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P.l h AhRm n T K rl krnn 1 A 

Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 4/1982 Ordinarie sammanträdde i Vaxholm den 15 april 1982 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet föregicks av en visning av Vaxholms fästningsmuseum under cice
ronskap av korresponderande ledamoten Mautiz Ljungberg. 

2. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Torgil 
Thoren avlidit. Ordföranden lyste frid över hans minne. 

3. Valdes ledamoten Svante Kristenson till föredragande i vetenskapsgrenen "Or
ganisation och personal. Utbildning" för år 1982/83. 

4. sekreteraren anmälde att Sällskapet kommer att bidra med en summa motsva
rande f 100 till en nyligen startad insamling med syfte att resa ett minnesmärke över 
Earl Louis Mountbatten of Burma, tidigare hedersledamot. 

5. Korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund väckte frågor om stadge
ändring 

dels syftande till ett lättare uppnående av beslutsmässighet 

dels tydligare markering av status som akademi. 
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Westerlund föreslog vidare en undersökning om inte återgång till tidigare kallelsesy
stem vore önskvärd även om en viss avgift då skulle tillkomma. 

Frågorna överlämnades till styrelsen för behandling. 

Stockholm den 8 november 1982 

Per Iosulander 
sekreterare 

Nr 5/1982 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 11 oktober 1982 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamöterna Furst, 
Stade, Molander och Landström avlidit . Ordföranden lyste frid över deras minne. 

2. Ledamoten Ulf Ad/en höll sitt inträdesanförande över ämnet "Torped 613, ut
veckling och prov 1981-1982". En kort film åskådliggjorde vissa resultat. 

3. Valdes ledamoten Björn Berg till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfartygs 
konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" för år 1982-83. 

4. Föredrog sekreteraren styrelsens förslag till belöningar och Karl Ragnar Gierows 
stipendium. Beslöt Sällskapet utdela sin silvermedalj till 

ledamoten Harry Engström för mångårigt, omfattande och skickligt arbete med över
sättningar från ryska språket av litteratur inom Sällskapets vetenskapsområden 

korresponderande ledamoten Bertil Ahlund för mångårigt, skickligt skriftställarskap 
främjande Sällskapets syften. 

Beslöt Sällskapet föreslå eleven vid marinens gymnasieskola, sergeant Dick Håkan 
Nilsson till Karl Ragnar Gierows stipendium för gediget och lovvärt arbete, medel
betyg 4,9 i terngradig skala. 

5. Ledamoten Magnus Haglund höll sitt inträdesanförande över ämnet "Falklands
kriget från Englands horisont. Några erfarenheter" . 

6. Ledamoten Kaj Unden föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgre
nen "Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" med inrikt
ning på åtgärder vid fartygs konstruktion för underlättande av underhållet. 

Stockholm den 12 november 1982 

Per Iosulander 
sekreterare 
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Nr 6/1982. Ordinarie sammanträde i Stockholm l november 1982 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamoten 
Karl Ragnar Gierow och ledamoten Sture Lindahl avlidit. Ordföranden lyste frid över 
deras minne. 

2. Förrättades val av två styrelseledamöter och en suppleant varefter styrelsen har 
följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ordinarie ledamöter 

(väljes vid högtidssammanträdet) 
ledamoten Lennart Forsman 
ledamoten Cay Holmberg 

Suppleanter 

sekreterare 

ledamoten Carl Risberg 
ledamoten Lars Norrseli (omvald) 
ledamoten Stefan Furenius 
ledamoten Rolf Öhman (nyvald) 
ledamoten Karl Andersson 
ledamoten Bengt Hertzberg (omvald) 
ledamoten Per Insulander 

3. Förrättades val av två revisorer och två suppleanter: 

Ledamoten 
Ledamoten 
Ledamoten 
Ledamoten 

Lars Werner, omval 
Gunnar-Bo Ericsson, omval respektive 
Arne Gustafsson, nyval efter ledamoten Rolf Öhman och 
Nils-Olof Tillberg, omval. 

4. Förrättades val av valberedning: 

Ledamoten Gösta Sundberg (sammankallande) , nyval efter ledamoten Bengt 0 '
Konor 
Bo Asgård, omval och 
Karl-Erik Ny/en, omval. 

5. FastälJdes årsavgiften för 1983 till 35 kronor, inklusive prenumeration på Tid
skrift i Sjöväsende , d v s oförändrad . 

6. Fastställdes sammanträdesdagar för 1983 enligt följande: 

tisdag 18 januari 
torsdag 24 februari 
måndag 28 mars 
torsdag 14 april 
måndag 10 oktober 
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tisdag l november 
tisdag 15 november 
torsdag 8 december 

Kallelse kommer att utsändas till varje sammanträde. 

7. Förrättades inval av ordinarie ledamöter. Invalda blev i nämnd ordning: 
Komll!endörkapten Emil Svensson 
Kommendörkapten Gunnar Bengtsson 
Kommendörkapten Kent Nordström 
Kommendörkapten Sven Carlsson 
Gränschefen Sven Uhler 
Överstelöjtnant Bertil Kristensson 
Avdelningsdirektör Karl Lychou 
Marindirektör Robert Nordqvist 
Kommendörkapten Bengt Uggla 
Kommendörkapten Sölve Larsby 

8. Förrättades inval av korresponderande ledamöter. Invalda blev i nämnd ordning: 
Ambassadör Leif Leifland 
Professor Jurgen Rohwer 
Docent Torsten Seeman 
Överste Bertil Johansson 
F statssekreterare 
Civilingen j ör 

Sven Hirdman 
John Sjögren 

Stockholm den 22 november 1982 

Per lnsulander 
sekreterare 

Filialbibliotek upprättas 
i Kastellet, Stockholm 

Då medel som välvilligt ställts till för
fogande av Wallenborgstiftelsen kan det 
sedall. länge tillämnade biblioteket - en 
filial till huvudbiblioteket i Karlskrona -
nu komma till stånd. 

styrelsen har tillsatt en kommitte för 
att förbereda och verkställa bokinköp 
m m. Kommitten utgörs av hedersleda-
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moten Bengt Lundvall, ledamöterna Bo 
Granath och Cay Holmberg samt sekre
teraren. I sitt arbete avser kommitten 
anlita olika specialister bland ledamöter
na för att få hjälp att välja litteratur inom 
Je planerade specialområdena : 
l. strategi med inriktning på 

doktri n utveckling. 

2. Internationell rätt - speciellt havs-
rätt. 

3. Havsforskning i allmänhet. 
4. Arktisk forskning. 
5. Navigation : System, hjälpmedel 

och metoder. 
6. Hydroakustik . 
7. TelemotmedeL 
8. Sjömätning. 
9. Isbryteri . 

10. Navalmedicin med dykeri. 
11. Svensk sjöfart inom Nordeuropeis

ka farvatten samt svensk kustsjö
fart. Transportbehov och ton
nageutveckling . 

12. Inre vattenvägar. 

Härutöver bör finnas 
13. Lexikon, uppslagsböcker och ka

lendrar. 
Utöver nyanskaffning kan bokbe

ståndet naturligtvis kompletteras med 
något äldre titlar inom angivna områden , 
exempel genom gåvor. 

Ledamöterna anmodas, var och en i 
sin stad , att bistå kommitten i dess ar
bete. Skriv på enklaste sätt till någon av 
kommitteledamöterna och lägg fram 
förslag- men skicka inga böcker direkt. 

Vi skall bygga upp ett aktuellt och le
vande bibliotek och vi skall dra igång 
med god fart. 

sekreteraren 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-1 02 98 
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Minnesteckningar 

Herbert Westermark 
Marinöverläkare Johan Herbert Westermark avled i Stockholm den 29 oktober 1981. 
Han var född i Stockholm den 30 augusti 1891 och var son till professor Frans Wes
termark och Maggie Cnattingius. Efter studentexamen i Stockholm påbörjade W. si
na medicinska studier vid Karolinska Institutet och avlade medicine licentiatexamen 
1918. Med. dr-graden erövrades 1924. Efter läkarexamen bedrevs den fortsatta ut
bildningen vid Allmänna BB och Serafimerlasarettet under några år , varefter W. blev 
praktiserande läkare i Stockholm. 

W:s verksamhet som marinläkare påbörjades 1915, då han blev marinläkarstipen
diat över stat. Under 1:a världskriget och de närmast följande åren tjänstgjorde W. 
som fartygs- och stabsläkare. Han bl~v marinläkare av 2 gr. och övergick till marin
läkarkårens reserv 1922 som marinläkare av l. gr. , placerad vid Stockholms Örlogs
station. Marinläkarkurs genomgicks 1919. Under åren 1922- 1936 tjänstgjorde W. 
omväxlande som fartygs- och stabsläkare vid Kustflottan samt som läkare vid Flottans 
sjukhus i Karlskrona för att 1936 erhålla tjänst som förste marinläkare med placering 
vid Stockholms Örlogsstation. 

W. utnämndes 1937 till marinöverläkare och chef för marinläkarkåren tillika in
spektör i marinens sjukvårdstjänst , från vilken befattning han avgick med pension 
1956 efter 29 års väl vitsordad tjänst. 

Under åren 193G-1955 var W. ledamot av Svenska Läkarsällskapets nämnd och i 
många år en av huvudmännen i Oscar II:s jubileumsfond. W. var ledamot av Kg!. Ör
logsmannasällskapet av Kg!. Krigsvetenskapsakademien . 

W:s skriftställarverksamhet omfattar arbeten i navalmedicin , obstetrik och gyneko
logi samt personalhistoria. 

Under sin långa tjänstgöring i marinen fick W. uppleva , leda och medverka i ett 
omfattande utvecklingsarbete såväl inom marinens hälso- och sjukvårdstjänst som vid 
tillämpningen av de medicinska framstegen inom de olika grenarna av försvarsmedi
cinen . Ansvaret för anpassningen av detta till marinens organisation , målsättning och 
resurser åvilade i första hand W. ; ett ansvar , som han väl kände och väl uppfyllde . En 
förutsättning för att möjliggöra denna utveckling var att skapa en allsidigt sam
mansatt marinläkarkår med intresserade och kvalificerade medlemmar , vilka inom si
na respektive specialområden kunde överföra och anpassa modern medicin till mari
nens hälso- och sjukvårdstjänst. W. var synnerligen medveten om detta och lyckades 
med sin personliga charm, sina chefsegenskaper och sina kontakter rekrytera marin
läkarkåren , så att dessa krav uppfylldes. Under hela sina ämbetstid arbetade W. oför
trutligt på att förbättra och fördjupa marinläkarkårens kunskaper, sammanhållning 
och intresse. 

Vid upprepade tillfällen förelåg från statsmakternas sida intresse att i enighetens 
namn avskaffa försvarsgrenarnas självständiga kårer och förena dem i en gemensam 
försvarsläkarkår. Genom W:s personliga insatser uppsköts denna omorganisation och 
efter ett sista försök 1947 kom det att dröja ytterligare 22 år innan sammanslagningen 
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skedde. Det var , som nämnts , till stor del W:s förtjänst att marinens hälso- och sjuk
vårdstjänst ytterligare i många år fram till 1969 kunde behålla sin särart och speciali
tet. 

Ett annat område där W. gjort banbrytande insatser för marinen , berör utbildning
en och kompetensen av de fast anställda sjukvårdarna . Målsättningen , baserad på 
krigserfarenheter från andra nationer, var att skapa en medicinsk grundutbildning 
motsvarande sjuksköterskekompetens. På grund av motstånd från andra intressenter 
utanför marinen kunde förslaget först genomföras på 1960-talet, men det grundläg
gande arbetet gjordes under W:s tid som marinöverläkare . 

Den speciella navalmedicinen , dykeri- och ubåtsmedicinen, var föremål för W:s 
speciella intresse. I samarbete med den navalmedicinska verksamheten vid landets 
universitet och högskolor inom ramen för den Flyg- och Navalmedicinska Nämndens 
ansvarområde utvecklades navalmedicinen inom marinen under W:s ledning för den 
praktiska tjänstens behov till en internationellt sett hög nivå. Marinen blev under W:s 
tid huvudmyndighet för dykerimedicinsk utbildning. 

Ansvaret för att marinens krigssjukvård skulle fungera och vidareutvecklas under 
krigsåren 1939-1945 låg hos W., ett ansvar från vilket han skildes med heder. 

W. var en god representant för en äldre generation, som förenade ansvarskänsla 
och kunnighet med en bestämd livsstil, baserad på en kombination av tradition, plikt
känsla och nytänkande. Tillsammans med sin maka utövade han en personlig vänlig
het och gästfrihet gentemot sina marinläkare och vänner. Han efterlämnar ett ljust 
minne samt respekt för sina insatser för marinens hälso- och sjukvård. 

Han efterlämnar som närmast sörjande makan El! y, född Carlström, sönerna 
Hans , direktör med maka Gerd , född Rettby, Stockholm, Gunnar , direktör med ma
ka Eva, född Holmen, Stockholm, Lars , med. dr. och docent med maka Tullia , född 
Appelgren, Saltsjöbaden samt barnbarn och barnbarnsbarn. 

Erik af Klint 

A v ledamoten 
Lars Troeli 

Hedersledamoten viceamiral Erik af Klint avled den 26 december 1981. Han var född 
i Stockholm år 1901, son till konteramiral Gustaf af Klint och hans maka Elisabeth, 
född Helling. 

Erik af Klint utnämndes till fänrik 1923 , löjtnant 1925. Han genomgick Kungl sjö
krigshögskolans stabskurs 193G-31. Erik af Klint var flaggadjutant 1935-38. Sist
nämnda år tillträdde han som taktiklärare vid Kungl Sjökrigshögskolan , en befatt
ning, som han hade i två omgångar fram till 1942 avbrutet 1939- 1941 av tjänst vid 
försvarsstaben. Sedan följde tjänst i marinstaben. Denna avbröts av chefsskap på 
pansarskeppen Oscar II och därefter Drottning Victoria och slutligen kryssaren Tre 
Kronor. Efter ytterligare en period vid marinstaben följde befattningen som flagg
kapten vid kustflottan. Åren 1951-1953 var Erik af Klint chef för sektion II i för
svarsstaben. Han utnämndes sistnämnda år till konteramiral och chef för kustflottan 
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för att 1957 åter gå i land och tillträda som chef fö r Marinkommando Ost , i vilken be
fattning han kvarstod till1965 . Påföljande år erhöll Erik af Klint avsked och inträdde 
i amiralitetets reserv såsom viceamiral. Erik af Klint var även överadjutant och ka
binettskammarherre hos Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf. 

Närmaste anhöriga är makan Ulla, född Wibom, sönerna Gustaf och Johan samt 
dottern Elisabet, samtliga med familjer. 

Sten Rydström 

A v ledamoten 
Per lnsulander 

Översten Sten Fredrik Rydström avled den 2 januari 1982. Han var född 1908 i 
Landskrona. 

Efter studentexamen i hemstaden antogs han 1927 som sjökadett och utnämndes 
till fänrik vid flottan 1930. Efter sedvanlig sjötjänstgöring och tjänst som instruktions
officer vid underbefälsskola påbörjade han 1932 flygutbildning vid F 5, Ljungbyhed. 
Därpå följde 1933 marinspaningsutbildning och ett års tjänst som flygl ärare vid F 5. 
Denna senare kommendering får omvittna hans kvalifikationer som flygare . 

Även om han 1936- som löjtnant - övergick till flygvapnet , så var hans tjänstgö
ring intill 1940 nära knuten till marinens verksamhet, bl a som lärare vid marinspa
ningskurs och som chef för kustflottans flygdetache ment respektive dess spanings
detachement. 

Åren 194(}....44 tjänstgjorde han som kapten vid flygstabens organisationsavdelning 
och vid försvarsstaben. 

Åren 1944-51 var han placerad vid Kungl Jämtlands Flygflott ilj , F 4 och avancera
de där till major 1945 och överstelöj tnant 1948. År 1951 utnämndes han till överste 
och flottiljchef vid flygvapnet, chef för Kungl Blekinge Flygflottilj , F 17, i vilken be
fattning han kvarstod till pensionsavgången 1963. Han upprätthöll därefter förord
nande som ställföreträdande chef för 2. Flygeskadern intill dess att detta förband , vid 
omorganisation av den högre regionala ledningen 1966, utgick. 

Sten Rydström tillhörde den grupp av sjöofficerare som - efter dåtidens specialut
bildning i fl ygtjänst-vid flygvapnets utbyggnad tog steget över till dess organisation. 
Han kom då att som ung stabsofficer verka i ett skede av intensiv utbyggnad och ny
organisation . H an var uppslagsrik och energisk, väl ägnad att finna lösningar på de 
organisatoriska problem som den snabba utvecklingen bjöd på. 

Dessa egenskaper kom också väl till sin rätt i hans fo rtsatta förbandstjänst och 
chefskap . 

Därtill kom att hans utåtriktade läggning, hans sällskaplighet och intresse för andra 
människor gav honom goda kontakter i olika riktningar. 

Han fick också många vänner såväl i som utom tj änsten och med sina kamrater i 
marinen kände och visade han stor samhörighet. 

Närmast anhörig är hustrun Märta. 
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Av hedersledamoten 
Stig Noren 

Torgil Thoren 
Förre kommendören och överdirektören vid försvarets radioanstalt Torgil Thoren av
led den 11mars 1982. Han var född 1892 i Döderhults församling , Kalmar län , son till 
lasarettsläkare Adolf Thoren occh hans hustru Anna , född Björck . 

Torgil Thoren blev underlöjtnant vid flottan 1912 och löjtnant fyra år senare . Efter 
sjökrigshögskolans allmänna kurs 1919-20 genomgick han dess tekniska torpedkurs. 
Efter flera år i torpedtjänstbefattningar till sjöss, som torpedbåts- och jagarchef samt 
som divisionschef- interfolierat av tjänst som avdelningschef i marinstaben och i för
svarsstaben - utnämndes han 1942 till chef för den då nyinrättade Försvarets radio
anstalt. I denna befattning förblev han till sin pensionsavgång 1957. Nuvarande che
fen, generaldirektören Lars R Ljunggren säger i sina minnesord bl a följande: 

"Radioanstalten fick under andra världskriget betydelsefulla uppgifter inom den 
svenska underrättelsetjänsten . Genom Thorens organisationsförmåga , praktiska 
blick, intresse för människor och handlingskraft bidrog Thoren verksamt till att radio
anstalten kunde vidmakthålla och utveckla sin viktiga roll inom den svenska under
rättelsetjänsten under efterkrigstidens prövande decennier. 

Thorenvisade livet ut ett levande intresse för radioanstaltens verksamhet . Med sitt 
utomordentligt goda minne var han en aldrig sinande källa till radioanstaltens tidigare 
historia, vilket han demonstrerade vid ett besök så sent som i januari i år." 

Närmaste anhöriga är makan Ingrid , född Mathiesen , sönerna Rolf och Gösta med 
familjer samt systern Anna Dyrssen och brodern Ragnar. 

Gunnar Landström 

Av ledamoten 
Per Insulander 

Kommendör Carl Gunnar Landström avled den 7 juli 1982. Han var född i Norrkö
ping 1897. Gunnar Landström konstituerades till fänrik vid flottan 1920. Han erhöll 
ubåts- och radioutbildning. Ubåtskommenderingarna var många åren 1922-26. År 
1927 var Gunnar Landström fartygschef på Abborren . 1926-27 genomgick han sjö
krigshögskolans högre allmänna kurs. Han var Sveriges ombud vid internationella te
legraf- och radiotelegrafkonferensen i Madrid 1932, sedan även i Stockholm 1935; 
tjänstgjorde såsom marinassistent vid telegrafstyrelsen 1932-36 och under dessa år 
även som lärare vid sjökrigshögskolan. År 1935 utnämndes Gunnar Landström till 
kapten . Året därpå tilldelades han Sällskapets silvermedalj . 

Från 1936 följde en längre period med tjänst i marinstaben och försvarsstaben. 
1941 blev Gunnar Landström kommendörkapten av 2. graden och påföljande år för
ordnad som inspektör för marinens förbindelseväsen . 1944-45 var Gunnar Land
ström fartygschef på kryssaren Fylgia. 1946-48 var han chef för ekoradiotjänstdetal
jen i marinförvaltningen för att sistnämnda år bli förordnad som chef för stridsled
ningskontoret där. 

År 1950 utnämndes Gunnar Landström till kommendör och inspektör för ubåts
vapnet. Efter genomgången kurs vid försvarshögskolan 1954 blev Gunnar Landström 
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sektionschef vid marinstaben, i vilken befattning han förblev till pensionsavgången 
1958. 

Närmast anhöriga är döttrarna Annika, fil dr och lektor, gift Asplund samt Fiddeli, 
psykolog, gift Persson . 

Stig Stade 

A v ledamoten 
Per lnsulander 

Överste Stig Stade avled den 15 juli 1982. Han var född i Solbrunn, Älvsborgs län, 
den 10 augusti 1904. Efter studentexamen i Stockholm blev han fänrik vid Vaxholms 
kustartilleriregemente 1927. Stig Stade genomgick Gymnastiska centralinstitutet 
1933-35, var lärare vid Sjökrigsskolan 1941-46, bataljonschef vid KA l 1945-48, 
stabschef vid Stockholms kustartilleriförsvar 1948--54. Sistnämnda år blev Stig Stade 
utnämnd till överste och chef för Gotlands kustartilleriförsvaL År 1957 utnämndes 
han till chef för Marinkommando Nord med Hemsö kustartilleriförsvar , sedemera 
Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartillerikår, vilka sistnämnda be
fattningar han innehade vid pensionsavgången 1964. 

Närmast sörjande är hustrun Inga, född Hillbom. 

Nils Molander 

Av ledamoten 
Per lnsulander 

Förste marinläkaren Nils H:son Molander avled den 6 augusti 1982. Han föddes i 
Västerås 1894. Efter studentexamen i Stockholm blev han med. kand där 1915 och 
med. lic. 1920. 1921- 1929 var han förste underläkare vid lasarettet i Karlskrona. Ef
ter sina lasarettsår tillhörde han Marinläkarkåren och var förste marinläkare vid syd
kustens marindistrikt 1930-57. Kommendörs tjänsteställning erhöll han 1948. Nils 
Molander var engagerad i fackkurserna för blivande marinläkare , dels som lärare i 
navalhygien och dels som ledare för kurserna. Han har även givit ut skrifter i naval
medicinska ämnen . Han tillhörde Kungl Örlogsmannasällskapet, där han bl a var 
medlem i dess beredningsutskott. Vidare var han ledamot av hälsovårdsnämnden i 
Karlskrona från 1931 och ledamot av länslasarettets direktion. 

Nils Molander hade en mycket omfattande och uppskattad privatpraktik i mer än 
50 år. Han blev med åren en medicinsk institution i staden. Han var en god diagno
stiker och intill sina sista dagar följde han med största intresse de medicinska land
vinni:ngarna. 

Han var en högt värderad medlem av Karlskrona Läkareförening - en av landets 
äldsta läkareföreningar. Sammanträdena här med dess vetenskapliga föredrag och 
kamratliga samvaro försummade han aldrig. Hans kunnighet och kamratlighet kom
mo här till sin fulla rätt, och hans stillsamma, fina humor blommade här upp till stor 
glädje för kollegorna . Vi saknar honom. 
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Närmast anhöriga är makan Margit, född Krumlinde och barnen Jan, överläkare, 
Jönköping, Stellan, silversmed, Stockholm och Elsa-Brita Malmquist, skolkökslära
rinna, Stockholm samtliga med familjer . 

Oscar Först 

A v ledamoten 
Fr Stenkula 

F. kommendören Carl Oscar Fiirst var född i Härnösand den 20 december 1892. Han 
var son till överingenjör Oscar Fredrik Fiirst och dennes maka Maria Tinnerholm. 
Fadern var född i Karlskrona, där hans far, farfar och farfarsfar alla verkat som läka
re vid örlogsflottan alltsedan den sistnämnde på 1770-talet inkommit i Sverige från 
Västpreussen . 

Örlogstjänsten låg sålunda Oscar Fiirst i blodet. Den beslutade förändringen av 
sjöofficersutbildningen med rekrytering av studenter började tillämpas först 1912. 
Därför fick Oscar Fiirst med studentexamen 1911 vänta ett år för att antagas. Oscar 
Fiirst använde mellantiden för praktik till sjöss. Han mönstrade på ett av rederiaktie
bolaget Transatlantics fartyg, S/S Baltic, som under tiden kom att besöka hamnar i 
bl a Indiska Occeanen. 

Oscar Fiirst blev fänrik 1915. Men kadettåren blev mer än väntat omvälande . 
Den planerade vinterlångresan med pansarkryssaren Fylgia 1912-1913 hade knap

past hunnit börja förrän dess färdplan måste ändras. Krigiska förvecklingar på Bal
kanhalvön medförde partiell mobilisering av flottan och Fylgia fick återvända efter 
ett besök i Sheerness och ingå i kustflottan med huvudbasering i Karlskrona. Först i 
mars 1913 blev det en kortare utiandsexpedition till Madeira och Rotterdam. 

Utbrottet av första världskriget i slutet av juli 1914 och den svenska mobiliseringen 
i samband därmed medförde ny rubbning av utbildningsplanerna. Kadettutbildning
en avbröts, de äldsta kadetterna blev officerare, de andra fördelades till olika tjäns
ter. Av mellankursen, till vilken Oscar Fiirst hörde fick flera befäl över hjälpfartyg 
och bogserbåtar. Oscar Fiirst blev fartygschef på f d torpedbåten nr 71 , som tilldelats 
en spärr i Stockholms norra skärgård. I mitten av oktober 1914 kunde sjökadetterna 
frigöras och fortsätta vid sjökrigsskolan, många värdefulla erfarenheter rikare. 

Oscar Fiirsts första tjänstgöring efter officersexamen blev ombord på pansarkrys
saren Fylgia, men på våren 1916 förflyttades han till pansarskeppet Oscar Il, kustflot
tans flaggskepp. Hösten 1918 fick Oscar Fiirst kommendering till kurs vid Kg! Gym
nastiska Centralinstitutet. Efter avslutad kurs blev han ånyo sjökommenderad, nu på 
pansarskeppet Oden, varvid han även tjänstgjorde som extra kadettofficer. 

Efter landtjänstgöring vid sjömanskårens skolor i Stockholm vintern 1919-1920 
blev han kadettofficer. 

Oscar Fiirst genomgick vintern 1921-1922 sjökrigshögskolans allmänna linje. 
Därefter följde åter ett år med sjökadetter. 

Under sjökommenderingen hade Oscar Fiirst huvudsakligen varit placerad i artil
leritjänsten. I fortsättningen skulle han främst komma att ägna sig åt denna . Han ge
nomgick sjökrigshögskolans artillerikurs under vintrarna 1923-24 och 1924--25 . 
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Hösten 1925 förflyttad till Karlskrona kom Oscar Fiirst att de närmaste fem åren 
tjänstgöra vid artilleridepartementet på örlogsvarvet där. Denna tjänstgöring avbröts 
av en ettårig sjökommendering på jagaren Ehrensköld. 1930-31 tjänstgjorde han som 
artilleriofficer på pansarskeppet Drottning Victoria. 

Förflyttad till Stockholm hösten 1931 började han tjänstgöra vid marinförvaltning
ens artilleriavdelning, där han stannade till 1936. Detta år återvände Oscar Fiirst till 
Karlskrona örlogsvarv, nu som chef för artilleridepartementet. 

1938 blev han kommendörkapten av 2.graden, 1941 kommendörkapten av 
l.graden. Detta år kallades Oscar Fiirst som sakkunnig att biträda vid utredningen 
avseende örlogsvarvens organisation. 1941-42 tjänstgjorde han som fartygschef på 
pansarskeppet Sverige kustflottans flaggskepp. Denna sjökommendering blev hans 
sista. 

Åren 1942-45 tjänstgjorde Oscar Fiirst som chef för det växande och betydelsefulla 
Göteborgs örlogsvarv. 1945 blev han kommendör i marinen. 

Samma år lämnade han sin tjänst vid flottan och blev byrådirektör i det nyinrät
tade, för hela försvaret gemensamma Krigsmaterielverket. Där erhöll han 1950 en 
byråchefstjänst. När verket på grund av ändrad organisation av försvarets högsta 
tekniska organ upphörde 1955 kom han att fram till pensionsavgången tjänstgöra vid 
armetygförvaltningen. 

Efter pensionsavgången var Oscar Fiirst till en början alltjämt bosatt i Stockholm, 
men i början av 1960-talet flyttade han till Göteborg , där de fyra döttrarna tidigare 
blivit bosatta med sina familjer. 

Friluftsmänniska som han var, tillbringade han som regel såväl under senare stock
holmsåren som efteråt under Göteborgstiden somrarna i skärgårdarna. Att ha till
gång till båt var nödvändigt, karlskronaåren hade varit inspirerande. 

Oscar Fiirst var en skicklig ledare för de sjökadetter , som en följd av år hade an
förtrots honom. Överordnades förtroende för honom i detta avseende visas framför 
allt av att han redan som fem års officer fick ansvaret för den grundläggande utbild
ningen av nyantagna kadetter , en uppgift som eljest oftast pålades yngre kaptener. 
Som tekniker besatt han omfattande kunskaper, som kom alla försvarsgrenar tillgo
do. 

I det Furstska hemmet ingick alltid en fyrbent familjevän, en hund. Ännu under si
na sista levnadsår hade Oscar Fiirst alltid en hund som trogen följeslagare under de 
dagliga promenaderna. 

Oscar Fiirst avled den 20 juli 1982, nära 90 år gammal. Han efterlämnar maka, 
Dagmar, född Flo hr, som i över 64 år varit hans livsledsagarinna samt ovannämnda 
döttrar med familjer. 
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A v hedersledamoten 
Ragnar W etterblad 

Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artik
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan . 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 
l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart. 
2. Organisation och personal. Utbildning. 
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik. 
4. Krigsfartygskonstruktion . Maskin- och elektroteknik. Teleteknik . 
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- occh sjukvård med navalmedicin. 

Tävlingsskrift för år 1983 skall senast den l september 1983 vara Sällskapet till
handa under adress: 
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10 186 
100 55 STOCKHOLM. 
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn 
och adress. 

Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets me
dalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning. 

Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift , Tidskrift i Sjö
väsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift. 

Fabian occh Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannsällskapet 
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete 
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen 
och hjälpmedel - navigation och sjöfart. 

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

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1983 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1983. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i SjöväsendeL 
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Ett händelserikt år 

Ordförandens anförande vid nedläggande av ämbetet den 15 november 1982. 

Det idag avslutade verksamhetsåret har 
varit ett händelserikt och intressant 
marinår. Jag kommer i mitt anförande 
att beröra några händelser av särskilt in
tresse för de marina vetenskaperna. 

Jag börjar med Hårsfjärden . Vid hög
tidssammanträdet för ett år sedan hade 
jag anledning kommentera ubåtsinciden
ten i Blekinge skärgård. Man kan kon
statera att främmande ubåtar fortsatt 
kränkande verksamhet i svenskt sjöter
ritorium och särskilt anmärkningsvärd är 
den grova kränkning som ägde rum i 
Hårsfjärdsområdet. Utvärdering och 
granskning därav pågår och resultatet 
skall icke föregripas. Men det finns en 
erfarenhet som den ansvarige örlogs
baschefen , konteramiralen Christer 
Kierkegaard , påtalat och som det är 
angeläget framföra. Och den erfaren
heten gäller personalen; den pliktkänsla, 
det ansvar , de ambitioner deltagande 
personal visade och den vi lj a att till varje 
pris göra allt vad de kunde för att nå må
let - och detta även i lägen då oddsen var 
låga och tålamodet ställdes på svåra 
prov. Bakom det vardagliga fredsmäs
siga arbetet finns hos marinens folk en 
beredskapsanda och vilja att ställa upp 
som länder vår personal till heder; detta 
har under Hårsfjärdenincidenten ånyo 
befästs och inger förtroende för framti
den . 

Men vad som också befästs är att våra 
resurser, både personella och materiella, 
för övervakning och incidentingripande 
är små och vid längre varaktighet kräver 
en kraftsamling till aktuellt område med 
icke acceptabel uttunning inom andra 
områden. 
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En sådan resurs är marinens tunga he
likoptrar men antalet är litet. En dubb
lering skulle kunnat uppnås om även 
flygvapnets helikoptrar anpassats för 
ubåtsjaktuppgifter - vilket varit fullt 
möjligt utan att deras primäruppgift -
flyg och sjöräddning - eftersatts. Den 
operativa ledningen ansåg dock att detta 
inte kunde tas med i den närmaste fem
årsplanen . Ett med hänsyn till marin in
cidentberedskap beklagligt ställningsta
gande. 

Under det gångna året har marinen 
" seglat i medvind" opinionsmässigt. De 
väl genomförda incidentföretagen likaväl 
som marinens knappa resurser har upp
märksammats och påtalats i massmedia . 
Intresset och uppmärksamheten är upp
muntrande. Men bristen på materiella 
resurser för att svara upp mot de rimliga 
krav svenska folket har rätt att ställa på 
marinen , den bristen känns besvärande . 
En opinion växer upp snabbt , att skaffa 
fram resurser i form av vapenbärare och 
vapensystem tar tid. Många magra år 
kan inte plötsligt kompenseras enbart 
med en ökande fö rståelse hos svenska 
folket. Tidigare försvarsbesluts knappa 
ramar för marinen har resulterat i fram
för allt antalsmässiga brister och i vissa 
fall bortfall av hela vapensystem, t ex 
den fartygsburna ubåtsjakten och fartyg 
för sjöfartsskydd. 

Inför försvarsbeslutet 1982 närdes vis
sa förhoppningar om en ökad förståelse 
för de marina behoven men en försvars
plan svänger inte lika snabbt som en 
opinion - och kanske inte skall göra det. 
Men vad man kunnat förvänta var för
ståelse för behovet av marina resurser 

sett mot bakgrund av en ökande aktivitet 
i våra omgivande havsområden . Även 
om en sådan förståelse fanns så har den 
inte resulterat i någon ökning av mari
nens andel av försvarsanslaget . ÖB kon
staterar i sin programplan bl a: 

"Försvarsbeslutet 82 inrymmer icke 
tillräckligt antal förband med nödvändig 
kvalitet för att vi tidigt och med tillräck
lig säkerhet skall kunna möta angrepp 
varifrån det än kommer. Luftförsvaret 
och sjöstridskrafternas uthållighet är be
gränsad. Detta innebär att vår förmåga 
minskar att med kraftsamlade operatio
ner framgångsrikt och tidigt möta , hejda 
och slå en angripare kust- och gränsnä
ra". 

ÖB säger vidare: "Vi tvingas sålunda 
planera för situationer då strider kan 
komma att föras även inne i landet" . 

Man kan göra den reflektionen att 
ökad satsning på sådana förband som 
just är till för att " tidigt möta ; hejda och 
slå en angripare kustnära" , bl a marina 
förband , borde kunnat spåras i ett för
svarsbeslut för 1980-talet. Men så blev 
det icke. Det tycks vara fastl åsta positio
ner och någon omvärdering i riktning 
mot en ökning av de sjöoperativa sys
temen har icke skett. 

Chefen för marinen har i en "avvikan
de mening" påtalat dessa förhållanden 
och örlogsmannasällskapet stöder chefen 
för marinen i detta. 

Nu över till några exempel på utveck
lingen inom marinen i närtid . 

Glädjande är den planenliga utveck
lingen av den svenska sjöroboten , Robot 
15. Vår första robotbåt , f d torpedbåten 
Piteå , har under hösten uppträtt i sin nya 
egenskap. Alla tecken tyder på att vi är 
på rätt väg och tidsplanen tycks hålla . 
Det är en förnämlig prestation både av 
berörda försvarsindustrier och av mari
nens personal i staber och förvaltningar 

att man lyckats med ett svenskt sjörobot
system. 

Det är också tillfredsställande att 
samtliga 16 patrullbåtar nu ingår i vår 
krigsorganisation. 

Och två nya robotbåtar med typ
benämningen "Stockholm " samt minsve
pare typ "Landsort" har kölsträckts på 
Karlskronavarvet. Anskaffning av ubåt 
typ "Västergötland" har påbörjats. 

Inom kustarti lleriet pågår uppbyggnad 
av de rörliga förbanden med 12 cm kano
nen M/80 som kärna . Ammunition för 
mycket stora skjutavstånd tillförs liksom 
teknik för ökad precision . En ny för
bandstyp , amfibiebataljon förbereds , 
särskilt anpassad för att tillgodose ett 
ökat behov av förband för den rörliga 
skärgårdsstriden och med vapensystem 
som ger stor flexibilitet. Underrättelse
och ledningssystem för strid i kustområ
den och skärgård moderniseras. 

Sjöbevakningscentralerna utbyggs pla
nenligt och under året har två nya tagits i 
bruk , i Karlskrona och Malmö . Västku
sten står i tur att få sin central moder
niserad . 

För att öka möjligheterna till över
vakning m m både i fred och vid höjd be
redskap pågår arbete med att engagera 
kustgrupperat hemvärn i marina uppgift
er, vilket mottagits myccket positivt av 
hemvärnsmännen. 

Inom fredsorganisationen pågår ratio
naliseringar både i centrala staber och 
förvaltningar och ute i regionerna . Vi le
ver i en värld av ständiga organisations
förändringar där personalminskning är 
ett viktigt mål. Tvivelsutan tär denna 
ändringsmiljö på de primära uppgift
erna, att producera krigsförband och hål
la beredskap. Det finns också ändringar 
som kommer att påverka underlaget för 
krigsorganisationen i vissa områden . 
Den koncentrering av den marina under-
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hållstjänsten som nu eftersträvas är en 
sådan utveckling . Den strider också del
vis mot strävan efter decentraliserad pro
duktionsledning. 

Med tankens snabbhet förflyttar jag 
nu er, ärade åhörare, till de stormpiska
de havsområdena kring Falklandsöarna . 
Den 4 maj i år rapporterades från sjö
kriget kring Falkland att fregatten 
SHEFFIELD träffats av robot avskjuten 
från argentinskt flygplan. Roboten var 
en EXOCET och av franskt ursprung. 
Fregatten skadades allvarligt och måste 
senare överges. Ytterligare rapporter om 
robotträffar i fartyg följde. Visserligen 
har robotar redan förekommit i sjöstri
der i Medelhavet men får ändå anses som 
ett nytt vapensystem i krig till sjöss. Det 
ingår i Kungl Örlogsmannasällskapets 
syften att följa utvecklingen av fartyg, 
vapensystem, taktik m m för sjökriget. 
Dessa studier dokumenteras i särskild 
ordning och det inte avsikten att re
dovisa dem här. Robotens utnyttjande i 
sjökriget är dock en så markant utveck
lingsetapp att detta ej kan förbigås . 

Det är för vår del intressant att konsta
tera att flera av de erfarenheter av och 
konsekvenser för sjöstriden som redovi
sas av britterna icke är nyheter för svens
ka marinen. 

Så t ex är det mer än 20 år sedan den 
svenska marinledningen började utveck
lingen mot den s k lätta flottan med 
grundtanken att fördela den totala 
vapeneffekten på flera smärre vapen
bärare. "Marinplan 60", där denna ut
veckling angavs , var ett framsynt arbete. 

Utvecklingen av våra övervattens
fartns spaningsmedel har varit inriktad 
mot att indikera, upptäcka och bekämpa 
flyg och robotar även i extremt låga ba
nor. Taktiken är anpassad till robotho
tet. 

Vad man hittills kunnat finna ur er-
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farenheter från Falklandskriget våren 
1982 synes bekräfta att utvecklingen av 
vår flottas ytattack vad avser fartyg, va
pen och taktik har varit framsynt och 
riktig . 

Ubåtskriget i farvattnen kring Falk
landsöarna har framför allt observerats i 
samband med den argentinska kryssaren 
GENERAL BELGRANOs sänkning. 

Men i detta "dolda krig" under ytan 
har deltagit ubåtar från båda sidor. De 
brittiska har haft främst bevakningsupp
gifter av 200-milszonen. De fåtaliga mo
derna argentinska ubåtarna torde haft 
anfallsuppgifter mot brittiska Task For
ces-i varje fall har det från brittiskt håll 
ansetts nödvändigt med omfattande 
skyddsåtgärder, mot ubåtar. De argen
tinska ubåtarna har varit på "försvaren s" 
sida på motsvarande sätt som våra ubåtar 
skall utnyttjas i invasionsförsvaret till 
sjöss. Och det är uppenbart att även ett 
fåtal moderna ubåtar rätt utnyttjade med 
en offensiv försvarstaktik tvingar en sjö
buren angripare till ansenliga skyddsåt
gärder - något som den svenska marinen 
räknat med och satsar på . 

Ytterligare erfarenheter kommer, men 
man kan sammanfattningsvis konstatera 
att sjökriget i sydatlanten våren 1982 i 
flera avseenden bekräftar att utveckling
en av fartyg, vapensystem och taktik i 
den svenska flottan varit och är på rätt 
kurs. 

Låt mig avsluta med några ord om 
Kungl Örlogsmannasällskapet. Det är 
glädjande att kunna meddela att Ör
logsmannasällskapet från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse fått ett mycket ge
neröst anslag (250.000 kr) "som bidrag 
till en första uppbyggnad av ett Örlogs
mannasällskapets filialbibliotek i Stock
holm, avsett som ett specialbibliotek 
med sikte på ett antal marina och sjömili
tära vetenskapsgrenar" . 

Örlogsmannasällskapet känner stor 
tacksamhet inför denna generositet. Den 
kommer att hjälpa oss nå vårt syfte som 
är "att följa och arbeta för utvecklingen 
av sjökrigsvetenskapen ävensom av sjö-

väsendet i allmänhet och därigenom be
främja fäderneslandets nytta" . 

Och härmed nedlägger ordföranden 
sitt ämbete -efter Kungl Örlogsmanna
sällskapets 211 verksamhetsår. 

AKTIE BOLAGET 

TU DOR 

Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtsklas
sen "Näcken" har levererats av AB TU DOR. De har till
räckligt energiinnehåll för flera dygns undervattens
operationer med låg fart eller några timmars drift vid 
högsta fart. 

AB TU DO R har varit huvudleverantör av u b- batteri
er till svenska marinen sedan första världskriget. 
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STINA-ett datorbaserat system tör övervakning 
och ledning av sjötrafik 

l samarbete med marinen. 
Det har alltid varit svårt att bevaka Sveriges 
långa kust. Utan avancerad utrustning skulle 
det idag vara nära nog omöjligt. Vi har fått nya 
territorialgränser, sjötrafiken har ökat kraftigt 
och följderna av fartygsolyckor har blivit allvarli
gare, inte minst i samband med oljeutsläpp. 

Philips har i samarbete med svenska marinen 
utvecklat ett datorbaserat system för övervak
ning och ledning av sjötrafik. 

STINA-system är installerade i mellansverige 
och be~.tällda för Karlskrona, Malmö och Göte
borg. Vid centralen i Malmö skal l man samlokall
sera marinens, kustbevakningens och sjöfarts
verkets lokala övervaknings- och ledningsre
surser. 

Avancerad utrustning för 
databehandling och presentation 
STINA-centralen får sin information från försva-

Försvarselektronik 

rets kustradarstationer och kan ta emot och 
behandla information från sex stationer samti
digt. Informationen tas om hand av två Philips
datorer. Den behandlade informationen pre
senteras sedan på textbildskärmar och grafiska 
bildskärmar för svart/vitt eller färg. 

Fyra operatörer i centralen kan följa upp läge, 
kurs, fart, identitet, last mm förupp till400 fartyg 
samtidigt. (200 fartyg kan följas helt automa
tiskt). Operatörerna kan också upptäcka risksi
tuationer, t ex fara för grundstötning och leda 
insatser till sjöss. 

Philips 
Elektronikindustrier AB 
Försvarselektronik 
175 88 JÄRFÄLLA 
Tel: 0758/100 00 
Telex: 115 05 PHILJA S 

PHILIPS 

Ledamoten 
FRANK ROSENIUS 

Försvarsbeslut 82- Marinen --- Framtiden 

I början av juni voterade riksdagen om 
Regeringens totalförsvarsproposition, 
antog den med några smärre justeringar 
och därmed hade vi ett nytt femårigt för
svarsbeslut, FB 82. När Överbefälhava
ren omsatte detta i konkret planering i 
form av ÖB programplan 83-88 var mili
tärledningen inte enig. Chefen för mari
nen såg sig föranlåten att skriva en av
vikande mening. 

Varför tvingades chefen för marinen 
till denna åtgärd i ett så sent skede av 
planeringen? Svaren ligger till del i svå
righeterna att klarlägga om det från mili
tära utgångspunkter är målen eller med
len som styr utvecklingen och till del i re
geringens i många fall opreciserade mål. 
Under hela den långa planeringsfas som 
föregick försvarsbeslutet hade ÖB kun
nat samla en enig militärledning bakom 
sig med ett undantag nämligen flygplans
frågan . Här gällde det dock mera en de
batt om kvalitetsnivån hos ett system 
snarare än behov och tidsplan. Alla var 
eniga om behovet av ett nytt flygplan 
med J-A-S kapacitet. 

Överbefälhavarens underlag 
Inför FB 82 lämnade ÖB sin syn på för
svarets utveckling inom de säkerhetspo
litiska och ekonomiska ramar regeringen 
anvisat. Från ideeutkast i ÖB perspektiv
plan del l, via perspektivplan del 2 (ÖB 
80, juni -80) till ÖB programplan 82-87 
(sept -82) förfinades underlaget succ
cesivt. Genom ett omfattande studiear
bete hade olika försvarsmaktsstrukturer 
testats. Såväl variationer i de olika för-

svarsgrenarnas ekonomiska ramar som 
variationer i olika systems sammansätt
ning studerades. Med detta som grund 
kunde ÖB presentera operativt balanse
rade utvecklingslinjer, dvs bästa möjliga 
lösning i en given ekonomisk ram. Här
om var också militärledningen (CA, CM, 
CFV m fl centrala myndigheter) enig. 
Varken ÖB eller försvarsgrenscheferna 
var dock tillfredställda med de av Rege
ringen anvisade ekonomiska ramarna. 
För att kunna svara upp till de angivna 
säkerhetspolitiska målen erfordras öka
de anslag. 

Eftersom den lägsta ekonomiska nivån 
i ÖB programplan 82-87 - den s k "mi
nus 400 mkr-nivån" - kom att utgöra 
grunden för FB 82 finns det skäl att kom
mentera denna något. 

Jämfört med planeringsnivån - den av 
Regeringen vid det tillfället angivna 
normgivande nivån - föreslog ÖB att 
krigsorganisationen skulle reduceras med 

en norrlandsbrigad 
ett pansarvärnskompani och två be
väpnade helikopterkompanier 
tre mekaniserade bataljoner 
två luftvärnsbataljoner av ny typ 
en etappbataljon 
en ubåt 

- en minröjningsflottilj 
två lätta robotbatterier 
en JA-37 division 

I ÖB redovisning av de operativa kon
sekvenserna av denna planering fram
hålls bl a att särskilt kommer luftförsva
ret, förmågan att bekämpa sjömål och 
pansarvärnet att försvagas. Men i given 
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ekonomi var detta i alla fall den bästa 
lösningen. JAS-flygplanet och allmän 
värnplikt rymdes på denna nivå . 

Inför den fortsatta analysen är det 
viktigt att ha i åtanke att denna ÖB ba
lanserade sammansättning av förband 
bygger på ett konstant värde för de olika 
systemens kostnad/effekt. Blir systemet 
billigare eller dyrare, eller ger högre/ 
lägre effekt bör avvägningen ses över. 
Denna interativa process kan och får 
självfallet inte drivas för långt. Dock är 
det viktigt ur operativ synvinkel och där
med för vår försvarseffekt, att denna av
vägningsprocess inte avslutas förrän allt 
tillgängligt planeringsunderlag är framta
get, dvs sommaren samma år den första 
programplanen i ett nytt försvarsbeslut 
fastställs . 

Regeringens proposition -
Försvarsbeslut - 82 
Försvarskommittens slutbetänkande till 
regeringen blev i många stycken kontur
löst i och med att dåvarande regerings
partierna samt moderaterna och social
demokraterna gick fram med delvis olika 
förslag . 

Regeringens proposition kom själv
klart att ligga mycket nära vad deras le
damöter i kommitteen hade framfört och 
det blev också i stort vad riksdagen antog 
i början av juni. FB 82 kom att utgå från 
och nära sammanfalla med ÖB "- 400 
mkr-nivå" i programplanen 82-87. Vissa 
justeringar anbefalldes dock. 

Jämfört med ÖB planering på den s k 
"- 400-nivån" innebar FB 82 
- att armen skall sätta upp en ny norr

landsbrigad 
- att marinen skall förstärka ubåtsjakt

resurserna 
- att robotbåt 90 (rbb 90) skall beställas 

under försvarsbeslutsperioden . Möj
ligheterna att sammanlägga anskaff-
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ningen till redan beslutad serie skall 
prövas . 

- att vissa rationaliseringsåtgärder 
inom fredsorganisationen e j får ge
nomföras (I 3 och KA 5) 

- att armen skall utbilda fler värnplikti
ga 

Härutöver uttalas i FB 82 önskvärdhe
ten av att öka ambitionen inom fler 
funktioner, som armens mekanisering 
och pansarvärn, marinens sjömåls
bekämpning och antalet ubåtar samt luft
försvaret. Någon inbördes prioritering 
mellan dessa finns e j. 

Den ekonomiska ramen höjdes också 
med drygt 100mkr/år och ÖB kunde där
för kompensera försvarsgrenarna för en 
del av de höjda ambitionsmål som FB 82 
uttalade jämfört med ÖB avvägda pla
nering. ÖB gav dock ej ekonomisk kom
pensation för uteblivna rationaliserings
åtgärder, ej heller fick marinen något ex
tra för att tidigarelägga beställningen av 
rbb 90. 

I ÖB:s planeringsunderlag till för
svarsgrenarna gjordes tidigt vissa smärre 
förändringar i förhållande till ÖB 82-87 
så att armen ej behövde reducera antalet 
etappbataljoner och så att anskaffning av 
i "-400-nivån" angivet antal beväpnade 
helikoptrar med stor säkerhet skulle 
kunna innehållas. 

Sammantaget kunde man från ope
rativ sida göra den bedömningen efter 
FB 82 fastställande , att det fortfarande 
skulle kunna bli en operativ balans i för
svarsmaktens innehåll, om än på en all
deles för låg total nivå . 

ÖB planering och 
CM avvikande mening 
ÖB koncernledning- försvarsstabens så
väl operativa som planerande del - såg 
således framtiden an med viss tillförsikt. 

Flygplansfrågan var i hamn , försvars
maktens krigsorganisation var operativt 
balanserad och man hade i "- 400- ni
vån" i stort fått kompensation för de yt
terligare uppgiftsökningar Regeringen 
hade ålagt försvaret. Vad som under vå
ren och försommaren ännu ej var infriat 
var dock Rbb 90-anskaffningen. Rege
ringen hade inte heller varit inne och 
nämnvärt fingrat på ÖB avvägning - in
riktningen enligt ÖB 82-87 kunde ligga 
till grund för planeringen. Fredsrationa
liseringarna var naturligtvis ett osäkert 
kort men med hård mål- och ekonomisk 
styrning skulle de besparingsmålen kun
na uppnås. Inriktningen av armens luft
värn var en annan osäker faktor som var 
olöst där armens och koncernledningens 
intressen bedömdes kunna gå isär. Inom 
funktionen luftförsvar fanns dock reser
verade och icke öronmärkta medel som 
skulle kunna utnyttjas. 

Under våren och försommaren tog för
svarsgrenarnas planering fastare form 
och man började få konkret grepp om 
kostnaderna för att kunna leva upp till av 
Regeringen och ÖB ansatta mål. 

Inom armen , där ju ÖB tidigare hade 
sänkt vissa krav för att säkerställa an
skaffningen av pansarvärnshelikoptrar 
uppstår följande planeringssituation: 
- Mitt under planeringsprocessen ser 

man sig ha medel över till en utökad 
renovering av stridsvagnar och pan
sarbandvagnar i sådan utsträckning 
att tre nya mekaniserade bataljoner 
kan uppsättas Därutöver genomförs 
renovering av bandvagn 202 . 
I det slutliga underlaget till ÖB pro
gramplan 83-88 kan CA bl a föreslå 
tidigareläggning av helikopteran
skaffning och utökning av antal bro
kompanier. Vissa smärre reducering
ar inom andra funktioner görs . 

Inom marinen kan man inte nå upp till 
anbefalld planeringsnivå. Antingen mås
te rbb 90 eller minröjningsfartyg i serie 2 
till den enda ·moderna minröjningsflot
tiljen senareläggas. Någon utökning av 
antalet ubåtar som FB 82 uttalar som 
önskvärt kan ej inplaneras . 

Inom flygvapnet går man ± O, dock 
att tecken tyder på att viss tidigarelägg
ning av JAS-utveckling kan påbörjas. 

Det är naturligt att man i inledningen 
av en försvarsbeslutsperiod inte ligger 
helt rätt från början beträffande kost
nader för att uppfylla anbefallda mål. 
Enligt försvarsgrenarnas planerings
underlag hade man nu hamnat i en situa
tion, jämfört med FB 82 och ÖB pro
gramplan 82-87, där armen i stort nådde 
upp till den mellersta nivån (ÖB 82-87) , 
marinen låg under den lägsta och flyg
vapnet låg på den lägsta nivån. 

Den stora frågan var då - skulle avväg
ningen ses över i syfta att ta fram en ny 
balanserad operativ avvägning eller skul
le ekonomin ("påsen") få styra utveck
lingen . 

Som de flesta vet blev det senare väg
ledande. ÖB valde att senarelägga an
skaffning av moderna minsvepare - och 
CM skrev avvikande mening i ÖB pro
gramplan 83-85. Allt kom att hänga på 
50-100 mkr i en försvarsbudget på 80 
miljarder kr! 

Erfarenheter 
Som framgår av min beskrivning av pla
neringsprocessen är det inte alltid den 
operativa avvägningen som får vara väg
ledande vid beslut om planeringsinrikt
ningen . Marinen har ofta i det sam
manhanget haft svårt att få gehör för sina 
systems betydelse och effekt i vårt för
svarssystem. Flera trender i den säker
hetspolitiska, operativa och tekniska ut-
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vecklingen talar dock för att marinens 
betydelse i försvaret kommer att öka. 

Framtiden 
Av stormakternas kvalitativa upprust
ning och den militärtekniska utveckling
en har i försvarsbeslutet dragits slutsat
sen att angrepp mot oss kan sättas in med 
kort varsel. I försvarets planering ligger 
också åtgärder för att höja vissa systems 
effekt samt mobliserings- och insats
beredskapen. Inom ramen för detta ge
nomför nu marinen betydande satsningar 
på att stärka övervakningen och hålla 
stora delar av flottan fredsrustad. 

Trots detta kommer den kvalitativa 
skillnaden mellan stormakternas och vå
ra resurser att bestå eller mera sannolikt 
öka. Detta inger fortsatta farhåger. Men 
även för en stormakt innebär ett s k 
överraskande anfall mot Sverige stora 
och i många fall svårbedömda risker. Vår 
planläggning och uppbyggnad av för
svaret skall självklart utnyttja dessa svag
heter. Vi får inte fastna i förstenade dog
mer. Just i de snabba lägena har ett för
svar som bygger på kvalitet, rörlighet 
och initiativkraft alla möjligheter att 
verka krigsavhållande. Våra omgivande 
havsområden ger oss just de möjligheter 
som kan skapa de avgörande osäker
heterna i en angriparplan. Havet med si
na tre dimensioner - under , på och över 
ytan - ger möjlighet till uthållighet och 
snabb kraftsamling- två nödvändiga vill
kor som försvaret måste uppfylla i såda
na oklara lägen . Kan detta uppfyllas 
utefter hela vår långa kust har vi löst en 
stor del av våra försvarsproblem. 

:Låt vårt svar på överraskande anfall 
bli överraskande försvar. Marinen har 
här en framträdande roll. 

V äroplikt och kvalitet 
Armens krigs- och fredsorganisation står 
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i direkt proportion till antalet värnplikti
ga och deras utbildningstid. Flygets orga
nisation fordrar långsiktiga miljardpro
jekt. Vad blir det över till marinen? Det 
är uppenbart att när två så stora kolosser 
skall ges utrymme blir manöverutrym
met för marinen begränsat. Tyvärr är det 
så att just på grund av detta får aldrig så 
välgrundade strategiska, operativa och 
taktiska överväganden genomslag om de 
riskerar att begränsa armens resp flyg
vapnets medelstilldelning. Man kan då 
fråga sig om vi är dömda tilllångsam för
tvinning- svaret är nej. 

Att vi skall ha allmän värnplikt och ett 
kvalificerat flygvapen är tämligen uppen
bart. Tillämpningen kan dock diskuteras 
-och måste så också ske inför nästa för
svarsbeslut. 

I FB 82 sägs bl a (Prop 181/82:102, bil 
2) rörande krigsorganisationen "Den 
materiella och personella kvaliten kan 
tillåtas variera, varvid det enligt min 
mening är nödvändigt att prioritera de 
rörliga förband som i samverkan skall in
sättas till anfall för att bekämpa, hejda 
och slå en angripares moderna enheter." 

Denna fråga berör hela försvaret, men 
kanske framförallt värnpliktsfrågan . Att 
leva upp till FB 82 krav på hög mobilise
ringsberedskap, vara stridsduglig direkt 
efter mobilisering samt slå en angripares 
moderna enheter låter sig inte göras i en 
handvändning. För detta fordras lång 
utbildningstid och materiell jämbördig
het. Vi måste således hitta former inom 
värnpliktens ram där utbildningen inte 
bokstavligt talat äter upp materielansla
get och där våra anfallsförband ges den 
övningstid som erfordras. Jag är över
tygad om att en starkare differentierad 
utbildningstid än i dag för vpl är en fram
komlig väg - framförallt om de som ges 
längre tjänstgöringstid också kompense
ras för detta dels ekonomiskt , dels ge-

nom att upphöjas till "elitförband" . Det 
är uppenbart att en sådan reform i första 
hand kommer att beröra armen. Men 
den kommer också att vitalisera hela för
svarsplaneringen och därmed komma 
även de andra försvarsgrenarna till godo. 

Ta initiativ 
Marinens relativa litenhet gör också dess 
stabskapacitet begränsad. Marinen kan 
inte som armen och flygvapnet avsätta al
la de resurser som behövs för studier, 
planering, genomförande och samtidigt 
svara upp på de krav som högre och sido
ordnade myndigheter ställer. Vi kommer 
ofta i efterhand- vilket ibland tar sig ut
tryck i att andra tar initiativet ifrån oss. 

Med detta som grund är det min över
tygelse att marinen i större utsträckning 
än andra försvarsgrenar behöver en 
långsiklig planeringsinriktning - en ma
rinplan - som stagar upp verksamheten. 
För att en sådan marinplan skall nå av
sett syfte måste den ta itu med alla de 
problem som organisationen brottas med 
-den måste vara "djärv" och sträcka sig 
långt in i framtiden. Att nå enighet om 
en sådan plan inser jag svårigheterna 
med - särskilt om marinplanen skall ta 
upp sådana avvägningsproblem och or
ganisationsförnyelser som ÖB/försvars
staben vill ha svar på. För marinens 
framtid tror jag dock det är bättre med 
en långsiktig plan, fastställd och uppföljd 
med fasthet än ad hoc-lösningar när be
hov uppstår. 

FB 82 ger marinen en god plattform 
att utgå ifrån - trots oenigheten inom 
försvaret om marinens budget. Kränk
ningarna av vårt sjöterritorium har också 
slutligen väckt allmänhet, politiker och 
försvarsledning om behovet av ett sjö
försvar redan i fred. Det "lyft" detta in
neburit får dock inte utnyttjas för över
argumentation. Marinen måste för att 

vara trovärdig själv föreslå ompriorite
ringar både inom marinen och försvaret i 
övrigt i syfte att förbättra övervakning, 
insatsmöjligheter m m mot framförall t 
ubåtar. Som en konsekvens av dessa 
händelser måste vidare den fredstida ra
tionaliseringsivern som försvårar upp
trädande av rörliga stridskrafter på väst
och norrlandskusten upphöra. 

För vårt lands trovärdighet erfordras 
system som både kan verka i fred , under 
neutralitet och vid invasionshot , och med 
de specifika krav som dessa olika situa
tioner ställer. 

Kunskap om försvarsmakten 
I marinen övar vi med våra system i så
dan utsträckning att vi är väl förtrogna 
med deras styrka och svaghet. Det är ett 
sundhetstecken att vi i debatter med and
ra förvarsgrenar inte förtiger svagheter
na med våra system. För att föra en för
svarsdebatt på lika villkor tror jag dock 
att vi i större utsträckning måste kunna 
sätta oss in i andra systems styrka och 
svagheter . Endast därigenom kan vi und
vika att nästan uteslutande behöva för
svara och förklara marinens svagheter. 

För detta krävs en personalplanering 
som i ökad utsträckning tillgodoser för
varsstabens personalbehov. Därmed 
ökas också handlingsberedskapen inför 
en ev omorganisation mot ett en-myndig
hetsalternativ (inget önskvärt, men en 
utveckling som vi måste vara beredda 
på). 

ÖB-programplanering 
I de femåriga försvarsbesluten formule
ras målen vagt och mera sällan frångås 
de av OB gjorde avvägningar som legat 
till grund för beslutet . Detta innebär att 
när regeringen fastlagt ekonomin har ÖB 
tolkningsföreträde i de flesta avvägnings
frågor. Eventuella tolkningsproblem 
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kommer därför ofta att diskuteras med 
utgångspunkt i de olika militära avväg
ningsresonemang som har föregått för
svarsbeslutet. Därför är det särskilt vik
tigt att dessa dokumenteras och hålls le
vande i första hand intill det att första 
programplanen fastställts men även ef
teråt. 

Avvägningsprocessen är inte och får 
inte avslutas förrän även den ekonomis
ka planeringen genomarbetats . För mari
nen med sina små marginaler är detta 
särskilt viktigt. Under senare års plane
ring, som mestadels skett inom krympan
de ekonomiska ramar i reell köpkraft , 
har det varit marinen som haft svårast att 
få mål och ekonomi att gå ihop . För det
ta har marinen fått utstå kritik och revi
sion. Marinen får dock aldrig acceptera 
att granskningen endast riktas mot den 

Vi representerar: 

SPERRY MARINE SYSTEMS 

SPERRY GYROSCOPE 

SPERRY SYSTEM 
MANAGEMENT 

MAGNAVOX MARINE 
. SYSTEMS DIVISION 

som har svårt att nå upp till målen , lika 
viktigt är att noggrant analysera de som 
har stort svängrum . Annars är risken up
penbar att avvägningsprocessen sätts ur 
spel av smarta planerare. 

Slutord 
FB 82 och verkligheten i övrigt har påvi
sat behov av ökade resurser för marinen. 
Under neutralitet och vid överraskande 
anfall får marina system särskilt stor ef
fekt. 

En planering inriktad på långsiktighet 
ger möjligheter att ta initiativ och styra 
utvecklingen. 

Låt oss lära av beslutsprocessen med 
alla dess irrationaliteter och anpassa oss 
till den . Att förändra den bör vara ett 
mål på längre sikt. 

Gyrocampasses 
Radars 
Doppler Logs 
and other navigation instru
ments 

Laser Gyros 
Mine Counter Measures 
Sonars 

Simulators 
Trainers 

satellite/Omega 
navigatorer 

dr{'~ 
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206 

SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

Generalagent i Sverige NAUT/& 
Skeppsbron 3 : 411 21 Göteborg C : Telefon 031-11 12 00 

207 



Ledamoten 
STEFAN FURENIUS 

12-dagars KFÖ - försvarbart? 

Avsikten med denna uppsats är att re
dovisa erfarenheter från en försöksvis 
förkortad krigsförbandsövning med de
lar av en kustartilleribrigad. Med ledning 
av dessa erfarenheter diskuteras för
utsättningarna för att även fortsätt
ningsvis genomföra KFÖ under en två
veckorsperiod med huvuddelen av i en 
kustartilleribrigad ingående förband. 
Kärnfrågan som alltid bör ställas kan ut
tryckas: "Är det försvarbart från ek
konomiska, pedagogiska, psykologiska 
och effektmässiga synpunkter att över
huvudtaget genomföra så korta övningar 
och kan förbanden försvara sig vid en 
eventuell invasion med de kunskaper de 
besitter efter en sådan övning?" Skulle 
svaret bli ett rungande "Nej" på dessa 
två delfrågor, bör vi naturligtvis så snart 
som möjligt återgå till VU60-systemet. 
Blir däremot svaret ett något mera tvek
samt utdraget "Njaa-kanske-om" bör vi 
närmare analysera hur de påtagliga för
delarna i en förkortad övning bör tillva
ratas. 

Förkortade KFÖ har genomförts vid 
KA hösten 1980 och -81. Vissa KFÖ
förband är inplanerade för en förkortad 
övning 1982. De personliga erfarenheter 
som här redovisas är baserade till delar 
på övningar inom Milo S 1980 samt i hu
vudsak på KFÖ i Milo Ö 1981. 

Med hänsyn till att ytterligare försök 
återstår bör en slutlig värdering anstå till 
efter 1982 års övning. Synpunkter och 
värderingar som redovisas i denna upp
sats är därför författarens och på intet 
sätt förankrade i staber eller utbildnings-
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ansvariga myndigheter . 
Tyngdpunkten läggs, främst av se

kretesskäl, vid de utbildningstekniska 
problemen. Värderingar av brigadens 
faktiska stridsvärde efter genomförd 
övning redovisas mycket översiktligt . 

Bakgrund 
Huvudddelen av brigadens Ka-förband 
genomförde KFÖ senast 1968. Vissa ar
tilleriförband har dessutom genomfört 
en fackövning artilleri 1974. Vad gäller 
kastridskrafter har brigaden tillförts ett 
antal förband efter nyligen genomförd 
gränsändring. SÖ har för vissa förband 
genomförts mellan 1968 och 1981. Inga 
Ka-förband har övat i den nya nu gäl
lande organisationen. Med brigaden 
samgrupperade stabsförband ur flottan 
övar i annan rytm. Samövning kunde 
dock i begränsad form genomföras 1968. 
Under årets övning var dessa förband re
presenterade av en spelgrupp i övnings
ledningen. I brigaden ingående armeför
band har i huvudsak genomfört KFÖ och 
SÖ en! VU60-principer. Sedan 1968 har 
dock förbanden endast i begränsad om
fattning övats i grupperingsterrängen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att det var en i hög grad ringrostig brigad 
som skulle bli föremål för övning. 

Det är ju ett allom känt faktum att om
fattningen av KFÖ vid marinen under se
nare år legat under vad VU60 angivit 
som norm, men också under vad ÖB m fl 
ansett som ett långst pressat minimum . 
Orsaken till detta är att repetitionsut
bildningen fått tjäna som en budgetregu-

Iator i ett för marinens vidkommande 
bistert ekonomiskt klimat. De pengar 
som nu fanns avdelade för brigadens 
KFÖ räckte inte på långt när att öva bri
gadens alla förband. Bland de som var 
aktuella måste prioriteringar göras. I 
detta fall valde man att öva en spärr
bataljon där väsentlig materiel tillkom
mit. Vidare ville man öva rörliga för
band, underrättelseförband och vissa 
ledningsförband. 

För att skapa och utnyttja bonusef
fekter av en samtidig övning satsades 
återstående ekonomiska resurser på en 
SÖ med delar av en annan i brigaden in
gående spärrbataljon samt på en fack
övning med ett i denna bataljon ingå
ende artilleriförband. SÖ och fackövning 
genomfördes på samma tid som briga
dens KFÖ. 

Personellt kom övningen att omfatta 

Fältövning Deltagare 
nr 

l Pers ur Kaf-stab. 
Viss repr ur brig . 
(ca 20 deltagare) 

2 Pers ur Kaf och 
regemente, nyckel-
bef. inom brig. 
(ca 25 deltagare) 

3 Pers ur Kaf, rege-
mente och brigad. 
(off och resoff ur 
KA och armen). 
(ca 100 deltagare, 
varav 60 övade ur 
brig). 

4 Pers ur Kaf, rege-
mente och brigad. 
(ca 10 pers). 

ca 1200 kustartilleririster och 1200 arme
soldater fördelade på två fältstarka batal
jonsenheter jämte tilläggsförband, härtill 
kommer vissa kompanienheter direkt 
underställda brigadchefen. 

De samtidigt pågående särskilda öv
ningarna och fackövningen omfattade ca 
200 personer. 

Övningsförberedelser 
Förarbete och planläggning med krigs
förbandsövningen har bedrivits under 
mer än ett år. Huvuddelen av detta ar
bete har skett i linjeorganisationen vid 
kustartilleriförsvarsstaben. Härutö v er 
har ett antal krigsplanläggningsfältöv
ningar genomförts med varierande delta
gande från staber, regementen, förvalt
ningar och krigsplacerat befäl enligt föl
jande: 

Mål i stort 

Inriktning av övn 
i stort. Faststäl-
!ande av vissa 
grundvärden. 

Framtagning av or-
derunderlag. Kontroll 
av matrl-resurser. Kon-
troll av inkallelse-
underlag. 

Presentation av övn 
omfattning, mob, av-
rustning. Fortsatt 
orderarbete. Terräng-
inventering. Befäst-
nings-, förläggnings-
och materielinven-
tering. stomplaner 
för utb . 

Kontroll av utbplan-
läggningen. Forts 
arbete med utbplaner. 
Resursbehovssam-
ordning. 

Tid 

Sept 
1980 

Nov 
1980 

April 
1981 

Aug 
1981 



Som framgår av tabellen har det varit 
ett omfattande förberedelsearbete. Un
der varje fältövning upprättades besluts
protokoll , vilka delgavs brig- och batch 
innan de slutligen fastställdes av kustar
tilleriförsvarschefen. 

På detta sätt säkerställdes hela tiden 
orienteringar om arbetsläget till de öva
de förbandscheferna. Dessutom kunde 
dessa påverka övningens uppläggning 
och prioritera resursfördelningen. Som 
brigadchef upplevde jag detta förhål
lande mycket positivt. Enligt min upp
fattning är det dessutom nödvändigt sär
skilt som de övade cheferna i hög grad 
har sin fredstjänstgöring på andra platser 
än inom kustartilleriförsvaret eller rege
mentet. 

Redan tidigt hade fastlagts att briga
den och dess befäl skulle bära huvudan
svaret för utbildningens planering och 
genomförande. Kustartilleriförsvaret 
och regementet skulle understödja 
främst med materiel , lokaler och perso
nal, det senare i begränsad omfattning. 
Den tillförda personalen skulle utnyttjas 
som lärare främst under befälsveckorna 
för vissa centrala genomgångar , t e mob, 
avrustning, säkerhetstjänst samt speciell 
fackutbildning. Under den tillämpade 
slutövningen skulle den tillförda perso
nalen organiseras i ledningsgrupper för 
att under brigadchefens befäl utgöra den 
egentliga övningsledningen. 

Enligt min uppfattning måste detta 
synsätt med ett samlat ansvar för briga
dens utbildning vara riktigt . Vid en 
verklig mobilisering får vi aldrig tillgång 
till den mängd utbildare och instruktörer 
som vi under tidigare års KFÖ varit 
bortskämda med. 

Det är brigadens egna resurser som 
måste utnyttjas för än höja stridsvärdet 
omedelbart efter mob. Jag anser det lika 
viktigt att öva vårt krigsplacerade stam-
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res- och vpl befäl i att leda utbildning vid 
krigsförband som att öva dem i respekti
ve huvudtjänst och stridsbefattning. Sär
skild kraft bör härvid läggas på att öka 
res- och vpl befäls utbildningsförmåga. 

För att säkerställa detta brigadens nya 
utökade ansvar genomfördes på mitt ini
tiativ den ovan angivna fältövningen nr 
4. Det kan väl redan nu sägas att den dels 
borde varit längre, dels borde omfattat 
flera deltagare. 

Erfarenheterna av att låta brigadled
ningen också vara övningsledning under 
den avslutande och tillämpade perioden 
är inte odelat positiva. Jag hade valt att 
låta brigadstaben helt och hållet vara 
övad. I huvudsak var det endast jag 
själv, min ställföreträdare och min stabs
chef som hade insyn bakom kulisserna. 
ställföreträdaren fungerade dessutom 
som stabschef för övningsledningen . Bri
gadstabschefen skulle fungera som chef 
för de verkställande delarna i övnings
ledningen. (Se skiss). Med den valda or
ganisationen blev det svårt att leda briga
dens strid på ett realistiskt sätt. Till kom
mande övningar bör man därför över
väga att frikoppla brigadledningen från 
den övningsledande funktionen. 

På den positiva sidan skall dock an
tecknas att brigadledningen i den valda 
organisationen hade full kontroll över ut
bildningen . Resterande skjutpass och 
andra kompletterande övningar kunde 
plockas in på lämpliga tider och i den 
omfattning som ansågs vara nödvändigt. 

Till övningsförberedelserna hör också 
att fastställa övningens mål. De formule
rades på följande sätt : 

Efter övningen skall förbanden lösa 
uppgifterna med 

God förmåga i huvudtjänst och skydd, 

Förmåga i andrahandsuppgifter och 
stödfunktioner . 

I mera krassa siffervärden kan målen ut-
tryckas så här: 

Prioritet Fasta förband Nivå Rörliga förband Nivå 
l Huvudtjänst 4 Huvudtjänst 4 
2 Skydd 4 Marsch 4 
3 Markstrid 3 Skydd 3 
4 Övriga stödfunk 3 Markstrid 3 

Sammanfattningsvis kan konstateras 
att ju kortare övningen är desto större 
kraft och tid måste läggas på förberedel
searbetet . Endast under förutsättning av 
att detta arbete gjorts noggrannt och för-

tänksamt kan förkortade KFÖ över
huvudtaget diskuteras. När det gäller 
förberedelserna för den nu aktuella öv
ningen hade kustartilleriförsvaret ge
nomfört vad som kan krävas . 

Övningsledningens organisation (slutskedet) . 

Spelavd 

Spelled KA 

Spelled A 

Spelled Fl 

Spelled B 

Skjutled
grp 

Stabsavd 
(SC/KAB) 

Övningsledare (CK) 
Bitr övningsledare (CKAB) 

l 

se Övningsledning 
(stf CKAB) 

Utbavd 
Kontroll
avd 

l 

In f o-, 
säkavd 

Genomgång 
avd 

l Övade förband l 

Kommendantur 
avd 
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Inkallelseunderlag 
Det är naturligt att nytillkomna förband 
krigsförbandsövas så snart som möjligt. 
Vidare bör man eftersträva att med så 
korta intervall som möjligt öva rörliga 
förband , främst därför att personalom
sättningen är hög vid dessa enheter. Om 
dessa två förbandstyper kan anses till
höra prioritetsgrupp l så kan till priori
tetsgrupp 2 härföras fasta stridande för
band som inte övat på lång tid. Till prio
ritet 3 återstår då förband med olika 
stödfunktioner. 

Under en lång tid har pengarna endast 
räckt till att öva prioritet l - förband och 
enstaka enheter ur prioritet 2. Inför den
na övning fanns dock anledning att 
granska hela förbandssk aran . Enligt min 
uppfattning gjordes ett i huvudsak riktigt 
urval såväl bland de förb and som skulle 
inkallas som bland den personal som 
skulle ingå i de inkallade förbanden. 

Här finns dock vissa mementon som 
bör uppmärksammas . Här följer några 
exempel. 

(a) Det är tveksamt om t e grkplutch, 
skytek och markstridsplutch skall kallas 
in om man inte har råd med deras resp 
förband. Kostnaderna för dessa 15-20 
manveckor skulle kanske kunnat utnytt
jas på annat sätt. Jfr (b) och (c) nedan. 

(b) Vissa stödfunktioner måste alltid 
vara igång även om befattningarna inte 
är så glamorösa. En kustartilleribrigad 
har regelmässigt svåra övergångar från 
land - till sjötransporter. Oftast ligger 
också brigadens moderregemente och 
kustartilleriförsvarets fredsresurser långt 
från ·brigadens grupperingsområde. Det 
måste därför finnas personal för att be
manna i krigsorganisationen ingående 
speditionsplatser. Särskilt under korta 
övningar har vi inte råd med flera dagars 
väntetider på viktig materiel beroende 
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på att transportkedjan inte fungerar or
sakad av personalbrist. 

(c) Brigadens stridsledande funktion 
bygger på att VB - och striofftjänsten är 
bemannad med kompetent personal. 
Här är det inte möjligt att kamma ur per
sonal i avsikt att spara pengar ; gör man 
det förrycks hela ledningsorganisatio
nen. 

Det finns i och för sig flera exempel på 
att viss personal inte borde kallats in och 
andra på besvärande luckor som uppstod 
därför att personal inte fanns med . Dessa 
exempel visar på att man inom en övad 
brigadstab måste vara mycket noggrann 
med att granska inkallelseunderlaget. 
Man måste särskilt analysera möjliga 
flaskhalsar och härvid ta hänsyn till den 
korta övningens speciella karaktär. 

En annan sida av inkallelseunderlaget 
är uppskoven och anstånden. Från VKM 
och MS erhölls en kontinuerlig avrap
portering av aktuellt läge. Det sista da
taunderlaget gav läget i slutet av augusti 
1981. Jag anser inte att man kan ställa 
krav på högre aktualitet för en övning 
som påbörjas i medio av september sam
ma år. 

När sedan övningen startade kunde t e 
konstateras att vid brigadens stahsbatt 
saknades chefen, vid ett batteri saknades 
samtliga pjäschefer. Det är naturligt att 
dessa båda förband knappast kunde fun
gera med dessa vakanser. Att problemen 
löstes genom fixningar vad gäller stabs
battch är i och för sig tacksamt men inte 
tillfredsställande . 

Bristen på pjäschefer vid här angivet 
batt medförde dock det allvarliga att batt 
inte var färdigrustat på anbefalld tid efter 
mobövningen . 

Erfarenheter av detta blir att man vid 
genomgång av förbandens personalinne
håll måste märka ut den nyckelpersonal 

vars eventuella uppskovs- eller anstånds
begäran bör prövas särskilt . Även här 
har brigad- och bataljonsledningarna en 
viktig funktion att fylla. Man hamnar då i 
den situationen att av två personer med 
likvärdiga skäl så kan kanske den ene 
men inte den andre medgivas anstånd 
(uppskov). Det kan synas som en uppen
bar orättvisa, men det beslutet måste tas 
om övningen för förbandet i fråga inte 
skall hamna helt snett. 

Mina slutsatser av denna del blir kan-

Plane-
ringsskede Bl-skede B2-skede 
(ca 100) (ca 100) (ca 500) 1J 

31/8 7/9 14/9 21/9 

IJ Kjkomp mobövning 9/9 (ca 200 ingår) 

Slutövningen var upplagd som ett an
tal momentövningar inom en gemensam 
ram. De olika momenten var hårt tids
pressade och måste av övningstekniska 

Brigstab 
mm 

Spärrhat 
mm 

B ev 
mot 
innäst-
l ande 

In- och 
-ut-

passage 
våra 
sjöstr 

ske därför inte så oväntade. Den för
kortade övningen ställer höga krav på ur
val såväl vad gäller förbands- som perso
anlinnehåll. . Vid en kort övning måste 
uppskovs- och anståndsansökningar be
handlas restriktivt . 

Övningens uppläggning 
i stort 
skedesindelningen framgår av följande 
bild. Antalet inkallade före mobövning 
angivet inom parentes för KA-för
banden . 

Utbild- Slut- Av-
Mo b ni ng ö v- rus t-
övn F-skede ni ng ni ng 

28/9 2/10 

skäl till vissa delar lappa över varandra. 
Principerna framgår av följande förenk
lade skiss. 

Skydd av 
vårt 
minerings-
företag 
sv sjö 

Strid 
mot 
Ist 

Strid mot 
Ist och 11 

Markstrid , sv 
K j förband 

C skbat 
mm 

Marsch Försvar av Bev 
grpplatsen 

Om
grupp 

Anfall 
mot 11 

Måndag 28/9 Tisdag 29/9 Onsdag 
30/9 
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A v de inkallade förbanden kunde alla 
med något enstaka undantag genomföra 
slutövningen i avsedd grupperingster
räng . 

För de förband som deltog i maböv
ningen kunde i stort den för krig avsedda 
organisationen prövas . Vissa smärre för
ändringar, främst vad gäller utlämning 
av intmtrl, fick dock av ekonomiska skäl 
tillgripas . Cskbat genomförde ingen 
mobövning, utan utrustades en! CA di
rektiv med lånemateriel avsedd för "se
rieutbildning" . 

Enligt mina erfarenheter bör så få av
steg som möjligt göras från gällande 
mobplanering. De påstådda vinsterna 

Första mab
dygn 

Sista dag 
före slut
övning 
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l 

2 

3 

4 

5 

Arttjänst 

l 

2 

3 

4 

5 

som erhålles genom tillfällig uppläggning 
eller lån av materiel är av tvivelaktig na
tur. Förlusterna genom påtvingade vän
tetider, bristande förtroende för sy
stemet m m kan komma att bli det domi
nerande intrycket. 

En närmare analys av övningens upp
läggning i stort visar att brigadens befäl 
hade gott om tid att förbereda sig dels i 
form av egen utbildning, dels i form av 
planering för det korta och intensiva F
skedet. 

En av de tillämpade grundtankarna in
för utbildninge var att okomplicerade öv
ningar som t e kunskap om vapen, 
skyddsmateriel och annan personlig ut-

Skydd Markstrid 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

11 

12 

(Siffrorna an
ger övningspass) 

rustning inte skulle schemaläggas för den 
inkallade truppen . Denna utbildning 
skulle istället ges som "bakomövningar" 
vid avbrott i skjutpass , under uppkomna 
väntetider, transporter eller andra tids
luckor. Delar av tiden under B-veckorna 
utnyttjas därför för att ta fram exempel 
på övningsplaner för denna utbildning 
som kunde förvaras i befälets fickor . 
Enkla bevaknings- och markstridsöv
ningar hamnade i samma kategori. 

Min teori bakom det här kan beskrivas 
på följande sätt . De grundläggande öv
ningspaketen skulle styckas i övnings
planer och träs upp som pärlor på en 
gummisnodd. 

Den översta änden av snodden skulle 
fästas i det första mobdygnet. Sedan 
skulle den för utbildningen ansvarige 
sträcka "gummisnoddarna" på ett sådant 
sätt att lämplig passning erhölls, dels in
bördes mellan paketen , dels till de olika 

batt-, bat- och brigadövningar som in
planerats. Allt med hänsyn till förban
dets utbståndpunkt och inlärningsförmå
ga . Det här kanske förklaras enklast med 
en skiss för t e lätt batt . 

Det visade sig att uppläggningen var 
något överambitiös , men principerna 
höll och bör kunna utvecklas ytterligare . 

"Very good - gummisnodd" som vi 
numera säger inom brigaden . 

Övningens genomförande 
Resultatet av våra KFÖ präglas i hög 
grad av väderleken . Att vädrets inverkan 
har större betydelse för en avkortad öv
ning än för en övning med normallängd 
är självklart. Nu kan vi ju inte göra så 
mycket åt vädret, men det är viktigt att 
ta hänsyn till dess inverkan såväl när öv
ningen planeras (reservtider) som vid 
värderingen av övningsresultatet. Under 
årets övning utvecklades vädret sålunda: 

Mabövningen Mulet och hällande dagsregn under månda
gen. 

(må-tis) 

Utbildnings
skedet 
(on-sö) 

slutövningen 
(må-on) 

Förhållandevis acceptabel sikt. 

Vackert väder, god sikt till att börja med. 
Under veckoslutet mulnande och siktförsäm
ringar p g a dimma. Lätta vindar. 

Dimmigt , lugnt , regnskurar till att börja 
med under onsdagen dock lättande dimma 
och genombrytande sol. 

Avrustningen 
(to-fre) 

Mulet, lugnt och i huvudsak uppehållsväder. 

Det var med andra ord ett perfekt 
manöverväder. De enda störningarna 
som uppstod inträffade i början av slut
övningen då dimman hindrade B-sidans 
målspel, vilket resulterade i förseningar 
samt att planerade hkpll fick ersättas 
med lastbilstransporter. Det senare helt i 
linje med "Loffe" Carlsons föredöme, 
känd från filmen " Repmånad" . 

Mabövningen kunde , trots vädrets 
makter , genomföras på ett tillfredsstäl
lande sätt. Våra inkallade resoff och vpl 
befäl hade utfört ett gott förberedelsear
bete . Jag vill dock varna för att dra allt
för stora växlar på detta positiva intryck. 
Mobiliseringen är ett så känsligt moment 
i hela vårt försvar att vi aldrig får vara 
helt nöjda och slå oss till ro med uppnåd-
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da resultat. Mobiliseringen måste kon
tinuerligt övas. Särskilt viktiga förband 
bör därför genomföra mabövningar eller 
mönstringsövningar med täta intervall. 

Planerade skjutningar under utbild
ningsskedet kunde med för slutresultatet 
obetydliga reduceringar genomföras pro
gramenligt. 

Riktigheten av att inplanera reserv-
skjutdagar även tillluckor mellan slutöv
ningsmomenten samt en tidsmässigt 
rundligt tilltagen skjutvarning verifiera
des dock . Det kan redan nu konstateras 
att den korta utbildningsperioden inte är 
tillräcklig för att genomföra nödvändiga 
skjutningar om det lyckligtvis inte är så 
att vädret är osedvanligt gynnsamt. Här 
hade vi turen på vår sida. Under utbild
ningsskedet lades förhållandevis stor del 
av tiden på markmålseld och eldsam
verkan mellan brigadens olika artilleri
och grkkomponenter , även innefattande 
olika samverkansformer med ett lokal
försvarshaubitskompani. 

Härvid kunde konstateras att skiljak
tigheter föreligger såväl i eldsignalering 
som eldreglering mellan arme- och ka
förband . En snabb uppensning är nöd
vändig. 

När det gäller understöd av strid i 
motståndsnäste och motståndsområde 
var det glädjande att se hur bra skjutpas
sen med grk utnyttjades för utbildning av 
eldobservatörer. Brigadens övade spärr
bataljon var väl försedd med skjutande 
förband och ammunition. En resa genom 
grupperingsområdet under ett av skjut
passen visade att på nästan varje punkt 
på klabbarna satt ett litet gäng med radio 
och eldledningsmateriel beredda att på 
order reglera in det skjutande förbandet 
på mål. När de inte själva var " i elden" 
diskuterades möjliga och riktiga åtgärder 
för vad andra för tillfället åstadkom. Jag 
upplevde detta som en väl genomförd 
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utb, ett riktigt utnyttjande av den dyra 
ammunitionen, en meningsfylld utbild
ning. Jag tror inte att ett enda skott gick 
förlorat utan ingående analyser och dis
kussion om vad som skulle vara de rikti
ga åtgärderna. 

I enlighet med målen för KFÖ kom 
huvuddelen av utbildningen att kraftsam
las till huvudtjänst Detta får speciella 
följdverkningar som yttrar sig på olika 
sätt. Brigaden blir bl a tillfälligt avlövad 
viktiga förband för t e markstrid i skär
gårdsterräng. Cskbat, vkomp, lfhaub
komp och kjkomp måste genomföra de 
mera komplicerade övningarna på härför 
lämpade skjutfält, ofta långt borta från 
brigadens grupperingsområde. Detta 
medför att brigadledning har nästan inga 
tillfällen att diskutera taktiska problem, 
stridsplaner m m med dessa enheters 
chefer. Rutiner vad gäller ledning och 
ordervägar hinner heller inte utvecklas 
och chanserna till samträning före slutöv
ningen blir nära nog obefintliga . Härlig
ger otvivelaktigt den största svagheten i 
den förkortade övningen. Förhållandena 
är likartade , men kanske inte lika accen
tuerade för de i brigaden ingående övade 
spärrbataljonerna. 

Enligt utbildningsmålet skulle även 
skydd i vid bemärkelse inta en framträ
dande plats i utbildningen. Övningar i 
skyddstjänst har tidigare kommenterats . 
Här skall bara adderas att Civilförsvar
styrelsen har utarbetat ett bra underlag 
med problem och svarshäften för ut
bildning i grupp avseende enkla själv
skyddsövningar. Genom lyckliga om
ständigheter kom vi i besittning av detta 
materiel (inkallad f d stambefäl). Mot
svarande utbpaket skulle med fördel 
kunna utvecklas för militärt bruk. 

Under utbildningsskedet bedrevs vida
re mer eller mindre kontinuerlig utbild
ning i underhållstjänst, även om det i 

mitt tycke på sedvanligt sätt inom mari
nen fick en alltför undanskymd tillvaro. 
Men här räcker inte tiden till i de av
kortade övningarna. 

Samverkan med sjöstridskrafter är ett 
viktigt moment i vår strid. Det är därför 
naturligt att detta även övas under KFÖ
perioden . Under denna övning hade bri
gaden goda möjligheter , genom tillmö
tesgående från CKF och CÖrlB O, att 
knyta kontakter med chefer på olika ni
våer inom flottans sjögående förband. 

Samverkan under KFÖ kan ske på 
många sätt. Ett av de viktigaste är dock 
att chefer träffas och att funktionsföre
trädare inom olika områden får tillfälle 
att resonera igenom sina problem. Före
trädare för flottans patrullbåts- och 
ubåtsförband tog sig under utbskedet tid 
att besöka våra havsbandsgrupperade 
stridsmedel. Sammanträffande bedömer 
jag som nyttiga och de gav en god grund 
för den samverkan som senare under me
ra tillämpade former kom att etableras 
under slutövningsskedet. Vi måste dock, 
på båda sidor, avsätta mer tid för denna 
typ av förberedande samverkan. 

slutövningsskedet har principiellt dis
kuterats tidigare. Inom en sammanhäng
ande förutsättning spelas ett antal mo
ment upp. 

Bilden i brigadstaben blir en strid som 
förs utan egentlig tidsseparation och utan 
någon markerad områdes- eller skedes
indelning. Raidföretag , luftlandsättning
ar, samverkan med våra s jästridskrafter, 
små och stora Istföretag sker under en 
mycket komprimerad tidsperiod. 

Svårt läge- ja! Onaturligt läge - nej! 
Detta är enligt min uppfattning signa

turen på det moderna kriget - det över
raskande anfallet. Det är den här situa
tionen - den svåraste - vi måste för
bereda oss för. Vår sits är att med kort 
förberedelsetid möta en angripare som 

på stor bredd, på stort djup och med va
rierande transportmedel försöker skapa 
ett brohuvud för fortsatt uppladdning 
och invasion av vårt land. Omslagspunk
ten för om vi skalllyckas eller inte ligger 
just i vår förmåga att stå fast dessa två till 
tre dygn som den avgörande striden förs 
om brohuvud och urlastningsområden. 

J ag anser att slutövningsskedet, som 
det under denna övning spelades upp, 
väl speglar de problem vi måste vara be
redda att ställas inför . Detta betyder att 
oavsett övningens totala längd så be
höver eller bör slutövningsskedet varken 
förkortas eller förlängas . 

Avrustningen genomfördes under ca 2 
dygn . Om förberedelserna görs ordent
ligt räcker denna tid väl till att återställa 
förbandet i mobiliseringsbart skick. Man 
bör härvid hålla i minnet att dygnet inne
håller 24 tim och att någon arbetstids
reglering för det övade förbandet inte är 
aktuell. 

Avrustningen måste dock ledas av för
bandens befäl och min idealbild är att be
fälet lämnar övningsområdet sist. Några 
gammeldags privilegier eller fördelar för 
befälet får inte finnas här. 

Erfarenheter 
Resultaten av de förbandsprov som ge
nomförts är glädjande. Artilleriför
banden har vad gäller huvudtjänst be
tygsatts till nivå 4- 4,5 såväl i markmåls
som i sjömålsstrid. Värderingen är ena
handa när det gäller huvuduppgifterna 
för övriga stridande och understödjande 
förband . 

De mera påtagliga bristerna ligger på 
de ledande funktionerna . Varken brigad
eller bataljonsstaberna har nått upp till 
motsvarande nivå . Orsaken till detta kan 
säkert härledas till den bristande tiden. 
De krav på samövningar som utbildning 
av ledningsfunktioner kräver konkur-
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rerar med huvudtjänstutbildning för de 
stridande förbanden. I en kort övning 
som denna får man välja antingen- eller. 
Något både- och finns inte med mindre 
än att man utökar utbildningstiden. 

Det går säkert, som nu var fallet , att 
för staberna åstadkomma ett tillräckligt 
utbildningsresultat vad gäller stabstjänst, 
men den viktiga stridsledningstjänsten 
går då förlorad. Rutiner för VB, Sloff 
m fl hinner inte utvecklas . Förmågan att 
presentera ett rätt utvärderat beslutsun
derlag blir förtvinad och illa tränad. Vi 
hinner med andra ord inte med att öva 
oss i att fatta beslut i snabba lägen . Detta 
är allvarligt t o m alltför allvarligt för att 
släppas igenom opåtalat. 

Ä ven om vi tror att stridsskedet i 
verkligheten kommer att vara snabbt och 
i princip kongruent med en 12-dagars 
KFO, så måste vi av rent pedagogiska 
skäl bromsa upp förloppet något och un
der KFÖ ge mera tid för utbildning, kon
troll och eventuell kompletterande ut
bildning. 

S~mmanfattningsvis ger en 12-dagars 
KFO tillfredsställande utbildning för den 
enskilde, för förband på batt- och kom
paninivå i huvudtjänst, men otillräcklig 
träning i strid och stridsledning på bat
och brigadnivå. 

Det finns några andra aspekter på den 
korta övningen som också måste redovi
sas. Var jag än kom möttes jag av en 
mycket positiv anda och en gå-lust som 
till att börja med förvånade mig. Jag har 
försökt analysera orsakerna till detta. 
Otvivelaktigt är det de händelser som in
träffat i vår omvärld, t e Afganistan, Po
len-kr-isen, WP-flottövningar i Östersjön 
m m som fått våra vpl att vakna upp. Av
spänningen i världen är längre avlägsen 
än någonsin, trots SALT-förhandlingar 
och andra initiativ. En annan viktig fak
tor ligger för de inkallade på det person-
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liga planet. Hur kärvt det än ser ut på 
den utrikespolitiska scenen kommer all
tid de personliga problemen i förgrun
den. Att vara borta från jobbet, den eg
na firman eller familjen i fyra veckor ska
par alltid problem och osäkerheter, men 
rör det sig bara om 12 dagar kan man 
alltid lösa det. 

Vid längre övningar är det dessutom 
nödvändigt att permittera de inkallade 
under några helger. Då förlorar man 
också tid under fredagar resp måndagar . 
I stället för två dagars ledigt per helg blir 
det frågan om 3 - 3 1/2 dagars faktiskt 
uppehåll i utbildningen. Under en kort 
övning kan och bör man även utnyttja 
helgerna. Då blir det heller inget slack i 
utbildningen . Jag har uppfattat det så att 
våra vpl föredrar en sådan ordning. Den
na inställning måste vi ta tillvara. 

När jag nu med några veckors per
spektiv ser tillbaka på övningen så kan 
jag konstatera att vi trots allt nådde fram 
till uppställda mål. Visst finns det skön
hetsfläckar och områden där vi borde 
varit bättre. Men på det hela taget är jag 
som brigadchef nöjd. 

Vid de slutgenomgångar jag hade med 
det krigsövade befälet sammanfattade 
jag mina omedelbara intryck .från öv
ningen på följande sätt: 

"Vi kan vara överens om att den här 
övningen varit nyttig. Ni kan mera nu än 
för 12 dagar sedan. Vi kan säkert också 
vara överens om att det fortfarande finns 
stora luckor i kunskaperna som borde 
täppas till. Främst är det då sådana fär
digheter som tillhör den vardagliga ruti
nen jag tänker på. Nu kanske Ni med en 
smula eftertanke kan lösa problemet där
för att Ni under övningen vid något till
fälle fått en modell till hur nöten skall 
knäckas. Men enligt min bedömning så 
reagerar Ni inte spontant på ett riktigt 
sätt. Det är naturligt att så inte kan ske 

efter en kort övning. Det är den förkätt
rade drillen som saknas. Med detta ut
tryck menar jag inte i första handvapen
exercis och liknande, utan mera en för
måga att göra det rätta, utan att behöva 
lång tid för eftertanke eller ett reglemen
te i fickan. 

Jag har uppfattat läget så att tiden va
rit för kort för att Ni i vissa enkla och giv
na situationer skall kunna tänka med 
ryggmärgen. Ni behöver även i slutet av 
den här övningen alla aktiva hjärnceller 
för att klara ut uppgifterna. Då redan de 
tidsmässigt mest närliggande händelser
na påkallar hela Er kapacitet blir det 
snabbt slutsålt i tankeverksamheten och 
Ni har inte förmåga att tänka långsiktigt 
eller att alternativplanera. Ni hamnar i 
en odiskutabel stressituation. I sådana 
lägen är det naturligt och mänskligt att 
man ägnar sig åt ovidkommande detaljer 
och tappar översikten över arbetsupp
gifterna, man slutar att prioritera vad 
som är väsentligt. 

En något längre övning skulle ha givit 
Er mer rutin och därmed en större säker
het. Ni skulle därmed också fått möjlig
het att nå ett bättre resultat. 

Nu måste man emellertid skilja på re
sultat och resultat. För att nå ett visst mål 
måste det finnas resurser av olika typer. 
En resurstyp är naturliga förutsättningar, 
andra typer är vilja, energi, god materiel 
och gott humör. 

Jag är den förste att erkänna att vad 
det gäller de inkallade förbanden fanns 
dessa resurstyper i tillfredsställande 
grad. Det är med andra ord inte hos Er 
som personer som man skall söka orsa
ken till att resultatet blev vad det blev. I 
stället är den ekonomiska resursbristen 
det kanske enda skälet till mina tidigare 
redovisade värderingar. 

Med utgångspunkt i de faktiska 
resurstillgångarna måste jag emellertid 

bedöma utbildningsresultatet som myc
ket gott . En av de främsta orsakerna till 
detta är den vilja och förbandsanda som 
genomgående präglat alla förband inom 
brigaden . Enligt mitt tycke har detta 
blivit brigadens adelsmärke. Jag hoppas 
att detta skall bestå allt framgent. 

En annan orsak till min positiva vär
dering kan vara att förberedelsearbetet 
inför övningen skötts på ett bra sätt. Jag 
tänker då på de många olika militära och 
civila tjänstemän som under mer än ett 
år arbetat med denna övning dels för att 
åstadkomma övningsplaner, dels för att 
sätta materielen, befästningar och annat 
i bra skick. 

Sammanfattningsvis och avslutningsvis 
vill jag säga att Ni skall lämna övning
arna med den uppfattningen att så långt 
tid och pengar räckt har Ni nått ett bra 
resultat , men och detta är det allvarliga
i förhållande till krigets krav har vi fort
farande en bit kvar. Vi kan och måste bli 
ännu bättre . 

J ag vet att får vi bara tillräckliga resur
ser nästa gång skall vi säkert nå fram till 
målet. Ni har visat att det finns goda 
förutsättningar. Vår brigad är ett för
band med förmåga, vilja och framåtan
da . En brigad som det svänger om" . 

Det är således en trots allt positiv syn 
jag tecknar, men det behöver ju inte in
nebära att förbättringar är uteslutna. Jag 
vill därför försöka mig på att ställa några 
hypoteser om framtida utbildning under 
förkortad KFÖ . 

Hypotes om uppläggning 
av 12-dagars KFÖ 
De positiva erfarenheterna från årets 
KFÖ bör läggas till grund för det fortsat
ta resonemanget. Detta innebär att för
beredelserna i form av krigsplanlägg
ningsfältövningar måste finnas kvar. En 
viss utökning såväl till tid som represen-
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tation bör ske för fältövning 4. Den de
taljerade utbildningsplanläggningen 
måste drivas längre. stomplaner för stan
dardövningar måste tas fram i större om
fattning . 

När det sedan gäller skedesindelning
en för den egentliga KFÖ-perioden kan 
grunderna för årets övning i stort utnytt
jas. En principskiss framgår av bild l. I 
huvudsak överensstämmer skedesindel
ningen för mobilisering , slutövning och 
avrustning med vad som tillämpades i år. 
Samtliga förband bör dock genomföra 
mobövning. 

Under utbildningsskedet bör brigad
staben vara stridsorganiserad under nå
got längre tid än vad som i år var fallet. 
Härigenom kan brigadstaben "på avrop" 
vara beredd att medverka i bataljonsöv
ningar och samverkansmoment med våra 
sjöstridskrafter. Det är väsentligt att 
man får en växling mellan bataljons- och 
brigadövningar i slutet av utbildnings
skedet. I den senare delen har man då 
vissa chanser att återkomma till och rätta 
upp moment som gått snett under tidiga
re övningspass. 

Som framgår av bilden bör man redan 
under utbildningsskedet sträva efter att 
samordna utbildningen på bredden mel
lan brigadstab och flera bataljonsen
heter. Antalet samordnade övningspass 
blir dock litet , l - 2 per bataljon. 

Det är mycket man vill hinna med un
der det korta utbildningsskedeL Enligt 
min uppfattning får det dock inte packas 
för hårt med samordnade övningar. Bat
teri- och bataljonschefer måste också ges 
möjligheter att sätta sin personliga prä
gel på förbanden . 

Verksamheten under utbildnings
skedet måste också grundas på den för
bandsvärdering som tidigare gjorts. I ett 
fullt genomfört system är det ju mening
en att denna värdering skall göras årligen 

för förband ner till bataljonsnivå. Dessa 
värderingar är fundamentala för utbild
ningsskedets inriktning. Avsikten med 
KFÖ måste ju också vara att höja nivån 
och stridsvärdet inom svaga sektorer. 

Jag har tidigare argumenterat för var
för jag anser att tillämpnings- och av
rustningsskedena varken bör förlängas 
eller förkortas jämfört med årets övning. 
De är bra som de är. Därmed lämnar jag 
dessa utan vidare kommentar. 

Sammanfattningsvis kan jag konstate
ra att jag har svårt att ställa upp en hypo
tes för uppläggning av en två-veckors öv
ning som i väsentliga delar avviker från 
den vi just har genomfört . 

Analys av förslagets 
styrka och svagheter 
Under en två-veckors övning kan ut
bildningstakten hållas hög. De flesta or
kar stå distansen ut. Endast en helg ingår 
i övningsperioden och den kan utan olä
genheter utnyttjas för utbildning. På så 
sätt kan ett succesivt ökande utbildnings
övningstempo uppnås. För den inkallade 
personalen är olägenheterna jämförel
sevis små med en kort inkallelse. Det blir 
med förlov sagt kanske något av semes
ter från vardagsrutiner - åtminstone 
tycks den korta övningen uppfattas så av 
många. Allt detta främjar förbandsanda 
och viljan att lära sig något. 

De väsentliga skillnaderna mellan här 
angivna förslag och genomförd övning 
återfinns under mob- och utbildnings
skederna. Mitt önskemål är att alla för
band genomför mobövningar. Det inne
bär att förbandens krigsutrustning ut
nyttjas till 100 % under övningen. Det 
innebär vidare att för lokalförsvarsför
banden tillkommer förflyttningar mellan 
mabplatser och utbildningsplatser och 
därmed sammanhängande tidsförluster . 

Vidare kan inte CA ideer om lånema-
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teriel och serieutbildning tillämpas. En 
total mob-övning enligt min hypotes 
kommer således att öka kostnaderna to
talt och minska den faktiska utbildnings
tiden för lokalförsvarsförband. 

Därmed är jag inne på den väsentliga 
frågan om det skisserade utbildnings
skedet (fem dagar) är tillrackligt för att 
återföra förbandens kunskaper till den 
nivå som kan krävas för att de skall anses 
helt krigsanvändbara. Det beror i hög 
grad på intervallet till tidigare genom
förda SÖ och KFÖ. Med 13 års KFÖ
mellanrum räcker tiden definitivt inte 
till , det skall klart sägas ut. Men här vill 
jag diskutera ett normalfall, d v s fyra 
års intervall mellan KFÖ och en därimel
lan liggande SÖ. slutresultatet kommer 
sannolikt att bli bättre , men blir det till
räckligt bra? 

Jag vågar påstå att fem dagars utb fort
farande inte räcker, särskilt om huvud
delen av brigadens förband skall genom
föra KFÖ. Vädersituationen, det mate
riella tillståndet och ovidkommande fak
torer får en alltför hög inverkan på möj
ligheterna att genomföra planerade öv
ningar, t e skjutpass med art- och rh
förband. Det hela får formen av ett lot
teri med mycket små vinstchanser. Re
servtider kan inte skapas i nödvändig 
omfattning. Vidare går det fortfarande 
inte att i tillräcklig grad komplettera ge
nomförd utbildning i sådana avsnitt där 
mer övning fordras. Man riskerar att 
hamna i ett läge som enligt min uppfatt
ning är en styggelse, halvdana resultat 
släpps igenom utan rättelse . Dessutom är 
jag mycket tveksam till om cheferna på 
olika o.ivåer hinner prägla sin vilja på för
banden under så kort tid. Här uppstår ett 
olyckligt konkurrensförhållande som 
menligt kan påverka slutresultatet. Den 
enskilda kan uppleva situationen så att 
flera viljor drar åt olika håll. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras 
att vissa smärre justeringar kan göras för 
att skapa förutsättningar för att nå ett 
bättre utbresultat under en tvåveckors
övning inom en fast given ekonomisk 
ram. Ytterligare förändringar, främst för 
att förbättra mobiliseringsberedskapen, 
kan övervägas. De senare innebär dock 
merkostnader. 

Om man nu överhuvudtaget kan 
åstadkomma en resursökning så finns det 
flera områden som bör granskas t e 

- Utökad mabövning 

Ökade inkallelser 

- Längre utbildningsskede och därmed 
totalt längre KFÖ 

En sådan kostnads/effektvärdering är 
omfattande och svår att göra. Jag avstår 
därför och litar i stället på min finger
toppskänsla. Den genomförda övningen 
har givit mig det intrycket att resursför
stärkningar bör insättas i följande ord
ning: 

(1) Längre tid för utbildningsskedet 
(2) Utökad mabövning 

(3) Utökade inkallelser 

Förslag till utökning 
Om jag nu har rätt i min obevisade käns
la bör, med beaktande av den korta öv
ningens fördelar en utökning av öv
ningstiden göras. Förlängningen måste 
dock hållas inom relativt snäva gränser. 
Redan två dagars utökning medför att yt
terligare en veckohelg tecknas in. Er
farenheter pekar dock mot att detta kan 
ske utan alltför stora olägenheter. Viss 
permission under någon helg eller del av 
helg för särskilt ömmande fall kan dock 
då behöva medges. 

Nästa steg skulle vara att genomföra 
en fullständig mabövning även för lokal
försvarsförband . För att kompensera 
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tidsförlusterna bör kanske övningen ut
ökas med ytterligare ett dygn. 

Jag har valt att stanna vid tredygns 
utökning . En principuppläggning av en 
15-dagars-övning framgår av bild 2. 

Mob- , slutövnings- och avrustnings
skedena känns igen sedan tidigare reso
nemang. Inledningen av utbildnings
skedet är i stort detsamma . De extra tre 
dagarna återfinns i slutet av utbskedet. 
Grundtanken är att eliminera de största 
svagheterna i 12-dagarsövningen. Bri
gadledningen ges mer tillfälle till sam
träning. Bataljonscheferna ges ökade 
möjligheter att komplettera utbildningen 
och tillräckliga reservtider skapas. 

Val av startid (veckodag) har antytts 
med två alternativ. Här kan lokala för
hållanden inverka. Personligen tror jag 
att alternativet fredag - fredag är bättre 
än måndag - måndag. Här inverkar t e 
ev övertid för civil förrädsarbetskraft, ut
nyttjande av hemvärn m m. 

Sammanfattning -
slutsatser 
Fördelarna med den förkortade övning
en är stora och mycket påtagliga. En 
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12-dagarsövning ligger dock farligt nära 
den gräns som kan anses ekonomiskt för
svarbar. Man måste ha tur, bl a med väd
ret, om inte en så kort övning helt skall 
gå snett. Har man inte det blir de psyko
logiska effekterna för den inkallade per
sonalen mycket negativa. 

Den korta övningen kräver förhål
landevis omfattande förberedelser och 
under dessa en stor arbetsinsats av det 
krigsplacerade stambefälet. 

För att säkerställa övningsresultatet 
bör antalet krigsplanläggningsfältövning
ar utökas med en, inriktad på utbild
ningsplanering. Vidare bör KFÖ-perio
den ökas med minst tre dagar till 15 
dygn , vilka förläggs till den avslutade de
len av utbildningsskedet , totalt 8 dygn. 
Mabövningsskedet bör för alla förband 
omfatta ca 2 dygn . slutövningsskedet bör 
omfatta ca 2 112 dygn och avrustnings
perioden ca 2 112 dygn. 

En 
Svensk 01· ekälla 
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Litteratur 

I den ärevördiga JANE's FIGHTING 
SHIPS 1982-83 (85:e årgången) redovi
sar Captain John Moore , R.N. 148 län
ders örlogsflottor och han har fått in över 
1.000 nya foton och skisser i sin välkända 
marinkalender. 

Den allmänna tendensen i Sovjets flot
tor är en fortsatt upprustning lutande li
ka mycket åt bekämpning av övervat
tensfartyg som av ubåtar. Sovjets Öster
sjöflotta uppges bestå av 2 kryssare , 9 ja
gare(+ några i reserv) , 33 fregatter, 55 
robotkorvetter och robotbåtar , 130 tor
ped- och patrullbåtar , 125 minsvepare 
m m. 44 ubåtar finns i Östersjön, varav 6 
av G-klass med ballistiska robotar. Dess
utom anges antalet landsättningsfartyg 
till 5 större , 20 mindre och 20 svävare , 
vilket nog torde vara i snålaste laget. 

Efter flera års marin svångremspolitik 
börjar USA nu komma igång med mera 
realistiska nybyggnadsprogram , trots att 
priset på örlogsfartyg 6-dubblats under 
de senaste tio åren. Tre stora hangar
fartyg (81.600 t) ingår i planerna och de 
fyra stora slagskeppen av Iowaklass 
( 46.000 t) från 1940-talet kommer att tas 
ur malpåsen och bestyckas med robotar 
m m, senare kanske även med flygplan 
och hangar i st f det aktra 40,6 cm kanon
tornet. Till stora fartyg kanske också kan 
räknas de elva atomubåtarna (16.000 t) , 
som ingår i programmen. 

I kapitlet Storbritannien framgår inte 
klart, om den planerade försäljningen av 
fartyg skall genomföras , trots förlusterna 
under fialklandskriget (2 jagare, 2 fregat
ter , 2 landsättningsfartyg). 

För de medelstora marinerna noteras 
ett ökat intresse för robotbestyckade 
mindre fartyg ( robotfregatter, robot
korvetter, robotbåtar). En uppgift före-
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ligger , att Mexico planerar att bygga 12 
robotbåtar av Spica III-klass i Sverige för 
att senare bygga 24 i Mexico. Chiles 
kryssare Latorre (ex svenska Göta Le
jon) har fått förstärkning genom att f d 
brittiska kryssaren Norfolk i april anlänt 
och fått namnet Prat. 

Antalet ubåtar har alltid sitt intresse. 
Största ubåtsflottan har Sovjet med 364 
ubåtar ( + 100 i reserv) USA har 127 ( + 6 
i reserv), Kina 103 (bygger 9 a 10 år
ligen) , Storbritannien 32 , Frankrike 27, 
medan Sverige med sina 13 kommer på 
10:e plats efter Väst-Tyskland, Nord
Korea, Turkiet och Norge . 

Allan Kull 

Uppgifter om Kinas flotta är sällsynta, 
men Jiirg Meister och Siegfried Breyer 
har nu publicerat "Die Marine der Valks
republik China" (343 sidor , 106 foton, 
III fartygsskisser), där de svarar för var 
sin del. 

Del I inledes med en historik, som 
börjar med tiden t o m europeernas an
komst till Kina (1514). Där omtalas sjö
slag, det tidigaste 559 (549 ?) f Kr och be
skrivs olika slags örlogsfartyg. Under 
Medeltidens krig växte Kina till en stor
makt, särskilt under Kublai Khan, som 
1280 sökte erövra även Japan med 3.500 
fartyg (jämte 900 koreanska) och 
150.000 man. Invasionen lyckades ej , ty 
flottan förstördes helt av en tyfon , som 
räddade Japan och där fick namnet " Ka
mikaze" (Den Gudomliga Vinden) . I 
början av 1400-talet invaderade Kina 
även Syd-Asien (Indokina , Sumatra, Ce
ylon), Arabiska Halvön (Aden) och 
t o m Afrika (Somalia och kanske Sansi
bar). 

Sedan europeerna fått fasta punkter i 
Kina (från 1557) , kom sjöhandeln med 

Europa igång. Kinas flotta började dock 
försvagas och kunde ej hindra det allt 
mer blomstrande piratväldet Förfallet 
fortsatte under 1800-talet med Opium
kriget (1839--42) , konflikter med Frank
rike och England , kriget mot Japan 
(1894--95) och Boxarupproret (1900) , där 
flottans insatser beskrivs utförligt. 

Efter det kinesiska kejsardömets fall 
(1911) kom Första Världskriget , där Ki
na drogs in (1917) . Med Chiang Kai-shek 
började en viss konsolidering (1927) , 
men hans rival Mao Tsetung blev seger
herren (1949). I det samtidigt förda kri
get mot Japan (1931--45) blev Kinas flot
ta praktiskt taget utraderad. Fartygens 
öden beskrivs i detalj. Stundom deltog 
flottan ej i operationerna, utan det hän
de, att de japanska fartygen avbröt sin 
eldgivning, då ett kinesiskt fartyg pas
serade, och gjorde vanlig fredstida hon
nör (paradstationer , hälsning med flag
gan) för att sedan fortsätta bombarde
manget. 

I del II redovisas Folkrepubliken Ki
nas flotta , som svarar för en sjögräns på 
15.000 km (av totalt 36.000) . Olika kapi
tel beskriver flottans uppgifter, organi
sation , utbildning, dislokation, baser, 
marinflyg m m. Dessutom medtas han
delsflottan (10 milj t dw), skeppsbygg
nadsindustrin, sjöfarten (bl a 170.000 km 
inrikes farleder och kanaler) m m. Större 
delen upptas dock av uppgifter om ör
logsfartygens bestyckning, utrustning 
osv, vilket visar en flotta under utveck
ling och som därför ej bör underskattas. 
Även om Kina äger några atomubåtar 
och en ubåtsflotta , som endast överträf
fas av Sovjets och USA:s, så består flot
tan till huvuddelen av mindre fartyg, ja
gare och fregatter 265 torpedbåtar, 200 
robotbåtar , 531 patrull- och motorka
nonbåtar m m, varav endast ett fåtal (13 
%) är omoderna . 

Allan Kull 

Teutoniskt ursinne mot 
svenska fartygschefer 
Kommendörkaptenen, friherre Carl 
Palmqvist och löjtnanten i flottans reserv 
Stig Axelsson är två svenska fartygsche
fer , som i en nyutkommen tysk bok ut
sätts för författarens ursinne. Boken har 
titeln MS Hansestadt Danzig och för
fattaren heter Franz Kurowski. Hans 
ursinne och hans beskyllningar grundar 
sig på en "officiell" tysk källa , nämligen 
den nämnda hjälpkryssarens krigsdag
bok , för vilken fartygschefen givetvis bär 
ansvaret. 

Efter att en kortare tid ha förts av en 
kommendörkapten i reserven fick Han
sestadt Danzig från 14 september 1939 
en örlogskapten i tyska flottans reserv 
som chef. Korvettenkapitän Wilhelm 
Scchroeder. Det är alltså främst hans 
nedteckningar i "KTB", som ligger till 
grund för Kurowskis skildring. Vissa 
ganska obehagliga vändningar, nazistis
ka herrefolksuttryck och övermaga ytt
ringar av stolthet över "bedriften" att 
segla in i Köpenhamn 9 april 1940, kan 
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alltså tillskrivas endera eller båda. 
Innan man ger sitt omdöme om boken 

bör det alltså ha sitt intresse att se när
mare på de två tillfällen , då chefer på 
svenska örlogsfartyg under VK 2 full
gjorde sin plikt med påföljd att tyskarna 
råkade i raseri. 

Tyskarna uppbringar fartyg 
i Östersjön och Ålands hav 
Efter att ha deltagit i utläggning av mi
neringar vid södra inloppet till Öresund 
4. september 1939 occh därefter på flera 
håll i Nordsjön , fick FC order att föra 
handelskrig i Östersjön. Första expedi
tionen gällde området mellan Gotland 
och den baltiska kusten. Krigsdagboken 
ger här liksom i forts uppgifter om varje 
prejat fartyg och hur man förfor med 
det : satte prisbesättning ombord, som 
tog bytet till tysk hamn , eller släppte 
fångsten , när fartyget var neutralt, resp. 
inte förde kontraband eller inte var de
stinerat till Storbritannien. Ytterligare 
handelskrig följde och en kapitelrubrik 
utropar stolt "Erfolgreiche Prisenjagd". 

I detta kapitel skildras operationer i 
Ålands hav, där Hansestadt Danzig 
främst använde Svenska Björns fyrskepp 
för att exakt bestämma sin position . Den 
svenska neutralitetsvaktens uppmärk
samhet får en indirekt eloge: Schroeder 
ansåg det omöjligt att osedd ta sig genom 
Södra Kvarken in i Bottenhavet ens nat
tetid . Även en annan hjälpkryssare, Tan
nenberg, opererade vid denna tid i dessa 
farvatten. 

Den 7 november uppbringade Hanse
stadt Danzig åtta sjömil sydväst Svenska 
Björn, "nahe der schwedischen Hoheits
grenze", en finländsk ångare , V erna H. 
från Björneborg. Eftersom ägaren, "Fir
ma Hacklin" , var svartlistad som " sa
marbetande med fienden " och eftersom 
fartyget förde cellulosa och var destine
rat till England , togs det som pris och 
avgick under tysk örlogsflagg med pris
besättning ombord till Swinemiinde. 40 
minuter senare togs Airisto av Laiva (?) 
även som god pris trots skepparens för
nekande att han skulle till England. I väg 
till Swinemiinde! Krigsdagboken note-

Hansestadt Danzig med båda 88 mm pjäserna tydligt skönjbara. 
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rar, att en svensk "Wachboot des Typs 
VP 3" iakttog händelserna på behörigt 
avstånd. Man vågar anta att den tyska 
förkortningen för Vorpostenboat åsyftar 
en hjälpvedettbåt. Däremot kan knap
past en hjvb III" åsyftas- en sådan var i 
allmänhet en liten motorbåt . Snarare rör 
det sig om en " hjvb Il", dvs en rekvire
rad fiskebåt, en typ som var väl företrädd 
i Ålandshavseskadern. Författarens - el
ler fartygschefens - slarviga uttryckssätt 
får några rader senare ett påfallande be
lägg: hjälpvedettbåten upphöjs plötslig 
till Torpedoboot, dvs enligt vår nomen
klatur jagare! 

Och den bar sig så illa åt: den varnade 
en finländsk ångare , Figge, så att denna 
hann in på svenskt vatten. Dessutom bar 
sig svenskarna riktigt illa åt genom att 

från Söderarm sätta strålkastarljus på 
den väl förskärmade och alltså helt 
mörklagda Hansestadt Danzig. Hand
lingssättet bete"cknas som "einen unfre
undlichen böswilligen Akt". Att vi hade 
all anledning att identifiera ett örlogs
fartyg intill svenska territorialvatten
gränsen, det tycks inte falla den tyske FC 
in! 

Munin hindrade hjälpkryssaren 
att uppbringa fyra fartyg 
Hela elva sidor och en helsidesskiss äg
nas så den gamla trotj änaren Munin, 420 
ton , sjösatt 1911 och en gång i tiden 
mäktig hela 30 knop . Hansestadt Danzig 
mätte 2 431 brt och torde ha gjort ca 20 
knop - ungefär vad Munin normalt pre
sterade vid denna tid . 

Muninpå 1930-talet, i stort som under beredskapen 1939-40. 
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Undertecknad hade nöjet att vara gäst 
på HMS Munin, med Calle Palmqvist 
som fartygschef, så nära i tiden som i 
april samma år. Munin och systerfartyget 
Hugin bildade s k jagardepå i Stockholm 
med totalt en reducerad besättning, som 
ena månaden tog ut Munin och nästa må
nad Hugin på i regel en dags provtur. El
dare för att hålla fyr i en panna fanns om
bord, vidare en pjäsbemanning för en 75 

mm kanon (hon förde fyra sådana) , en 
torpedstyrman med några gubbar och så 
ett minimibehov av däcksfolk - det var 
besättningen. Utöver FC fanns en of
ficer, sekond, AO, NO osv i samma per
son. Munin var redan då i mycket dåligt 
skick och hon var den första av våra vid 
VK 2 utbrott kvarvarande sex små jaga
re , som fick utrangeras, redan 1940, trots 
att hon var yngst av dem alla! 

Kk l, friherre Carl Palmqvist på Munins brygga, apri/1939. 
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Men Munin och Calle Palmqvist gjor
de väl ifrån sig den 20 november 1939. 
Låt oss först höra hans version . Den har 
inte varit lätt att uppspåra. "Flottans 
neutralitetsvakt 1939 - 1945" tiger om 
händelsen . Munins krigsdagbok saknas i 
Krigsarkivet. Inte heller BAO (befäl
havande amiralen i Ostkustens marindi
strikt) tar upp händelsen i sin månads
rapport till CM. Men bland inkom
mande, hemliga signalmeddelanden till 
marinstabens förbindelsecentral hittade 
jag äntligen Munins hela rapport i form 
av originalet hos sambandscentralen (nu
varande beteckning), ordentligt bundna. 
signalmeddelandet hade gått till BAO 
och från denne till CM , där förbindelse
centralen noterat det som mottaget kl 
22.40. I någon förkortning lyder det på 
följande sätt. 

Då Munin i dag ca 12.30 eskorterade 
fyra finska ångare med NV kurs från 
Märket, väl inom tremilsgränsen , närma
de sig en tysk hjälpkryssare syd ifrån . 
Den befann sig innanför tremilsgränsen 
och lade sig hindrande för eskortens pas
sage till Understen. Kl 12.30 signalerade 
därför FC Munin "Ni är på svenskt ter
ritorialvatten". Svaret kunde inte tydligt 
avläsas men tycktes innebära ett påstå
ende att han var utanför gränsen. Sam
tidigt manövrerade han runt de eskorte
rade fartygen som styrde västvart men 
tvingades gira styrbord för att undvika 
ombordläggning . Sedan signalerade tys
ken "Bitte please Dampfer freigeben" . 
Palmqvist upprepade "Ni är på svenskt 
territorialvatten" och tysken svarade 
"Nein". Kort därpå krävde han " Hissa 
edra signal bokstäver", vilket enligt rap
porten till BAO "ej föranledde någon åt
gärd från FC Munin sida". Kk Palmqvist 
förde sina skyddslingar till Simpnäs
klubb. Han understryker i rapporten , att 
det hela utspelades "väl nord om linjen 

Understen- Märket . Avslutningsvis på
pekar han att såväl detta intermezzo som 
andra händelser i Södra Kvarken samma 
dag gav vid handen , "att där befintlig 
tysk hjkr icke synes haft riktig uppfatt
ning om utsträckningen av svenskt ter
ritorialvatten därstädes." 

Att Calle Palmqvist väl kände till far
vattnet är inte att undra på - han hade 
sedan 3 september dag ut och dag in pat
rullerat i och utanför Stockholms skär
gård, utfört en rad eskortuppdrag, inte 
minst på den aktuella platsen, där ofta 
svensk eskort tog emot resp lämnade 
över från/till finländsk eskort ost ifrån. 

Ett solklart neutralitets
brott av jagarchefen! 
Den tyske Korvettenkapitänen hade en 
helt annan uppfattning . Ä ven om han 
själv inte var någon framstående naviga
tör, hade han dock fartygets civile skep
pare som NO ombord. Inte heller denne 
var förstås expert på de här farvattnen, 
eftersom han inom ramen för "Seedienst 
Ostpreussen" bara gjort rutinturer mel
lan Swindemiinde i väst och Danzig
Pillau i ost. Nu till Hansestadt Danzigs 
"KTB". 

Efter att ha tagit diverse priser - bl a 
skickade han svenska ångaren Kristina 
med trälast för Amsterdam till Pillau -
löpte Schroeder på morgonen den 20 no
vember 1939 in i Ålands hav. Framåt 
13-tiden siktade han en svensk 
"T.-Boot", som med sakta fart löpte ut 
från svenskt och in på finländskt territo
rialvatten , där den två sjömil syd Mär
kets fyr inväntade en finländsk eskort. 
Efter utväxling av signaler satte sig Mu
nin i spetsen för eskorten och förde den 
" omkring 3,5 sjömil i nordlig riktning 
inom finländskt territorialvatten". 

Schroeder avvaktade att Munin med 
eskorten- enligt hans uppfattning- skul-
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le komma ut på fritt vatten för att kräva 
handelsfartygens "Entlassung" i enlighet 
med sina order, att inte låta sig avhållas 
från att "uppträda rättmätigt" och ener
giskt. Han lät sin navigeringskunnige ci
vile skeppare pejla in Munins position, 
fastställa sin egen och lägga in dessa på 
ett sjökort. Så avvaktade han det ögon
blick, då han fann att tätfartyget "ein
wandfrei" hade lämnat finländskt vatten . 
Då gick han in mellan Munin och de fyra 
handelsfartygen. Så signalerade han 
"Bitte Dampter freigeben!" och påstår 
sig ha fått svaret "Verstanden" - men 
Munin gjorde klart skepp och alla fyra 
75:orna bemannades. Tysken gjorde det
samma med sina två 88:or och sina kul
sprutor. Så kommer det dramatiskt: när 
jagaren var 500 m från Hansestadt Dan
zig girade den babord och gav en kort 
signal med ångvisslan. Munin tvingade 
Hansestadt Danzig att gira styrbord och 
alla de fyra handelsfartygen gjorde en 
samtidig 90-graders gir och "smet in" på 
finländskt vatten igen. Munin följde ef
ter hjälpkryssaren och satte sig "tack va
re sin överlägsna fart och manöverförmå
ga" mellan tysken och handelsfartygen. 
Arg tysk FC frågade med signalmorse 
"Varför hindrar ni mig?". Lugn svensk 
FC svarade "Ni är inne på svenskt ter
ritorialvatten". Tysken förnekade det . 
Munin lade sig i vägen för Hansestadt 
Danzig och tvingade hjälpkryssaren till 
en ny styrbordsgir. Därvid kunde tyskar
na också iaktta att jagaren hade torpeder 
i sina fyra tuber , som var bemannade 
men inte utsvängda . .. 

Nya signaler om svenskt vatten och 
tyskt förnekande utväxlades. De fyra ci
vila fartygen lyckades undkomma och 
den tyske FC konstaterar nedslagen, att 
han inte vågade göra bruk av sina kano
ner mot dem, eftersom Munin kunde 
uppfattat beskjutningen som riktad mot 
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sig. Mellan raderna kan man läsa, att 
Schroeder inte ville se fyra 45 cm torped
tuber riktade direkt mot sitt fartyg . 

Egendomligt nog erkänner den tyska 
krigsdagboken , att den svenska territo
rialgränsen enligt svenska sjökortet löpte 
ca l 000 m ost vad det egna sjökortet ut
visade. Han skyller på att det tydligen 
fanns något skär, "icke ständigt över
spolat av havet" , som inte hans interna
tionella sjökort upptog. 

Sin rapport om händelsen avslutade 
Schroeder med följande ord: "in dem 
Vorgehen des schwedischen Zerstörer
kommandanten sehe ich einen einwand
freien Neutralitätsbruch, da den Schwe
den gegeniiber die Dremeilenzone galt" . 

Men vi kan vara fullt säkra på att FC 
Munin visste exakt var tremilsgränsen 
gick. 

Ytterligare handelskrig 
inträngande i Köpenhamn 
Efter en månads varvsbesök gick Hanse
stadt Danzig dagarna före årsskiftet upp 
till sina forna jaktmarker och tog en del 
priser men måste för hårt väders skull 
släppa svenska ångaren Krisfine för att i 
stället söka lä på Gotlands nordkust . 
Men sedan bar det åter av in i Ålands 
hav, där man siktade ett svenskt örlogs
fartyg, kanske Munin eller systerbåten 
Hugin. Nu var vinterstormarna svåra -
det tyska fartyget blev ibland så nedisat, 
att FC var allvarligt orolig - det var inte 
heller måtta på minusgrader, "hunde
kal t" som boken uttrycker det. 

Det var inte lätt att i sådant väder sätta 
över en prisbesättning på ett stoppat 
handelsfartyg - flera slapp helt enkelt 
undan, eftersom tyskarna inte kunde ta 
sig över med sin "kutter". Sida upp och 
sida ner redovisas alla stoppade fartyg 
och - när så kunde ske - vad deras öde 
blev, frisläppta eller tvingade till tyska 

nordkustens hamnar . 
I slutet av mars dirigerades Hansestadt 

Danzig till Swinemiinde men ishinder 
tvingade två gånger in fartyget till Sass
nitz . Så kom ordern att delta i överfallet 
mot Danmark. Schroeder fick i uppgift 
att föra en bataljon från Travemiinde via 
Öresund in till Köpenhamn och landsätta 
den på Langelinie. "Weseriibung" hade 
börjat . 

Omkring 1000 man togs ombord, fem 
motorcyklar , 150 cyklar samt ammuni
tion och proviant för fyra veckor åt batal
jonen. Hux flux förvandlades hjälpkrys
saren från örlogsfartyg till något oskyldi
gare genom att hissa "Reichsdienstflag
ge". Vilket inte hindrade att klart skepp 
intogs med 88 mm pjäserna och kulspru
torna laddade och klara . Isförhållandena 
tvingade fram en kringgångsmanöver: 
via Femern sund genom Stora Bält runt 
Själland och via Kattegat in i Öresund 
norr ifrån. 

Den danska passiviteten får sin klara 
belysning i boken : när Hansestadt Dan
zig passerade Trekroner-fortet efter att 
ha hissat örlogsflagg, var dess kanoner 
inte bemannade och när Schroeder när
made sig Middelgrund-fortet, lät han be
lysa sin örlogsflagg - ingenting hände 
utom att en strålkastare följde fartyget . 
Men kanonerna bemannades inte . . . 

Så förtöjde Hansestadt Danzig i godan 
ro vid Langelinie och satte i land bataljo
nen . Men mitt emot låg pansarskeppet 
Niels Juel. Raskt sattes en båt i sjön , rod
des dit och lämnade ett i förväg avfattat 
meddelande om att tyskarna övertagit 
"skyddet" av Danmark . FC Niels Juel re
signerade. Kl 07.42 kom den definitiva 
kapitulationen - danska regeringen för
bjöd motvärn . Och på Langelinie blev 
det svart av nyfikna köpenhamnare , fo
tografering och fraternisering. 

Dagen därpå sattes hjälpkryssaren in 

som stöd vid landstigningen i Rönne på 
Bornholm. 

Så förgick året 1940 med minerings
uppdrag, övningsskjutningar osv. Dess
utom opererade hon i norra Östersjön 
och hade en del möten med svenska ör
logsfartyg, bl a flygplankryssaren Got
land och ubåtar. Sedan blev det vakthåll
ning i Stora Bält och minutläggning mel
lan Bergen och Shetlandsöarna. Vintern 
1940/41 var ovanligt svår, isbarriärer och 
packis ända in på tyska nordkusten 
omöjliggjorde kring nyår och därefter 
aktiva insatser. 

Apolda-spärren i Finska viken 
till botten utanför Öland 
I juni 1941 skulle "operation Barbaros
sa" sättas i gång, dvs anfallet mot Sovjet. 
Hansestadt Danzig hade en viktig roll: 
hon ingick i den minfartygsdivision, som 
omedelbart före krigsutbrottet lade ut 
den s k Apaida-spärren i Finska viken. 
Under befäl av kk von Schönemark som 
DC ingick hon i "Minenschiffgruppe 
Nord" tillsammans med 5 500-tonnaren 
Tannenberg - också ett fartyg i "See
dienst Ostpreussen" - och det kombine
rade skol- och minfartyget Brummer på 
2 410 ton. Efter avslutad operation ut
gick Brummer och de två övriga låg jäm
te den till minfartyg inredda tågfärjan 
Preussen i den finländska skärgården 
fram till 8 juli. 

Med åtta små minsvepare, Räumboo
te, som närskydd styrde den tyska hjälp
kryssardivisionen därefter in mot svens
ka kusten och längs denna söder ut mot 
hemmahamnen i Nordtyskland. Ingen av 
de tre kryssarna skulle nå dit. 

Omkring kl 18.45 (tysk tid) den 19 juli 
blev FC Hansestadt Danzig uppmärk
samgjord på ett svenskt örlogsfartyg, 
som strax därpå identifierades som min
sveparen Sandön. Hon låg stilla som be-
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vakning vid den svenska minspärren, 
men när det tyska förbandet- de tre sto
ra hjälpkryssarna och de åtta små min
sveparna - närmade sig , satte hon kurs 
mot dem. Då befann sig- enligt den tys
ka krigsdagboken - Tannenberg och 
Preussen innanför den svenska tremils
gränsen och Hansestadt Danzig nästan 
precis på gränsen ungefär rakt ut från 
Gräsgård på södra Öland. Sandön pas
serade det tyska DC-fartyget på dess 
styrbordssida men Hansestad! Danzigs 
noteringar upptar ingenting om vad där
vid förekom. Schroeder iakttog signaler 
blåsande på Sandön men påstår att de 
var svåra att avläsa- han skyller också på 
kvällssolen. När Sandön passerat den 
tyska kolonnen kunde Schroeders signal
män avläsa minsveparens signal "Gira 
babord". 

Ögonblicken efteråt följde en minde
tonation på Preussen, kort därefter på 
Tannenberg. Schroeder slog högsta back 
och alarmklockorna skrällde till " klart 
skepp". Preussen drev manöveroduglig 

mot Hansestad! Danzig, sackade lång
samt ner över förstäven och drev vidare 
100 m från Schroeders brygga. När han 
gav ny order om back i maskin, startade 
bara babordsdieseln omedelbart så att 
fartyget trots motmanöver med rodret 
drev babord hän . sekunderna efteråt var 
det Hansestad! Danzigs tur. Minträff i 
höjd med hjälpmaskinrummet, styrbords 
slagsida , stickflarn från ena dieseln , ex
plosion , oljebrand , skorstenen över 
bord , vatteninbrott. 

Det finns ingen anledning att fördjupa 
sig i detaljerna. Tre tyska hjälpkryssare 
gick till botten - de svenska minorna var 
tydligen effektiva. Sandön och de tyska 
R-båtarna bärgade överlevande och dö
da. 20 man omkom genast , ytterligare 
några dog på Kalmar lasarett. 

I stället finns det anledning att titta på 
löjtnant Stig Axelsons skildring. Att den 
inte överensstämmer med de tyska krigs
dagböckerna är ganska självklart - de 
fylldes troligen i först i efterhand och 
skulle bl a tjäna till att urskulda 

DC-fartyget Tannenberg i sin civila tjänst för "Seedienst Ostpreussen" . 

234 

divisionschefen och fartygscheferna för 
att de inte följt Sandöns anvisningar (en
ligt egna påståenden inte kunnat avläsa 
dem). 

Axelson satt och dekrypterade ett sig
nalmeddelande i sin hytt, när någon upp
märksammade ett avlägset, mycket 
starkt motorbuller. Kl 17.15 (svensk tid) 
iakttogs det stora förbandet med kurs 
rakt mot den svenska minspärren. Med 
full fart styrde Axelson mot tyskarna 
med den internationella signalen " Gira 
babord!" blåsande . Precis 1800 hissades 
också " Minfält rakt för över". Han dre
jade bi i väntan på tyskarnas manöver -
men ingen tog någon notis om Sandöns 
signaler. Då gick Axelson upp till den 
västligaste tyska R-båten , alltså närmast 
Öland, och försökte med roparens hjälp 
få tyskarna att förstå: "Minenfeld vo
raus! Teilen Sie dem Kommandanten 
mit!". Från R-båten svarades att man 
uppfattat meddelandet. Men alla tyska 
fartygen passerade Sandön och Axelson 

sa till sin andreofficer på bryggan "nu 
ska dom väl i alla fall stoppa" . 

Inte! Kl18.10 gick hela förbandet med 
samma höga fart rätt in i minspärren och 
den fungerade. De tre hjälpkryssarna låg 
inom kort som sjunkande vrak, brin
nande, exploderande, med metallskrot 
regnande över omgivningen och stora 
rökmoln vältrande upp i det blå . 

Han noterade att Tannenberg och Pre
ussen sjönk kl 18.30, en stund senare 
Hansestad! Danzig. Sandön tog upp 
hundratals skeppsbrutna. Mot bakgrund 
av den senare följande tyska krigsrätten 
om katastrofen är ett avsnitt av sederme
ra hamndirektören Stig Axelsons be
rättelse särskilt intressant. Den tyske di
visionschefen trodde att en rysk ubåt 
lyckats torpedera alla tre hjälpkryssarna. 
På Axelsons upplysning att det var min
detonationer uttryckte kk von Schöne
mark sin ilska över att ryssarna lagt ut 
minor här! 

Hjälpkryssaren, ex tågfärjan Preussen, i Swinemiindes hamn. 
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Ett års fästningsstraff 
blev i stället befordran! 
Skandalen var fullständig. Krigsrätten 
kunde konstatera, att spärren lagts ut av 
svenskarna - på tysk begäran! En av 
toppmännen på mininspektionen i sjö
krigsledningens sektion I befanns ha 
glömt att orientera "Minenschiffgruppe 
Nord". Men andra omständigheter hade 
medverkat till resultatet. Så hade t ex en 
hemlig skrivelse om utläggningen "blivit 
liggande" i marinstaben . En syndabock 
utsågs- det blev mannan i mininspektio
nen, som fick ett års "Festungshaft". 

Någon högre upp i hierarkin tycks 
dock ha varit den reelle syndaren, ef
tersom den dömde dels slapp avtjäna 
straffet, dels "sparkades uppåt" till en 
mer ansvarsfull befattning! 

* * * 

Mycket skulle kunna refereras ytter
ligare men har knappast något intresse 
för en svensk fackkrets . 

Att en 175-sidig tysk bok med åtskil
liga intressanta illustrationer i omfat
tande avsnitt behandlar två helt skilda 
händelser, som intimt berörde svenska 
flottans verksamhet under VK 2, är san
nerligen inte vardagsmat . Den har därför 
sin givna plats bland våra egna arbeten 
från den stora ofredens dagar. 

K-E Westerlund 

Franz Kurowski: MS "Hansestadt 
Danzig", Koehlers Verlagsgesell
schaft, Herford, Västtysk/and. 
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Våra torpedbåtar svårt misshandlade 
i förnämligt tyskt standardverk 

Vilka skatter i form av ritningar till våra 
örlogsfartyg, som finns bevarade i Kungl 
Krigsarkivet, får man ett klart begrepp 
om i det tyska verket "Schwarze Gesel
len" , som i fråga om torpedbåtar och 
äldre jagare verkligen är "etwas noch nie 
dagewesens". Författare är Fregattenka
pitän a.D . Diplom-lngenieur Harald 
Fock, vad vi skulle kalla marindirektör, 
och förlaget är det otroligt marinaktiva 
Koehlers Verlagsgesellschaft i Herford, 
Västtyskland. Han har tidigare produce
rat det utomordentliga verket "Schnell
boote" i tre band. Nu föreligger del 2 av 
"Schwarze Gesellen"- del l utkom 1979 
och del 3 kommer väl snart. 

Det är ett mäktigt verk, som nu sätts i 
händerna på alla av örlogsfartyg intres
serade, de må vara framstående marinin
genjörer eller enkla shiplovers. Doku
mentationen är hart när otrolig. Skis
serna är många och i hög grad belysande. 
Bilderna - på särskilt konsttryckspapper 
-i otrolig mängd är rent ut sagt unika. 

Men - det finns ett stort men. I båda 
banden är Sverige minst sagt styvmoder
ligt behandlat, utom vad ritningar be
träffar, där alltså Fock fått hjälp från 
Krigsarkivet. I båda banden är det minst 
sagt ont om bilder av svenska torped
båtar och jagare fram till 1914, vilket är 
slutåret för band 2. I del l hittar man t ex 
fem utmärkta norska torpedbåtsbilder 
men en enda svensk. I band 2 figurerar 
tre argentinare , en brasilian, en chilena
re, en grek, en norrman, en peruan , en 
siames , tre spanjorer- och inte en enda 
svensk! Eftersom Fock fått så utomor
dentlig hjälp från Krigsarkivet, frågar 
man sig, om någon svensk institution fått 
förfrågan om bilder och antingen vägrat 
eller - vilket förefaller ligga närmast till 

hands- inte svarat alls. Resultatet av den 
ev underlåtenheten kan alltså beskådas i 
de två föreliggande banden - förhopp
ningsvis blir det bättre i det tredje . Men 
olyckan är redan skedd: Focks arbete är 
onekligen ett "standardverk" för ör
logshistoria beträffade torpedbåtar och 
jagare. Sverige kommer för all framtid 
att vara underutvecklat i detta hänse
ende, både för forskare och vanliga 
marinintresserade. 

Men det finns ännu värre saker! Del l 
vimlar av sakfel vad Sverige beträffar. 
Medan givetvis de stora örlogsflottorna 
av allt att döma är ganska sakligt och 
fullständigt behandlade , är Sverige tyd
ligen hopsamlat ur diverse utländska ka
lendrar och facktidskrifter med alla de 
felaktigheter, det för med sig. Man be
höver bara bläddra i äldre Jane's och 
Flottentaschenbiicher, för att inte tala 
om Les flottes de combat, för att förstå, 
att ur dessa grumliga källor kan endast 
föga av sakvärde hittas om man har ve
tenskapliga krav på korrekthet . 

Den nyutkomna del 2 är ifråga om 
korrekthet avsevärt bättre än del l, vad 
Sverige beträffar. Delvis beror det na
turligtvis på, att "Zerstörer bis 1914" ju 
omfattar avsevärt färre svenska fartyg än 
första bandets "Torpedoboote bis 1914". 
Att en tysk använder ordet "Zerstörer" 
för även små jagare, som ju genom hela 
tyska marinhistorien benämns "Torpe
doboote", är ju i och för sig uppseende
väckande , men Fock har tydligen känt 
sig tvungen att dra upp en vettig gräns 
mellan de två begreppen och därmed so
pat all tysk tradition över bord. 

"Zerstörer", det är ju destroyer, tor
pedbåtsförstörare o dyl. Författaren har 
alltså kunnat under ett begrepp samla de 
konstruktioner, som avsågs för "torped
båtsjakt", dvs att fånga upp och ned
kämpa de massbyggda torpedbåtar, som 
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inte minst stormaktsflottorna ansåg vara 
det kanske största hotet mot huvud
stridskrafterna , slagskeppseskadrarna. 
Kravet att rationalisera har medfört den 
ur snäv svensk synvinkel kuriösa följden 
att våra fem torpedkryssare från sekel
skiftet nu hamnat i bandet om "Zerstö
rer". Ä ven om vi inte byggde dem för så
dant ändamål - de motiverades som "a
viso- och rekognosceringsfartyg"- är det 
inte fel att låta dem hamna i detta band . 
De var sannerligen inte några " kryssare" 
med sina 670 ton. Och den ensamma 
stävtorpedtuben under vattenlinjen väg
de väl relativt lätt vid valet av beteckning 
- två 12 cm och fyra 57 mm kanoner var 
onekligen fartygens huvudbestyckning. 
Nämnas kan väl även , att de fem finns 
under klassificeringen torpedkanon båtar 
- det är också acceptabelt med hänsyn 
till deras ringa fart, ca 19 knop. Den 
räckte inte till för att jaga torpedbåtar av 
samtida typer! 

Medan Krigsarkivet står för de utom
ordentliga ritningarna till Mode, Magne 
och Wale, har författaren tyvärr bara en 
dålig skiss ur Jane's för de fem Örnen
fartygen. Och, som sagt , bilder saknas 
totalt .. . 

Vad del l beträffar , är felaktigheterna 
om svenska torpedbåtar legio. I flera fall 
har Karlskrona örlogsvarv fått äran av 
torpedbåtsbyggen , som faktiskt utförts 
på Galärvarvet i Stockholm. Fock tror 
att " Min båten" är ett egennamn - därför 
har han också aktat sig för att kalla min
båtarna nr 3, 4, 5 och 6 för det - de be
tecknas torpedbåtar och detta trots att de 
ombenämndes till både stångminbåtar 
och srnngtorpedbåtar , innan de slutligen 
blev torpedbåtar av 3:e kl. Ja , de blev för 
all del både bevakningsbåtar med B
nummer och vedettbåtar så småningom. 
I fråga om vår serie 2. kl torpedbåtar 
med numren 5- 12, 14 och 15 påstår förf 
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helt sonika att de är byggda hos Berg
sund och Lindholmen - i själva verket 
byggdes två i Karlskrona , en på Galär
varvet och de tre sista på Motala verk
stad- men inte en enda på Lindholmen! 

I denna del är inte mindre än elva ty
per representerade av ritningar från 
Krigsarkivet , flera av dem t ex en "sido
vy", två däcksritningar och åtskilliga 
tvärsektioner. Om Sverige är misshand
lat i fråga om bilder , är vårt land snarast 
överrepresenterat i fråga om utmärkta 
ritningar , tack vare Krigsarkivet. 

Recensenten har hittat åtskilliga andra 
fel och konstigheter i del l och även del
gett Harald Fock flera sidor korrigering
ar. Att det är honom - och alla motsva
rande författare - omöjligt att undvika 
fel , det är självklart. I det fallet behöver 
vi inte gå till främmande språk för att 
konstatera hur slarvigt även seriösa skri
benter kan bära sig åt. Det tråkiga är väl, 
att i all framtid felaktigheterna i ett in
ternationellt standardverk av detta slag 
kommer att gå igen , varje gång den lilla 
svenska flottan kommer att beröras . Att 
fartygsuppgifterna i de stora marinerna 
är korrektare sammanhänger givetvis 
med att om dem existerar en rikhaltig lit
teratur med successiva förbättringar och 
tillrättalägganden . 

Det må vara, att Sverige sålunda är 
speciellt misshandlat i band l av 
"Schwarze Gesellen", ett slutomdöme 
om detta rent otroligt kompletta och de
taljerade verk över all världens torped
fartyg fram till 1914 kan ändå inte vara 
berömmande nog. Mot bakgrund av för
fattarens löfte att låta band 3 bli föremål 
för även svensk manuskriptgranskning 
kan man inte underlåta att rekommende
ra hela verket. Det är otvivelaktigt mer 
än väl värt sitt i svensk valuta onekligen 
högre pris än i tyska D-mark! 

K-E Westerlund 
Harald Fock. Schwarze Gesellen. 
Band 2, Z erstörer bis 1914. Koehlers 
Verlagsgesellschaft, H erford. 

Satellitkommunikation installerad hos Salen-företag i Göteborg 

Elektronikföretaget Jungner Marine AB 
som ingår i Salen-gruppen har installerat 
en satellitkommunikationsutrustning för 
utbildnings och demonstrationsändamål 
på sitt Göteborgskontor . 

SATCOM-utrustningen är av märket 
SAL-SATCOM typ 3055 M från Scienti
fic Attanta Inc . 

Kommunikation med fartyg till sjöss 
kan vara omständlig och långsam och 
ofta kan flera timmar gå förlorade innan 
man lyckas få kontakt med ett fartyg till 
sjöss eller vice versa . Detta kan avhjäl
pas med satellitkommunikation via In
marsat (tidigare Marisat) , vilket ger 
ögonblicklig world-wide kontakt mellan 
fartyg till sjöss och/eller det vanliga tele
fonnätet i land. 

Dessutom erbjuder SAL-SATCOM 

möjlighet till .kommunikation per telex, 
faximil occh dataöverföring med över 40 
kanaler enbart för telefonöverföring. Sa
tellitkommunikation praktiskt taget 
eliminerar risken för störningar och 
överhörning. 

SAL-SATCOM sänder genom en sta
biliserad antenn som är monterad i en ra
dar och antennen följer aktuell satellit 
oberoende av fartygets rörelser. 

SAL-SATCOM innehåller en sk Data 
Management Unit, vilken på instruktion 
från land eller fartyget kan transmittera 
data såsom position, maskinprestanda, 
lastuppgifter och bränsleförbrukning. 
Samma bolags SAL-FE Fuel Exonomi
zer är anpassad för att kontinuerligt lagra 
och på anmodan eller automatiskt sända 
iväg denna information . 
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RA SIN , BENGT 

ROSENIUS , FRANK 

RUDBERG, PER 

RYDKVIST, LARS GÖRAN 
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Ett händelserikt år. (Ordförandens tal vid 
nedläggande av ämbetet.) ..................... 196 
Försvarsbeslut 82- Marinen- Framtiden 

201 
Marinen i fred och neutralitet - fyller vi 
folkrättens krav? ................................ 11 
Amfibiebataljon. Några tankar kring en ny 
förbandstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

SCHÖN, EBBE 
SKOGLUND, HANS GÖSTA 

Folklore till sjöss ................................ 80 
Marin läkemedelsförsörjning förr och nu 

SVAHN, NILS 

SWEDLUND , STEN 
WACHTMEISTER , HANS 

- en expose . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
Lätta ylattackenheter :.... nuläge och 
utvecklingstendenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 125 
Ny ledningsorganisation i krig ......... 172 (102) 
säkerhetspolitiska konsekvenser av den 
nya havsrätten . ... . . . . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . 19 

Skellefteå hamn 
Vi står gärna till tjänst med 
vår bogserbåt om 3 000 IHK 

Hamnförvaltningen i Skellefteå 
Södra Hamngatan 35 
932 00 Skelleftehamn 

Tfn 0910-310 06 
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GENERATORAGGREGAT 
GENERATORER 
OMFORMARE 

Marin-Produkter AB 
Box 430 21 

100 72 STOCKHOLM 

WIRENS REDERI AB/ 

RUNE NILSSONS REDERI AB 

Utför allehanda transportuppdrag 

t i ll sjöss 

Tfn 0911 -18 000 941 00 PITEA l 

STÅLGROSSISTEN! 

BRÖDERNA EDSTRAND 
MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG JöNKöPING NORRKöPING SKELLEFTE.I. 
04Q/934100 08/238880 031152 0050 036.' 1652 90 0111116o oo 09tonroe.o 

MARINVARVET 
o 

FARÖSUND 
Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter. 

Svetsade stålkonstruktioner. 
Slipar för mindre och medelstora fartyg . 

Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-, 
snickar- och motorverkstäder. 

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER 
Marinvarvet, Fårösund 

tel. 0498/21400 Vx. 
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Då sekunder 
räknaskan 
räl l utrustning 
rädda liv. 

Konstruktion 
Båren är tillverkad av orange armerad galonväv, 
och har inbyggda längsgående förstyvningar av 
trä, vilket ger låg vikt. 
Fastbindningsremmarna av nylon är försedda 
med justerbara snabbkopplingar. stoppade 
dynor ger gott skydd mot stötar o. d. Samthga 
metalldelar är korrosionsskyddade. Fastbmd
ningsremmarna, lyftbanden och kopplingarna är 
förankrade i en genomgående insydd bärbands
konstruktion . Axelremmar fixerar den skadade 1 

båren vid lyft i fotändan. Den mjuka huvud
kudden är lätt avtagbar, för att medge storre 
rörelsefrihet , då båren används vid nedfirning av 
räddningspersonaL Allt ingående material är 
dimensionerat för att tåla stora påfrestningar. 
Längd: 2380 mm. Bredd: 390 mm. Vikt: 9 ,5 kg. 

~® .. 

Räddningsbår 
En helt nykonstruerad, avancerad bår för rädd
ningsarbete, utvecklad i samarbete med exper
ter inom olika räddningsorganisationer. Båren 
har flera fördelar jämfört med andra konstruk
tioner. Bland fördelarna kan närr.nas snabb
kopplingar på fastbindningsremmarna vilket 
medger att en skadad person kan spännas 
fast i båren på c: a 60 sek. Den skadade per
sonen ligger väl skyddad och fixerad under tran
sporten. Huvudet skyddas och hålls i läge av 
ett kraftigt huvudskydd med spännband. Armar
na ligger fixerade och skyddade vilket under
lättar lyft i t.ex. trånga schakt. Båren är försedd 
med sammanlagt 6 st. bärhandtag. För lyft eller 
nedfirning av den skadade i vertikalt läge är 
båren i båda ändarna försedd med lyftringar. 
För lyft av den skadade i horisontalläge är båren 
på sidorna utrustad med lyftband. 

Båren är avsedd för svåra räddningssitua
tioner inom brandförsvaret, industrin, sjörädd
ningen, fjällräddningen, försvaret etc. 

IR'VIN FALLSKA:RMS AB Krongjutargatan 9 A 774 00 AVESTA. 
Tfn 0226-570 60 



FFV FÖRSVARsMATERIEL S- 631 87 Eskilstuna 
Tel: 016- 11 02 00 



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

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

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

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

til lverkarna som garantera t kommer att kunna ge sina kunder al lt stöd 

under en lång framtid. 

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

M:ABJ:NDJ:ESEL 
Kronobe rgsg 21 1 12 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25 
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