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Ledamoten 
JEAN-CARLOS 
DANCKWARDT 

Organisation - Tradition -
Motivation 

Den svenska försvarsorganisationen 
kan uppvisa ett organisationsmönster, 
som på den lokala och den lägre regio
nala nivån, på många håll kan härle
das över 350 år tillbaka i tiden. De 
svenska landskapsregementena med sin 
djupa förankring i ett landskap och i en 
viss bygd är kanske det bästa exemplet 
härpå. 

Den vapentekniska utvecklingen 
har självfallet påverkat dessa enheters 
organisation, utrustning och uppgifter 
men huvudmönstret kan dock sägas be
stå i själva regementsorganisationen 
med dess bataljoner och kompanier. 

Inom sjöförsvaret kan flottan uppvi
sa ett liknande tämligen stabilt organi
sationsmönster med anknytning främst til 
"örlogsstationerna" i Stockholm och 
Karlskrona. Tillhörigheten till en viss 
landsdel av krigsförband och fartyg har 
här dock inte varit lika markerad. För 
kustartilleriets del är det traditionsan
knytna organisationsmönstret ytligt 
sett ganska diffust. Ä ven här kan man 
dock finna en ganska stark förankring i 
den bygd dit kustbefästningarna har 
varit förlagda. Ideliga organisations
ändringar under 1880-talets senare del 
splittrade säkerligen personalen och på
verkade negativt motivation och effek
tivitet. Sedan 1902 har emellertid kust-
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artilleriet haft förmånen av en tämligen 
stabil organisationsutveckling, som har 
skapat en fin förbandsanda och stolt
het över det egna vapenslaget. 

Organisationsutredningar och stu
dier under de senaste 15 åren har i myc
ket stor utsträckning haft som mål att 
minska driftskostnaderna och självfal
let även anpassa organisationen till 
ändrade förutsättningar. Kalkylerna 
har till stor del sökt bevisa att en viss 
organisation är billigare än en annan. 
Organisationernas effekt har därvid re
dovisats i mer eller mindre svårmätba
ra termer eller med svepande generali
seringar. De i organisationerna arbe
tande individernas motivation, arbets
trivsel och allmänna arbetsförhållan
den har ofta behandlats mycket ytligt 
och har synbarligen i de flesta fall inte 
märkbart påverkat högre myndighe
ters ställningstaganden. 

Armens känslomässiga förankring 
hos stora delar av det svenska folket 
torde till inte oväsentliga delar kunna 
hänföras till förbandens lokala anknyt
ning till bygd och samhälle. Marinen 
har inte kunnat uppvisa samma gen
svar hos befolkningen. Örlogsflottan 
har seglat utanför rikets kuster och re
kryterat sina besättningar företrädesvis 
bland kustbefolkningen. Det är väl en-

dast i Karlskrona som man kan tala om 
en viss lokal "förankring". Kustartille
riet har emellertid under sin 7 5-åriga till
varo kommit en bra bit på väg i de orter, 
där regementena är förlagda. På några 
av dessa platser kan den historiska tra
ditionen härledas lika långt tillbaka som 
armens äldsta enheter. 

Vad spelar då dessa traditionsmäs
siga anknytningar för roll i dagens lä
ge? Vilken roll spelar förbandsanda, 
sammanhållning och stolthet över det 
egna förbandet och den egna arbets
platsen i dessa arbetstidsregleringens, 
MBL-problemens och rationaliserings
utredningarnas tidsålder? 

Ett bevarande av en organisations
enhet med djupa traditionella rötter kan 
i sig själv inrymma så många positiva 
effekter, att de kan uppväga kanske of
ta lika svårbestämbara effektvinster ge
nom sammanslagningar eller nedlägg
ning av organisationsenheter. Fram
för allt gäller detta när arbetsuppgifter
na som sådana ändå måste finnas kvar 
i den framtida organisationen. Under 
1920-talet gjordes av allt att döma 
många misstag av detta slag, där man 
senare i en del fall försökt återställa de 
vållade skadorna t ex genom återuppli
vande av traditionsbundna förbands
namn och benämningar och omlokali
seringar. Hänsynstaganden av denna 
art behöver på intet sätt förhindra nöd
vändiga rationaliseringar, snarare kan 
de underlätta en nödvändig omställ
ningsprocess. 

Modern socialpsykologi och beteen
devetenskap har klart visat att motiva
tion och arbetstillfredsställelse är vikti
ga faktorer för ett företags effektivitet, 
vilka direkt påverkar produktionsre-

sultaten. Inte minst är det viktigt att en 
anställd känner sig tillhöra en arbets
enhet, där vederbörande har god kon
takt med företagsledning, arbetsledare 
och arbetskamrater. Det verkar också 
som om det är betydelsefullt att utåt 
kunna ange att man tillhör ett aktat 
och välkänt företag eller myndighet. 
Ordet "status" har en viss dålig klang, 
men hur vi än bär oss åt förekommer 
sådana värderingar. De positiva ele
menten i en sådan värdering kan det 
emellertid inte vara fel att ta vara på. Vi 
har anledning att fråga oss, om vi verk
ligen på rätt sätt tar vara på dessa möj
ligheter. Problemet är bl a hur sådana 
faktorer skall kunna vägas in i en total
bedömning av en organisation. Hur 
skall man vinna gehör för att man har 
"en känsla av" att en ny organisation 
inte kommer att ge den önskade effek
ten och att ingreppet istället under en 
lång följd av år medför både sänkt ef
fekt och indirekt kanske också ökade 
kostnader, när alla utgiftsposter som 
påverkas slutligt summeras. 

En metod syns vara att i ökad ut
sträckning låta alla berörda i ett så ti
digt skede som möjligt få delta i arbe
tet med att föreslå "en effektivare or
ganisation till lägre kostnad" och att 
personalminskningsmålen inte härvid 
blir ett självändamål. På detta sätt kan 
man skapa en omvandlingsprocess, 
som växer inifrån och som inte uppfat
tas som påtryckt ovanifrån. Om indivi
den själv upplever sin situation så att 
han eller hon har möjlighet att påverka 
utvecklingen eller kanske t o m själv 
styra utvecklingen torde känslan av att 
ha ett eget ansvar för sitt arbete kunna 
utvecklas, t o m så långt att man är be-
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redd föreslå att det egnajobbet kan om
fördelas eller dras in. 

En process av detta slag förutsätter 
emellertid att vi använder helt andra 
metoder för organisationsutveckling än 
de som f n till stor del tillämpas inom 
försvarssektom, där parlamentariska 
utredningar, expertutredningar och ra
tionaliseringsinstitut dominerar bilden 
och där den berörda personalen först 
på de senaste åren fått komma med i 
arbetet. Det skulle sannolikt ge betyd
ligt bättre resultat, om myndigheten 
själv med stöd av konsulter och exper
ter fick ta fram grundförslagen, själv
fallet inom av statsmakten eller högre 
myndigheter angivna ramar. 

Det arbete, som har utförts i Karls
krona under beteckningen Ag Karls
krona, kan till vissa delar sägas fylla 
dessa krav. Resultatet kan i viss mån 
ställas mot motsvarande arbete röran
de marinens organisation i Göteborg, 
som synbarligen skapat betydande 
motsättningar. 

Både beteendevetenskapliga fakto
rer och organisationsvetenskapliga rön 

pekar ganska entydigt på att vi inom 
försvarsmakten bör överge många av 
de hitintills använda utredningsmeto
derna och istället gå in för metoder, där 
alla anställdas kunskaper och intresse 
bättre utnyttjas. 

De fackliga personalorganisationer
na spelar här genom den nya lagstift
ningen en viktig roll, men man får akta 
sig för att komma i ett läge, där indivi
den upplever facket som en ny form av 
överhet. Tendenser härtill har kunnat 
skönjas här och var i uttalanden på 
"gräsrotsnivå". En alltför byråkratise
rad modell för kontakter, som tyvärr 
kan uppstå ur den nya medbestäm
mandelagen (MBL) om man inte ser 
upp både hos arbetsgivare och arbets
tagare, måste därför till varje pris mot
verkas. Det är inte "förhandlingen" en
ligt MBL som är huvudmålet utan in
dividens inflytande och hur man upple
ver sin egen arbetssituation. Ett var
ningens ord till alla fackliga förtroen
devalda och till arbetsgivamas "exper
ter på medbestämmande" kan vara på 
sin plats. 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jo nasson 

Ronnebyg . 39 : 371 00 Karl sk rona : Tfn 0455- 102 98 

RONNY LINDSJÖ 
Pansarbåtsutredningarna 
1906-1910 

Ronny Lindsjö är kapten i Fl R ochfil stud vid Uppsala universitet med historia 
som huvudämne. 

Inledning 

U niansupplösningen 1905 medförde 
bland annat en debatt om Sveriges 
förändrade försvarspolitiska läge 
och om hur landets säkerhetspolitiska 
problem borde lösas . Sverige var ur 
utrikespolitisk synpunkt inte helt 
obundet, emedan 1855 års November
traktat lierade oss med England och 
Frankrike. I traktatet garanterades 
Sverige-Norges integritet gentemot 
Ryssland med de båda västmakterna 
som garanter. Sverige-Norge hade i 
gengäld förbundit sig att inte upplåta 
vare sig land- eller havsområde till 
Ryssland. 

Det politiskt, socialt och ekono
miskt efterblivna Ryssland betrakta
des med stor oro från svenskt håll. 
Den sedan 1890-talet vedertagna upp
fattningen, att Ryssland eftersträvade 
territoriell expansion västerut för
stärktes efter det ryska nederlaget i 
kriget mot Japan 1905. Då den ryska 
expansionen vid Stilla Havet hejdats, 
hyste man farhågor för ett ökat ryskt 
intresse för upprättande av atlant
hamnar. Rykten om ryska planer på 
annexion av skandinaviskt område 
tycks ha cirkulerat i stor omfattning, 
och i diplomatiska rapporter från 
åren efter sekelskiftet återfinns ofta 
uttalanden om denna fara. 

I Ålandservitutet hade Ryssland 
1856 förbundit sig att inte upprätta 
fästningar eller andra militära anlägg
ningar på Åland. Men den ökade in
tensiteten i russifieringen av Finland, 
som hade inletts åren före sekelskif
tet, bidrog i hög grad till ökad svensk 
misstänksamhet vad gällde Rysslands 
avsikter. Den ryska konsolideringen i 
Finland kunde tolkas som en förbere
delse till ett erövringskrig riktat mot 
Sverige-Norge. Främst mot bak
grund av denna ryska politik i 
Finland bör man se den svenska mili
tära upprustning som skedde under 
åren kring sekelskiftet. 

Efter kriget mot Japan inriktades 
den ryska politiken på att undvika en 
brytning med det allt starkare Tysk
land. 1907 slöts ett hemligt avtal mel
lan Ryssland och Tyskland om upp
rätthållandet av status quo i Östersjön 
i avsikt att upphäva Ålandservitutet. 
Målet skulle vara att stänga Östersjön 
för icke strandägare. När dessa för
handlingar året därpå blev kända i 
Sverige utlöste de en stor förbittring. 
England tillkännagav emellertid, att 
servitutets upphävande inte skulle ac
cepteras utan svensk samverkan där
till. De därpå följande diplomatiska 
förhandlingarna resulterade i 
Östersjötraktatet som år 1908 in
gicks mellan Ryssland, Tyskland, 
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Sverige och Danmark. I traktatet för
klarade sig strandägarna villiga att 
bevara de andra signatärmakternas 
besittningar, och att konsultera var
andra om status quo hotades. Åland
servitutet skulle fortfarande gälla, 
medan däremot Novembertraktatet 
sattes ur spel. 

Tysklands aggressiva politik efter 
1890 hade bland annat resulterat i en 
omfattande flottupprustning. l den 
ökade motsättningen mellan Tysk
land och England framhölls från 
tysk sida, att det var en livsfråga för 
Tyskland att hindra engelskt intrång i 
Östersjön. Frågan om sundens frihet 
aktualiserades och Danmark erhöll 
en strategisk nyckelposition. En sam
fälld tysk-rysk diplomatisk aktion 
mot Danmark 1903 syftade till att få 
till stånd en överenskommelse, där de 
båda stormakterna skulle utfästa sig 
till att bistå Danmark i att skydda sin 
neutralitet och spärra Östersjöinlop
pen. Förhandlingarna resulterade 
emellertid inte i något avtal och från 
denna tid utsattes Danmark för ett 
hårt tryck från Tyskland, något som 
kom att medföra en inskränkning av 
den danska utrikespolitiska rörlighe
ten. 

Ännu år 1907 räknade det brittiska 
amiralitetet med att i Östersjön kun
na rikta operationer mot Tyskland. 
Bara några år senare bedömdes dock 
dylika företag som alltför djärva, då 
Tyskland förfogade över sjöstyrkor 
tillräckligt starka för att kunna inne
stänga en brittisk eskader i Östersjön. 
För att kompensera detta bortfall av 
den brittiska flottan som komponent 
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i Östersjön, samt för att ersätta för
lusterna från kriget mot J apan, på
började Ryssland en omfattande åter
uppbyggnad av sin flotta. 

Genom unionsupplösningen hade 
den svenska försvarsfrågan kommit i 
en helt ny situation. Den norska kon
tingenten till landets försvar hade 
bortfallit, och till försvaret mot öster 
hade en västlig gräns tillkommit som 
kunde komma att kräva ett försvar. 
Genom Integrationsakten i november 
1907 garanterades N or ges integritet 
under tio år av England, Frankrike, 
Ryssland och Tyskland. I Sverige rea
gerade man starkt mot denna akt, då 
den uppfattades ha en tydlig udd mot 
Sverige. 

Det säkerhetspolitiska problemet 
krävde en lösning och olika förslag 
till sådan lades fram och diskutera
des. I stort rådde enighet om att Sve
rige inte skulle söka stöd hos någon 
stormakt som garanti för tryggheten. 
Den svenska neutralitetspolitiken 
stod inför ett stort prov i den interna
tionella spänning som uppstått kring 
frågorna om Östersjöns och sundens 
frihet. Allmänt drog man den slutsat
sen, att lösningen på landets säker
hetsproblem låg i en förstärkning av 
försvaret. 

Bakgrund 

Vid sekelskiftet var Sveriges försvar 
inte utformat efter någon enhetlig 
plan. En fartygsbyggnadsplan hade 
antagits 1899, och beslut om byggan
de av fästningar hade fattats av 1900 
års riksdag. Den år 1901 beslutade 

härordningen innebar ett stort fram
steg för armens organisation. Den 
brist på sammanhang i reformerna 
som detta medförde, får tillskrivas 
den organisatoriska utformningen av 
försvarets högsta instanser. Sedan de
partementalreformen 1840 hade lan
det såväl lantförsvars- som sjöför
svarsdepartement. 

De krav på ökad planmässighet i 
försvaret som framkom i riksdagen 
under åren närmast efter sekelskiftet, 
ledde till att ett flertal förslag fram
ställdes i denna fråga. Vid 1903 års 
riksdag väcktes motioner i syfte att 
utforma försvaret efter en planmässig 
lösning. statsutskottet förklarade sig 
dela uppfattningen om behovet av 
samarbete mellan försvarsväsendets 
huvudgrenar och ville för sin del re
kommendera en permanent kommis
sion som skulle syssla med frågan. 1 

Inget av förslagen resulterade 
emellertid i något riksdagsbeslut. U n
der hösten 1905 togs dock frågan om 
en försvarsplan upp till behandling i 
Staaffs ministär. Att ärendet så ome
delbart kunde behandlas med stor 
energi av den nytiiiträdda regeringen, 
berodde på den överensstämmelse i 
åsikterna om försvarsfrågan som fö
relåg mellan statsminister Karl Staaff 
och krigsministern, överste Lars 
Tingsten. Båda omfattade tanken, att 
försvarsfrågan var i behov av en mera 
enhetlig behandling än tidigare. 

En kort tid efter ministärens tillträ
de diskuterades uppläggningen av ar
betet med försvarsplanen. I statsråds
behandling av ärendet den 5 januari 
1906 framhöll Staaff, att en närmare 

samverkan mellan lant- och sjöför
svaret erfordrades för att uppnå 
största möjliga effektivitet för landets 
försvarskrafter. Han menade att den 
första förutsättningen för en sådan 
samverkan skulle vara "att en ge
mensam försvarsplan uppgöres med 
huvudsyfte att i stora drag klargöra 
vilken verksamhet armen . . . och 
flottan bör utveckla under olika even
tualiteter av fientligt angrepp mot 
vårt land, samt vilka anordningar 
med avseende härpå bör vidtagas till 
stärkande under fredens dagar av ar
men och flottan. " 2 En särskild anled
ning till att gå i författning om upp
görande av en försvarsplan, såg 
Staaff i det förändrade försvarspoli
tiska läge som uppkommit efter 
unionsupplösningen. Det skulle där
för noggrant utredas vilka krav detta 
nya läge ställde på ''fördelningen eller 
stärkandet av våra stridskrafter och 
stridsmedel." Sedan denna utredning 
verkställts, borde en granskning av de 
finansiella möjligheterna till planens 
realiserande följa. 3 

Kungl Maj:t beslöt samma dag att 
uppdraga åt chefen för generalstaben 
och chefen för flottans stab, general
major K. G. Bildt respektive konter
amiral T. Sandström, att i samråd ut
arbeta förslag till en samfälld plan för 
rikets försvar. 

Drygt nio månader senare, den 18 
oktober 1906, avgav stabscheferna 
sitt förslag till försvarsplan, vilket 
underställdes den s. k. generalkom
missionen bestående av sexton högre 
militärer. Förslaget omfattade dels en 
hemlig försvarsplan, dels en offentlig 
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utredning med ''förslag till försvars
väsendets stärkande''. Den sedan vå
ren 1906 sittande Lindmanska minis
tären tog under hösten 1907 upp frå
gan om den finansiella granskningen. 
Denna granskning var det huvudsak
liga motivet för tillsättandet av den 
parlamentariska försvarskommitte 
som benämnes 1907 års försvarskom
mitte.4 

En månad innan stabscheferna av
lämnade sitt förslag, hade Kungl 
Maj:t den 14 september bemyndigat 
sjöförsvarsdepartementet att tillsätta 
en utredning om högst sex sakkunni
ga för "en allsidig utredning i avseen
de på de ändringar i typerna av flot
tans stridsfartyg, som med hänsyn till 
ej mindre rikets ändrade försvarspoli
tiska läge, än även erfarenheter från 
senaste ostasiatiska krig kunde synas 
önskliga". 5 

Denna utredning, 1906 års typsak
kunniga, avgav den 9 januari 1907 ett 
hemligt betänkande och förslag an
gående sjökrigsmaterielen. Det inne
höll även en förteckning på de uppgif
ter flottan borde lösa vid såväl strate
gisk defensiv som offensiv, samt med 
utgångspunkt från dessa uppgifter, 
de fartygstyper som skulle erfordras 
för att lösa dem. l ritningar framla
des förslag till en ny typ av pansarfar
tyg och spaningsfartyg, samt till om
byggnad av vissa äldre fartyg. Den 
föreslagna pansarbåten benämndes 
typ X och skulle ha ett deplacement 
som var betydligt större än den senast 
antagna typen Oscar II. 

I det förslag till flottans utveckling 
under perioden 1908-1913 som 
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chefen för flottans stab hade avgivit i 
samband med förslaget till försvars
väsendets stärkande, hade inga kost
nadsberäkningar för nyanskaffning 
av stridsfartyg redovisats. Med 1906 
års typsakkunnigas utredning som 
grund, kunde chefen för flottans stab 
den 9 november 1907 avgiva en 
komplettering till det tidigare fram
lagda förslaget. För de i komplette
ringen angivna fartygstyperna hade 
en kostnadskalkyl framställts. 

Den 28 december 1907 uppdrog 
Kungl Maj:t åt en parlamentarisk 
kommitte att "särskilt med hänsyn 
till rikets ekonomiska bärkraft, 
granska och avgiva yttrande över ett 
av cheferna för generalstaben och för 
flottans stab uppgjort förslag till 
samfälld plan för rikets försvar samt 
över vissa övriga därmed stående för
slag och utredningar" och förordna
de inte mindre än sjutton ledamöter 
till denna. 6 

Till ordförande i försvarskommit
ten utsågs förre statsministern C. 
Lundeberg. Förutom ordföranden in
nehöll kommitten fem ledamöter med 
säte i första kammaren: generalmajor 
K. G. Bildt, godsägaren O. Björk
lund, generalmajor N. A. H. Palm
stierna, bankdirektör K. A. Wallen
berg och riksgäldsfullmäktige G. F. 
Östberg. Andra kammaren represen
terades av fem ledamöter, varav tre 
tillhörde det liberala partiet: blecksla
gerimästaren S. H. Kvarnzelius, 
nämndemannen D. Persson i Täll
berg och förre statsministern K. 
Staaff. Från andra kammaren kom 
också lantbrukaren H. Andersson 

och domänintendenten E. A. Lind
blad, vilka båda tillhörde högerpar
tierna. 7 Den militära sakkunskapen 
företräddes av, förutom ovan nämn
da Bildt och Palmstierna, generalma
jor J . G. Wikander, överste C. D. L. 
W. w ·:son Munthe, generalmajor O. 
L. Beckman samt konteramiralerna 
C. O. Olsen och L. Sidner. För den 
ekonomiska granskningen hade full
mäktige i riksbanken B. K. J . Lang
enskiöld insatts i kommitten. 

För utredning vad gällde sjöförsva
ret överlämnades till kommitten 
stabschefernas förslag till försvarsvä
sendets stärkande, 1906 års typsak
kunnigas betänkande samt chefens 
för flottans stab komplettering. Dess
utom överlämnades chefens för flot
tans stab hemliga skrivelse av den 18 
oktober 1906, vari en redogörelse 
lämnades för de åtgärder som erford
rades för att underlätta flottans upp
trädande under krig samt förslag till 
fartygens strategiska fördelning 
under krig och flottans förläggning i 
fred. 

Utdrag ur förslaget till försvars
plan överlämnades med chefens för 
lantförsvarets skrivelser den 27 no
vember och 6 december 1907.8 Krigs
minister Tingsten hade i konseljen 
den 26 november varit motståndare 
till att försvarsplanen skulle utlämnas 
till försvarskommitten. Meningsskilj
aktigheter mellan Tingsten och stats
minister Lindman hade uppstått re
dan vid behandling om kommittens 
sammansättning. Tingsten tycks ha 
önskat att kommitten för den finan
siella granskningen skulle bestå av 

uteslutande civila ledamöter. 
Kort efter att arbetet kommit igång 

i försvarskommitten visade det sig att 
det rådde delade meningar om hur 
det skulle utföras. Den liberala mino
riteten önskade att den ekonomiska 
frågan skulle utredas innan något 
ställningstagande gjordes i militära 
sakfrågor. 9 

Frågan om nyanskaffning av pan
sarfartyg ledde till en mycket omfat
tande debatt som stundtals tog en 
mycket hetsig vändning. I huvudsak 
stod två läger mot varandra, där det 
ena i första hand tog hänsyn till den 
ekonomiska faktorn och det andra 
till behovet av att modernisera flot
tan. Man var tämligen ense om att 
pansarbåtar borde ingå i försvaret, 
men meningsskiljaktigheterna om 
dessa fartygs konstruktion och antal 
var mycket stora. I inledningsskedet 
gällde diskussionen om man skulle 
förorda att den senaste typen (Oscar 
II) skulle modifieras, eller om en helt 
ny typ borde föreslås. 10 

1903-1905 års riksdagar hade an
visat medel till byggandet av Oscar 
II, som färdigställdes 1907. Det alter
nativ som kommitten inledningsvis 
hade att taga ställning till, var den av 
1906 års typsakkunniga föreslagna 
typ X (av 1908 års typsakkunniga be
nämnd typ A, vilken beteckning i det 
följande kommer att användas). Den 
stora skillnaden i kostnad för de olika 
typernas anskaffning (typ A nästan 
dubbelt så dyr som Oscar Il), gjorde 
flertalet kommitteledamöter tvek
samma till att ställa sig bakom ett 
förordnande av den dyrare typen. Ef-
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ter att ha tillsatt två utredningar 
(1908 och 1909 års pansarbåtsakkun
niga), avlämnade försvarskommitten 
den 27 november 1909 ett särskilt ut-

talande i pansarbåtsfrågan. Ett år se
nare, den 5 december 1910, avlämna
de försvarskommitten sitt slutliga be
tänkande till Kungl Maj:t. 

Vilken försvarsplan låg som grund för bedömningarna om nyanskaffning av 
stridsfartyg, och vilka uppgifter tilldelades flottan i de olika utredningarna? 

I stabschefernas förslag till samfälld 
plan för rikets försvar framhölls i in
ledningen att den allmänna utveck
lingen på det såväl politiska som mili
tära området med nödvändighet med
förde en viss tidsavgränsning i utfor
mandet av en försvarsplan. Lika litet 
som de politiska omkastningarna 
kunde beräknas, medgav den oavlåt
liga militärtekniska utvecklingen 
möjlighet till någon längre översikt. 
Planen utarbetades för att gälla 
under de sex åren fr o m 1908 t o m 
1913. Att 1913 hade valts som gräns 
berodde på att då skulle 1901 års här
ordning vara helt genomförd samt 
att förslagen till nybyggnad av ör
logsfartyg inte tills dess allvarligt 
skulle påverkas av marinteknikens 
snabba utveckling. 11 

I planen gavs en översikt av Sveri
ges och grannländernas krigspolitiska 
läge, samt en redogörelse för de åt
gärder ''som med sannolikhet 
kommer att vidtagas av såväl Sverige 
som dess motståndare under de krig i 
vilka Sverige kan förutsättas bliva in
draget utan allierade." De länder 
som planen omfattade var Ryssland, 
Tyskland, Danmark och Norge i 
nämnd ordning. 

Vid ett ryskt anfallskrig be
dömdes dess första mål vara att besät-
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ta Norrbotten. De fördelar det skulle 
innebära att sjöledes transportera in
vasionsstyrkorna framhölls, men 
man gjorde också klart att ett huvud
anfall över havet förutsatte att fien
den hade tillkämpat sig fullständigt 
herravälde till sjöss. 

I planen konstateras att rys
sarnas möjligheter att försäkra sig 
om herraväldet till sjöss i första hand 
var beroende av de ryska sjöstrids
krafternas styrka jämfört med de 
svenska. Vid tiden för planens till
komst och ''sannolikt även för de 
närmast följande åren" bedömdes 
ryssarna inte förfoga över sådana sjö
militära resurser "att ett obestritt 
herravälde till sjöss på gränsvattnen 
av dem kan tillkämpas." U n der dyli
ka förhållanden bedömdes sannolik
heten för ett huvudanfall över havet 
vara litet den första delen av sexårs
perioden. 12 

Bland de åtgärder ryska flottan an
togs kunna vidtaga, nämndes över
raskande anfall mot våra örlogssta
tioner i avsikt att där förstöra fartyg 
och anläggningar. Ett överrumplings
försök mot Stockholm bedömdes inte 
vara genomförbart, då den omgivan
de skärgården skulle utesluta ett obe
märkt framträngande. Mot Karlskro
na kunde däremot ett dylikt företag 

med lätthet företagas, då insegling dit 
kunde ske såväl dag som natt utan 
lots. 

En rysk landstigning trodde man 
skulle genomföras mellan Norrtälje 
och Bråviken, eller "måhända i södra 
Sverige''. Man beräknade därvid, att 
något mer än en rysk armekår (cirka 
30 000 man13

) skulle kunna transpor
teras till Sverige i ett företag. Minst 
tio dagar skulle gå åt för överskepp
ning och fullständig urlastning. De 
svenska motåtgärderna skulle bestå i 
att kustflottan samlades i Stockholms 
skärgård för att ej utlöpa med huvud
styrkan förrän fienden gått till sjöss 
med transportflottan. Rekognocering 
och bevakning till sjöss skulle genom
föras och känning skulle hållas med 
fienden vid dennes kust, varvid smär
re offensiva företag borde genomfö
ras. Kustflottans uppgift skulle vara 
att bryta eventuell blockad och med 
samlad styrka tränga fram mot trans
portflottan.14 

I ett krig med Tyskland räknade 
man, som i det ryska fallet, med an
fall främst mot Stockholm eller 
Karlskrona. Dock bedömde man att 
de svenska möjligheterna till operativ 
frihet skulle vara avsevärt mindre än 
mot Ryssland. Tyska sjöstyrkor befa
rades kunna rensa västkusten från 
svenska örlogsfartyg eller blockera 
dem i hamnarna. Den tyska flottan 
beräknades ha en så stor överlägsen
het i förhållande till den svenska, att 
dessa operationer skulle kunna ge
nomföras och ändå lämna fartyg dis
ponibla för andra företag som han
delsblockad och uppbringningar "i 

alla oss omgivande vatten". Förutom 
ovan nämnda invasionsområden, 
räknade man med Skånes västkust 
och området mellan Kungsbacka och 
Orust. 

Ett krig mot Danmark ensamt 
hölls inte för troligt. I försvarsplanen 
gavs dock kustflottan uppgiften att i 
sådant fall med utgångsbasering i Gö
teborg "locka ut den danska (kust
flottan) för att på öppna havet slå 
densamma''. 

Något uppträdande av norska sjö
stridskrafter i Östersjön räknade man 
inte med i händelse av ett krig med 
N or ge, men man kunde ej utesluta 
en offensiv riktad mot Göteborg. 
Från Härnösand, Stockholm och 
Karlskrona kunde således lokalstyr
korna ombaseras till västkusten. 
Flottans uppgift borde bli att slå 
den norska eller blockera den i dess 
hamnar. Det huvudsakliga opera
tionsområdet bedömdes bli Kristia
niafjorden, men man räknade också 
med att få utsträcka området för att 
blockera norska stridsfartyg i ham
narna i Skagerack och Nordsjön. 
Svårigheterna med att genomföra en 
dylik blockad framhölls, då Sverige 
inte förfogade över ett tillräckligt an
tal fartyg för detta ändamål. Dess
utom var våra fartyg byggda huvud
sakligen för uppträdande i skärgår· 
darna längs våra kuster, och hade in
te konstruerats för uppgifter på de 
större haven. I stabschefernas utred
ning påpekades att denna omständig
het borde beaktas vid nyanskaffning 
till flottan. 15 
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Flottans uppgifter 

I chefens för flottans stab förslag till 
flottans utveckling framfördes att 
flottan i krig borde fördelas till en 
egentlig operationsflotta - kustflot
tan - och ett antal lokalstyrkor. 
Kustflottans uppgifter skulle sam
manfattas i följande punkter: 16 

a) att förhindra varje större land
stigningsföretag, 

b) att förhindra eller försvåra en 
eventuellt landstigen eller över 
landgränsen framträngande fi
endes sjöförbindelser, 

c) att förhindra handelsblockad 
och att så långt möjligt skydda 
handelssjöfarten, 

d) att rekognoscera och bevaka 
omgivande vatten och fiendens 
kust, 

e) att så ofta lämpligt tillfälle gi
ves, söka skada eller förstöra 
fiendens sjöstridskrafter och 
sjöhandel, 

f) att i fiendens land angripa och 
förstöra järnvägar och andra 
förbindelser i närheten av kus
ten. 

Lokalstyrkornas uppgifter skulle va
ra:17 

a) att försvåra och om möjligt 
hindra landstigningsförsök vid 
operationsbaserna, 

b) att förhindra fientliga sjöstrids
krafters framträngande till ope
rationsbaserna, 

c) att förhindra fientlig minerings
verksamhet i farlederna till ba
serna, samt att utföra minsvep-
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ning och kontraminering, 
d) att förhindra fientlig rekognos

cering från sjön i närheten av 
operationsbaserna, 

e) att övervaka och reglera hand
delssjöfarten. 

1901 års sjökrigsmaterialkommitte 
hade angivit flottans uppgifter inom 
ramen för den strategiska defensiven . 
1906 års typsakkunniga menade där
emot att unionsupplösningen hade 
medfört en sådan förändring, att flot
tans uppgifter kom att ställas i ny be
lysning. Förutom den strategiska de
fensiven, framhöll sakkunniga den 
strategiska offensiven som ett verk
samhetsområde för den svenska 
flottan. Dock påpekades att den stra
tegiska användning till vilken sjövap
net i de flesta fall borde blivit hänvi
sat, var defensiven. 18 Ett tillgripande 
av strategisk offensiv skulle emeller
tid snabbast kunna medföra ett gynn
samt avgörande till sjöss, i ett fall där 
Sverige anfölls av en eller två till sjöss 
underlägsna fiender . Den strategiska 
offensiven skulle därmed enligt 1906 
års typsakkunniga, komma att tillfo
ga nya uppgifter till flottan. Enligt 
denna utredning borde flottans upp
gifter under en strategisk defen
siv vara: 

l) att med stöd av det strategiska 
sambandet med armen förhind
ra en invasion, 

2) att jämte kustbefästningar 
skydda huvudstaden och bidra
ga till försvar av övriga befästa 
kustorter, samt om möjligt för
svara skärgårdarna där, 

3) att skydda landets kuster mot 
brandskattning och överrump-

lingsförsök, 
4) att förhindra handelsblockad 

och så långt möjligt är skydda 
egen sjöfart. 

Under en strategisk offensiv bor
de flottans uppgifter även vara: 

5) att tillintetgöra eller effektivt 
blockera fiendens huvudstrids
krafter till sjöss, 

6) att operera i samband med ar
men, samt att skydda förbin
delser och överskeppning av 
egen trupp till fiendens kust, 

7) att utföra företag mot viktigare 
punkter på fiendens kust, 

8) att utföra handelsblockad och 
förstöra eller skada fiendens 
handelssjöfart. 19 

1909 års pansarbåtssakkunniga in
stämde med 1906 års typsakkunniga 
vad gällde uppgifterna under den 
strategiska defensiven. 20 Något utta
lande om uppgifterna under den stra
tegiska offensiven gjordes inte. 

Då man i slutet av november 1908 
diskuterade dessa frågor i försvars
kommitten var man ense om de upp
gifter som 1906 års typsakkunnige 
hade tilldelat flottan i punkterna 1-4. 
Däremot vållade de offensiva uppgif
terna (5-8) diskussion om deras be
tydelse för utformandet av sjöförsva
ret, samt om lämpligheten att angiva 
dem i ett offentligt betänkande. Då 
det inte var internationell praxis att 
nämna annat än försvar, och då upp
räknaodet av den strategiska offensi
vens uppgifter hade medfört att 1906 
års typsakkunnigas betänkande blev 
hemligt, enades man om att ej angiva 

några offensiva uppgifter. 21 Ett för
slag att i stället angiva uppgifterna e) 
och f) i chefens för flottans stab för
slag väckte inget gensvar. Vad gällde 
flottans uppgifter angav försvars
kommitten desamma som 1906 års 
typsakkunniga avgivit för den strate
giska defensivenY Till uppgift 3) la
des: "om möjligt." 

Kustflottans uppgifter e) och f) i 
stabschefens förslag skiljer sig 
mycket litet från typsakkunnigas of
fensiva uppgifter. Vad som där till
kommer är omnämnandet av blockad 
och överskeppning. I övrigt skulle 
uppgifterna kunna falla in i de vida 
formuleringarna under e) och f). 

Att typsakkunniga angav uppgifter 
för såväl strategisk defensiv som of
fensiv, förklarade Olsen i försvars
kommitten med att utredningen ut
tömde sitt ämne. Det förefaller vara 
en trolig förklaring, men man kan 
också se dessa uppgifter som de som 
skulle giva ytterligare tyngd åt försla
get med den större pansarbåtstypen. I 
de uppgifter som angavs för den stra
tegiska defensiven, kunde man svår
ligen se något behov av att öka pan
sarbåtarnas deplacement i den om
fattning utredningen föreslog . Att 
1909 års pansarbåtssakkunniga ej 
nämnde andra uppgifter än de inom 
den strategiska defensiven, berodde 
med all sannolikhet på att försvars
kommitten redan hade gjort sitt ställ
ningstagande i frågan, och det därför 
inte fanns någon anledning att anföra 
något vidare. 
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Hur uppfattades behovet av nyanskaffning av pansarfartyg i de sakkunnigas 
utredningar respektive i den parlamentariska försvarskommittens betänkan
de? 

År 1906 förfogade flottan över tolv 
l:a klass pansarbåtar, fyra 2:a och 
sju 3: e klass pansarbåtar, en pansar
kryssare, fem torpedkryssare, två ja
gare, trettio torpedbåtar och en ubåt. 

I stabschefernas förslag till för
svarsplan angavs att flottan 1913 bor
de omfatta fjorton l :a klass pansar
båtar (varav åtta väsentligt starkare 
än typen Oscar Il), tio 2:a eller 3:e 
klassens pansarbåtar, tolv jagare, 
fyrtiosex torpedbåtar och nio ubå
tar. 23 

I det i samband med försvarspla
nen avgivna förslaget till försvarsvä
sendets stärkande, fastslog stabsche
ferna att "ett avsevärt tillskott uti vå
ra försvarskrafter till lands och till 
sjöss är oavvisligen nödvändigt." 
Som grund för detta anförde man 
som särskild anledning det "väsent
ligt ändrade krigspolitiska läge" som 
unionsupplösningen medfört. Den 
utveckling av sjöförsvaret som före
slogs under perioden 1908-1913 om
fattade dels en ökning av antalet far
tyg, dels vissa andra åtgärder avsedda 
att öka effektiviteten av flottans 
verksamhet under krig. Ä ven om den 
norska flottan under unionstiden inte 
hade beräknats att uppträda med 
några större styrkor i Östersjön, så 
hade den med sin existens kunnat 
räknas som en del av västkustens för
svar. För att uppväga den sjömilitära 
kraftförlust unionsupplösningen in
neburit, borde sjöförsvaret ökas så 
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att en tillräcklig styrka kunde avdelas 
för att skydda västkusten och han
deln där. stabscheferna framhöll 
dessutom, att flottan ännu ej hade 
byggts ut i den omfattning som tidi
gare kommitteer hade föreslagit re
dan före unionsupplösningen. Detta 
skulle medföra en nödvändighet att 
ge flottan en högre tillväxthastig
het, än vad som annars skulle behövt 
vara fallet. Särskilt framhölls beho
vet av l :a klass pansarbåtar som bor
de utgöra kärnan i vårt sjöförsvar, 
samt torpedfartyg. Det antal fartyg 
av olika typer som borde tillföras un
der sexårsperioden var 

2 l:a klass pansarbåtar 
2 3:e klass pansarbåtar 
2 torpedkryssare 
8 jagare 

12 torpedbåtar samt 
8 ubåtar, 

i allt 34 nya fartyg . Den föreslagna 
ökningen av fartygsmateriel angavs 
vara begränsad och uppgjord med 
hänsyn till dels "önskvärdheten av 
normal utveckling av materielen med 
anlitande av landets industriella re
surser", dels för att få en fullgod ut
bildning av den erforderliga persona
len. Detta begränsade nytillskott 
byggde på förutsättningen att pansar
båtarna, torpedkryssarna och några 
av ubåtarna skulle byggas i väsentligt 
starkare utförande än tidigare. 

Den totala kostnaden för de tret
tiotvå fartyg som återstod efter av-

skrivandet av de två 3:e klassens pan
sarbåtarna skulle uppgå till 53,4 
miljoner kronor. Den tyngsta posten 
upptogs av de två pansarbåtarna av 
typ A om vardera 13,5 miljoner kro
nor . Om denna summa för de trettio
två fartygen fördelades jämnt på den 
period anskaffningen avsåg, skulle 
det årliga anslaget under femårspe
rioden 1909-1913 bliva drygt 9,5 
miljoner kronor. 24 

Om flottan däremot skulle omfatta 
det antal fartyg som stabscheferna 
ansåg skulle tillfredsställa det nya 
krigspolitiska lägets krav, skulle ne
danstående nybyggnad krävas fram 
tilll913. 

4 l :a klass pansarbåtar 
6 3:e klass pansarbåtar 
4 torpedkryssare 

20 jagare 
24 torpedbåtar samt 
20 ubåtar, 

totalt 78 nya fartyg, d . v. s. 44 mer än 
i den ovan angivna begränsade ök
ningen. 

Chefen för flottans stab betonade i 
sitt förslag till flottans utveckling be
hovet av modifikationer i fartygsty
perna. Det motiverades dels med den 
rådande artilleri- och fartygstekniska 
utvecklingen och den ökning av pan
sarskeppens tonnage som ägt rum i 
flertalet mariner, dels med att ubåten 
nu blivit operativ i öppen sjö. Efter
som den föreslagna pansarbåten skulle 
komma att besitta många av de egen
skaper som 1901 års sjökrigsmateriel
kommitte tillskrev pansarkryssaren, 
ansåg stabschefen att senare typen ej 
var nödvändig att ny bygga. 

1906 års typsakkunniga 

1906 års typsakkunniga tillsattes för 
att utreda vilka ändringar i fartygs
materielen som kunde anses vara på
kallade av det nya försvarspolitiska 
läget och de senaste erfarenheterna i 
sjökrigföringen. Tillledamöter i den
na utredning hade utsetts konterami
ralerna C. O. Olsen och T. Sand
ström, marinöverdirektören H. Lillie
höök, kommendörkaptenen J. G. 
Ekelund samt kaptenerna H. Ericson 
och C . Lindsström. 

I det hemliga betänkande och för
slag angående fartygsmaterielen som 
typsakkunniga avgav, fastslogs det 
att den svenska flottans viktigaste 
uppgifter låg i den strategiska defen
siven. I och med unionsupplösningen 
hade Sveriges krigspolitiska läge för
ändrats, och detta ansågs "icke kun
na bliva utan inflytande på vår flottas 
uppgifter och följaktligen på dess far
tygstyper". Då flottan under unions
tiden hade haft sitt huvudsakliga ope
rationsområde i Östersjön och endast 
undantagsvis i Kattegatt, hade situa
tionen nu förändrats så att detta hade 
utökats väsentligt till att gälla även 
Nordsjön. 25 

Vad gällde behovet av pansrade 
fartyg, framhölls att ''de sjögående 
pansarfartyg som är erforderliga för 
att vår flotta skall vara i stånd att ut
föra de olika operationer, vilka under 
en strategisk defensiv kunna ifråga
komma, måste besitta egenskaper 
som nödvändiggör en avsevärd ut
veckling av vår senaste pansarbåts
typ". Man påpekade att sedan den av 
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190 l års sjökrigsmaterielkommitte 
förordade pansarbåten Oscar II hade 
konstruerats, hade "den kraftiga 
utveckling med hänsyn till både an
falls- och skyddsmedel, som sjökrigs
materielen inom snart sagt alla mari
ner under de senaste åren undgått, 
och den erfarenhet som kunnat vin
nas av det senaste sjökriget" medfört 
att en ny pansarbåtstyp behövdes. 
Den nya typen borde ha högre fart, 
kraftigare bestyckning, mera ut
sträckt pansarskydd och större 
sjöduglighet än de tidigare. Landets 
begränsade resurser medförde enligt 
sakkunniga, att man i stället för att 
bygga större fartyg än de närliggande 
stormakternas, borde utveckla farten 
så, att fartygen vid behov skulle vara 
i stånd att draga sig undan fientlig 
eld. Högsta fart borde därför inte un
derstiga 21 knop. För att skärgårdar
nas militärledsnät skulle kunna ut
nyttjas, fick djupgåendet inte översti
ga 6,6 meter. 26 

I den neutrala ställning landet skul
le intaga i händelse av krig mellan and
ra makter, kunde "endast flottan ut
göra ett verksamt skydd" för att Sve
rige skulle undgå krigiska förveck
lingar. Flottans värde som stöd för en 
avgiven neutralitetsförklaring skulle 
vara väl tillgodosett om fartygsmate
rielen var avpassad efter uppgifterna 
inom den strategiska defensiven. De 
fartygstyper som erfordrades för det
ta var 
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~jögående pansarfartyg, torpedkryssare, 
jagare, torpedbåtar och sjögående ubåtar 
för operationer i öppen sjö, 
pansrade fartyg särskilt lämpade för skär
gårdskrig, torpedkryssare, torpedbåtar , u-

båtar och minfartyg för bildande av lokal
sty~kor i anslutning till de viktigaste ope
rauonsbaserna, 
bevakningsbåtar och ballongfartyg för be
vakning i skärgård och till sjöss. 27 

1908 års pansarbåtsakkunniga 

Redan i den parlamentariska för
svarskommittens första behandlings
omgång om förslag till ny stridsfar
tygsmateriel (19-27 november 
1908), framkom det att den av 1906 
års typsakkunniga föreslagna pansar
båten typ A ej längre tillgodosåg 
fackmännens krav vad gällde farten. 
Det var väsentligt att den fart en ny 
pansarbåtstyp skulle prestera, skulle 
överstiga den som projekterade slag
skepp i andra flottor kunde tänkas 
uppnå. Typen borde vara "starkare 
än de snabbaste och snabbare än de 
starkaste''. Då ett flertal ledamöter 
ansåg att typ A skulle ställa sig alltför 
dyr för landets ekonomi, framlades 
ett par förslag om billigare typer. 
Persson föreslog att det borde utre
das huruvida en pansarbåt med typ 
Oscar II som utgångspunkt, kunde 
förses med två 30,5 cm kanoner i en
keltorn och med hel bepansring, samt 
vilken kostnad detta skulle medföra. 
Sidners förslag gick ut på att 1901 års 
sjökrigsmaterielkommittes förslag 
nummer tre skulle ändras så, att artil
leriet skulle bestå av två 25,4 cm ka
noner och fyra 19,4 cm. Kolvmaski
neriet skulle dessutom ersättas av ett 
turbinmaskineri med samma vikt. Då 
typ A:s fart inte längre var accepta
bel, föreslog Staaff att det borde ut
redas vilka ändringar och till vilka 
kos tnader farten kunde ökas till 23 

eller 24 knop. 28 Kommitten hemställ
de hos Kungl Maj:t om en tilläggsut
redning angående dessa förslag. 

Den 4 december bemyndigade 
Kungl Maj:t sjöförsvarsdepartemen
tet att tillsätta en pansarbåtsutred
ning om högst fem sakkunniga. Des
sa utgjordes av viceamiral C. O. Ol
sen, konteramiral W. Dyrssen, roa
rinöverdirektör H. Lilliehöök samt 
kaptenerna H. Ericson och C. Linds
ström. Utredningen sammanträdde 
första gången den 21 december och 
avlämnade den 27 februari 1909 sin 
utredning. Den hade resulterat i fyra 
nya typer benämnda B, C, D och E. 
Typerna B och C var utvecklade ur 
typ A på Staaffs begäran om högre 
fart. Båda betingade en anskaffnings
kostnad på 13,7 miljoner kronor, 
obetydligt dyrare än typ A, men med 
en fart av 23 knop. De olika sätt på 
vilka man hade gått till väga för att nå 
denna fart hade medfört att de olika 
typerna fick olika stridsvärde. Typ D 
var resultatet av Sidners förslag och 
typ E var den av Persson förordade 
typen. 1908 års pansarbåtssakkunni
ga gjorde inget uttalande om behovet 
av anskaffning - det låg ej i deras 
uppgift - men förordade typ B som 
överlägsen C vad gällde stridsvärde. 29 

Typerna D och E nämnes ej i relate
rande ordalag och det kan bero på att 
deras beräknade farter endast upp
gick till 18 respektive 20 knop, varvid 
de ej nådde det uppställda kravet på 
högsta fart (23 knop). 

Då kostnaden för den av pansar
båtsakkunniga förordade typ B enligt 
försvarskommitten uppgick till "ett 

mycket betydande belopp" och de 
andra fartygens fart inte kunde anses 
vara tillräckligt, hemställdes efter en 
andra behandlingsomgång (7-10 
september 1909) den 14 september 
åter om utredning om lämplig pan
sarbåtstyp. Denna utredning skulle 
omfatta åtgärder för att öka farten på 
D och E till23 knop, samt på W rang
els*) inrådanutreda30 om "lämpligas
te beskaffenheten av ... sjögående 
pansarfartyg för svenska flottan -
avsedda i huvudsak för uppträdande 
under en strategisk defensiv - . .. 31 
Anskaffningskostnaderna för denna 
typ skulle uppgå till ungefär desam
ma som de föreslagna D och E med 
23 knops fart, eller till ett något högre 
belopp. Man önskade här få klarlagt 
om en kostnadsökning skulle kunna 
medföra ett avsevärt högre stridsvär
de. Pansarbåtsakkunniga skulle dess
utom göra ett uttalande om i vad mån 
de olika pansarbåtstyperna skulle 
kunna antagas vara i stånd att lösa 
uppgifterna under en strategisk de
fensiv.32 

1909 års pansarbåtsakkunniga 

I denna nya utredning ingick förutom 
ledamöterna i 1908 års utredning, 
chefen för marinstaben konteramira
len T. Sandström. Redan den 16 sep
tember sammanträdde utredningen 
första gången och så snart som den 9 
november överlämnades resultatet till 
försvarskommitten. 

De fartygstyper som framkommit 
efter kommittens önskemål benämn-

*) Se fårteckning över utredningarna, sidan 21 O 
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des D 1
, E 1

, D 2
, E och F. Kostnaderna 

för D och E med 23 knops fart skulle 
enligt utredningen uppgå till 9, l (för 
D 1

) eller 9,4 miljoner kronor (för D 2
), 

respektive 10,7 (för E 1
) eller 10,9 mil

joner kronor (för E). Anskaffnings
kostnaderna för den av utredningen 
framtagna typ F skulle bliva Il ,6 mil
joner kronor. I samband med frågan 
om de olika fartygstypernas möjlig
heter att lösa de uppgifter som borde 
tillkomma pansarfartyg under en 
strategisk defensiv, redogjorde sak
kunniga för den utveckling som hade 
ägt rum i de olika stormaktsflottor 
vilka Sverige kunde antagas kunna 
komma i konflikt med. Härvid för
klarade man, att den fart de senast 
färdigbyggda slagskeppen kunde 
prestera låg mellan 19 och 21 knop, 
samt att projekterade slagskepps fart 
inte skulle komma att överstiga 23 
knop. 33 

Då sammansättningen av de ut
ländska marinerna inte genomgått 
någon mera avsevärd förändring 
under perioden 1907-1909, ansåg 
sakkunniga att de krav på pansarfar
tyg som hade uppställts av 1906 års 
typsakkunniga fortfarande ägde gil
tighet. 34 

stridsvärdet på de typer som fram
kommit genom utredningarna varie
rade mycket och i enlighet med utred
ningens uppgifter hade 1909 års pan
sarbåtsakkunniga bedömt detta värde 
på de olika förslagen. Typ B gavs det 
högsta stridsvärdet, därpå följde F, 
E, E 1

, D2 och D 1
• Typerna C, D och 

E medtogs ej i denna bedömning. 
Med avseende på pansarfartygens 
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uppgifter, kunde sakkunniga ej för
orda antagandet av fartygstyper med 
så lågt stridsvärde som D 1

, D2, E 1 och 
E. Om ekonomiska hänsyn lade hin
der för att antaga typ B, förordade 
1909 års pansarbåtsakkunniga typ 
F.ll 

Den parlamentariska 
försvarskommitten 

Då försvarskommitten efter den and
ra tilläggsutredningen åter tog upp 
pansarbåtsfrågan i en tredje omgång 
(16-23 november 1909), hade man 
från marinledningens sida arbetat för 
att få fram ett kommitteuttalande om 
en ny typ. Anledningen till detta var, 
att man så snart som möjligt skulle 
kunna äska anslag av riksdagen för 
byggandet. Sedan 1905, då riksdagen 
anslagit medel till färdigställandet av 
pansarbåten Oscar Il, hade inga 
framställningar gjorts om medel till 
fartyg av denna klass. 36 

Den l O juni 1909 hade marinför
valtningen, chefen för marinstaben 
och inspektören för flottans övningar 
till sjöss avgivit en gemensam skrivel
se till Kungl Maj:t, vari det framhölls 
att nybyggnad av pansarfartyg var av 
utomordentlig vikt och att den typ 
som 1906 års typsakkunniga hade fö
reslagit (typ A) "borde ligga till 
grund för skeende nyanskaffning för 
flottan". Då det förflutit mer än sex 
år sedan något förslag om nybyggnad 
av pansarfartyg underställts riks
dagen och en ny typ inte kunde 
beräknas vara färdigställd inom ytter
ligare fyra års tid, ansåg de marina 
myndigheterna att ytterligare upp-

skov med nybyggnaden av dylika 
stridsfartyg skulle kunna bli ödes
digert för landet. Detta i synnerhet 
som den befintliga materielens strids
värde minskade med åren och en del 
av dessa fartyg inom en snar framtid 
skulle överföras till andra stridslin
jen. Det var därför av största vikt att 
förslag om nyanskaffning av lämpli
ga pansarfartyg tillställdes 191 O års 
riksdag Y 

Ärendet var handlagt av C. O . Ol
sen, chef för marinförvaltningen, T. 
Sandström, chef för marinstaben, W. 
Dyrssen, inspektör av flottans öv
ningar till sjöss, marindirektör H. 
Lilliehöök, marinöverkommissarie 
Dahlin, kommendör Ankers, marin
överintendent Lindberg och kom
mendörkapten Rosensvärd. 

Då denna skrivelse den 20 augusti 
behandlades i statsrådet, redogjorde 
chefen för sjöförsvarsdepartementet, 
kommendör C. A. Ehrensvärd, för 
bakgrunden till att inga medel hade 
äskats för nybyggnad av pansarbåtar 
under de senaste åren. Anledningen 
till detta var, att de utredningar som 
hade pågått alltsedan 1906 inte hade 
resulterat i något beslut om en lämp
lig typ, och då frågan fortfarande var 
under utredning hade inga medel 
kunnat äskas av 1909 års riksdag. 
Med det långa uppehåll i pansarfar
tygsbyggandet som av detta blivit fal
Jet, ansåg departementschefen att yt
terligare uppskov "skulle synnerligen 
menligt inverka på möjligheten att 
hålla våra stridskrafter till sjöss på en 
sådan ståndpunkt, att de förmår fylla 
sin uppgift vid landets försvar. " 38 

En avskrift av statsrådsprotokollet 
och en kopia av marinmyndigheter
nas brev av den l O juni sändes på de
partementschefens begäran till för
svarskommitten för att vara tillgäng
liga under tiden för kommittens arbe
te. Chefen för sjöförsvarsdeparte
mentet framhöll därvid, att skrivelsen 
borde tillmätas den största uppmärk
samhet. 

Den 19 november, tio dagar efter 
att 1909 års pansarbåtsakkunniga ha
de överlämnat sin utredning, tillskrev 
chefen för sjöförsvarsdepartementet 
åter försvarskommitten. Departe
mentschefen meddelade att marinför
valtningen i en skrivelse den 30 sep
tember hade hemställt om att det vid 
191 O års riksdag skulle äskas för byg
gande av den pansarbåtstyp som 1906 
års typsakkunniga hade föreslagit 
(A). För att kunna behandla denna 
fråga, var det av vikt att departemen
tet fick kännedom om det under den 
närmaste tiden var att vänta något ut
talande från försvarskommitten an
gående skrivelsen av den 10 juni.39 

Försvarskommittens särskilda 
betänkande angående pansar
båtstyp 1909 

Under försvarskommittens tredje be
handlingsperiod rörande pansar
båtstyp, vann förslaget F ett fler
tal anhängare (Andersson, Lang
enskiöld, Olsen, Wikander, Wrangel 
och Östberg). Av övriga typer föror
dades endast D 1 (av Sidner) och E 1 

(av Persson). Den 23 november beslöt 
kommitten att förorda typ F. 4° Från-
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varande under hela denna behand
lingsperiod var endast W allen berg. 41 

Fyra dagar senare, den 27 novem
ber 1909 avgav kommitten ett särskilt 
betänkande i pansarbåtsfrågan. I ytt
randet uttalades en överensstämman
de åsikt om vad marinmyndigheterna 
i sin skrivelse av den 10 juni anfört. 
Vad beträffar de olika pansarbåtsty
pernas stridsvärde, såg kommitten sig 
inte ha anledning att frångå det utta
lande som 1909 års pansarbåtsakkun
niga hade gjort i frågan. Försvars
kommitten hade funnit att ''förslaget 
F i förhållande till sin kostnad har ett 
så betydande stridsvärde, att 
kommitten vid denna viktiga frågas 
behandling icke ansett sig böra, mot 
de sakkunniges bestämda uttalande, 
förorda annan typ" .42 

I betänkandet framhölls att byg
gandet av ett pansarfartyg av typ 
F inte skulle inverka på kommittens 
arbete, men att det av ekonomiska 
skäl inte skulle bliva möjligt att ersät
ta de nuvarande fartygen med samma 
antal av den nya typen. 

Till betänkandet fogades tre reser
vationer. De utgjordes av Kvarnze
lius, Perssons och Staaffs gemensam
ma, Olsens och Wrangels gemensam
ma och Sidners särskilda yttranden. 

Kvarnzelius, Persson och Staaff 
reagerade mot att kommitten hade 
frångått sin av Kungl Maj:t tilldelade 
uppgift, då den i chefens för sjöför
svarsdepartementet skrivelse av den 
19 november hade sett sig nödgad att 
med anledning av "flottans avtagan
de stridsvärde'' förorda en ny typ av 
pansarfartyg. 43 Den liberala gruppen 
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ansåg dessutom att grunden för detta 
påstående var felaktig. Med hänvis
ning till att chefen för flottans stab i 
sitt förslag till flottans utveckling 
1908-1913 hade utgått ifrån att pan
sarskeppen borde vara tjänstdugliga 
20 år i första linjen och 10 år i andra, 
borde det första fartyg som överflyt
tades till andra linjen vara Oden år 
1917. Pansarbåtarna Svea, Göta och 
Thule som färdigställdes 1886, 1891 
respektive 1893, borde inte u trange
ras 1906, 1911 och 1913 som kommit
ten framhöll i betänkandet, utan först 
under perioden 1921-24. Detta till 
följd av att de hade moderniserats 
under åren 1901-04 och chefen för 
sjöförsvarsdepartementet hade med
delat att de med dessa åtgärder 
skulle få samma stridsvärde som de 
senaste pansarfartygen. Med detta 
ville liberalerna påvisa det ohållbara i 
kommittens åsikt om pansarfartygs
materielens tillstånd och framhöll 
därvid, att med detta föll kommittens 
motivering för nyanskaffning. 

I sin reservation framhöllliberaler
na att chefens för sjöförsvarsdeparte
mentet yttrande fälldes vid dennes 
motiverande av anslag vid statsverks
propositionens föredragning 1899. 
De av departementschefen åsyftade 
senaste pansarskeppen, skulle då ut
göras av de tre som byggdes 1897-98 
(Oden, Thor och Niord) . Med tanke 
på att man i försvarskommitten hade 
kommit fram till att till och med pan
sarbåten Oscar Il var otidsenlig och 
att såväl Persson som Staaff hade 
lagt fram förslag om förbättringar, 
verkar det underligt att den liberala 

gruppen nu skulle anse att 1880-talets 
pansarfartyg inte skulle ersättas förr
än på 1920-talet. Man får nog se detta 
agerande som en häftig reaktion mot 
att kommitten bröt ut pansarbåtsfrå
gan ur utredningen och dessutom för
ordade en i liberalernas ögon alltför 
dyr typ. 

Vidare anförde Kvarnzelius, Pers
son och Staaff att då försvarsutgifter
na i Sverige uppgick till ungefär 56 OJo 
av statsutgifterna, och motsvarande 
siffra i det mest betungade av jämför
bara länder (Belgien, Danmark, Ne
derländerna och Norge) endast var 35 
OJo (Norge), borde ingen utvidgning 
av försvaret tillstyrkas.44 

Den gemensamma reservation som 
avgavs av Olsen och Wrangel fram
höll åsikten att kommitten inte endast 
borde ha yttrat sig om vilken typ som 
borde nybyggas utan även om anslag 
skulle äskas vid 1910 års riksdag. 
Detta skulle vara i enlighet med den 
förfrågan om yttrande som chefen 
för sjöförsvarsdepartementet hade 
tillställt kommitten i skrivelsen av 
den 19 november. Vidare påpekades 
nödvändigheten av att underhålla 
pansarfartygsflottan då det i utred
ningarna framgått att ingen nation 
med livsintressen vid havet, ansett sig 
kunna undvara en sådan. Åtgärder 
borde med det snaraste vidtagas för 
att genom nybyggnader "ersätta den 
äldre mindervärdiga pansarfartygs
materielen''. De båda reservanterna 
menade också, att det var väsentligt 
att konstruera fartyg med tillfreds
ställande stridsvärde, även om det 
kunde medföra att antalet fartyg där-

för blev färre. 45 

Sidner tog i sin reservation upp frå
gan om de ekonomiska möjligheterna 
till nybyggnad och ansåg att kommit
ten inte skulle yttra sig om någon 
pansarbåtstyp förrän alla frågor om 
landets ekonomiska bärkraft hade 
behandlats. 46 

Som protest mot att försvarskom
mitten hade brutit ut frågan om pan
sarbåtar och mot det särskilda betän
kande som avgavs i frågan, anhöll 
Kvarnzelius, Persson och Staaff om 
entledigande från kommitten. Det 
verkar som om initiativet till denna 
åtgärd först kom från Kvarnzelius 
och Persson efter remissdebatten 1910. 
Staaff ville då avvakta, men tog sena
re upp frågan och gjorde gemensam 
sak med de båda andra. 47 Den 15 juli 
191 O beviljades deras begäran om 
entledigande. 48 

Efter ett sju månader långt uppe
håll (5 december 1909 till27 juli 1910) 
tog den decimerade försvarskommit
ten under hösten 191 O ett antal sjö
försvarsfrågor till behandling. Kom
mitten avslog ett förslag från Wrang
el i vilket han önskade se frågan om 
ny krigsfartygsmateriel tagas till för
nyad behandling.49 

Försvarskommittens slutliga 
betänkande 191 O 
Den 5 december avgav den parlamen
tariska försvarskommitten sitt betän
kande som omfattade en offentlig 
och en hemlig del. Den förstnämnda 
innehöll i avdelning I den finansiella 
utredningen (198 sidor), samt i delar
na II (229 sidor) och III (215 sidor) 
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utredningar och yttranden rörande 
lant- respektive sjöförsvaret. I den 
hemliga delen redovisades kommit
tens betänkande vad gällde det fasta 
kustförsvarets stärkande. 50 

Försvarskommitten uttalade 1 

betänkandet rörande sjöförsvaret, att 
flottans främsta uppgift var att med 
"stöd av det strategiska sambandet 
med armen förhindra en invasion 
över havet" .51 En stark och lämpligt 
sammansatt kustflotta krävdes, 
vilken hade "utsikt att nå fiendens 
transporter" vid en invasion. Farty
gen skulle vara konstruerade för att 
utomskärs kunna förflytta sig med 
hög fart samt inomskärs kunna dra 
nytta av skärgårdens fördelar. Som 
kärna i en sådan kustflotta erfordra
des "pansrade fartyg av lämplig 
typ'', dessutom borde ingå jagare och 
torpedbåtar. Särskilda lokalstyrkor 
skulle stå för ortsförsvar och skulle 
därmed giva kustflottan större opera
tionsfrihet 52 

Vidare framhölls att fartygen vid 
nybyggnad skulle göras lämpliga för 
landets militärgeografiska förhål
landen, samt att största hänsyn skulle 
tagas till "beskaffenheten av de sjö
stridskrafter mot vilka vår flotta kan 
komma att uppträda". Vid nybygg
nad borde också de senaste förbätt
ringarna inom sjökrigsmaterielens 
område tillämpas, för att tillförsäkra 
stridsfartygen en så god beskaffenhet 
som möjligt inom gränsen för de me
del som avsågs för försvaretY 

Angående pansarfartygen framhöll 
kommitten med kursiverad stil i be
tänkandet, "att flottan för att kunna 
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fylla sina uppgifter vid landets för
svar oundgängligen är i behov av sjö
dugliga, pansrade fartyg av så högt 
stridsvärde, som våra förhållanden 
medgiva". Den allmänna marina ut
vecklingen och erfarenheterna från 
de senaste sjökrigen framkallade en
ligt betänkandet ett oavvisligt krav på 
att nybyggnader av pansarfartyg bor
de givas egenskaper "vilka nödvän
diggör en betydande utveckling av 
vår nuvarande pansarbåtstyp". Kom
mitten menade att F-typen fyllde des
sa krav och underströk att den var 
konstruerad med hänsyn till landets 
säregna kustförhållanden och till de 
"strängt begränsade uppgifter" som 
tillföll fartygen under en strategisk 
defensiv. Dessutom anfördes till 
typens fördel att den jämförd med 
stormakternas slagskepp och krys
sare i förhållande till sitt deplace
ment intog" en gynnsam ställning". 54 

Som ersättning för de pansarbåtar 
som den närmaste tiden borde över
föras till den andra linjen, borde fyra 
nya pansarbåtar byggas. Men av eko
nomiska skäl ansåg kommitten att 
anskaffningen till och med år 1919 
borde begränsas till tre fartyg.SS 

Vad gällde pansarkryssarna, kon
staterades i betänkandet att den se
naste typen (Fylgia) måste genomgå 
en så avsevärd förbättring, att den i 
princip inte skulle komma att skilja 
sig nämnvärt från F-typen. Med den 
stora kostnad det skulle medföra, 
samt i det att F-typen var väl ägnad 
att lösa pansarkryssarens uppgifter, 
såg kommitten ingen anledning att 
tillstyrka nybyggnad av denna typ. 56 

Av 2:a och 3:e klassens pansarbå
tar borde ingen nybyggnad ske, då 
l :a klassens skulle överföras till 2:a 
efter en viss tid och då de befintliga 
3:e klassens pansarbåtarna hade ge
nomgått moderniseringar Y 

Vid nybyggnad under åren 1912-
1919 skulle enligt betänkandet krävas 
totalt 48 miljoner kronor, eller i me
deltal drygt 6 miljoner kronor i årligt 
anslag. Detta skulle medföra 
byggande av tre pansarfartyg, fyra 
jagare och ett antal torped- och un
dervattensbåtar. Enligt den nybygg
nadsplan försvarskommitten före
slog, skulle flottan 1919 omfatta föl
jande antal stridsfartyg: 58 

3 l :a klass pansarbåtar av ny typ 
8 l :a klass pansarbåtar av befint

liga typer, första linjen 
3 l :a klass pansarbåtar av befint-

liga typer, andra linjen 
3 2:a klass pansarbåtar 
7 3:e klass pansarbåtar 
I pansarkryssare 
5 torpedkryssare 

12 jagare 
51 torpedbåtar 
samt ubåtar. 
De ledamöter som hade avvisande 

meningar till försvarskommittens be
tänkande gav uttryck åt dessa i de re
servationer som åtföljde betänkandet. 
A v de åtta särskilda yttranden som på 
så sätt framfördes, berörde fem kom
mittens beslut i sjöförsvarsfrågor. 
Dessa fem reservanter var An
dersson, Bildt, Olsen, Sidner och 
Wrangel. 

Andersson ansåg att det av ekono
miska skäl skulle varit lämpligare att 

förorda två nya pansarfartyg i stället 
för tre. Dessutom borde de i kost
nadsberäkningarna medtagna två 
ammunitionsutredningarna per far
tyg reduceras till en och en halv. Med 
dessa åtgärder skulle den totala an
slagssumman för perioden minskas 
med 4,8 miljoner kronor. 59 

Enligt Bildt innebar kommittens 
uttalande om flottans uppgifter en 
väsentlig förändring av de som dittills 
varit gällande. I betänkandet angavs 
att flottans uppgift skulle vara att 
med stöd av det strategiska samban
det med armen förhindra en invasion. 
För att denna målsättning skulle vara 
genomförbar, skulle det krävas att 
landet förfogade över en "verklig 
slagflotta". Förutom sina avvikande 
åsikter om flottans uppgifter, reser
verade Bildt sig också mot vissa av 
kommittens uttalanden rörande 
samverkan mellan lant- och sjöför
svaret. 60 

Sidners åsikt var, att pansarbåtar
na av F-typ ställde sig alltför kost
samma och reserverade sig mot att 
kommitten förordat byggande av tre 
av denna typ. Han framhöll att det 
var omöjligt för ett litet land att hålla 
jämna steg med stormakterna vad 
gällde pansrade fartyg. Då våra pan
sarbåtar inte kunde jämföras med 
dessa länders fartyg och F-typen inte 
skulle vara så mycket mera värdefullt 
än ett fartyg av något mindre typ, 
menade han att två av den av honom 
föreslagna typen D 1 borde ha varit 

mera lämpligt. Detta skulle ha inne
burit en besparing på nästan 17 miljo
ner kronor. 

207 



Wrangel redovisade i sitt särskilda 
yttrande beräkningar angående 
landets ekonomiska bärkraft som 
skiljde sig från de i kommitten gjor
da. Den summa som kommitten i be
tänkandet hade funnit möjlig att av
sätta till försvarsändamål uppgick till 
93,9 miljoner kronor årligen under 
perioden. 62 Wrangel konstaterade att 
denna summa skulle kunna upp
bringas till 112,5 miljoner kronor 
utan att "landets ekonomiska bär
kraft ansträngdes mer än hittills" . 

För att hålla kontinuitet i sjöför
svarets nyanskaffning, borde kom
mitten enligt Wrangel ha framlagt ett 
förslag om en flottlag liknande den 
tyska. 63 

Det nyanskaffningsprogram 
Wrangel föreslog för perioden 
1912-1919 var följande: 6 pansar
fartyg typ F, 4 spaningsfartyg, 4 ja
gare, 16 ubåtar med ett depåfartyg, 
minfartyg och ett antal torpedbåtar. 
Den totala anskaffningskostnaden 
skulle bliva 96 miljoner kronor, var
av drygt 67 miljoner upptogs av de 
sex pansarfartygen. 

Sammanfattning 

Att det förelåg ett behov att förnya 
och modifiera den fartygsmateriel 
flottan förfogade över, framgår tyd
ligt av såväl sakkunnigutredningarna 
som försvarskommittens betänkan
de. Det ändrade krigspolitiska läget 
efter unionsupplösningen och den ut
veckling som skedde inom det marin
tekniska området, var de faktorer 
som låg till grund för denna bedöm
ning. Med utgångspunkt i stabsche
fernas förslag till försvarsplan och de 
uppgifter som tilldelades flottan, 
framlades förslag om vilken ny mate
riel som erfordrades. 

I nedanstående tabell framgår den 
befintliga fartygsmaterielen år 1906, 
samt vilket antal stridsfartyg av olika 
typer sjöförsvaret efter förordad ny
byggnad borde förfoga över enligt de 
olika utredningarna. Som jämförelse 
har införts uppgifter rörande 
befintlig materiel för åren 1916 och 
1919. 

stridsfartygsmaterielen vid vissa år enligt utredningarna. 
Fartygstyper Befintlig År 1913 År 1913 År 1919 Befintlig 

materiel enligt en ligt64 enligt materiel 
år 1906 förs v. plan C Fl stab försv.kom. 1916 191965 

l :a klass pansarbåtar 12 14 12 Il 12 13 

2:a klass pansarbåtar 4 lO 5 6 3 2 
3:e klass pansarbåtar 7 7 7 7 6 

Pansarkryssare l l l l l l 
Torped k ryssare 5 5 7 5 5 4 
Jagare 2 12 12 12 8 lO 
Torpedbåtar 30 46 56 51 45 43 
Undervattensbåtar l 9 9 l +? 2 12 
Summa fartyg 62 97 109 94+? 83 91 
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Om man utgår från chefens för 
flottans stab förslag till nyanskaff
ning, så finner man att det antal 
stridsfartyg av olika typer som borde 
ingå i flottan år 1913 överensstämmer 
ganska väl med vad försvarskommit
ten ansåg att flottan borde omfatta 
sex år senare. Vad gäller l: a klass 
pansarbåtar och torpedkryssare, låg 
försvarskommittens antal en respek
tive två under de av stabschefen an
givna. Detta undantaget, och med 
hänsyn till att försvarskommitten 
lämnade frågan öppen om nyanskaff
ning av ubåtar, så företer de båda 
förslagen samma bild. Den största 
ökningen av enheter i de tre utred
ningarna låg på torpedfartygen. 

I frågan om behovet att tillföra 
flottan nya fartyg, går det inte att 
draga någon klar skiljelinje mellan de 
sakkunnigas utredningar och för
svarskommittens yttrande i de båda 
betänkande den avgav. Den skiljelin
je som föreligger, löper genom för
svarskommitten. Där kom ledamö
terna att grupperas efter sina respek
tive uppfattningar om nödvändighe
ten att tillgodose ett behov och de 
ekonomiska möjligheterna att realise
ra detta behov. Denna åsiktsbrytning 
framgår med stor tydlighet i såväl 
protokoll som i de reservationer som 
gjordes till kommittens betänkande. 

Det var naturligt att stort intresse 
- och därmed svåra motsättningar 
- låg i frågan om pansarfartygens 
nybyggnad. Dessa fartyg utgjorde 
de dyraste enheterna i sjöförsvaret 
och skulle alltså med ett större antal 
medföra stora utgifter för landet. I 

ett läge där försvarskostnaderna tog 
hälften av statsbudgeten, och dess
utom var högre än i länder av motsva
rande storlek, sågs det som en rimlig 
begäran att denna utgiftspost mins
kades. 

Pansarfartygen var emellertid inte 
enbart de dyraste, de var också de 
viktigaste enheterna i sjöförsvaret. 
Med den höga utvecklingstakt sjö
krigsmaterielen var underkastad vid 
den aktuella tiden, kom flertalet av 
pansarbåtarna att bliva otidsenliga 
innan deras tid i kustflottan (20 år) 
var till ända. Det var ur sjöförsvars
synpunkt väsentligt att inte enbart 
bygga nya fartyg, utan också att tillse 
att denna materiel blev modern och 
ändamålsenlig för de operationer den 
var avsedd för. 

För att tillgodose dessa krav fram
hölls från marint håll, att den av 1906 
års typsakkunnigas förslag framkom
na typ B skulle vara lämpligast för 
nybyggnad. Då ett flertal år förflutit 
utan att medel hade kunnat äskas för 
nya pansarfartyg, såg de marina 
myndighterna det som ytterligt vä
sentligt att få fram en ny typ för kon
struktion. Med sin snabba genomför
da och förmodligen mycket väl förbe
redda utredningar, försåg 1908 och 
1909 års pansarbåtsakkunniga för
svarskommitten med förslag till nya 
typer. Med största sannolikhet hade 
marinmyndigheternas skrivelse av 
den l O juni och chefens för sjöför
svarsdepartementets brev av den 19 
november 1909 inverkat på majori
teten av kommittens ledamöter i så
dan riktning, att man ansåg att ett 
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särskilt betänkande borde avgivas 
utan onödigt dröjsmål. 

Något äskande av medel till byg
gande lades emellertid inte fram av 
regeringen under år 1910. Först på 
sensommaren 1911 fick den Lind
manska ministären igenom beslut om 
byggande. Detta revs dock upp av 

den nytillträdda regeringen Staaff 
samma höst och utlagda beställningar 
återkallades. Sedermera resulterade 
detta i den landsomfattande pansar
båtsinsamlingen, där man på frivillig
hetens basis insamlade medel för att 
kunna bygga moderna pansarfartyg 
för landets försvar . 

Förteckning över utredningar 1906-1910 rörande sjökrigsmaterielen. 

stabschefernas utredning 
5/1 1906- 18/101906 
Bildt, K. G. Generalmajor, chef för generalstaben 
Sandström, T. Konteramiral, chef för flottans stab 

1906 års typsakkunniga 1908 års pansarbåt-
14/91906-9/11907 sakkunniga 

30/11 1908-27/2 1909 

Olsen C. O. Kam Olsen C. O. Va m 
Sandström T. Kam Dyrssen W. Kam 
Lilliehöök H. M öd Lilliehöök H. M öd 
Ekelund J. Kkl Ericsson H . K n 
Lindsström C. K n Lindsström C. K n 
Ericsson H. K n 

Den parlamentariska försvarskommitten 
28/9 1907-5/12 1910 

L undeberg C. 
Andersson H. 
Beckman O. L. 
BildtK. G. 
Björklund O. 
Kvarnzelius S. H . 
Langenskiöld B. 
Lindblad E. A. 
W:son Munthe C. D. 
Olsen C . O. 
Palmstierna N. A. 
Persson D. 
Sidner J. W. L. 
Staaff K. A. 
Wallenberg K. A . 
Wikander J. G. 
Östberg G. F. 

J espersson J. P. 
Lagerbring G. O. 
Wrangel H. G. W. 

bruksägare*) 
lantbrukare 
generalmajor 
generalmajor 
godsägare 
bleckslagerimästare 
riksbanksfullmäktige 
domänintendent 
överste 
konteramiral 
generalmajor 
nämndeman 
konteramiral 
vice häradshövding 
bankdirektör 
generalmaj or 
riksgäldsfullmäktige 

lantbrukare 
landshövding 
generalmajor 

l :a k 
2:a k 

l :a k 
l :a k 
2:a k 

2:a k 

l :a k 
2:a k 

2:a k 
l :a k 

l :a k 

2:a k 
l :a k 

1909 års pansarbåt-
sakkunniga 
14/9-9/111909 

Olsen C. O. V am 
Dyrssen W. Kam 
Sandström T. Kam 
Lilliehöök H. Mö d 
Ericsson H . K n 
Lindsström C. K n 

ordförande 

avled 1909 

entledigad 15/71910 

entledigad 

avled 1909 
ent ledigad 15/7 1910 

entledigad 15/7 191 O 

ersatte Lindblad 22/5 1909 
ersat te Palmstierna 22/5 1909 
ersatte Beckman 20/8 1909 

Försvarskomittens sekreterare: *)Yrk en enligt försvar skommittens betänkande sid fl I. 

Ericsson H. 
Nyström G. 
Södermark P. 
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kapten 
major 
statskommissarie 

Förteckning över pansarbåtsförslag. 
Sammanställning av vissa data rörande pansarbåten Oscar II och förslag A-F. 

Typ Depl. 
i ton 

011 4.270 

A 7.500 

B 7.500 

c 7.500 

D 4.800 

Di 5.600 

D2 5.720 

E 5.650 

EO 5.850 

El 6.440 

E2 6.450 

F 6 .800 

Fart Bestyckning Dimensioner 

18,3 

21 

23 

23 

18 

23 

21 

18 

20 

23 

21,5 

22,5 

antal- kal. i cm längd x bredd 
x djupgående 

2-21,0 8-15,0 10-5,7 95,6x15,4x5, l 

4-28,0 4-19,4 11-10,5 119,4xl9,0x6,4 

124,5xl9,3x6,4 

119,4xl9,0x6,4 

2-25,4 4-19,4 7-10,5 99,2x16,3x5,5 

117,2x17,2x6,0 

4-25,4 10-12,0 117,7x17,3x5,8 

2-30,5 8-15,0 10-5 ,7 106,0x18,0x5,8 

111,0x18,0x5,9 

6-7,6 120,0x18,0x6,3 

4-28,0 120,0x 18,0x6,3 

120,0xl8,6x6,4 

Besätt- Kostnader i milj. kronor 
ning årliga anskaff

nings. 

338 

450 

450 

450 

325 

374 

383 

340 

340 

410 

399 

408 

381.000 

518.000 

7,01 

13,5*) 
12,5 

13,7 
12,8 

13,7 
12,8 

392.000 8,3 
7,2 

428.000 9, l 
8,6 

449.000 9,4 

417.000 

433.000 

498.000 

476 .000 

491.000 

8,9 

9,5 
8,9 

9,9 
9,2 

10,7 
10,1 

10,9 
10,2 

11,6 
10,9 

Samtliga typer var utrustade med två 45 cm undervattenstorped tuber. 
Fart, deplacement och djupgående angivna för normalt kolförråd. 

Källor: 

Försvarskommittens betänkande 1910, del III. 
1908 års pansarbåtsakkunnigas betänkande. 
1909 års pansarbåtsakkunnigas betänkande. 

*) Den övre summan angiver kostnad med två ammunitionsutredningar, den undre kostnad med en . 
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Noter: 
l. Danius, L, Samhället och försvare t, sid 68. Uppsa la 1965. 
2. Sratsrådsprotok olleröver lantförsvarsärender 1906. Riksarkivet A J a: l 86. 
3. Ibidem. 
4. Meijer, H., Komminepolitik och kommittCarbete, sid 108. Lund 1956. 
5. 1906 års typsak kunnigas betänkande, sid l . Riksarkivet, Sjöförsvarsdepartementet. Hemliga arkivet. Handlingar till hem

liga diariet. 5/1907. 
6. Försvarskommittens betänkande 1910, sid III. Betänkande angående försvarsväsendets stärkande, avgivet av den av K M:t 

den 28 september 1907 till satta kommittCo för granskning av uppgjorda förslag ti ll samfälld plan för rikets försvar m. m. 
Stockholm 1910. 

7. Meijera.a. sid 108. 
8. Försvarskomminens betänkande 1910 a.a. sid V och VI I. 
9. Meijer a. a. sid III , Steck zCn, B., Klan skepp, en bok om Sverigeskeppcn, sid 15. Stockholm 1949. 

10. Försvarskommittens protokoll, nov 1908. Krigsarkivet. Lantförsvaret s kommandoexpedition. KommitrCarkiv. Parlamenta
riska försvarskommitten s protokoll 1908- 1910 . 

l J . Samfälld plan. Inledningen . Riksarkivet. Sjöförsvarsdepartementet. Hemliga ariki vet. Handlingar till hemliga diariet. 33/ 
1906. 

12. Ibidem sid 58. 
13. Nordisk fami ljebok . Stockholm 1904. 
14. Samfä lld pla n, a. a. sid 68. 
15 . Ibidem sid 2 . 
16. Förslag till nonans ut veckling under perioden 1908- 19 13 , sid l f. Förslag till försvarsväsendets stärkande avgiv na i sam-

band med 1906 års försvarsplan av cheferna för generalstaben och flottans slab. Srock hotm 1906. 
17. l bidem sid 2. 
18. 1906 års typsakkunnigas betänkande, a .a. sid t 
19. Ibidem sid 2. 
20. 1909 års pansarbåtsakkunniga, sid 12 . Utredni ng angående pansarbåt styp för svenska flottan. Avgivet i november 1909. 

Stockholm 1909. 
21 Försvarskommittens prowkoll november 1908, a.a. Krigsarkivet. 
22. Försvarskommittens betänka nde 1910, a. a. III sid 10. 
23. Förslag till försvarsväsendets stärkande 1906, a.a. sid 4. 
24. Komplenering av förslag till flottans ut veckling under perioden 1908- 1913 avgivet den 18 oktober 1906 av chefen för flot-

tans stab, sid 9. Stockholm 1907. 
25. 1906 års typsakkunnigas belänkande, a.a. sid l 
26. Ibidem sid 16. 
27. lbidemsid.ll 
28. Försvarskommittens protokoll§ 171. Rik sarkivet. 1907 års försvarsko mmittes protokoll. 479. 
29. 1908 års pansarbåtsakkunniga, sid 10. Utredni ng angående pansarbåtstyp för svenska flottan. Avgivet i februari 1909. 

Stock holm 1909. 
30. Försvarskommitt(~n s pro10koll, 10/ 9 1909 . Krigsark ivet. 
31. Försvarskommittens protokoll ,§ 191. Riksarkivet. 
32. Ibidem. 
33. 1909 års pansarbåtsakkunniga, a.a. sid 13 f. 
34. Ibidem sid 20. 
35. Ibidem sid 21 
36. Försvarskommittens betänkande 1910, a.a. III sid 162, not2. 
37. Kopia av brev. Tilll907 års försvarskommitte inkomna kungl brev m. m. 479. Riksarkivet. 
38. Ibidem. Avskrift av stat srådsprotokoll. 
39 . Ibidem. Kopia av brev. 
40. Försvarskom mittens protokoll nov 1909. Krigsarkivet. 
41. Försvarskomminens protokoll§§ 219-228. Rik sarkivet. 
42. Försvarskommittens betänkande 1909, sid 7. Betänkande gällande l :a klass pansarbåtstyp. Avgivet den 27 november 1909 

av försvarskommiaCn. Stock ho lm 1909 . 
43. Ibidem . Särskilda yttranden sid 2. 
44 . Ibidem. Särskilda yttranden sid 3 f. 
45. Ibidem. Särskilda yttranden sid 4 f. 
46. Ibidem. Särskilda yurandcn sid 5. 
47 . Meijer. a.a. sid 11 2. 
48. Försva rskomm ittens protokoll § 251. Riksarkivet. 
49. lbidem§318. 
50. Försvarskomm ittens betänkande 1910, a.a. sid X. 
5 1. Ibidem III sid 10. 
52. Ibidem III sid Il. 
53. Ibidem III sid 13 f. 
54. Ibidem III sid 30 . 
55. Ibidem III sid 67. 
56. Ib idem III sid 35 f. 
57 . Ibidem III sid 38 . 
58. Ibidem III sid 69. 
59. Ibidem . Särskilda yttranden sid 6. 
60. Ibidem. Särskilda yttranden sid 12 f. 
61. Ibidem. Särskilda yttranden sid 22. 
62. Ibidem. I sid 67. 
63. Ibidem. Särskilda yl tranden sid 27. 
64. Komplettering av förslag till flottans utveckling, a. a . sid Il 
65. Sammanställt eft er Militärkalender 1916 (U ppsa la 1915), Sveri ges fl o ttas hi storia del III , bilagor (Malmö 1945) samt Ma

rin kalender 1975176. sid 6 (Uppsala 1975) . 
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Samlad svensk 
dataindustri 

Nu är svensk d<1t<1industri kr<lft
samlad. Betvd<1nde resurser för ut,·,•ck
ling, tillverkning och m<1rkn<1dsföring 
finns sa mmanförda i Datas,1ab AB, Ltir 
i . d . St<1 ns<1<1 b Elektronik AB och Sa<lb
Sca nia AB, Dc1tasaabdi,·isionen ingar. 

S<1tsn ingcn, med st<ltc•n snm 
hiilftL•n:igorL' , försl:irker dl'! inlll'm sk,l 
kunn<1ndl'l <l Ch ger L'n d,1t,1industri med 
intern,ltionell,l miijliglwter. 

D~11tb'"1ab n1lltl'r fr;1n1tiden nH•d 
,w,lncer,lde s 1·stc m , <1 np.1 ss,1de till mil
jöer och m:inniskor. 

Fakturcringsmaskino:r, kontors-

d,1torcr och minid,ltorsystem ii r et t <lV 
\'Ma produktomr~dcn.-

D<ltatermin,1ler ett annat, där Alia
s kop och banktermin,1ler är L' l t p.1r 
intressant,l exempel. 

Ett tredje omradc är kL>mpll'lta 
d<JtnrsystL't1l iiir mer<l ,wanceradL' till
J;impninpr, L''\empell·is milit:ir,l 
sys tem , flvgtt-.lfikil•dning.'"YSIL'nl L>ch 
system !tir sj uk v.1rd 

Sist, tl1 l'I1 inte rnin st , finn-.. \ '1H1l 

si mul,1torer och S\'s tem för ,n · c~ncerad 
utbildning . · 

[.:.mSMB) 
Data saab AB. 175 86 järfälla .Tcl. 08-36 2800. 



Ledamoten 
RAGNAR THOREN Norra sjövägen 1977-78 

I Tidskrift i Sjöväsendet, apri/1970, skrev författaren till denna artikel en re
dogörelse för "Norra sjövägen och Sovjetunionens arktiska naturrikedomar". 
I TiS nr 5/1977 beskrevs den nya sovjetiska atomisbrytaren "Arktikas" nord
polsexpedition i augusti samma år. 

Författaren beskriver här hur atomisbrytaren Sibir' i maj-juni 1978 öpp
nar en ny, nordligare och kortare väg mellan Murmansk och Berings sund, 
även lämpad för djupgående fartyg. 

(Redogörelsen är baserad på publicerade artiklar och meddelanden i sovje
tisk press, översatta av Fil kand Astrid Rundkwist, FOA. Data rörande is
gränser och iskoncentration m m är hämtade ur publicerade veckarapporter 
från U S Fleet Weather Facility, Suitland, Washington, D.C., benämnda 
"Southern Iee Limit-Charts".) 

Nordostpassagen eller Norra Sjövä
gen, som den numera benämnes, be
står av ett system av sjöfartslinjer, som 
framgår över den eurasiska kontinen
talhyllan från Murmansk alternativt 
Archangel'sk som terminal i väster till 
baserna i Fjärran Östern med Vladivo
stok som slutpunkt. Distansen Mur
mansk-Vladivostok är ca 5670 nau
tiska mil men den egentliga Nordost
passagen, från sunden mellan Barents 
hav och Karahavet till Berings sund, 
blott omkring 2800 nm. Till Norra Sjö
vägen räknas också ett flertal avgre
ningar till hamnar vid segelbara floder 
som mynnar ut i kusthaven. 

Under ca åtta månader av året mö
ter man längs större delen av den sov
jetarktiska kusten landfast is och un
der resten av året omfattande iskon-
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centrationer (ledjanyje massivy), som 
åstadkommer svårforcerbara "flask
halsar", särskilt öster om Tajmyr. Med 
hjälp av ytterst kraftiga havsisbrytare, 
speciellt lämpade för operationer i de 
arktiska isarna, har dock Norra Sjövä
gen under en lång följd av år kunnat 
hållas öppen för konvojtrafik under ca 
3 månader (juli-september), vissa de
lar av routen dubbla denna tid och i 
några fall ännu längre. 

Djupen över kontinentalhyllan är 
emellertid förhållandevis små och in
vid kusten så begränsade, att de ej med
ger framförandet av särskilt djupgåen
de fartyg. Vederbörande myndigheter 
har därför fastställt ett maximidjupgå
ende av 7,6 m för sovjetiska fartyg av
sedda för trafik på Norra Sjövägens oli
ka linjer. 

0/ 

Fig J. Skiss över den sovjetiska atomisbrytaren "Arktikas" nordpolsroute i augusti 1977 (enligt 
Pravda och Krasnaja Zvezda 77-08-20 och Izvestija den 21 augusti). 

De streckade linjerna anger Sovjetunionens sektorgränser. 

Atomisbrytaren Arktikas 
Nordpolsfärd augusti 1977 

Den sovjetiska atomisbrytaren Arkli
kas nordpolsfärd i augusti 1977 och 
världshistoriska bragd att som första 
övervattensfartyg bryta sig fram ge
nom polarbassängens packismassor till 
den geografiska Nordpolen var plane
rad som en vetenskaplig och praktiskt 
experimentell expedition. Den hade bl a 
till uppgift att insamla skeppsbygg
nadstekniska data som underlag för 
konstruktionen av ännu starkare atom
isbrytare ävensom för frakt- och con
tainerfartyg av förstärkt isbrytarklass 

samt att vinna erfarenheter rörande 
möjligheten att upprätta en nordligare 
och därmed kortare route mellan Ba
rents hav och Berings sund än den hit
tills använda Norra Sjövägen. Genom 
att draga den norr om de arktiska öar
na och kontinentalhyllans grunda kust
nära områden, skulle en sådan väg 
även lämpa sig för oceangående, isbry
tande fraktfartyg med stort djup
gående. 

Specialister vid Arktiska och An
tarktiska forskningsinstitutet i Lenin
grad och Vetenskapsakademien i 
Moskva hade noga förberett en prog-
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nosticerad route fOr fartyget med led
ning av data från sovjetiska höglati
tudsexpeditioner med flygplan och he
likoptrar, drivande vetenskapliga issta
tioner, drivande automatiska radiome
teorologiska stationer och information 
från satelliter m m (se skiss fig 1). 

Arktika lämnade Murmansk den 9 
augusti, rundade Novaja Zemljas nord
udde den 10, passerade Karahavet den 
11, bröt sig fram genom landfast is 
längs Tajmyrs västkust och rundade 
den eurasiska kontinentens nordpynt, 
Mys Tjeljuskin, den 13 augusti. I Lap
tevhavet låg packisgränsen vid ca 
N 77° 30', och vid 79° mötte man tätt 
packad grov is. 

Översiktsbilder av issituationen i 
Arkfikas färdväg sändes fortlöpande 
från fartygets helikoptrar och från ett 
"IL-14 "-plan. Bildmaterialet mottogs 
på TV -skärmar och gav bryggbefälet 
möjlighet att välja den lämpligaste vä
gen genom jämn is utan vallar och att 
använda sig av eventuellt förekom
mande sprickor och rännor i fälten . En 
av helikoptrarna var jämväl utrustad 
med en nykonstruerad anläggning for 
mätning av istjockleken, benämnd 
"Led", dvs "Is". 

Tät dimma hindrade allt emellanåt 
helikoptrarnas viktiga arbete. Med 
hjälp av ett avancerat satellitnavige
ringssystem, förmodligen med 6 satel
liter i polära banor, som erbjöd tätare 
observationstillfällen ju närmare polen 
man kom, kunde dock isbrytarens po
sition - oberoende av dimman - be
stämmas med anmärkningsvärt hög 
precision (bedömd noggrannhetsgrad 
1-5 meter). I dimfria områden be-
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stämdes positionen vanligen astrono
miskt. 

Den 15 augusti passerades 93 :e 
breddgraden, och A rktika fick arbeta 
sig fram genom drygt 3m tjock, mång
årig, saltfri och därför mer kompakt 
och svårbruten is. Farten reducerades 
härunder till 2 a 3 knop. Den 16 möt
tes vidsträckta områden med mäktiga 
skruvisvallar, och isfälten mellan val
larna hade en tjocklek av drygt 4 m. Is
brytarens 75.000 hästkrafter behövdes 
då mer än väl. Farten reducerades här
vid till l knop eller därunder. Arkfika 
övervann dock alla svårigheter och 
nådde den geografiska Nordpolen den 
l 7 augusti på morgonen, sju dagar ti
digare än beräknat - ett geografiskt re
kord av utomordentlig betydelse för 
framtiden. 

Ett nytt "is-experiment" 
förberedes 

Efter Arkfikas bejublade återkomst till 
Murmansk den 22 augusti 1977 på
börjades vid Vetenskapsakademien i 
Moskva samt av experter i Arktiska 
och Antarktiska Forskningsinstitutet i 
Leningrad bearbetningen av insamlat 
datamaterial och vunna rika erfaren
heter. Resultatet blev minst sagt lovan
de, och man kunde planera och fOrbe
reda ett nytt is-experiment (Ledovyj 
Eksperiment) redan till nästkommande 
vår (1978). Experimentet avsäg att med 
en stark isbrytare öppna en nordligare 
och kortare route än den kustnära Nor
ra Sjövägen från Murmansk, genom 
packismassorna norr om de arktiska 
öarna, till Berings sund, som även skul
le lämpa sig för djupgående fartyg och 
större konvojer (i enlighet med den 

'l 
l 

Fig 2. Skiss över planerat "isexperiment" med atomisbrytaren Sibir'. Den streckade linjen anger 
routenför Sibir' och det isförstärktafraktfartygetKapitan Mysjevskijfrån Murmans k norrom de 
arktiska öarna tillBerings sund, den heldragna linjen Sibir's höglatitudsroute mot väster genom 
packismassorna till Murmansk. (Repro från Izvestija, 78-05-23). 

streckade linjen i kartskissen fig 2). Ex
peditionen skulle starta två månader in
nan Norra Sjövägen normalt brukar 
öppnas för trafik. 

För uppdraget utsågs atomisbryta
ren Sibir', som är systerfartyg till Ark
fika med två kärnreaktorer och ång
turbiner (75.000 hk, 21 knop), ett stan
darddeplacement vid fulllast av 23.460 
ton och dimensionerna ca 136 x 28 x 11 
m. 

Från Berings sund skulle Sibir' åter
vända raka vägen genom de fleråriga, 
skruvade packismassorna söder om 
Frans Josefs land direkt till Murmansk 
(enligt den heldragna linjen i fig 2). En 
sådan höglatitudsroute är ca 1000 M 
kortare än den traditionella Norra Sjö
vägen. 

Expeditionen fOrbereddes väl, och 
redan den 31 mars 1978 sände man fOr 
ändamålet upp en ny navigeringssatel
lit av Cosmos-typ, som fick namnet 
"KOSMOS-1000". En satellit i ME
TEOR-serien skulle ge information rö-

rande molnsystemen, om snöbildning 
och isförhållanden. För reläing av med
delanden till Sibir' skulle satelliten EK
RAN användas och vid rapportering 
från Sibir' satelliten MOLNIA. 

Sibir' blev i alla avseenden väl ut
rustad, och man räknade även med 
möjligheten att fartyget kunde skadas 
så svårt genom ispressning, att det mås
te överges. Därför skulle islägerbygg
nader och tält av den typ, som använ
des på de drivande isstationerna, med
föras fOr hela besättningen och embar
kerade forskare och vetenskapsmän 
m fl, jämte reservproviant för 8 måna
der. I utrustningen skulle även ingå ma
teriel för anordnandet av en flygplats 
på lämpligt isfält. 

Man beslöt vidare, att Sibir' skulle 
bryta väg för ett isfOrstärkt fraktfar
tyg, Kapitan Mysjevskij, medförande 
6.000 tons last fOr Magadan vid Ok
hotska sjön. Efter slutförd assistans till 
öppet vatten i Berings sund planerades 
ett nytt uppdrag för Sibir', nämligen att 
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Fig 3. Den sovjetiska atomisbrytaren Sibir ' (till vänster), 75.000 hk, 2 l knop, ses här tillsammans 
med den dieselelektriskt drivna Kapitan Sorokin. (Bilden, som erhållits genom A.P.N., har varit 
publicerad bl a i Krasnaja Zvezda 78-06-29, sid 4). 

fartyget skulle bryta sig fram mot norr 
genom packismassorna i Östsibiriska 
havet till den drivande isstationen 
Nordpol-24 ("SP-24") och där avläm
na en grupp forskare jämte bränslebe
hållare och viss annan utrustning. 

Expeditionen ställdes under befäl av 
B. Majnagasjev. Sibir's fartygschefvar 
alltsedan isbrytarens provtursfärd från 
Leningrad i oktober 1977 V. Kotjet
kov. 

Den 26 maj 1978 lämnade Sibir' 
Murmansk, och den 31 rundade iskon-
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vojen Novaja Zemljas nordudde, Mys 
Zjelanija. Enligt rapport från isbryta
ren samma dag hade man redan mot
tagit bilder från METEOR-satelliten av 
utmärkt kvalitet lämpade för studier av 
rådande isförhållanden (Pravda 78-05-
31). Novaja Zemljas kuster var då om
givna av smala band av landfast is, och 
haven på ömse sidor nämnda öar hade 
en iskoncentration av 6-8 oktas, dvs 
tät till mycket tät packis. Isutbredning
en (isgränsen) sträckte sig på västra si
dan ned till 74 :e a 73 :e breddgraden. 

Enligt Pravda (78-06-04) passerade 
Sibir'-konvojen latiduden N 81 o den 3 
juni och rundade Severnaja Zemlja (se 
kartskissen fig 3) i svår packis med 
skruvisvallar. Sibir' mottog här via sa
tellit goda TV -bilder i färg. Packiskon
centrationen var sedan kompakt, 8/8 
oktas, både i Laptevhavet och Östsibi
riska havet. Positionen erhölls med hög 
precision med hjälp av ett avancerat sa
tellit-navigeringssystem. Det må här 
nämnas, att blott ett övervattensfartyg 
tidigare rundat Severnaja Zemljas ark
tiska ögrupp för egen maskin, nämli
gen atomisbrytaren Lenin med 44.000 
hk (ungefär 15 år tidigare). Lenin fick 
då bryta mångårig, så gott som saltfri is 
av 2,5 m tjocklek. 

Den 7 juni befann sig Sibir-konvo
jen i Östsibiriska havet och hade pas
serat 155°-meridianen (se fig 4). Före
gående dag, nordost ön Ostrov Novaja 
Sibir', hade konvojen mött en isbarriär 
av 7-1 O m tjocklek, sOm blockerade 
deras route under 20 timmar. Sibir' 
lyckades dock slutligen forcera spär
ren och hade därmed brutit mäktigare 
is än något annat fartyg tidigare för
mått. 

Den dieseldrivna Kapitan Mysjev
skij var i jämförelse med isbrytaren ett 
lågeffektfartyg, som bromsades upp i 
den brutna rännan, när alltför stora 
block tornade upp sig i Sibir's kölvat
ten. I dylika fall tog isbrytaren henne på 
bogsering, varpå konvojen kunde fort
sätta. 

Den 12 juni passerade fartyget ön 
Wrangel (Ostrov Vrangelja) och 180°
meridianen. I större delen av Tjukot
kahavet var iskoncentrationen alltjämt 
kompakt, 8/8 oktas, men isen ofta blott 

av förstaårs-typ och därför saltrik, tun
nare och mer lättbruten. 

Med hjälp av Sibir's helikopterspa
nare och hydrologer kunde expedi
tionsledaren välja lättast framkomliga 
vägar, och redan tidigt på morgonen 
den 14 juni passerades Asiens ostudde, 
Mys Dezjneva, där numera en atom
driven fyr tilldrar sig sjöfarares upp
märksamhet (enligt uppgift med bild i 
Izvestija 78-07-27, sid 6). Här mötte 
konvojen öppet vatten, och isgränsen 
låg då obetydligt söder om 66 :e bredd
graden. Sibir's märkliga "isexperi
ment" hade slutförts med fullständig 
framgång och en höglatitudsroute för 
djupgående fartyg öppnats mellan Ba
rents hav och Berings sund/Fjärran 
Östern, allt av största betydelse för 
framtiden. Detta måste betraktas som 
en teknisk triumf, utförd av erfaren och 
skicklig personal med tillgång till avan
cerad utrustning för fjärranalys i skil
da former, inklusive satellitnavigering. 
Det bör jämväl observeras, att fården 
ägde rum två månader tidigare än ge
nomgångstrafik i den kustnära Norra 
Sjövägen brukar vara möjlig. 

När isgränsen passerats, fortsatte 
Kapitan Mysjevski till Magadan för att 
där lossa sin last och sedan avgå till 
Viadivastok (enligt Krasnaja Zvezda 
78-06-29, sid 4). 

För Sibir' återstod nu det krävande 
uppdraget att bryta sig fram mot norr 
genom en av mäktiga packismassor 
helt betäckt polarbassäng till den dri
vande isstationen "SP-24". Enligt Iz
vestija (78-06-22) nådde atomisbryta
ren sitt mål den 20 juni i Östsibiriska 
havets nordligaste område. Forskar
gruppen debarkerade och lasten lossa-
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Fig4. Kartskiss över Sibir'-konvojens route genompackismassorna norrom dearktiska öarna och 
fartygens position den 7 juni 1978. 

(Reproduktion ur Izvestija 78-06-08, sid 3.) 

des, varpå Sibir' återvände mot Mur
mansk. 

När atomisbrytaren sålunda ånyo 
genomfört en höglatitudsfärd, denna 
gång från öster till väster, och den 4 ju
li befann sig i Barentshavet på väg ned 
mot Kolahalvön och Murmansk, mot
tog hon order att åtföljd av havsisbry
taren Kiev utföra en ny iskonvojering. 
Isförhållandena hade blivit allvarligt 
komplicerade, och uppdraget avsåg nu 
att bryta väg för en konvoj om nio 
fraktfartyg över Karahavet till Jenisej . 
Man beslöt att även denna gånga runda 
Novaja Zemlja och från dess nordud
de välja kortast möjliga väg direkt till 
Jenisejskij Zaliv (enligt Pravda 78-07-
05, sid 6). De må här tilläggas, att is
förhållandena sommaren 1978 i vissa 
delar av Arktis varit ovanligt svåra. 
Inom betydande kustområden kvarlåg 
sålunda den landfasta isen obruten än
nu vid slutet av juli. Större delen av Ka
rahavet hade då iskoncentrationen 7-8 
oktas, och skruvisvallarna låg an-
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märkningsvärt tätt. Viljkitskij-området 
var helt betäckt med landfast is. 

Erfarenheter och slutsatser 

Med hjälp av dels ytterst kraftiga havs
isbrytare, dels speciella flodisbrytare, 
avser den sovjetiska ledningen att, oav
sett issvårigheterna, hålla den kustnära 
Norra Sjövägen och dess avgreningar 
till hamnar vid segelbara floder till
gängliga för isförstärkta fartyg under 
hela sommarhalvåret Uuli-novem
ber). Målsättningen är emellertid att 
förlänga skeppningssäsongen ytterli
gare, så vitt möjligt året runt. 

Arktikas märkliga nordpolsfärd au
gusti 1977 och Sibir's höglatitudsfär
der mellan Barents hav och Berings
sund i båda riktningarna, norr om de 
arktiska öarna, försommaren 1978, har 
berikat skeppsbyggnadstekniker, hy
drografer och forskare med nya data 
och erfarenheter rörande möjligheter
na att under en viss del av året även 
kunna bryta väg får stora, djupgående 
fartyg mellan oceanerna i ost och väst. 

I Pravda den 16 augusti 1978 un
derstryker vice sjöfartsministern V. Ti
chonov betydelsen av Arktikas nord
polsfärd, som bl a bevisat, att de ark
tiska isarna ej längre är oövervinnliga. 
Erfarenheterna från såväl denna som 
Sibir's och Kapitan Mysjevskijs högla
tidudsfärd har emellertid givit vid han
den, att de speciella förhållanden, som 
möter fartygen i svårforcerade isar, 
kräver en hel del förbättringar i plane
rade nykonstruktioner såväl ifråga om 
isbrytare som transportfartyg. 

Under nämnda farder hade flera nya 
radionavigeringssystem prövats, och 
Tichonov framhåller, att särskilt satel
litsystemet varit till stor hjälp och med
givit positionsbestämning med an
märkningsvärd noggrannhet. Använd
ningen av satelliter hade dessutom säk
rat radio- och telefoniförbindelserna 
med fastlandet. Använda isspanings
metoder hade visat sig lämpliga och 
värdefulla. N är man övergår till året-

runt-sjöfart i Arktis, måste emellertid 
isspaningens tekniska utrustning i heli
koptrar och flygplan anpassas ej blott 
till den långa "polardagen", då solen ej 
går under horisonten, utan även får po
larnattens oavbrutna mörker. I sam
band härmed nämnde Tichonov, att 
sjöfart på Jenisej till Dudinkas hamn 
numera tack vare de nya flodisbrytar
na kan pågå året runt. 

Sovjetledningens målmedvetna strä
van och stora ekonomiska uppoffring
ar att hålla sina arktiska sjövägar öpp
na för konvojtrafik, så vitt möjligt året 
runt, förklarar deras aldrig svikande in
tresse för arktisk forskning och skickli
ga anpassning av teknikens landvin
ningar, särskilt ifråga om skeppsbygg
nad och fjärranalys. Härtill kommer gi
vetvis sjövägarnas strategiska betydel
se, bl a för eventuellt önskad ombase
ring av sjöstridskrafter mellan sovjet
europeiska hamnar och baser i Fjärran 
Östern. 
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VITALIS 
PANTENBORG 

Jordens verkliga medelhav
Arktiska oceanen 

Vitalis Pantenburg är tysk diplomingenjör och verksam i Kö/n, numera hu
vudsakligen som teknisk-vetenskaplig skriftställare, radio- och TV-medar
betare. Han har gjort många utländska studie- och informationsresor 
främst för att studera industri- och kommunikationsförhållanden i nordli
ga regioner. Under fyra år var han ledare för en vetenskaplig och teknisk 
forsknings- ochförsöksstation i polarområdet. Pantenburg skriver här om 
Arktiska oceanens roll i supermakternas strategiska spänningsfält. 

Arktis växande betydelse 
I slutet av 1940-talet träffades chefer
na får USA :s stridskrafter framfår en 
stor jordglob för att göra en ny strate
gisk bedömning av nordpolskalotten. 
De sedan andra världskriget allt klara
re framträdande motsättningarna mel
lan Sovjet och USA, numera nästan en
samt bestämmande över världspoliti
ken, förde till det "kalla kriget". Var 
och en av dem tvekade inte att i klar in
sikt om områdets betydelse också ut
breda sig till den isuppfyllda nordre
gionen. Arktis med den packistäckta 
oceanen i centrum ansågs sedan kriget 
ännu under lång tid kommunikations
mässigt omöjlig att övervinna och stra
tegiskt ointressant. Som "arktoman" 
blev den ansedd, som ansåg transark
tiska civilflygningar eller till och med 
ubåtsfåretag helt under isen för möjli
ga. Med en gång blev, tack vare den 
tekniska utvecklingen, polarstrategi ett 
specialfack; allra forst för de redan un
der tsartiden om Arktis medvetna rys
sarna. Nu, efter andra världskriget, för
stod också USA och Kanada som väst
liga gränsstater, att deras arktiska sek
torer strategiskt sett inte längre var nå-

got vaccum. 
Officerarna stod omkring den broki

ga miniatyravbildningen av jordklotet. 
På denna framstod Arktiska oceanen 
enligt globen i sin egen oförvrängda 
form. Som en jättestor parentes omges 
Norra ishavet av de sig mot polen ut
bredande kontinenterna Eurasien och 
Nordamerika (störst resp tredje i stor
leksordning av jordens kontinenter). 
Mitt på den geografiska nordpolen, en 
matematisk punkt, under vilken havet, 
som är 4084 m djupt, ständigt täckt av 
drivis, sammanstrålar sektorernas sfä
riska trianglar. Här står så att säga 
symboliskt flaggorna tillhörande po
larområdenas stora: hammaren och 
skäran på röd botten, Kanadas lönn
blad i ett vitt fält och USA:s stjärnba
ner. 

Militärgeografi och militär
politik 

Överste Bernt Balchen, norrman till 
börden, arktisexpert hos amerikanska 
flygvapnet, lät sin ljuspil peka in på po
len och markerade sedan meridianen 
för den väsentligaste gränspunkten på 
Sovjets fastlandskust mot Norge. En 
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andra linje betecknade meridianen från 
polen till mitten av Berings sund, ark
tissektorns ostgräns mellan landgigan
terna. Sektorn mellan dessa två linjer 
omfattade nästan halva Arktis . På den 
andra sidan av globen beskrev Balchen 
de som ur en rund kaka skurna sekto
rerna i norr: Alaska, sedan 19 59 
unionsstat i USA, med knappt en åt
tondel och Kanadas andel med om
kring en fjärdedel. K var blev den täm
ligen stora europeiska sektorn med 
Nordatlanten i söder, begränsad i öster 
av Norge, i norr av dess besittning 
Svalbard/Spetsbergen med Bj0rnoya/ 
Björnön; i väster anslöt sig Jan Mayen 
(tillhörande Norge), Grönland (tillhö
rande Danmark) och Island. Dessa sta
ter avstod från anspråk i detta förvisso 
viktiga område för att hålla sig utanför 
det världspolitiska kraftspelet. I hän
delse av krig räknar Nato och Sovjet 
med Nordatlanten som krigsskåde
plats. Endast genom denna stormiga 
port leder Sovjetunionens enda isfria 
sjöväg från Kolafjorden (Murmansk) 
ut på världshaven. 

Den europeiska arktissektorn spelar 
därigenom en högt värderad roll i de 
stora sjöstrategiska sammanhangen: 
USA med Nato på den ena sidan, Sov
jetunionen på den andra. Ingenstans i 
övrigt på polarkalotten går gränsen för 
den fria, av arktisk is abehindrade sjö
farten, även vintertid så högt mot po
len som här. Denna enastående fördel 
är resultatet av den varma ekvatoriala 
Golfströmmen, som går genom den 
breda passagen mellan Island och Nor
ge, sveper forbi Svalbards västkust och 
är påvisbar ännu i polarområdet. Golf
strömmen håller arkipelagen segelbar 

för normala fartyg under gott och väl 
ett halvår utan isbrytarhjälp. En gren 
av den, som går förbi Europas Nord
kap, håller Murmanskkusten och Ko
lafjorden isfria till och med hela året. 
Därför har Sovjet här successivt byggt 
ut sin enda naturliga isfria hamn till sin 
starkaste flottbas. Förutom detta ut
lopp förfogar Sovjet endast i fjärran ös
tern över ett utlopp, nämligen Vladivo
stok/ N achodka. 

Drivisgränsen når på somrarna nor
ra Island och Jan Mayen och går vida
re mot nordvästra Svalbard. På vint
rarna drar den sydvart och innesluter 
Jan Mayen och nordöstra Island och 
går ostvart syd om Björnön mot Kola
halvön. Tack vare Golfströmmen är 
Europas nordkust, även den 31 sjömil 
långa Kolafjorden, aldrig blockerad av 
is ens mitt i vintern. 

I detta havsområde utspelade sig ut
efter den med årstiderna växlande is
gränsen de förlustrika konvojstriderna 
mellan tyska sjö- och flygstridskrafter 
och de allierade skyddsstyrkorna. Des
sa allt bättre skyddade konvojer trans
porterade enorma mängder krigsmate
riel åt Sovjet till Kolafjorden. Under det 
senaste världskriget ägde betydande 
stridshandlingar endast rum i dessa de
lar av de arktiska havsområdena. Från
sett några förpostfåktningar om väder
observationsstationer, också på tysk si
da inriktade på konvojbekämpning vid 
Nordöstgrönland och Svalbardarkipe
lagen, förekom det i hela Arktis i öv
rigt inga nämnvärda operationer, un
dantagen en större rysk flottoperation 
1943 mot Svalbard (de sovjetiska kol
gruvorna i Barentsburg). 

I de senaste konfrontationerna me!-
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lan öst och väst ser den strategiska si
tuationen förvisso helt annorlunda ut. 
USA, i nära förbund med Kanada, på 
den ena sidan och Sovjetunionen på 
den andra sidan av polen åtskiljs inte 
längre av den arktiska oceanen. Om
kring 3 500 km isbelagd ocean mellan 
Eurasiens och Nordamerikas fastland 
betyder numera i intet avseende något 
hinder - inte för flygplan, ännu mind
re för fjärrstyrda robotar eller atom
ubåtar, inte en gång för atomkraftdriv
na isbrytare, vilket den sovjetiska 
Arklikas färd till nordpolen sen
sommaren 1977 bevisat. Långt före 
Kanada och USA utvecklade Sovjet en 
polarstrategi. Nu först visar det sig att 
de mest inflytelserika makterna på nor
ra halvklotet är varandra betydligt när
mare över det arktiska medelhavet än 
över varje annan sedan länge utnyttjad 
konventionell luft- eller undervattens
route. Ett "hett krig" mellan nordpo
lens gränsstater kommer sannolikt att 
utspela sig inom något område av det
ta jordens största medelhav. Enligt 
USA-generalen Mahon är "de största 
avgörandena att förvänta i Arktiska 
oceanen och dess randhav, särskilt i 
Nordatlanten". 

Jordglobens nordkalott som, i mot
sats till varje om än så bra karta, en
sam återger den sanna formen av vår 
planet oförvanskad, visar tydligt Ark
tiska oceanens roll som jordens verkli
ga medelhav. Ty här ligger de viktigas
te staterna inte bara på norra hemisfä
ren utan på hela jorden; de i såväl 
världspolitik som handel och samfärd
sel inflytelserikaste staterna: USA, Ja
pan och Sovjetunionen, Kanada och 
även det till stormakts rang uppryc-
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kande Kina. De behärskar inte bara 
hela jorden omspännande flygförbin
delser utan är på samma gång de högst 
utvecklade och ligger närmare Arktis 
än ekvatorn. De flesta miljonstäderna, 
övervägande delen av mänskligheten, 
upp till sju tiondelar, tillhör norra halv
klotet. Washington och Lissabon har 
närmare till Arktis än till ekvatorn. 

Vilken betydelse de norra delarna av 
jorden tillmäts idag med de inflytelseri
ka makter, som omger detta medelhav, 
visar eftertryckligt Förenta Nationer
nas symbol. I mitten på flaggan finns 
den geografiska nordpolen, och Norra 
oceanens grannstater omger denna. 
Hur stort är då Arktis, dess andel av 
jordens yta? Geograferna har som bio
logisk -geografisk -klimatisk gräns valt 
+ W0 -isotermen, d v s förbindelselinjen 
mellan alla orter, vilka i juli - norra 
halvklotets varmaste månad - uppnår 
en medeltemperatur av + W 0

• Nästan 
identisk med denna gräns är på konti
nenten nordgränsen för högstammig 
skog, i oceanen (vintertid) övergångs
zonen mellan öppet och drivistäckt 
hav. Detta område omfattar 26,5 milj 
km2, Arktiska oceanen upptar med sina 
9 milj km2 nästan en tredjedel av ytan. 
Därmed är den omkring sju gånger 
större än det en gång så historiskt rika 
Medelhavet mellan Europa och Afri
ka. 

Arktis krävde för upprättande av 
transkontinentala förbindelser, sedan 
långdistansflyg var utvecklat även för 
civila flygförbindelser, att den erfor
derliga flygsäkerheten fanns. Arktis vi
sade sig vara ett idealiskt luftrum för 
flygförbindelser. Många av de kortaste 
vägarna mellan långt avlägsna centra 

leder över Arktis eller dess gränsområ
den. Absolut snabbaste vägen är att föl
ja storcirklarna. Så till exempel visar 
jordgloben att den absolut kortaste vä
gen mellan Boston och Tokyo är den 
storcirkel som går just genom nordpo
len. Dock går inte alla korta router mel
lan norra halvklotets stater över nord
polen. Ändå förkortar många "cirkum
polära" storcirkelvägar genom Arktis
ka oceanens gränsområden i avsevärd 
utsträckning avstånd och restider. Den 
som från Europa till Tokyo flyger över 
polen i stället för över Syrlostasien spa
rar tusentals kilometer och många tim
mar. 

Luftvägar över Arktis 

Luftfartens utveckling skapade för
utsättningar för transarktiska flygför
bindelser och påskyndade samtidigt ut
vecklingen av de strategiska doktriner
na hos polarkalottens stora. Det tidi
gare mer "akademiska" intresset för 
polarkalottens utforskning tjänade nu 
polarstrategin. Under det att Amund
sen och Nobile 1926 med sitt luftskepp 
NORGE tillryggalade de 3 200 km 
Svalbard - pol - Alaska med en has
tighet av 72 km/h, lägger dagens jet
flygplan samma distans bakom sig på 
knappt mer än tre timmar. Fjärrstyrda 
robotar behöver ännu kortare tid för att 
tillryggalägga sådana avstånd. Den sto
ra isen ryckte de båda världsbehärs
kande kontinenterna varandra närma
re med "lufthoppsavstånd" på timmar. 
N u framträdde Arktiska oceanens me
delhavskaraktär i världsoffentlighetens 
medvetande och samfärdselplanering. 
Sedan den blivit intressant för de stora 
gränsstaterna, ryckte den fram till 

rangen av ett världspolitiskt spän
ningsfått av högre ordning. 

Erfarna flygkaptener anser nord
polsområdets lufthav vara ett område 
med idealiskt flygväder. Dess luftleder 
är visserligen mindre utnyttjade än de 
transatlantiska, men i dem är man säk
rare för kollisioner. Vid en nödland
ning över nordpolshavet skulle följder
na, bortsett från störtning eller total
förstöring vid landning, bli mindre be
svärliga. Detta medelhav erbjuder un
derlag i form av stabila, naturliga flot
tar och stora, 2,0 till 2,5 m tjocka is
flak. Först och främst säker för drunk
ning kan man ganska obekymrad vän
ta på den för SOS-fallet förberedda 
hjälpen från luften genom helikopter el
ler flygplan. På isflaken finns till och 
med drickbart vatten! 

sektoruppdelning 

sektoruppdelningen av Arktis kom 
till stånd först på tjugotalet. Ryssland 
gjorde som första makt 1926 anspråk 
på alla öar norr om sina ishavskuster, 
tillika på suveränitet över hela havs
området, inberäknat luftrummet inom 
dess del av norra polarkalotten, som 
nästan utgör hälften. Kanada och USA 
förklarade snart därefter sektorerna 
norr om Alaskas och Kanadas ishavs
kuste för områden under deras över
höghet. Norge och Danmark, som ock
så har arktiska territorier, framställde 
inga anspråk. Enligt internationell rätt 
räcker det inte för annektering av in
genmansland ("terra nullius") att bara 
hissa flaggan på ett område. Det måste 
ständigt vara bevakat. Därför gjorde 
Kanada den arktiska övärlden utanför 
sina fastlandskuster till områden under 
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dess överhöghet såväl de facto som de 
jure genom permanenta polisposte
ringar. 

Svalbard 

På tjugotalet bemödade sig Sov
jet, Storbritannien och USA att annek
tera i Svalbardardarkipelagen varje 
ännu befintligt "terra nullius". Ögrup
pen på knappt l 000 km:s avstånd från 
polen hade inte bara blivit intressant för 
civil luftfart. Då emellertid ingen av 
dessa makter tålde någon rival, enade 
man sig storslaget om att överlämna 
Svalbard åt de världspolitiskt ej miss
tänkliggjorda men som polarforskare 
högt förtjänta norrmännen. Emellertid 
är deras överhöghet över Svalbard be
skuren. Enligt det 1920 av många sta
ter undertecknade Svalbard-traktatet 
från Sevres får Norge varken anlägga el
ler underhålla några militära anlägg
ningar på ögruppen. Varje underteck
nande stat har rätten att fritt utöva in
dustriell verksamhet på arkipelagen. 
Sovjet bearbetar stenkolsgruvor, vars 
personal i antal vida överstiger de nor
ska bergverksbyggarna. Norges tre
tungade flagga vajar visserligen över 
Svalbard, Björnön och Jan Mayen, 
dock vore det orealistiskt att värdera 
landet som Natos förlängda arm. I fall 
av ett "hett krig" i det isiga nordlan
det skulle dessa öar snabbt vara i sov
jetisk hand. 

Observationsnäten blir tätare 

Strax efter första världskriget inrät
tade Sovjet ett nät av väderobserva
tionsstationer utefter sina ishavskuster 
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och på utanför kusten liggande öar. 
stationerna betjänade sjöfarten i isbry
tarkonvojer genom nordostpassagen 
(sibiriska sjövägen). När den öst-väst
liga kontroversen förvandlades till kallt 
krig, insåg USA och Kanada rollen hos 
sitt arktiska territorium som avvärj
ningsområde mot luftangrepp från mot
ståndarsidan och upprättade perma
nenta stationer i arktisarkipelagen. 
Med milliardkostnader uppväxte 1955-
1959 "DEW" (Distant Early War
ning)-linjen, deras från Berings sund till 
Island täckande 6 000 km långa för
varningskedja. 

Parallellt med detta förvarnande ra
darnät anlade amerikanerna och kana
densarna en robotbaskedja. Som mel
lanlänk, en flygbas närmare polen, an
lade de Thule på Nordvästgrönland 
som kärnan i sin arktiska defensivgör
deL Thule anses vara den största av 
USA:s flygbaser utanför Förenta Sta
terna. Detta strängt isolerade fäste i 
den eviga isen, har under mer än fyra 
månader inget dagsljus och är till stör
sta delen inbäddat i is och berg. Lik
som sjövägarna förr i världen blev nu 
de transarktiska flygvägarna och ock
så färdvägarna under isen kraftlinjer i 
världspolitiken. Atomubåtar dyker 
riskfritt under polarmedelhavets istäc
ke från Stilla havet till Atlanten. I au
gusti 1958 inledde USA:s Nautilus 
denna nya era; andra ubåtar har 
följt i dess kölvatten och har dykt upp i 
vakar nästan vid nordpolen. Atom
drivna enheter ur den sovjetiska flot
tan har kryssat längst under isen. Ock
så for dem betyder den isuppfyllda 
Norra oceanen inte längre något hin
der; man måsta bara ha tillräckligt med 

vatten mellan kölen och istäcket. Istäc
ket är visserligen aldrig helt slutet utan 
är överallt, även på vintern, uppstyc-

kat genom vindar och strömmar med 
öppna områden stora nog att dyka upp i. 

Bild 2. Stationen ISACHSEN på EllefRingnes Island drivs av Kanada och USA gemensamt. 

Arktisk forskning 

Sovjets målmedvetna forskningsfö
retag påminner dess grannar på andra 
sidan nordpolen om att den strategiska 
grundsynen for dessa nordliga områ
den nu som förr behöver exakt veten
skaplig underbyggnad. USA och Ka
nada inrättade först åratal efter det se
naste världskriget arktiska stödje
punkter. Förutom att insamla meteoro
logiska och geofysiska uppgifter tjänar 
de som försvar av kontinenten mot an
grepp framforda över Arktis. Karto
grafering och utforskning av dessa obe
bodda regioner följde under tiden. Upp
gifterna var också sjömätning och kart
läggning av labyrinter av packisfyllda 
sund, förträngningar och fjordar i Ka
nadas arktiska övärld. 

193 7 landsatte Sovjet sin station kal
lad "Nordpol 1", den första som land
satts på ett drivisflak nära nordpolen. 
Efter nio månaders drift bärgades den 
oskadd av en isbrytare. Därefter upp
rättade de ytterligare forskningsstatio
ner på isfälten i Arktiska oceanen, tills 
idag det finns mer än tjugo stycken. 
Deras uppgifter är olika slags forsk
ningsuppgifter, säkerligen också for mi
litära ändamål. Ä ven sovjetiska atom
ubåtar har kunnat användas för spa
ningsfärder under vatten. Väderflygare 
från USA:s flygvapen upptäckte på vä
derflygningar från Alaska till nordpo
len i slutet av 40-talet drivande glaciär
öar. De höjde sig med sina mäktiga ull
dervattenskroppar över den omgivan
de havsisen. Lossnade någonstans från 
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Bild 3. Sovjetisk drivande forskningsstation. 

Ellesmerelandets shelfis drev de stabila 
plattformarna medurs mellan polen, 
Alaska och Kanadas arkipelag. "T-3"
stationen är ännu idag, efter nästan 30 
år, en permanent forskningsstation, 
som väl också fyller polarstrategiska 
uppgifter. 

Kanadas arktiska övärld är, liksom 
fastlandets norra gränsområden, rik på 
naturtillgångar, bl a olja och naturgas 
på öarna närmast polen. Pionjärarbe
ten utfors av geologer, geofysiker och 
oceangrafer, havsbiologer, bioklimati
ker och medicinare; även ingenjörer 
och tekniker från många fackområden 
deltar i detta lagarbete. Det unika geo
grafiska läget, tekniska framsteg och 
hotet från den andra sidan har gjort 
Arktiska oceanen geografiskt-politiskt 
högintressant. 

Där uppe i norr finns det inte mera 
några obetvingliga hinder i form av ett 
livsfientligt klimat, en packisfjättrad 
ocean, ett vintrig polarmörker eller sto
ra avstånd. Jetflygplan, atomubåtar, is
brytare och bandfordon blev, liksom 
radion, pålitliga kommunikationsme-
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del. Under expedition t ex på stödje
punkter, på radarstationer och andra 
anläggningar finns det en "arktisk civi
lisation". Vinterfester, komfortabla 
hus, hyddor monterade på medar eller 
band, radio- och flygförbindelser, möj
lighet att när som helst komplettera 
livsmedel från luften; dessa och många 
andra bekvämligheter ger idealiska ar
betsförhållanden. Ingen jämförelse med 
de vidrigheter som polarforskare från 
den "klassiska", ännu inte tekniskt ut
vecklade tiden, som Nordensköld, Nan
sen, Cook, Amundsen och Scott och 
andra polarforskare hade att övervinna. 

Atomubåtarnas operations
områden 

I polarhavet finns det inte längre nå
gon punkt, som inte kan nås av en 
atomubåt, bestyckad med långdistans
robotar och med möjlighet att under 
godtycklig tid fårflytta sig under istäc
ket. Som effektivaste vapen i den mo
derna sjökrigfåringen har atomubåten 
en hög avskräckande förmåga. Inte 
möjliga att upptäcka från luften, knap-

past möjliga att lägesbestämma vid un
dervattensgång, smyger dessa atomva
penbärare genom Beringshavsför
trängningen och når genom den breda 
passagen mellan Norge och Grönland 
oantastade den fria oceanen och om
vänt. Genom undervattens- och fjärr
spaningsorgan för det arktiska medei
havet rivalerna på båda sidor om polen 
närmare varandra än någon annan
stans i världen. Ryska atomubåtsche
fer känner förmodligen också ganska 
väl Kanadas arktiska farvatten . Idag 
kan knappast något hända under en 
dag, vilket inte de ständigt kretsande 
spaningssatelliterna från den ena eller 
andra sidan kontinuerligt skickar sina 
underrättelser om. Signalerna ger de
taljrika filmremsor över minsta en
skildheter och förändringar på land- el
ler havsytan. 

Utskjutningsramper för fjärrobotar 
bestyckade med kärnstridsspetsar har 
installerats på den Eurasiatiska ishavs
kusten. De årslånga, får båda sidor i 
hög grad förlustrika konvojstriderna 
under andra världskriget utefter den 
arktiska isgränsen bort mot Kolafjor
den bevisar, att den sjöstrategiska rol
len hos detta randhav i den jättestora 
polarbassängen inte kan värderas nog 
högt. Inte bara Sovjet erkände klart, att 
av de fyra havsområden, som är beläg
na framfår inloppen till dess kolossala 
land, är Nordsjön med god marginal 
det viktigaste. Visserligen utgör för
trängningen mellan Skottland och Is
land en viss begränsning av det enda ut
loppet såväl till Atlanten som till den 
fria oceanen. Ä ven N a to s sjöstrids
krafter tränger in i Norra ishavet ge
nom denna förträngning. 

Baserna vid Kolafjorden 

Den strategiska utgångspunkten får 
Sovjet är den varma Kolafjorden, 220 
sjömil öster om Nordkap vid randen av 
Barents hav. Från detta läge måste, en
ligt amiral Edward Wegener ("Mosk
vas offensiv till sjöss"), den sovjetiska 
sjökrigföringens strategi ligga i att 
komma i besittning av de djupt in i 
Skandinaviens nordkalott inskurna 
nordnorska fjordarna som idealiska is
fria hamnar. 

Sovjet bestämde sig för Kolafjorden 
som bas får den modernaste och slag
kraftigaste delen av sina högsjöstrids
krafter, Norra flottan. Norrmännen be
tecknar denna havsbukt som det stör
sta stödjepunktkomplexet i världen. 
Talrika kryssare, fregatter, jagare, tor
pedbåtar och isbrytare ingår i "Sewer 
Flot". Utöver dessa finns det ett stort 
antal arme-fårband (pansartrupper), 
marinflyg och annat flyg. För Norge är 
detta en massanhopning av stridskraf
ter mot dess tilldelade fårsvarskrafter i 
norr. Den breda passagen mellan Is
land och Skottland/N or ge är visserli
gen den stora atlantiska porten mot 
oceanen men också den mest sårbara 
delen av sjöförbindelserna och tillför
sellederna till Västeuropa, särskilt från 
Nordamerika. Ett avbrott på dessa eller 
deras fullständiga bortfall betyder av
görande nedgång i överlevnadsmöjlig
heterna för det fria Europa. I detta fak
tum ser Nato sitt huvudbekymmer. 
Norge kommer aldrig ensamt, enligt 
fackfolk, utan snabbt och kraftigt un
derstöd från N atos sida att kunna av
värja den fruktade invasionen från 
Murmansk-Kolaområdet. Natos plan-
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Bild 4. Polarfartyg som tar sig fram i vakarna. 

läggning är därför starkt inriktad på att 
ge denna hjälp. 

Norra sjövägen 

A andra sidan måste Sovjet, som 
nästan ensam är i besittning av halva 
Arktiska oceanen, vara angelägen om 
att energiskt bygga ut sin 6 200 sjömil 
långa sibiriska sjöväg (Nordostpassa-
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gen) mellan Murmansk och Vladivo
stok, denna också fOr utnyttjandet av 
de sibiriska naturtillgångarna oersättle
ga sjöväg. Särskilt angelägen är for
längningen av den hittills knappt 3 må
nader långa sommarseglationsperio
den, en period som uppnåtts genom in
sats av högsjöisbrytare med atomdrift. 
Deras goda erfarenheter med Lenin 

(33 000 kW) som den första i sitt slag, 
ledde till byggnad av den mycket 
mer effektiva Arklika (44 000 kW, 
15 000 t, L 160m, B 25 m, 25 knop i 
öppet vatten). säkerligen inte av rent 
rekordbegär att med denna som forsta 
övervattensfartyg nå nordpolen (au
gusti 1977), utan fOr att utföra givande 
forskningar om is- och driftsförhållan
den i centrala ishavet i avsikt att för
länga seglationen på norra sjövägen ge
nomfördes detta företag. Numera kan, 
sägs det, konvojer, ledda av kraftiga is
brytare befara denna sjöväg under näs
tan 6 månader. Redan 1956 skall ett 
flottfOrband om 2 kryssare, 12 ubåtar 
och några eskort- och hjälpfartyg ha 
betvingat norra sjövägen från VIadiva
stok till Murmansk utanför den tidiga
re nämnda perioden. Att gå fram un
der det istäckta Arktiska medelhavet 
under godtycklig tid, att oupptäckt ta 
sig från Atlanten till Stilla oceanen är 
sedan länge rutin fOr de snabba sovje
tiska ubåtarna med atomdrift, liksom 
det är för motsvarande enheter i US
Navy. 

Kanadas arktiska övärld 

Motsvarighet till de sovjetiska för
hållandena i Arktiska medelhavet vad 
avser dess sjöstrategiska betydelse är 
Kanadas norra delar. Dess centrala vä
derstation (på samma gång tyngd
punkt för försvaret) är Resolute på 
Cronwallis Island. I denna tidsålder av 
världsomfattande strategi ligger den 
dock icke på ouppnåeligt avstånd från 
sovjetiska baser i Arktis. För närva
rande driver en 15 km2 stor isö genom 
packisoceanen några hundra sjömil sö-

der om nordpolen. Öns sovjetiska be
sättning består av 160 personer med 
helikoptrar och flygplan och land
ningsbanor. Enligt kända rörelser hos 
denna, utspanad av det amerikanska 
flygvapnet, från luften besatta isö i den 
kanadensisk-amerikanska sektorn, räk
nar kanadensarna med att detta sov
jetiska isflak mycket snart driver in i 
deras sektor. Dessutom befarar de att 
sovjetiska ubåtar i hemlighet och un
der isytan utspanar de isfyllda sunden 
och fjordarna i deras övärld. Verksam
heten sker troligen inom ramen för de 
med långdistansrobotar utrustade 
atomubåtarnas operationsplaner. Det 
under tiden från 1957, av USA upp
byggda men numera som foråldrat an
sedda DEW-fOrvarningsnätet, skall nu 
kompletteras med A W ACS ( Airborne 
Warning and Control System) mot låg
flygande robotar (Cruise Missiles). Ka
nadas norra delar, åtta gånger så stort 
som Sverige, ett jätteområde med ett 
virrvarr av öar, vatten och evig is, är 
nästan obebott (ca 20 000 innevåna
re, 90% eskimåer, i övrigt indianer och 
vita). I Sovjets arktiska delar finns det 
på samma breddgrad sedan länge sto
ra städer med hundratusentals innevå
nare. Kanadensarna, som något yrva
ket blivit medvetna om förhållandena, 
ställde genom upprepade övningar 
"Nothern Viking" ledningsförmåga 
och överlevnadsmöjligheter i arktiska 
områden på prov; vidare upprättade de 
också flygplatser i norr. Kanada som 
inte bara genom transatlantiskt han
delsutbyte är starkt inriktat på Nord
atlanten, låter sin flotta delta i de stå
ende Natostridskrafterna fOr Atlanten 
(ST AN A VFORLANT). Den deltog 
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bl a i manövern "Locked Gate" i At
lanten, i "Ocean Safari" och övade tar
svarsmetoder för Europas försörjning, 
öppethållande av sjövägarna i fall av 
konflikt, bekämpning av ubåtar och 
skydd av handelsfartyg. Övningen 
"Norploy" för forskning och suveräni
tetsforsvar i Hudson- och Davissun
den och i Hudson och Baffin Bay ge
nomfördes upprepade gånger. Från 
sommaren 1978 kommer Kanada, for 
att bättre kunna försörja sina arktiska 
stödjepunkter (genomgående gemen
samma med USA), att sätta i tjänst sitt 
nyaste, mest högeffektiva isgående 
fraktfartyg - m/s Arctic - (37 000 
t, lastförmåga 36 500 mB, 14 000 kW, 
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Vilken betydande roll den Norra 
oceanen spelar i världspolitiken har hit
tills knappast trängt in i allmänhetens 
medvetande. Dess geografiska läge, 
den uttalade medelhavskaraktären och 
till slut högutvecklade kommunika
tions- och vapentekniker har gjort Nor
ra oceanen till ett spänningsfält över 
nordpolen för de varandra näraliggan
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världshegemoni. Inte bara jordgloben 
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Bilskeppningar är vår specialitet 

WALLENIUSREDERIERNA 
Box 17086 S-104 62 STOCKHOLM Telefon 08/1411 60 

Allmänna Bevaknings AktiebolagP-t 
STATENS BEVAKNINGSFÖRETAG -

ABAB har sedan bolagsbildningen utvecklats till en bevaknings
organisation som fyller högt ställda personella och tekniska krav. 

Därför att: 
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen. 

Personval och utbildning har gjorts med största omsorg. 

Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och 
ändamålsenlig utrustning. 

ABAB 

ABAB - Allmänna Bevaknings AB 

Statens Bevakningsföretag 

Sibyllegatan 17 

Fack, l 02 40 Stockho l m 5 

T el. 08 l 23 73 20 
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och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 
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BOX 9085 S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 49 

Våra nya FILMER ger aktuell Marinpo litik. 
Bl a: 
Det djupa ka ll a kriget (Nordkalotten) 

Havets allfartsvägar (Nordatlanten) 

Operation "Teamwork" (NATO) 

The Rise of the Sovjet Navy 
(Om amiral Gorshkov) 

Sjöstridskrafter (Australien) 

Ring ell er skriv till: 

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

LUNDBY Skeppsservice AB 
Klassningsarb. måln. och slåstr. 

LUNDBY Container Service "LCS" 
Tillv. och rep. av containers 

Försäljn. nya och beg. containers 

031/22 45 10, 5145 40 
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Pamir- en gastkramande skildring 

För drygt tio år sedan utspelades en av 
de "klassiska" tragedierna till sjöss, det 
tyska civila seglande skolskeppet Pa
mirs undergång i en orkan, "Carrie", 
som tog oförutsedda vägar och mer el
ler mindre jagade Pamir mot under
gången. Men brister i fråga om den lö
sa kornlastens stuvning och den vika
rierande befälhavarens ej alltför färska 
och ej heller alltför omfattande erfa
renheter från segelfartyg var av allt att 
döma bidragande orsaker till den vack
ra fyrmastbarkens olycksöde. 

Två författare, den kände tyske ma
rine experten Jochen Brennecke och en 
av de överlevande, Karl-Otto Dum
mer, har åstadkommit en saklig skild
ring av förspelet, själva tragedin, efter
spelet och inte minst internationell sak
kunskaps uttalanden, vittnesbörd och 
inlägg. Tillsammans ger det en levande 
bild av inte bara katastrofen och dess 

En tysk "marinalmanacka" 

På 1920- och 1930-talen utgavs med 
oregelbundna mellanrum något som 
hette "Vår Flottas Marinalmanack". 
Varför den kallades så är mig obekant 
- kanske försvenskning av "Almanac
co Navale"- för inte var det någon al
manacka enligt gängse språkbruk. Den 
var helt enkelt en föregångare till Ma
rinkalendern. 

En verklig "marinalmanack" utges 
emellertid på tyska, "Kriegs-Schiffe 
'78", av det bekanta marina Koehlers 

orsaker utan även en skildring av livet 
ombord i ett av de sista stora seglande 
skeppen, skriven med stor sakkun
skap. Framför allt avsnitten om Pa
mirs sista timmar, när orkanen tar hen
ne, när lasten förskjuter sig, när kräng
ningen stadigt ökar, när- alltför sent
hennes SOS sänds ut, när hon kantrar 
och de överlevandes upplevelser är i sin 
kalla realism mer spännande, ja gast
kramande, än de flesta välskrivna sjö
thrillers av aldrig så framstående för
fattarnamn. 

Drygt 270 sidor av fortlöpande text, 
bilagor och noter kompletteras med ut
märkta skisser och ett rikt bildmate
rial. 

N avigatar 

Jochen Brennecke och Karl-Otto Dummer: Pa
mir . .. ein Schicksal. Koehlers Verlagsgesel/
schaft, Herford 1977. DM 44:-. 

Verlagsgesellschaft i Herford. Tänk om 
det marina intresset i vårt land skulle ge 
möjlighet till en motsvarande svensk? 

1978 års tyska almanack har 21 x 12 
cm liggande format. Varje månads
blad har en almanacksdel och till väns
ter därom finns en bild i vykortsfor
mat, som efter månadens slut kan skil
jas av och då blir ett vanligt vykort. 
Årets kalender har motiv från tiden 
före 1945 med kryssarkorvettenMoltke 
från 1877 som äldst i raden. Åtskilliga 
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bilder är unika, t ex 1902 års Braun
schweig från ovan, sannolikt från en av 
Kielkanalens broar, och 1940 års Z 24 
med en "ekoradio", stor som en ladu
port 

1978 års tyska "marinalmanacka" 
är en premiärutgåva och har en civil 

Weyers Flottentaschenbuch 

WEYERS FLOTTENTASCHEN
BUCH 1977/78 är den 54 :e årgången 
av den kända tyska marinkalendern (ti
digare T ACHENBUCH der KRIEGS
FLOTTEN). Utgivaren, Gerhard Al
brecht, har på 606 sidor fått in 1.437 
utmärkta skisser och 561 foton av ör
logsfartyg från 122 mariner. De stör
sta flottorna ägs av USA (38 sidor, 119 
skisser, 78 foton) och Sovjet (26 sidor, 
166 skisser, 105 foton), de minsta ma
rinerna äger bara 2 patrullbåtar (bl a 
Belize, Mauretanien, Togo, Österrike) 
och minst är Mauritius' flotta med l 
patrullbåt på 120 t. Utom uppgifter om 
örlogsfartyg finns tabeller med data 
över marinflyg, robotar (med svenska 
RB 08A), torpeder (med svenska typ 
41, 42 och 61 ), sjöartilleri (med 9 mo
deller av Bofors' berömda konstruktio
ner) samt antiubåtsvapen (med tre mo
deller av svenska 37,5 cm au-raketer). 
Det finns även en tabell över amfibie
trupper, där tabellen toppas av USA 
med 195.000 man, foljd av Kommu
nist-Kina (3 8.000), Nationalist-Kina 
(30.000), Syd-Korea (20.000) och Sov
jet (14.500 man). 

Tabellerna i denna upplaga har fått 
något ändrad uppställning. Sålunda 
finns på vänstra uppslaget byggnads
ort, deplacement, dimensioner och be-
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motsvarighet i "Bunte Schiffahrts
welt". Tyskt cirkapris är DM 8:80, vil
ket naturligtvis med nuvarande kurs 
blir åtskilliga kronor - men tolv vy
kort kostar ju också något! 

Vem här hemma tar upp iden? 

K-E Westerlund 

sättningsstyrka. På högra uppslaget 
finns dels bestyckning, dels fart , ma
skinstyrka och aktionsradie. Bestyck
ningen är särskilt väl tillgodosedd, ty 
där finns bl a 12 symboler får t ex na
vigeringsradar, torpedeldledningsra
dar, artillerieldledningsradar, sonar, 
elektrisk dataöverföring m m. En ny
het är också, att boken är 2-språkig 
(tyska och engelska) både i löpande 
text och i fårkortningar. 

Att fregatten är en användbar far
tygstyp framgår av att fregatter (kor
vetter) byggs av t ex Argentina, Bel
gien, Canada, Danmark, Indien, Indo
nesien, Jugoslavien, Nord-Korea, Syd
Korea, Nederländerna, Peru, Saudi
Arabien, Sydafrika och Venezuela. An
talet ubåtar uppgives vara i Sovjet 318 
(varav 104 atomdrivna) och i USA 120 
(varav 111 atomdrivna). 

Allan Kull 

DISC-LOCK Låser problemen 

NY A låsbri ckor för 
progressiv vibrationos
säkring av allt slags 
skruvförband . 

IBOS AB Tel. 0760/51286-79 
Box 55 190 30 Sigtuna 

100-årigt varv, som grundlagts tre gånger om 

Nästa år kan Karlskronavarvet fira 
300-årsjubileum av sitt grundande. Det 
är väl knappast ekonomiskt möjligt att 
utge något praktverk till den eventuella 
högtiden. Med avundsjuka och läng
tansfulla blickar ser man därför på vad 
en tysk storebror kunnat åstadkomma 
till sin l 00-årsdag. 

N är Hermann Bl ohm och Ernst 
Voss slog sig ihop och satte upp en slip 
och en verkstad på ön Kuhwerder utan
för Hamburg, trodde de ju på sin egen 
förmåga men hade ingen aning om att 
från denna enkla början ett av värl
dens verkliga storvarv skulle utveck
las. 

Två gånger har B lo hm+ Voss, som 
namnet numera lyder, lagts i grus och 
aska med föga hopp att resa sig igen. 
N ederlaget 1918 innebar att endast 
nedskrotningsarbeten återstod, nöd
torftigt kompletterade med lokomotiv
tillverkning. Men 1945 innebar Ausra
dierung - ockupationsmyndigheterna 
förde inte bara bort maskiner och an
nan utrustning, utan byggnader och 
dockor sprängdes. Varvet skulle inte få 
överleva. Men det har det gjort! Den 
tredje starten, från scratch, har resulte
rat i en ännu större och hypermodern 
varvsanläggning med kompletterande 
tillverkning av "innanmäten" och ut
rustning. Fyra RoRo-fartyg i slutet av 
förra året hade byggnadsnumren 
899-902, varjämte det inkorporerade 
Stiilcken-varvet visar ytterligare tio. 
När dessa rader publiceras är kanske 
byggnadsnummer l 000 i sikte! 

I en engelsk och en tysk version har 
Hans Georg Prager skrivit varvets his
toria på ett lättläst sätt med otaliga 
skisser och teckningar i texten och där
utöver ett överväldigande bildmaterial 
på särskilt konsttryckspapper, in
sprängt mellan vartannat textark. 

Både text- och bildmässigt är det en 
mängd material av stort intresse i frå
ga om både örlogs- och handelsflottor
na. Man behöver ju bara erinra om så
dana namn som 1914 års Valerland 
och 1928 års Europa, de två Atlantre
kord-fartygen, örlogsmän från ett am
munitionsfartyg 1885 via slagkryssar
na von der Tann, Moltke, Seydlitz, 
Derj]linger, Mackensen, Prinz Eitel 
Friedrich, ubåtar i 100-tal, slagskeppet 
Bismarck till diverse enheter i dagens 
Bundesmarine. 

Om boken finns tillgänglig i handeln 
är mig obekant, men den är utgiven på 
Koehlers Verlag i Herford. 

W Ek 

Motorer 

Motor AB 
Nils Gustavson 

Auktoriserad försäljare för 
Ford marina och stationära 

motorer 
Tel.nr 08/7671~40-7671941-7671942 

Adress: box 11 Lidingö 
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En fortsättning på Erich Gröners monumentalverk 

Ingen av världens största mariner i dag 
eller i förfluten tid har eller har haft en 
motsvarighet till Erich Gröners "Die 
deutschen Kriegsschiffe 1815-1945". 
Dess 870 sidor i två band, varav det 
andra kunde utges efter Gröners död, 
innehåller ju i sin koncentrerade form, 
med tabeller, symboler och ritningar 
över huvud taget allt, som den marint 
intresserade kan vilja veta om de tu
sentals örlogsfartyg och hjälpfartyg, 
som Preussen, Nordtyska förbundet, 
Kaiserliche Marine, mellankrigstidens 
flotta och Hitlers Kriegsmarine ställt i 
tjänst under 130 år. Det kan måhända 
vara av intresse att de nära fyra sidor
na källhänvisningar upptar tre svenska 
referenser: undertecknads artiklar om 
norska flottans fartygsförluster 
1940-1945 (publicerad i denna tid
skrift), samtliga årgångar av Sveriges 
Flotta 1946-1965 och Tidskrift i Sjö
väsendet "sporadiskt" för samma tid. 

I dessa dagar har utkommit en fort
sättning på Gröners verk. Dagens tys
ka flotta, som till skillnad från tidigare 
benämns Bundesmarine, föddes 1956 
och dess första 20 år har nu fått sin 
"grönerskt" kompletta redovisning. 
"Die Schiffe und Fahrzeuge der deut
schen Bundesmarine 1956-1976" he
ter boken med författarnamnen Sieg
fried Breyer, välkänd sedan många år, 
och den mindre kände Gerhard Koop, 
som av bilderna att döma måste vara 
en framstående marinfotograf. 

Nära 500 sidor i stort format be
handlar de 20 årens efterkrigsflotta. Ut
över noggranna specifikationer av far-
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tygen och utomordentliga skisser är det 
bildmaterialet, som imponerar. Ett in
ledande kapitel ger förhistorien till hur 
Västtyskland efter sju sorger och åtta 
bedrövelser 19 55 kunde anslutas till 
Bryssel-fördraget och NATO. Bundes
marine fick så överta en del små enhe
ter ur Kriegsmarine, som under ocku
pationsåren seglat under amerikansk 
flagg, och fick snabbt "låna" några 
amerikanska jagare och brittiska fre
gatter. Från denna trevande början 
med allierad surplus-materiel har 
byggts en helt ny flotta, som jämte den 
danska har ansvaret för att vid krig sät
ta lås för Östersjöns utlopp. Och det är 
sannerligen ingen liten tredje klassens 
marin, som i dag seglar under den 
svart-röd-gula flaggan! 

Under dessa 20 år har man hunnit 
konstruera egna fartygstyper -jagare, 
fregatter, ubåtar, torpedbåtar, robot
båtar och minsvepare för att inte tala 
om en imponerande flotta av trängfar
tyg. Under hotet från luften- både ro
botar och flygplan - har redan från 
början en av grundvalarna för tyskar
nas "Marinekonzeption" varit att ska
pa och utbygga ett "flytande" bassys
tem, att så långt som möjligt befria sig 
från beroendet av de fasta förrådsplat
serna i de geografiskt mycket begrän
sade basområdena. 

Det skulle föra för långt att här när
mare gå in på olika avsnitt av det om
fattande arbetet. Men ett studium av 
det digra verket ger också några "ny
heter". 

Sålunda ställs man plötsligt inför en 

hittills närmast okänd ubåtstyp. På två 
sidor redovisas med text, skisser och en 
detaljbild från flaggskiftet ubåtarna S 
172 Hans Techel och S 173 Friedrich 
Schiirer. De påbörjades båda 1961, 
sjösattes 1965 och fårdigställdes okto
ber 1965 resp april 1966. Den svenska 
marinkalendern har mycket riktigt haft 
tre små försöksubåtar - så småning
om reducerade till två- upptagna någ
ra år och ännu 1969 figurerar de där. 
Men redan i december 1966 hade de ut
rangerats! I Breyer-Koops arbete får 
man en intressant redogörelse för des
sa märkliga enheter, av vilka den ena 
sålunda skrotades efter blott åtta må
naders och den andra efter fjorton må
naders tjänst. Med ett deplacement på 
100/137 ton och benämnda "Klasse 
202" var de planerade som första bå
tar i en stor serie. Till "finesserna" hör
de att de två 53 cm bogtorpedtuberna 
saknade tublucka - ett plastskydd tä
tade till dess torpeden sköts och helt en
kelt förstörde "tubluckan". Helt miss
lyckade utdömdes båda snabbt och 
gick till nedskrotning. Frågan är väl, 
om de icke i modern tid i fråga om 
tjänstgöringstidens längd har vissa lik
heter med vår egen Wasa! 

Att tyskarna alltjämt är ubåtskon-

struktörer av världsklass visar ju deras 
export av ubåtar till Norge, Grekland 
osv. Men man får också av några ra
der här och där klarhet i hur mycket det 
berömda Lurssen-varvet i Vegesack le
vererat i fråga om "Schnellboote". 
1968 fick Grekland fem ubåtar av Sil
bermäwe-klass. Tio båtar av Jaguar
klass har gått till Turkiet och arvfien
den Grekland fick exakt samma antal. 
Av de snarlika klasserna 140, 141 och 
142, dvs Iltis, Seeadler och Zobel, ny
byggde Lurssen 20 båtar för utlandet, 
åtta för Indonesien, nio för Turkiet och 
tre för Saudiarabien. Med de 29 för 
Västtyskland producerades sålunda to
talt 49 i dessa serier -där ligger till och 
med Spica-serierna i lä! 

Åtskilliga fartygsslag, som inte nor
malt tas upp i handböcker och kalend
rar, chefs- och arbetsbåtar, segelbåtar o 
dyl redovisas också och verket avslu
tas med kapitel om icke genomförda 
projekt samt marinens flygplan och he
likoptrar. 

Ett imponerande verk. 

K-E Westerlund 

Siegfried Breyer och Gerhard Koop: Die Schiffe 
und Fahrzeuge der deutschen Rundesmarine 
1956-1976. Skisser av Franz Mrva. Bernhard 
& Graefe Verlag, Miinchen 1978. DM 120:00. 

Från 1920-talets Omaha-klass till den första "atom-kryssaren" 

Ibland frågar man sig, om tysken Ste
fan Terzibaschitsch inte vet mer om 
fartygen i US Navy än amerikanerna 
själva! Han producerar sedan många 
år i så gott som varje nummer av Ma
rine Rundschau inträngande beskriv
ningar och analyser av amerikanska ör-

logsfartyg. Därtill kommer en serie fak
taspäckade böcker, som med tysk 
grundlighet redogör både för fartygs
typerna som sådana och för varje en
skilt fartygs moderniseringar och om
byggnader. 

På Stallings förlag har nyligen ut-
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kommit ett "praktexemplar" på Terzi
baschitschs tekniska och historiska 
kunnande, som har intresse även i ett 
land, där kryssarna - och snart också 
jagarna - hör till en förgången epok: 
"Die Kreuzer der US-Navy 
1942-1975". 

Boken är en analys av världens vid 
andra världskrigets slut främsta "krys
sarnations" övergång från förkrigsti
dens s a s konventionella kryssare 
med artilleri som huvudvapen och ång
turbiner som framdrivningsmaskineri 
till dagens robotbestyckade och atom
drivna kryssare. 

På 140 sidor har fårfattaren fått in så 
mycket fakta alltifrån de tio Omaha
kryssarna i början på 1920-talet fram 
till och med 1959 års Long Beach, att 
både mariningenjörer, sjöofficerare och 
shiplovers kan slicka sig om munnen. 
N är hon 1961 sattes i tjänst och inled
de atomkryssar-eran, hade hon ju dock 
några föregångare som robotkryssare i 
form av ombyggda lätta och tunga 
kryssare från andra världskrigets år, de 
två av Boston-klass, lika många av 
Galveston-klass, fyra av Little Rock-

klass och slutligen de tre av Albany
klass. Dessa elva moderniseringar med 
det medelsvåra artilleriet helt eller del
vis utbytt mot Terrier- och Talos-robo
tar var ju US Navy's sätt att förbereda 
Long Beach för att inte tala om efter
följande klasser med typnamnen Lea
hy, Be/knapp, Truxton, California och 
Virginia. 

Boken innehåller inte bara tekniska 
data i tabeller och text samt skickligt 
utförda planritningar utan inte minst ett 
bildmaterial i särklass, utvalt för att 
bl. a. illustrera ombyggnader och mo
derniseringar. Ett inte mindre intres
sant avsnitt gäller de kryssare, som 
byggdes om till specialfartyg, t. ex. 
Northampton, Norfolk, Spokane och 
At/anta samt slutligen den amerikan
ska kryssaren IX 300 Prinz Eugen, 
som med diverse amerikansk utrust
ning ombord var ett av objekten vid 
atombombsförsöken vid Bikini! 

Navigator 

Stefan Terzibaschitsch: Die Kreuzer der US
Navy 1942-1975. Verlag Gerhard Stalling AG, 
Oldenburg. 

Svensktillverkade 
KVARTS KR ISTALLE R 

mellan 800 kHz och 120 M H z. 

Specialitet: SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E kristallprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08-37 25 30 - Box 26. 161 26 Bromma 
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Knock out i 45 knop 

"Fartygschefen skrek något i örat på 
mig. Det lät som 'hålla i sig' eller liknan
de. sekunden efteråt förstod jag exakt 
vad han menade. Först verkade det som 
om någon av de andra båtarna gett oss 
en jätteknutf. Hela skrovet riste, moto
rerna harklade sig och spottade ut en 
klunk olja. Basade ner ungefär en oktav 
och fastnade där i ett jämt och hotfullt 
morrande. 33 :an reste sig motvilligt ur 
vattnet, kämpade emot en stund, men 
var inte sämre än att den spontant bör
jade applådera med förstäven mot ett 
oroligt Ålands Hav när de över l 000 
hästkrafterna nådde sitt syfte." . . . "Har 
man följt och studerat sådana här gos
sar under en dygnslång övning framstår 
det där vanliga talet om 'hårding' som 
något skäligen mjäkigt och urvattnat. 
Flottan sätter sin elit till den fordrande 
MTB-tjänsten. Inte sådana som måste 
fundera flera sekunder innan det blir nå
got gjort." 

Ovanstående är hämtat ur en artikel i 
Teknikens Värld 1954 författad av Os
car Hedlund. Fartygschef på T33 var 
dåvarande !t S (Petter) Sandgren. 

Artikeln återfinns i en MTB-krönika 
som sammanställts av örlogskapten Bo 
Nyman (numera vid Berg a örlogssko
lor 130 61 Hårsfjärden). 

Krönikan omfattar många både roli
ga och allvarliga episoder under mtb
vapnets snart 60-åriga historia i Sveri
ge. 

Mtb l och 2 levererades från Italien 
1918 men gjorde sin första expedition 
1919. Kn Uggla var DC ochFC MTB I. 
Lt O Hedenström var FC MTB 2. 

MTB 3 och 4 levererades 1925 från 
firman Thornyeraft 

Först 1940 fick vi fler MTB. T3 och 
T 4 inköptes från England och T 11-14 
inköptes från Italien. Divisionschefer det 
året var Gustav Celsing, Gunnar Nor
ström och B Lind af Hageby. HKH 
Prins Bertil, Alf Berggren, Eskil Börjes
son och Dag Arvas var fartygschefer. 

Bo Nymans krönika utgör en sam
manställning av cirka 70 bidrag som han 
har fått in från "gamla" mtb-chappar. 
Han tar gärna emot fler bidrag som kan 
komplettera bilden av ett mycket hän
delserikt kapitel i den svenska flottans hi
storia. 

Jag avslutar denna presentation med 
två små berättelser. 

1925: 

Försvarskommissionen hade år 1925, 
liksom nu drygt 50 år senare, ideer om 
hur man skulle spara pengar: 

"Försvarskommissionen hade ifrå
gasatt om man inte kunde nöja sig med 
små billiga mtb i stället för jagare. 

En demonstration genomfördes på 
Askrikefjärden med försvarskommis
sionen med statsminister C G Ekman i 
spetsen samt försvarsministern, ytterli
gare sex herrar och två damer som häm
tades vid Östra Brobänken. Färdledare 
var amiralen Krusenstierna. 

Besöksgruppen kunde ej stå på däck 
på den lilla trånga båten utan fick rada 
upp sig sittande i de bordvarts belägna 
torpedrännorna. 

Under turen skulle manöveregenska
perna demonstreras. Farten togs upp 
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och flera girar gjordes. Till sist önskade 
amiralen att stoppfOrmägan skulle pro
vas. 

Han frågade FC: Kan Du stoppa 
snabbt? FC svarade: Ja, amiral! När 
amiralen då beordrade stopp drog FC 
snabbt åt sig trottlarna, båten 'tvärnita
de' och alla passagerarna åkte kana i tor
pedskenorna och hamnade i en stor hög. 
Amiralen myste, men kommissionens 
medlemmar steg iland förtretade och up
penbart övertygade om att mtb inte var 
fullgod ersättning for jagare." 

1964: 

"Divisionen insatte från spridda ut-

En bra bok om ubåtar 

Submarines of World War Two 
Erminio Bagnasco, 256 sidor. Arms 
and Armour Press, London 1977. 

Kan en bok ge utrymme fcir de över 
2500 ubåtar från alla nationer som del
tog i andra världskriget? 

Efter granskning av ovanstående 
bok blir svaret ett abetingar ja. Nu fOre
ligger äntligen den engelska utgåvan av 
Bagnascos italienska bok om andra 
världskrigets samtliga ubåtar. På 256 
sidor återfinns en oerhörd mängd in
formation om alla ubåtstyper som av 
någon av de krigförande länderna in
sattes under kriget. Givetvis finns upp
gift om typernas tekniska prestanda: 
deplacement, dimensioner, fart, be
styckning, dykdjup, maskinanlägg
ning, räckvidd och besättning. Dess
utom finns fcir varje ubåtstyp en kort
fattad beskrivning av vissa mera be-
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gångslägen torpedanfall under mörker, 
med samtidig remsinsats, mot Halland 
och Södermanland som med hög fart 
närmade sig kusten. CKF och en ameri
kansk amiral var embarkerade på Hal
land. Anfallet blev en stor framgång så
väl taktiskt som vapenmässigt. Åtta tor
peder, varav fyra träffade, passerade 
inom loppet av 30 sekunder Halland. 
Den amerikanske amiralen sprang från 
bryggvinge till bryggvinge alltunder det 
de upplysta torpederna från alla rikt
ningar fräste förbi och under Halland. 
CKF myste och den amerikanske gäs
ten var mycket imponerad." 

Gustaf Taube 

märkta båtars operativa insats under 
kriget samt en summarisk uppgift om 
varje båts slutliga öde. 

Förutom denna uppsjö av fakta finns 
över 500 fotografier och skisser. Här 
ligger bokens verkliga styrka, som gör 
anskaffning av denna volym i storfor
mat till ett måste for den ubåtsintresse
rade. Bilderna är ordentligt tilltagna i 
formatet och man finner otaliga ubåtar 
avbildade som aldrig tidigare synts i 
tryck. Varje ubåtstyp representeras vi
dare av en typskiss (tyvärr inte i enhet
lig skala). Därutöver visas med många 
detaljskisser över ubåtarnas torn hur 
ändringar och teknikens utveckling på
verkade enskilda båtars eller ubåtsty
pens utseende. 

Ett inledningskapitel om ubåtens ut
veckling från Bushnell-Fulton
Laubeuf-Holland fram till den moder
na ubåten beskriver olika konstruk-

tiansprinciper och behandlar även ubå
tens huvudvapen torpeden, anfallsme
toder och ubåtsjaktmedeL 

I början på varje lands avsnitt finns 
några sidor historik med överskådlig 
beskrivning av resp ubåtsvapnets ut
veckling före och dess insats under and
ra världskriget. Ä ven beväpningen så
som olika kanoner, torpeder och mi
nor beskrivs. 

Som man kanske väntat sig är av
snittet om Italiens ubåtar utomordent
ligt fylligt och innehållsrikt. Denna del 
av boken är på cirka 40 sidor och hand-

En intressant monografi 
och ett intressant fartyg 

Ur de tyska bokpressarna strömmar 
det sedan några år arbeten av maritimt 
intresse. Inte ens gamle Tirpitz och 
hans Flotten-Verein kunde åstadkom
ma tillnärmelsevis så mycket maritim 
publicitet, som i dag spontant rinner 
fram och tydligen får avsättning. 

Ur denna strida flod kan åtskilligt in
tressant halas upp. Bland pärlorna i 
1978 års utgivningsprogram är en ny 
bok av den kände Paul Schmalenbach, 
"Kreuzer Prinz Eugen . . . unter 3 
Flaggen". Denna Hitlers tredje tunga 
kryssare var ju det enda större örlogs
fartyg, som ännu flöt vid kapitulatio
nen i maj 1945 för att så småningom 
föras till Bikini-atollen, där Prinz Eu
gen efter den första atombombexplo
sionen verkade ha lidit mindre skador 
än något annat av försöksfartygen -
ett gott betyg åt de tyska konstruktö
rerna. Ä ven den andra explosionen 

!ar om mindre än 200 ubåtar. Ungefär 
lika många sidor behandlar Tysklands 
över 1100 båtar. Just i det italienska 
avsnittet återfinns många tidigare 
okända bilder, som oftast visar båtens 
utseende under kriget med maske
ringsmålning och ombyggt torn. 

"Submarines of World War Two" är 
en utomordentligt bra bok som genom 
sitt innehåll - i både ord och bild - ger 
de mest omfattande informationer om 
många länders ubåtar under andra 
världskriget. 

L Lindberg 

syntes lämna Prinz Eugen ganska 
oskadad. Det var t o m tal om att sätta 
henne i tjänst igen, vilket dock den 
kvardröjande radioaktiviteten förhind
rade. Bogserad till Kwajalein-atollen vi
sade det sig dock att skador från anfal
let nr 2, en undervattensexplosion, or
sakat sådana bristningar i akterskep
pet, att kryssaren kantrade i december 
1946. 

Schmlaenbach ger en fyllig historik 
över Prinz Eugens insatser under hen
nes fem år av aktivt liv. Medan han 
kortfattat berör sådana välkända sa
ker som striden i Danmarkssundet och 
genombrytningen av Engelska kana
len, är hans noteringar om insatsen som 
artilleristöd åt den sviktande landfron
ten i Balticum och Ostpreussen kanske 
av större intresse, eftersom dessa ope
rationer inte är så allmänt kända. 

Inte mindre än 80 sidor ägnas åt tek-
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nisk beskrivning av skrov, bepansring, 
bestyckning, maskinanläggning, skydd, 
sambandsmedel och "flygavdelning
en". Av skeppsbyggeritekniskt intresse 
är också skildringen av hur man lycka
des åstadkomma en provisorisk roder
anläggning, sedan en brittisk ubåtstor
ped utanför Trondhjem förstört hela 
akterstäven och gjort fartyget manö-

Jane's Fighting Ships 1978/79, 

redigerad av Captain John E Moore, 
R.N., har utkommit med sin 81 :a år
gång. Den omfattar 814 sidor och re
dovisar mycket fullständigt och detal
jerat 141 nationers flottor. Huvudvik
ten är lagd på foton (över 1.000 nya fo
ton), men talrika skisser i skala l: 1.200 
finns även. 

I fOrordet framhålles det ökade be
hov av sjöstridskrafter (patrullbåtar, 
korvetter, fregatter osv), som krävs, då 
territorialvattengränsen flyttas ut (i 
Sverige från 4 till 12 sjömil, i många 
länder till 200 sjömil). Det gäller då att 
inte välja fartyg av rent budgetteknis
ka skäl och inte heller förbise den roll, 
som fartygen kommer att få. I stället 
påpekas vikten av att myndigheterna 
bestämmer på vilka villkor territorial
vattnet skall hållas under uppsikt och 
att med ledning härav lämpliga fartyg 
tillföres flottan . Är det incidentfram
kallande fartyget "vänligt" sinnat, be
hövs bara minsta möjliga farkost, men 
gäller det ett mera aggressivt, krävs ett 
snabbt och lämpligt bestyckat fartyg. 

Östersjön domineras av den sovje
tiska Östersjö-flottan med tonvikt på 
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verodugligt. 
Koehlers Verlag i Herford har all he

der av det typografiskt och bildmässigt 
utomordentliga arbetet. Åtskilliga rit
ningar och en mängd illustrationer, var
av ett åttasidigt ark i färg, förhöjer yt
terligare värdet. 

K-E Westerlund 

minkrig och amfibiekrig. Men man på
minns även om, att förstärkning från 
Norra Ishavsflottan lätt kan nå Öster
sjön genom Östersjö-inloppen eller ge
nom Vita Havskanalen. 

Enligt förordet anses USA ha börjat 
nå upp till samma styrkenivå som Sov
jet beträffande övervattensfartyg, men 
ligger fortfarande under Sovjet, när det 
gäller ubåtar med ballistiska robotar 
och andra ubåtar. Med införande av ny 
automatkanon (typ Phalanx) och nya 
robotar (Harpoon, Standard RM och 
ER, Tomahawk) har USA:s flottor nått 
en viss jämvikt i förhållande till Sovjets 
flottor. USA kommer att 1980 gå om 
Sovjet, när den nya roboten Trident II 
(porte 11.000 km) blir färdig. Sovjets 
nuvarande robotar typ 17 och 18 (porte 
4.400 resp 9.600 km) är då klart un
derlägsna. Emellertid kommer båda 
dessa supermakter då att kunna från de 
egna kustfarvattnen med sina robotar 
nå varje punkt på den andras territo
num. 

Sovjet har sedan många år ägt värl
dens starkaste ubåtsflotta och här re
dovisas för Sovjet (USA) 68 ( 41) atom-

ubåtar med ballistiska robot, 87 (72) 
övriga atomubåtar och 222 (Il) kon
ventionella (dieseldrivna) ubåtar. Ing
en atomubåt tillhör Östersjöflottan, 
som förfogar över 38 konventionella 
ubåtar. Av dessa tillhör sex den mång
omtalade Golfklassen, bestyckade med 
roboten "Sark" (porte 550 km). I en an
märkning påpekas, att därutöver kan
ske 100 äldre ubåtar fortfarande be
hålles som en reserv i Sovjet. 

I Sovjets Östersjöflotta redovisas 
bl a 4 kryssare, varav 2 robotbestyc
kade, 60 fregatter och korvetter, 44 ro
bot-korvetter och snabba robotubåtar 
samt 145 motortorpedbåtar och pa
trullbåtar, varav en del är bärplanbå
tar. 

Sovjet har en marininfanteristyrka 
på 12.000 man och 190 landstignings
fartyg med en sammanlagd lastkapaci
tet av 83.000 t. Av dessa fartyg uppges 
6 större (av 20) och 48 medelstora (av 
165) tillhöra Östersjöflottan. (Här av
ses endast specialbyggda örlogsfartyg, 
ej fartyg tillhörande den stora statliga 
handelsflottans 8.167 fartyg om 
21.438.291 brt). 

Av intresse för svenska förhållan
den är utländska mariners nybyggnad 
av fregatter/korvetter av begränsad 
storlek. Dylika på 1.200 t byggs för 
Danmark (28 knop), Japan, Marocko 
(26 knop), Spanien (26 knop) och Syd
korea. Något mindre dy liga byggs för 
Indonesien (1.050 t, 30 kn), Frankrike 
(900 t, 24 kn), Israel (850 t, 40 a 42 kn) 
och Nigeria (820 t, 29 kn). Saudi-Ara
biens 9 korvetter (720 t, 30 kn) är de 
minsta. 

För små fartyg är robotbestyckning 
numera oundvikligt. Här må nämnas 
den amerikanska sjöroboten Harpoon 
(300 m/s, porte 90 km), som nu införes 
i många mariner, bl a (inom parentes 
anges robotbärande fartygs tontal och 
fart) i Danmark (230 t, 40 kn), Indone
sien (260 t, 40 kn), Iran (249 t, 36 kn), 
Israel (415 t, 32 kn), Saudi-Arabien 
(320 t, 38 kn), Turkiet (410 t, 38 kn) 
och USA (239 t, 28 kn, bärplanbåtar). 
En version av Harpoon, avsedd för 
ubåtar är på försöksstadiet. En kon
kurrent till Harpoon är den israeliska 
Gabriel (230 m/s, porte 26, senare 48 
km). Den är inf6rd i Argentina (234 t, 
38 kn), Israel (415 t, 32 kn), Singapore 
(230 t, 34 kn) och Sydafrika (415 t, 32 
kn). 

I anslutning till förordet framhålles 
några "major matters", bland vilka föl
jande utdrag må göras: 

Belgien har färdigställt sina 4 fre
gatter (l. 940 t, 28 kn). 

Norge bygger 4 (7?) patrullfartyg 
(1.940 t, 23 kn) för övervakning av ter
ritorialvattnet. 

Danmark får sina 3 fregatter ( 1.200 
t, 28 kn) färdiga 1979-80; Harpoon-ro
botar inf6res på äldre fregatter och på 
motortorpedbåtar. 

Finland har beställt l minfartyg 
(1.200 t, tillika skolfartyg) samt plane
rar 2 fregatter, 5 patrullbåtar och 5 
minsvepare. 

Sverige (en! sid 139) "Fortsatta re
geringsnedskärningar av försvarsan
slagen hindrar ersättningsbyggnad av 
föråldrade fartyg." 

Allan Kull 
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e UNDERVATTENSAKUSTIK 
e ULTRALJUD 
e UTRUSTNINGAR 

INDUSTRI MARIN 

e UTVECKLING PRODUKTION 

AMLAB AB 
NYNÄSHAMN 
TFN. 0752 - 121 60 

Vi bygger arbetsbåtar 
i stål (9-15 meter) samt 

utför montörs och 
reparationsarbeten 

GRÖNHÖGENSVARV AB 
380 65 Degerhamn. Tfn. 0485-612 70 



... på våra ritbord och i våra utvecklingslaboratorier. 
Inom Saab-Scanias Fl)gdivision finns Robot
och EleJ.,tronibektorn. En teknologisk rcsur\
pool. som fy ller de krav sven~ka fö;::waret 
stliller på 80 - och 90-talet;, kvalificerade 
robotsystem. 

V1 arbetar med tle\ibla och ~törfasta '>ystem. 
'om kan \ara ucmcnsamma för flera för-
warsgrcnar \)st.:m mt:d ··svensk profir·. 

En produkt från Saab·Scania 
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