i motsats till situationen vid avtalsförhandlingar, kan parterna icke tillgripa legala stridsåtgärder
för att ge eftertryck åt sina krav.
Särförhållandena inom den statliga
sektorn regleras vidare i ett huvudavtal
mellan de berörda centrala parterna .
Viktiga punkter i detta är paragraferna
om förhandlingsordning och konflikträtt.
Övriga lagar och förordningar av betydelse följer samma princip: författningarna är dispositiva och kompletteras
med avtal , som i vissa fall helt eller delvis ersätter författningstexten .
• Man kan hävda , att MBL strängt taget bara är en formalisering av sådana
goda förh ållanden mellan parterna, som
även utan påbud lagstiftningsvägen präg-
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!ar samarbetsformerna på många väl fungerande arbetsplatser. Till en del är detta sant - tvivelsutan har lagen stärkt arbetstagarnas, och deras organisationers ,
ställning. Vid förhandlignsbordet är parterna jämbördiga , och blir man inte
överens, kan det snart visa sig, att en
ATO har påverkansmöjligheter, som det
är farligt för arbetsgivaren att underskatta.

Förutsättningar: aktörer
Låt oss så kortfattat presentera de berörda aktörerna. På arbetsgivarsidan utövas statens roll som arbetsgivare - en
roll som är någo t mer än statens allmänna roll som lagstiftare och ekonomisk
manipulator av svensk arbetsmarknad av Statens arbetsgivarverk (SAV). SAV
har nyligen delat in sin verksamhet i sektorer. I Sektor Försvar ingår all verksamhet under fjärde huvudtiteln - således ej mindre försvarsmakten än även
räddningsverk och kustbevakning. SAV
balansgång mellan finansdepartement,
löneminister , myndigheter och fackliga
grupper är svår: jag skall avstå från att i
årsberättelsen värdera verkets insatser
härutinnan .
Inom försvarsmakten är de olika huvudprogrammen egna förh andlingsområden : vad gäller avtalsförh andlingar har
försvarsgrenarna framgångsrikt arbetat
för att reducera ÖB:s roll till att gälla
det egna huvudprogrammet Denna
motvilja mot centralstyrning torde vara
såväl prinicpiellt som empiriskt grundande : delegering ligger i tiden och erfarenheterna av tidigare centalstyrning ha icke manat till efterföljd. Annorlunda är
förhållandet vad gäller samverkansförhandlingar, där ÖB ju leder den verksamhet med programplaner och annat ,
som ytterst- efter beslut av regering och

nom den nya befälsordningen och de facriksdag - styr de viktiga organisationsto befinner sig de båda organisationerna
frågorna.
Enligt lämnade delegeringar genom- i ett rekryteringskrig . Dessutom finns
förs förhandlingar även vid myndigheter- andra skillnader, klarast urskiljbara i fråna inom huvudprogrammen. Som cen- ga om lönepolitiken : SACO/SR företral nivå betecknas SAV , allting annat är språkar , generellt sett, löneskillnader
- i detta sammanhang - lokalt ; vilket och att premiera utbildning och ställning
onekligen blir en hel del. Internt an- i hierarkien, TCO prioriterar, med samvänder man därför ofta beteckningarna ma grad av generalisering , generella löcentral-lokal om försvarsmaktens cen- nesatsningar och företräde för erfarentrala nivå och lokal - lokal om dess högre het och genom lång tjänsteålder förregionala , lägre regionala och lokala . värvade kunskaper; båda parter säger sig
Varje språkbruk har som synes sina egna vilja belöna duglighet men har alltså något olika uppfattning om varav denna
definitansatleter.
På motsvarande sätt är även sektorns konstitueras.
Motsättningarna mellan SACO/SR
övriga myndigheter inom och utom försvarsmakten egna förhandlingsområden . och TCO - som framförallt kommer till
Störst är här Försvarets materielverk, uttryck mellan ORF och SOF- är en av
de faktorer, som kan tyckas ge den fackdär även antalet yrkesofficerare är stort.
De fackliga centralorganisationer, liga verksamheten för yrkesofficerare
som är represenerade inom sektor För- viss särprägel och kommer därför att besvar, är - i bokstavsordning: Centralor- röras närmare i det följande . SF kommer
ganisationen SACO/SR, statsanställdas däremot icke att behandlas vidare ; orförbund (SF) - som tillhör LO - och ganisationens ideologi ligger närmast
Centralorganisation TCO:s men å andra sidan finns, i ett sort
Tjänstemännens
(TCO). Centralorganisationerna har se- gränsskikt, en viss rivalitet mellan dessa
dan förhandlingskarteller som står i ett båda organisationer. Detta har stundom
delvis svårgenomträngligt förh ållande lett till mer eller mindre uttalad samtill sina uppdragsgivare . SF organiserar verkan mellan SACO/SR och SF vid föringa yrkesofficerare; det gör däremot handlingsbordet.
Förhandlingar mellan de ovan redovibåde SACO/SR och TCO . Inom TCO
finner vi officerarnas riksförbund sade aktö rerna på arbetsgivar- resp ar(ORF) , inom SACO/SR organiseras i betstagarsidan förs på olika nivåer : avprincip officerare inom svenska officers- talsförhandlingar i huvudsak centralt och
förbundet (SOF) , övriga yrkesofficers- central-lokalt , samverkansförhandlingar
grupper även inom andra förbund , som över hela linjen.
t ex Civilingenjörsförbundet (CF) , Sve- Attityder till facklig verksamhet
riges läkarförbund o s v.
kan här vara på sin plats att något
Förhållandet mellan SACO/SR och Det
attityderna till facklig verksamgranska
TCO präglas inte av någon påfallande
hos de enskilda officerarna ,
dels
,
het
hjärtlighet. Ursprungligen har SACO/SR
. Hos enskilda
myndigheterna
hos
dels
organiserat akademiker och ovriga högre
vid en sådan
man,
möter
officerare
statstjänstemän, TCO tjänstemän på
attityder,
individuella
olika
,
granskning
mellan- och lägre nivå. Dessa gränser har
sålunbeskrivas
kunde
schematiskt
som
luckrats upp inom försvaret främst geda:
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- Den negativa, som antingen grundar
sig på en övertygelse att facklig verksamhet som sådan- och erkannerligen
för yrkesofficerare - är av ondo, eller
på besvikelse över att facket gjort för
lite , eller rent av motarbetat den berörde officeren i fråga om t ex lön eller
befordran. Min personliga uppfattning
är att sådan besvikelse i många fall
snarast är ett resultat av traditionellt
syndabockssökande.
- Den pragmatiska där officeren , ehuru
visserligen principiellt indifferent eller
rent av negativ till fackligt arbete ändå
är beredd acceptera att sådant måste
bedrivas så som arbetsmarknadens
spelregler nu är, och alldeles särskilt
om därigenom den egna löneutvecklingen något kan befrämjas.
- Den positiva, som bottnar i övertygelsen att fackligt arbete är till fördel för
den anställde och dessutom gagnar
myndigheten genom att den leder till
samförståndslösningar.
- Den dogmatiska, som uppfattar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som en kamp där det gäller
att slåss för den sida man valt.
Andelen fackligt engagerade yrkesofficerare är procentuellt mycket hög. Det
tyder på att dessa yrkesofficerare omfattar någon av de tre senast redovisade attityderna eller varianter därav. Vilken av
attityderna som är den förhärskande,
och hur variationerna kan tänkas fördelade inom kollektivet , kan man spekulera mycket över.
På myndighetssidan är inställningen
också varierande och skiljer sig ofta markant mellan förband i samma vapen - eller truppslag. Vid närmare påseende är
variationerna snarlika dem som redovisats ovan för enskilda och kan förmodligen sorteras in i samma fyra huvud-
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grupper.
Föga förvånande visar det sig , att de
från personalsynpunkt mest harmoniska
myndigheterna är sådan a där parterna
respekterar eller , i vart fall , tolererar
varandra , d v s där såväl fackets medlemmar som myndighetsrepresentanterna har den positiva eller pragmatiska attityden, bäst där de har den positiva.

Attityder till yrket
Officersyrket har , gammalt i världen ,
ansetts vara något av ett kall. Motsvarande inställning har funnits bland t ex
läkare och präster och omfattas säkf ·,
fortfarande av många med en allmänt
idealistisk inställning. Att yrket betraktas som ett kall innebär att uppgiften - i
detta fall att värna landet - uppfattas
som helt överordnat sin utövare , som
har att, osjälviskt och utan krav på egen
vinning , foga sig i dess krav. Motsatsen
skulle kunna vara köpmannen , där yrket
är underordnat individens vinstintresse.
Uppfattnigen att yrket är ett kall motsvaras i våra dagar närmast av en attityd
man kunde kalla den professionella, kännetecknad av att höga krav ställs på utövarna och att yrkesskicklighet och yrkesstolthet värderas högt. Egen bekvämlighet och egna sociala intressen
åsidosätts i den utsträckning allvarliga
uppgifter så kräver.
Den motsatta attityden kunde med
samma svepande generalisering kallas
tjänstemannaattityden . Den vill i stället
framhäva att officeren - vilken benämning för övrigt gärna undviks - i själva
verket är en tjänsteman som andra knegare, låt vara en militär sådan . Yrkets
militära inslag skall inte överdrivas, och
dess utövande så långt möjligt inpassas i
civila arbetstids- och arbetsmiljöbestämmelser.
Tjänstemannaattityden var ganska

vanlig under 1970-talet. De hårdare krav
- speciellt på marinen - som 80-talet inneburit har medfört en renässans för den
professionella attityden . Denna tendens
torde även delvis vara en spegling av en
allmän tillnyktring i samhället efter
70-talets flummighet.
Generaliseringar som de här ovan är
alltid farliga och de rena arketyperna
svåra att finna. Ä ven den mest professionelle officer vill givetvis ha bra betalt
för sina insatser och anser även att hans
professionalism skall premieras. Även
den mest tjänstemannaaktige officeren
visar sig i pressade situationer beredd till
stora uppoffringar och är ofta mycket
professionell i sitt yrkesutövande . I båda
fallen är de familjesociala begränsningarna av en helt annan vikt än i gamla tider.
På motsvarande sätt är det svårt att
låsa in de fackliga organisatonerna i någon av fållarna ovan . Spontant kan man
tycka , att omsorgen om medlemmarnas
förmåner leder till en tjänstemanaaktig
attityd. Å andra sidan kan en eller annan
organistion hävda, att medlemmarnas
professionalism dåligt lönas av arbetsgivaren vid förhandlignsbordet, när förtjänsten premieras före skickligheten.
Jag skall inte här uttala mig om den ena
eller andra organsationens plats på skalan mellan de båda attityderna: i den
mån sådana positioner någorlunda entydigt kan bestämmas överlämnar jag åt
Sällskapets ledamöter att , utgående från
egna erfarenheter , göra detta.
Organisationernas positioner i förhållande till attityderna är emellertid av
yttersta vikt för utfallet vid förhandlingsbordet. Låt oss något exemplifiera detta.
I fråga om anställningstrygghet har
myndigheten som regel en mer professionell attityd. Den kommer exempelvis

till uttryck i synen på eleverna vid våra
officershögskolor: dessa borde helst vara
värnpliktiga och i vart fall bör det gå lätt
och snabbt att skilja en påvisbart olämplig kadett fr ån anställningen. ATO hävdar elevens rätt till anställningstrygghet
genom fast anställning och finner ofta
skälen för att skilja från utbildningen vara för svaga eller, i vart fall , illa dokumenterade.
Vad gäller arbetstid har en tidigare
tjänstmannaattityd hos A TO resulterat i
ett militärt arbetstidsavtal som i många
stycken visat sig var mindre lämpat för
dagens verksamhet.
A v särskild stor vikt de närmaste åren
är ATO agerande inför organisationsförändringar. Den fackliga attityden är
här traditionellt närmast den tjänstemannaaktiga och tenderar att, i vissa
fall okritiskt, hålla fast vid det bestående, ytterst för att värna om arbetstillfällen för medlemmarna . I många fall återfinns här ATO och den berörda myndigheten på samma sida barrikaden; i de
fall , nämligen , då t ex en regementschef
vägrar acceptera de mål en försvarsgrenchef eller överbefälhavare strävar
mot. De sista striderna i fredsorganisationsfrågor förs ibland med ATO som
tillhygge.
Exemplen ovan på olika fackliga positioner på attitydskalan och hur de påverkar utvecklingen kunde göras längre .
Det finns dessvärre också exempel på
tillfällen , då en ATO hamnat på fel position i förhållande till medlemmarna
och drivit frågor på ett sätt som inte tilltalat dem . Väsentligt för att den fackliga
verksamheten skall ge positiva resultat
är, att dess grundattityd till yrket överensstämmer med medlemmarnas och
med, i andra ändan, myndighetens och
att denna överensstämmelse uppnås genom samförstånd på väsentliga punkter.
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En attityd till yrket, som inte svarar mot
vad detta kräver av sina utövare, är däremot en dålig grund att arbeta från.
Samtidigt får inte kraven vara oskäliga
eller orealistiska.
Sammanfattningsvis kan man hävda ,
att officerarnas attityder till det egna yrket är mer varierande än inom många
andra grupper. Denna variation beror på
hur man reagerar på de särskilda krav
som yrket ställer. Motsvarande variationer återfinns på myndighetssidan och
bland ATO. Härigenom ökar kraven på
att en någorlunda gemensam grunduppfattning om yrkets krav och kraktär
läggs till grund för växelspelet arbetsgivare - arbetstagare. Detta fordrar eftergifter från bägge håll enligt klassiskt
dialektiskt mönser. Goda relationer mellan parterna är en förutsättning för detta.

Organisationsfrågan
Som jag redan tidigare påpekat, får relationerna mellan myndigheter och
A TO- för att inte tala om mellan A TOen viss särprägel genom att yrkesofficerarna organiseras i två rivaliserande
hvuudorganistioner; även på förbundsnivå leder detta med nödvändighet till
ansträngda relationer. Det gäller ju inte
bara ideologiska skillnader , som har berörts tidigare , utan även att värna de egna medlemmarnas intressen i t ex lönefrågor och ytterst att öka rekryteringen
för att säkerställa förbundets överlevnad.
Hur har då medlemsutvecklingen varit
för de båda konkurrenterna? Det beror
givetivs på vem man frågar och för att in• te veckla in mig i dispyter skall jag här
inte redovisa några siffror. Det torde
dock tvivelsutan vara så, att ORF har
fler medlemmar men fortfarande en ut-
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talad överrepresentation bland dessa för
grupperna fr ån och med kapten och nedåt. SOF har färre medlemmar men bland
dessa en mer allsidig representation
bland alla nivåer. Beträffande det på
lång sikt viktigaste , nämligen rekryteringen på officershögskolorna, varierar
resultaten mellan de olika skolorna. A v
egen erfarenhet vet jag att det ofta är
svårt för kadetterna att uppfatta de avgörande skillnaderna mellan budskapen ;
detta och en viss osäkerhet om den egna
framtiden gör att många väntar med att
välja sida.
Facklig rivalitet är inget ovanligt inom
arbetslivet, förhållandet i vissa av våra
hamnar tillhandahåller med jämna mellanrum ås kådningsexempel på detta, och
officerarna är inte den enda grupp där
SAO/SR och TCO slåss om själarna.
Gynnar då dessa motsättningar arbetsgivarsidan? " Di vide et impera",
söndra och härska , är en tes som först
tillskrivs den uttalat pragmatiske Filip av
Makedonien, ehuru denne givetivs sade
det på grekiska med stark brytning. Svaret på fr ågan är , att det kan uppfattas så ,
sett i det korta perspektivet och om man
inte accepterar som utgångspunkt, att
medbestämmande är en fråga om samverkan, inte om motverkan . Ju större
motsättningarna är mellan de båda organisationerna , desto större risk löper givetivs arbetsgivaren att i olika frågor bli
uppfattad som partisk i sitt ställningstagande. Försöker han undvika detta
hamnar han i stället i en föga fruktbar
medlarroll: förhandling är trots allt en
väg mot ett mål , icke en orientalisk
matthandeL
I vissa fall blir också den fackliga rivaliteten till direkt men för verksamheten.
Ett exempel på detta är lönefrågorna ,
där den ena eller andra organisationen
av organisationspolitiska skäl kan söka

framtvinga satsningar som inte är sakligt
motiverade. ("Kom över till oss så får
Du en pinne"). Genom den mekanism
jag ovan antytt tvingas arbetsgivaren
ofta acceptera sådana - till och med fr ån
båda sidorna ("får de igenom x skall vi
ha igenom y").
Ej heller för de rivaliserande organisationerna själva är rivaliteten enbart
ett uppfriskande inslag i det dagliga arbetet utan fastmer till skada. Rekryteringsansträngningarna - vari inbegripes
insatsen för att hålla tagen terräng - är
resurskrävande, både personellt och
ekonomiskt. Möjligheter till samverkan i
viktiga frågor tillvarats dåligt eller försummas helt , även i de fall inga egentliga
meningsmotsättningar finns; icke - samverkan blir lätt någo t av en princip , om
trojanska hästar anses vara motpartens
käraste sällskapsdjur. slutligen kan man
inte bortse ifrån , att rivaliteten i sig är
diskrediterande för den fackliga verksamheten som sådan.
Finns det då ingen väg ut ur detta?
Förvisso kan det finnas olika uppfattningar inom officerskollektivet om hur
t ex lönemedel skall fördelas, me'l de är
icke större än att de borde gå att lösa internt med - i vart fall- icke sämre resultat ännu. Knuten är i stället huvudgarnisationstillhörigheten , som icke enbart är
en ideologisk fr åga; fast mer är det så ,
att tillhörigheten till en huvudorganisation är den grundsten på vilken - i nuvarande regelverk - hela förhandlingsrätten vilar. Knuten är således, med nuvarande förutsättningar , av närmast gordisk karaktär. Den väntar på sitt A lexanderhugg.

Avslutning
I det föregående har jag sökt att teckna
förutsättningarna för den fackliga verksamheten bland yrkesofficerare i dag och

i morgon. De villkor, som gäller , är till
stor del det vi finner på svensk arbetsmarknad i sin helhet.
Grundläggande är medbestämmandelagen , som formaliserat de anställdas
medverkan i beslutsprocessen och ger
förhandlingsrättens hörnstenar. Attityden till detta ökade arbetstagarinflytande inom officerskåren kan i viss utstäckning sägas vara ambivalent ; trots
detta är andelen fackligt organiserade
mycket hög. Även hos myndigheterna
finns olika attityder , huvuddelen inser
att ett gott samarbete med de anställdas
organisationer är till lättnad för båda
parter.
Officersyrket ställer förvisso särskilda
krav på sin utövare , någo t som 1980-talet ger påtagliga bevis för , särskilt för
marinens del. Attityderna till yrket påverkas på ett grundläggande sätt av dessa krav. För en fruktbärande samverkan
mellan parterna - på det sätt lagstiftningen avser - är det av vikt , att dessa
attityder ej alltför mycket skiljer sig från
varandra parterna emellan. Medlet att
uppn å ett sådant samförstånd är en
kontinuerlig och förtroendefull kontakt
framförallt mellan de tillfällen, då frågorna ställs på sin spets vid förhandlingsbordet.
Ett annat väsentligt inslag är motsättningarna mellan de fackliga orgaIntressemotsättningar,
nisationerna .
som i många fall kan vara naturliga eller i
varje fall förklarliga inom ett så stort kollektiv, har på ett olyckligt sätt förstärkts
och cementerats genom huvudorganisationsfrågan . På denna konflikt skönjes
för närvarande ingen lösning.
Sammanfattningsvis vågar jag påstå,
att förutsättningar för det fackliga arbetet är god . Härtill bidrar en - i allt väsentligt - positiv inställning från myndighetssidan , bottnande i insikten att med-
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bestämmandelagen ytterst bara är en
formalisering av de samarbetsformer
som kännetecknar en fungerande verksamhet.

En båtägare uti Franken
kom helt genialiskt på tanken
Visst läcker min båt
men saknar ju nåt.
Lägg i lite THIO för fanken!

Bigner & Co AB 08/766 02 55

Till Er tjänst för :

FARTYGSREPARATIONER
OMBYGGNADER
STÅLKONSTRUKTIO NER
Vi har 5 flytdockor:
Den största med indockningsbredd
32 ,5 m, lyfter 25 000 ton .
Den minsta lyfter 250 ton .
FINNBODA AB
Box 11529
S-100 61 STOCKHOLM
Tel 08-44 08 20 Telex 10416 Telefax 08- 43 83 30
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Marinvapen
Bofors har lång tradition som tillverkare
av luftvärnssystem och annan beväpning
för marina enheter.
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kombination med nya ammunitionstyper och
laddningssystern utvecklats till högeffektiva allroundpjäser för både luft- och sjömål.

l Bofors marinprogram ingår även robotsystem för luftvärn , vapensystem för
ubåtsjakt, lys- och remsraketer och sjöminor.

l· B ·l!~~2~.!
AB BOFORS. 691 80 BOFOR S
Telelon 0586-810 00. Tele x 732 10

Ledamoten
ROLF BLOMQVIST

Kommendörkapten Rolf Blomqvist tjänstgör
vid marinstaben.

When in trouble or in doubt
Hoist your sail and fuck off out.
Tristan Jones
" A star to steer her by."

Minröjning: En vägvalsfråga både i dag och i framtiden
Årsberättelse i vetenskapsgrenen strategi och stridskrafters användning för år
1988/89.

Inledning
" Mine warfare, which is divided inta minelaying operations and minecounter
measures, is a neglected subject. lts effectiveness in the past has been great for example the mine sank or damaged
more ships than any other weapon in the
last war. But for many reasons , among
them the difficulty of producing realistic
exercises (Mine recorder development)
little seems to be done in peacetime and
the start of every conflict marks a crises
of same sort over losses (or delays) from
mines.
Utdrag ur MARITIME STRATEGY av
amiral Gretton.
Årsberättelsen har med avsikt fått en
dubbeltydig rubrik. Konkret betyder ordet vägval i vilken riktning jag väljer att
förflytta mig. Abstrakt betyder ordet vilket av olika alternativ jag väljer för fortsatt verksamhet av något slag . I årsberättelsen kommer jag att använda båda begreppen - inledningsvis i konkret
form - för att beskriva dagens minröjningstaktik, som verkligen är en fråga
om geografiskt vägval. I årsberättelsens

avslutande delar använder jag vägvalet i
abstrakt form för att belysa minröjningsfunktionens altenativa utvecklingsvägar.
Vägvalen inför framtiden är många, vilket framgår av bilden:

C>
C>

OPERAT I VA /TAKT ISKA KRAV
E KONOMIS KA RE ALITET ER
OPERATIVT RÖ RLI G
LO KA LT BUN DE N

[>

KVA LITET
KVANT ITET

C>

MINJAKT
MINSVEP

[>
[>

MINJAKT RÖJDYK A RE
MINJAKT UNDERVATT EN S FA RKOST

TRADIT I ONELL LEDNI NGS ORGA NISATION
NY ORGANISATION

I SIN YTTERSTA FORM
HANDLAR DET OM
M IN RÖJ N I NGSS Y 5 TEMETS
ÖVERLEV NAD

Fig l. Vägvalsfrågor för minröjningstjänsten
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En årsberättelse inom ett så omfattande ämne kan givetvis inte bli heltäckande utan jag har tvingats till omfattande begränsningar. Jag behandlar t ex
inte den för alla sjöfarande i ett minhotat farvatten mycket väsentliga minskyddstjänsten. Per.;onalutbildning elkr
underhållstjänst behandlas inte heller
särskilt uttömmande.
Vidare har jag valt att knyta an till ledamoten Per Larssons årsberättelse inom veteskapsgrenen för år 82/83 med titeln "Effektivare och säkrare minröjning
med ny teknik". Utvecklingstendenser
vad gäller sjöminor samt våra minröjningsplattformar med dess olika vapensystem (hydrofoner och minsvep) beskrivs där utförligt. Intresserade hänvisas till årsberättelsen , som var införd i
TiS nr 4/84.
1982/83 var våra minröjningsfartyg typ
Landsort ännu inte levererade. Några
taktiska slutsatser kunde alltså inte dras
av författaren. Det får bli min uppgift.
Slutligen har jag lagt stor vikt vid att
knyta an till internationell utveckling såsom den beskrivs i tillgänglig fackpress.
Professionalitet kräver internationella
utblickar och internationella referensramar.
Per Larssson avslutar sin årsberättelse
med följande sammanfattning.
"Jag ser därför positivt på framtiden
och anser att minröjningsvapnet på relativt kort tid tagit ett stort steg framåt i
utvecklingen, och jag bedömer, att det
svenska minröjningssystemet, som nu
håller på att förnyas på vissa områden,
kommer att stå sig mycket väl i förhållande till den utveckling som sker utomlands .
Med ny teknik och därav betingad utvecklad taktik skapas goda förutsättningar för en effektivare och säkrare
minröjning.".
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Blev utvecklingen så positiv och målmedveten?

År

Minor

BC
1588

1917
1940

Grekiska elden
Gravelines: Engelska brännare
mot den oövervinnerliga armadan
Amerikanska frihetskriget Drivmina (Bushnell)
Förankrad stötmina (Fulton)
Kontrollerbar mina (Gillot)
Förankrad kontaktmina (Colt)
Äldsta bevarade minan (marinmuseet Karlskrona)
Krimkriget
Luftdykarapparat
Krig Österrike-Italien
Första minsvepet
Amerikanska inbördeskriget
Svenska minvapnets
födelseår (21/4)
Herzhorn
Fransk-Tyska kriget
Första rörliga minan (torpeden)
Rysk-Japanska kriget
Haag-Konventionen
Första världskriget
Mekaniskt svep, paravan
ubåtsminfällning
Paravaner svep magnetsvep
Magnetmina
Akustiskt svep
Akustisk mina

1944
1946
1950
1971

Tryckmina
Kortu-incidenten
Korea-kriget
Indien-Pakistan kriget

1972

Vietnam kriget

1974
1982
1984

Suez operationen
Falklandskriget
Rödahavsoperationen

1987
1988

Iran-Irak kriget
Svenska minvapnet 125 år

Historisk återblick
1742
All vetenskap börjar med de gamla grekerna. I vidstående tabell har jag gjort
ett försök att mycket kortfattat göra en
sammanställning över medlets (minans)
och motmedlets (minröjningens) utveckling. Vidare anges ett antal sjökrig/kriser där minan spelat stor eller avgörande roll. Tabellen gör ingalunda anspråk på att vara fullständig.
Historien upprepar sig. Ledamoten
Fredrik Taube inleder sin artikel "Minan
under och efter andra världskriget" med
ett citat och drar därav vissa slutsatser:
"Minan har under världskriget använts i en utsträckning, som man förut
icke kunnat ana. Den har utlagts hänsynlöst och oberoende av gällande internationella bestämmelser, och den har blivit
en fara lika mycket för de neutrala som
för de krigförande. Den har emellertid
visat sig vara av den allra största betydelse för den moderna sjökrigföringen och
minan kommer säkerligen att jämte ubåten utöva stort inflytande på operationerna under ett framtida sjökrig, oaktat
att nya medel tillkommit för deras
oskadliggörande".
Så inleder amiralLybeck i sin "Allmän
Sjökrigshistoria" en sammanfattning
över minvapnets insatser under det första världskriget. Man kan nu konstatera
dels att amiralen blivit sannspådd, dels
att man ordagrant skulle kunna använda
de citerade raderna ifråga om minans insatser under det andra världskriget.
Artikeln är publicerad i TiS nr 10/48.

1797
1805
1842
1844
1855
1860
1862
1863
1868
1870
1887
1905
1914

Minröjning

Spärrbrytare
Röjdykare
Minjakthin
Sidtittande hfn
Minjaktftg
Minförstöringsfarkost
Minjaktftg plast
Minjakt och minsvepning
Minjaktftg och ROV
(Sjöugglan) provade i "strid"

År

1860
1862

1907
1912
1939
1940
1945
1944
1946
1956
1963
1970
1971
1972

1984
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Det finns all anledning att nu 40 år senare och med erfarenheterna från det senaste minkriget i Persiska viken i färskt
minne konstatera historiens återupprepning. De aktuella minorna var för
övrigt visserligen relativt nytillverkade,
men av ryskt modeHår 1908.
Ytterligare några fakta om minkriget i
Persiska viken:
- Våren 1988 fanns 62 örlogsfartyg från
6 länder (strandstaterna och Sovjet
oräknade) varav 17 minsvepare/minjaktftg och 10 minröjningshelikooptrar
insatta i området för att säkra sjötrafiken.
- Belgiska studier före minkriget visade
att minst 40 moderna minjaktfartyg
erfordrades för att hålla en led öppen
genom minhotat område.
- Principen med "spärrbrytare" togs
upp igen i och med att de största och
stryktåligaste tankfartygen fick gå
först i konvojerna.
- Minkriget berörde ett område lika
långt som kuststräckan BornholmNorra kvarken.
Minröjning är inget självändamål.
Minröjning är en del i en operation.
Medel utan motmedel kan bli förödande.
"We have lost command of sea to a
nation without a navy, using weapons
that were obsolete in world war l and
laid by vessels that were utilized at the
time of birth of Je sus Christ".
Rear
Admiral Smith (C-in-C
MCM-Forces) efter den misslyckade
landstigningen vid Wonsan 1950.
Historien går igen. De amerikanska
.minröjningsresurserna var helt otillräckliga i Korea, helt otillräckliga i Persiska
viken och är fortfarande helt otillräckliga.
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slutligen - minkrigföring drabbar alltid tredje part. Under och efter andra
världskriget oskadliggjorde flottan nära
4000 minor. Efterkrigsminsvepningarna
under åren 1945-47 omfattade ca 550
kvadratmil. Det är mer än halva Götaland. Orsaken var att varje område måste svepas upp till 20 gånger på grund av
steginställningar och andra faktorer.
Framtiden
Ett är säkert - nästa sjökrig kommer
med största sannolikhet att omfatta
även minor . Eller varför bara tala om någon eller något. Minfällning i utpressningssyfte är inte heller otänkbar. En
terrorminfällning eller hot om detta i
Öresund skulle onekligen ge internationellt genomslag . Öresund är delvis vårt
ansvar. Är vi beredda?
Är vi beredda att också ingå i en flottstyrka under FN-flagg för att medverka i
skyddet av internationell sjöfart var
helst ett behov uppstår. FN-styrkor på
marken är en del av vår vardag , men allt
eftersom FN växer i betydelse och funktion , kommer sannolikt även kombinerade mark/sjöstyrkor att erfordras. Sjöfartsskydd kräver minröjning.

lanseras sinsemellan så att den allsidigt
sammansatta förmågan säkras. Först då
inges respekt och framgång kan nås.
"Analys av flottornas erfarenheter
från gångna krig visar, att obalans har
framträtt inte bara i form av begränsade möjligheter att lösa de uppgifter, för vilka de aktuella stridskrafterna skapats utan också vid fullgörandet av en rad närliggande , anslutande uppgifter. Sålunda har brist på
minsvepare kommit i dagen inte bara
när det gällt att lokalisera fiendens
mineringsverksamhet, utan även vid

övervattensfartygens och ubåtarnas
operationer på öppna havet och vid
lösande av alla uppgifter i kustfarvatten . I detta sammanhang kan flottans
balansering betraktas som en distinkt
och speciell form av reella materiella
resurser."
Amiral Gorshkov i "Statens sjömakt"
Den balanserade flottan skapas utifrån
väl genomtänkta och accepterade sjökrigföringsprinciper . Utifrån dessa övergripande doktriner måste de olika delsystemen prövas, omsättas och förnyas
en! fig 2.

ÖB OPERATIV A VERK
MIN RÖJNINGSDOKTRIN ( RAMVILLKOR l

TOEM

FÖRSVARs -

TTEM

PLANER

TAKTISKA

STRIDS -

REGLE -

Är vi beredda?

PLANER

MENTEN

Svensk minröjningsdoktrin -finns
den?
Ledamoten Lars Göran R ydkvist beskriver i årsberättelse 87/88 i vetenskapsgrenen " Personal, utbildning och organisation" under rubriken " Programinriktad systemsammanhållning - ett begrepp i anskaffningsprocessen" (se TiS
2/88) principerna för hur moderna delsystem tas fram. Balanserade delsystem
skapas på detta sätt.
Vidare måste de olika delsystemen ba-

VERKSAMHET

ÄRSREDOVISNING

Fig. 2

PRODUKTIONs -

FÖRBANDs -

VÄRDERING

VÄRDERING
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Princip, doktrin, grundsyn och ramvillkor - sak samma vilka begrepp vi använder. Det viktiga är att vi mitt i alla
diskussioner om materiel, plattformer ,
reduceringar , avgångar och nollbaspaket , bibehåller vår förmåga att analysera
sjökrigets grundläggande karaktär och
fortlöpande anpassning till våra övergripande säkerhetspolitiska mål. Jag vågar påstå att minröjningssystemets roll i
detta arbete på intet sätt är analyserad ,
än mindre dokumenterad och känd .
Längre fram i årsberättelsen lämnas
exempel på hur operativa ramvillkor för
minröjningssystemet skulle kunna utformas .
Hur definieras då begreppet minröjning? Den svenska definitionen enl
"Taktikreglemente för Flottan" lyder:
Minröjningsverksamheten har till ändamål att fastställa eventuell förekomst
av fientliga minor i våra hamnar , skärgårdar och kustfarvatten samt att avlägsna eller minska faran av fientliga mineringar , för att därigenom säkerställa våra
fartygsförbands rörelsefrihet samt möjliggöra vår sjöfart och vårt fiske.
Royal Navy anser att " MCM operations
is a question of time at disposal and
riskacceptance."
Motsvarande västtyska definition kan
sammanfattas
" Die Minenabwehr sol! Kampf und
Transporteinheiten ausreichende Bewegungsfreiheit ermöglichen; es kommt also nicht darauf an möglichst viele Minen
zu vernichten ."
Det är således inte i första hand minan
i sig som är det väsentligaste. Det väsentligaste är snarare kunskap och för• måga att undvika minan. Det är med
andra ord en vägvalsfråga. Mer därom
senare.
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Minhot
Kapitlet har avsiktligt begränsats för att
dels göras ohemligt , dels begränsa årsberättelsens omfång. Jag hänvisar ånyo
till årsberättelsen 82/83 i TiS nr 4/84.
Inledningsvis ges en sammanställning
ur öppen utländsk fackpress vad avser
vissa sovjetiska mintyper samt resurser
och kapacitet på min bärarsidan i sovjetiska Östersjömarinen. Antalet enheter
varierar givetvis över tiden och skall endast ses som ett medelvärde ur tillgängliga öppna källor. (Tabellerna på sid 109
och 110.)
Därefter görs några sammanfattande
slutsatser avseende allmän teknisk/taktisk utveckling .
Kunskap om eller förmåga att analysera minhotet borde vara en självklarhet
för varje sjöfarare som vill göra anspråk
på att uppträda till sjöss på ett professionellt sätt under kris och krig . Så är
ingalunda fallet vare sig här hemma eller
utomlands.
Minan, som i sig i huvudsak är ett defensivt system, har trots detta vid ett
flertal tillfällen , genom överraskning,
spelat avgörande roll i ett offensivt utnyttjande i både strategiskt och operativt syfte .
Med strategiska och operativa mål
över tid och rum som grund är det således minan och dess bärare som tillsammans med taktisk förmåga genererar
det aktuella minhotet.
Få vapensystem är omgivna med så
mycken sekretess som minan och dess
utnyttjande. När fakta saknas måste antaganden göras och behandlas som fakta
intill annat konstateras . Det innebär att
den som vill göra anspråk på att vara
skicklig minröjare måste vara lika skicklig eller skickligare minkonstruktör. Så
är tack och lov fallet i vårt land.
Vissa tendenser i den internationella
utvecklingen kan skönjas.

SOVJETISKA MINBÄRARE (EXEMPEL)
Typ

Minlast (st) Ung antal i

OM

Ubåtar
FOXTROT
JULIETTE
KILO
WHISKEY

44
32
14
24

lO
2

8-16
6-12
8-16

40

2

20

Marinflyg
TU-26 BACKFIRE - B
TU-16 BADGER - G
TU-22 BLINDER - A

J4o

Ytstridsfartyg
SVERDLOV
KASHIN
KILDIN
KRIVAK
KOTLIN
KONI
GRISJA
PARCHIM
50-1
NATJA
T 43
SONYA
ZHENYA
SASHA
POLNOCHNA

!

100
30
30
30
75

40
30
25
18
lO
22

l
2
l
J
6
l
l 3
l
3
6
l 16
l
6
4
lO

!

l

l

5
5
5

Bild 3
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SOVJETISKA MINTYPER (EXEMPEL)
Laddnings
vikt

Avfyring

Modell
år

Typ

Djup
(max)

Bärare

l

l

Förankrade kontaktminor
MOB
KB l
MAG
M31
PL

Fk
Fk
Fk
Fk

R

Fk

120
230
230
200
100
40

Fk

llO

Fartyg

450
450
130
35

Flyg
Ubåt
Fartyg

llO

Fartyg

Föra nkrade avståndsminor
MOB/39
' RA
KRAB
YARM
UEP
Cluster Bay
Cluster Gulf

40-tal
50-tal
50-tal
70-tal
BO-tal
BO-tal

Magnetik

Akustisk l)
"

l)

120
40
230
20

35
270
60

230
230

500
200

300

70

Ubåt

Bottenavståndsminor
KMD

50-tal

Magnetik/
akust i k

40-tal

Magnetik

70-tal

Magnetik/
akustik

AMD 500
AMD 1000
MI RAB
"RÖDA-HAVSMINAN"

BOO

l) Stiger upp mot ytan när målet närmar sig
Bild 4
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Fartyg/
ubåt
Flyg
Fartyg/
ubåt
Fartyg
Fartyg

Minan blir:
- alltmer intelligent med hjälp av modern signalbehandling,
- semikontrollerbar d v s kan aktiveras
resp göras ofarlig på order ,
- rörlig genom att den , när den upptäcker ett mål , aktivt kan uppsöka målet,
- optiskt och hydraakustiskt alltmer
osynlig för att undgå minjakt ,
- " giftigare" genom utveckling av
sprängämnestekniken.
Tekniskt/taktiska prestanda på minor
och minbärare ger underlag för att kunna konstatera följande tendenser:
- ubåtsminfällning ev med utnyttjande
av mingördlar fortsätter att vara det
största minhotet mot vårt land,
- minfällning med miniubåtar måste beaktas men är ingalunda någon ny taktisk finess,
- flygminfällning kräver luftherravälde
men kan , när sådant skapats genom
korta massiva insatser , skapa totalstopp i all sjötrafik inom ett område,
- minfällning fr ån ytstridsfartyg minskar
i betydelse vad gäller offensiva företag ,
- minfällning från handelsfartyg, omedelbart före ett krigsutbrott, måste
alltid beaktas.
slutligen kommer minan, från att ha
varit ett strategiskt/operativt vapen, att
utnyttjas alltmer i taktiska sammanhang ,
grundad på högre beredskap , flexiblare
systemlösningar och delegerade beslutsnivåer.
Allt detta skall således våra minröjningssystem värdera och åtgärda , för att
skapa största möjliga rörelsefrihet, för
våra övriga sjöstridskrafter, vår sjöfart
och vårt fiske.

Klarar vi detta?

Dagens minröjningsvapensystem
Minjakt

Minjakt bedrivs med minröjningsfartyg
typ Landsort samt med röjdykarfartyg.
Röjdykarna utnyttjas på båda plattformarna. Mröjftg typ Ldo är kärnan i
våra minröjningsflottiljer.
Det näst sista minröjningsfartyget
(Ven) är nyligen levererat och efter fem
års utnyttjande av fartygstypen kan följande taktiska erfarenheter dras:
- Ldo, som internationellt sett tillhör
andra generationens minjaktfartyg har
motsvarat alla ställda krav och torde
vara det mest kostnadseffektiva minjaktfartyget i världen för närvarande.
- Trots i vissa stycken helt oprövade
tekniska lösningar har fartygstypen inte haft några egentliga barnsjukdomar ·
utan även fartyg i provkommando har
kunnat utnytjas i taktiska uppgifter.
- Trots avsaknad av första generationens minjakt (förutom Belos) , som inneburit en 10-årig försening i förhål lande till andra jämförbara länder , är
nu våra taktisk/tekniska kunskaper väl
i nivå med utlandet och i flera fall före .
- Minförstöringsfarkosten (Uven) har
visat sig ovärderlig men behöver ges
bättre prestanda och förses med ytterligare tekniska hjälpmedel.
- Ldo är det första minröjningssystem
som kombinerar kvalificerad minj akt
och minsvepning med personell och
materiell uthållighet i strid. Företag
med längd 10--12 dygn är normalrutin i
fredsutbildningen.
De taktiska erfarenheterna visar på
främst två problem:
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- Under varma sommardagar nedgår
hydrofonräckvidderna dramatiskt. Detta förhå llande genereras av de hydraakustiska grundlagarna och kan endast
mötas med hydrofoner , där svängaren
kan sänkas till lämpligare vattendjup.
Denna utveckling kommer nu utomlands på tredje generationens minj aktfartyg .
- Bottenförhållandena vid våra kuster
och i våra skärgårdar visar på stora
områden med mycket kuperad eller
stenig botten , där minjakt är mycket
tidsödande eller helt omöjlig.
slutligen har minröjningsfartygen alltsedan starten visat sin överlägsna för-

OMRÅDE
RISKNIVÅ
TID SK RAV

TAKTI SKA REGLE MENTEN
NAVIGATORI SI:A
FAKTORER
NAUTIKA
UTBI LDIIINGSNIVÅ

måga att upptäcka stillaliggande ubåtar
och ubåtar med låg fart. Fartygen har
därför som en av sina huvuduppgifter att
ingå i ubåtsjaktstyrkan. Detta innebär
att förm åga n till minsvepning , som är
nödvändig för att kompensera de två
strecksatserna ovan , inte har kunnat
övats i tillräcklig omfattning. De taktiska erfarenheterna är i detta avseende
ej färdigbearbetade.
Ett minjaktföretag skiljer sig från den
traditionella minsvepningen främst genom att botten- och vattenförhållanden
(som tidigare nämnts) , har så avgörande
betydelse. Enkelt blockschema över olika parametrars inbördes förhållande
framgår av fig 3.

FART

SÖKK URS
ANTAL LÖPNINGAR

STRÄKBREDD

Fig. 3
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Minsvep
Plattformarna utgörs förutom av minröjningsfartygen , som tidigare nämnts , av
kustminsvepare och fiskeminsvepare/
hjälpminsvepare vad gäller fartygsdragna svep.
Självgående svep utvecklas förutom i
Sverige enbart av Västtyskland (TROIKA -systemet).
Inga nya minsvepare har producerats i
vårt land sedan HMS Viksten 1974.
Däremot har en serie utrangeringar
skett.
H jälpminsveparflottan har starkt reducerats .
Enbart detta förhållande visar entydigt på behovet att omsätta svepdragarna , om vi anser att fartygsdragna
minsvep är ett alternativ för framtiden .

Ånyo ett vägval!
KV AR ST ÄENDE
MINRI SK

HYDROGRAFI
BOTTENKARTERING
HYDROFONSTATUS

Det andra minjaktsystemet , röjdykarfartygen med röjdykare och bogserade
sidtittande hydrofoner , har likaledes
.(från -82 och framåt) huvudsaligen utnyttj ats för bottenkartering och dokumentation av bottenspår.
Systemet karaktäriseras f n av att

för omhändertagande av påträffade
minor,
- prioriteringen av ubåtskyddsuppgiften
med naturlighet medför att förmågan
att ta hand om upptäckta minor successivt har nedgått.

- systemet har mycket hög förm åga vad
avser dykning, bottenkartering/bottendokumentatio n och preciSionspositionering ,
- plattformarna (tillfälligt ombyggda fiskeminsvepare) snarast måste ersättas
liksom viss dykmateriel och utrustning

Sammanfattningsvis kan följande konstateras:
- Våra mekaniska svep är bra.
- Våra avståndssvep är i stor utsträckning gamla och behöver på sikt förnyas/tekniskt utvecklas.
- Vår färdi ghet att hantera komplicerade svep i trånga farvatten i formering kommer att helt försvinna inom
några få år. Utbildningstid och ubjprioritering medger inte gamla tiders
dagliga nötande i formering för att
uppnå erforderlig färdighet.
- Våra kunskaper om fartygens avståndsverkande egenskaper i olika far-

ter och på olika djup samt vår förm åga
att programmera svepen är även internationellt sett av yppersta klass
tack vare ett idogt arbete vid FMV-M .
De tekniska hjälpmedlen för programmering måste dock förbättras.
- Vårt självgående svep (självgående
magnetiskt akustiskt svep, SAM) är
ett utmärkt komp lement till de fartygsdragna svepen inte minst för att
öppna ett säkert första stråk för svepdragaren. SAM är nu efter ett antal
barnsjukdomar operativ. Antalet (5
st) är dock för litet och borde snarast
fortsätta i en utvecklad serie II .

Dagens minröjningstaktik
Underrättelsebehov
En förutsättning för framgå ng vad gäller
minröjning liksom vid all annan verksamhet i krig är en väl fungerande underrättelsetjänst. Hur är då detta löst för
vårt behov? Jo , genom att alla fartyg och
alla vid kusten grupperade förband med
utsikt över havet har minutkiksuppgift
(MIUS) med därav följande skyldighet
att sända minlarm och ordna tillfällig bevakning vid befarad eller konstaterad
minfällning .
Detta övas ytterst sällan beroende på
att annan verksamhet prioriteras högre,
och att målförband för övningsminfällning i stort sett saknas .
Konsekvensen blir att minröjningsförbanden själva måste tillgodose sina
egna underrättelsebehov genom en väsentligt mycket aktivare minspaningsinriktning än tidigare. Minröjningsförbandens organisationsstruktur måste
förändras för att tillgodose dessa krav ,
samtidigt som minspaningen måste
koncentreras till vissa väsentliga om råden .
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Minspaning är en grannlaga uppgift,
som kräver skickliga och rätt utbildade
observatörer. Rapporterna måste noggrant analyseras av kompetent personal
annars kommer minplatten i våra staber
och ombord på stridsfartygen att vara
heltäckta med röda rutor i alla våra skärgårds- och kustområden. Erfarenheterna
från alla rapporter om främmande ubåtar måste här tas till vara och ett likartat
analysförfarande måste tillämpas. Särskilda trågernallar, där erfarenheterna
från ubåtsjakten tagits tillvara, finns nu
inarbetade i våra minröjningsreglementen.
Vår uppgift är i själva verket än svårare än ubåtsjakten. Vi måste inte bara
analysera att ubåten är eller har varit i
området utan också om han fällt minor
eller inte. Är fallet så, måste vi kunna
analysera hur många som fällts, var och
av vilken typ.
Detta leder naturligt tanken till en i
krigsorganisationen alltmer integrerad
verksamhet minröjning - ubåtsjakt.
Många av de spaningssensorer som utnyttjas för ubåtsjakt innebär också spaning mot ubåtar på mineringsföretag.
Minfällning med ubåt kan ske dolt, men
buller är ofrånkomligt i fällningsfasen.
Våra hydrofonbojgrupper har i detta
sammanhang en given plats i krigsorganisationen.
En ständigt pågående ana lys av minhotet och orientering om detta till berörda chefer är minröjningsavdelningschefens viktigaste uppgift. Detta kräver stor
kunskap och långvarig övning. Här är vi
för närvarande inte tillräckligt bra. Våra
chefer med staber måste ges tillräcklig
övning.
• Trots i utgångsläget bristande kunskaper om angriparens minor och målsättning med minkrigföringen kan dock
genom kunskap/antaganden om fiendens

taktik/teknik förvånansvärt
slutsatser dras.

konkreta

~l

l

Ledpenetrering
Nästa förutsättning för framgång är en i
fred genomförd bottenkartering d v s en
dokumentation av havsbotten vad avser

bottentopografi
bottenbeskaffenhet
ev sanddrift
sedimenttjocklek
minliknande ekon
bottendjup.
Dessutom erfordras kunskap om
- ström/temp/salthalt
- navigatoriska förhållanden
- utlagd civil och militär materiel.
Allt detta underlag måste sammanställas, databearbetas, mångfaldigas och distribueras till staber och fartyg i minröjningsorganisationen.
Arbetet syftar till att skapa kunskap
och underlag för kommande skarpa minjakt resp minsvepningsföretag i området.
Erfarenheterna hittills visar, att detta
är ett tidsödande och mödosamt arbete.
I många år har minörerna sysslat med
ledpenetrering för att få erforderlig kunskap om minsvepningsmöjligheterna
(svepens framkomlighet) i våra leder, nu
måste vi fullfölja arbetet även för minjaktens behov.
I det omfattande arbete , som hittills
genomförts kan konstateras att våra leder i många fall äro lämpligt dragna från
minjaktsynpunkt. Detta i sin tur kräver
ett nytänkande vad avser utnyttjandet
av våra militärleder-varom mera senare
i årsberättelsen.
Exempel på en genomförd ledpenetrering framgår av figur 4. Antalet minliknande ekon är som synes många. Ett
alternativ är då att avlägsna de föremål
som stör en kommande snabb kontroll

-
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Fig. 4
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av leden, om denna i övrigt är lämplig
från minjaktsynpunkt. Ett annat sätt är
att söka sig fram till bästa möjliga minjaktbotten och där anordna en alternativ
led .
En särskild analysorganisation måste
självklart organiseras i likhet med andra
länders .
slutligen kan konstateras att medverkan i karteringsarbetet är nödvändigt
från flera myndighetr utanför marinen.
Exempel på detta är SjöV , SMHI; Kustbevakningen , SGU (Sveriges Geologiska
Undersökning) m fl.
Navigering/Positionering
En tredje förutsättning för framgång är
säker navigering. Tidigare har i många
fall radarnavigering varit den enda till
buds stående navigeringsmetoden. Detta i kombination med korta svepbredder
tvingade fram en taktik med statistisk
minröjning en! formeln .

n= R x b+ 2a
b

n =
R =
b =
a =

antal löpningar
röjningsgrad
svepbredd
navigeringsnoggrannhet

Navigeringsnoggrannheten (a) har således stor betydelse . Med moderna poMINI
Sltloneringssystem
t ex
typ
RANGER alt satellitnavigering t ex typ
GOS kan positioneringsfelet avsevärt reduceras vilket har utomordentligt stor
betydelse för effekten i genomfört arbete.
En förutsättning är givetvis , att alla
minröjningsenheter, i varje fall de kvalificerade enheterna , har samma positioneringssystem och att förutsättningarna
för positioneringen noga dokumenteras
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inför fortsatt arbete med andra enheter.
Under förutsättning att de passerande
fartygen eller det fartyg som skall minlotsa enheterna genom området har samma navigeringssystem, kan givetvis de i
dag ansatta ledbredderna avsevärt reduceras . Effekt och tempo i minröjningen
kan därigen höjas radikalt.

Grundläggande taktiska principer
Med de tre förutsättningarna
- undtjänst
- ledpenetrering
- navigering
lösta eller i varje fall preciserade kan de
grundläggande taktiska principerna klarläggas.
Es kommt also nicht darauf an, möglichst viele Minen zu vemichten (det är
snarare en efterkrigsminröjningsfråga)
utan att med så liten risktagning som
möjligt (avseende alla hot) förflytta ett
fartyg (en kund) från punkt A till punkt
B.
Minröjningsfunktionen blir därigenom
en leverantör av säkerhet eller - hotbedömning för andra systems överlevnad. Detta innebär ett kund!leverantörsförhållande. Andra system är minröjningssystemets kunder, där på sedvanligt sätt en bra leverantör av en nödvändig vara ger nöjda kunder.
Kunskap och förmåga att i första hand
bedämna minhotet och rekommendera
förflyttningsvägar eller andra minskyddsåtgärder är således minröjningens
främsta uppgift.
Detta måste lösas genom ett aktivt
uppträdande.
För det första måste underrättelsetjänsten, som tidigare nämnts, vara ständigt levande d v s inte bara ett passivt
mottagande av rapporter.

För det andra måste en angripares mineringsåtgärder aktivt påverkas, så att
mineringarna om möjligt hamnar på fel
plats eller vid fel tillfälle.
För det tredje måste principerna för
hur våra leder skall utnyttjas ses över .
Leden får inte vara en , en gång för alla,
dragen linje i sjökortet.
Lederna kommer i framtiden att vara
ett "förflyttningsstråk" , som ständigt
varieras mot bakgrund av minhot och
andra hot mot bakgrund av kundens
krav och karaktäristiska egenskaper .
Förutsättningarna att uppträda utanför
dagens traditionella leder har och kommer att radikalt förändras allt eftersom
ubjverksamheten fortsätter och områdena med modern sjömätning successivt
utökas .
Vägvalsfrågorna blir således alltmer
sofistikerade!
Navigerings- och samband/stridsledningssystem som säkerställer en sådan
inriktning är under uppbyggnad.

Slutligen måste kundbehovet analyseras och prioriteras, så att rätt kund får
rätt behov tillgodosett.
Detta förutsätter täta och goda kontaktytor mellan de chefer och staber som
representerar kund- resp leverantörsnivån .
Vilka är då dessa nivåer i dag och i
morgon? Detta måste vi naturligtvis
också fastställa .
Trots alla försök att slingra oss ur minhotet genom intelligent vägval måste vi
kunna avlägsna minhotet.
Analys av våra skärgårdsområden visar på en mångfald för minhot mycket
känsliga trafikknutpunkter. Kunskap
och förmåga att effektivt röja en fientlig
minering måste därför alltid finnas liksom förmåga, att i ett tidigt skede kunna

analysera en angripares mineringstaktik
och minteknik.
En mina eller minering kan " angripas"
på flera olika sätt .
För minjakt gäller
- hydraakustisk sökning med skrovfast
sonar
- hydraakustisk sökning med djupvariabel sonar (VDS) varvid sonaren kan
vara
nedsänkbar under fartyget
bogserad från fartyget
framförd med hjälp av fjärrmanövre(ROV/
rad
undervattensfarkost
AROV)
framförd med hjälp av röjdykare
- optisk sökning
med hjälp av ROV/AROV
med hjälp av röjdykare
Det generella begreppet minjakt,
varvid man normalt avser minjakt från
minjaktfartyg med skrovfast hydrofon,
har som synes ett antal varianter , som
måste utnyttjas på ett taktiskt skickligt
sätt.
För minsvepning gäller att antingen
- producera avståndsverkande signaler
som satisfierar minans avfyringsvillkor
eller att
- producera avståndsverkande signaler
som överensstämmer med aktuellt fartyg/fartygstyp vid passage av området.
Andra sätt är tänkbara t ex att
- medvetet förändra/förvränga aktuellt
fartygs
avståndsverkande signaler
(prövades under VK 2),
- mekaniskt förstöra minans funktion
genom sprängverkan , konventionella
sprängmedel eller atomstridsmedel ,
- spärrbrytare,
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- andra åtgärder.
Dagens internationellt sett mest konventionella metoder kan som synes kombineras med andra utvecklingsbara
komplement. Forskning och försök pågår i den ständigt intensiva kampen mellan medlet och motmedlet. Detta kommer att ytterligare beröras i kapitel Utvecklingstendenser.

Organisation
Nuvarande organisation; Minröjningsorganisation 90 , bygger på följande
principer
- allsidigt sammansatta flottiljer med
operativ rörlighet och lång uth ållighet,

minröjningsflottiljer ,
- hela kusten omfattande lokala flottiljer med huvdsakligen minspaningsoch minsvepningsuppgift, minsvepningsflottiljer.
Den bärande iden i organisationen är
en allestädes närvarande grundorganisation som snabbt kan förstärkas med
kvalificerade , allsidigt sammansatta och
uthålliga förband beroende av var övriga
sjöstridskrafter/sjötrafik kraftsamlas och
hur minhotet analyseras.
Vidare konstaterades i den utredning som föregick Org 90 att förmågan
att genomföra både minjakt och minsvepning var nödvändig.

Organisationsiden var och är framsynt
och riktig!

Kvalificerad

Kvalificerad

organisa t i on

organisation

LOKAL ORGANISATION
Fig. 5. Fastställd minröjningsorganisation 90.
Två avgörande och därmed för systemet allvarliga förutsättningar har
emellertid ej uppfyllts :
- Den lokal a organistionen består i huvudsak av hjälpfartyg bemannade av
reserv- och vplpersonal.
- Minsvepningsflottiljer na organiseras
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huvudsak först vid allmän mobilisering
och har av ombyggdnadsskäl relativt
lång mobtid.
Detta rimmar dåligt med vår grundkrigsplanläggningsinriktning
läggande
d v s anfall med kort militär förvarning.

Men - så här blev det!
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LOKAL ORGANISATION
Fig. 6. Dagens verkliga organisation. Streckade delar saknas.

Den kvalificerade organisationen fullföljdes aldrig och har egentligen bara fått
en 50 % styrka jämfört med den avsedda.
När samtidigt den lokala organisationen under 80-talet drabbats av reduceringar inser var och en att stora luckor
och därmed större risktagning mås te accepteras för kunderna.
Slutsatsen är enkel'

- minröjnings-/minsvepningsflottiljchef
- röjledare/fartygschef.
Varje nivå kräver sin speciella kompetens och organisation.

Marinkommando- och avdelningsnivå
Nivåerna behandlas samtidigt eftersom
staberna har gemensam gruppering och
arbetar nära tillsammans.
Avdelningsnivån kan genom samgrupperingen dels bidra med ständigt akKUNDBEHOVETK AN IDAGINTE
tuellt fackmässigt underlag i anslutning
TILLGODOSES!
till marinkommandostabe ns arbete i alla
dess faser från övergripande bedömanHårdhänta prioriteringar av kundbe- dearbete till utarbetande av enskilda föhovet liksom förändringar av organisa- retagsorder/marinkom mandoorder.
tion och organisationsinnehåll främst
Vidare medverkar avdelningsstaben
de lokala flottiljerna är nödvändiga .
med fackmässigt stöd till FÖVAK (företagsövervakaren) i samband med planeLedning
ring/genomförande av sjökrigsföretag
liksom stöd till samverkande chefer
Ledning av minröjningssystemet utövas i främst fljchefer , brigad/spärrbatchefer.
princip på fyra nivåer
Viktiga samverkanspartners är även re- örlogsbas/marinkomm andochef
gional mätchef ur Sjöfartsverket, sjö- minröjningsavdelnings chef
trafikområdeschefer också ur SjöV samt
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regionchef ur Kustbevakningen.
Exempel på hur stabstjänsten regleras
framgår av utdrag ur arbetsordni ng för
örlogsbasstab nedan och måste givetvis
ingå i "Stabstjänstreglemente för Marinkommandostab".
"C Mröjavd planlägger i samverkan
med takavd företag med underställda
förband. Håller takavd fortlöpande
orienterad om minläge samt pågående
och planerad minröj ningsverksamheL
Följer aktivt upp verksamhet mot bakgrund av rådande minläge. Svarar för
utgivande av minvarningar och minlägesorienteringar. Utövar företagskontro ll
av minröjningsförbanden.
Delger und/säkavd underrättelser om
angriparens minkrigföring (taktisk och
teknisk).
Utarbetar underlag för inrik tning av
minröjningsförbandens verksamhet på
sikt"
Avdelningschefen lämnar således fackmässigt underlag vad avser verksamhet
på kort och lång sikt, varvid analys, presentation och prognos av minhotbilden
är den väsentligaste uppgiften. Till uppgifterna hör också att lämna förslag till
ledanvisning (motsv) för sjöfarande (både militära och civila). Ledanvisning i
nuvarande form har i olika sammanhang
diskuterats. Nuvarande hårda styrning
av enskilda stridsfartyg anses ge alltför
stor bundenhet i den taktiska uppgiftens
lösande. Ett system där man i stället anger var man inte bör gå har förespråkats.
Ånyo en vägvalsfrågat En sådan utveckling är viktig och stämmer väl med den
beskrivning av ledsystemets utveckling
som .framgår av kapitel "Dagens minröjningstaktik".
Båda principerna måste i framtiden
kunna utnyttjas allt efter behov och tidskrav. En förutsä ttning är emellertid att
den planerade utbyggnaden av ett nytt
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stridslednings- och sambandssystem
(MASIK/MASAM) kommer ti ll stånd
för att säkerställa snabb och korrekt information om minhotet till utevarande
enheter. Digitalserade min lägesorienteringar utarbetades och överfördes med
gott resultat mellan staber under KFÖ
88.
Avdelnings/flottiljnivå
Unde r mrö jorg 90 införande har i huvudsak två ledningsfrågor diskuterats nämligen
- hur formulera order från avdelningschef till flotti ljchef,
- ledningsförhåll anden mellan minröjningsflottiljchef och minsvepmngsflottiljchef.

Orderutformning
Tidigare utformades i stort sett alla order avseende min röjningsföretag enl en
standardordermall s k grön blankett från
avdelning via flotti lj ner till fartygschef
(röj ledare). Principen måste givetivs fi nnas kvar .
Mot bakgrund av minröjningsflottiljernas tillkomst med kvalificerade chefer
och staber har orderprincipen ändrats
såtillvida, att mer långsiktiga och allmängiltiga order ges från avdchef till
fl j chef.
Ordermassan byggs upp på likartat
sätt som en marinkommandoorder d v s
enl StabsiK ma ll.
Exempel på hur uppifter kan form uleras på avdnivå framgår nedan
C xx.mröjflj
- ledpenetrerar förflyttningstråk från xx
till yy
- bottenundersöker kajen vid xx samt
kfp XX

- håller förflyttningsstråk från xx till yy
öppet för i prioritetsordning minfartyg , ubåtar , ytattack
- beredd x h efter order ombasera mot
xxxx .
Erfarenheterna är goda. Principen ger
avdch tid att ägna sig åt minhotsvärdering , tidskrävande analysverksamhet och
erforderlig samverkan samtidigt som
fljch ges största möjliga frihet att lösa
den taktiska uppgiften .

Samordning mröj - msvpflj
Samordning genom befäl innebär att
mröjfljchef tilldelas uppgift för att t ex
säkerställa sjöstridskraftern as rörelsefrihet inom ett angivet baseringsområde. I
området tidigare arbetande msvpfljch
med sin flottilj kommer då att underställas alt lyda under mröjfljchef.
Fördelen är att det blir en enhetlig
ledning vid uppgiftens lösande och att
ledningskompetensen i mröjflj kommer
övriga förband till godo . Nackdelen är
som alltid vid ändrade ledningsförhållanden en relativt omfattande omställningsprocess vad gäller sidoordnade och
samverkande chefer i övrigt .
Ytterligare problem uppstår , om
mröjflj snabbt måste lämna området för
andra uppgifter och ledningsförh ållandena tvingas återgå till det " normala".
Samordning genom samverkan innebär att de båda flj chefe rna arbetar parallellt inom samma område men med olika
typuppgifter t ex msvpflj kraftsamlas till
minspaning . Uppdelning till olika leder/förfl yttningsstråk för msvpflj resp
mröjflj , ställda krav fr ån kunde rna samt
minröjningens svårighetsgrad i olika områden får styra detta val.
Fördelen är en enkel och snabb igångsättning och avslutning av ve rksamet ,

särskilt när inte hela msvpfljområden berörs , samt att de lokala kontakterna och
sambandsvägarna kan bibehållas hos
msvpfl jchefen.
Nackdelarna är dels ett omfattande
samverkans( orienterings )behov mellan
fljchferna med därtill hörande sambandskrav, dels den mer preciserade orderskrivning som avdch måste utforma .
Båda principerna har prövats och måste kunna tillämpas allt utifrån den aktuella operativa och taktiska situationen.
Vidare har i detta sammanhang
mröjfljch up! vid ledning diskuterats .
Följ ande platser har prövats
- C mröj avd krigsstabsplats
- Eget lednings- och lagfartyg
- C msvepflj krigstabsplats
- C spärrb ~t krigsstabsplats
med gott resultat.
Ledningsplatsen måste uppfylla följande villkor
- erforderligt radio och trådsamba nd
- central geografisk gruppering i flj arbetsområde
- utrymme för plott , tablåer och arbetsplate r i ledningscentral för 2- 3
pers i kontinuerlig vakttjänst
- nära anslutning till brygga för utn yttjande av direkta kontakter med flj fa rtyg och fö r transport av personal , materiel och inte minst order/rapporter/
o riente ringar
- trossfunkti o ner fö r överlevnad .
Om ovanståe nde grundkrav tillgodoses kan ett antal övriga ledningsplatser
komma i fråga t ex
- ka-brigadstab
- bashatstab/marin uhbat stab
- lämpligt fartyg.
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Den taktiska situationen samt erhållen uppgift styr fljch val av up!. Viktigt är
att under grundutbildning och KFÖ
kontinuerligt öva och pröva olika platser
för att skapa kunskap och förmåga i olika alternativ. Här ges unika möjligheter
jämfört med utländska mariner.
Röjledare
Kravet på röjledaren (FC) har ökat dramatiskt genom att han numera ombord
på mröjfartygen måste behärska både
minjaktens och minsvepningens materiel- och taktikfrågor. Å andra sidan har
genom
reducerats
ledningsfrågorna
övergången till i huvudsak enbåtsföretag.
Tidigare flerbåtsföretag med därtill
hörande navigerings- och evolutionsproblem i trånga skärgårdsområden har
reducerats eftersom antalet tillgängliga
plattformar inte räcker till för en sådan
taktik.
Självgående svep med ledningsfartyget i regel stillaliggande underlättar också företagets genomförande, samtidigt
som uthålligheten drastiskt ökar.
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Datorstöd

Förutsättningarna för framgång i ett
minsvepningsföretag liksom möjligheterna att göra analyser före, under och efter
företag bygger på kunskap om följande
faktorer
- vilka punkter har svepet passerat
- vilket sveparbete har producerats
dessa punkter
- vilka avfyringsvi llkor som gäller för ev
minor alternativt vilka avståndsverkande egenskaper genereras av det
fartyg vi vill skydda vid passage av respektive punkt.
Eftersom antal minor och villkor i de
främmande minorna är okända måste intelligenta antaganden göras . Allteftersom verksamhet och analys fortskrider
övergår därefter antagandena i fakta.
Analysproblemet lämpar sig väl för
databearbetning .
Allmänt sett skall datormodellen utifrån ingångsparametrarna
- röjområde/led
- ansatta minhot
- tillgänglig eller ansatt tid
- tillgängliga eller ansatta resurser m m
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kunna föreslå taktisk lösning samt ge
svar på frågorna

tygstyper efter röjningens avbrott en!
fig 7.

- antal röjda minor
- förluster för röjande fartyg
- förlustrisker för passerande fartyg/far-

Ett datorstöttat analyssystem benämnt TAMINO utvecklas för närvarande . Datastrukturen framgår av fig 8.

TAM lNO - statistikinsamling vid minsvepning
DATASTRUKTUR
LED
startpunkt
stutpunkt
Posför navsåridare

FöRETAG

Datum
Röjstyrka
Tidskod

LEDAVSNITT

Längd

SAK

Ledavsnitt
.identitet
Longitud l Rikets nät
Latitud l Rikets nät
Avstånd frän ledavsnittets början
Avständ frän ledmitt

LöP
Navigeringsnogrann het
Röjprogram
Svepbredd
Programverkets tid
Riktni

/ /

MINA.
Distans
Fel
Programverkets tid
Detonationsdjup
Farledsdjup
Plats i ~-~-zt

..___

~' ""
..___

')

Bottenkartering

öar
Fig. 7.
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Grund
Fcr;;mäls positioner

UNÄRDERING
Röjningsgrad av farled
Minförekomst
Röjt område l farleden

*) Della gllrt 11/4 IN tfllkort

Fig. 8.
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Den första parametern d v s vilka
punkter svepet har passerat åskådliggörs
Röjstyrka
Företag
Blidö
51602
Blidö
51602
Blidö
51602
Varje ruta är 2x30 m .

Led
51602
51602
51602

enl följande exempel.
Mittlinjen avser ledens mitt .

Lednummer Röjprogram Klart
1125
B111
68 :1:01
1305
68:1:03
1455
68 :1:03

Alla punkter med siffran 3 visar var
svepet passerat tre gånger och är således
godkända. I övriga punkter måste kompletteringar ske innan punkten kan anses
godkänd.
Modellen ger således en mycket noggrann dokumentation av var svepet har
passerat och var ev luckor finns .

kl Dat
06-23
06-23
06-23

Röjningsgrad 2 d v s 3 st löpningar
Navigeringsnogg rannhet ± 2m
Resultatet av de tre löpningarna fr amgår av diagrammet som återges på display eller papperskopia enligt fig 9.
11122222222 233333331333 3333333 3222 111 1 1 1111
1222222223 33 3333 1 3333333 33 33333211111111
122 2 22223 333 333 13333333 33 33333 321111111
80
60
40
20
10080
-20
12222233 33333 133333333333333 3332 11111
111
! 2223 33 3333 13333333 3333333333332
l!t33333 33 I 3333333333 3333 33 33:332 22
111 233333 1 333333333333333 3333332221
122233313333333 3333333 3 333383332 111
222 222 I33333333333333 3333333333 j ~1 1 11
122 222 1233 3 33333333333333 3 33333 2 111111 1
111 222 122223333333333 33333333332221 1 111111
111 1 22 122222233333333 333333333322221 11 111 1 11
111111222222222 333333333333333 3222221 1 11 1 111
1 111 22I22222233 3333 333333333333222 2 1 1 11 11 1:l 1
1111 222 122223 33333333 33333 33 3332222 1 1 1 1 1111
11\ 222212233333333 333333333333322 2 1 1 1 11\1
112222221 33 333333333333 3333333322 1111 1 1 1
l E!2 21.:~E~ ~~~~ I ~3 33::33 3~:l 3::l:=l3 :J 3 :J 'T~l 3 ::l 3~:J ·33~7.~ 1 l 1l ll
12 2222333 1 3333333 33 33333 3 33:33332 11111
22 2333 333 ! 333333333333333 333333 11 1
12233333333 133333333333333 3333321 1
1 1 333 3 3 33333 ! 333 33 33333 3333 333 322
1233333 333 333 133 333333 33 333 333 321
22233333333333 1 333333333333333 3 111
2 223333333 3 3333 !33333333333333 3111
1 1 22 22333333 33 33331333333 3333 3322 1111
1 122222 33333 333 333 I 33333333333322l 1 1Jl
60
fJO
40
20
10800
- 20
- 40
11 222222333333333 3 13333333 3333322 1 11 11 1
333221111111
3
3333
233333333313333
11222222
11 222 222 2233 3333 33 1 33:333:J~33333 32 21l1l l 1ll

1 122222222233333 33 1 33333333333322 111tt1111
1 122222222223333 33 133333333333322 1111] 1 1 1 1]
11 222222222223333 31 33 33333 333332 2 1 1 1 111 11111

11 222 2222222222 333 I33333~333333322 j ll.ll1 l1 111 1 1

Fig. 9.
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1 122222222222222 33 1 333333333333221 1111111111111
11 222222222222222 3 133333333333322 l111 11 1l1111lll
112222222222222 222 133333333333322 11111111 11111111
11 2 2222 22222 222 222 1333 3333 333332 21 11 1lll l lJ111ll l l
11 22 2 222222222222 1 3333333 33 33332 2111111111 1 111 1 11
122222222222222 213333333333333 32 1111111 1 11111111
22 22 22222 222222 133333333333333 3 1 1 11111 11111 1 111
22 2 22222 2222 222 133333333333333 3 11 Jlll l lll1111. 1l
22 222 2222 2 22222 133333 333333333311111 11111111111
12 22222 22 222222133333333 3 3333332 111111 1ll l lll11
1 12 222222222222 123333333333333 32211 11 1 11111111 11
111.2 2222 2222 222 1233333 333333 33 32 22 1111111 1 111111
11 1 122222222 2 221233333333333 333222211 1 1111111111
1 1 11 2222222222 12333333 3333 333 332222 1 11 1 1 111 1 111
11 1 1 1 222222222123333 333333333332222 21 11 1 111111 1
11111 122222222 I 233333333333333 3222222 1Jl1l11111
1 1 1 1 1222 222222 13333333 333 3333 3 322222 111'l111111
60
~o
20
1 1520
- 20
11111 222222222133333 333333333332222 21 11 1111 11

Operativa ramvillkor
Med tidigare avsnitt har givits de övergripande motiven till och förutsättningarna för att sammanställa en minröjningsdoktrin eller om man så vill; Ramvillkor. Exempel på formulering av
minröjningssyste met
för
ramvillkor
framgår nedan.
Förband/system med uppgifter i studerad funktion
Minröjningssyste met utgörs främst av
ledning
minspaning
minjakt
minsvepning
röjdykning
underhåll
samt vissa funktioner som samverkar
med detta system eller påverkar det t ex
skydd, transporter m m).
Arvets inverkan
Arvet i minröjningssystemet är stort,
och kommer procentuellt sett att utgöra
huvuddelen av minröjningspote ntialen
även efter år 2000. Arvet omfattar
lednings- och lagfunktioner
- minröjningsfarty g typ Ldo
- röjdykarfartyg typ Hisingen och
msvpm
- självgående magnetisk-akusti ska svep
- hjälpsvepare i våra nuvarande minsvepningsflottilj er .

Arvets utvecklingspoten tial är avsevärd vad gäller minjakt och röjdykning,
men begränsad vad gäller minsvepningsfunktionen .
I arvet måste därutöver inräknas vårt
militärledsystem.
Samtliga faktorer ovan genererar stora krav på minröjningsenhe ternas avståndsverkande egenskaper. Härutöver
måste sabotagehotet, främst i anslutning
till vår mobilisering, beaktas.

Andra system/funktioners påverkan
Vid utveckling av minröjningssyste met
måste följande system vara styrande:
ytaHacksystem
ubåtssystem
minutläggningssystem
- vissa KA-system som är beroende av
förflyttningar till sjöss
- sjötransportkom ponenter i våra basoch underhållssystem
övriga militära sjötransporter
- civil sjötrafik och fiske.
Ramvillkor
Funktionens utnyttjande i invasionsförsvaret
Minröjningssyste metes viktigaste uppgift skall vara att:
- säkerställa den operativa rörelsefriheten för våra sjöstridskrafter.
Minröjningssystemet skall i andra hand
kunna:
genomföra mineringsföretag
- delta i inloppsbevakning .
Om resurserna i övrigt medger skall
minröjningssystemet därutöver:
- genomföra minröjning för övriga militära förflyttningar till sjöss
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- genomföra minröjning för vår sjöfart
och vårt fiske.
Inriktning av de olika deluppgifterna
utvecklas närmare nedan .
A. Säkerställa den operativa rörelsefriheten för våra sjöstridskrafter
I uppgiften ingår att genom alla de åtgärder som ryms inom begreppet minröjning , minimera risktagandet för olika typer av sjöstridskrafter under förflyttning
- från baseringsområden till sjöss eller
vice versa
- mellan olika baseringsområden
oberoende om förflyttningen gäller inom eller mellan olika milo.
Oskadliggörande av angriparens minor är således i sig ingen huvuduppgift.
Det taktiska utnyttjandet av olika typer av stridskrafter ställer olika krav på
minröjningssystemet .
Ylattacksystemet arbetar över stora
ytor och med spritt uppträdande. Den
taktiska och operativa rörligheten är
stor. Ett enda företag kan innebära krav
på utnyttjande av förflyttningsvägar
längs hela svenska Östersjökusten. Företagsintensiteten kan vara hög.
Genom rörlig bastaktik är beroendet
av våra primära basområden mindre än
tidigare. Strävan att kontinuerligt vara
under förflyttning i basområden ökar
dock ytattackens känslighet för mineringar.
Mineringssystemet bygger på ett antal
minförråd och minbärare, främst minfartyg (stamminfartyg och isbrytare) .
Fart.,ygens djupgående och storlek innebär begränsningar i vägval. Fartygen
skall kunna förtöja vid minförråd eller
andra utlastningsplatser och förflytta sig
(helst alternativa vägar) till mineringsområdet. Krav på förflyttning mellan
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basområden inom milo är stora men mellan milo begränsade .
Ubåtssystemet bygger på långa före tag med begränsade krav på förflyttning
i vår skärgård. Genom framskjuten bastjänst kan komplettering mellan företag
ske i vår mellan- eller ytterskärgård.
Leder till och från våra primära basområden krävs dock .
Minröjning för förflyttning mellan
basområden inom eller mellan milo erfordras normalt ej.
B. Genomföra mineringsföretag
Minröjningssystemet skall medverka 1
invasionsförsvaret genom att genomföra
mineringsföretag. Företagen skall kunna
genomföras i ett skede , då sannolikheten
för en nära förestående överskeppning
är hög , och då den geografiska inriktningen i stort kunnat fastställas.
Samtliga minröjningsenheter skall
kunna fälla ett begränsat antal icke rälsbundna standförvarsminor.
C. Genomföra inloppsbevakning
Minröjningssystemet skall medverka i
invasionsförsvaret (i fred i försvaret mot
ubåtskränkningar) , genom att kunna genomföra inloppsbevakning. Minröjningsfartyg , minsvepare och röjdykarfartyg
skall kunna genomföra spaning mot mål
på ytan och under vattnet , dager och
mörker.

D . Genomföra minröjning för övriga militära förflyttningar till sjöss
Minröjningssystemet skall genom olika
åtgärder reducera risktagningen vid förflyttning till sjöss av förband (fartyg och
båtar) utöver i punkt A nämnda system .
Detta skall ske genom samutnyttjande
av minröjningssystemet , främst i de om-

råden där vägvalsmöjligheterna är begränsade, t ex trånga inlopp och ledknutpunkter.
mineller
minjaktsSärskilda
svepningsföretag för förband enligt ovan
genomförs på särski ld order eller för särskilt prioriterade förflyttningar.
E. Genomföra minröjning för vår sjöfart
och vårt fiske
Minröjning för vår sjöfart genomförs enligt principer redovisade i punkt D för
enstaka prioriterade fartyg.
Minröjning för vårt fiske genomförs
endast som ledanvisning (mostv).

Minröjningsfunktionens utnyttjande ifred,
kris och neutralitet
Minröjningsfunktionens begränsningar,
särskilt vad gäller antalet kvalificerade
fartyg, kräver noggrann avvägning vad
avser fördelning till uppgifter samt baseringsområden över tiden och genom
hela konfliktskalan.
Funktionen skall i tid och rum dels
kopplas samman med övriga sjöstridskrafters verksamhet i invasionsförsvaret ,
dels säkerställa att legal sjötrafik utan
minrisk kan framföras på svenskt sjöterritorium.
Funktionens uppgifter under fred, kris
och neutralitet skall främst vara att motverka kränkningar av svenskt territonum.
Detta sker inom ramen för huvuduppgiften varvid följande funktioner
skall prioriteras:
- minspaning
- övervakning/bevakning av leder och
inlopp
- ledpenetrering
- minsökning
- bevakning av våra utlagda mineringar.

Kvalificerade delar av funktionen, inklusive erforderlig ledningskapacitet och
underhållsresurser, skall ha hög operativ
rörlighet och skall autonomt kunna uppträda under lång tid i strategiskt/operativt viktiga områden för att markera
svensk marin närvaro.
slutligen skall kvalificerade enheter ur
systemet aktivt kunna delta i jakten på
främmande ubåtar.

Samordning med andra system
Minröjningsfunktionens karaktär innebär självklart samordning med andra
sjöstridskrafter.
Därutöver skall samordning ske med
följande funktioner
- ka-stridskrafter , för att säkerställa rörelsefrihet och samutnyttjande av
ledningsfunktioner,
- alla vid kust grupperade förband som
åläggs minspaningsuppgifter ,
- bas- och underhållstjänst, där hänvisningar, som ger högsta samverkande
effekt skall säkerställas , och där minröjningssystemets lagfunktion merutnyttjas då så är möjligt.
Funktionens tillgänglighet
Stora krav ställs på minröjningsfunktionens tillgängighet. Detta innebär att
- tidig och kvalificerad ledning, redan
före mobilisering, säkerställs ,
- samtliga minröjningsfartyg , stamminsvepare och stamröjdykarfartyg hålls
rustade i fred ,
- krigs- och fredsorganisationen för rustade enheter i princip görs identisk ,
- personal tidigt krigsplaceras i upprätthållen fredsbefattning,
- omställning från minröjning till mineringsverksamhet görs enkel,
- delar av lagresurerna görs operativt
rörliga genom utnyttjande av särskilt
organiserade fartyg.
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Framtid
Kapitlet behandlar inledningsvis vapen
(d v s hydrofoner och minsvep) samt
plattformar i ett internationellt perspektiv.
Därefter behandlas kortfattat organisation och taktikutveckling sett utifrån
främst svenska förhållanden .
Plattformar
Minjakt har utan tvekan och inte minst
mot bakgrund av erfarenheterna från
Röda havet och Persiska viken blivit ett
modeord . Minjaktfartyg produceras och
planeras på löpande band .
Fartygen blir allt större och har ökat
från ca 4-500 ton upp mot 900 ton . Kostnaderna blir därefter och närmar sig
raskt ca en miljard kronor per styck. Inte
ens de stora marinerna kan fortsätta en
sådan utveckling vilket också börjar
framskymta i fackpressen.
Följande utvecklingsvägar på plattformssidan är tydliga.
Skrov
- Skrov i trä byggs fortfarande i USA
och Västtyskland men kommer sannolikt av kostnadsskäl att upphöra.
- Omagnetiskt stål används sannolikt av
produktionsskäl fortfarande i Västtyskland som tycks behärska de nackdelar avseende magnetiska egenskaper , som detta trots allt medför.
- Plastskrov, som för närvarande utvecklas en! tre konstruktionsprinciper:
solitt laminat utan spant eller vägare ,
typ italienska Lerici.
tunnare solitt laminat förstärkt med
spant och vägare typ brittiska Hunt
och Sandown
sandwich-konstruktion typ svenska
Landsort och australiska Bay.
Vilken utvecklingslinje som kommer
att dominera i framtiden är omöjligt att
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förutsäga. De två första alternativen ger
betydligt tyngre (och dyrare) skrov. Det
tredje alternativet ger lättare skrov till
billigare kostnad. Vissa mariner har varit
tveksamma till chocktåligheten men alla
mariner som valt metoden har innan beslut gjort chockprov med mycket goda
resultat. Fullskaleprov med Ldo styrker
detta .
Skrovform
Alla typer har uttalade lågfartskrov
högst 14-18 knop. Strävan att reducera
undervattenskroppen till ett minimum
har resulterat i litet djupgående. Ldo har
t ex ett djupgående på endast 2,2 m.
Motivet är att reducera tryck- och bullereffekter samt att reducera chockverkan vid mindetonation.
Katamaranskrov har sannolikt kommit för att stanna. Yteffektfarkoster har
prövats av USA men övergivits. Rena
svävare är en alltför dyrbar lösning. Heliokptrar torde endast liksom nu bli aktuella i USA .
Framdrivning
- Dieselmotorer kommer alltfort att vara den mest kostnadseffektiva lösningen vad gäller huvudmaskineri .
- Huvudmaskineriet används dessutom
vid minjakt enligt vissa utvecklingsvägar i kombination med tystgående propellrar. Jfr Ldo med 4 st lastbilsmotorer som driver två Voight-Schneideraggregat.
- Särskilt framdrivningsmaskineri och
särskilda propellrar utnyttjas i vissa typer under minjakt t ex italienska Lerici
- Strävan är att placera bullerkällorna
så högt upp i fartyget som möjligt för
att undvika akustiska effekter ut i
vattnet så långt möjligt ex finska Kuha
med maskineriet på däck.

Manöverförmåga
Kraven på god manöverförmåga är extrema . Exakt positionshållning i vindar
upp till kulingstyrka och i strömvatten är
nödvändiga för uppgiftens lösande . Samtdigt har alla fartyg relativt höga överbyggnader och fribord , samtidigt som
fartygens djupgående minimeras. Kraven kan uppfyllas endast genom avancerad datorstöttad manöverutrustning och
med hjälp av bogpropellrar.
Ett antal andra intressenta parametrar
t ex
- IR och radarsignatuer
- bullerskydd
- magnetminskydd
- ABC-skydd
- besättningarnas överlevnad ombord
- uthållighet
behandlas inte i denna årsberättelse
främst av utrymmesskäl. Mer om detta
finns att läsa i ledamoten Olle Berglins
årsberättelse "Minröjningsfartyg - nuläge och utvecklingstendenser" införd i
TiS nr 2/85.

Vapensystem
Hydrofon
Dagens skrovfasta hydrofoner byts ut
och förbättras en! följande huvudlinjer:
- Förbättrade möjligheter till frekvensval för att säkerställa både längre riickvidder och säkrare klassificering .
- Förbättrad datorstöttning för presentation och delgivning.
- Väsentliga reduceringar avseende
mått och vikt.
Den mest intressanta utvecklingen inte minst mot bakgrund av våra vatten
och bottenförhållanden är dock möjligheten att variera svängardjupet för att
nå bästa möjliga resultat. Samtliga till-

verkare av stora minjakthfn t ex P! esse y,
Thomson, Krupp-Atlas , General Electric, utvecklar sådana hydrofoner med
varierbara svängardjup ner till 200 m för
att klara minjakt på kontinentalsocklarna.
Inom en 10-årsperiod kommer med all
säkerhet alla moderna och definitivt alla
nyproducerade minjaktftg att ha sådan
utrustning.
Vad beträffar bogserade sidtittande
hydrofoner t ex typ KLEIN , DOWTY ,
sker givetvis också en snabb utveckling
främst vad avser
- signalbehandling
- presentationsutrustning
- positionsbestämning av svängarna.
I takt med de allt dyrare tunga minjaktfartygen blir andra systemlösningar
alltmer intressanta.
(A)ROV Autonomous Remotely Operated Vehicle
Denna flora av undervattensfarkoster
har utvecklats våldsamt under främst
80-talet. Motivet är tvåfaldigt
- arbets- och inspektionsfarkoster vid
oljeutvinning i havet ,
- minförstöringsplattform .
Utvecklingen har bara börjat och borde i sitt hissnande perspektiv behandlas i
en egen årsberättelse .
I dag omfattar farkostfloran allt från
stora (1 ,5 ton) farkoster med egen batterikapacitet för 1-2 h drift via små (250
kg) lättmanövrerade t ex svenska DOUBLE EAGLE med kraftkällan via kabel
från ledarfartyget till mycket små (och
billiga) farkoster i vissa fall t o m för
engångsbruk!
Huvuddelen av farkosterna är bundna
i en 200-700 m lång kommunikationsoch i vissa fall kraftförsörjningskabel
med ledarplattformen.
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Utrustningen kan bestå av ett flertal
kombinationer allt efter uppdragets art
t ex
- griparmar eller andra mekaniska arbetsverktyg
- högfrekvenshydrofon
- stillbildskamera
- videokamera
för
lägesbestämning
- transponder
mm.
Det viktigaste ur vår synpunkt är givetvis minförstöringsladdningen med
därtill hörande utrustning för rätt placering och säker sprängning .
Utvecklingen vad gäller helt autonoma farkoster har just påbörjats världen
över. Stora summor satsas. Enbart för
RN behov satsas 50 milj pund.
Utvecklingsmöjligheterna är oanade.
Svensk innovationsförmåga och teknisk
kompetens borde på ett helhjärtat och
helt annat sätt än som nu sker engageras
i denna utveckling.
Svep

Fartygsdragna svep
Mekaniska svep måste anses ha nått sin
fulländning i varje fall mot dagens förankrade minor. Ändrad mtrl-sammansättning i ankarlinorna kan givetvis
tvinga till ändringar i spränggriparna
(d v s den utrustning som spränger av
ankarlinorna) .
Viktigt är att få ner svepet nära botten
för att komma åt framtida minkonstruktioner, där minan går upp på förutbestämt djup först när målet närmar sig.
De akustiska svepen utvecklas mot ett
allt ·bredare frekvensspektra , både mot
lågfrekvens (genom utnyttjande av nya
material) och mot högre frekvenser.
Svepen blir alltmer programmeringsbara
samtidigt som hanterbarbeten ökar.
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Magnetsvepen utvecklas mot bättre
prestanda och bättre programmeringsmöjligheter samtidigt som mått och vikt
minskar, t ex finska FISKARS med totalvikt 2 ton inkluderande strömförsörjningsutrustning och kontrollpaneL
Flytkabel blir alltmer vanligt.
Vad gäller trycksvep, finns f n inga sådana såvitt känt operativa i världen i dag
förutom spärrbrytare. Forskning och
försök pågår inte minst i Sverige. Vägen
till framgång är lång, men kombinerade
magnetisk/akustisk/trycksvep kan bli en
verklighet under nästa årtionde .
Självgående svep har fått oförtjänt litet utrymme i den internationella debatten . Mest känt är det tyska TROIKAsystemet.
Goda svepeffekter kombinerat med
lågt risktagande för röjpersonalen borde
vara en attraktiv kombination. Huvudproblem är - och kommer att vara chocktåligheten. Genom att utnyttja
lämpligare material i undervattenskroppen samt förbättra stötdämpande konstruktioner i övrigt kommer dock enl
min uppfattning de självgående svepen
att väl fylla sin plats både här hemma
och utomlands.
Stora områden med
- ringa bottendjup
- begränsat manöverutrymme för fartygsdragna svep
- obefintlig sikt i vattnet
- slam/mudder/sanddrift som döljer minan
kan inte angripas med någon annan
form av minröjning.
Övriga vapensystem behandlas inte i
årsberättelsen. Jag vill dock kort nämna
luftförsvarssystemen.
Det tycks vara ett internationellt
axiom att minröjningsförband skall ha
mycket enkla luftförsvarssystem eller

av ubåtsjakten är att konstruera en kombinerad ubåtsjakt/minjaktplattform och
varför inte - den som tror att det är en
innovation bör påminna sig ubåtsjaktens
utveckling ombord på minsvepare större
av Arholma-klass under andra världskriget.
Figur 10 visar två varianter . Dels ett
konventionellt skrov , dels en yteffektfarkost.
Röjdykarfunktionen bibehålls, därom
tycks alla länder som f n har sådana resurser vara överens. Materiel, organisation och taktik växlar , men funktionen
som sådan består. Vi har valt att ha dyTaktik
karna fartygsbaserade. Därför erfordras
Mot bakgrund av tecknade utvecklings- för vår del omsättning av dykplattfortendenser avseende vapen och vapen- marna. De nya fartygen kommer att
plattformar kan ett antal slutsatser dras kompletteras med fler och bättre tekavseende framtida minröjningsfunktio- niska hjälpmedel, så att själva röjdykaner.
rens arbete under vatten reduceras till
minsta möjliga. Det ökar tempot i minÅnya står vi inför ett antal vägvalsjakten och förlänger uthålligheten avsefrågor!
värt.
Positioneringsnavigeringssystem ,
släphydrofon med förbättrad presentaMinjakt eller minsvep?
tionsutrustning,
identifierings/minförKombinerade minjakt/minsvepnings- störingsfarkost, analysutrustning samt
fartyg?
förbättrat stridsledsystem ingår i denna
Fartygsdragna eller självgående svep?
satsning .
Låt oss titta på den internationella Ideskiss på nytt röjdykarfartyg framgår
tendensen. Under 80-talet och början på av figur 11.
90-talet har byggts , byggs eller planeras :
Samtidigt måste röjdykare finnas kvar
ca 60 minsvepare
på våra minjaktfartyg främst för att kunca 140 minjaktfartyg
na genomföra punktdykningar mot incs 60 kombinerade minjakt/minsvep- tressanta objekt.
ningsfartyg
Hur gör vi då med minsvepningsfunki världen , Warszawapakten ej inräknad. tionen? All erfarenhet under 80-talet
Till alla " trendnissars" förargelse måste vad gäller våra förhållanden visar att
jag anmäla , att av detta kan inga slutsat- minjakten inte ensam kan lösa alla uppser dras för vårt vidkommande. Våra gifter. Vår minsvepningsfunktion måste
miljöfaktorer, våra operativt/taktiska er- omsättas bl a genom omsättning av våra
farenheter och kunskaper samt vår eko- Arköminsvepare och med enklare/lätnomi genererar andra lösningar än rent tare svep. Därmed kan fartygsstorleken
reduceras . Se figur 12.
statistiska .
Alla minröjningsenheter måste dessEn lösning härledd från vår erfarenhet

inga alls. Undantaget är Västtyskland. I
NATO - doktrinen ingår att skydda förbanden med särskilt avdelade luftförsvarsförband , men typiskt är, att de
brittiska minjaktfartygen av Hunt-klass
som utnyttjades i Persiska viken försågs
med extra luftförsvarssystem .
Våra egna minröjningsförband är heller inte särskilt välförsvarade mot anfall
från luften . 20 mm pjäser eller akan modell 40/48 utan spaningsutrustning eller
eldledning värd namnet gäller i dag och
kommer sannolikt att gälla i morgon.
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utom kunna leda självgående svep
(SAM). Våra taktiska erfarenheter visar
att en sådan utveckling borde vara
självklar. Det ger kostnadseffektiv minröjning med maximal säkerhet för personalen. Det nyvaknade intresset i västvärlden för denna typ av minsvepning är
utifrån våra erfarenheter inte överraskande. Det förvånande är, att man inte
tidigare satsat mer på en sådan utveckling utomiands.
Sammanfattningsvis torde den taktiska utvecklingen följa nedanståe nde
huvudlinjer :
- Uppdelningen i två huvudplattformar
minjakt , ev minjakt/ubåtsjakt samt
minsvepning accentueras.
- Flertalet plattformar kommer att kunna leda självgående svep.
- ROV-tekniken utvecklas och övertar
fler och fler uppgifter från den konventionella minjakthydrofonen resp
röjdykaren.
- Dagens och gårdagens röjstyrka för att
lösa enskilda röjuppgifter ersätts av
enbåtsföretag.
- Tempot i minröjningen ökar genom
ökad kunskap om botten- och vattenförhållanden, genom övergång till enbåtsföretag och genom lättare och mer
hanterbara svep.
- Bunden minröjning blir genom denna
tempohöjning allt vanligare inte minst
framför ub i uläge.
- Programmeringsmöjli gheterna av våra
minsvep ökar dramatiskt både vad gäller tidsvarierad och konstant sveputstyrning.
- Genom förbättrad mätteknik och förärtdrade rutiner kommer kundernas
d v s ya, ub och minfartygens " dagsform" att kunna kartläggas och svepen
programmeras efter aktuella avståndsverkande egenskaper om erforderligt.
- Minröjning med helikopter är ett (för
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alltid?) avslutat kapitel i vår minröjningshistoria .
Vad gäller utvecklingen av vår en gång
så stolta hjälpfartygsflotta för att tillgodose det stora minröjningsbehovet kan
följande utveckling skönjas:
- Dagens hjälpminsveparflotta d v s fisketrålare av trä försvinner helt och ersätts av dels mindre trålare i plast, dels
av ståltrålare med speciella uppgifter.
- Bevakningsbåtarna bibehålls men blir
av två typer dels dagens uth ålliga/s jövärdiga men långsamma fartyg, dels
små snabba motorbåtar för enkla
transportuppgifter. Båda typerna utnyttjas för minspaning .
- Totalt sett kommer hjälpfartygsflottan att få utökade uppgifte r inom
funktionerna
• minspaning
• minlotsning
• utprickning
• bevakning
medan minsvepningsuppgifter na av
ekonomiska skäl sannolikt måste
minskas.
Detta är en felaktig utveckling som
avsevärt reducerar vår totala minröjningsförmåga och som inte tar tillvara de
teknisk/taktiska möjligheter , som de civila fiskefartygen erbjuder oss . Jfr utvecklingen utomlands med de satsningar
som görs t ex i USA och Storbritannien
inom detta område , de så kallade
COOP-programmen (Craft of Opportunity Program). Hos oss prioriteras tillgängliga resurser annorlunda .
Organisation - Ledning
I ÖB Försvarsmaktside 2 000 (FMI
2 000) beskrivs den marina miljön och de
hot som våra framtida marina system
skall kunna möta i olika situationer.
ÖB fortsätter
"För detta organiseras fyra ytstrids-

flottiljer. Minst en flottilj utgångsbaseras
i vardera Västerhavet och södra Östersjön. Två flottiljer utgångsbaseras i mellersta och norra Östersjön. Vid behov
kan en flottilj omfördelas till Bottenhavet eller förstärka annat område. Flottiljerna ges förm åga att självständigt genomföra många olika uppgifter. I varje
flottilj ingår en ytstridsdivision YSS ,
samt två ytstridsdivisioner YSM.
Härtill kommer sju geografiskt bundna sjöbevakningsavdelnin gar, som har
till uppgift att i första hand övervaka
svenska kust- och skärgårdsfarvatten och
klarlägga minhotet" .
ÖB definierar ytstridsfartygen en! nedan:
" Det är ej möjligt att lösa alla uppgifter med en enda fartygstyp. Den fortsatta anskaffningen av ytstridsfartyg bör
därför inriktas mot tre typer:
- Ylsfridsfartyg (YSS) vars dimensione-

rande uppgifter är sjömålsbekämpning , ubåtsjakt , eskort- och mineringsuppgifter.
- Ytstridsfartyg (YSM) vars dimensionerande uppgifter är minroJnrng,
ubåtsjakt , eskort och minering.
- Ytstridsfartyg (YSB) vars dimensionera nde uppgifter är bevakning , minspaning , minsvepning (inklusive röjdykning) , bastransport m m.
YSB-divisionerna ingå r i sju lokala fartygsförband " .
Detta innebär en radikal omläggning
av ledningsprinciperna för minröjningsfunktionen såsom fig 13 visar.
En dylik utveckling är sannerligen inte
odiskutabel och måste givetvis noga analyseras. Detta kommer att ske i marinens studieorganisation och på annat
sätt och skulle räcka mer än väl till ett
särskilt anförande i KÖMS .
Återigen står vi inför en för minvapnet
avgörande vägvalsfråga.

DAGENS ORGANISATION

Fig. 13. Övergång till ny ledningsstruktur?
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Här skall endast följ ande kortfattade
krav redovisas:
- Fackmässig ledning måste tillgodoses .
- Både operativ rörlighet och lokal uthållighet är nödvändig .
- Ju mindre organisation - desto större
krav på sammanhållen ledning d v s
kraftsamling .
- Kvalificerad utbildning med intressanta uppgifter och möjlighet till karriär genererar den livskraftiga rekrytering, som är nödvändig även för minröjningens överlevnad .
- Samstämmighet i freds- och krigsorganisation är nödvändig. H änsyn måste
då tas till både fredsproduktionens
krav och krigets villkor.
Utifrån dessa och andra krav måste
ledningsfrågorna granskas. Kan kraven
tillgodoses, låt oss då titta närmare på
organisationsförslagets alla detaljer- om
inte - bibehålls det gamla.
Men, det finns andra alternativ att
pröva t ex att organisera följande funktioner
- övervattensattack
- undervattensattack
- ubåtsjakt/minröjning
d v s två anfallsfunktioner och en stöd
(renh ållnings)funktion . Till detta kommer givetvis övriga stödfunktioner.
Det finns också skäl att även i detta
fall snegla på utlandet. Hur löser man
där ledningsfrågorna? Mine Warfare
Command är i västvärlden ett välprövat
och välkänt begrepp. Men knappast i
Sverige. Varför?
Låt mig avslutningsvis även konstatera att oberoende av organisationsform
måste samverkansfrågo rna både i fre d ,
kris och krig lösas på ett professionellt
sätt .
Förutom de rent militära samverkansbehoven bör här nämnas några av de
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myndigheter (motsv) som på central,
regional och lokal nivå skall ges kompetent stöd eller i förekomm ande fall fackmässig ledning avseende minkrigföringen:
- Kustbevakningen
- SjöV främst sjömätningsorganisationen och trafikregleringsområdena
- SMHI
- SGU Sveriges Geologiska undersök
ning främst avseende havsbottnarnas
beskaffenhet.

Avslutning
Årsberättelsen har trots stora avgränsningar blivit relativt omfattande. Detta
är naturligt inom ett så stort verksamhetsområde som omspännts. Jag har valt
att ge en relativt bred redovisning av vad
som karaktäriserar dagens minröjning i
vår flotta och hur den kan komma att utvecklas. Allt utifrån ett internationellt
perspektiv .
Jag har vidare som huvudtema i årsberättelsen försökt beskriva de mycket
omfattande förn yelsearbete, som erfordras för att föra minvapnet fra måt , och
pekat på de avgörande vägvalsfrågor ,
som måste avgöras under de närmaste
åren . Jag har slutligen översiktligt angett
hur jag anser att dessa vägvalsfrågor
skall lösas.
Ledamoten Per Larsson avslutade sin
årsberättelse 1983 med en positiv framtidstro. Finns det sakskäl att instämma i
detta fe m år senare?
Ja, utan tvekan om man enbart ser till
vår förm åga, vår kunskap och våra förutsättningar att utveckla minröjningssystemen inför fra mtiden. Vi kan va ra
välgrundat stolta över den internationella uppmärksamhet , som riktas mot oss i
olika sammanhang. Vi vet vad vi kan och
vad vi vill inför framtiden.

Samtidigt går det svenska minvapnet
samma förödande Golgatavandring som
i många andra länder.
Jag kan inte underlåta att göra ytterli gare ett citat.
Den amerikanske chefsredaktören James D Hessman skriver i en artikel i oktobernumret -88 av tidskriften SEA POWER med hänsyftning främst på USNA VY förödande brist på minröjningsresurser följande
"It is only when combat starts
that time, attention, and some
much begrudged resources are given to amphibious forces, sealift
reguirements , and - the most neglected naval stepchild of all- mine
warfare."
Det stämmer gott på våra förhållanden också när det gäller minvapnet.

NU GÄLLANDE FÖRSV ARSBESLUT INNEBÄR HELT ENKELT EN
KONTROLLERAD AVVECKLING
A V MINVAPNET FRAM MOT
SEKELSKIFTET!
Men - FMI 2 000 antyder en ljusning
och ger oss möjligheter att gå vidare att gå vidare med spänstiga steg eftersom vi vet vad vi vill och kan. I en sådan
positiv anda skall vi utforma framtidens
minvapen . Låt oss få den möjligheten allt annat vore förödande . Vi har just
lärt oss den bittra läxan att bygga upp en
förlorad ubåtsjaktkunskap. Ett misstag,
en gång är illa nog. Två gånger vore en
katastrof; för det är väl ingen som tror
att minröjning är enklare än ubåtsjakt.
Låt oss få göra som ensamseglaren
Tristan Jones.
Kasta loss, gå till sjöss och få jobbet
gjort!
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Framlidne med dr Hans Röckert var marinens
dykeriöverläkare och tillika professor i histologi vid Göteborgs Universitet.

Ledamoten
HANS RÖCKERT

Undervattensmedicin
många vita fläckar

Navalmedicinen kan indelas i övervattensmedicin och undervattensmedicin .
Övervattensmedicin arbetar med t ex
sjösjuka, omhändertagande av skeppsbrutna o s v. Undervattensmedicinen
kan indelas i dykerimedicin, ubåtsmedicin och humana effekter av undervattendetonationer. Man kan av definitionsmässiga skäl diskutera om första
och sista rubriken är samma andas barn
eftersom personerna ofta är tryckexponerade i båda fallen, men låt oss av
praktiska och vedertagna skäl hålla oss
till den tredelade indelningsgrunden.
Dykerimedicinen är ett område där
det ointierade tror att det i stort är färdigforskat, men så är ingalunda fallet.
Dagens dyktabeller är skrivbordsprodukter. Man räknar ut hur man tror tabellerna skall se ut , och därefter testar
man dem praktiskt. Om de inte fungerar
tillfredsställande ändrar man något och
testar igen o s v. Tabellerna är till för att
undvika dykarsjuka. Fysikaliska detaljkunskaper om bubblors uppkomst i vätskor och geler är mycket bristfällig och
forskning inom det området pågår bl a i
Sverige vid FOA 58. '' Biologiska data
om vätskors och gasers vandringar och
löslighet i celler och vävnader är också
bristfällig och kunskaper om dessa söker
man efter bl a vid Göteborgs Universitet. Eftersom vävnaderna förändras med
åldern är det inte en omöjlighet, att
morgondagens dyktabeller kommer att
anpassas efter dykarens ålder för att nå
en säkrare procedur. '> De sista åren
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ett forskningsområde med
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har s k dekomprimetrar kommit ut på
marknaden . En dekomprimeter är en
apparat som man har på armen och som
talar om för den enskilde dykaren hur
lång tid han kan vistas på det djup han
befinner sig. Det har visat sig bl a i Storbritannien , där dessa apparater är populära bland sportdykare i synnerhet , att
de tekniska lösningarna är ofullkomliga
och har orsakat ett stort antal olyckfall.
Det är speciellt vid upprepade dykningar
samma dag som de flesta problemen
uppenbarat sig .3' Här finns utrymme
för dykarläkare , matematiker, datatekniker och hyperbara tekniker att gemensamt förbättra den rådande situationen.
Man får förutsp å att dekomprimetrar är
något vi kommer att få leva med även
om dagens lösningar är ofullkomliga.
Inom svenskt dykeri fungerar trots allt
dykningen enligt befintliga tabeller ned
till 50 m med luft. Det är kanske onödigt
med avancerad militär forskning på detta område . Den nämnda forskn ingen
med en helt annan och mer biologiskt
inriktad infallsvinkel är mer av grundforsknin gskaraktär än så länge och ligger
längt fram i tiden. Den forskning som
behövs i dag är en ve rksamhet , som ser
till att den befintliga dykningen blir säkrare , och det ligger en hel del ekonomiskt förnuft i en sådan tankegång .'>
Man vill från både civilt och militärt
håll utöka aktionstiderna för dykningar
på måttliga djup . Därför har man i Sverige vetenskapligt börjat experimentera
med nitroxdykningar , d v s man utnytt-
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jar en gasblandning av oxygen och nitrogen som är mer oxygenanrikad än luft .
Forskningen avser i första hand att stu-

dera eventuella skadliga effekter av oxygen på lungor och centrala nervystmet
efter många upprepade dykningar. '>
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Vinsten med punktdykning med nitrox. Som framgå av bilden är tidsvinsten lika med operationstiden som störst på djup< ca 29m . Efter Örnhagen och Hamilton 1988 , ref 5. (med författarnas tillstånd)

Förutsättningarna är mycket goda förprofessionell dykning , för att vi inom en
snar framtid har nitroxtabeller för en utökad aktionstid på måttliga djup med
hjälp av nitroxdykning, såväl punktdykning som mättnadsdykning.
För djupare dykningar (50-150m) har
vi idag fungerande tabeller för heliox
(heliumoxygen), men här behövs bl a en
noggrann bevakning av de internationella forskningsresultaten för att få en optimal användning av detta dyksätt.
Ett område som för närvarande har
låg 'Prioritet i Sverige på grund av våra
ringa djup , men internationellt tilldrar
sig stort intresse är djupdykning med
hydrox. Blandningen av hydrogen och
oxygen är inte explosiv vid oxygenhalter
< 4 % . En sådan koncentration andas
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man vid större djup , där andningsmotståndet av heliox blir påtagligt besvärligt. Med heliox till djup > 300 m går
största kraften åt till att andas och det
blir endast en mindre energimängd kvar
till att använda armar och ben. Hydrox
är lättandat och därför lämplig för avancerade djupdykningar. Dock har man
bl a i Sverige visat att hydrogenet har en
påtaglig narkotisk effekt vid djup >
100 m ."> Fransmännen fortsätter med
framgång hydroxforskningen , och det är
möjligt att morgondagens djupdykargas
kan bestå av en blandning av hydrogen ,
helium och någon enstaka procent oxygen.
Exempel på forskningsområden där vi
på sikt kan utöka vårt medicinska kunnande och därmed effektivisera dykeriet

är problemområden kring oxygenförgiftning , nitrogennarkos , heliums påverkan
av centrala nervsystemet speciellt vid
kompression , utlösningsmekanismer för
bubbelbildningar, gasers löslighet och
transport i befintliga vävnader. Med tanke på dessa forskningsområdens speciella grundforskningskaraktär kan dessa
med fördel läggas ut på FOA och umversitetsi nstitutioner.
Ubåtsmedicinen avhandlar dels hur
man skall må som bäst i det slutna rummet , som ju en ubåt utgör, dels hur man
skall ta sig ut ur en sjunken ubåt. Den interna miljön i en ubåt är viktig och ständiga kontroller av t ex COz , Oz , CO , oljedimma, fasta partiklar m m sker. I
stort sätt är dessa parametrar tillfredsställande i våra ubåtar. Stirlingmotorn
inför dock ett nytt element, och man behöver ta reda på hur denna nyhet inverkar på den interna miljön . Atomdrivna ubåtar i andra länder ställer stora
krav på bl a kunskaper i strålfysik ,
strålningens inverkan på olika delar av
organismen, skyddsåtgärder och terapeutiska åtgärder vid fall av skador. Allt
detta är dock mindre aktuellt för vårt
svenska ubåtsvapen.
De svenska tankegångarna vid fall av
sjunken ubåt är att i första hand tillgripa
kollektiva räddningsmetoder, om det är
praktiskt genomförbart. URF-räddning
eller lyft av hela ubåten är då aktuell.
Detta förutsätter gott om tid , och att
ubåten till stora delar förblir intakt. Kan
ej någon av dessa metoder användas inom tillgänglig tid , måste fri uppstigning ,
FU , tillgripas. Denna metod inbegriper
ett stort antal vitala medicinska frågeställningar. Hur och hur snabbt förändras ubåtens interna miljö? Vad kan göras
för att få den så ofarlig som möjligt om
den förändras? Här är de olika gasernas

koncentration i ubåten av vital betydelse.
Om ubåten måste övergivas har varje
man en utstigningsdräkt, som han skall
ta på sig. Det kan vara av livsavgörande
betydelse att besättnngsmannen har tillgång till egna varma kläder under dräkten. Det slarvas sommartid en hel del
med detta. Överlevnaden på ytan anses
av all nationell och internationell expertis som en faktor ur värmeisolationssynpunkt , som är av samma dignitet som
ett lyckosamt genomförande av FU .
Forskning vid Royal Navy har nyligen
pekat på ett antal förbättringar av dräkterna , som anses nödvändiga för att höja
deras effektivitet. Några sådana är bättre isolering , som tillåter 24 timmars vistelse i vatten vid blåst, och stänkskydd
för att förhindra regelrätt drunkning vid
hög sjö . Läget i vattnet är mycket ofysiologiskt, då man ligger horisontellt och på
rygg och har svårt att röra sig. Risken för
sjösjuka och inandnng av uppkräkts material är påtaglig , och man arbetar f n
med tekniska lösningar för att förändra
flytvinkeln i vattnet. FOA 58 och MDC
har ett nära samarbete med dessa forskningsprojekt och vi hoppas att i Sverige
inom en överskådlig tid komma till en
praktisk förbättrad lösning.
FU har i dag utförts från drygt 180 m
av några elitmän från Royal Navy. Några
svenska dykare, tillika ubåtsmän, har utfört FU från 150 m i Royal Navy's regi .
Att några få specialister lyckas från dessa
djup, kan inte tas som intäkt att metoden är säker för alla. Erfarenheter från
de svenska deltagarna visar, att förfarandet är fullt av tekniska ofullkomligheter
och fysiologiska förfaringssätt, som det
är nödvändigt att den som skall göra FU
har klart för sig.
I Sverige, i MDS:s och FOA 58:s regi
pågår i dag en försöksserie, som dels syf-
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tar till att göra FU till en säker metod,
dels syftar till att komma djupare än 200
m som är den ungefärliga teoretiska
gränsen för vad människokroppen tål av
snabba luftkompressioner och dekompressioner utan att få tryckfallssjuka .
Vid 180--200 m skall man komprimeras
på <17 sek och vara på ytan inom 65
sek efter en bottenvistelse om max 3 sek
för att vara säker på att inte få tryckfallssjuka. Om trumhinnorna håller vid
korrekt användande av örontrumpeterna är i det verkliga och skarpa fallet av
mindre betydelse, då en sprucken trumhinna normalt läker inom 10 dagar.
För att förstå gasflödet i lungorna har
FU utförts vått i kammaranläggningen
vid MDC samtidigt som mätningar utförts. Man vill framför allt veta om luften vid inandning trots allt fick till resultat , att den verkligen strömmade in i
personen och inte gick utåt under dekompressionen . Mätningarna visade att
endast de sista metrarna gav det sistnämnda resultatet.' 1 Det är förutsättningen för att kunna komma vidare med
måttliga resurser mot större djup. En av
de medicinska problemställningarna är,
att vid FU till större djup än 200m måste
luften ersättas med en annan gasblandning eller med ren oxygen. Vi vet att den
sistnämnda gasen är giftig och att giftigheten sätter in redan vid djup > 10 m.
Teoretiskt är försökspersonerna sedan
länge vid ytan , så att toxiciteten inte
borde få tillräckligt fotfäste. Detta återstår dock att bevisa , och troligen blir de
första stegen förutom intensifierade litteraturstudier någon form av djurförsök.
Skuile det även visa sig, att snabba
tryckförändringar med oxygen och/eller
oxygenexpositioner vid höga tryck ger
en väsentlig oxygennarkos eller andra icke önskvärda effekter, får man tänka om
längs andra banor.
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Om ena hälften av ubåten är skadad
och vatten fylls är det tänkt att besättningen går över i den oskadade delen och
stänger det vattentäta skottet. Vatten
läcker ej in till besättningen men välluften via kabel- och rörgenomförningar.
Detta betyder att luften i den oskadade
delen fördubblar sitt tryck och man befinner sig inom l dygn i en luftmättnadssituation . En arbetsgrupp har studerat
händelseförloppen vid fall av trycksatt
ubåt och kommit med rekommendationer till fartygschefen om åtgärder vid olika tänkta situationer. ' 1 Om den del
där besättningen vistas även drabbas av
en viss vatteninträngning ökar trycket
ytterligare, och beroende på det omgivande trycket måste beslut tas om ubåtens övergivande beroende på hur
snabbt trycket ökar.
Människokroppens reaktioner vid undervattensdetonationer är ett stort och
viktigt forskningsfält. De teoretiska beräkningarna finns tillgängliga såväl nationellt som internationellt. Landets expertis inom området finns framför allt inom FOA. 91 Det är dock helt klart , att
en del djurexperiment inom området vore önskvärt att genomföra för att i detalj
kartlägga de vita fläckarna. Att humanexperiment inte kan genomföras av etiska skäl är uppenbart. Här finns utrymme
för att dels praktiskt kontrollera att de
teoretiska beräkningana är korrekta,
dels att studera varianter som inte inbegrips i nämnda beräkningar.
Det har nämnts en del angelägna
forskningsområden , som bör ha hög
prioritet. Man få anse det viktigt att de
genomföres. Kostnaderna för de olika
projekten är i det stora hela ganska små .
Några väsentliga ekonomiska svårigheter bör därför inte föreligga . Några
forskningsområden med lägra prioritet
har nämnt , men en del av dessa kan be-
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Sanningen om Ulvens förlisning

För
Marinen
Framåt!

Ubåten Ulven minsprängdes i u-läge c:a JOO m innanför territorialgränsen strax efter
kl1800 den 15 april1943 av en tysk anti-ubåtsmina .
Fem ur besättningen dog härvid ögonblickligen av sprängskador, de övriga 28
drunknade omedelbart, sannolikt i bedövat tillstånd.
Så löd kontentan av det som bekantgjordes av myndigheterna efter de undersökningar som utfördes sedan Ulven
bärgats , tre månader efter förlisningen.
TV-producenten Lars Krantz insinuerade i ett alldeles eget timslångt TV -program i april förra året, att detta skulle
vara falska uppgifter. Han fick i anslutning till programmet stöd av bl a Göteborgs Posten, som den 17 april 1988
skrev så här : "Dramat är alltjämt höljt i
dunkel, omgett av frågetecken och sedan
45 år försjunket i obesvarade frågor .. .
Ingen tragedi i modern tid har så djupt
gripit det svenska folket, som Ulvens
mysteriösa undergång . De dramatiska
dagarna för 45 år sedan stod plötsligt
åter i belysning - och än en gång mystiken och tigande t kring katastrofen ."
I april i år har han på nytt framfört sina anklagelser, bl a i riksradions program " Klarspråk" och klagar över att
ingen bryr sig om vad han säger.
Det Krantz säger är , att han efter ett
års intensiva studier kan bevisa följande :
- Ulyen minsprängdes inte utan rammades av en tysk ångare, som den anfallit.
- Hela besättningen levde i den sjunkna
ubåten och avgav knackningssignaler i
en hel vecka .
- Marinen lät avsiktligt besättningen
dö, med andra ord mördade den , in-

nan man låtsades hitta ubåten.
Undersökande journalistik är ett av de
finaste uttrycken vi har i en fungerande
demokrati och förtjänar normalt att tas
seriöst. Överbefälhavaren har därför föranstaltat om en grundlig undersökning
om vad som egentligen hände för 46 år
sedan och om Krantz kan ha rätt. Detta
utredningsuppdrag föll på mig .
Källmaterialet är rikligt. Där finns officiella rapporter från den särskilda Haverikommissionen, från den Rättsmedicinska undersökningen , de Tekniska undersökningarna och från Spaningsledningen. Där finns loggböcker, krigsdagböcker och mängder av de autentiska
signalmeddelande-blanketter, som utnyttjades då händelserna utspelades.
Där finns mängder av fotografier , i
översikt och i detaljer. Och slutiiigen
finns många ännu levande med gott minne , som deltog i sökandet , bärgningen
och den efterföljande undersökningen ,
vilka jag intervjuat.
Jag har kritiskt nagelfarit allt detta
material, jämfört det kors och tvärs för
att finna brister i överensstämmelse mellan ovedersägliga bevis och myndigheternas uttlanden . Men det finns inte
några sådan brister .
Inte heller har Statens Rättsläkarstation i Solna kunnat finna den minsta
brist i protokollet från den rättsmedi-
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tänktiggörande att jag tvekade~ Men jag
cinska undersökningen, verkställd enligt
gjorde det ändå av två skäl.
gällande lag av landets hela expertis på
De nuvarande pensionärer , som då haområdet vid den tiden.
de ansvaret för räddningsarbetet, liksom
Däremot har jag funnit , att det Krantz
de som har avlidit , har rätt att förvänta
kallar bevis, består av små utvalda fragsig , att deras heder försvaras mot de groment av sanningar, påbyggda med fria
teska anklagelserna om att de skulle befantasier, men med andra sanningar ungått överlagt massmord på 33 av sina egdertryckta. Det är således sant, att fiskena kamrater - därtill utan tillstymmelse
båten Zenta vid upprepade tillfällen fick
till motiv.
mycket kraftiga napp med sin trål på
Men än mer känner jag för änkorna,
samma plats, vilket gjorde spaningsbarnen och övriga anhöriga efter de unga
ledningen ett tag benägen att tro, att
sjömän , som stupade för främmande
man fastställt Ulvens läge. Detta tar
makts vapen under fullföljande av sina
Krantz som ett slutgiltigt resultat. Det
plikter under beredskapen. Dessa efterfaktum att detta napp lite senare kunde
levande har rätt att skyddas mot den
undersökas med dykare , och då befanns
psykiska tortyr det innebär att få påvara ett flyttblock med vassa kanter , ligpekat för sig, att deras kära skulle ha pigande fritt på en berghäll , det nämner
nats under en lång dödskamp, åstadhan överhuvud taget inte. Beter man sig
kommen med kall beräkning . De har
så, kan man ju "bevisa" precis vad som
rätt att få behålla den sinnesfrid de kan
helst!
ha uppnått efter 46 års sorgearbete.
Det resultat min forskning lett fram
"Är sanningen inte längre gångbar?"
till redovisas i en offentlig, illustrerad
frågade Krantz i sitt inlägg . Jo , dessbättrapport från Militärhögskolan. I den
re är den det. Men det är inte lögnen.
drar jag slutsatsen, att det som varit ofOm Krantz ett ögonblick tyglat sin
fentligt känt ända sedan Ulven bärgats
vildsinta fantasi , skulle han insett, att
och undersökts den 2 augusti 1943 , allthans trovärdighet i mediavärlden är lika
jämt äger full giltighet. Vidare visas varmed noll. Därför är tystnaden total- och
för de många seglivade ryktena saknar
· må den så förbli!
trovärdighet .
Rapportens källmaterial finns där reJag har i andra sammanhang gjort mig
dovisat. Allt är öppna handlingar , tillkänd för att med kraft kritisera myndiggängliga för vem som helst, det mesta på
heterna för att undanhålla folket sanKrigsarkivet i Stockholm.
ningen just då det gäller ubåtar. Men i
Radions programledning för "Klar- detta fall sätter jag min heder i pant på,
språk" erbjöd mig att bemöta Krantz i att myndigheterna har givit en korrekt
samma program. Hans teorier är dock så och fullständi g redovisning av väl belagfyllda med nonsens och nattsvart miss- da fakta.
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Svensk Sjöförsvarspolitik under mellankrigsåren.
"Att vara expert är att söka sammanjämka den professionella 'sanningen ' och politiken. Problemet som sådant kan i
egentlig mening aldrig lösas, men det måste ständigt hanteras."
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Anders Berge: Sakkunskap och politisk rationalitet. Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939. (Akademisk avhandling, Stockholm 1987. Forum Navale nr 43 1987).

Alltsedan pansarbåten Svea sjösattes
1886 och fram till slutet av 1940-talet, således i mer än 60 år, hade pansarbåtar
(eller skepp) bildat kärnan i den svenska
utsjöflottan. Denna flottas uppgifter och
strategiska uppträdande hade i sina huvuddrag formulerats redan i slutet av
1870-talet. Det skulle dock dröja länge
innan de materiella och försvarspolitiska
förutsättningarna fanns för en omsättning av de teoretiska tankarna till praktisk verklighet.
Grundtankarna i det marina försvarssystemet var strategisk defensiv i ett krig
mot en stormakt i Östersjöområdet. Målet var således inte att söka erövra fullständig kontroll över sjövägarna. Det
var begränsat. Man skulle förhindra eller
försvåra för en angripare att utnyttja sjövägarna för anfall mot svensk kust och
kustsjöfart .
Detta begränsade mål förutsatte att
flottan skulle kunna uppträda och möta
fienden redan till sjöss, utanför kusten
och skärgårdarna.
Närvaron av svenska pansarfartyg
med "svårt" artilleri (d v s enligt gängse
normer med en kaliber på 8 tum eller
20,3 cm eller däröver) skulle tvinga fienden att i invasionsföretag skydda transportflottan med likvärdiga eller starkare
pansarfartyg under förhållanden, då försvaret borde ha taktiska och operativa

fördelar. I bästa fall kunde detta verka
avkylande på en angripare (kanske rent
av krigsavhållande). Den svenska sjöstrategin krävde således under alla förhållanden inslag av operativ och taktisk
offensiv.
Det " eviga" problemet för sjöförsvaret var att pansarfartyg även ekonomiskt
sett var mycket tunga, i mångas ögon allt
för tunga, delar av försvarsorganisationen.
Flottans män måste alltid försvara
pansarfartygen mot attacker på "hemmaplan" från politiskt och lantmilitärt
håll, och söka förklara varför doktrinen,
vilken i regel inte ifrågasattes som sådan,
krävde en "utsjöflotta med skepp".
Det allvarligaste problemet var att det
visade sig allt svårare för de svenska pansarfartygen att styrke- och kostnadsmässigt följa med i utvecklingen hos våra
stormaktsgrannar. Därtill kom att
många ansåg, att nya vapen och vapenbärare (torpeder, jagare, undervattensbåtar och - senare - flygplan) inte bara
kunde ersätta det svåra artilleriet och
dess bärare, utan utgjorde· ett direkt hot
mot dessas existens.
Medel föder motmedel och en ledande
tanke hos flottans män blev , att de
svenska pansarfartygen borde vara starkare än de snabbare och snabbare än de
starkare .
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Den flotta som efter sekelskiftet började växa fram som komplement till och
delvis ersättare av den "oscarianska"
pansarbåtsflottan, var ett försök att materiellt och kvalitativt hålla jämna steg
med utvecklingen i grannländerna. Detsamma kan sägas om de omstridda pansarskeppen av Sverige-klass av vilka det
första som bekant beviljades efter en
nationalinsamling 1912 och som var mer
än 50% större än Oscar II. Redan då hade emellertid pansarfartygen i omvärlden vuxit till sådan storlek och slagkraft
att Sverige-skeppens tidsenlighet ifrågasattes även inom flottan. Kapten Claes
Lindsström vid marinstaben hävdade
t ex 1913 att flottan "nödvändigtvis"
måste ha pansarskepp i storleken 17 000
ton med 35 cm kanoner (jämfört med
Sveriges ca 7 000 ton och 28 cm kanoner) . I regeringens framställning till 1914
års riksdag skisserades en pansarskeppsflotta om åtta Sverige-skepp. Blott ytterligare två beviljades (Gustaf V och
Drottning Victoria). Pansarskeppet
Sverige trädde i tjänst först under 1917.
Den svenska flottan fick således genomföra större delen av neutralitetsvakten
med stöd av de tolv äldre pansarbåtarna.
Så ungefär tedde sig utgångsläget , då
pansarfartygsfrågan vid första världskrigets slut på allvar kom i stöpsleven.
Efter en allmänt hållen inledning , indelar Berge sin historiska framställning i
tre skeden: från krigsslutet till och med
1925 års försvarsbeslut , från 1927 års
flottplan och den "åkermanska" utredningen (1929-30) t o m 1936 års försvarsbeslut och slutligen de återstående
åren till andra världskrigets utbrott .
Varje skede betraktas av Berge som
en "beslutsomgång", inför vilken flottans män hade att värdera de militära
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och politiska förutsättningarna och presentera sina bud i pansarskeppsfrågan.
Utfallet av "det politiska spelet" i en
beslutsomgång beaktades , då de formade sitt program inför nästa.
Fackmännens och ledande politikers
värderingar och agerande i den försvarspolitiskt viktiga frågan om pansarfartygens (det svåra artilleriets) vara eller inte vara i flottan och frågans behandling i
den militära och politiska beslutsprocessen är de faktaunderlag som Berge tagit
fram och belyst. Någon liknande vetenskaplig och metodisk undersökning rörande mellankrigstidens marinhistoria
har inte gjorts, även om Jan Olofssons
läsvärda avhandling 1969 (publicerad
först i Forum Navale nr 40 1984) rörande
svensk sjöförsvarspolitik 1919-1945, på
ett värdefullt sätt kompletterar Berges
undersökning (något som Berge själv
framhåller). Men Anders Berge har andra och större mål för sin avhandling än
att skriva ett stycke sjökrigshistoria.
Den empiriska undersökningen betraktas som en "fallstudie". Med flottans
män som exempel vill Berge reflektera
över en viktig aspekt på samhället, nämligen professionella experters förhållande till den politiska makten.
Det har med andra ord varit fråga om
att "gestalta ett historiskt skeende" och
samtidigt styra undersökningen utifrån
det teoretiska problemet , så att detta
kunde belysas och utvärderas. En sådan
samhällsvetenskaplig fråga kan lika väl
ställas till andra tider än mellankrigstiden och är alltjämt aktuell , om man som Berge gör - tar hänsyn till den aktuella och för tiden speciella samhällsstrukturen och försvarspolitiska beslutsprocessen m m. Anders Berge bjuder
upp : Det vore en lockande forskningsuppgift att studera hur sjöofficerarnas
tänkande i pansarfartygsfrågan utveck-

lades under och efter det andra världskriget.
Ä ven om ändamålet med Berges avhandling inte enbart eller ens huvudsakligen är att gestalta ett sjöhistoriskt händelseförlopp, så förtjänar ändå den delen
att uppmärksammas av alla sjöhistoriskt
intresserade .

Världskrigets erfarenheter: Pansarfartygens värde ifrågasätts
Den svenska pansarbåtsflottans insatser
i Sverige neutralitetsförsvar var inte
spektakulär. Flottan verkade i det tysta
och allmänheten hade väl inte någon
uppfattning om den roll som pansarbåtarna spelade som sjöförsvarets ryggrad. Inte heller stormakternas slagskeppsflottor spelade den roll som man
tänkt sig. De lättare sjöstridskrafterna
hade burit krigets eller neutralitetsvaktens tyngsta dagliga bördor och lidit de
största förlusterna.
Krigserfarenheterna föranledde redan
1916 kustflottans chef att kritisera bristen på fartyg för den ständigt pågående
övervakningen och patrulleringen . Senare samma år utvecklade chefen för marinstaben synpunkterna ytterligare i ett
förslag till Kungl Maj :t rörande flottans
organisation: Torpedvapnet måste stärkas, liksom marinens flygväsende (på
sikt behövdes ett 30-tal " flygbåtar").
Det var vidare nödvändigt att såväl minvapnet som minsvepningsverksamheten
tillfördes nya resurser och en bättre organisation. (De lättare sjöstridskrafterna var således lika illa tillgodosedda
vid första världskrigets utbrott som de
var i motsvarande situation 1939-40.)
F-båtarna, d v s pansarskeppen av
Sverige-klass spelade (med Berges ord)
en föga heroisk roll i den svenska neutralitetsvakten.
Gustaf V och Drottning Victoria, som

skulle ha levererats före 1917 års utgång,
fick tillbringa kriget på stapelbädden eller vid utrustningskajen. De materiella
och ekonomiska bekymren i samband
med skeppens färdigställande var betydande samtidigt som pansarskeppens
existensberättigande ifrågasattes i krigströtthetens och fredsoptimismens tecken.
Flottan "måste ha uppfattat detta som
en svår chikan", säger Berge. (Även om
det inte visas att det fanns anledning att
lasta sjöofficerare för förseningarna eller
för den "föga heroiska" roll pansarfartygen kom att spela .)
Berge visar emellertid att man inom
flottan under åren kring krigsslutet 1918
var medveten om att pansarskepp av
Sverige-typ i viktiga avseenden inte skulle motsvara kraven i det framtida sjöförsvaret. Framtidens svenska pansarskepp måste - om sådana överhuvud taget skulle ingå i flottan - vara större och
starkare. Då samtidigt ekonomiska resurser måste skapas för byggande av
kryssare , jagare , ubåtar och flygplan
m m ,drog man inom flottans ledning
slutsatsen att det av politiska skäl var
nödvändigt att ställa pansarbåtsfrågan
på framtiden . Meningarna inom flottan
gick starkt isär om kustflottans framtida
fartygsbestån d.
Tvånget att anpassa det sjömilitära
programmet till de inrikespolitiska förutsättningarna låg , enligt Berge , bakom
" de ansatser till nytänkande" som kan
iakttas (hos t ex bröderna Hägg och i
viss mån Claes Lindsström och kapten
Gösta Ehrensvärd). Erik Hägg skisserade en ny kryssartyp för flottan och motiverade sitt förslag bl a med iakttagelsen
att sannolikheten för stora sjöslag minskat, medan däremot snabba raider med
kryssare och jagare m m blivit typiska
sjökrigsoperationer.
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Men , som sagt , på ledande håll var
man inställd på att vinna rådrum i pansarbåtsfrågan . Inom marinstaben var
man angelägen om att tona ned motsättningarna . Det gällde att ge intryck
utåt av att flottans tilltro till pansarfartygen var orubbad .
Hösten 1919 tillsattes en parlamentarisk försvarsutredning , (1919 års försvarsrevision) . En kort tid därefter tillsattes en sjömilitär fackmannakommitte , "marin beredningen" , vars uppgift
var att genomföra vissa marina utredningar åt försvarsrevisionen . Berge visar
att detta var ett sätt av flottan att söka
göra sig hörd i förberedelserna för ett
kommande försvarsbeslut. Dess inflytande på revisionens arbete blev dock
ringa . Att Berge ändå ingående granskar
marinberedningens arbete , beror inte
bara på att det tjänar hans syfte att klarlägga de militära aktörernas värderingar
och handlande. Målsättningen för rnarioberedningens arbete vidgades , så att
den omfattade uppgörande av förslag till
ny flottplan , d v s till att i realiteten
ompröva den 20-årsplan som regeringen
Hammarskjöld skisserat 1914.
I korthet : Marinberedningen drog
slutsatsen a:tt Sverige-fartygen var otidsenliga för den framtida flottan . Farten
var för låg och artilleriet inte kraftigt
nog . Man rekommenderade i stället ett
artillerifartyg av ny typ , en pansarkryssare med hög fart (29 knop) och sex 21
cm kanoner. Detta var inte något billigt
fartyg. Förslaget löste inte kostnadsproblemen för flottan. Snarare var det
ett kompromissförsök, ett slags " politisk
reservstrategi" . Så såg det alltså ut som
om hela pansarbåtsfrågan nått vägs ände . Marinberedningen avslutade ett skede i debatten , då pansarskeppens möjligheter att hävda sig i det framtida sjö-
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kriget även av fackmän bedömdes som
små .
E n annan fråga var hur de bef intliga
nya -och äldre- pansarfartygen kunde
och borde utnyttj as. 1923 kunde de tre
Sverige-skeppen för första gången samöva i kustflottan. Nya operativa och
ta ktiska normer utvecklades, varvid man
självfallet tog hänsyn till den tänkbara
motståndare ns örlogsfartyg och till de
militärgeografiska förh ållanden a i Östersjön .
R ysslands och Tysklands sammanbrott
och läget i Östersjöområdet efter inbördeskriget i Ryssland , medförde att
den svenska flottan fick en oväntad styrkeposition i området. De svaga resterna
av stormakternas östersjöflottor bedömdes under överskådlig framtid inte utgöra något allvarligt hot mot Sverige.
Flottans ideutveckling från 1922 till 1925
kom därför att handla om en anpassning
till det sjömilitära läget i Östersjön , vilket , som Ber ge framhåller , var självklart
då det gällde de operativa planerna för
användning av befintliga resurser.
Pansarskeppstanken upplevde därmed
en renässans. Flottans män hade emellertid svårt att inse eller erkänna att det
svenska sjöförsvarets oväntade och lättköpta maktställning på litet sikt kunde
förloras. Man behövde inte vara synsk,
säger Berge, för att inse att den internationella rustni ngstrenden skulle komma
att ställa helt andra krav på svenska fl ottan än spillrorna av Rysslands och Tysklands flottor .
Berge redogör även för de säkerhetspolitiska diskussioner som fördes med
anledning av Sveriges väntade anslutning till Nationernas Förbund . Det gällde framför allt vilka sanktioner som
Sverige kunde tvingas deltaga i. Varje
sådant engagemang ansågs kräva någon

form av offensiv strategi, vilket medförde att flo ttan , om den engagerades,
inte längre skulle vara bunden av det
strategiskt defensiva "småstatsperspektivet".
Berge finne r det viktigt att framhålla
att flottans huvudin tresse i sammanhanget inte torde rört själva NF-politiken. Det var fråga om att nyttja förhållandet att deltagande i mi litära sanktioner i första hand krävde sjömakt. Man
skulle ta "omvägen över NF" för att nå
målet, flottans stärkande.
Här fick man också ett visst politiskt
stöd . Försvarsrevisionen konstaterade
nämligen i sitt betänkande (1923), att
om Nationernas Förbund utvecklades på
det sätt som avsikten var, och Sverige
skulle behöva deltaga i sanktioner , skulle detta komma att inverka på avvägningen mellan armen och flottan (till den
senares förmån). De sjöstrategiska förhållandena i Östersjöområdet liksom
flottans upplevelse av att inta en särställning vid eventuella sanktionsingripanden, förklarar delvis hur pansarskeppstanken , trots alla problem överlevde och
bevarade en stark ställning inom vapnet.

1925 årsförsvarsbeslut. Pansarskeppstanken överlever.
Medan ännu försvarsrevisionen arbetade
var det uppenbart att försvarsorganisationen skulle komma att reduceras . Detta ledde till en öppen polemik mellan företrädare för armen och flottan. Dragkampen övergick till " den öppna stridens bläckiga slagfält" , som Torsten
Hagman skrev i tidskriften "Vår flotta" .
Flottans män förordade en marint inriktad försvarsstruktur och hade i denna
strävan ett visst politiskt stöd inom det
socialdemokratiska partiet. I den rådande maktpolitiska situationen i Östersjön

kunde flottan, framhöll man , inte bara
avvärja en invasion vid öppen kust , där
pansarskeppen kunde göra sig gällande,
utan även med ubåtar och minkrigföring
operera långt fram i fiendens anfallsvägar. Flottan skulle även vara ett verksamt medel i det neutralitetsförsvar som
partiet eftersträvade .
Ett visst stöd hade flottan även i försvarsrevisionens majoritetsbetänkande:
Som en följd av de ändrade militärpolitiska och - geografiska förhållandena
"torde vår flotta numera ha avsevärt
större utsikter att skydda kusten mot
fientliga företag ( .. . ) dess mer som undervattensbåtar och minvapnets utveckling väsentligt utsträckt flottans verkningsförmåga" . Men revisionen ansåg
att framtiden var osäker och ville därför
inte föreslå någon ny flottplan . Man borde "intaga den uppmärksamme iakttagarens roll" och tills vidare vidmakthålla
flottan vid dess nuvarande omfattning.
Med försvarsrevisionens betänkande
(som var långt ifrån enhälligt) och 1925
års försvarsbeslut, tog politikerna ställning rörande försvarsorganisationen .
Som bekant gick man då in för en stark
reduktion av armen ("regementsdöden " ) och skapandet av ett självständigt
flygvapen. Då det gällde sjöförsvaret
fastställdes en " marinordning" enligt vilken , något vagt uttryckt, flottans förhandenvarande styrka skulle bibehållas.
Närmare bestämt skulle av pansarfartygen endast Sverige-skeppen och Oscar Il
tills vidare ingå i kustflottan (jämte lätta
fartyg). Flottan ansågs ha kommit relativt "lindrigt undan". Kustartilleriet,
däremot , drabbades av omfattande nedskärningar (vilket bör beaktas, då man
studerar dess ställningstaganden
1930-talets försvarsdebatt).
Varken försvarsrevisionens betänkande eller 1925 års försvarsbeslut byggde
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emellertid på någon strategisk eller operativ analys. Man tog inte ställning till
militära doktrinfrågor, och några sådana
riktlinjer eller direktiv gavs inte heller
till 1925 års parlamentariska flottkommitte .

Flottplane n: Det fjärde pansarskeppet
1925 års "ersättningsbyggnadskommitte" leddes först av C G Ekman, sedan av
P A Hansson. Uppgiften framgår av
namnet. Det var inte fråga om att förutsättningslöst ange vilken styrka det
framtida sjöförsvaret borde ha . Man hade att utgå från den styrkenivå som angivits i 1925 års försvarsbeslut. Då det
gällde de ekonomiska villkoren, måste
kommitten utgå från något tvetydiga tidigare "signaler och partipolitiska viljeyttringar". Flottans strategiska och operativa målsättningar accepterades emellertid även av politikerna som grund för
kommittens förslag till flottans materiella förnyelse. Försvarsproblemen kring
Ålandsöarna underströks utförligt som
stöd för behovet av ett starkt sjöförsvar.
Hela redovisningen var framtidsinriktad
och avsedd att underbygga flottans krav
på ett nytt pansarskepp av ungefär Sverige-typ (som ersättning för Oscar Il) . Till
detta kom förslag om en allsidig ersättning av den "lätta" materielen.
Berge redovisar de delar av doktrinen
som blev intressanta, sett från pansarskeppsperspektivet och huvudsakligen
med ledning av de föredragningar som av
sjöofficerare (Claes Lindsström och Erik
Wetter) gjordes inför kommitten . De båda sjömilitära ledamöterna i kommitten,
cheferna för marinstaben och marinförvaltningen, uppträdde inte själva ,
utan överlät åt de nämnda sjöofficerarna
att framlägga flottans åsikter.
Chefen för Marinstaben, H von Krusenstierna , utfärdade i maj 1926 en hem-
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lig och förtrolig promemoria ställd till
chefen för Sjökrigshögskolan, som måste
betraktas som ett auktoritativt utlåtande i den viktiga frågan om försvarspolitiken och sjöförsvaret. Promemorian underställdes aldrig flottkommitten , vilket
väl är skälet till att Berge inte synes ha
intresserat sig för den. Ä ven om ett återgivande (i utdrag) här kanske inte tillför
så mycket nytt i sak, så är marinstabschefens direktiv ändå värda att uppmärksammas. Promemorian rörde "Vissa för undervisningen vid KSHS grundläggande frågor. " (KSHS an k 1904-30,
Ser El, vol 1.4 i Krigsarkivet).
"En sammanfattning av läget beträffande
Ryssland giver vid handen
att det f n kan hota Sverige endast med en
illa baserad men materiellt temligen stark
flotta,
att försök till en rysk expansion västvart ,
som kan ändra läget till vår nackdel , kunna
förutses förr eller senare komma till stånd,
att det kan betecknas som visserligen önskvärt men på samma gång farligt för Sverige att
därvid aktivt ingripa till det nuvarande lägets
bibehållande , men
att det för Sverige blir en livssak att ingripa
om Ryssland ånyo söker sätta sig fast på
Ålandsöarna , samt slutligen
att som en följd av det ovan sagda, betydelsen för Sverige av ett tillräckligt starkt sjöförsvar ej får förbises." " Ju mer sjöförsvaret
utvecklas, och ju bättre det därigenom sätts i
stånd att fylla sina uppgifter , desto mer lättas
trycket på armen. Dess uppgifter i fråga om
kustskyddet minsk as, och dess krafter kan i
större utsträckning avses för fyllandet av dess
övriga uppgifte r.
Och å andra sidan ju starka re armen är, till
desto större ansträngningar och kraftutveckling tvi ngas en fiende vid ett eventuellt invasionsföretag över havet. Transportflottan
växer, den blir svårare att skydda och vår flottas möjligheter att förhindra invasione n ökar.
Båda försvarsgrenarna kompletterar varandra alltså. Att under sådana förhållanden
göra en 'avvägning· mellan de båda försvars-

grenarna är en orimlighet , och de försök som
hittills gjorts har heller inte lett till några positiva resultat , blott utmynnat i allmänna resonemang.
Avvägningstanken är sannolikt blott ett led
i de allmänna strävandena att minska försvarsutgifterna, genom att framhålla att vissa
försvarsuppgifter är mindre betydelsefulla än
andra och därför kan eftersättas . Från militärt håll bör man därför framhålla att ju mer
den ena försvarsgrenen hålls tillbaka ... desto
större ansvar faller på den andra , varför inga
egentliga besparingar kan göras. Eftersom avvägningstanken hittills huvudsakligen riktat
sin spets mot sjöförsvaret , bör äve n framhållas att det är bättre att möta en fiende
utanför kusten än att släppa in honom i
landet. "
I fortsättningen framh åll s bl a att invasion
över landgränsen num era inte kan ske utan
att tredje makt inbland as, och att flottan
därvid är oumbärlig för att skydda armens
rygg och flank. Även om det numera kan anses osannolikt att Sverige kan betvingas genom en sjöblockad, får man inte bortse från
risken av att ett sjö- och luftkrig kan drabba
våra näringar , krigsindustri och kommunikationer. Mot detta hjälper endast ett sjö- och
luftförsvar. Gentemot till sjöss överlägsna
stater " blir krigets grundkaraktär visserligen
den strategiska defensiven. " Svenska flottan
bör emellertid , stödd på lämpliga operationsbaser, " utöva livlig offensiv verksamhet".
I krigsfallet Sverige-Ryssland talar sannolikheten för att Sverige uppträder gemensamt med Finland. Svenska flottans huvuduppgift blir att tvinga ryska flottan till overksamhet och därigenom skydda egen kust ,
trygga trupptransporter m m. Denna uppgift
torde kunna fyllas genom att låta huvuddelen
av svenska flottan , stödd på finska skärgården , operera i Finska viken .

fantasifulla utläggningar om olika
krigsfall. "
Berge förefaller emellertid ha tagit intryck av dem, då han konstaterar att
flottkommitt en eftersträvade en framtida utformning av den svenska flottan
som en stormaktsflotta i miniatyr. Man
kan hålla med om att det fanns en kanske överdriven optimism inom sjöförsvaret rörande flottans operativa möjligheter i vissa hypotetiska krigsfall. Att häri
intolka några stormaktsdrömmar är ändå att " ta i". Att amiral Stig H:son Ericson på äldre dagar, i efterklokhetens tecken beskrev flottans stridsövningar på
1920-talet som "små kopior av världskrigets storslag" och att detta var utslag
av "ett slags stormaktsdrömmar, som
hade föga med verkligheten att göra",
bevisar ingenting. (Jfr Jan Olofsson s
56) .
Stormaktsdrömmar eller ej; hela resonemanget är naturligtvis ovidkommande . Vill man ändå söka en förklaring
till att sådana omdömen kan ha förekommit , bör man kanske beakta att flottans män ofta uttryckte sig på ett " fikonspråk" som kunde förefall en lekman något pompöst. De uttryckte sina tankar
och teser om sjökrigets mål och medel i
en internationellt gängse vokabulär, som
för den oinvigde kunde te sig svårbegriplig. Flottans (pansarskeppens) motståndare brukade gärna ironisera över
detta (som t ex då det i de militära högskolorna både talades och ironiserades
över uttrycket " herravälde till sjöss",
ofta förkortat till HTS).

Politikerna i flottkommitten skrev
alltså under på flottans "teser", inklusive pansarskeppens roll i kustflottan och
som krigsavhållande faktor. Men - som
Berge påpekar - utan att därför ta ställning till fackmännens "mer eller mindre

Då både regering och riksdag accepterade de sakkunnigas synpunkter på flottans "allmänna uppgifter", sanktionerades, som Berge framhåller, de facto
"pansarfartygsdoktrinen" av den paria-

*
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mentariska majoriteten. Men problemen
att finna en lösning på sikt av pansarskeppsfrågan kvarstod. Det kunde visserligen hävdas att flottan bara begärde,
att pansarskeppet Oscar II skulle ersättas med ett nytt pansarskepp. Men skulle detta nya fartyg ses som ett komplement till Sverige-divisionen eller som
början på en ny division? Även om det
var en betydande framgång för flottan
att ett nytt pansarskepp upptagits i flottans nybyggnadsprogram , så var i realiteten frågan om ersättande av Sverigeskeppen ställd på framtiden.
Byggnadsprogrammet var nämligen
uppdelat på två femårsperioder och pansarskeppet hörde till planens senare del.
Den frisinnade liberala regeringen Ekman var angelägen om att understryka
att ett nytt riksdagsbeslut krävdes för igångsättning av det andra femårsprogrammet. Fram till den tiden skulle flottan tillföras en flygplankryssare (Gotland), två jagare och tre ubåtar m m.
Det socialdemokratiska partiet stod
splittrat i riksdagen , mellan dem som i
likhet med Per Albin Hansson var för ett
"självständighetsförsvar" och dem som
önskade ett renodlat "neutralitetsförsvar". Berge klarlägger utförligt det politiska spelet och visar att majoritetsbeslutet för flottplanen ungalunda innebar
att det fanns en majoritet för ett fjärde
pansarskepp. Riksdagen var , tvärt om
överens om att full handlingsfrihet reellt
skulle bevaras till nästa riksdagsbeslut.
Både politikerna och flottans män hade emellertid, som Berge säger, sina skäl
att ac-ceptera 1927 års "spelresultat".
Flöttans doktrin hade accepterats och
dess anslag hade ökat inte oväsentligt.
Frågan om pansarskeppen var visserligen
inte slutligt löst, men det fanns förhoppningar att även denna del av sjöstridskrafterna skulle förnyas.
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Dessa förhållanden i förening med de
ännu gynnsamma militärpolitiska förhållandena i östersjöområdet bidrog till
att befästa flottans uppslutning kring
pansarskeppen.
Att detta kunde vara kortsiktig sjöförsvarspolitik var man nog medveten
om, men avgörande för flottans ställningstagande var, enligt Berge, att den
av politiska skäl, d v s av påtvingad ekonomisk återhållsamhet, måste utesluta
varje annat alternativ till lösning av pansarskeppsfrågan. Flottans män råkade
" förr än de kunde ana"ut för problemet
att "förena en mycket hög ambitionsnivå" med kraven på stor ekonomisk
återhållsamhet.

" bryta nacken " av den doktrin som låg
till grund för 1927 års flottplan . Att det
därvid rörde sig om " pansarskeppsdoktrinen " (medlet) snarare än om flottans
uppfattning om sjökrigets mål och flottans uppgifter har inte alltid observerats.
NMT-officerarna sökte (och fick) en
förankring i politikens mittfält. Då ministären Ekman hösten 1930 tillsatte en
ny försvarskommission fick " kretsen"
redan från början tre av fyra poster som
militära ledamöter eller sekreterare.
Försvarsfrågan var åter öppen. Inrikespolitiskt växte stämningarna mot
det fjärde pansarskeppet , som i det nya
läget på många håll ansågs både överflödigt och otillräckligt. Härtill kom följderna av den ekonomiska depressio nen .

Innan flottan hade hunnit lägga fram
ett definitivt förslag till det fjärde pansarskeppet, hade Tyskland offentliggjort
byggande av en ny typ av "fickslagskepp" (egentligen tunga kryssare avsedda för sjöfartskrig på oceanerna) som
skulle bli både starkare (nåja , inte mycket) och snabbare (men svagare skyddade) än det tänkta svenska pansarskeppet. Flygvapnet hade också utvecklats
starkt och enligt mångas mening utgjorde det - inom ramen för dess begränsade
aktionsradie - ett hot, i varje fall under
dager, mot stora örlogsfartyg, samtidigt
som flyget bedömdes kunna komma att
lösa allt fler av flottans uppgifter.
Nu samlade sig också ett antal officerare ur de andra vapenslagen kring ett
program för en radikal förnyelse av försvaret och därvid inte bara av armen och
flygvapnet. "Kretsen kring Ny Militär
Tidskrift" ville reformera även sjöförsvaret som ansågs ha en ställning som det
inte kunde leva upp till. Särskilt ansågs
pansarskeppen stjäla resurser från övriga
försvarsgrenar och vapen. Målet var att

1930 års försvarskommission. Flottplanen överges.
1927 hade en summa pengar anslagits till
en första projektering av det fjärde pansarskeppet. På ett sammanträde våren
1929 med cheferna för marinstaben ,
marinförvaltningen
och
kustflottan
(amiralerna O.Lybeck , J .Schneidler och
H .Åkermark) enades man om att hålla
fast vid Sverige-typen. Det politiska läget var sådant att det ansågs utsiktslöst
att söka andra (och bättre) lösningar.
Tre år senare samlades de tre cheferna
på nytt för att värdera läget på pansarbåtsfronten. Tiden för ett politiskt beslut rörande flottpl anens andra femårsperiod nalkades. Cheferna utgick från
att de ekonomiska ramarna låg fast.
Bland alternativa fartygstyper som diskuterades fanns ett arti llerifartyg på
10 000 ton med sex 28 cm kanoner (jfr
tyska " fickslagskeppen") . Det intressanta med diskussionen var, enligt
Berge, att aktörerna diskuterade problemen i termer av både militära och
politiska hänsynstaganden . Man fann att

de militära önskemålen måste stå tillbaka för politiska överväganden. Man
föredrog således att " måtta det nya fartyget efter den gamla Sverige-divisionen " . Det betydde också att man avvisade tanken på att ersätta den med
mindre pansarbåtar med artilleri av något mindre kaliber (t ex av den typ som
åren 1930-31 byggts för finska flottan).
Sjöförsvarets konservatism i pansarskeppsfråga n åren 1928-1932 betingades
av flottans politiskt svaga ställning.
Flottprogrammets första del nalkades
nu sin fullbordan . Då försvarskommissionen anmodades ta ställning till dess
andra skede, förklarade den att den inte
kunde ta ståndpunkt förrän försvarsfrågan i sin helhet hade utretts. Regeringen och riksdagen, som 1933 arbetade
i den ekonomiska depressionens tecken ,
beviljade endast två nya jagare och två
ubåtar (och detta trots att flottans män
och motionärer i riksdagen framhöll att
ett uppskov med pansarskeppsbyggandet innebar just ett sådant föregripande som försvarskommissionen sade
sig vilja undvika). " Man kan tycka att inte bara det militära utan även det politiska läget därmed talade för att flottan
skulle upphöra att rätta den nya pansarfartygstypen efter den gamla Sverigedivisionen" , säger Anders Berge. Men
då marinmyndigheterna 1934 planenligt
lade fram konstruktionsritningarna till
det nya skeppet , var det ett modifierat
Sverige-skepp. (Det skulle få förstärkt
pansarskydd och ett för sin tid mycket
starkt luftvärnsartilleri) . Förslaget föranledde ingen åtgärd från regeringens sida eller av 1935 års riksdag.

*

Försvarskommissionens arbete präglades i hög grad av fackmännens fejd , som
Berge ägnar ett kapitel åt. Armens , flyg-
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vapnets och kustartilleriets representanter stod emot flottans. Det medförde
bl a att politikerna fick två försvarsorganisatoriska alternativ att ta ställning
till. I avvägningen mellan försvarsgrenarna hade man en ekonomisk ram (ca
148 milj kr) att hålla sig till. Majoriteten
inom kommissionen reducerade sjöförsvarets ekonomiska ram till hälften av
anslagen enligt 1927 års plan. Majoritetens nej till pansarfartyg gillades inte av
alla ledamöterna, även om det bland reservanterna inte fanns någon som förordade ett omedelbart beslut om byggande av ett artillerifartyg.
Försvarskommissionen tilldelade flottan starkt begränsade uppgifter, en
skrivning som i princip godtogs av 1936
års riksdag. Men i verkligheten avgjordes varken frågan om flottans "doktrin"
eller fartygsbestånd. Det politiska spelet
i riksdagen ledde till att majoriteten enades om att frågan om flottans sammansättning och uppgifter än en gång skulle

hänskjutas till en typutredning.
Flottan fick ett nytt rådrum och en ny
utredning att knyta förhoppningar till.
Politikernas ställningstaganden under
åren 1925-1936 kännetecknas enligt
Berge av "bevarad handlingsfrihet" i
pansarbåtsfrågan i kombination med
tvetydiga signaler rörande sjöförsvarets
utbyggnad och uppgifter. Den "politiska
rationaliteten" styrde flottans handlande i detta läge. Men försiktigheten
hade inte räddat flottan från nederlag i
det politiska spelet.
Det rådde oordning i flottans planer.
"Doktrinen" hade inte övergivits, blott
"försiktigt modifierats". (I vilka delar
och på vilket sätt anges inte. De förändrade styrkeförhållandena i Östersjön mot
slutet av perioden och tillkomsten av de
nya tyska pansarskeppen var ett tecken
på att de svenska pansarskeppens "indiansommar" led mot sitt slut. Dessa
fakta kunde flottan naturligtvis inte undvika att ta hänsyn till på olika sätt).

"Oscar Il:s" ersättare?
Det planerade pansarskeppet. Rekonstruktion av dåvarande stud. G Kaudern .
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l andra världskrigets skugga: Den nya

typutredningen
Enligt 1936 års försvarsbeslut omorganiserades försvarets högsta ledning. Den
nyinrättade försvarsstaben fick ett övergripande ansvar för försvarsplaneringen i
stort.
Den nya typutredningen kom att genomföras i en tid av tilltagande utrikespolitiska spänningar och kriser.
Typutredningen var en enmansutredning utförd av den tillförordnade (förste)
chefen för marinen Ch. de Champs. Som
sekreterare tjänstgjorde Stig H: son Ericson.
de Champs ansågs vara en stridbar
man som utan omsvep sade sin mening.
Amiralen ville se sig "som en av dem inom flottan som hade mod att göra motstånd mot de nedrustningskrav som följde i det demokratiska genombrottets
spår" (cit av Berge).
Chefen
för
marinförvaltningen,
H.Åkermark, föreslog nu att flottan
skulle ta fram ett mindre och billigare
pansarskepp , dimensionerat för strid
med lätta kryssare. Åkermark skisserade
redan hösten 1935 en pansarbåtstyp med
fyra 25 cm kanoner. (Jfr de finska pansarbåtarna) . Ett år senare föreslog kapten R. Croneborg i chefens för kustflottan stab (senare chefens för marinen
adjutant), att typutredningen skulle
framföra alternativa materielprogram,
varav ett borde innebära förslag till en
lätt flotta (d v s en flotta utan svårt artilleri). Även kapten Stig H :son Ericson
(som också var flaggadjutant) antydde
att flottan borde visa en större politisk
lyhördhet och överväga lämpligheten att
satsa på " massanfall med lätta stridskrafter från alla håll i skydd av dimbankar , under det att bombflyget anfaller uppifrån och ubåtar nerifrån ".

Amiral de Champs fastslog i sin utredning (framlagd i september 1937) vad
det tidiga 1920-talets marinberedning
konstaterat, att det inte var möjligt längre att hålla fast vid jämförbarheten mellan stormakternas artillerifartyg och de
svenska pansarfartygen. De senare var
underlägsna såväl i artilleristisk slagkraft
som i fart och passivt skydd.
De krav som de Champs ställde på
svenska artillerifartyg var att de skulle
ha så hög fart, att de alltid skulle kunna
undvika eller dra sig ur strid med starkare motståndare, men vara starka nog att
kunna hota åtminstone äldre slagfartyg
("linjeskepp"). strategiskt och operativt
vidhölls i allt väsentligt flottans program
från tidigare år.
Anders Berge fäster stor vikt vid att
de Champs i sin argumentation inte bara
framhöll artillerifartygens roll som fredsbevarande faktor utan även deras "alliansvärde". Detta begrepp, som i och
för sig alltid funnits förborgat i flottans
teorier, var nu särskilt politiskt känsligt,
eftersom de Champs var känd för att hysa sympatier för Tyskland. Att en rörlig,
offensivt stark flotta borde prioriteras på
grund av sin särskilda betydelse i allianssammanhang , var och förblev en bärande tanke hos de Champs. Det var en
flottpolitik som man på brittiskt håll
fruktade , säger Berge , och som rimmade
illa med svenska politikers riktmärken
för uppbyggnaden av flottan .
Amiral de Champs förslag innebar
alltså att 1920 års marinberednings "pansarkryssare" återuppstod i form av en
modern pansarkryssare på ca 8 000 ton,
bestyckad med sex 21 cm kanoner och
modernt luftvärnsartilleri m m. Farten
var relativt hög , 27 a 29 knop . (Hänsyn
hade tagits till de nya ryska kryssare med
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18 cm kanoner som nu var under byggnad) .
Typutredningen föreslog att tre pansarkryssare skulle byggas. Många inom
flottan ansåg att fartygstypen måste
kompletteras med starkare men långsammare skepp. I avvaktan på att sådana i en framtid skulle kunna byggas, avsågs Sverige-skeppen bibeh ållas som en
tillbakadrage n stödstyrka.
Man kan alltså med Berge konstatera
att ringen var sluten i flottans ideutveckling under mellankrigstiden. Man
var tillbaka till det tidiga 1920-talets problem och förslag till lösning. Inom flottan fanns emellertid en spridd uppfattning om behovet av en " reservstrategi "
som alternativ till de Champs förslag.
Det gällde inte bara Åkermarks förslag
till pansarbåtar utan även Croneborgs
och Ericsons tankar om en "lättare"
flotta . Man föredrog dock att inte presentera några sådana alternativ för politikerna , något som (enligt bl a kommendörkapten D Landqvist i marinstaben) endast skulle visa att flottan vacklade i sin åskådning om sjökrigets natur.
I anslutning härtill kan framh ållas att
Jan Olofsson finner att de Champs, trots
sin fasta hållning, inte var ovillig att diskutera nya djärva lösningar, såsom en
lätt flotta . I typutredningen hade således
Ericson skisserat en lätt utsjöflotta (med
12 "ocean jagare", 12 "utsjöjagare" och
36 ubåtar m m) . Detta förslag fick dock
på inga villkor offentliggöras! Över huvud taget är väl frågan om vilka inom
flottan som klart förordade en övergång
till en ." lättare" flotta inte helt klarlagd.
Regeringen godtog " inte utan vidare"
de Champs förslag. Det lämnades till
chefen för försvarsstaben (general Olof
Thörnell) för utlåtande. Chefen för marinen förlorade därmed initiativet i flottpolitiken . I stället tilldelades Thörnells
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närmaste marine medarbetare , kommendörkapten Helge Strömbäck en viktig roll. Marinförvaltningen bistod även
med diverse tekniska utredningar m m.
I mars 1938 avgav Thörnell sitt utlåtande . Sverige-skeppen borde ersättas
med fyra pansarkryssare. Tanken på ytterligare pansarfartyg förkastades. Som
ett alternativ till pansarkryssarna framfördes ett förslag till fyra kustförsvarsfartyg (av " finsk lokalstyrketyp") med
fyra 25 cm kanoner och 20 knops fart.
Det var samma typ av fartyg , som Åkermark internt redovisat redan 1935 . Den
pansarbåtstyp som sedan kommit att bli
känd under namnet "Thörnell-skeppet"
kunde således enligt Berge egentligen
kallats Åkermarks-skeppet.
Thörnell accepterade således flottans
"maktfaktortanke",
men
mot
de
Champs utpräglade "utsjötanke" ställdes även ett mer " kustnära" sjöförsvarsalternativ. Mot en utpräglat offensiv operativ verksamhet ställdes ett
alternativ med ett mer tillbakadraget
operativt uppträdande; mot -inriktningen
på hög fart och rörlighet ställdes en ökad
satsning på skydd och slagkraft, eller
med Strömbäcks egna ord:
"Bildlikt talat skola vi invid egna kusten lägga oss i vägen för ett framträngningsförsök-icke jaga ifatt en fiende ute
på de större vidderna". Detta var visserligen " något motbjudande" , men flottan
var " pressad av ekonomiska hänsyn".
De thörnellska "epaskeppen" eller
" pråmarna " kritiserades på många håll ,
men när orosmolnen skockades över Östersjön , behövdes främst arbetsro. striderna om sjöförsvarets uppgifter och
materiel måste biläggas.
I regeringens försvarsproposition 1938
förklarades att man nu fått ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut.

Något sådant kom inte till stånd , men
pengar beviljades dock för ritnings- och
konstruktionsarbeten för bl a kustförsvarsfartyg . Härigenom etablerades de
facto en inriktning mot en flotta vars
kärna skulle bestå av de enda politiskt
tänkbara artillerifartygen , Thörnellskeppen. För flottans män var det en
realpolitisk nödvändighet att acceptera
kustförsvarsfartygen, ty som Strömbäck
framhöll, Thörnell skulle förorda kustartilleri och flyg " om flottan stjälpte
hans (Thörnells) förslag " . (Enligt Jan
Olofsson var dock Thörnell bestämd
motståndare till " kustarti lleri-alternativet").
Man svalde förtreten . Det var trots
allt fråga om en utsjöflotta med skepp.
De som föredrog en lättare flotta höll
tyst. På sikt kunde man håll a fast vid
tanken på en sjögående pansarfartygsflotta. Genom sammanhållning och fasthet utåt skulle man senare kunna övertyga politikerna om behovet av större
och starkare artillerifartyg. Andra (som
t ex Torsten Hagman) förordade en
" större politisk lyhördhet" i framtiden
och varnade för "kategoriska ståndpunkter" och "oavvisliga krav".
Kriget kom innan man hunnit samla
sig till nya utspel. Våren 1940 beslutade
riksdagen att uppskjuta byggandet av de
beslutade pansarbåtarna. Alla resurser
måste ägnas åt iståndsättning , reparationer och ombyggnader av befintliga fartyg samt nyproduktion av de många lätta
enheter som krävdes i neutralitetsförsvaret. Anders Berges slutomdöme är hårt:
"Den svenska flottans tillkortakommande under mellankrigsåren innebar
inte bara att den misslyckades med att
hitta ett program för uppbyggnad av
vapnet, som tedde sig ändamålsenligt

med hänsyn till den politiska opinionen
och de disponibla resurserna. Den felbedömde också trenden i den militärtekniska utvecklingen. En tid av svåra omprövningar förestod ".
Därmed avslutar Berge sin rekonstruktion av de historiska skeendet och
övergår till det mer generella samhällsvetenskapliga temat: experternas förhållande till politiken.

sakkunskap, sjöförsvarsdoktrin och
rationaliteter
Det har inte varit möjligt att här annat
än bitvis och ytligt ge prov på Berges utförliga sjöhistoriska framställning. Lika
litet är det möjligt att i fortsättningen i
detta referat ge rättvisa åt Berges
skarpsinniga, tänkvärda och aktuella reflexioner kring det historiska grundmaterialet. Det får bli ett axplock och
några utvikningar som förhoppningsvis
lockar till läsning av avhandlingen in extenso.
De sjömilitära värderingarna var i
stort sett konstanta under mellankrigstiden , medan bedömningen av den politiska verkligheten var den dynamiska
faktorn i den interna debatten om pansarskeppen, sammanfattar Berge. Debattens art och inriktning samvarierade
med den politiska konjunkturen i pansarskepps/rågan. Under åren kring slutet
av första
världskriget och åren
1936--1937 var den politiska ovissheten
stor. Då diskuterades inom flottan alternativ till pansarskeppen. Under övriga
perioder bedömdes kraven på nybyggnad av artillerifartyg med grovt artilleri
ha politiskt stöd. "Då lyser ett kritiskt
ifrågasättande av pansarfartygstanken i
stort sett med sin frånvaro" , konstaterar
Berge.
De sjömilitära preferenserna kunde
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åsidosättas av politiska hänsyn, då fackmännen hade en svag politisk förankring. De hade oftast intet annat val. Men
experterna sökte rationellt motivera sina
ställningstaganden i sjömilitära termer.
(Ett språk som de flesta utomstående inte förstod, se nedan). Konkurrensen
från de andra försvarsgrenarna i nedrustningens tecken, gav sjöförsvarets män
incitament att dra stora växlar på arvet i
fråga om pansarskepp och den nyvunna
maktställningen i Östersjön på 1920-talet .
Den socialdemokratiska flottvänligheten synes ha bidragit till att flottan till en
början överskattade sina politiska möjligheter . Överhuvud taget var de politiska signalerna till flottan vaga och öppna
för experternas tolkningsförsök. Vissa tider uppfattades dessa, som sagt, som direkt uppmuntrande.
Att överge pansarfartygstanken var
för sjöofficerarna som att såga av (eller
åtminstone stympa) den gren man satt
på. Det skulle medföra , menar Berge ,
att flottan "förlorade delar av sitt revir"
till de andra försvarsgrenarna.
Det var inte så att politikerna kränkte
experternas autonomi. Problemet var
att fackmännen själva ansåg sig behöva
ta politiska hänsyn , som påverkade de
professionella värderingarna.
När det gällde typfråga n, utgick den
professionella bedömningen från sjömilitära normer, som formulerats med
hänsyn till de uppgifter fartygen skulle
lösa och vilka motståndare som de väntades möta.
De politiska bedömningar som fackmännen gjorde, handlade om något helt
annat , nämligen vad flottan och de enskilda fartygen fick kosta. Det var dock
inte fackmännens egna åsikter om detta
som var avgö rande , utan vad politikerna
och allmänheten ansåg. För fackmännen
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gällde det att "avläsa och tolka den omgivande verkligheten" (ett generellt fenomen inom offentlig verksamhet på
sakområden). Det gällde att bedöma
gränserna för det " politiskt möjliga ".
De sjömilitära fackmännen hade blicken riktad dels mot läget kring Östersjön ,
dels mot Helgeandsholmen. För att söka
föregripa politikernas reaktioner " valde
flottan att själv göra just detta" . Men
det var viktigt att de politiska bevekelsegrunderna inte kom till synes när programmen redo visades.
Inslag i ett program, som utåt motiveras i termer av militär rationalitet kan således , framh åller Berge, i själva verket
ha tillkommit med hänsynstagande till
politisk rationalitet.
Det militära tänkandet bör ytterst vara må/rationellt, d v s att den militära
professionen i grunden har att bidra till
att vissa försvarsmål realiseras . Härför
krävs vissa medel.
Men det kan gå rutin i mål-medel-tänkandet, nämligen - som i fallet flottan
och pansarskeppen - då normer som är
knutna till viss materiel (flottans doktrin, knuten till pansarskepp med svårt
artilleri) blir de egentliga primära utgångspunkterna. Det professionella tänkandet stelnar då eller , med Berges ord,
övergår till att bli normrationellt.
Berges intressanta , men diskutabla ,
hypotes är nu att sjöförsvarets män från
1800-talets senare del handlade målrationellt (man hade klart definierat de
övergripande målen , men var öppen för
olika lösningar av materielfrågo rna). Efter det att lösningen med pansarbåtar
varit etablerad en tid, kom ett skede då
valfriheten i materielfrågorna försvann
och flottans män började handla normrationellt. (När började detta skede?)

Flottans handlande i pansarbåtsfrågan
under mellankrigstiden skulle således
(utom vid några ovan nämnda tillfällen)
kunna karakteriseras som norm rationellt , eller med ett annat ord materielstyrt. Troligen var det så att " normen "
(drömmen om att kunna uppta strid med
fiendens slagskepp, att vara starkare än
de snabbare och snabbare än de starkare
m m) i kombination med yrkesstolthet ,
vanans makt och prestigetänkande blivit
allt mer primär och fått allt större egenvikt , säger Berge.
Berges teorier bygger således till stor
del på diskussion och slutsatser om det
rationella i sjöofficerarnas sätt att tänka
och handla. Berge pekar också på olika
strukturella förhållanden som bidragit
till uppkomsten av "stormaktsdrömmar" och ett normrationellt tänkande.
Man kan emellertid fråga sig om experterna här verkligen alltid tänkte så
"rationellt" (militärt och politiskt/e konomiskt). Det vore naivt att tro att någon aktör i det försvarspolitiska spelet
uttömmande låter sig beskrivas i termer
av en strävan efter försvarspolitisk rationalitet, säger Berge själv. Alla har också
någon form av särintressen, d v s helt
andra mål och motiv som påverkar deras
ställningstaganden.
Det är frestande att bygga vidare på
den " brasklappen " . Ä ven experter kan
handla irrationellt under inflytande av
känslomässiga (inte bara prestigebetonade) reaktioner:
Känslan av att som sakkunnig i sjökrigets teori och praktik vara missförstådd eller avsiktligt misstolkad , missmodet eller vreden över politikernas förmenta oförstånd och kortsynthet (som
kunnat få ödersdigra verkningar om landet råkat i krig) , bitterheten över det
politiska intrigspelet som bedrevs av bl a

kretsen kring Ny Militär Tidskrift (och
där flottan drog det kortaste strået), omsorgen om flottans personal och inte
minst om andan och arbetsglädjen inom
försvarsgrenen . Sjöofficerarna var ju inte
bara militära fackmän utan också administratörer och "verkschefer" .
Att flottans ledning mot den bakgrunden inte visade den öppenhet och
det förtroende för politikerna, som kanske varit önskvärt , kan vara förståeligt.
Frågan är vidare om inte Berge underskattat den interna öppenheten för
okonventionella materiella lösningar
som ändå fanns, men som man inte vågade visa utåt, då det kunde tolkas som oenighet och svaghet.
Men detta är kommentarer i marginalen som inte förtar värdet av Berges samhällsvetenskapliga teorier.
En annan fråga som kan diskuteras är i
vilken mån flottan vidhöll eller reviderade sin " doktrin " eller med andra ord sin
uppfattning om sjökrigets mål och medel
(i svensk tappning). Det har ovan antytts att fackspråket och teoriernas innebörd kunde vara svåra att förstå för
lekmannen. Det ligger då nära tillhands
att påpeka att sjöofficerarna kunde bemödat sig om att uttrycka sig tydligare .
Det är möjligt. Men problemet är: ändrade flottan sina strategiska och operativa principer under mellankrigstiden. Om
så var fallet , på vilka sätt? Enligt Berge
var flottans handlande väsentligen normrationellt, vilket var detsamma som att
materielen (pansarskeppen) styrde (i
detta fall konserverade) normerna. Men
var det inte i själva verket så att normerna - sjökrigets mål och medel -levde sitt
eget liv , naturligtvis inte helt oberoende
av materielen , men inte heller styrt av
den?
Teorierna om sjökrigets mål och medel var- och är väl alltjämt- universella.
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Tillämpningen är en fråga om regionala
och lokala förutsättningar av olika slag.
Medlen kan vara (i fallet Sverige) en utsjöflotta med skepp (eller kryssare) som
under andra världskrigets dagar och under 1950-talet. Eller senare (som f n) en
"lätt" och lättrörlig utsjöflotta och flygstridskrafter. Men däremot inte ett rent
marint lokalförsvar.
Sjökrigets mål , som det formulerades
av flottans män för över hundra år sedan : att hindra en fiende att fritt utnyttja havet för sin a syften , att angripna
svenskt territorium eller svensk kustsjöfart , är oförändrat och kräver inslag av operativt sett - offensiv verksamhet.
Detta kan enklast uttryckas så att sjökrigföringen inte kan inskränkas till att
passivt invänta (överlåta initiativet till)
fienden och att möta anfallen först i eller
genom lokalt begränsade aktioner.
För flottans män måste det ha varit
frustrerande om (då) dess strategiska
och operativa målsättning missförstods.
Innebörden av offensiv och defensiv
strategi och operativt handlande tolkas
lätt på olika sätt , beroende på om de tillämpas på lant- eller sjökrigföring. En
vanlig missuppfattning är att en defensiv
sjöstrategi också innebär att man skall
avstå från offensiva operationer - och
medlen härför.

Problemen är alltjämt aktuella , vilket
bl a framgår av Christer Häggs insiktsfu lla , klargörande i artiklar i denna tidskrift (senast i nr l i år).
Sjöstridskrafterna måste kunna uppträda i (täcka) ett vidsträckt operationsområde framför kusten, samtidigt som
de bevarar sin operationsfrihet för att
med sina olika komponenter kunna säkerställa en lokal och/eller temporär
kraftkoncentration . De får med andra
(Häggs) ord inte uppträda i något slags
" militärområdesbetonat" försvar med
ringa djup och bredd .
Vid andra världskrigets utbrott var både överbefälh avare och politiker överens
om att fartyg med svårt artilleri borde
ingå i flottan som stöd vid offensiva operationer med lättare enheter. Skilda omständigheter medförde att de gamla pansarskeppen fick lösa den uppgiften och
att därefter kryssare (Tre Kronor, Göta
Lejon) avsågs bilda kärnan i svenska
flottans operationsgrupper.
Men , som sagt , dessa randanmärkningar förringar på intet sätt värdet av
den vetenskapliga prestationen i Anders
Berges avhandling , som är av stort intresse och som bör läsas av alla som är ,
eller bör vara, intresserade av sjöhistoria
och av fackmäns förhållanden till den
politiska makten .

THE ART OF HITTING THE TARGETAllied submarines require more accurate and reliable Command & Weapons Control
Systems (CWCS) to counter the ever increasing threat posed by hestile modern warshtps and st lent submarines.

Bertil Åhlund
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Korresponderande ledamoten
RAGNAR THOREN

Vi gör intelligenta
försvar smartare!
Vi är Ericsson Radar Electronics, specialister på intelligenta
elektroniska system för militärt och civilt bruk .
Vi vet att summan är större än de enskilda delarna tillsammans, därför utvecklar vi egna system med unika egenskaper
och kvaliteter- anpassade till våra kunder och deras behov.
Våra viktigaste arbetsfält är flygelektronik, luftförsvarssystem och ledningssystem. Elektroniska motmedel, presentationssystem, systemdatorer och flygradar för stridsflyg
är några specialiteter. De ingår alla i JAS 39 Gripen .
Spaningsradarsystem , mobila eller fasta, för land, kust och
sjöbasering är en annan specialitet som väckt intresse över
hela världen.
Våra ledningssystem finns på flygplatser, i stridsledningscentraler, i ubåtar och på fartyg där snabba och korrekta
beslut i pressade situationer är en vardagsuppgift.
Vi är Ericsson Radar Electronics - specialister på att utveckla och bygga intelligenta system för intelligenta försvar,
för användning i luften, på land eller till havs.

ERICSSON

;i!

Ericsson Radar Electronics AB
431 84 Mölndal. Tel: 031-671000. Telex: 209 05 ERICRR S.

Aktuellt om rysk ubåtsverksamhet under andra världskriget
Under min tjänstgöring som marinattache i Helsingfors åren 1942 t o m 1945
fick jag tillfälle att noga fö lj a upp ryssarnas av dramatiska händelser så rikt
färgade ubåtsoffensiv i Finska viken och
Östersjön, vilken givit oss flera värdefulla erfarenheter.
Framför allt visar de talrika utbrytningarna genom mäktiga utbåtsmineringar , att minspärrar ej utgör några väsentliga hinder för de ryska ubåtarna.
Utbrytningarna återspeglar ryssarnas sekelgamla , sega och målmedvetna strävan
att nå havet i väster. De huvudsakliga
anfallsmålen 1941-45 var de tyska sjötransporterna i Östersjön.
Händelserna visar också att man alltid
måste vara beredd på överraskningar
ifråga om ryska ubåtars uppträdande.
Väntar man till exempel att möta ub
utanför ett visst skärgårdsområde kanske man i stället finner dem lurpassande
inne i skärgården på väl skyddade fjärdar
dit de kommit ålande på botten mellan
stenar och grund.
Första gången finnarna fick erfara detta var när en rysk ubåt av " Sjtja" typ utförde torpedanfall vid Melkö nära Helsingfors mot ett krigsvitallastat fartyg
under gång från Hangö till Kotka i en inomskärsled dit alla tillfartsleder spärrats
med dubbla utbåtsnä t och minor. Man
bör erinra sig detta första kända fa ll av
ubåtsoperation inomskärs i spärrat område - i början av 1940-talet- som väckte finnarnas stora överraskning, och jämför a detta med ubåtskränkningarna in-

om våra egna skärgårdsområden som pågått under en lång följd av år , numera
med utvecklad teknik och för ändamålet
specialkonstruerade ubåtar. Det kan här
inpassas att ryssarna äve n använder ubåtarnas torpedtuber för utslussning av sabotagegrupper.
Ingen av de ryska ubåtarna försökte
bryta igenom utlagda näthinder. Utbrytningsrouten var alltid lagd så att ub avsåg att ta sig ut vid sidan av nätet över
landgrundningen .
Finnarna framhöll att den direkta orsaken till att spärrbevakningen så sällan
lyckades hindra ubåtarnas framträngande västerut var en ständig brist på fartyg . Samma brist på lätta sjöstridskrafter
karaktäriserade också eskortverksamheten i Östersjön , vilket förklarar de ryska ubåtarnas framgångar mot såväl enski lda fartyg som konvojer.
Svårigheten att sänka ub med sjunkbomber var anmärkningsvärd. Helst
skulle träff erhållas på själva skrovet .
Ubjakten kräver under sådana omständigheter rik tillgång på lämpliga och
tekniskt
välutrustade
eskortfartyg.
Många ubåtar erhöll emellertid o!jeläckor , som röjde dem, men det blev
aldrig utrönt huruvida eller i vilken utsträckning ryssarna använde oljebehållare i vilseledande syfte . Det bör slutligen tilläggas att finska spaningsflygets
goda samverkan med fartygsbevakningen var av största betydelse för såväl
spärrbevakningens effektivitet som sjötransportskyddet.
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INREDNINGSDORRAR
HMS LANDSORT
ALVESTAPRODUKTER
Ship Doors AB
342 00 ALVESTA
Telefon 0472-138 10

KARLSHAMNS Dl
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KARLSHAMNS
HAMN
0454-81500
Telex: 4501
Telefax: 13590
292 00 Karlshamn

KARLSHAMNS
HAMNGOOS AB
0454-81500
Te lex: 4501
Telefax: 135 90
292 00 Karlshamn

KARLSHAMNS
STUVERI &
TERMINAL AB
0454-81550
Telefax 105 15

STOWINGS
292 00 Karlshamn

KH SPED-SHIP AB
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0454-81500
Telex : 4501
Telefax: 13590
292 00 Karlshamn

Mari ndie slar med
merc edes -kva litet
De fyra kommande kustkorvett erna
Göteborg , Gävle, Kalmar och Sundsvall
kommer att förses med huvudmoto rer
från MTU _3 st 16-cylindrig a
dieselmotor er (MTU l 6V396TB9 3)
ombord i varje fartyg lämnar tillsammans
upp till 7.860 kw (l 0.440 hk).
Effektkonc entrationen blir smått
fanta stiska l ,5 kg/ hk!
MTU är ett företag i Daimler-Ben zgruppen.
'

MARIN DIESEL
Kajplats 17 • Söder Målarstrand • 117 25 Stockholm
Tel 08/ 6680160 • Fax 08/ 6683012

ULVEN
Den 15 oprll 1943 försvann ubåten ULVEN
med mon och ollt och kunde först efter
tre veckors intensivt sökende återfinnos, liggende på havsbottnen på 52 m
d j up.
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Oå ubåten tre månader senare bärgats och torrsat s , kunde
_ _ efter noggrann undersökning konstateras att fartyget förolyckats genom minsprängning samt att hela besättningen
omkommit omedelbart . Därmed kunde alla de rykten och spekulationer, som varit i svang sedan Ulvens försvinnande särskilt under första veckan, då man inte visste om besättningen ännu var vid liv - avskrivas.
Efter 45 år har den tragiska händelsen ak t ualiserats
genom ett TV- program med efterföljande pressdebatt. HHrvid
gavs de gamla ryktena inte bara nytt liv utan utökades
också med nya. Såväl effektiviteten i sökningen som noggrannheten i undersökning arna av fartyg och besättning har
dessutom ifrågasatts.
överbefälhavaren har gett Milltirhögskolan i uppdrag att
klarlägga de faktiska oms tändig heterna kring Ulvens förlisning. Dess forskare har kritiskt granskat källmaterialet
från svens ka och tyska ark iv, varav en del tidigare varit
hemligstämplat . Resultatet redovisas av kommendBrkapt en
Hans von Hofsten i en bok - Ulven - som ingår som nr 5 i
serien Meddelanden från Militähistoriska avdelningen vid
Militärhögskolan. Den kan beställas med nedanstående ta-
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