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Den marina bas- och underhållstjänstens framtida 
utveckling 

Å rsberättelse i vetenskapsgrenen "Underhållstjänsr och förl'alrning. Hälso- och .\juk
vård med navalmedicin" 1983-84 

Inledning 
Und e r de årtionden som gått sedan ut
vecklingen av den "lätta flottan" på
börjades, har den marin a bas- och uncler
hållstjänstens utformning på olika sätt 
kontinuerligt förändrats i syfte att an
passa den till behoven hos de förband 
som skall unde rstödjas. Inte bara över
gången till mindre fartygstyper har varit 
styrande för utvecklinge n. Naturligtvis 
har även flera andra faktorer såsom 
hotbilden och den därav föranledcia bas
taktiken samt förbanelens operativa och 
taktiska utnyttjande i hög grad påverkat 
elen marina bas- och unde rh å llsorganisa
tionens utveckling. 

Frågan är emellertid om anpassningen 
av bas- och underhållstjänsten nått till
räckligt långt för att kunna sägas vara 
optimal för dagens lätta och moderna 
flotta. Är det inte t o m så att vår nuva
rande bas- och underhållstjänst alltjämt 
till vissa delar är en reminisce ns fr ån den 
gångna jagar- och kryssarepoken ? H ur 
kan och avses den anpassas till framtida 
ytattack- och ubåtsförband ') Har möjlig
hete rna till samordning av de marin a va
penslagens underhållstjänst tillvaratagits 
fullt ut? Uppfyller dagens underhållsor
ganisation kraven vid ett överraskande 
angrepp? 

Frågorna är många och de har varit 
och är alltjämt förem ål för ingåe nde 
studier hos såväl Överbefälhavaren som 
Chefen för m arinen. Min avsikt är att i 
denna årsberätte lse med utgångspunkt i 
främst dessa studier redovisa och belysa 
det arbete som pågår för att bättre an
passa bas- och underhållstjänsten till da
gens och framtidens behov. 

Tyngdpunkten i min redovisning kom
mer att ligga på flottans underh åll stjänst 
i de främre nivåe rna (Al-B2 nivå) . Skä
let är främst a tt det är inom detta områ
de so m utvecklingen på o lika sätt kräver 
störst anpassning. Därmed inte sagt att 
utvecklingen lämnat underhållstjänsten 
inom kustartilleriet opåverkad. 

J ag har också gjort elen begränsningen 
a tt jag inte be handlar den viktiga del av 
und erhållstj änsten som sjukvårdstjäns
te n omfattar. 

l rubriken på denna årsberätte lse har 
jag använt begreppet "bas- och under
hå ll stjänst" . Skälet härtill är att man in
te kan behandla underh ållstjänste n åt
ski lt fr ån bastjänsten. Som bekant är för 
fartygs - och helikopte rförband under
hå llstjänsten en del av bastjänsten. 
Samtidigt utgör bastjänsten den ram in
om vi lken försörjning , underh åll , skydd, 
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vi la m m genomförs. D å unde rh ~ ll s tj ä n s

ten är den de l inom bastj iinste n som kr ii
ve r störst in sa ts av pe rso na l och mat e ri e l 
p~ve rk a r elen i hög grad s~vä l bastj i1 ns
te ns o rganisation so m ve rk sa mh etssiitt. 
Frågan om samordning me ll an flottans 
och kustartilleriets unde rh å ll stj ä nst ii r 
också intimt förknippad med bastjäns
te n. 

Eft e r att kortfattat ha givit e n bak
grund till st udi e rna, avser jag att redovi
sa några av de p~verkande faktorer so m 
analyserats i studiearbe te t sa mt de vä
se ntligaste slutsatserna. Med ut
gångspunkt i slutsatserna vill jag så av
slutningsvis pe ka p~ den inriktning som 
un e rh å llstjänsten bör ges fö r att biittrc 
kunna motsvara kraven kring se ke lskif
tet och därefter. 

Bakgrund 
Som e tt led i perspektivpla narbet e t fa s 
A startade ÖB 1981 en s k funkti o ns
studi e med uppgift att lämna förslag till 
bas- och underh å llstjän ste ns o rga ni sa
tio n å r 2000 . ( BASUN 2 000.) Stucliear
betet bedrevs till stor de l försva rsgren s

vis . me n med en p~tagliga strävan att 
skapa en mellan försvarsgrenarna sam
ordnad bas- och unclerh ållstj ii nst. l arbe
te t . som ledeles av C Fst/Kvm , va r bl a 
CM och FMV representerade. studie
gruppen lämnade sin slu trapport på se n
so mmaren 1984 . 

l studiearbetet utn yttj ades inled
ningsvis och så långt av CM framtaget 
unde rlag det medgav. de t nya syste me t 
för a tt be räkna förbanelen s mate ri e ll a ut
håUighet . BERM US (tidigare benämnt 
syste m 70 och av ledamote n Su ne Birke 
redovisat i artik lar i TiS nr 311980 och nr 
2/198 1 ). Uneler arbetet fr amk o m klart 
syste me ts förtjänster vid studier av detta 
slag. Även om BERMUS är behäftat 
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med vissa briste r och har e n del belac
kare. kan de t s l ~s fa st att system e t i full
kommet skick iir det biista och egent li
ge n enda syste m vi har fö r att beräkna 
förbanden s mate ri e lla uthå lli ghe t. Er
farenheterna fd lll marin utgångspunkt 
pekar därför e ntydi gt p i:'1 vikten av att 
marinen snaras t få r e n fu ll stä ndig sys
temclokumcntation. s{l att sys tem BER
MUS blir fullt till i1mpbar t även inom ma
rinen . 

Parall e llt . men i sa mo rdning med ÖB 
funktionsstudi e BASUN 2 000. fann CM 
det ange läge t at t driva kompl e tterade 
studier inom ram e n fö r marinstabens 
pe rspekti vpl ane rin g. De tta arbete kom 
a tt bli ganska begränsat, då CM ge nom 
sin represe ntant i ÖB studiegrupp suc
cessivt kunde påve ri<a ÖB funktions
studie. BASUN slutrapport kom såluncl 
att i allt väsentli g öve re nsstämma med 
CM grundsyn för den ma rina bas- och 
underh å ll stjänsten kring sekelskiftet. 
CM studi er kunde dä rför koncentreras 
till den principi e lla resursförd e lningen 
mellan olika nivåe r i underhå llsorga
ni sati onen. 

Påverkande faktorer 
ÖB operativa krav 
När man skall stuelera elen framtida in
riktningen av bas- och unde rh å llstJäns
tens uppbyggnad och verkningssätt. ut
gör ÖB operativa krav på de marina 
stridskraft e rn a e tt grundläggande in
gångsvärde. Vi lk a ä r d å de styrande kra
ven med bäring på tide n krin g seke lsk if
tet? 

ÖB bedömer att angripa rens möjlig
het att genomföra ett överraskande an
grepp har öka t uneler se nare å r. Detta le
der till a tt krav bl a måste ställas på att 
de marina stridskrafterna tidigt skall 
kunna utveckl a full kraft med hög insats-

frekvens vid ett överraskande angrepp. 
Detta läge stä lle r de största kra ve n på 
unerhållsorganisa ti onen och bör därför 
va ra dimensione ra nde för unelerh å ll s
tjänstens principie ll a struktur. 

l bästa fall sker det öve rraskande an 
greppet mot en se le ktivt mobili se rad fö r
svarsmakt. Sålunda to rd e marin e ns un
de rhålls- och basbata lj oner vara under 
ege n mobilisering. Därmed är de ras 
möjligheter att samtidigt i e tt inl edande 
skede unelerstödj a de strid ande för
ba nden starkt begrä nsad . 

Inte heller kan i de tta läge understöd 
av försvarsgrensgem e nsa mm a förnöden
hete r påräknas frå n den bakomliggande 
underh å llsorganisationen ur a rmen . 

Mot denna bakgrund ta lar mycket för 
a tt de stridande förbanelens unelerh å ll i 
det inledande skedet mås te klaras med 
enbart fredsorganisationen och befintli
ga fredsresurser som grund. Detta inne
bär ökade krav på de res urse r som finns 
gripbara redan i fred. 

De skärgårdsområde n som vi idag ut
nyttjar för basering av sjöstridskrafter 
kommer sannolikt att de lvis utgöra pri
mära mål vid en förbek ämpning e ll e r ett 
överraskande angrepp. Dess utom löper 
fartygsbaserna risk att bli avskurna från 
såvä l sjö- som landsida n. Från sjösiclan 
genom mineringar e ll er fi e ntliga sjö
stridskrafte rs närva ro . Från landsiclan 
genom sekundärverkan av markopera
tione r , som har ann an inriktning än att 
avreglera basområden. Bundenhete n till 
nuvarande fart ygsbase r gö r oss också 
så rbara för en angripares diversions
förband . 

Många skäl ta lar fö r att vi bo rde skapa 
en baseringsfilosofi . som medger större 
flexibilitet i utnyttjande t av såvä l våra 
personella och materi e ll a res urser som 
av militärgeografin. Framför a llt borde 
vi söka göra oss mindre beroe nde av vå ra 

nuvarande baso mråden vad gä ll er för 
sörjn in g och mindre kvalifi cerat matc
ri e luncl e rh å ll. 

Förutsättn in ga rn a fö r a tt. fö r främst 
yttackfö rbanclen, kunna utn yttja mindre 
hamn ar och kajer ute fter ku sterna. ut an
för plane rade basområden . borde vara 
ganska goda be roe nde på fart ygens lätt
rör li ghe t, goda manöveregenskaper och 
lätta tonn age . 

Fö rutsä ttninge n fö r at t stridsfartygens 
rörlighet och möjlighe t till hög fö re tags
fre kve ns ska ll kunna utn yttjas är a tt för 
sörjn ings- och mate rielunde rhåll sfunk
tion e rn a ges motsva rande effekt. Följ
samheten måste vara så stor. att in sa tse r 
kan ske också i ovä ntade såväl taktisk a 
som operativa riktningar. Detta stä ll er 
höga krav på bl a ledn in g, klargöringska
pacitet för ammunition och tran sport
kapacitet (bl a trängftg/hkp ). 

Unel e r ele n senaste ticle n har krave n på 
incide ntbe redskapen i fred höj ts. De tta 
förh å llande ställ e r stora kra v pa mate
riell tillgä nglighe t och uth å lli ghet. För 
a tt möt a de tta. mås te a llt högre krav 
ställ as på fredsunderhållsorgani sa ti o
nens kapacite t. 

Sammanfattningsvis kan sägas att dc 
ope rativa krave n från unclerh<1ll ssyn
punkt bö r innebära en strävan efter att 
åstadkomma 

- hög e ffe kt i ett tidigt skede med en
bart fredsorganisationen och befintliga 
fredsresurser so m grund. 

- min skat beroende av nuvara nde bas
områden ge no m upprättande av stöd 
jepunkter utefte r kusten fö r försö rj
ning och e nkl are mate rieluncle rh å ll . 

- följ sam försörjning äve n i oväntade så-
väl takti ska som operat iva riktningar . 

stridsmedlens utveckling 
Marinens stridande förband genomgar 
en ständi g utveckling , so m få r stor in-
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verkan in o m en mångfa ld omr~tden . Så
lund a måste t ex taktik. utbildnin g och 
underhå ll stjänst stä ndi gt anpassas inte 
min st till st rid smed lens snabba utveck
lin g. Bland dc te nd e nser so m i hög grad 
påverkar ele n marina un der hå llstjänste n 
kan särski lt näm nas 

- snabb te knisk utveck ling . 
- mer kom pli ce rad och eliversifie rad ma-

teriel. 
- större fartygsen heter fö rsvin ne r ( un

dantag: minfa rtyg). 
- ökade krav på initi a lkraft 
- minskat krav på uth å lli ghet. 

Den teknologiska utvecklingen går 
snabbt fram åt och leder till tek ni skt a ll t
mer avancerad mate ri a l med integre rade 
tek niska lösningar i a ll t större o mfatt
ning. Trots e n strävan mot standardise
ring och unclerhållsmässighet går ten
elensen mo t e n ökad eliversifiering av ma
te ri e len. Sammantaget leeler detta till 
e tt ökat specialistberoende inom ntate
rielunclerhållet. Detta specialistbero
e nde kan i någon mån minskas ge nom 
hög utbildnin gsniv å och lättill gänglig 
materieldokumentation samt god till
gå ng till utbytesenhete r. 

De kvalificerade materielunderhålls
resuserna i form av personal. rese rv
mate riel , ver kstadsutrustning m m är av 
ekonomiska skäl exk lusiva resurser, som 
måste utn yttj as effektivt för a tt täcka 
marinens e ll er t o m fö rsvarets he la be
hov. Det samticliga krave t på sprield för
delning och mö jlighe ter att kunna möta 
snabba väx linga r i hä nde lseutvecklingen 
medför, att utomordentligt höga krav 
måste ställas på ledning och samordning 
av resurserna . Dessa måste också i hög 
grad vara rörliga och stä ll e r ökade krav 
inte min st på fart ygs- och fly gtrans
porter. 

Det faktum att fartygen minskar i 
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sto rlek innebä r att beroendet av vå ra nu
va rande re lat ivt stora varvsa nl äggningar. 
slipa r och fl yta nde dockor minskar. D e t
ta medför ökade mö jlighe ter för e n mera 
spridel oc h därmed skydelact klargöring 
förutsatt att unde rh å ll sorganisat io nen 
ges e rfo rder lig rö rli ghe t. 

För at t tillmötesgå kraven på vapen
systeme ns opera ti va och taktiska till
gä nglighet kommer be hoven av utbytes
enheter/reservde lssatse r att accentueras. 
De tta ska ll äve n ses mot bakgrund av 
den allt större vikt so m läggs vid för
banelens fö rm åga att tidigt. me n unele r 
e tt fö rh flll a nde vis kort skede. kunna ut
veckla full effekt med hög in satsfre
kvens. 

Ett ö kat krav på initialkraft innebär 
av ekonom iska skä l minskade möjlighe
ter att samtidigt bibehålla e n god uth å l
lighet. U nde rh å llstjä nsten mås te dock 
va ra dimensionerad så att förbanelens 
stridsvä rd e kan upprätthållas under en 
län gre beredskapspe riod ut an att effek
ten uneler et t e ft erfölj ande krigsskede 
ned går. 

För KA -förbanclen är kraven på ini
tialkraft och uth å lli ghe t lättare att för
ena. Framförallt torde en beredskaps
period inte slita ned materie len på sa m
ma sätt so m vid fartygsförbanden. 

Utvecklingen inom samhällets 
civila delar 
E n vikti g del i ÖB grundsyn på under
hå llstjän sten är att det militä ra behovet 
av underhållst jänst i högre grad än ti di
gare skall tillgodoses genom att civila re
su rser utn yttjas. Dubblering av militära 
och civila resurser skall undvik as. 

Konsekve nserna av denn a grundsyn 
torde främst inverka på de n o mrådes
bundna underh å list jä nstorga nisa tinnen 

men berör äve n marinen. Då kusto mrå
dena med und antag av skä rgå rda rn a i re
ge l tillhö r lande ts tätas t befolk ade delar 
med ett väl utvecklat försörJnings system 
är möjligheterna ganska goda att replie
ra pi\ samh ä ll ets civil a delar. De ma rina 
förbanden är inte he ll e r så stora. at t de 
allvarligt p åve rk ar elen civil a försörj ning
e n i respektive o mråde . 

Men även sa mh ä ll e t är förem å l för e n 
ständig utveckling , en utveckling so m 
ofta innebär ökade prob lem för försvaret 
vid utnyttj ande av ci vil a resurser. Sedan 
må nga å r präglas det civi la nä rin gs li ve t 
av ö kad sammanslagning . koncentrat ion 
och speciali sering. D e tt a i kombin a tion 
med ökat utl andsberoende och a llt stör
re datorisering ha r medfö rt att sa mh ä lle t 
blivit alltme r sårbart. 

För marin e ns del är följande utveck
lin g av särsk ilt intresse: 

- koncentrering av resurser för mate
ri e lunderhå ll genom o mstrukturering 
e ll e r genom at t civila varv och verkstä
der läggs ned. 

- koncentrerin g av dagli gvarufö rsörj
ningen till et t fåtal rikstäckande gros
sistföretag , 

- avfol knin gen av skärgå rdsom råden 
under större delen av å ret. 

Ko ncentra tione n av varv och verkstä
der får särskilt allvarliga konse kve nser 
för marine n. Secla n lä nge ä r vi ju i stor 
utsträckning hänvisade till civila företag 
för att säkerställa ma terie lunderhå ll et i 
va rj e för sjöstridskrafte rn a tänkbart ba
seringsområde. Allteftersom vi av eko
no mi ska skäl tvingas reducera eller lägga 
ned res urser för mate ri e lunclerh å ll. öka r 
dock behovet ä n mer a tt kunn a utn yttja 
civila företag. vilket det b li r allt färre av . 

Utveckl in ge n inom dagli gvaruförsörj 
ningen har medfört , att sto rgrossisterna 
förfogar över ett bra distributio nsnät 

med god ledni ngs- och transportkapaci
tet. Flexibiliteten vid förändringar ä r 
också god . Distributionsföretagen har 
t ex i allmänhet en icke oväse ntl ig över
kapacitet. Den stora a npassnin gsförmå
gan illustreras bäst av a tt man utan pro
blem kl arar de förh å ll andevis stora för
änd ringarn a i kundund e rlaget som upp
står unel e r se mesterperioden. 

Fö rändrin gen av hotb ilele n pekar mo t 
k rigshandlingar/clive rsionsföretag öve r 
yta n och på djupet av värt terr itorium. 
Ri ske n är därfö r stor att dagligvaruför
sö rjninge n tidigt kommer a tt behö\'a ge
nomföras i någon form av stö rd miljö. 
Mot denn a bakgrund innebär utvec k
linge n mo t minskad lagerhå llnin g och 
ökad da to ri se rin g. a tt dagli gva rufö r
sö rjningen s sårbarhet blivit större uneler 
se na re å r. Detta stä ll er ökade krav på de 
mil i tära unclerhå llsfö rbanclen , specie llt 
vad gä ll e r unde rh å llssä ke rhe te ns stor
lek . 

För marin e n innebär avfolknin gen av 
skärgårdsområdena många olägenheter. 
In o m underhå llstjänsten är konse
kvenserna närmast att d istributions nätet 
av dagligvaror i prin cip sta nnar på fa st
la ndet och inte nå r ut e lle r blir a lltför 
g lest i skä rgä rdso mrådena. Detta inn e
bär att di stribution en inom dessa o mrå
den alltjämt. till öve rvägande delen, 
måste förbli en milit iir angel äge nh e t. 

Fredsorganisationens påverkan 
på krigsorganisationen. 
Samordning fl-KA 
ÖB grundsyn innebä r inte bara att sam
hä ll e ts civila resurser ska ll utn yttjas i 
stö rre utsträc kning ut an också a tt ma n i 
krig i ökad omfattnin g skall rep li e ra på 
den militära fredsorga nisationens resur
se r. En sträva n är d ä rför att redan i fred 
o rga ni se ra resurser/förband så a tt över-
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g ~mg i kri gso rganisati o nen medfö r så 
små förändrin ga r som möjligt. 

Fredsorganisationen ~ir ju sUi ndi gt fö
remål för åte rkomm ande studi e r och ut
red ningar. Av utvecklingstende nse rna ~ir 
följande av spec iellt intresse fö r unde r
hå llst jänsten 

- öka t antal fredsrustade fartyg och bat
terier, 
ökad samo rdnin g me ll an fl o tta n och 
KA, 

- sa mordnin g av resurser för utbildning 
och underhå lL varv id vissa anlägg
ninga r läggs ned. 

- koncentration av mate ri e lunderhå ll 
ti ll större enheter med typvis huvud
a nsvar. 

- ökat utn yttj ande av lag och trossfö r
band i fred fö r såväl a lltmer kva lifi ce
rat mate ri c lunderh ~tll som för fö rsörj
ning. 

E n stor del av denn a utveck lin g ha r en 
positiv in verkan på unde rhållstj änsten i 
krig . Så lun da inneb ä r rimligen en ökad 
rustningsgrad i fred oc h e tt ökat utn ytt
jande av underhållsresurserna på för
banclsnivå , att en mobilisering uncler
l ~itt as och att de n operativa tillgä nglighe
ten i kri g ö kar. 

Den av fredsratione ll a skäl ökade lo
ka la samordningen me ll an flott ans och 
KA fredsorga ni sationer har naturligtvis 
unele rl ätta t integreringe n av den marina 
underhållstjänsten i krig. Så lunda har 
den nyligen genomförda samo rd ningen 
av den ma rina ledningsorga nisationen på 
västkuste n ge nom sammanslagnin ge n av 
ÖriBY och Gb K/Fo 32 staber till en ge
me rJ.Sa m marin ledningsstab- MKY stab 
- breddat vägen för Ag Ledn ing 80 arbe
te a tt öka sa mo rdninge n och e ffe ktivite
te n inom led nings- och underh ållso rga
ni sat ionen. Detta arbe te har resu lte rat i 
CM beslut a tt skapa den för flott an och 
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kustartilleriet gemensamma ma rinun 
de rh å llsba ta ljonen (mu hbat). avsedd att 
e rsiitta dagens basbatal Joner och KA
fö rsva rsund crh å llsfö rband sa mt vissa 
t ransportförband m m. CM bes lut om
fatt a r muhb at dels i mil o Y. de ls i mil o 
N . diir ÖrlB NN och NK staber i kri gs
orga ni sat io ne n slagits sa mm an till en ge
me nsam marin lednin gsstab so m t v har 
ar be tsbenämnin ge n Norr lands marin
ko mmand os (NM K stab). 

Samordningsstriivanden avseende led
nings- och und e rh å ll sresurser na inom 
ost- oc h sydk usten ha r inte lett ti ll lik a 
konkreta resultat. Äve n om man inte 
kan nå li ka långt som på väst- och norr
landskusten och skapa gemensamma ma
rinunde rh{tll sförbancl , torde de t ändå 
finnas goda förutsättningar att skapa ge
mensamm a resurser inom vissa uncler
hå ll sfunktioner t ex transporter, för
sörjning etc. Särsk ilt försörjning med 
förnödenheter gemensamma för de båd a 
vape nsl age n bör e rbjuda goda möjligh e
ter t ill sa mo rdning. 

l lJRO års unde rh å ll sutrednin gs (U80) 
slutbetänkande har naturligtvis utgjort 
e tt ingångsviirde i studiearbe te t. Betän
kandet innebä r bl a e n typv is ce ntralise 
ring av far tygsunde rh å ll frä mst till 
Mus kö och Karlskro navarvet. Ä ven om 
o rgani sa tio nerna på viis t- och no rrlands
kuste n i fred måste kunna medge et t be
gränsat unde rh å ll för förb a ndsp roduk
ti onen och möjli gggöra mob ilisering, 
måste det förutsättas att organisation e n 
i kri g fö rstär ks inn a n kraftsa mling av 
sjöst ridskrafte r till dessa o mråde n ka n 
ske . De tta stä ller b l a krav på rörliga 
ÖrtB-resurser och ä r e n operativ risktag
ning so m måste accepteras. 

Det under senare å r ökade ut nytt
jandet av A2-resurser , dvs lag och tross
förband i fred har vuxit fram främst ur 
be hovet av att höj a de t enski lda fart y-

gets taktiska ti ll gä ngli ghet och uth å lli g
het. Lagorganisationen ha r ju reda n 
länge funnits vid minrö j- och tbförband 
men ha r successivt byggt ut till at t o m
fatta såvä l ubåts- och patru llbåts- so m 
robotbåtsförband. Lage n har i dag ski lda 
uppgifter och således variera nde upp
byggnad. Ett minröjlag t ex är inrikt at 
mer på minröjmateriel än på vapen - och 
skeppstekniska materiel. U tveck lin gen 
torde gå elith än att lagorgani sationen 
som begrepp får sa mm a innebörd för a lla 
förbandstyper och d å med tb-l aget som 
grund. E rfaren he tern a är m ycket positi
va från a ll a typer av lag. Inte minst un
der de se nare å rens ökade krav på för
bandens ti ll gänglighet och uthå llighet 
vid ubåtsincidenter , har lago rga ni sa tio
nen visa t sig vara en värdefull för att inte 
säga nödvändi g resurs för att säkerställa 
elen ope rativa ha ndlingsfr ihe ten, särs kilt 
vid ope ration e r utanför våra o rdin a ri e 
basområden. Avsaknaden av fredsrus 
tade rö rliga helikopterbasplutoner har 
vid dessa incidenter på e tt påtag ligt sätt 
begrä nsat helik optrarn as utn yttj ande. 

Man kan således kon state ra att lago r
ganisationen bidrar till att tillgodose in
c iden tberedska pe ns a ll t stö rre krav på 
förb andens mate riell a till gä nglighet och 
uthå lli ghet. De fredsrustade lagen bidrar 
också till att de sjögående förband en ti 
digt kan utveck la full slagkraft med hög 
insatsfrekvens vid e tt öve rraska nde an
grepp . Härmed minsk ar också kraven på 
understöd från mobiliserande under
hå llsförbancl . 

Sammanfattande krav 
Jag ha r här belyst några av de vikti gas te 
faktorerna so m påve rka r unde rh å lls
tjänstens framtida utveck li ng . Det förda 
resonemanget ha r i studi earbetet lett 
fram till följ ande sa mm anfa ttande krav 
på fram tidens bas- och unclerh å ll sorga-

ni sa tion: 

- Bas- och underh å llstjänste n bör ut
vecklas, så a tt förbanden kan ges hög 
effekt i ett tidigt skede med enba rt 
fredsorganisationen och befintliga 
fredsresurse r so m grund. Hög init ial
kraft bör prioriteras före uth å llighe t. 

- Förbande n bör göras mindre beroende 
av nuvarande fart ygsbaser. 

- Följ samhe te n i försö rjnin gen måste sä
kerställas även i ovä ntade såvä l tak
tiska so m ope rativa riktningar. 

- Försö rjnin ge n med dagl igvaror i kust
och skärgå rdsområdena m~t ste äve n i 
framticlen ti ll sto r del ske medmi litära 
resurser. 

- Materielens och mater ie lsyste me ns 
a llt större kompl ex itet leder till e tt 
ökat specia li stberoe nde och e tt ö kat 
behov av centra lise rat typansvar. 

- Mycket höga krav måste stiill as ptt led
ning och sa mordning av de kvalificera
de materie lunderhållsresurserna . vil
ket ökar behovet av transportmede l. 

- Krave n på hög tillgiin gli ghet kommer 
att accentuera behovet av utbytcsen
he ter. 

- Ned läggn inge n och sa mmanslagnin ge n 
av resurser för materie lunderhå ll öka r 
be roendet av de kvarvarande freds
resurserna sa mt dc a llt f~irre civil a fö
retagen . 

- Möjl ighete rn a till ytte rligare integre
ring av bas- och unde rh ållstj änsten vid 
en fort satt lo kallregio nal sa mordnin g 
av fl ottans och K A fredsorganisation 
finns och bör till va ra tas. 

Framtida utveckling 
Hur ska ll d å den unde rh å ll sst ruktur se ut 
som skall möta dessa krav i e n framtid '' 
Under studiea rbetet ana lyserades s jälv
klart fl e ra o lik a alternativ. Det sk ull e le
da a lltför långt a tt hä r redovisa dessa. 
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Jag skall begränsa mig till att skissera 
den struktur till vilken studiearbetet suc
cessivt ledde fram. 

Allmänt 
Inledningsvis kunde slås fast att dagens 
principiella underh å llsstruktur med~ un
derhållsnivåe rna 

- Central 
- Milo 
- Fo 

(C-nivå) 
(B3-nivä) 

- Ör!B/KAF (B2-nivå) 
- Basbat/marinuhbat (B 1-niv{t) 
- Fartygsförband (A2-niva) 
- Enskild enhet (A l-nivå) 

bör bibehållas. Man kan dock diskutera 
om alla nivåe rna skall finnas i de mindre 
utbyggda och lägre prioriterade orga
nisationerna i milo Y. NN och ÖN. 

Principerna för de marina förbandens 
taktiska utnyttjande och uppträdande 
måste eme ll ertid till ämpas lika inom alla 
delar av landet. Ledning. samverkan , 
samband . beslutsprocesser etc bör rimli
gen ske ensarta t. De stridande förban
den kan inte tvingas anpassa sig till ett 
flertal lok a la varianter av bastaktik och 
underhållstjänst. 

Detta innebär att någo n nivå knappast 
kan tas bort e ller "förbikopplas· . Möjli
gen kan någo n nivå "fjärrstyras" från an
nat milo. Vid de tillfällen d å marina 
st ridskrafter ska ll verka inom andra om
råden än milo S och milo Ö krävs i så fall 
tillförsel/förstärkning av såväl ledn in gs
resurser som bas- och underhållsresurser 
till a lla uh-nivåer motsvarande dem som 
finns inom milo S och Ö. 

VIitjänsten på Ör/B-nivå (B2-nivå) 
Ör!B uppgifter bör i likhet med idao bl a b 

vara att svara för 

- långsiktig försörjnings- och materiel
underhållsplanering , 
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- {ttgärcle r vie! beredskapshöjningar och 
mobilise ring avseende matericlunder
håll och rustning av hjälpfartyg. 
ledll!ng och utförande av kvalificerat 
materielunclerh{t! l. 

Verkstadsresurserna skall i största 
möjliga utsträckning kunna di sponeras 
1110m he la örlogsbasen genom mobil ut
rustning sa mt kunna avdelas för för
stärkning till annan örlogsbas. 

För att de st rid ande förband e n skall få 
e tt kontinuerligt understöd i form av 
kva lifi cerat mate ri e lunderhå ll utan 
kraftiga störningar i samband med om
baseringar. krävs att rörliga resurser från 
sflVäl C- och B- som från A2-n ivån kan 
ombaseras snabbt. För vissa unika un
derhå ll srcsurser bör flygtransporter vara 
förberedda. 

Möjligheten att vid hkpbas upprätta 
en organisation för prioriterade uncler
hållstransporter för marinens behov bör 
utredas. liksom möjligheterna att utnytt
Ja ctvt!a lätta tlygpl a n för persontrans
port och transporte r av utbytesenheter , 
reservdelar etc. 

Vad gäller ledningen av örlogsbasens 
sam lade underhållsresurser utövas den i 
fred av materielförvaltningen (MF). Mht 
att de dimensionerande effektkraven 
stä lls i mobiliseringsskedet bör MF led
ning av det kvalificerade materielunder
hållet inte ~i ndras i något skede vid över
gång till krigsorganisationen. Detta oak
tat att e n basorganisation på B l-nivå 
successivt växer upp. 

Lagens ökade betydelse ställer också 
större krav på örlogsbaschefens förmåga 
att leda förbanden /lagen i underhålls
hänseende. Härvid måste underh å lls
tjänsten på ett mer påtagligt sät t än idag 
utgora e n naturlig och viktig del i ör logs
baschefens företagsledning. 

Uhtjänsten vid basbat/marinuhbat 
(B l-ni v å) och fartygsförband 
(A2-nivå) 
Nuvarande organisation med marina un
derh å lls- och basbataljoner som verkar 
inom fasta basområden bibehålls. En 
viss förskjutning, i förh å llande till nulä
get , bör dock ske av personal, ansvar och 
uppgifter från bataljonsförbanden mot 
förstärkta lag direkt understä ll da far
tygsförbandschefen. Basbat/marin uh b at 
mås te dock alltjämt elisponera erforder
liga resurser för att unelerstödja fartyg 
och fartygsförband utan egna Iao . t ex 
minfartyg och hjälpfartyg. b 

Lagen bör dimensioneras så att de kla
rar huvuddelen av det drifttidsberoende 
avhjälpande underh å llet på förbandets 
fartyg samt huvuddelen av de kvalifice
rade förebyggande underh å ll , som kan 
utföras utan ianspråktagande av fasta 
anläggningar. Härutöver tillförs lagen 
resurser för försörjning samt en förstärkt 
l~clningsfunktion. De bör vara själv
forsoqande vad avser landtransporter 
och samband sa mt egen öve rlevn ad. 

När laget är grupperat inom den ma ri
na underhålls-/basbataljonens område är 
det hänvisat elit. Då ordinarie basområ
den inte kan utnyttjas, ska ll laget kunna 
omgrupperas till förberedd stödjepunkt 
utanför bataljonens område. HärviLi. lik
som vid tillfällen då underhålls-/bas
bataljonen inte är mobiliserad, skall la
get kunna hänvisas till civila fredsmäs
siga resurser eller till den uppväxande 
militära underhå llsorganisationen. 

De styrande kraven på en sådan stöd
jepunkt bör vara att ammun itionsför
sörjning (minor. rb och torp). drivme
delsförsörjningen samt ilandförande av 
skadade skall kunna ske över kaj med 
fastlandsförbindelse. 

Dessa ökade krav på lagen förutsätter 

en hög grad av självständighet samt för
beredda , lå ngtgående befogenheter/ 
prioriteringar att direkt utnyttja civila 
resurser. Efter mobilisering och då för
sörjning sker från stödjepunkt krävs 
sa mverkan med bl a fobef. För a tt sä
kerställa främst transportlednino och 

. . . b 
pnontenng av leveranser m m kan det 
övervägas om inte samverkansofficer ur 
flottan bör placeras i fostab och i före
kommande fall även i underh å llsled
ningsstab inom armen. 

Materielunderhåll och förnödenhets
försörjning skall kunna ve rka skilt från 
ledningsfunktionen främst vid de tillfäl
len , då denna krävs för att förbereda för
sörj ning från ny stödjepunkt. 

Vidare är en högre oracl av fredslao-. ~ b b 

nng samt en i fred säkerställd trans-
portkapacitet för bl a am munition ofrån
komlig. Det senare iir desto viktigare 
so m elen civil a utveck lingen går ~not 
specialbyggda fordon som~ inte~ lämpar 
sig för transport av minor. torpeder och 
robotar. Lagets höga beredskap för om
gruppering begränsar dock elen mänod 
förnödenheter som kan ingå i laget. b 

Uh(jänsten på fartygsnivå (Al-nivå) 
Fartygen utför huvuddelen av före
byggande samt i viss utsträckning av
hJälpande materielunderhåll. Vid di
mensionering av lagen bör hänsyn tas till 
att ett högt operativt utnyttjande av far
tygen begränsar möjligheten att utnyttja 
besättningarna för materielunclerhåll. 

För att öka egenförmågan vid såväl 
fartyg som förban d (lag) bör utbildnings
nivån hos elen tekniska personalen höjas. 

Sammanfattande värdering av 
skisserad struktur 
Genom att fartygslagen förstärks med 
resurser för försörjning , blir förbanden 
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mindre beroende av de ordinarie basom
rådena för förrådskomplettering. Lagen 
kan även utnyttjas inom basområdena 
oavsett Bl-nivåns grad av mobilisering 
(am- och drivmedelsförråd förutsätts till
gängliga) varigenom beredskapen mot 
överraskande angrepp och förutsättning
arna för incidentberedskapen avsevärt 
förbättrats. 

Den kapacitetsnedgång som uppstår i 
dagens organisation på 82-nivå i sam
band med mobilisering undviks genom 
att MF bibehåller sin fredstida lednings
funktion. Härmed skapas förutsättning
ar för att effektivt kunna utnyttja örlogs
basens samlade materielunderhållsresur
ser. 

Genom god rörlighet och ett effektivt 
ledningssystem kan underhållsresurser 
grupperas framskjutet. Diirigenom kan 
väntetiderna reduceras och handlingsfri
heten ökas beträffande val av fartygens 
basering. Genom de minskade vänteti
derna kan erforderliga materielunder
hållsinsatser för driftbundet materielun

derhåll och smiirre stridsskador göras 
snabbare. 

Den skisserade strukturen innebär att 
personella och materiella resurser såväl 
avseende materielunderhåll som för
sörjning inte sammanhålls utan sprids ut 
på fartygsförbanden. Detta medför alltid 
risk för underutnyttjande och ställer 
utomordenligt stora krav främst på led
nings- och transportkapacitet. 

Vid de tillfällen då flera lag befinner 
sig inom ett och samma basområde, mås
te dock förutsättas att viss samordning 
kan åläggas basbataljonchefen. 

De överslagsmässiga överväganden 
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som gjorts under studiearbetet pekar 
mot att föreslagna förändringar till stor 
del borde kunna genomföras genom om
fördelning av resurser inom nuvarande 
underhållsorganisatoriska ramar. 

Avslutning 
Den underhållsstruktur som studierna 
lett fram till och som här redovisats i sto
ra drag torde ha goda förutsättningar att 
tillgodose de krav som kan ställas på 
flottans sjögående förband såväl i dag 
som kring sekelskiftet. Naturligtvis 
krävs mer ingående studier och analyser 
för att klarlägga de praktiska och inte 
minst de ekonomiska förutsättningarna 
för att successivt kunna förändra orga
nisation i föreslagen riktning. 

Om vi är uppriktiga måste vi tillstå att 
medan taktik, utbildning m m ganska 
snabbt anpassats till utvecklingen av nya 
vapensystem och vapenbärare, har följ
samheten vad avser bas- och underhålls
tjänsten varit betydligt sämre. Det känns 
därför i detta sammanhang angeläget att 
avslutningsvis understryka vikten av att 
detta arbete nu drivs med kraft och mål
medvetenhet. så att vi så snart som möj
ligt anpassar bas- och underhållstjänsten 
till de krav som till stor del kan ställas re
dan på dagens organisation. Mycket har 
helt visst gjorts på senare tid, men ännu 
återstår ett omfattande arbete innan vi 
har skapat en väl avvägd och optimalt di
mensionerad bas- och underhållsorga
nisation som kan ge våra moderna sjö
gående förband den tillgänglighet och 
den uthållighet som är en förutsättning 
för att de skall kunna lösa sina uppgifter 
i såväl fred som krig. 

15 
En svensk full 

Respektingivande verkan 
Bildserien nedan är tagen från ett av de många provskott som föregått serie
tillverkningen av den nya svenska sjömålsroboten RBS15. Modern teknik och 
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beställda. Längre serier, samordnad utveckling och standardiserat underhåll 
ger stora rationaliseringsvinster. 
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God jaktlycka, Landsort! 
Nu i dagarna tar marinen ett helt 
nytt minröjningssystem i bruk. Det 
ska göra det möj ligt att hitta intelli
genta minor och andra föremål som 
inte hör hemma i våra vatten med 
hjälp av ny teknik. 

Systemet kallas 9MJ 400 och har 
utvecklats av oss på Philips Elektro
nikindustrier i samarbete med Racal 
Simulators and Marine Systems Ltd 
i England. Det bygger på en konti 
nuerlig övervakning och kartlägg
ning av bottnarna under fredstid . 
När bottentopografin avsökts och 
reg istrerats i databanker kan man 
sedan se alla förändringar vid en 
förnyad avsökning. Till och med så 
små föremål som ölburkar kan upp
täckas. 

Systemet kan även kompletteras 
med optronisk eldledning för luft
försvar, till exempel Philips 9LV100. 

HMS Landsort är det första i 
raden av sex nya minjaktfartyg för 
den svenska marinen som ska ut
rustas med det nya systemet. Hon 
kommer att få ge sig in i hetluften 
från första stund. Vi på Philips Elek
tronikindustrier kan bara stämma in 
i kören av röster som höjs över hela 
landet God jaktlycka, Landsort l 

styrindikator 
Utnyttjas av rorgängaren vid manuell styrning 
under minjakt Fartyge ts läge presenteras i 
förhållande til l det aktuella sökspåret 

' l 
l 

stridsledningsindikator 
Visar en bild av det aktuella yt-, luft- och 
undervattensläge t, vi lket utgör underlag för 
takti ska beslut. 

X-Y plotter 
Alla data under minjakten registreras på X-Y 
plo ttern. Till exempel förfl yttn ingen relati vt 
sökplanen, det täckta sökområdet samt min
data som posi tion, djup och typ av mina. 

······-~ 
Sjökortsbord 
På sjökortsbordet lägger man ut söko mråden 
vid minjakt och matar in navigeringsdata. 
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- -Navigeringsindikator 
Presenterar navigeringsinformation som po
sition , kurs och fart samt fartygets läge i för
hållande til l den utlagda navigeringsp lanen. 

Optroniskt sikte 
Sik tet kompletterar 9MJ 400-systemet så att 
det blir möjligt att även följa yt- och luftmål 
och styra pjäser för yt- och luftmålsbekämp
ni ng. Mål följningen sker med hjälp av TV- eller 
!R-teknik. En laser mäter avståndet till målet. 

Ledamoten Hermrm Fältström presenterades i nr 2. 
HERMAN FÄLTSTRÖM 

Försvarsmaktens befälsbehov 

Befä lsbehovsu tredningen har fram lagt 
sitt betänkande (Ds Fö 1985:3). 

Utredningen ha r syftat till a tt klarläg
ga krigsorganisationens behov såvä l 
kvantitativt som kvalitativt i början av 
1990-talet. Detta syfte har icke upp
nåtts. Utredaren har utan i utredningen 
angivna motiv accepterat den personal
ram avseende fast anställ d personal (yr
kesofficerare) som lades fast i FB 82. 
Huruvida detta behov stämmer överens 
med aktuellt behov att såvä l producera 
krigsförband och utbilda yrkesofficerare 
som det minimikrav som eventuellt kan 
stä llas avseende krigsorganisationens be
hov av yrkesofficerare framgår ej. Där
med torde utredningen i detta avsee nde 
vara av begränsat värde. 

En översikligt granskning, i huvudsak 
kapitelvis , av utredningen följer nedan. 

Allmänna grundförutsättningar 
Enligt min uppfattn ing är det viktigt att 
understryka att en av målsättningarna 
med den nya befälsordningen " var och är 
att förbättra yrkesutbi ldningen av yrkes
officerare så att fredsorganisationen till
försäkras en hög utbildarkvalitet vid plu
ton respektive skickliga delsystemledare 
och tekniker." Den nya befälsordningen 
innebär ett system med extrem intern
rekrytering. Efter pensionsåldershö j
ningen (1972) är det militära yrket ett 
li vstidsyrke. All utbildning och kompe
tensuppbyggnad för officerarna sker helt 
inom försvarets ram. Detta ställer stora 
krav på att vidareutveck lingsmöjlighe
terna för den militär·a personalen är go-

da. Annars riskeras elen eftersträvade 
höga kvaliteten. 

Avgränsningar 
Jag de lar uppfattningen att antalet freds
tjänstgörande yrkesofficerare i första 
hand ska ll bestämmas av krigsorganisa
tionens behov . Detta behov utgörs eme l
lertid ej endast av ett bedömt behov då 
vi är krigsorganiserade. Ä ven behovet 
att producera krigsförband och yrkesof
ficerare samt att med fredsorganisatio
nens resurser lösa andra uppgifter än den 
direkta krigsförbandsproduktionen mås
te ingå i den totala behovsberäkningen. 
Sjä lvfa llet utgör varje bedömt krigsor
ganisatoriskt yrkesofficersbehov en mi
niminivå intill den gräns, då samtliga re
servstats-, reserv- och värnpliktsoffi
cerare är ersatta med yrkesofficerare. 

Nuvarande personalmål , senast fast
lagda i FB 82 , utgör med vid beslutet 
kända förutsättnin gar den lägsta accep
tabla gräns för att erhå lla en rat ione ll 
produktion. Krigsorganisationens in
nehåll av yrkesofficerare bedömdes om 
inte helt bra så acceptabe l. De fö ränd
ringstendenser som fanns redan i an
slutning till FB 82 har förstärkts. Riks
dag och regering har lagt och kommer 
att lägga ökade krav på försvarsm akten 
redan i fred. Därmed ökar också be
hovet av yrkesofficerare. 

En ligt min uppfattning är nuva rande 
personalmål därför låga. Denna "brist'' 
kommer att gå ut över utbildningsorga
nisationen samt våra möjlighete r att 
med rimliga uppoffringar från yrkesoffi-
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cerarnas sida innehålla ställda bered
skapskrav. Exempe lvis skulle en ökad 
fu ll bemanningsgrad inom kustflottan 
minska belastningen totalt sett för den 
sjögående personalen. Detta är för när
varande inte möjligt att uppn ~t med nu
varande personalramar. Jag de lar så le
des inte utredningens förnekande av det 
ytterligare behovet av yrkesofficerare 
( 125 y o) som chefen för marinen har be
gärt. 

Jag kan delvis instämma i utredarens 
uppfattning om kraven på en balanserad 
befälsstruktur. För att ba lans ska ll råda 
krävs även att förtidsavgångarna ligger 
på en rimlig nivå. Så är fa ll et ej för när
varande . Detta förh {t!Jancle indikerar ba
lansproblem. 

För att möta detta problem krävs att 
utvecklings- och befordringsmöj ligheter
na upplevs som goda av yrkesofficerar
na. Krigsbefattningen och fredsbefatt
ningen bör ligga på samma nivå. Av det
ta fö ljer att fredsorganisationen kompe
tensmässigt och inom respektive kompe
tensnivå måste medge acceptabla ut
vecklingsmöjligheter. Arbetsuppgifter 
inom fredsorganisationen finns - den är 
··underdimensionerad.. då det egentli
gen ej förutsätts en samtidighet såväl av
seende grundutbildningsförband och i 
fred krigsorganiserade förband med 
krigsliknande uppgifter. Detta gäller så
väl grundutbildningen som beredskaps
tjänst på förband och i staber. 

Uneler inga omständigheter kan jag ac
ceptera att .. fackutbildning som bara fö
rekommer inom försvarsmakten bör 
prin<:ipiellt stå öppen för alla anställda ... 
En stor del av fackutbildningen syftar till 
krigsuppgifter och krigsplacering i krig. 
Det bör i detta sammanhang uppmärk
sammas att den extremt internrekrytera
de yrkesofficersutbildningen grundar sig 
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på en successiv miljö-. erfarenhets- och 
fackutbildning. 

De tta utgör så ledes grunden för nuva
rande utbildn ingssystem. Att i detta 
sammanhang bara ens överviiga en "si
dorekrytering" av civilanställd personal 
till tjänste r som kräver militär miljö- och 
fackkunskap är befängt. Det är ett hån 
mot i försvarsmakten utbildade och an
stä ll da yrkesofficerare. alla kategorier. 

Om elen föreslagna utvecklingen kom
mer t ill stånd kommer med säkerhet så
väl attraktionen och därmed rekryte
ringen till yrkesofficer att minska som 
förtidsavgångarna att öka. l de fall den
na typ av utbi ldning krävs för civila 
tjänster är det fe l att tjänsterna är civila. 
De bör i så fa ll göras om till militära. 
Icke tvärt om' 

r första hand måste de yrkesofficerare 
som krävs för krigs- och fredsorganisa
tionen beredas plats och ha bra utveck
lingsmöjligheter, såväl nivåmässigt som 
inom den tjänstenivå vederbörande väl
jer att stanna. En omvandling av militära 
tjänster till civi la är så ledes enligt min 
uppfattning helt oacceptabelt. Förutom 
att handlingsfriheten vad gäller krigspla
cering ökar med större andel yrkesoffi
cerare ökar även uth ålligheten inom 
krigsorganisationen. 

Den militära personalen har. som jag 
tidigare påpekat, rekryterats och ut
bildats i e tt extremt internrekryterings
system. Detta ställer särskilda krav på 
försvarsmakten som arbetsgivare vad 
gäller utvecklingsmöjligheter m m. Det 
finns enligt min uppfattning inge n anled
ning att inrätta motsvarande internrek
ryteringssystem för civil personal. Finns 
denna anledning trots allt, torde be
hoven av civil personal omgående behö
va omprövas och dessa tjänster omvand
las till militära . Enelast avseende detta 
senare föreligger anledning att närmare 

låta utreda elen civi la personalens ut
veck lingsmöjlighcter. 

Chefen för marinen måste slå vakt om 
s ina yrkesofficcrare. deras kvalitet och 
kompetens samt yrkesstolthet och -kun
nande . Brister inom detta område kom
mer att utmana organisationen. Det 
hjälper lika lite med stor andel civila 
tjän ste män. om vi har brist på yrkesoffi
cerare för utbildning och beredskaps
tjänst samt stridsinsatser i krig, som om 
sjukhusen har överskott på ekonomiper
sonal men brist på läkare när operatio
ner skall genomföras. 

Befogenheter ~fråga 
om personalplanering 
Det är inte rimligt att öka informations
mängd och rapporteringsrutiner utöver 
vad som ingår i ordinarie planerings- och 
budgetarbete . Det kan dessutom kons
tateras att beslut om förändring av rek
rytering påverkar tillgången på yrkesof
ficerare först en bit in på 90-talet. Perso
naltjänsten kan aldrig skötas som en 
ekonomisk reglering år från år. Förslaget 
är befängt. Dessutom strider det mot de 
delegerings- och decentraliseringssträ
vanden som regering , överbefälhavare 
och försvarsgrenschef strävar mot. 

Även huvudprogrammen 4 och 5 be
höver tillgodoses kvalitativt och kvan
titativt samt å lclersmässigt. Behoven för 
dessa måste bedömas (be6lknas) på sak
liga grunder och inte mot bakgrund av 
att möjliggöra en viss begränsad tillgå ng 
på yrkesofficerare i fredsorganisation. 
Ledningsfunktionen mås te få den kvali
tet som erfordras. Detta är viktigt, inte 
minst från förtroenclesynpunkt. 

Befälsbehov och befälstillgång 
På samma sätt som i den övergripande 
behovsanalysen (avsaknaden av) så ut-

nyttjar utredaren en reduktion av perso
nalreserven för yrkesofficerare för att få 
"debet och kredit" att gå ihop. Det hade 
varit naturligt. om en hotbildsutveckling 
och de säkerhetspolitiska förändringarna 
sedan ÖB personalutredning 1976 hade 
värderats. Detta har ej genomförts och 
måste betraktas som en anmärknings
värd brist. Utredaren har således ej visat 
på ett enda sakskäl , varför personal
reserven för yrkesofficerare kan minskas 
utom för att få matematiken att gå ihop. 
Detta utgör tydligaste tecknet på de 
principer som genomsyrat utredningen: 

" inte fler yrkesofficerare än i FB 82 obe
roende av uppgifter. Om så skulle bli fal
let skapa nya civila tjänster och utnyttja 
pensionärer och vpl uneler grundutbild
ning." 

l detta avsnitt finns även exempel på ett 
personalfientligt och cyniskt resonemang 
som jag inte kan acceptera. Enligt min 
uppfattning bör personalramarna vara 
sådana att även personal som icke kan 
krigsplaceras kan ges arbetstrygghet och 
få fortsätta som yrkesofficerare. Yrkes
officerare kan likaväl som andra grupper 
i samhället råk a ut för sjukdom. sociala 
problem m m vilket gör att krigsplace
ring ej är lämplig, men som ej förhindrar 
honom att fullgöra sina fredsuppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. 

J ag delar inte heller utredarens grund
syn att yrkesofficeren i första hand an
ställs för att fullgöra uppgifter i krig. Yr
kesofficeren anställs såväl för krigsupp
gifter. so m för fredsuppgifter att utbild a 
krigsförband och yrkesofficerare, som 
för att bl a upprätth ålla beredskap och 
utveckla försvarsmakten med hiinsyn till 
den framtida stridsmiljön. Det är lika cy
niskt att hävda att vi i första hand ut
bildar och anställer läkare för att opere-
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ra och obducera och inte för den före
byggande vården. 

Utnyttjande av befäl 
i krigsorganisationen 
Av utredningen framgår att den ål 
dersmässiga prioriteringen mera är frå
gan om det arv i form av personal som 
finns inom den nuvarande organisatio
nen än krav på personal i rätt ålder för 
rätt uppgift. 

Befäl i å ldersskiktet 23-45 år är av
görande för effekten i krig. Lösningar 
bör sökas som möjliggör att ä ldre militär 
personal bereds utrymme inom försvars
makten (hpg 5) och to talfö rsvaret i öv
rigt för att på så vis få möjligheter till 
ökad rekrytering av yngre personal. Det
ta i stä llet för att man som nu tvingas till 
att acceptera en höjning av medelåldrar
na inom alla befattningsskikt. 

Det var just detta som inte skulle bli 
fallet vid pensionsåldershöjningen utan: 

- bibehållna befordringsmöjligheter . 
- arbetsuppgifter för äldre personal. 
- bibehållen eller minskad flyttningsfre-

kvens. 

Dessa grundprinciper måste fortfarande 
vara giltiga. 

Jag kan ej acceptera den utökade voly
men yrkesofficerare som enbart går ige
nom militärhögskolans et t-å riga högre 
kurs. Detta leder till förgubbning och är 
ytterligare e tt uttryck för den cynism 
som präglar utredningen vis a vis yrkes
officerskategorin. 

Utredare ns förslag att ··25 befattning
ar som i expertgruppsunderlaget tagits 
up19 som militära förs över till civila be
fattningar" görs helt utan några motiv 
eller några som helst sak liga skäl att det
ta är möjligt. Samme utredare fann för 
övrigt i MTU välgrundad anledning att 
inom und-säk-funkt ionen omvandla des-
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sa tjän ster från civi la till militära. vi lk e t 
också genomfördes . 

Nivågruppering 
Jag ifrågasätte r poiingvärderingssys
temet. Detta ä r e n "kamrerarmentali
tet" som en li gt min uppfattning är helt 
främmande i en modern personalhan
tering. Det bör i ställ e t vara så att för
bandsproducenten får väga satsn ingen 
mellan kvantitet och kvalitet såväl när 
det gäller mate rie l som personal. 

Prövning borde i stället ha skett om 
hotbild och teknikutveckling m m har 
förändrats i någon riktning och därvid 
avgöra o m det kan anses motive rat att 
höja eller sä nk a nivågrupperingen för 
krigsbefattningen. Detta hade givit ett 
bättre resultat så tillvida att de tidigare 
nivågrupperingarna inte hade vari t he lt 
felaktiga. Det finns he ll er ingen anled
ning att tro att så skulle vara fallet. Det 
som är mest förvånande är att öve rbefä l
havaren och försvarsgrenscheferna ac
cepte rat utredarens metodik i detta av
see nde . 

Det bör också vara försvarsgrenschef 
obetaget att även fortsättningsvis höja 
e ller sänka nivåerna på personalen i de 
o lika krigsbefattningarna inom ramen 
för tilldelade personalresurser. För
bandsproducenten torde äve n framgent 
veta bäst vilka krav som ställs på de olika 
krigsbefattningarna. 

Exemplet och motiven för att niv å
gruppera sekonder på nivå 5 uppvisar ut
redningsmannens bristande kompetens 
at t fullgöra sitt utredningsuppdrag. Om 
denna kompetens hade funnits , så hade 
det naturliga resultatet blivit att sekon
derna ska ll placeras in på samma niv å 
som fartygscheferna. 

Icke ständigt fredstjänstgörande 
personal 
Det kan inte vara logiskt att fylla upp 
brister och oba lanser (tillfäll iga) i perso
nalstrukturen genom reservstatsinsti
tutioncn. Om så skall ske bör ju denna 
stimuleras - d v s uppmana till förtids
avgång av de yrkesoffice rare som ger 
upphov till oba lans - vilke t rimligtvis 
också ökar obalansen. Åtgärder bör i 
stä ll et vidtas så att den dyrt utbildade 
personalen kan utnyttjas inom organisa
tionen. 

Sjiilvklart bör rese rvstatsin stitutionen 
utn ytt jas så att de. som trots a llt går till 
avsked i förtid. kan tillgodogöras i krigs
organisat ionen men då ej för att lösa 
obalanser inom yrkesofficerskåren. Des
sa obalanser måste rättas till på annat 
sätt. 

Pensionså ldern är redan nu i förh å l
lande till andra länder ovanligt hög för 
militär personal. Att indirekt höja denna 
ytterligare genom en "förlängd" krigs
place ring innebär en kvalitativ försäm
ring av och e n klar medelåldershöjning i 
krigsorganisationen. Ä ven denna metod 
syns snarare ha sin grund i att hålla an
talet yrkesofficerare så lågt som möjligt 
än ett sakligt motiv eller behov. 

Yrkespersonalens användande 
Utredarens förslag a tt skapa förutsätt
ningar för en begränsning av anta let yr
kesofficerare, såväl genom ett utökat ut
nyttjande av värnpliktiga befä lsuttagna 
som genom slopande av (begränsning av) 
åldergränser för äldre militär personal är 
oacceptabelt . 

Detta är dels fel (vem utbildar befäls
uttagna värnpliktiga?). dels innebär det 
en systematisk förgubbning av utbild
nings- och krigsorganisationen och en 

försämring av utvecklingsmöj li gheterna i 
yrket för elen militära personalen. 

Detta se nare ä r a ll varligt och kan på
verka rekryteringen negativt i elen nya 
befälsorclningen. Det kan redan i dagens 
läge förmärkas tenelenser till viss be
svikelse inför framtida utvecklingsmöj
ligheter inom a ll a nivåe r. Sålunda har 
förtielsavgångarna uneler de senare åren 
märkbart ökat. 

All utbildning och kompetensupp
byggnad sker helt inom försvarets ram. 
Den militära personalen är helt hänvisad 
till försvaret för sin utveckling. Det gäl
ler därför att särskilt värna om denna ka
tegori och därmed skapa förutsättningar 
för ett rationellt utnyttjande under hela 
anställnin gstiden. 

En utökning av antalet militära tj äns
ter (även på bekostnad av civi la tjänster) 
ger uppenbara fördelar: 

- Inom samma personalram e rh ålls en 
ökad andel militärt utbildad personal 
vilket gynnar krigsorganisationens be 
hov av chefer och beredskapssystemet 
i stort. 

- Utbildningsorganisationen kan hållas 
ung och vital vilket gynnar en effektiv 
värn pi i ktsutbi Id ni ng. 

- Utvecklingsmöjligheterna för yrkes
officerarna förbättras vilket borde ge 
en fortsatt hög kvalitet på rekrytering
en till officersyrket i elen nya befäls
ordningen . 

Det finns således inga sak liga skäl att 
omvandla militära tjänster till civila. Ut
redaren pekar ju själv på problem att in
nehålla krigsorganisationens krav av 
yngre befäl. Trots detta vill han genom 
minskat antal militär tjänster försvåra 
och försämra utvecklingsmöjligheterna 
för det yngre befälet. Detta är en inko n
sekvens , uppn åeld genom kravet att an-

189 



talet yrkesoffice rare skall hå ll as så lågt 
som möjligt. 

Befälsbehoven 
Genom att utnyttja yrkesofficerare på 
fredsnivå V samt förtidsavgångna och 
pensionsavgångna yrkesofficerare skapar 
utredaren en teoretisk balans som lede r 
till slutsatsen att fredsbehoven måste 
minskas. Annars saknas denna balans 
fred - krig. Rationaliseringar ~lr återigen 
nyckelordet . Och detta trots att det i 
praktiken finns brister avseende tillgång
en på fredstjänstgörande yrkesoffi
cera re. Hela resoneman get är så befä ngt 
att det förtjänar få kommentarer. 

Med denna snurnga räknemetod 
konstateras ett ''överskott p~t 80 yrkes
officerare inom ramen ". Utredaren fö
reslår at t fredsbehoven skall minskas ge
nom att utnyttja pensionsavgångna yr
kesofficerare inom sjöfartsverket samt 
genom att arvodesanställa reservoffi
cerare. 

U tredare n bejakar så ledes behovet av 
yrkesofficera re samtidigt som han vi ll re
ducera dessa för att få e kvationen att gå 
ihop. Samtidigt har han tillgodoräknat 
sig såväl förtids- och som pensionsav
gångna yrkesofficerare för att Ht ner "be
hovet i krigsorganisationen ... 

Hela avsnitte t är dubiöst och bör ej ac
cepteras. Chefen för marinen bör slå fast 
att nu planerade tillgångar . inkl tillskot
tet på 125 yo. utgör ett minimibehov 
mot bakgrund av de krav som krigsor
ganisat ionen samt förbandsproduktio
nen och övrig beredskaps- och fredsorga
nis.ation genererar. Detta möjliggö r en 
hå rt "slimmad" men med nu kända för
utsättningar rationell verksamhet. En 
ökad tillgång på militära tjänster in om 
nuvarande totala personalram skulle yt
terligare förbättra förbandsproduktio-
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nen. göra verksam he ten rationellare 
sam t ö~ka t uthålligheten i krigsorganisa
tionen. Till sam ma kostnad sk ulle så le
des förbättrad e ffek t i krig samt högre 
beredskap i fred kunna e rh å llas. 

De slutsatser so m utredaren kommer 
fram till bygge r p[t a tt han återigen 
frångår sin grundprincip att krigsorga

nisationens behov i första hand skall sty
ra antalet yrkesofficerare i fred. Det bör 
sä rskilt uppmärksa mmas att a ll a jäm
förelser mellan krigsorgan isat ionsbe
hovet som utredaren kommit fram till 
och tillgångnarna i fred bygger på nuva
rande personalramar. Personalramar 
so m är lågt satta och beslutade i FB 82 . 

Någo n utredning om fredsorgan isa
tionsbehovet har naturligtvis ej genom
förts. Det ligger inte inom ramen för ut
redningsdirektivet. Trots detta spekule
rar utredaren om ytter ligare rationalise
ringsutrymme i fredsorganisat ionen . 

* 
Sammanfattningsvis kan jag konstate

ra att i en utredning av detta slag måste 
man utförligt behandla, analysera och 
söka klarlilgga de förändringar i kraven 
på krigsförbanden och dess chefer som 
de säkerhetspolitiska förändringarna, 
hotbilds-, materiel- och taktikutveck
lingen ställer. 

Detta saknas i utredningen och måste 
betraktas som anmilrkningsvärt och som 
en a ll va rli g bri st i utredningen. 

statsmakterna tillmäter beredskaps
frågorna och därmed kraven på förbätt
rad insatsberedskap i fred , mobilise
ringsberedskap och -säkerhet ökad bety
delse. Möjlighete rna till den angivna 
kvantitets- och kvalitetsförsämringen 
avseende tillgången på yrkesofficerare 

so m utrednin ge n ger uttryck för ve rk ar 
därmed min <>t sagt tvive lak tiga. 

Utredare n ger även uttryck för e n cy
nisk och personalfientlig syn vad gä ller 
förslag so m berör sta ten so m arbets
givare. Detta ~1r oacceptabe lt. 

Utredningen andas förutsättningen att 
anpassa krigsorganisationsbehovet efter 
nuvarande fredsorganisatoriska perso
nalramar. Inte att granska det ege ntliga 
krigsorgan isalionsbehovet. 

Om utredningen kommer att ligga till 
grund för beräkning av och utnyttjande 
av personalen tn om försva rsmakten 
komme r den verksamt att bidraga till en 
såvä l kvalitativ som kvantitativt minsk
nin g av rekryteringen till yrkesofficersyr
ket . Den komm e r så ledes att motverka 
si'tvä l intentionerna med den nya befäls
ordninge n som en väl fungerande och ef
fekt iv krigsorganisation. 
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FINNBODA 

finns mitt i Östersjön 
och ger snabb service. 

VI REPARERAR. 

VI BYGGER OM OCH BYGGER NYTT. 

VI HAR 5 DOCKOR OCH EN STAPEL. 

AB FINNBODA VARF 
Telefon: 08/44 08 20. Telex : 104 16 

Box 11529 

100 61 STOCKHOLM 

Ledamoten 
ALLAN KULL 

En "mobilisering" för 100 år sedan 

På våren 1885 var liiget i Europa långt 
ifrång lugnt. Ryssland sökte få ökat in
flytande i Bulgarien och hade året innan 
tagit Mer v, blivande jänrvägsknutpunkt 
nära Afganistan. Nu ämnade ryssarna 
flytta fram sina positioner innanför den 
afganska gränsen (i dagens läge kä nn er 
man igen tendensen). Framstöten rik
tade sig mot Indien , Englands största 
kronkoloni , varför e tt ryskt-engelskt 
krig syntes närma sig. Flera länder mo
biliserade . (Afganska gränsfrågan regle
rades år 1887). 

Ryska Östersjöflottan bestod av JO 
pansarfregatter, 13 monitorer , (något 
underlägsna våra 2 kl pansarbåtar), 10 
kanonbåtar , 90 små torpedbåtar (ett arv 
från 1877-78 års krig). varav en stor del 
var rustad. (Bestyckningen bestod hu
vudsakligen av bakladdningskanoner). 

I Portland rustades en engelsk eskader 
avsedd att operera i Östersjön, beståen
de av 12 slagskepp/pansarfregatter. l 
ramm- och torpedfartyg, 6 kryssare, 15 
kanonbåtar, 8 hjälpkryssare och 16 små 
torpedbåtar med l depåfartyg. (Enbart 
mynningsladdade kanoner fanns.) 

I Sverige hade 1882 och 1883 endast få 
fartyg varit rustade från början av juni , 
bl a två 2 kl pansarbåtar (våra starkaste 
fartyg). U n der 1884 medförde tydligen 
å ngfregatten Vanadis· världsomsegling 
att inga 2 kl pansarbåtar rustades, en
bart fartyg för skjut-, torped- och min
sko lorna i maj. Men 1885 haglade rust
ningsorderna redan i apri l; då rustades 
sammanlagt: chefsfartyget Drott, tre (av 
våra fyra) 2 kl pansarbåtar (större mani-

torer), fyra l kl kanonbåtar, fyra 3 kl 
pansarbåtar (mindre monitorer) , tre 2 kl 
kanonbåtar , torpedfartyget R an med tre 
torpedbåtar. (Alla hade bakladdnings
kanoner. utom 2 kl kanonbåtar.) 

För att inte - som skedde trettio år 
tidigare under Krimkirget - en främ
mande flotta skulle kunna baseras på 
Gotland, ankom redan den 17 april till 
Slite 2 kl pansarbåten Thordön , l kl ka
nonbåten Rota , 2 kl kanonbåten Astrid 
och till Fårösund 2 kl pansarbåten Tir
fing , l kl kanonbåten Skuld , 2 kl kanon
båten Alfhild samt senare torpedfartyget 
Ran med 2 kl torpedbåtarna Seid och 
Rolf. Den Il maj tillstötte ångkorvetten 
Balder nyss återkommen från långresan 
till Sydamerika. Slutligen anlände Min
avdelningen med korvetten Lagerbjelke 
(bogserad av Drott , en något nedsät
tande sysselsättning för ett chefsfartyg) 
jämte minutläggarna (ångkranpråmar
na) l och 2. Utom minor medfördes för 
försvar av inloppen sex 12,2 cm fram
laddningskanoner M/73 med 25 skott per 
kanon. Dessa fartyg utförde ''bevak
ningsövningar" fram till i slutet av maj, 
vilket väl motsvarar vår tids " neutrali
tetsvakt" . Änglinjeskeppet Stockholm 
(skolfartyg) utlades som vaktfartyg på 
Karlskrona redd till den 23 juli. 

Som så många gånger både förr och se
nare fick flottan med otillräckliga medel 
fullgöra sin plikt; till all lycka blev det 
denna gång ingenting allvarligt. Opera
tionerna ägde rum utanför Gotland, men 
de flesta fartygen var byggda för opera
tioner i eller nära skärgården . 3 kl pan-
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r 
sarbåtar och 2 kl topedbåtar ägde knap
past erforderlig sjödugl ighet. vilket kan
ske även gällde l kl kanonb[ttar. Först 
följande år tillkom vår l kl pansarbåt 
Svea. som inledde en epok med en kärna 
av sjödugliga fartyg och som avslutades 
med ('T-båten") Sverige. Gustaf V och 
Drottning Victoria (till slut ersatta av 
kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon). 

Den i Portland samlade enge lska Ös
tersjöeskadern kom aldrig in i Östersjön. 
emedan det politiska läget ansågs ha sta
biliserats. varför eskadern utnyttjades 
till övningar och dragande av erfarenhe
ter. bl a hur torpedbåtsfaran skul le mö
tas. 

l Sverige utnyttjades det osedvanligt 
stora antalet rustade fartyg till övningar. 
som avs lutades med en stor krigsövning 
den 11-13 juli. Den anfallande styrkan 
utgjordes av 2 kl pansarbåten Tirfing. 
ångfregatten Vanadis (representerande 
pansarfregatt med 2 svåra. 6 medelsv[mt 
kanoner och 4 ksp). ängkorvetten Bal
der (representerande pansarkorvett med 
2 svåra. 4 medelsvåra kanoner och 4 
ksp) , l kl kanonbåtarna Rota. Skuld och 
Biencia samt 6 ångslupar med stång
torped (representerande 2 kl torped
båtar). Försvaret förfogade över 2 kl 
pansarbåtarna Thordön och John Erics
son. l kl kanonb[ttarna Astrid och Alf
bild, torpedfartyget Ran. l kl torped
båten H u gin, 2 kl torpedbararna Seid 
och Rolf. stångtorpedbåten 6. 3 ång-
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slupar (med stångtorped) sam t 250 man 
infanteri med 4 fältkanoner j~imte ar
me ns befästningar vid Waxholm i bak
grunden. Resultatet blev trol igen det 
vanl iga: att fienden blev slagen varefter 
Högste Befälhavaren. konteramiral Wir
gin. kunde förrätta kritik pa Trä\havet. 
Flottan fick åter föra ett tänkt krig i 
Stockho\ms skiirg[ml. kanske också för 
att armens kustbefästningar \angt inne i 
Waxholmsområdet skulle kunna deltaga. 

För 1885 må ~iven några andra expedi
tioner nämnas. Ångfregatten Vanadis 
seglade med aspiranter till Leith. dit 
~i ven ängkorvetten Baleler seglade. Å ng
korvetten Saga (vårt sista träbygcla ör
logsfartyg) seglade till Brest och Lerwick 
med kadetter. Vår sista l kl kanonbåt, 
Edda. levererades och bogserade på hös
ten den nybyggda ångkOI·vetten Freja 
(vårt sista riggade örlogsfartyg) till 
Karlskrona. Senare deltog Edda i upp
visningarna i Öresund av Norclenfelts 
första ubåt. Hjulängaren Skölclmön och 
2 kl kanonbåten Sigricl stod till stations
befälhavarens i Stockholm förfogande 
(Skölclmön även för konung Oscar Il:s 
färder) samt ångfartyget Kare till Varvs
chefens i Stockholm förfogande. 

Av alla här nämnda örlogsfartyg flyter 
- märkligt nog - ännu i denna dag Kare. 
125-årig. nu uneler namnet Teaterbåten. 
I Göteborg planerar man att istandsätta 
f el oljepråmen Sölve (f el 3 kl pansarbat) 
i sitt ursprungliga skick som monitor. 

scania-di 

Sjugånger 
Minfartyg. 
Fyra Scania DS\14 för framdrivning. 
Två Scania DS\11 i hjälpaggregat 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet 

i Marinens Fartyg 

Ubåt av Näcken-typ. 
En Scania DS 11 driver fartygets hjälp
aggregat. 

Scania i de nya Robotfartygen. 
Två Scania DSI14 i hjälpaggregaten. 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet 



Med en kombination av 
målsökning och trådstyrning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradeträdstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerner med 
mälstikningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. Värt nya företags-märke 
unik precision och läng räckvidd vid hög fart. är en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
dä det gäller vapenplattformar och mäl. har samverkat till den positiva utveckling som 

- FFV upplever 

;~-----------------------V"F'V Forsvarsmateriel 631 87 EsKilstuna 

l nr l och 211985 och även i detta nummer förs en debatt om gemensam grundsyn. 
Upprinnelsen till debatten är ett inträdesanförande som ledamoten Claes Tomberg 
höll i Kungl Krigsvetenskapsakademien. Ä ven om det verkar något bakvänt att låta 
detta inlägg komma ejier sina debattinlägg har redaktionen ansett den vara intres
sant även för de av tidskrijiens läsare, som inte också läser Kungl Krigsvetenskaps
akademiens handlingar och tidskrift. Med benäget tillstånd återger vi här 

CLAES TORNBERGS 

"Sjömakt eller vanmakt" 

strategiskt tänkande 
Sjömakt eller vanmakt som rubrik på 
mitt anförande kan te sig provocerande. 
Det ä r också avsikten! 

Vi har sedan andra världskriget inte 
blivit så provocerade som na tion och för
svarsmakt som genom de fortlöpande, 
avsiktliga kränkninga rna av vårt sjöte r
ritorium och nyligen också i luften. Vi 
måste återskapa respe kt och förtroende 
både utåt och inåt för vår vilja och där
med förmåga att svara upp mot de krav 
svensk säkerhets- och neutra litetspolitik 
ställer. 

Varför har vi hamnat i detta läge? Jag 
skall inte här analysera om skuldbördan 
skall läggas på den politiska eller militä
ra ledn ingen . I stället kommer jag att 
analysera, huruvida vi i vårt marina tän
kande längre tar hänsyn till de grundläg
gande sjöstrategiska teserna. Teser som 
vuxit fram ur historiska erfarenheter och 
som alltjämt är giltiga enligt våra sam
tida militära tänkare i såväl väst som öst . 

De strategiska begreppen 
'' Sjömakt'' definieras av den sovjetiske 
marinchefen am iral Gorsjkov som: 

' 'det komplex av komponenter , som hav 
och oceaner öppnar för byggandet av 
kommunismen" 

Sjömakten utgör så lunda en ligt Gorsj-

kov en integrerad de l av de politiska 
medlen för att nå det övergripande må
le t. 

I angl o-saxiskt tänkande brukar man 
inte betrakta sjömaktsbegreppet så to
ta lt som Gorsjkov utan mer inriktat på 
den sjömilitära förmågan att till se att ha
ven kan utnyttjas för de egna syftena och 
försvåra motst åndarnas utnyttjande . 

För vår egen del talar vi numera en
dast om begreppet sjöma kt när super
makterna behandlas. Det egna behovet 
av en sjömakt inom ramen för vårt total
försvar och i övrigt inom säkerhetspoliti
ken har suddats ut. 

., Herravälde till 5jöss" kan vara mer 
eller mindre starkt. 

- Absolut herravä lde innebär fullständig 
kontro ll över et t havsområde. 

- Bestritt herravälde innebär a tt båda 
sidors operationsfrihet är hotad. 

- Tillfälligt herravälde innebär en be
gränsning i tiden. 

- Lokalt herravä lde innebär en begräns-
ning till ett mindre o mråde . 

Till skillnad från landterri tori et kan ha
vet inte erövras e ller besittas. Detta är 
sa nnolikt elen vanligaste orsaken till att 
många inte fullt ut förstår den djupare 
skillnaden mell an krigföring till sjöss och 
till lands. stridskrafter kan inte fortvara 
och upprätta fronter till sjöss so m man 
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r kan på land. Fasta försvarslinjer kan inte 
etableras . Ockupation är ett okä nt be
grepp till sjöss . Nej, sjökriget handlar 
egent ligen bara om e n e nd a sak nämli
gen havet som transportväg. Framgång
ar ska ll inte främst mätas i sä nkta st rids
fartyg utan i egna genomförda och för
hindrade fientliga sjötransporter. 

"Projection of forces" har a lltid hos 
nat ioner med stark sjömakt varit en 
betvingelsemetod för att nå de politiska 
målen. Här finns ingen skilj e linj e me ll an 
krig och fred. Det behöver så lunda inte 
enbart ske genom öppna krigshandlingar 
i form av invasion. De kol o nial a sjö
makternas kanonbåtsdiplomati innebar 
at t man med mindre sjöstyrkor kunde 
påtvinga svagare stater sin vilja. 

Vi kan nu också tal a om e n ubåtsdiplo
mati där sjömakten utnyttjas för att 
framtvinga en anpassning av vår säker
hetspo litiska hållning. Såväl ubåtsope
rationerna som de bakom liggande poli
tiska på tryckningarna sker fö rtäckt. 
stutsatsen måste ändå b li att det är fråga 
om e n form av kanonbåtsdiplomati vi ä r 
utsatta för. Det återstår e ndast som 
ub åtsskyddsko mmissione n uttryckte 
det, 

''att med egna militära resurser förhind
ra att kränkningarna fortstMter". 

Har vi ännu rätt först ått detta? - Knap
past! 

Vi gö r vissa anpassningar för att de
fensivt söka skydda oss . Men har vi för
ståt t att bygga upp e tt försvar mot sjö
makter som till fullo drar fördelarna av 
havet? Ja - som till och med utnyttjar 
vå~a naturliga försvarsmöjligheter -
skä rgå rd a rna till sina syften. 

Vi kan effektivt bestrida motstånda
ren hans kontroll över våra omgivande 
havsområden om vi lär oss att själva ut
nyttja have t till fullo. Vi måste också till-
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se att vår beredskap ligger på en erfor
derligt hög nivå . En sjömakt utnyttjar si
na styrkor parallellt med och som e n 
fortsättni ng av sina diplomatiska pa
tryckn ingar för att na sina syften. 

··stockad"' inneb~ir att motstandarnas 
sjöstr idskrafte r oc h handelssjöfart stängs 
in i sina baser och hamna r e ll er hindras 
passera vissa förtriingningar. 

Betvingelsemctoclen har med olika 
framgång prövats av och gentemot sjö
makter. För oss med v ~trt defensiva för
svar är detta inte en metod som ligge r i 
linj e med våra politiska mal. Vi kan dock 
själva bli utsa tta för dess tillämpning. 

Det sl utliga beslutet at t ej lä ngre ha en 
militär förmåga att motstå denna be
tvingelsemetocl togs i försvarsbeslutet 
1972. Där antog statsma kte rna vad för
svarsutredningen föres lagit: 

" Utredninge n a nser att fr~tgan om im
port- och exportsjöfart i ett avspärr
ningsläge i första hand bör lösas med 
andra mede l ä n militära. E nligt utred
ningen s mening synes kapaciteten för 
skydd av sådan sjöfart kunna sta rkt 
minska eller t o m utgå". 

Beslutet innebar att vi förlorade fartygs
komponenterna d v s uthålligheten 1 
ubåtsjakten. men beslutet visa r också p~1 
en bristande insikt o m hotet av sjöbloc
kad i en vidare mening ~in avspärrning av 
vår import- och exportsjöfar t. Beslutet 
kom även att innebära förs~ilnrade möj
ligheter för skydd av sjöfa rte n längs våra 
kuster och till Go tl and. 

Historien har senare visat a tt blockad i 
olika former a ll tjämt anvä nds som be
tvingelsemetod. Det är anmärk nin gsvärt 
att vi inte i större utsträckning än vad vi 
gör söker klargöra hur vi skal l säkerställa 
vår överlevnad mot den na betvingelse
metod. 

"Sjöopermiv verksamhet" finns inte 

längre som ett fastst~illt begrepp i våra 
reglementen. Det var visserl ige n a ldrig 
e tt helt täckande begrepp ge nom att 
flygstridskrafternas insats mot s jöm å l ej 
innefattades. Men det var ändå en sam
lad definition på marina förbands verk
samhet för att till tid och rum etab lera 
kontroll över ett visst havsområde. 

l Överbefiilhavarcns operativa grun
der anges : 

"'Vid en kustinvasion ska ll angr ipare n 
kunna mötas oc h åsamkas kännbara för
lu ster redan uneler tilltranspo rte rn a över 
have t och ge nom luften. Vi skall kraft
sa mlat kunna sätta in stridskrafter i 
kindstigningsområdet i avsikt a tt hindra 
angriparen att få fast fot på sve nsk 
mark". 

Inriktningen att hindra angriparen få 
fast fot på svensk m ark ~ir sjä lvklart rik
tig. Jag anser dock att formuleringen i 
öv ri gt påvisar att en djupare förståelse 
o m sjökrigsfö ringe ns grunde r sa knas och 
att den andas ett sto rt mått av uppgive n
he t på det sjöoperativa o mrådet. Den 
utgå r från att transport öve r havet till 
vå r kust är genomförbar även då her
ravä ldet till s jöss är bestritt, och detta i 
såda n grad att det leder till ''kän nbara 
förluster". Vi skall då ha i minnet att an 
griparens uppgift - at t uneler avsevärd 
tid etab lera totalt sjö- och luftherravälde 
- är gigantisk jämfört med vår uppgift 
att åtmin stone bestrida det. En a ngripa
re måste tillförsäk ra sig ett totalt s jö
och luftherravälde uneler he la den tid 
och inom hela det havso mråde över
skeppningar kommer att äga rum. An
gripare n måste också behä rska o mrådet 
för sina in vasionsförberede lse r. Om vi 
effektivt kan bestrida angripa ren detta 
herravälde blir det helt enke lt ingen in
vasion. Sir Julian Corbe tt. den brittiske 
marine tänkaren på lSOO-talet , uttryckte 

det s ~1: 

"The objekt of Naval warfare must a l
ways be clirectly or indirectly either to 
seCL1re the command of the sea or pre
ve nt th e cnemy from seCL1ring it''. 

Det är dags att begrunda och modernt 
utveckla de strategiska och taktiska 
sanningarna 

Min ana lys av vårt strategisk a tänkande 
påvisar att vi har tappat bort sjökrigs
föringens grunder . Vi har på något sätt 
blivit fiingaclc i ett stereotypt st uelerande 
oc h planläggande av försvar mot en kust
in vas ion och vi har tappat de väsent 
liga övergripande faktorerna i sjökrig
föringen. 

l de tjugofem år gamla , numera upp
hävda. taktiska föreskrifterna för flottan 
beskrivs grunderna för sjökrigsföringen 
på ett bra sät t. Ett exempe l: 

"Vi m åste räkna med att en fiende totalt 
se tt kommer att vara oss över lägsen i 
fr åga o m stridskrafter. Denna överläg
senh e t ko mmer framför allt att göra sig 
gällande vid tillfällen då fienden tar ini
tiative t till sjökrigsfö retag . Vid övriga 
tillfällen kan fienden däremot ej ständigt 
va ra överlägsen övera llt , i synnerhet om 
han tvingas ta hänsyn till andra länders 
sjö- oc h flygstridskrafter och om han li
der förluster. 

Svensk sjökrigsföring måste därför 
bygga på ett aktivt uppträdande , där vi 
tar initi a ti vet till sjökrigsföretag och där 
lokal och temporär överlägsen het upp
nås genom överraskni ng i fören in g med 
snabbt uppträdande. Genom ett sådant 
ak ti vt uppträdande tvingas fienden till 
omfattande defensiva åtgärder, som för
svårar för honom att sätta igång mot oss 
riktade offensiva företag, vid vilka han 
är överlägsen" . 

Ä ven krigserfarenheter från i tiden my c-
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kct närliggande krig påvisar att dc gam la 
strat egiska grundsatserna alltjämt ä r gil
tiga . 

Från Falklandskriget finn s värdefu ll a 
erfarenheter att hämta även om situa
tionen till alla delar inte är re levant för 
det moderna sjökriget. 

- Britterna lyckades tidigt med ub å tar 
blockera den argentinska flott an i dess 
baser. 

- Britterna skapade sig erforderli gt sjö
och luftherravälde för att genomföra 
landstignings- och tillförse ltrans
porter. 

- Argentina lyckades aldrig effektivt be
strida detta herravälde trots själv
uppoffrande flygattacker fr ån argen
tinsk sida mot ett i många fa ll bristfäl
ligt luftförsvar på fartygen och ett fåtal 
jaktflygplan utan förvarningssystem på 
brittisk sida. 

En övergripande sjöoperativ målsättn in g 
saknades på argentinsk sida. Sjöstrids
medlen insattes utan samordning och 
koordinering. Syftet syntes a ldrig ha va
rit att till plats och tid effektivt bestricia 
britterna sjö- och luftherraväldet. Även 
om det är vanskligt att dra paralleller 
med vår situation finns enligt min me
ning motsvarande brister hos oss på 
grund av att sjöstriden och dess krav 
kommit i skymundan . 

För att åstadkomma en avgö rande 
stridseffekt krävs rörlighet över he la det 
marina operationsområdet, enhetlig led
ning och samordnade insatse r med sjö
och flygstridskrafter. Den israeli ska sjö
krigsföringen visar prov på en sådan för
måga. 

Under sommaren 1984 min e rades de
lar av Röda Havet. Efter att 19 handels
fartyg hade skadats begärde de i områ
det berörda nationerna hjälp av väst
makterna. Ett tjugotal minjaktfa rtyg, 
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minröjningshelikoptrar och unelerstöds
fartyg från fyra na tio ne r in sa ttes i min
röjningsoperatione n. Efter ca e n månad 
avbröts operatione n utan att några bevis 
på vem som mine rat o mrådet kunnat e r
hållas. Mineringens syfte var sa nnolikt 
en terrorhandling. En blockad sku lle ha 
förutsatt att e tt h e rrav ~·iJct e till sjöss upp
rättats i området. 

Andra exempe l fr ån Vietnam och Ni
caragua visar att sjöb lockad kan åstad
kommas med mino r när he rravälde till 
sjöss finns. 

Slutsatserna av detta blir att en effek
ti v sjöbevakning och "sjöfartskontroll " 
av sjöterritoriet och den ekono miska zo
nen måste finn as red an i fre dstid. Sär
skilt viktiga område n är härvid interna
tionellt öppna sund och förträngningar 
och dess angöringsområden samt våra 
marina baser. Om vi kan bestrida an
griparen kontroll e n över havet kan vi 
även motstå sådana former av trakasse
ring som menligt påve rk a r vå rt säker
hetspolitiska läge och operativa för
måga . 

Det ökade antalet transporter av mil
jöfarligt gods , kräver också ökad upp
följning och i vissa fall fy siskt skydd ge
nom eskortering. De t utök ade territo-

rialhavet ger, om vi utnyttjar det. goda 
möjligheter till sitdan ko ntroll. 

Redan i låga konfliktniv åe r ~\r en ma
rin närva ro viktig. Vid siclan av förh and
lingar är sjöstridsk ra ft e r det e nda verk
samma medlet vid hä vela nde av omstriel
da havso mråde n e ll e r rättigheter för en 
liten nation. Det isländska "to rskkngef · 
är et t utmärkt exe mpe l hä rpå. 

Beredskap 
Försvarsmakten är in om statsförva lt
ningen en föregå ngare nä r det gäller pla
nering , rationali se ring , perso nalminsk
ning - ja, över huvud tage t när de t gä ll er 

att sö ka anpassa organisationen till de 
min skande resurse rna sftvä l e ko nomiskt 
som persone llt. 

l den här processe n ha r i allt högre 
grad fredsrationella skiil ftltt sty ra. Be
reds kapskra ve n har visse rlige n getts 
ökad tyngd i de t se naste försvarsbes lutet 
men uppenbara probl em före ligge r att 
ås tadkomma e n ree ll be redskapsökning 
och inte bara e tt utfylland e av upp
komna luckor. Det är uppe nbart att en 
mot oss in satt skickli g sjömakt kan ex 
ploatera vå rt svaghets till ständ. De all
var li ga kränknin garna av vä rt territo
rium påvisar nödvä ndigh e te n av att ska
pa en bättre och a kti v be redskapshå ll
ning av förband för a tt avhå ll a från 
kränkningar. Men kr~inkningarna, som 
e tt sym tom på djupare li ggande orsake r. 
understryker ocksä vikten av en hög be
redskap mot ett överraskande angrepp. 

Förbandsproduktion ä r e tt begrepp 
so m vi numera fliti gt använder inom för
svarsma kten med vilke t vi me nar elen 
verksamhet som bedri vs i fred för att sät 
ta upp krigsförband. l begreppet ryms 
inte beredskapen på e tt naturligt sä tt. 
M ånga uppfattar ti ll och med beredskap 
som ett motsatsförh å llande till förbands
produktion. l ngenting kan vara me r fel 
aktigt eller direkt farligt. Vi måste se be
tydligt vidare på beg reppet förbandspro
duktion. Med e tt mob ili se rande försvar 
som vå rt finns i förba ndsproduktionen 
de snabbast gripbara resurse rna för att 
möta o lika bereclskapssituationer. Vi 
mås te så ledes utgå från be redskaps
kraven och anpassa utbildninge n till des
sa så att beredskapsnivån blir maximal. 
De tta har skett in om kustflottan och he
likopterförbanclen och är p ~1 gång inom 
ka-förbanclen. E n ständigt gripbar ubå ts
jaktstyrka har vid sid an av yta ti ack
beredskapen organiserats. V i h<:r under 
å ret haft de n högsta ko ntinue rliga SJÖ-

operativa beredskapen seelan andra 
världskriget. Att va pensyste me n främ st 
vad avser ubåtsjakt är otil lräc kliga beror 
på de 20-å riga försummelse r vå rt sjö 
försvar utsa tts för och som jag nii mncle 
inl edningsv is. 

De operativa staberna har med nu va 
rande res urser svå rt att rätt utnyttja elen 
ständigt gripba ra samövade sjöstyrkan. 
Den leva nde kun skapen om de sjö 
operativa prin cipe rna ä r för tunn. Vi har 
för få med sjöope ra ti v kompete ns i vä ra 
integre rade sta be r. De många lednin gs
nivåe rn a och de må nga militärområde na 
innebär e n a ll va rlig kraftsplittring. 

Sjöoperativ företrädare 
Ind e lnin ge n av våra militärområden har 
skett enligt principen en invasionsrikt
nin g med ett djupförsvar uneler en mili
tärbefälhav a re . Detta har dock a ldrig 
helt kommit att gä ll a flygstridskraftern a. 

För s jöstriele n och de sjöoperativa 
principerna ha r de t däremot inn eburit e n 
kraftig beg rän sning . De naturliga marin a 
ope rat io nsområdena har delats upp e ft e r 
landte rritori e ll a gränser. Splittringe n av 
den sjöope rativa kompetensen ti ll 
många sta be r ha r ocksä varit e n bidra
gancle orsak till a tt ingen orkat hå lla det 
övergripande sjöoperativa tänk andet le 
vande. E n mö jlighet att förbättra situa
tionen 2\r att C he fe n för marinen tar ett 
stö rre a nsva r för att de sjöoperativa 
mö jlighete rn a tillvaratas optimalt. E tt 
exe mpe l på att C hefen för marin en re
dan uppfat tat detta ä r de ubå tsskydd
sympos ie r so m ge no mfördes på stor 
bredd med ope rat iva chefer och leda nd e 
stabspersonal vintern 1984. 

E rfa re nh ete rn a från återuppbygg-
nadsa rbetet av vår ubåtsjaktförmåga 
påv isa r också att vi behöver e n före
träd are so m har ansvar och resurser att 
koppl a ihop o perativa faktorer med mil-
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jö, teknik och personal. Många myndig
heter och olika delar inom myndigheter
na är inblandade. vilket ökar behovet av 
samordning . Ä ven här måste försvars
grenschefen få ett ökat ansvar och be
fogenheter om vi snabbare skall nå för
bättringar. Återuppbyggnaden av vår 
ubåtsjaktförmåga som pågår handlar in
te enbart om vapensystem utan också 
om en djupare förståelse och kunskap 
om de sjöoperativa problemen och möj
ligheterna. 

Jag efterlyser en fri och bred intellek
tuell debatt som prövar. vidareutvecklar 
och tillämpar det strategiska tänkandet 
särskilt p it det marina området. 

J ag efterlyser också en företrädare för 
det övergripande sjöoperativa tänkandet 
så att det kan hållas vid liv och vidareut
vecklas. Här krävs att ett erforderligt 
antal kvalificerade officerare insättes in 
om området. Jag tror också att vi måste 
skicka ut fler officerare utomlanels för 
att genom utbildning få breddade vyer. 

Integrering får aldrig drivas så långt 
att elen fackmässiga kompetensen sätts i 
fara. Jag anser att integreringen har gått 
för långt i utbildningen på militiirhögsko
lan. Det är absolut nödvändigt att vi i 
vår stabsutbildning på militärhögskolan 
återinför rent sjöoperativa studier och 
spel. l en integrerad organisation krävs 
en bred och djup kunskap. Varje person i 
väsentlig befattning i en integrerad stab 
måste vara ett bra och erfaret proffs. 
Genom att sammanföra dessa proffs ska
pas den erforderliga bredden. 

Hanfila offensivt 
Inom ramen för vårt defensiva försvar 
måste vi följa den gamla grundregeln att 
handla offensivt. Det innebär att vi skall 
bestrida angriparens herravälde över den 
buffertzon som våra omgivande hav ut-
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gör. 
Den vapentekniska utvecklingen möj

liggör detta. Vi har nu äntligen fått vårt 
sjörobotsystem operativt. Det möjliggör 
ett offensivt uppträdande genom ytat
tackförbandens stora rörlighet och långa 
vapenräckvidd med därtill anpassade 
målinformationsmedeL Fartygen har 
dessutom en mycket god luftförsvars
förmåga. Samordningsmöjligheter finns 
och kan ytterligare ökas mellan attack
flyg och ytattack. Samordningen med 
tung kustrobot är redan i dagsläget till
godosedd. Här kan vi verkligen tala om 
synergieffekt . Ubåtarnas stora spanings
räckvidd och långa vapenräckvidd på fle
ra landmil verkar åt samma håll. Vi har 
instrument , det gäller att utnyttja det 
stridsekonomiskt, vidareutveckla det 
samt ti llse , att vi sätter upp ett tillräck
ligt anta l förband för uppgiften. 

Tyvärr är det även så att vi i vår ubåts
skyddsstrategi b livit alldeles för passiva 
och defensiva . Även termen "ubåts
skydd" påvisar denna passivitet. Vad det 
är frågan om är "Anti Submarine War
fare" dvs ubåtsjakt. Vi har t o m sökt 
stänga in inkräktande ubåtar i våra bas
områden i stället för att akt ivt störa hela 
hans ubåtsoperation och därmed öka 
hans risktagning i syfte att hålla inkräk
taren borta från vårt territorium . 

Även i vårt försvar mot ubåtskränk
ningar måste vi sålunda vända den de
fensiva/passiva strategin till en offensiv. 
Det gäller att jaga och försvåra inkräk
tarens företag över djupet av vårt om
givande hav och skärgårdsområden och 
slå mot de svaga punkterna. Uppsätt
ningen av ubåtsjaktstyrkor som har spa
nings-, lokaliserings- och insatsresurser 
som kan verka från det fria havet, över 
hela sjöterritoriet. in till fasta land kom
mer successivt att öka inkräktarens risk
tagning. Aven här är antalet förband och 

kvaliteten avgörande för möjligheterna 
till framgång. 

l n siktströghet 
Vi för f n krig under vattnet mot in
kräktande ubåtar. Dc p~tgående kränk
ningarna är dock bara symptom pt1 en 
betydligt allvarligare utveckling. Allvar
liga kriser har nyligen ägt rum i vårt niir
område. Den marina uppbyggnaden runt 
omkring oss fortsiitter utan avmattning. 
Fartygsbascring av strategiska vapen 
ökar och inom kort kommer sjöburna 
kryssningsrobotar att kunna upptriida i 
våra omgivande randhav . De stående 
styrkorna i vårt närområde har aldrig ti
digare i fredstid varit av si1 stor omfatt
ning. Kraven på hög beredskap mot ett 
överraskande anfall och förmåga till 
snabb beredskapsanpassning med hän
syn till läget har ökat. Vi måste samtidigt 
se till att vi kan bli avhållande från de all
varliga kränkningarna och att vi snabbt 
kan verka i olika typer av kriser. Om 
detta föreligger, såvitt jag kan förstå, en 
allmän insikt. 

Det är då förvånande att man ånyo i 
perspektivplanestudierna studerar den 
redan mycket studerade avvägningen 
mellan olika system för SJÖm~Jisbe

kämpning i elen explicita sjöinvasions
situationen. I stället borde all kraft in
riktas på att studera elen mest kostnads
effektiva sammansiittningen av ett för
svar som skall klara alla uppgifter uneler 
fred. neutralitet och krig. Detta har inte 
tidigare studerats. Erforderlig förmag a 
att möta kränkningar och kriser ansågs 
tidigare kunna klaras av inom ramen för 
fredsutbildningen med de system vi opti
merat för invasionsförsvaret. Detta har 
visat sig vara felaktigt. Vi borde så lunda 
seelan många år ha varit i full gång med 
att studera utformningen av system som 

i sig kan lösa flera eller alla uppgifter. 

- Hävdandet av vårt territoriums in
tegritet genom att kunna avhtlila från 
och vid 'behov avvisa kränkningar. 

- Tillse att våra försvarsanstriingningar 
inte urholkas redan i fred genom att 
angriparen kan vidta limgt drivna 
k rigsförbercclel se r. 

- Möta olika krav i krissituationer t ex 

genom skydd av sjöfart , kontroll av 
flyktingtrafik. 

- Vara insatsberedda med sådan slag
kraft att motståndaren tvingas till så 
omfattande förberedelser och skyelds
åtgärder vid en invasion att han avstår 
från företaget. 

Detta ställer krav på rörliga stridskraf
ter. som kan hålla en hög beredskap och 
genomföra en avvägd (graderad) insats 
med hiinsyn till situationen. 

Det är hög tid att inför nästa försvars
beslut skapa ett beslutsunderlag som 
möjliggör en bättre framtida uppbygg
nad av försvaret. Enelast på detta sätt 
kan vi uppn~t vår målsättning att stå 
utanför konflikter och krig samt motstå 
påtryckningar. Det militära försvaret 
måste bli ett bättre redskap för vår 
svenska säkerhetspolitik med bredare 
kompetens och tlexibel förmåga. 

Vad väljer vi? 
Vi har under de senaste decennierna 
upplevt hur inte bara en hel funktion -
ubåtsjaktsystemet - e liminerats utan 
också hur det marina strategiska tänkan
det och förståelsen för sjökrigföringens 
grunder förlorats. Vi måste återskapa 
förståelsen för och kunnandet inom det
ta viktiga område såväl tankemässigt 
som organisatoriskt. Vi måste också ta 
lärdom av detta inom andra områden i 
försvaret innan det är för sent. Påståen
den att vi kan ersätta jaktförsvaret med 
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luftvärnsrobotar och pansarförbanden 
med pansarvärn tyder på bristande för
stae lse för krigföringens grunder. - Nöd
vändigheten av flexibilitet och rörligh e t. 
- Det behövs att nytänkande i form av 
att vi utnyttjar de erfarenheter som 
finns. 

Rubriken på mitt anförande "Sjömakt 
eller vanmakt" anger att vi enligt min 

uppfattning har en möjlighet och även en 
skyldighet att välja vi.ig. Det är min över
tygelse att det är hög tid att vi åter
skapar förståe lse n för sjiimakten. Både 
hur den kan utnyttjas mot oss och hur vi 
kan el ra fördel av den. 

Vi har ännu valmöjligheten . Låt oss 
inte bli vanmiiktiga. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Kommendörkapren Magnus Haglund har l'a
rir lärare vid M HS och rorpedbårschef. Han 
har jus/ avslurar tllbildning vid Naval Com
mand Coll~ge i USA. 

Nej till "Gemensam grundsyn" 
men ja till gemensam strategi 

Under en följd av å r har man kunnat föl
ja general Skoglunds initierade och ener
giska idediskussioner om försvarets in
riktning, organisation och struktur. Som 
en yngre - och långt mindre frekvent -
debattör kan man inte undgå att be
undra en man som så engagerat fortsatt 
sin mannagärning även efter inträde i 
pensionsåldern. Man får osökt den gam
la frasen "Old soleliers never die ... " i 
tankarna. 

l TiS 1185 finns en mycket intressant 
artikel införd under rubriken "Gemen
sam grundsyn" som något av en nyc
kelfråga för försvaret s framtid. Jag tror 
att denna grovt förenklade ersättning för 
en sund strategi är både felaktig och far
lig . Felaktig därför att den är uppbyggd 
på organisationsmönster och inte på mi
litärpolitiska realiteter och farlig därför 
den uppfostrar våra officerare att enbart 
tillämpa en doktrin och inte att tänka 
strategiskt. Doktrinen - en gemensam 
grundsyn - har man visst behov av men 
den hör närmast hemma på e lementär
undervisningens områden även om elen 
alltsomoftast även får fungera som ett 
slags strategi-surrogat inom den militära 
planeringsvärlden. Detta är i och för sig 
inte något anmärkningsvärt, för i en pla
neringsprocess börjar man uppifrån och 

bryter ned försvarsuppgiften i sina be
ståndsdelar för att kunna anskaffa för
banden som skall lösa uppgifterna. Det 
finns många fördelar med ett sådant pla
neringssytem . Man kan koncentrerar sig 
på vad man vill ås tadkomma i stort och 
det erbjuder också ett systematiskt tän
kesätt för planering av olika vapensys
tem m m i ett större perspektiv. Synsät
tet har eme llertid också sina fallgropar 
och begränsningar. Man blir "nutids
blind" och ser alltför mycket till en stu
dieframtid , som får representera elen 
verkliga miljö i vilken strategien skall ge
nomföras i det aktuella läget. Metodiken 
är också känslig för begränsningar sär
skilt om de är systematiska. (Major Stel
lan Bojeruds artike l i bl a Militärhisto
risk Tidskrift 1984 erbjuder en intressant 
läsning om hur begränsade anslag direkt 
påverkar planeringsprocessen och hur 
man tvingas att anpassa sig till anslags
ramarna i stället för det bedömda ho
tet.) 

Vid skapandet av en st rategi värd 
namnet - och jag menar med strategi en 
följd av operat ioner för att nå ett be
stämt politiskt syfte- måste man som re
gel gå den andra vägen. Man måste börja 
nerifrån med sina verkliga tillgångar och 
en realistisk bedömning av motstånda-
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rens kapacitet vid det tillfälle som ope
rationerna skall inledas. Scdan arbetar 
man sig framåt på vä!Lint s~itt. Om man 
anlägger ett sådant synsiitt blir den stra
tegiska planläggningen ingalunda lät
tare, men den blir troligen bättre och le
der fram till att uppgifterna löses. Det 
torde i det enskilda fallet alltid bli svi\rt 
att med de disponibla resurserna och 
med dc tillgängliga unclerr~ittclscrna fin
na elen strategiska lösningen för att n{t dc 
politiska malen. !lur vi i själva verket 
skall försvara vårt land kan vi inte ange i 
förväg. Det vore verkligen att inbjuda 
till doktrin och skapa förutsättningarna 
för en framgångsrik strategi. 

En saclan förutsättning för en strategi 
är försvarets organisatoriska uppbygg
nad. Man kommer då ganska snart in pa 
1966 års "reform" av var ledningsstruk
tur - ett verkligt bra exempel på hur 
doktrinen - "den gemensamma grundsy
nen" - tilliimpats uppifrån och ner delvis 
utan kontroll om de olika funktionerna 
passar in i mönstret. Marinens företräda
re avvisade också redan 194), da fragan 
först aktualiserades, alla regionala led
ningsstrukturer som byggda pa en "inte
grerad armekårsfunktion". vilket jag 
tycker är en bra och r~ittvisande be
skrivning av dagens regionala försvarsacl
ministrationer. Några fd1gor fttr belysa 
vikten av att pröva (och kanske omprö
va) den regionala ledningens organisa
tion och omfattning. 

l. Är försvaret av landet detsamma 
som försvaret av ett antalmilon 'l Teore
tiskt kanske det förhåller sig sa men i 
verkligheten är det nog annorlunda. Det 
suboptimerade systemet blir s~illan total
optimerat. Vissa klart maritima fr itgor 
har ocks{t negligerats trots erfarenheter
na från beredskapstidens verklighet. 
Hur skall vi t ex skydda vår sjöfart'1 Sär
skilt i en situation då vår säkerhetspoli-
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tik har lyckats, och vi kan stil ne utrala i 
en öst-väst-konflikt blir fdtgan om skydd 
av import- och kustsjöfart en viktig fr?tga 
för landet- inte för det enskilda milot 
och elen måste ledas i n~ira samarbete 
med landets handelspolitiska ledning för 
att ha någon chans till framg{tng. I sam
ma situation kan dc folkr~ittsliga frägor
na i Öresund blir s~irski lt binsliga. Upp
giften kräver da ett n~ira samarbete mel
lan elen ansvarige chefen och utrikes
departementet. Att ga omvägen via mi
lostabarna för dessa riksviktiga fragor 
verkar inte särskilt rationellt. 

2. Tillkomst (och kanske även avgång) 
av olika vapensystem. Om man börjar 
fundera pa hur system Gripen (JAS) 
operativt skall ledas fftr man ett bra 
exempel pa hur svårt beslutsfattandet 
kan bli. Vem ska ll t ex fatta beslut om en 
övergång från jakt- till attackdivision? 
ÖB. C FY eller en regional chef'l Inom 
marinen finns fr~tgor av likartat slag om 
än inte så tillspetsat för det är färre en
heter. Hur ska t ex R b-l )-systemet an
vändas för att landet skall få en maximal 
försvarseffekt'J Ska en enskild MB fatta 
det beslutet för dc förband han råkar ha 
sig unelerställda eller ska systemets kapa
citet tillvaratas pa ett mera ändamålsen
ligt sätt 7 

3. Freclsverksamheten. 
De organisatoriska svårigheterna vid 

olika typer av incidenter är i allmänhet 
välkända och det fyller inte något syfte 
att återupprepa dem här. Det räcker 
med att konstatera att det inte funge
rade utan anmärkning. Kanske är det in
te heller så märkv~irdigt att så skedde för 
ledningsorganisationen är inte tänkt att 
fungera i fred utan "bara" i en krigssi
tuation. Neutralitetsläget förbigicks 
helt. Vi har även andra exempel för 
fredsverksamheten. Sverige hävdar som 
bekant mittlinjeprincipen vid uppclel-

ningen av v~1ra o mgivande vattenområ
den. Vilken m i lit ~ir chef känner ansvar 
för detta, så att grannstaterna uppfatta r 
rätta signaler fdtn oss '1 Är det e n uppgift 
för en kustmilochef e ll er är det e n fråga 
som gäller hela landet '1 En ligt min upp
fattning ~ir detta neks{! uppgifter som 
kräver ett nära samarbete mellan den 
politiska ledningen och verkstä llarna . 
Ett centralt placerat operativt lednings
organ torde vara elen b~ista lösningen. 

J ag tror a tt fragc>r av ovanstående typ 
iir vikt iga att diskutera. så att vi tillvara
tar hela var försvarspotential på bästa 
möjliga sätt. Försvarsfunktionernas o li
ka natur ~ir då viktigare än likartade or
ganisatoriska mönster. Vi glömmer allt-

Generalmajor 
CLAES SKOGLUND 

för ofta bort att det krävs djupgående 
kunskaper om o lika funktioner för att 
man rätt ska ll kunna företräda dem. Vi 
hamnar i stii llet i en skenvärld och detta 
mitstc undvikas. I realiteten hade t ex vi 
i Sverige ett bestritt sjöherravälde i Ös
tersjön in p ~t 1960-talet. Efter en svacka 
de senaste 20- 2) åren har vi åter närmat 
oss en nivå cliir våra marina stridskrafter 
- organiserade av alla försvarsgrenar -
{!ter kan bestrida en stormakt dess he r
raviiide till sjöss och det är ju egentligen 
det som ett trovärdigt försvar skall kun
na iiven om den traditionella maritima 
strategiens termer verkar övermodiga 
och ålclerdomliga . 

"Gemensam grundsyn"- åter igen 

Uppmuntrande att min artikel om ge
mensam grundsyn -upprepad i TiS efter 
27 år- fått sådant gensvar. Betänkligt är 
dock att det mest är gamla amiraler och 
generaler som diskuterar. Förr var det 
(med dåtidens begrepp) regementsoffi
cerare och kaptener. Var är de unga? 

Vännen Gunnar Grandin komplet
terar på ett utomordenligt sätt mitt för
sök att skildra Flottans utveckling uneler 
I 900-talet. Jag har endast några korta 
kommentarer. 

Jag skrev inte om framstötstaktik utan 
om elen framstötssiraregi (med vår fast
ställda terminologi operation eller än 
bättre företag) som faktiskt lanserades 

med F-båten efter ryskjapan,ka kriget . 
Den dröjde länge kvar. I årsberiittelsen i 
sjökrigskonst J 937 i KrY A exemplifiera
des den de Champska flottutredningen 
som följde omedelbart på J 936 års för
svarsbeslut. Ett scenario skisseras där 
de Champs snabba pansarkryssare fran 
Karlskrona förenas med de långsamma 
pansarskeppen från Stockholm os! Got
land för gemensamt slag mot en inva
sionsstyrka. Att man uneler vkr 2 mer 
realistiskt opererade bakom uppgrund
ningen Kopparstenarna - Gotland Wrcle 
jag mig redan som elev på KHS. 

Så över till slopandet av jagarna . Det 
är alltid lättare när man har facit i hand. 
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Men nu var det lika faktiskt år 1950 so m 
"Motst ånd mot stormakt" lanserade 
detta hugskott, där även sjörobot antyd
des. (Tyskarna lär ha sänkt slagskeppet 
Roma med trådstyrd dylik redan hösten 
1943.) G.G. skriver: "Efter ett antal ~lr 

av för liten ekonomisk och industriell 
satsning beställde marinen i början av 
1960-tale t robot O~A för Halland
jagarna.·· Just det' l stället för att 1951 
genomdriva de fyra Östergötlandjagarna 
(utan robot och skrotade i förtid) kunde 
man gjort denna satsning full t ut. Det är 
aktningsvärt att 08 blev den första s jö
roboten i västvärlden (felbedömning i 
USA ?) Men redan 1964 observerade jag i 
östvärlden vid färd som turist på bär
planbåt genom Leningrads hamn "kant
ställda lådor" på akte rd äck av torped
båtar. Vad de kunde utriitta visade sänk
ningen av "Eliat " i Medelhavet strax ef
ter. 

Det är i princip alldeles riktigt. som 
G.G. säger, att försvare t skall vara kon
tinuerligt optimerat. Men ibland tvingas 
man ta kalkylerade risker för att nå ett 
stort må l. Det antydda fritagni ngsförsö
ket av U 137 kunde ha gjorts av röda Ös
tersjöflottans ege n spetsnazbrigad med 
ingående fallskärms- och grodmansbatal
joner. Mot sådana fanns motmedel på 
plats. vilket också frikostigt demons
trerades under ledning av försvarsomra
desbefälhavaren i Karlskrona. 

Till slut. Jag utgick i min art ik el fran 
att det redan var grönt ljus för samtliga 
sex kustkorvetter. Hoppas a tt det snart 
reder upp sig. Den gemensamma grund
synen gä ll er dock inte enbart dessa. Det 
gä ller fastmer vårt operativa djupförsvar 
från begynnelsen till änden. redovisat i 
min första artikel. Denna grundsyn ii r 
och måste vara kontinuerlig. inte en 
tidsfråga". 

* 
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Så raskt över till min namne Claes 
Tornbergs inl ägg med rubrike n "Det är 
dags att beg runda och modernt utveckla 
de strategiska och takti ska sanni ngar
na " . Självfallet oc h det både i luften. till 
sjöss och p t1 mark e n - och i sa mordning. 
Frt1ga är b lott som va nli gt. vad är sa n
ning? 

Jag åhörd e T. inträdesanförande inför 
Il M. ÖB m fl vie! KrYA årshögtid 191\4. 
Med ålderns riHt till~it jag mig e fter i1t till 
T. uttala min uppskattning att en officer 
ånyo frimodigt hävelade sin uppfattning 
inför detta auditorium lik som en arme
öve rste å ret innan. Men jag sa honom 
också att han fick räkna me el gen mälen. 

T. har ha ft förmånen a tt genomga den 
förnämliga U S Naval War Co llege och 
tillägna sig elen strategiska synen hos 
viir idens största sjömak t. men ocksil dess 
speciella terminologi. T. har en tendens 
att beteckna företagsledning till sjöss 
som sjöoperativ verksam het. Det är ha ns 
ensak. "Det är väl förf-n tillåtet att tala 
svenska .. , utropade på förekommen an
ledning en förtvivlad gst-överstelöjtnant 
en gång. Men enl igt min uppfattning är 
det betydelsefullt att i en sa klig debatt 
använda de för svensk försvarsmakt fast
stä llda uttrycken. Eljest blir det ok larhe
te r och missförstånd. 

Jag konstaterar nu att T . betraktar det 
som sjä lvklart med en gemensam in
tegi-erad operativ ledning. Bra' Många 
ställde sig undrande när de åhörde in
trädesanförandet. 

MB utövar operativ ledning inom sitt 
operationsområde. sträckande sig fram 
mot angriparens kust. Denna ledning 
syftar till att bringa stridskrafterna i luf
ten . till sjöss och på marke n till maximal 
verkan. d v s högsta möjliga gemensam
ma verkan. Det finns sålunda numera i 
svensk termino logi endast ett operativt 
begrepp. man må beklaga det e lle r inte. 

MB direkt underställda chefer för luft
försvarssektor, örlogsbas (motsv). för
de lning m m leder fackmässig stridsverk
samhet i de olika e le menten. inte opera
tiv verksamhet . 

T. hävdar att det marina strategiska 
tänkandet och förståelsen för sjökrigs
föringens grunde r förlorats unele r de se
naste decenniern a . Det ligger måhända 
något i detta. Men man få r det intrycket 
att begreppen och utta landet hänför sig 
e nbart till Flottan. Vad menas för övrigt 
me el '' det marina tänkandet". är el et för
svarsgrenen Marinens eller avses e tt in
tegrerat operativt tänkande om försva
re t till sjöss med vapenbärare i alla ele
ment '1 Jag be rörde det problemet i min 
föregående artikel. Ä ven el et abstrakta 
begreppet sjömakt-kontrollen över sjö
vägarna - som jag enl T. inte till fullo 
förstår. blir på något sätt enbart "sjö
operativt''. 

Personligen inhämtade jag sjökrigs
konstens grunder inklusive begreppet 
sjömakt på KHS 1944-46 under ledning 
av sedermera konteramiral Hans Uggla. 
Jag förkovrade mig under viceamiral 
Oscar Kroksrecit som hans stabschef i 
milo Väst. som då bl a dispone rade en 
verklig ub ~ltsjaktk apacitet. 

Min generation hade fördelen att un
der beredskapstiden ha upplevt kriget 
mycket nära. Vi hade lärt oss a tt skilja 
på grå teori och isblå verklighet, innan vi 
satte oss på den militära skolbänken 
igen. 

Själv upplevde jag som adjutant hos 
Befälhavande Amiralen på Västkusten 
1940 hurusom den konkreta sjömakten 
Storbritanniens trots sitt flankläge inte 
kunde hindra Tysklands strategiska 
kupp mot Norge . Ändå had e inför alla 
cirkulerande rykto:n dagarna innan även i 
Stockholm med emfas deklarerats att så 

länge Home fleet flöt va r Norge säkrat. 
J ag inhämtade att sjömakt redan då tyd
ligtvis var något förmer än enbart starka 
sjöstriclsknifter. I inledningsskede t nåd 
de dock ingendera partens flyg längre än 
till kanten av Sydnorge. 

Jag blir därför en smula fundersam när 
nu också T. med viss emfas hävdar att en 
angripare måste tillförsäkra sig to talt 
sjö- och luftherravälde under den tid och 
inom hela det havsområde överskepp
ninga r kommer att äga rum och att om vi 
effektivt kan bestrida angriparen detta 
herravälde blir det helt enkelt ingen in
vasion. 

Om Wehrmacht reso nerat så , hade 
Norge inte ockuperats under fem långa 
å r. Men man tillämpade i stället operativ 
kraftsamling och överraskning, vilket 
gav handlingsfrihet trots total under
lägsen het till sjöss. 

I Sverige talas för närvarande vitt och 
brett om risken för överraskande an
grepp. På 1950-talet benämnde vi det 
stra tegisk kupp, i sak således intet nytt. 
Ett såda nt ingrepp torde om det skall ha 
något vettigt syfte inledas utan före
gående erövring av totalt luft- och sjö
herravälde genom att främmande trup
per plötsligt står på svens k botten . Kan
ske som inledning till ett luftbrohuvud . 
(Tre av SSSR:s sj u luftlandsättningsdivi
sioner , klass I-fö rband lär normalt stå i 
Baltiska och Leningrads militärområ
den.) Detta luftbrohuvud måste förr el 
ler se nare förenas med ett kustbro
huvud. Vi finner att våra stridskrafter 
både i luften , till sjöss och på marken 
från första stund är i strid. Nu först in
leds kampen om luftöverlägse nh et över 
svenskt territorium. Våra sjöstridskraf
ter ingriper mot sjötransporter som när
mar sig. Markstridskrafterna anfaller 
luftbrohuvudet. 
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Detta är ett exempel. Andra kan tän
kas. Men händelseförloppet blir mindre 
sa nnolikt det av T. antydda med först 
lå ngvarigt tillkämpande av luft- och sjö
herravä ld e typ invasionen i Normandie 
1944. 

Det kan ifrågasättas om gamle Ma
han 's begrepp sjömakt numera kan till
lämpas annorstädes ii n på oceanerna. 
där ha ngarfartygsbaserat flyg och lå ng
distansrobotar om skeppsbord ä r dc av
görande striclsmecllen. Östersjön krym
per a lltme r. I en serie före läsningar o m 
Östersjöförhållandena so m FOA med ut
ländska gäster som föredra ga nde a nord
nade i vintras framkom detta tyd ligt. l 
ett symposium , arrangerat av Das Deut
sc he Marine l nstitut, dokument e rat i e n 
skrift av dec 1984. uttalade amiral USN 
Harry Train. fel chef SACLANT att det 
la ndbase rcle flyget skulle spela en sådan 
roll över Östersjön att taktiska sjöstrider 
blott kompletterar och inte ä r grundWg
gande för operativa sjöslag. Men han 
varnar sa mtidigt för att överlåta Öster
sjön åt Sovjet. Det menar inte heller va
re sig T. e lle r jag. 

Vad här anförts utgör diirför pa inte t 
sätt ett förnekande av Flottans betydel
se. Tvärtom var min artikel i nr l av TiS 
ett försö k att för min ringa del betyga 
tron p[l den nya robotbestyckade Flot
tan, som integrerad del av det sam lade 
riksförsvarct. Det har Gunnar Grand in 
först å tt. T. har intet diirom. li a n sia r in 
öppna dörrar i si tt försvarstal för robot
förbanden. Men fortfarand e e n lit en var
ning för yve rboren het mot bakgrund av 
Flottans föregående bittra erfarenheter. 

En' lustig detalj i sammanhanget. Jag 
sägs också inte fullt förstå elen djupare 
skillnaden mellan sjö- och markstrids
krafter. a tt de förra "inte kan fortvara 
och upprätta fronten till sjöss som man 

210 

kan på land ... Detta självklara förh {ll
lande va r just e tt av argumenten för re
prese ntanterna för dc se nare under för
svarsgrensdebatterna pa 1940- och )O-ta
len. Markstridskrafterna (ink! KA) mas
te hå lla fronten dag och natt i ur och 
skur, hette de t. Flyg och Flotta kunde 
å tervända till ba se rna och lugn och ro. 
efter genomförd kort framstöt mot 
transportv~igarna öve r ha ve t. Allt uneler 
förutsättning att dessa baser alltjämt var 
försvarade av just markstridskrafterna. 
Men sådana före nklade argument be
hövs förhoppningsvi s inte i vå r integrera
de försvarsmakt av i dag med gemensam 
grundsyn. 

T. ställer till slut ocksa nägra frågor 
som närmast tillkomme r CM och CMHS 
att besvara. Eftersom jag var inne på 
dem i min artikel till åter jag mig att {lnyo 
beröra dem. 

T. frågar först varför pil MHS bedrivs 
rena markoperativa studier och spel me
dan de sjöoperativa har försvunnit. Bra 
fråga. frånsett begreppsförvirringen' Jag 
förutsätter niimlige n att T. avser opera
tiva studier och spe l. e j örlogsbaschefs 
(motsv) ledning av sjökrigsföretag. På 
uppdrag av ÖB utredde jag 1980 opera
fil ' utbildning. Jag konstaterade att en 
absolut förutsättning iir att e leverna ur 
samtliga försvar sg re nar dels behiirskar 
taktisk ledning av "egna" förband (bri
gad, flottilj. eskade r) oc h lägre regional 
organisation ( f o. ö r l b. lfsc k to r). dels har 
kunskap om möjli ghe ter oc h begräsning
ar hos förbanel e n i de andra e le me nte n. l 
det se nare ledet rådde be tänkliga bris
ter. 

Förslag till motåtgiirder gavs. De ope
rativa spelen borde givetvis bedrivas 
med deltagand e av e leverna från alla tre 
försvarsgrenarn a och med tynclpunkt på 
milo med ingåe nde omfa ttande havsom-

ri1de. t ex S eller Ö. H e la förloppet av en 
operation skull e stueleras fr å n kampen 
på have t till stride n ut ur e tt brohuvud 
!{mgt in i land. Även i det sena re skede t 
skulle kva rva rand e sjöstridskrafters 
möjligheter {lskåd liggöras. t ex genom 
flankerande anfall fr :m skä rgfmlsbaser 
vid sidan av brohuvudet mot underhålls
transporter till detsamma e ll er genom 
skyeld av sjöflanken för egna markstrids
krafter. sam- och v~i xe lve rkan skulle 
;\sk fidliggöras . Huruvida förslagen för
ve rkligats får C MHS besvara. 

Så fråga r T. va rför vi har så få sjö
operativa proffs i mil ostabe rna. En blick 
i rullan visar att i aktuella milon är f n 
MB V amiral (förfångas av dito denna 
höst). stf MB i S amiral. C OpL i Ö över
steKA (MB flygge neral) och stf MB NN 
kommendör. Inte så illa' De har som 
chefer ansvaret för att professionaliteten 
tillgodoses i alla avseenden och på alla 
ni våe r i staben. 

Slutligen komme r frågan va rför vi dra
git de sjöoperativa gränserna efter de 
landterritoriella kraven me n inte de luft
operativa. Frånsett glidningen i fråge
stä llningen jä mfört m ed inträdesan
förandeL tog jag ocks~1 upp detta pro
blem . Tilläggas kan att vid ledamoten 
C-G Hammarskjölds inträdesanförande i 
KrY A avd Il sjökrigsvetenskap i våras 

rådde vid efte rfölj ande diskussion full 
enighet om att elen nuvarande gräns
dragningen för mil o NN . Ö , S och V är 
elen lämpli gaste även för fackmässig 
ledning av sjöstridskrafter. För samord
ning av totalförsvaret - ofta förbisett av 
de "blå" kamraterna- bör även de civil
administrativa och militärterritoriell a 
gränserna sa mmanfalla. Egentligen är 
det förvånande att gränsproblematikens 
syntes blivit si'1 god som den fakti skt är. 

Till slut. Min uppfattning är att för
svarsmakten och dess skilda delar är väl 
medve tn a o m vad tidsläget kräver både 
ifråga om operationskonst och taktik . 
Det gäller dock att rätt tillämpa konster
na. H ä rför krävs att allt yrkesbefäl görs 
till proffs. Grunderna må inhämtas på 
centra la skolor. Rutinen kan förvärvas 
enelast genom övning, övning och åte r 
övning. ute på staber och förband under 
hägnet av gemensam grundsyn. Milosta
bernas operativa vidareutbildning lik
som samordnade operativa övningar har 
jag be handlat i min å rsberättelse i KrY A 
1985 . till vilke n hänvisas. 

Jag lyckön ska r Kustflottan till att få 
Claes Tornberg som chef. Där blir det 
säkert full fart på övningarna. Jag skulle 
vilja tillönska armens anfallsbrigader 
detsamma. under valspråket "vinna ticl 
vinna strid"' 
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Generalmajor 
EVERT BÅGE 

Evert Båge iir generalmajor i .flvgl'apn et och 
chefför militärhögskolill<.: Han har bl a också 
varit stabschef vid milo ON. 

strategisk och operativ utbildning vid MHS 

I tidskrift i Sjöväsendet nr l/85 har in
förts en artikel av generalmajor C laes 
Skoglund betitlad "Gemensam grund
syn" . I de kloka synpunkterna om det 
nödvändiga i gemensamma grundläg
gande operati va utgångspunkter för för
svaret är det lätt att instämma. Vi som 
från 60-talet. har arbetat med operativ 
planläggning och ledning har efter hand 
allt bättre lärt oss förstå detta och ut
nyttja de o lika försvarskomponenterna 
till lands , till sjöss och i luften till gemen
samma effektiva försvarssystem. För da
gens unga stabsofficerare, med modern 
MHS-utbildning , är den gemensamma 
grundsynen och de totalintegrerade ope
rativa försvarslösningarna axiom. 

I nr 2/85 av Tidskrift i Sjöväsendet tar 
utnämnde konteramiralen Claes Torn
berg upp några av Skogslunds synpunk
ter till debatt. Jag tänker inte här blanda 
mig i den del av debatten som avser ut
formningen av och principerna för det 
marina försvaret. Jag tänker endast ta 
upp de avsnitt i Tornbergs inlägg som av
ser CM ansvar för att hålla uppe den sjö
operativa kompetensen - det är ju här 
som Militärhögskolan kommer in i bil
den. 

Tornberg hävdar att militärhögskolan 
har "rent markoperativa studier och spel 
medan de sjöoperativa har försvunnit' ' . 
Jag måste på det bestämdaste tillbakavi
sa detta påstående. 

Vid skolan sker den strategiska och 
operativa utbildningen på de högre två
åriga kurserna helt integrerat mellan ar
me-, marin- och flyglinjerna. Utbildning
en tar sikte på a tt klara ut grunderna för 
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planläggningen av försvarsoperati o nern a 
i olika delar av vårt land inklude rande 
hotbild , militärgeografi. totalförsvarets 
tillgångar och egna stridskrafter. I plan
läggningsexempel, fältövningar och spel 
prövas hållbarheten i de uppgjorda milo
lösningarna och ges exempel på order
givning och särskilda samverkansmo
ment. För att elevern a från de o lika för
svarsgrenslinjerna skall kunna de ltaga i 
denna operativa utbildning fordras för
stås goda kunskaper om de "försvars
grensspecifika" förbanden och vapensys
temen och deras förm åga att verka i oli 
ka miljöer och vid olika betingelser. Den 
taktiska utbildningen lämnas ett stort 
utrymme. men kan kanske utvecklas och 
förbättras. Här pågår bl a på marinlinjen 
ett intensivt utvecklingsarbete grundat 
på våra erfarenheter. förändringen i om
världen och ideer fr ån studieresor utom
lands. På MHS planeras nu också nya 
stabsövnings- och spellokaler som bättre 
tillgodoser vårt behov i detta samman
hang. 

Vad så slutligen sägs av Tornbe rg om 
bristen på och behov av sjöope rativa 
" proffs" i milostaber så gäller det nog 
ope rativa proffs av alla slag och på 
många områden. Skallman råda bot mot 
detta bör försvarsgrenscheferna se till 
att som lärare på M HS i ökande grad 
kommendera officerare med god opera
tiv erfare nhet. Det är ju här som vi sedan 
" producerar· · de stabsofficerare som 
skall ha framträdande befattningar i bl a 
de operativa staberna. Goda lärare på 
MHS ger goda stabsofficerare i bl a Fst 
och milostaber' 

SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NAUTI& 
skeppsbroplatsen 1 411 18 Göteborg Telefon 031-11 12 00 
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Extremely low noise 
and vibration radiation. 
lmportant for submarines. 
Important features of HEDEMORA Diesel Engines 
type Ub. . 
• Turbo-charged engine, also with the htgh counter 

pressure desired in modern submari!l~s, gives 
lower fuel consumptian and longer crmsmg range 

• HEDEMORA has built turbo-charged submarine 
engines for many years . . 

• The fram e is a sturdy , all-welded des1gn, to Wl th
stand extreme impacts and to minimize noise 
and vibration radiation 

• All overhauls can be carried ou t without shifting 
the engine from the bed 

HEDEMORA has been manufacturing submarine 
diesel engines since th e early fifties and has desi~ned 
a number of importan t parts and systems speC!ally 
for submarine operation. 

iHEDEMORAiwl 
AB HEDEMORA S-776 00 Hedemora, Sweden. 
Telephone 0225-120 00. 

Litteratur m m 

Marinturbinens historia 

I mitten av 1970-talet tog en fartygsepok 
slut. Å ngturbindriften ersattes av andra 
maskintyper för framdrifte n av fartyg 
med stora effektbehov, oljetankers, pas
sagerarfartyg , ö rlogsfartyg. Epoken ha
de då varat i ca 70 år, varav de 25 sis ta 
ofta betecknas "Å nga ns Renässans" in
om handelssjöfarten. Dieselmotorn tog 
a llt mer över ino m handelsflott an , först 
på de mindre fartygen och så. vid olje
krisen 1973, även i de största. Gastur
binen gjorde under 1970-talet ett snabbt 
intåg för de avancerade större örlogs
fartygens framdrivning. Endast de 
kärnkraftdrivna fartygen har ångtur
binen kvaL 

Denna period är en av de intensi vaste 
i den civila sjöfartens historia. Den in
nefatta r också den örlogsmarina verk
samheten under två världskrig. En ned
teckning av ångturbine ns utveckling har 
därför stort värde både ur allmän sjö
historisk synvinkel och som teknikhis
to ria . Det är därför mycket tack nämligt 
att Tekniska Högskolans bibliotek ge
nom sin teknikhistoriska avde lning utger 
" Marinturbinens Historia" författad av 
professor (em.) Ingvar ]ung. l dagarna 
har utkommit del 2 " Krigsfartygens och 
de stora passagerarfartygens maskinerier 
/928- 1980'' . För ett par å r sedan utgavs 
del l "Kolets och ångans tid 1897-1927". 
Författaren arbetar f n på de l 3 
" 1928-1980. Ångans renässans inom han
del.ljlottan . Gasturbinen går till .1jöss". 

Ingvar J ung. som nyli gen fyllde 75 å r . 
hade på fädernet fått intresse för både 
fartyg och teknik. Han an togs 1927 till 
mariningenjörselev , avlade civ ilin ge n-

jörsexa me n vid KTH 1932, blev tek
nologie doktor 1936 , tj änstgjorde i mari
nen till 1944. interfo lierat bl a av privat
anställningar vid turbinföretage t Brown 
Boveri C ie, Baden. Schweiz , va r öve rin
genjör vid Götaverken och STAL i Fin
spång. blev verkställande direktör vid 
AB de Lavals Å ngturbin i Nacka och se
dermera vid sammanslagna STAL-La
val , kall ades till ångtek nikprofess uren 
vid Chal mers och slutade anstä llnin g
arna som professor i Å ngteknik vid 
KTH , vad so m nu kallas l nstitutionen 
Teknisk E nergitekno logi. Som emeritus 
anlitas han av bl a Vattenfall för konsu
Iationer. Fylld av arbetslust har han nu 
även tagit sig an at t teck na marintur
binens historia, nationellt och interna
tion ellt. Den svenska utgåvan kompl et
teras av en engelskspråkig , vars del I ut
kommit och har tonvikten mera lagd på 
de internatione lla aspe kte rn a. 

Ingvar Jung har vigt sitt liv åt ång
tekniken och där spe lat e n större roll än 
som måhända är allmänt känt i Sverige. 
För svenska marinen och för svensk in 
dustri har han s skicklighet varit av störs
ta betydelse. Ingen kunde var lämpli gare 
än han a tt skriva marinturbinens his
tori a. 

Huvuddelen av den örlogsmarina ut
veckl in gen be handlas i del 2 men här 
skall även kommenteras de avsnitt i del I 
som gäller krigsfartygsturbiner e ll er har 
allmänt intresse. Till gasturbinhi storiken 
i del 3 finns anledning att återkomma när 
trio logien fullbordats. 

Det örlogsmarina avsnittet i del 2 bör
jar med den amerikanska fartygsutveck
lin ge n fram till slutet av andra vär ld s
kriget. uppdelad typvis: kryssa re , jagare. 
slagskepp och hangarfartyg. Därefter 
beskrives konstruktionen av amerikans
ka reaktionsturbiner , impulsturbiner och 
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kuggväxlar med sidobli ckar på pannkon
strukti onerna under samma period. Se
dan följer utvecklingen under efterkri gs
åre n fram till gasturb ine rn a ta r över. 
So m bakgrund finns i de l l ett kapitel om 
utvecklingen i USA mellan 1905 och 
1927. 

Att USA behandlats grund li gt ä r m ot i
verat av att utvecklingen dä r legat före 
övriga världen i m ånga hänseenden. 
Djärva konstruktionssteg tas. nya m ate
rial utvecklas. tillverkningstekniken - in
te minst för de betydelsefulla kuggväx
larna - är ava ncerad. Läsaren får därfö r 
utgångspunkter för jämföre lser när han 
kommer t ill de följande kapitlen. 

Närmast kommer e n mo tsvarande 
skildrin g av utvecklinge n i Storbrita n
nien. Efter bl a den lyckade demonstra
tionen i Sp itheact av "Turbinia" 1897 
med sina av Parsons konstruerade tur
biner (de l l. kap. 2) fasthöll amiralitetet 
e nvist vid reaktionsprincipe n för sin a ö r
logsfartygsturbiner. Först i början av 
1950-talet - lO å r och ett vär ldskrig efter 
USA - gjordes försök med impulstu r
biner i jämförelse med reaktionsturbiner 
och " bladmaskineri" på o lika jagare av 
"Daring"-k lass. Samtidigt höjdes äng
data till amerikans k VK 2-standard 42 
bar. 450°C och e n utredning startades av 
möjli ghe terna för kuggväx lar med två
stegsreduktion , skavda kugga r , slipade 
kuggar , sätt härdnin g. nitrerhärdning 
etc. allt för att nå de fördelar so m hög
belastade växla r medför. De nya maskin
typerna kom dock snart - tidigare än i 
USA - att slås ut av gasturb inen. Först 
byggdes några fart ygstyper med kom
bine•at ångturbin-gasturbinmaskineri. 

Histo riken fortsättes med utveck ling
en av krigsfartygsturbiner i Japan , Tysk
land och Frankrike. En intressant skild
ring ges äve n av det i Schweiz beställda 
maskineriet för två sovjetiska slagkrys-
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sa re just före and ra vär ldsk ri get. Ingvar 
Jung deltog i konstruktion och provning 
av detta m ask ineri. som är det hittills 
största byggda. räknat i effek t per pro
pelleraxel. 

Det därpå följande kapitlet o m turbin
utvecklin g in om AB de Lava ls Å ngtur
bin är givetv is av största intresse för den 
svenska läsare n. Redan i del l beskrevs 
de Lavals första ör logsturbiner till jagar
na " Wrangel " och ··wachtmeister" li k
som de frå n utlandet ink öpta reaktions
turbinerna till de tidigare tv å " Hugin " 
jagarna och de de tre "Sverige"-skep
pen. I del 2 följer nu beskrivningar av a l
la de följande turbintyperna fram till 
kryssa re n " Tre Kronor" och jaga ren 
" Halland" . Det är märkli gt att iaktta att 
än nu i de sista turbintyperna finns 
många drag kvar från " Wrange l" -kon
struktion en. Med svenska fl ot ta n som 
e nda avnämare kunde inte några kost
samma satsni nga r göras på språngvis ut
veckling. l m ånga avseen de n är dock de 
successivt anpassade konstrukti o nerna 
öve rlägsna samtida turbin e r i andra eu
ropeiska lände r. Den begränsade stor
le ke n och precisionen hos de Lava ls 
kuggfräsmaskiner hämmade företaget 
a tt följa den amerikanska utvecklingen 
mot höga turbinvarvtaL Ti llgången i 
Sverige på material för höga temperatu
rer och stora påkänningar begränsade 
även de Lavals möjligheter att bygga lät
tare och effek ti vare turbin er. 

Marinförvaltningens bestä llnin g 1957 
av ett prototypmas kin eri för minfartyget 
"Älvsborg" öppnade möjligheterna till 
e tt språng i utvecklingen. de Laval skulle 
få konstruera och prova i full ska la ett 
12.500 hk (9.250 kW) maskineri för ena 
axeln i det då planerade fartyget med an
vändade av a ll tillgänglig modärn te knik. 
Det kom att innehålla helsmidda , hög
varviga , överkri ti ska turbinrotorer , hög-

belastad. skavd kuggviixe l av " Jocked
train"-typ och nådde ex tremt låg vikt 
och en ekonomi av bästa inter natione lla 
klass med hä nsyn till fmgdata 36 bar. 
-150°C. Maskinen kom aldrig att in
monteras eftersom riksdagen beslutade 
att inhibera fartygsbygget. ldeernas rik
tighet bestyrktes geno m att tillämpas, 
delvis efter licensgivni ng . i maskiner för 
20.000 hk ( 14 700 kW) resp. 35-36 .000 
hk (26-27.000 kW) som inbyggdes i nors
ka och italienska jagare. Detta kom att 
utgöra en imponerande avslutning av de 
Lavals insatser inom ångtubinområde t 
för örlogsfartyg. Andra maskintyper tog 
över. 

De ovannämnda avsnitten om turbin
utvecklingen fyller höga krav på fullstän
dighet och sätter specialisten på spåre n 
av dc betydelsefulla sammanhangen och 
detaljerna. För den vanliga läsa ren blir 
kanske texten något tung och skenbart 
innehållande en del upprepningar. 

Författarens tidigare pedagogiska 
verksam het avslöjas i vissa korta avsnitt 
- främst i del J men även i del 2- där han 
lättfattligt förklarar verk nin gsgradsbe
grcpp. Froudetal , evolventformer . vib
rationsteorier och mycket annat, som 
behövs för att förstå huvudtexten. 

Vissa avsnitt i historiken är rent spän
nande. en sorts teknisk detektivberät
telsc. t ex "Den stora skovel- och s kiv
skälvan hos de Laval" i del 2 och mot
sva rande problemlösningar hos General 
Electric i del l. 

Fascinerande blir läsningen när för-

fattaren ski ldrar sina personliga erfaren 
heter inte minst från tjänstgöringen om
bord på tlottans fartyg som kadett och 
vid provturer. För oss ungefär samtida 
väcks många minnen till liv och för sena
re generationer kan intressanta jämförel
ser göras . Ä ven ski ldrin gen av uppväxt
ticlen och familj ebakgrunden - avsnittet 
"Arve t" i del l - är givande liksom upp
le ve lserna hos Brown Boveri - del 2 -
med sovjet iska och japanska förveckling
ar i mer eller mindre öppet industrispio
nage. 

Ingvar J ung baserar sin historik. för
utom på egna minnen och källforskning, 
på sin kännedom och uppskattning av de 
stora namnen inom turbinteknikens te
ori och praktik. Biografier av stort in
tresse ges i del l för Gustav de Laval. C 
A Parsons. Charles Curtis, Bröderna 
Ljungström. Arne! Stoclola . Richard 
Waller m fl. Även i del 2 refereras ofta 
till pionjärerna. elit vi nog även bör räk
na Ingvar Jung. Han ger i många stycken 
sin egen biografi i de här granskade av
handlingarna. som kan varmt rekom
meneleras till läsning. 

Ledamoten 
Hans Hafström 

lngl'ar }ung: " Marinturbinens historia ", 
del l och del 2 kan rekvireras från Sta
tcns Sjöhistoriska Museum , Stockholm . 
Dc finns även i Kungl Örlogsmannasäll
skapets bibliotek 1 Karlskrona och 
Stockholm. som mottagit dem som gåva 
av författaren. 

217 



l 

l 

l Teknikkriget som 
förändrade världen 

Gunnar Dahllöt är journalist med in
riktning bl a mot krigs- och teknikhis
toria. Den journalistiska bakgrunden ly
ser igenom, då man läser hans nyut
komna bok "Teknikkriget som fö ränd
rade världen ", i vilken han använder en 
lätt och ledig skrivstil, stundom närman
de sig talspråket. 

Det är en fascinerande läsning . stund
tals direkt rolig trots det ofta tragiska in
nehållet. l sju välillustrerade kapitel be
handlar Dahllöt radarutvecklingen , Li
berty-fartygen , de första datorerna. de 
första je tflygplanen , syntetmaterialen, 
de tyska V-vapnen och slutligen atom
bomben . 

Strävan att skriva medryckande och 
att sätta klatschiga rubriker , kan dock 
understunelom leda på villovägar. Sålun
da rubriceras Liberty-fartygen med 
"Skeppet som knäckte de tyska ubåtar
na", vilket ju knappast är vad förfat
taren menar. Det var väl närmast ubåts
krigföringen , som fick sig en knäck. På 
ett annat ställe sägs beträffande det ita
lienska Caproni-Campini N l-flygplanet. 
att " efter åtta månaders tester lades pla
net på hyllan" , vilket frammanar tanken 
på en rätt bastant konstruerad hylla. Det 
var väl närmast planerna på flygplanet , 
som lades på hyllan ifråga. 

Ett par deta ljer . vars betydelse icke 
skall överdrivas , är att författaren miss
uppfattat elen tyska benämningen (See
takt.) och skriver på ett sådant sätt a tt 
detta framstår som namnet på en tysk, 
m ari n artillerielclleclningsraclar. Så är 
icke fall e t , utan (Seetakt.) står för "see
taktisch" och a nger att radarstationen 
ifråga är en spaningsraclar. Eldlednings
radar för sjöartilleri , vilket är vad för-
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fattaren här skriver om. benämndes i 
Tyskland (Seeart.). En annan de talj är 
att förfa ttaren gjort ett antagande och 
ett felaktigt sådant beträffande antal et 
Liberty-fartyg. som kom i sve nsk ägo. 
Han skriver sålunda att fl era fartyg fick 
svensk flagg och exemplifierar med Tir
tings s/s Lappland (ex. Anson .Jones). 
som kom i svensk ägo den 3011 O 1946. D [t 
det av en händelse finns spaltutrymme 
just på den sida. varpå fartyget om
nämns . kan ju författaren i e n kom
mande upplaga - för det är boken värd 
omnämna det andra sve nska Libcrty-far
tyget. s/s Sonata (ex. Roger Williams). 
som elen 3011 1947 inköptes till Rede ri 
AB Dale n i Göteborg och so m sederme
ra försvann spå rlöst med man och allt. 
Granskar man dessa två fartyg. finn e r 
man att de skiljer sig i bl a dimensioner 
och tonnage . vilket visar att standardi
seringen icke var så exakt. so m man kan 
förleelas att tro . 

Sammantaget ger dock boken e tt gott 
och rejält intryck och bör tvivelsutan va
ra till glädje för såväl elen allmänt hi s
torieintresserade som militärhistorikern 
med intresse för elen de l av krigshisto
rien . som s a s ligger lite vid siclan av det 
traditionella och som här åskådliggörs på 
e tt även för tek nisk a noviser begripligt 
sätt. Boken bör vara en uppskattad läs
ning för ungdom med spirande teknikin
tresse - men som sagt. envar torde kun
na läsa elen med både nöje och behåll
ning. 

Sre/lan Bojemd 
Teknikkriger som förändrade 
världen. Gunnar Dah//öf. lngen
JÖnförlaget A B, 140 sid. l//. Ca 
/39:-. 

En bok som lämnar en fullständig och 
detaljerad beskrivning av det senaste 
brittisk-argentinska kriget är Jurg Meis
ters ""Der Krieg um die Falkland-Inse/n 
1982" ". 

Författaren redovisar inledningsvis 
öarnas historia, befolkning och krigets 
bakgrund samt därefter krigets alla ope
rationer. Han på minner också om elen 
tyska ostasiatiska eskaderns seger öve r 
e n mindre engelsk eskader den l novem
ber J 914 och om att England då ögo n
blickligen reagerade och sände ut två 
slagkryssa re, som 38 dygn efter e rh ållen 
order kunde vid Falkland besegra de un
derlägsna tyska pansar- och pansar
cläckskryssarna. År 1982 kunde ticlen för 
insättandel reduceras till 16 dygn. trots 
att Storbritannien då icke hade mobilise
rat eller var krigsberett såso m år 1914. 

Operationerna 1982 följs såvi1 1 till 
lands, till sjöss som i luften ofta med 
kommentarer. Alla deltagande förband 
finns förtecknade. Likaså för lusterna 
med angivande av orsake rna. E tt exem
pel. Den brittiska ubå ten Conqueror 
träffade elen argentinska kryssaren Bel
grano med två torpeder, varefter krys
saren sjönk efter 45 minuter. Förtattaren 
var osäker om. vilken av tva type r torpe
der. so m användes. Att så många so m 
331 man av besättningen omkom. beroel
de på att de båda eskorte rande Jagarna 
insattes att pga atom ubåte n och börj ade 
rädda besiittningen först l l /2 dygn se na
re. 

En intressant uppgift iir fört eckningen 
över de 19 sovjetiska satelliter. som 
sköts upp uneler detta krig. varav en del 
var direkt avseelda för kontroll av krigs
området. sate ll iternas avstånd. lutning . 
anviinclning och nummer anges. Det sov
jetiska "'forskningsfartyget"" Akademik 
KnipOl'irj !:Jg i Argentinas sydligaste stad 

Ushuaia och hac' e där dessutom god '"in
syn·· i krigsområdet. 

Uirclomar från kriget redov isas i e tt 
kapite l och i et t annat spekulerar för
fattare n även om framtiden för de tta. 
det brittiska rik ets 9100 SJÖmil avliigsna 
territorium med 1800 brittiska invtu1 a re. 

Allan Kull 
Jiirg Meister, ""Die Krieg un1 die 
Falkland-Inse/n ··. JOO sid, 19 il/. 
kartor. Biblio Verlag. Postfileli 
1949. D-4500 Osnalmick . 

I JANE's F!GHTING SHIPS (85:e år
gången. 876 sid. tusentals foton och skis
se r) redovisar redaktören - Captain 
John E. Moore , R. N. - J49 nationers ör
logsfartyg. Kapitlet Sovjet upptar 99 si
dor. USA 121, Sverige 13. 

Det är märkligt, att 46 fartyg (t ex Ro
Ro-fartyg) byggda i Danmark , Finland. 
Frankrike och Italien upptas som lanel
sättningsfartyg inom Sovjets mariner. 
Att Sovjet bedriver en intensiv uncler
rättelse verksamhet framgår av att an
talet telespaningsfartyg anges till 56. 
Därtill kommer 41 forskningsfartyg ( + 
51 civila), 105 sjömätningsfartyg ( + 41 
civila) och 18 robot- och rymclkontroll
fartyg. 

I förordet behandlas det marinpolitis
ka läget (l J sid). Sovjets infiltration i 
andra länder har ökat, vi lket framgår av 
att 150 terroristgrupper nu arbetar inom 
50 länder, till Moskvas til lfredsställe lse. 
Ubåtsincidenterna i Sverige bedöms som 
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l i krigsförbered e lse r till e n sovj e tisk oc
kupati o n av No rge med sin så rbara och 
svagt fö rsvarade nord kust. De nna 200 
km långa kust fö rsvaras av e ndast 1500 
so ldater , 2 skvadron e r jaktfl ygplan sa mt 
e n de l små ubå ta r och små robotbåtar. l 
sa mba nd med de nn a oc kupatio n skull e 
mörda rgruppe r u r Öste rs jö fl o tta ns 
" Spe tsnaz"-briga d snabbt e limine ra Sve
riges rege rin g och mili tä rlednin g. D äref
te r skull e - uta n kri gsförkl a ring - e n 
truppl andsättning utfö rd i Stoc kh o lms
o mrådet mö jliggöra e n snabb framr yc k
ning till Göte bo rg - Os l o-omr~1d e t. Detta 
skulle hända. o be roe nde o m Sve rige 
förkl a ra t sig ne utralt e ll e r e j. 

Må nga tekniska nyheter di skut e ras 
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äve n. särskilt för ubå tsmas kin e ri e r : bl a 
nä mns sovje tisk a ubåtar med tva 4-bladi
ga motaro terand e prope llra r på en axe l 
(V ictor- I I I -kl assen). 

Po le ns fl otta ha r fö rh fillandevis många 
landsättningsfart yg . t ex 23 av Po lnotj
nyj-klass mo t Sovje ts 43. 

F d sve nska ubå te n Va le n uppt as som 
fö rsö ksubå t i V~i s t -Tyskl a ncl s fl o tta som 
e rsättnin g fö r ele n und e r kri ge ts slut
skede byggda Wilh e lm Baue r (Typ 
XXI) . 

Som he lhe t be traktade ~ir J ANE's ele n 
mest omfattande av marinka lendra r med 
må nga intressanta de talj e r på äve n smär
re fart yg ino m all a vä rlde ns flott o r. 

Allan Kull 

Med anledning av årsdagen av slaget vid Trafalgar 

Från sjökaptenen, f d kapten i F/R S tig W eibull har som gå 1·a till KÖMS bibliotek 
överlämnats ett originalex emplar a1 ' tidningen Th e Times a1• den 7: e no1• 1805 med 
de f örsta rapporterna om slaget vid Traf"algar. 

Ä ven om m yck et skrivits och forskats i detta världshistoriens 111 est dramatiska sjö
slag torde det vara av intresse för TiS läsare att här i översällning få taga del av tid
ningens första ledare och amiral Colling woods Jörsw rapporter över händelseförlop 
pet. 

Det ornständiga och s vassande språket har i m esta möjliga litsträckning bibehållits 
i översättningen. 

Ö versättningen är gjord av ledarn oten Gustaf Cel.s·ing. 

THE TIMES 

Kungliga Teatern , Cove nt Garden. 

l kväll: Venedig räddat. 
J affier (l: a ggn ) , Mr C. Kemble ; Pierrie (1: ggn). Mr Kemble ; Belvide rs . Mrs 
Siddons. 

Efter föreställningen presenteras en hyllningsakt i form av e tt musik a liskt im 
promptu benämnd NELSONS GLORY. 

J huvudrollerna Mr Fawcett, Mr Incleden, Mr Hill . Mr Taylor. Mrs Atkins, Mrs 
Margerum , Mrs Martyr. Det hel a avslutas med e n skildring av de t sen as te sege r
rika sjöslaget , som utkämpades den 21 o kt. 1805. 

Härtill kommer the QUAKER (kväkarna). 

Mördaren från Venedig komme r att ges va rj e kvä ll intill dess annat meddel as . 
morgon ges Vildhavren. 

LONDON 
T orsdag den 7 november 1805. 
(Publiceringen till redaktionen av-

slutades kl. 0730 denna morgon) 
De n officiella unde rrätte lse n om den 

senaste sjöstriden , som slutade med den 
mest avgörande seger som någonsin har 
tillkämpats genom brittisk skicklighet 
och tapperhet återfinnes på annan plats i 
dagens tidning. Att en så sto r och ärorik 
triumf som denna ha r varit dyrköpt och 
att så varit den allmänna me ningen visa-

de sig i de n djupa och allo mfa ttande so rg 
med vilk en nyhe ten om Lord Nelsons 
död mottogs. Segern uppväckte inte 
några av de entusiastiska ovatio ner hos 
a llmänhe te n , som alla tidiga re fram
gångar för flott an utlöst . 

Det fanns ick e någon som icke ansåg 
a tt Hj ä ltens från Nil en liv va r e tt fö r 
högt pris för e rövrandet och fö rstöra n
det av 20 fran ska och spanska örlogs
män. Inget brus av folk e ts hänryckning , 
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inga demonstrationer av a llmän glädje 
utmärkte den stora och betydelsefulla 
händelsen. Folkets ärliga och värdiga 
känslor framstod som de sku ll e . De kän
de en inneboende tillfredsställelse över 
deras favoritvapens triumfer och de be
grät med landssorgens hela allvar och 
bitterhet hjältens fall. 

Till den officie lla delen kan vi lägga 
följande omständigheter beträffande 
dödsfallet av den störste amiraL som nå
gonsin lett Brittanicus marina tordön. 

När Lord Nelson upptäckte att han 
genom sina sk ickliga manövrer hade fått 
fienden i en sådan position att de icke 
kunde undvika strid , visade han den yt
tersta upphetsning och med sin van li ga 
förtröstan på seger sade han till Kom
mendörkapten Hardy och de officerare 
som omgav honom på halvdäck: "Nu 
kan de inte undkomma oss; jag gissar att 
vi kommer att försäkra oss om minst 20 
av dem. Jag kommer kanske a tt förlora 
ett ben. men det är segern vä rd ... Om
kring 2 timmar före stride ns slut träf
fades Hans Nåd i sk uldra n av en musköt
kula, som avfyra ts från någo n masttopp 
på SANTJSSIMA TRINADADA. med 
vilken han låg i närkamp. Kulan trängde 
igenom bröstet och han störtade omku ll . 
Han bars omede lbart ner under däck oc h 
läkarna förklarade a tt såret var död li gt. 
Hans Nåd mottog beskedet med a ll den 
fasthet och gudfruktiga undergivenhet 
som han så ofta och ek latant givit exem
pel på under sin lysande väg av faror och 
berömmelse. 

Han sände omedelbart en officer till 
amir~l Collingwood. som var hans när
maste direkt underlydande chef. med in
struktioner att fortsätta den str id han så 
tappert hade böqat samt det dystra tes
tamentet med hans sista farväl. 

Under den korta stunden från det han 
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fått sitt s ~tr till ha ns slu tliga insomnande 
förblev han fullkom ligt sam lad och åda
ga lade i sin a sista ögonblick den hero ism 
som hade utmärkt varje hand lin g i han s 
ärorik liv. Under denna prövande stund. 
avskuren från omv~irlden och det ärorika 
skeendet. gick hela hans ängslan och alla 
hans tankar till hans hidcrnesland och 
dess rykte . 

Några få minuter inn an han utandades 
sin sista suck sände han efter Kom
mendörkapten Hardy. När fartygschefen 
kom gjorde han sig underriittad om hur 
många fientliga skepp som hade kapitu
lerat. Fartygschefen svarade a tt så myc
ket han kunnat utröna torde 15 skepp i 
linjen ha strukit flagg. Med den glödan
de fromhet som utmärkte hans karaktär 
tackade Hans Nåd den A llsmäktige och 
sade i det han vände sig till Kommendör
kapten Hardy: "Jag vet att jag skall dö. 
Jag önskar att jag hade fått leva så länge 
att jag kunnat utandas min sista suck på 
brittisk mark. men ske Guds vi lja". 
Strax efteråt avled han. 

Om det någonsin funnits e n man . som 
förtjänade att bli " hyllad . begråten och 
ärad" av sitt land så är det Lord Nelson. 
J-lans tre stora marina bedrifter har över
glänst de mest bländande segrar i Eng
lands dJärva historia. Om någonsin en 
hjälte förtjänat äran av offe ntlig be
gravn ing och landssorg är det den gud
fruktige. blygsamme och ridderlige Nel
son. den brittiska flottans gunst lin g. vars 
död har kastat hela nationen i djupaste 
sorg . och o m vars skicklighet och tappe r
het även den fiende han besegrat kan bä
ra vittnesmål. Fransmän och spanjore r 
tycks ha bjudit hårt motstånd i striden. 
Syftet att våga en sammandrabbning 
med en sådan flotta. ledd av en sådan 
man måste ha varit en trängande nöd
vändighet vid detta tillfälle; vi miss
tänker inget mindre än en djärv satsning 

för att uppn å fullst ändi gt herravälde i 
Medelhavet. Hade de lyckats befria den 
de l av spa nska flottan. so m låg in stängd i 
eartage nas hamn på grund av blotta 
misstanken av närvaron av en engelskes
kader. skulle deras förenade styrkor 
ökats med fyrti o linj eskepp. Det finns 
också någ ra skepp i Tou lon och kanske 
hade Rouchforts eskader med si n va nliga 
tur kunnat förena sina trupper med den 
förenade flottan. 

Med en såda n hamn som Toul on att 
söka skydd i. måste en styrka av denna 
omfattnin g och under chefer med nor
mal kapacitet i sanning ha låst e n stor del 
av vå r marina styrk a. 

Vi avvaktar med iver ytterligare detal
jer från denna ärorika och betyde lsfu ll a 
seger. Vi hoppas a tt de av am iral Col 
lin gwood framförd a missta nk arna om de 
erövrade skeppen inte blir verklighet 
utan att några av dem. åtminstone de 
franska. ännu kan läggas till brittiska 
flottans lista. 

Kommendörkapten Sykes på NAUTI
LUS och löjtnant Lape notierre på sko
naren PICKLE anlände tillsammans till 
amiralitetet omkring klockan halv två i 
går morse. Den förre kom inte som all
mänt troddes direkt från slagfä lte t : han 
hade av en händelse träffat på skona ren 
PICKLE och fick då reda på nyheterna. 
Han fortsatte då omedelbart med in
formationerna till Lissabon , varifrån den 
brittiske konsuln Mr Gamb rier sände 
honom med de pescher till E ngland där 
han landsteg i P lymouth . Löjtnant La
penotierre gick in till Palmouth och möt
te genom ett egendoml igt sa mm anträf
fande kommendörkapten Sykes vid am i
ra litets portar. Den duktige lö jtn ante n 
befordrades igå r till kapten. 

Omedelbart efter depeschernas an
komst steg Lord Barham upp från sin 

säng för att studera dem. Han fortsatte 
at t a rbe ta till kl. fem och sä nde seelan ett 
bud till Hans Majestät i Windsor. 

Amiral Co llingwoods uppträdande har 
vunn it fullaste gi ll ande och nattens de
pescher sändes till Plymouth för vidare 
befordran ti ll honom med ACAST A . De 
innehö ll fullmakt för honom att taga be
fälet över fartygen i Medelhavet med 
samma styrkor som Lord Nelson hade. 
Dc många linj eskeppen i Portsmouth 
och Plymouth har beordrats att omedel
bart gå till sjöss och förstärka Co llin g
wood . 

Förutom de officerare som i Gazette 
omnämnts ha fallit i striden . blev Mr 
Scott, Lord Nelsons sekreterare dödad 
av ett kedjeskott som skar itu honom. 

l går kväll illuminerades delar av hu
vudstaden. l kväll blir det e tt allmiint 
fyrverkeri. 

-·-

Rapport om de dödade och sårade om
bord på respektive fartyg. som ingick i 
den brittiska eskadern under beriii av 
den Högvälborne Lord Viscount Ne lson 
K.B . Viceamiral of the White etc i stri
den med de förenade franska och spans
ka fl ottorna den 21 okt 1805. 

!?om/ Sovereign - 3 officerare. 2 under
officerare och -+2 matroser och soldater döda
de: 3 officerare. 5 underofficerare och 56 mat 
roser och so ldater sarade: totalt 143. 

Dreadnought - 7 matroser och so ldater dö
dade: l officer. 2 unde rofficerare och 23 mal
roser och so ldate r sårade; totalt 33. 

Mars - l officer. J underofficerare och 25 
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matroser och soldater dödade: 4 officerare. 5 
underofficerare och 60 matroser och soldater 
sårade: totalt 9R. 

Bellerophon - 2 officerare. l underofficer 
och 24 rnatroser och soldat e r dödade: 3 offi
cerare. l unde rofficerare och - 117 matroser 
och soldater sårade. totalt 150. 

Minulllur - 3 matroser och soldater döda
de: l officer. l unde rofficer och 20 matroser 
och soldater så rade: totalt 25 . 

Revengc - 2 underofficerare och 26 matro
ser och soldater dödade: 4 officerare och 47 
matroser och soldater sårade: totalt 79. 

Leveiarhan - 4 matroser och soldater döda
dc: l underofficer och 21 matroser och solda
ter sårade: totalt 26. 

Ajax - 2 matroser och soldater dödade ; 9 
matroser och solda ter sårade; totalt Il. 

De(encc- 7 matroser och soldater dödade: 
29 matroser och soldater sårade: totalt 36. 

De(iance- 2 officerare. l underofficer och 
14 matroser och so ldater dödade: l officer. 4 
underofficerare och 4R matroser och so ldater 
sårade: totalt 70. 

(Sign) C. Co!lingwood 

* * * 

LORD NELSONS SIST A STUNDER 

När Lord NELSON hade träffats och 
fortfarande låg i armarna på dem som 
hjälpte honom fastnade hans blick på ro
derlinan som var ovanligt slack. Han ut
ropade med eftertryck: ' 'Sträck upp den 
där linan! " ; ett utmärkt bevis på att hans 
yrkesiver ännu överlevde livslågans glöd. 
När han såg sin sekreterare och vän Mr 
SCOTT slungas överbord och på grund 
av den sönderslitna kroppen och förvir
ringen under striden var osäker huruvida 
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det var denne eller inte. frågade han 
med ivrig ömhet: ··var detta den stac
kars SCOTT?" Detta gjorde tydligen ett 
djupt intryck på Lord NELSON , ty när 
hans män bar ner honom i kajutan sade 
han: "Låt dem inte kasta mig överbord , 
säg till Hardy att föra mig hem 1" 

En karl blev så fullständigt skuren i 
två delar av en dubbelkula att hela krop
pen ned till knäna kastades några meter 
ut i vattnet medan. märkligt nog . hans 
ben stod kvar på däck med all styrka och 
tecken på liv. 

En kadett vid namn PRTCE bars in i 
akterkastel let med halva benet avkapat: 
han var en ung hjälte på bara 17 år. Lä
karna kunde inte längre ägna sig åt hon
om just då. Han drog då sin kniv och 
skar av en bit av köttet och bensplittret 
med stor fattning. "Jag kan stå ' ' sade 
han " låt mig behandla mig sjä lv". När 
doktorn tog sig an honom visade det sig 
nödvändigt att amputera benet ovanför 
knät. Han underkastade sig operationen 
utan kvidan. "Det här ~ir väl ingenting ' ' 
sade han " jag trodde det skulle vara 
mycket värre." 

* * * 

THE LONDON GAZETTE 
Extra nummer. 
Onsdag den 6 nov 1805. 

* * * 

Amiralitetet den 6 nov. 
Från högste befälhavaren (CiC) över 

Hans Majestäts flotta utanför Cadiz , vi
ceamiralen Collingwood, har Amiralite
tet denna dag mottagit följande rap
porter: 

EURY ALUS vid Cap Trafalgar den 22 
oktober 1805. 

Mina Herrar' 
Med anledning av det beklagliga döds

fallet av Viceamiralen Lord Viscount 
Nelson , som stupade i den sista striden i 
segerns stund, är det min plikt att in
formera amiralitetets ledamöter om att 
den 19:e denna månad CiC erhöll under
rättelser från de fartyg som bevakade 
fiendens rörelser i Cadiz att en förenad 
flotta hade löpt till sjöss. Då de seglade i 
svag västlig vind drog Hans Nåd den 
slutsatsen att deras destination var Me
delhavet och satte omedelbart alla segel 
för att tränga in i Gibraltarsund med 
brittiska flottan som bestod av 27 skepp 
varav tre 64 kanoners. Hans N å d blev 
där informerad av kommendörkapten 
Blackwood (vars uppmärksamhet när 
det gällde att bevaka och observera fien
dens rörelser var högst meriterande) att 
denna ännu inte passerat sundet. Mån
dagen den 21 ds i gryningen då Cap Tra
falgar låg i bäring OtS på 25 distmin. av
stånd upptäcktes fienden sex eller sju 
distansminuter ostvart. Vinden var om
kring väst och mycket svag. CiC gav 
omedelbart signal till flottan att formera 
sig i två kolonner, utgående från aktuell 
segelordning. Detta var en anfalls
formering som Lord Nelson tidigare ha
de givit direktiv·om för att undvika nack-

delen av försening vid formering av 
stridslinje på vanligt sätt. 

Den fientliga linjen bestod av 33 skepp 
(18 franska och 15 spanska) under befäl 
av Amiral Villeneuve; spanjorerna under 
befäl av Gravina. Kurse n var nordlig och 
fonneringen stridslinje med korta av
stånd och noggrann platshållning. Men 
då anfallssättet var ovanligt och sam
mansättningen av deras linje ny blev fo r
meringen halvmånformigt buktad mot 
lä , så att när jag stävade ner mot cent
rum hade jag både deras tät och kö akter 
om tvärs. l n n an elden öppnades låg fien
dens fartyg på en kabellängds avstånd i 
lovart och lä om närmaste fartyg för re
spektiv akter om sig och bildade därige
nom ett sorts dubbellinje som när de låg 
tvärs ut tycktes lämna ett mycket litet 
mellanrum mellan sig och detta utan att 
de därför behövde trängas. 

Amiral Villeneuve ombord på BU
CENTAURE låg i centrum och PRINCE 
OF ASTURIAS förde Gravinas flagg i 
kön. Men de franska och spanska farty
gen var blandade utan klar hänsyn till 
nationalitet. Eftersom vår anfallsmetod 
redan tidigare hade fastställts och delgi
vits amiraler och fartygschefer behövdes 
endast ett fåtal signaler och inga gavs 
utom att formera sluten ordning när lin
jerna föll av. 

CiC ledde ombord på VICTOR Y 
lovartskolonnen och ROYAL SOVE
REIGN , som förde min flagg. lä kolon
nen. 

Striden började klockan tolv med att 
kolonnernas ledande fartyg bröt genom 
fiendens linje , CiC omkring tionde farty
get från täten och nästkommenderande 
chefen omkring tolfte fartyget fr ån kön; 
fiendens tät lämnades oengagerad. De 
fölJande fartygen bröt alla igenom i leda
rens kölvatten och besköt fienden på 
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kort avstånd. Striden var hård. De fient
liga fartygens officerae kämpade tappert 
och mycket hedrande , men attacken mot 
dem var oemotståndlig och det behagade 
den Allsmäktige Herren över alla öden 
att giva Hans Majestät vapen en fullstän
dig och ärorik seger. 

Omkring kl. tre på eftermiddagen ha
de många av fiendens skepp strukit flagg 
och deras linje brutits. Amiral Gravina 
hade med lO skepp förenat sig med sina 
fregatter i lä och satt kurs mot Cadiz. De 
fem främsta skeppen i deras tät vände 
över stag och satte kurs sydvart eller 
länsade bort från den brittiska linjen. De 
anfölls och de aktersta erövrades. Övri
ga flydde och lämnade till Hans Maje
stäts flotta 19 linjeskepp (av vilka tre är 
av första klass - SANTISSIMA , TRINI
DADoch SANTA ANNA) med tre ami
raler nämligen Amiral Yilleneuve CiC, 
Don !gnats Maria D'Aliva viceamiral 
och den spanske konteramiralen Don 
Bathgar Hidalgo Cisueros. 

Efter en sådan seger kan det synas 
onödigt att gå in och granska de många 
fartygschefernas speciella aktioner; re
sultatet säger mer i detta avseende än 
jag har ord för. Samma anda besjälade 
alla när de ansträngde sig till det yttersta 
i rikets tjänst. Alla förtjänar att deras be
drifter för alltid registreras, aldrig har 
höga meriter lyst klarare än under det 
slag jag här beskrivit. ACHILLE (ett 
franskt 74 kanoners skepp) hanterades 
så oskickligt av fransmännen efter kapi
tulationen att hon fattade eld och ex
ploderade. 200 man av hennes besätt
ning räddades av mindre fartyg. 

En omständighet som inträffade under 
striden underströk så kraftigt den 
oövervinnerliga anda som besjälade de 
brittiska sjömännen under striden med 
sitt rikes fiender att jag inte kan motstå 
glädjen att göra den känd för Ers Nåder. 
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TEMERAIRE blev avsiktligt eller ge
nom oskicklighet bordat på ena sidan av 
ett franskt och på elen andra av ett 
spanskt fartyg. Striden blev het men 
slutligen kunde de förenade flaggorna ri
vas ned fr ån pooparna och engelska his
sas på deras platser. 

En sådan strid kan inte utkämpas utan 
stora förluster. Jag kan inte bara helt all
mänt beklaga elen brittiska flottan och 
vår nation CiCs död, förlusten av en 
hjälte vars namn skall förbli odödligt och 
hans minne alltid kärt för hans land utan 
mitt hjärta brister av den brittraste sorg 
över en god väns död till vilken jag ge
nom många års förtrogenhet och ut
märkt kännedom om hans sinnes ärbar
het, som inspirerade den vanliga männi
skan till höga tankar, var bunden med de 
starkaste känslaband, en sorg för vilken 
det ärorika tillfället då han stupade icke 
ger mig den tröst som det kanske bort. 

Hans Nåd fick en muskötkula i vänstra 
bröstet under stridens mitt och han sän
de omedelbart en officer till mig med sitt 
sista farväl. Snart efteråt avled han. 

Jag måste också beklaga förlusten av 
cle ypperliga officerarna kommendör
kaptenerna Duff på MARS och Cook på 
BELLEROPHON. Några fler har jag 
ännu ej fått rapport om. Jag fruktar att 
jag kommer att få rapporter om att an
talet stupade är mycket stort, men som 
det blåst storm alltsedan striden har det 
inte stått i min makt att få några som 
helst rapporter från fartygen. Då ROY
AL SOVERlEG N har förlorat sina mas
ter utom den vacklande förmasten kal
lade jag under pågående strid till mig 
EURY AL YS som låg inom prejningshåll 
och gav mina order - ett uppdrag som 
kommendörkapten Blackwood utförde 
med stor uppmärksamhet. Efter striden 
skiftade jag min flagg till henne så att jag 
lättare skulle kunna sända order till och 

samla fartygen samt bogserade ROY AL 
SOVEREIGN till sjöss. Hela flottan be
fann sig nu i e n farlig situation. många 
avmastade. alla sprielda och på vatten av 
13 famnars djup utanför Trafalgars 
grundbankar, och när jag gav order att 
förbereda ankring visade det sig att det 
endast var några Ht fartyg som hade nå
got ankare att Hilla, ankartrossarna var 
avskjutna. Men samma goda försyn som 
hjälpt oss under dagen skyddade oss 
även under natten genom att vinden 
vred några streck och drev fartygen ut 
från land utom fyra som nu ligger till an
kars utanför Trafalgar och som jag hop
pas skall rida ut stormarna. 

Sedan jag nu relaterat ovanstående 
händelseförlopp ber jag få gratulera ami
ralitete t till en seger som jag hoppas 
skall lägga ännu en stråle till glorian på 
l-Ians Majestäts krona och som skall föl
jas av allmän nytta för vårt land. 

Med all etc. 
Sign. 

C. Collingwood. 

* * * 

William Marsden Esq. 
Här nedan en förteckning av den ko

lonnordning i vilken den brittiska flottan 
anföll den kombinerade flottan den 21 
okt. 1805. 

Tät 
VICTOR Y 
TEMERAIRE 
NEPTUNE 
CONOUEROR 
LEVlATHAN 
AJAX 
O RIO N 
AGAMEMNON 
MINOTAUR 
SPARTIA TE 
BRTTANNIA 
AFRICA 
EURYALES 
SIRIUS 
Pl-IOEBE 
NAJAD 
PICKLE schooner 
ENTREPENANT 
culter 

Kö 
ROY AL SOVEREIGN 
MARS 
BELLISLE 
TONNENT 
BELLEROPHON 
COROSSUS 
ACHILLE 
POLYHOMUS 
REVENGE 
SWIFTSURE 
DEFENCE 
THUNDERER 
DEFIANCE 
PRINCE 
DREADNOUGHT 

(Sign.) C. Collingwood 

* * * 

Generalorder 

EURY ALES den 22 oktober 1805. 

Det djupt beklagliga dödsfallet av 
Lord Yiscount Nelson Hertig till Brante 
och överbefälhavare, som stupade i stri
den den tjugoförsta i segerns armar höljd 
av ära och vars minne för alltid skall 
förbli kärt för Brittiska Flottan och 
Brittiska Nationen och vars nit för Ko
nungens ära och nationens intresse alltid 
kommer att framhållas som ett strålande 
exempel för Brittiska Sjömän -- lämnar 
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åt mig plikten att frambära mitt tack till 
den högvälborne konteramiralen, far
tygschefer, officerare och sjömän samt 
Royal Marines detachement som denna 
dag tjänstgjorde under mitt befäl och 
min ledning ombord på Hans Majestäts 
eskader. 

Men var kan jag finna e tt språk att ut
trycka min uppskattning av den tapper
het och skick li ghet som ådaga lagts av 
officerare, sjömän och so ldater i striden 
mot fienden och där varje enskild indi vid 
uppträtt som en hjälte på vilken landets 
ära berodde? Anfa ll et var oemotstånd
ligt och utgången lägger ytterligare en si
da till flottans annale r av briljanta exem
pel på vad britterna kan göra när deras 
Konung och Land kräver deras insats. 

Till den Högvälborne Konteramiralen 
Greven av Northesk till fartygsch efer , 
underofficerare och meniga i Royal Ma
rines ber jag få uttala mitt uppriktiga och 
hjärtliga tack för deras högst merite ran
de uppträdande både under striden och i 
deras nit och strävan att föra erövrade 
fartyg bort från det farliga läge de be
fann sig i efter kapitulationen bland Tra
falgars grundbankar och i en våldsam 
storm. 

Och jag önskar att respektive fartygs
chefer behagade delge officerare. sjömän 
och soldater detta bevis på min stora 
uppskattning av deras uppträdande oc h 
tack härför. 

(Sign.) C. Collingwood 
Till Höovälborne Konteramiralen och 

b . 
Greven av Northesk samt respekttve 

fartygschefer 

-·-
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Gene ralorder. 

Den Allsmäktige Guden. vars arm är 
styrka, har i sin stora nåd med vä lbehag 
lå tit kröna l !ans Majestäts flotta s an
strängningar med framg ång och givit elen 
en fu ll ständig seger över dess fiend e r elen 
21:a denn a månad. Allt lov och all tack
samhet m ~t läggas vid nådens tron för 
den stora framgången för vårt land och 
folk . 

J ag har funnit för gott att utse en dag 
till allmän ödmjukhet inför Gud och 
tacksamhet för hans barmhärtiga god
het, inner ligt bedjande om förlåtelse för 
våra synder, en fortsättning av hans gu
domliga nåd och hans ständiga hjälp att 
försvara vårt lan ds frihet och lagar, utan 
vi lken människans yttersta ansträng
ningar är av inte t värde. 

J ag föreskriver därför att elen 
ska ll utses för detta syfte. 

Givet ombord på EURYALES vid 
Cap Trafa lgar elen 22 oktober U:\05. 

(Sign.) C. Col/ingwood 

Till respektive fartygschefer 
Observera att flottan på grund av 

storm varit skingrad så att någon dag iin
nu ej kunnat utse för nämnda syfte . 

-·-

EU RYALES utanför Cacl iz 
elen 24 okt. 1!\05. 

Mina l !crrar 1 

1 mitt brev av den 22 els till Amiralite
tets ledamöter rapporterade jag i detalj 
om Hans Majestäts eskaders fram ga ngar 
uneler dagen för striden och vad som fö
reoick de~n. Seclan dess har jag haft en 
se~ie av ol yc kliga missöden , me n de ä r av 
den a rt s~m ~iinsklig klokh e t omöjligt 
kunn at förebygga e lle r min sk icklighe t 
förhindra. 

Pit moroo ne n den 22 els blåste en 
kraftig sydlig vind med byigt väder , vil
ket e mellert id inte hindrade verksam
heten hos officerare och sjömän på de 
fa rtyg so m kunde manövre ras att hå lla 
fast de många prise rna (tretton eller fJor
ton) och bogsera dem västvart när pg 
beordrade dem att samlas runt ROY AL 
SOVERE!GN som låg under bogse ring 
av N E PTUN. Men elen 23:c ökade stor
men och sjön gick sä hög att bogsertros
sarna brast för många och de drev langt 
ned åt lä innan de kunde kopplas igen. 
Några drog fördel av den mörka och 
vålelsamma natten och länsade undan 
vind och har kanske drivit upp på land 
och sj unkit. På eftermiddagen samma 
dag satte åte rstoden av den förenade 
tlottan- 10 fartyg vilka inte vant mycket 
engagerade i striden - kurs ned i _l ä om 
min sp ridda och skadade och dnvancle 
fångst so m om han avsåg att anfalla elen. 
De~ta tvino ade mig att samla en styrka 
av de min~t skadade fartyge n och gira 
nedmot lä för att fö rsvara den. Allt det
ta fördröjde framfarten av de skadade 
skroven och fortsatt dåligt väder kom 
mi o att besluta att förstöra de fartyg som 
lågelänost i lä och som kunde rensas från 
folk, s~ dan jag övervägt o m e tt behål
lande av fa rtyge n sku lle medföra mindre 
konsekvenser än risken att de skulle falla 

i fienden s hände r igen. Men äve n detta 
var en svå r uppgift i ele n grova sjön som 
alltjämt rådde. Jag hoppas emellertid at t 
elen kan framg ångsrikt fullföljas. Jag har 
förl itat mig på skickliga officerare, som 
inte kommer att sky några anst rängnin g
ar att uträtta allt som är möjli gt. 

Fartygscheferna på PRINCE och 
NEPTUN lossgjorde sig fr ån TRIN!
DAD och sänkte he nne. Fartygsche
ferna Hope , Bays tun och Malsobes som 
från Gibraltar just anslutit sig till flott an 
fick i uppgift att förstöra fyra andra. R E 
DOUTABLE sjönk under bogsering ak
te r om SW!FTSURE. J ag är säker på att 
SANTA har sjunkit da hennes sida var 
nästan helt inslagen. Eftersom de alla är 
i liknande skadat skick tvivlar jag på a tt 
det, även om vädret mojnar, är möjligt 
att få fartygen i hamn. 

Jag hoppas Ers Nåder vill godkänna 
vad jag (som e ndast tagit hänsyn till för
störandel av fiendens flotta) har ansett 
vara ett absolut nödvändigt handlande. 

Jag har tagit amira l Yilleneuve till 
fänga ombo rd på hans fartyg. Yiceami~al 
Don Aliva är död. När väclerleksforhal 
lanclen a det medger och jag kan avvara 
en fregatt (ty det deltog endast fyra isla
get EURYALES, SIRIUS, PHOEBE 
oc h SCOUT elen 23:e) skall jag samla de 
and ra amiralerna med sina förband och 
sända dem till England (såvida de icke 
alla gå till botten) att läggas för Hans 
Majestäts fötter. 

De t var fyratuse n man trupper em
barkentde under befäl av General Con
tamin vilken blev tillfångatagen jämte 
Villeneuve ombord på BUCCENTAU
RE. 

Underdå nigt 
(S ign.) C Col/ingwood. 
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utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter , bl . a. 

MINFÖRSVAR UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK 
Minor och minankare 
Armeringsdon 
Losskopplare 

Prototyptillverkning Navigering 
Serietillverkning Lokalisering 

U·BÅTSJAKT 
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare 
Spränggripare Signalsjunkbomb/ 
Kompletta svep Grodmansbomb 
Minförstöringsladdning 
(med akustisk avfyrn ing) RAKETSTÄLL 

för lys- och remsraketer 

Falkenbergs 
Varv AB 

Kommunikation 
Ordergivning - utlösningar 
Sonobuoys 

Box 233, 311 01 Falkenberg, Tfn . 0346-141 50 
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INREDNINGSDORRAR 
HMS LANDSORT 

ALVESTAPRODUKTER 

Ship Doors AB 
342 00 ALVESTA 

Telefon 0472-138 1 O 
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Marin l~omfort! 
Bostrom/Vil"\ing 

FÖr\Ar\STOLAr\ 
Cleyölll,otolog fron 

Ah n me 
Box 806 · 181 08 Lidingö· Telefon: 08-766 02 00 

Våra nya Fl LM ER ger aktue ll Marinpolitik. 
Bl a: 
Det djupa kalla kriget (Nordkalotten) 
Havets allfartsvägar (Nordatlanten) 
Operation "Teamwork" (NATO) 
The Rise of the Sovjet Navy 
(Om amiral Gorshkov) 
Den sovjetiska segerns arvtagare 
(Modernaste materielen) 

Ring ell er skriv till: 

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM 
Riddargatan 23 B, 114 57 Stockholm 
Telefon: 08-67 09 40 

S l: , 
Dan •e 
rsp~alister på lyft 

och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

Spans• •el: 
BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 4() 



Dessa enheter. liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 

med MTU :s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, ut

veckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motor

tillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 

under en lång framtid. 

m tu Motoren- und Turbinen- Union 
Friedrichshafen GmbH 
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz 

1\t:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08- 54 07 25 
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