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Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/83 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 10 oktober 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler Långa Raden 8 på skepps
hoimen i närvaro av 31 ledamöter och 2 särskilt inbjudna gäster. 

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamöterna Rolf Rhe
borg, Gösta Mö/ler och Stig Berge/in samt korresponderande ledamöterna Björn 
Nilsson och Fredrik Koch avlidit. 

3. Valdes ledamoten Olof Berge/in till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigsfar
tygs konstruktion . Maskin- och elektroteknik . Teleteknik" för år 1983-84. 

4. Informerade ordföranden om den donation i form av ett bildarkiv (ca 100 000 
bilder) , m m som gjorts av korresponderande ledamoten Karl-Erik Wester/und. 

5. Beslutade Sällskapet utdela stipendium och belöningar enligt följande : 

- Kapten Tomas Böök, Sjöfartsverket , 1.000 kronor ur Fabian och Ewa Tamms sti
pendiefond för utarbetande av informationsskriften "Sjötransporter i fred och krig" . 
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- Major Stellan Bojerud, Svea Livgarde, hedersomnämnande och penningbelöning 
1.000 kronor för hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln " Krigserfa
renheter, ekonomi och marint nytänkande - Lätt flotta 1945-1963". 

- Örlogskapten Stefan Engdahl hedersomnämnande och penningbelöning 1.000 kro
nor för hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln "Luftförsvar för 
ytattack 90". 

- Örlogskapten Gösta af Klint hedersomnämnande och penningbelöning 1.000 kro
nor för hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln "Kriterier för taktisk 
utslagning av örlogsfartyg" . 

- Örlogskapten Peter Holmström hedersomnämnande och penningbelöning 1.000 
kronor för hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln "Datorstöd vid 
styrning av flottans utbildning". 

- Ledamoten Per Balle hedersomnämnande och penningbelöning 1.000 kronor för 
hans ide, numera också realiserad, att använda eldrör och ammunition till40 mm au
tomatkanon m/36 i lavettage för m/48 för att förbilliga övningarna. 

- Örlogskapten Nils- Ove Jansson hedersomnämnande och penningbelöning 2.000 
kronor för hans utomordentligt förtjänstfulla arbete vid framtagning av underlag till 
ubåtskommissionens arbete. 

- Korresponderande ledamoten John Sjögren, teknologie doktor Karl-Axel Olsson, 
Kungl Tekniska högskolan, och ledamoten Arne Gärdin vardera silvermedalj och 
penningbelöning 2.000 kronor för deras arbete med fartygsskrov i plast , den s k sand
wich-konstruktionen. 

- Förre byrådirektören vid Materielverket Sven Landström silvermedalj och pen
ningbelöning 10.000 kronor för hans insatser vid framtagning av den lätta sjunkbom
ben ELMA. 

- Korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund guldmedalj för hans donation 
av det av honom skapade, unika bildarkivet över all världens örlogsfartyg jämte vissa 
uppslagsverk, m m. 

6. Föredrog ledamoten Rolf Öhman utdrag ur sin årsberättelse , betitlat "Försvars
industri; säkerhetspolitik och ekonomi" . 

Stockholm den 12 oktober 1983 

Per losulander 
sekreterare 
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Nr 6/1983 Ordinarie sammanträde i Stockholm den l november 1983 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i FMV-M plenisal i närvaro av 27 ledamöter (varav 25 val
berättigade). 

2. Förrättades val av tre styrelseledamöter och en suppleant varefter styrelsen, med 
undantag för ordförande och vice ordförande, har följande sammansättning 1983/84. 

Ordinarie ledamöter Cay Holmberg (omvald) 
Lars Norrseli 
Rolf Öhman 
Nils Swahn (nyvald) 
Ulf Rubarth (nyvald) 

Suppleanter Karl Andersson (omvald) 
Bengt Hertzberg 

Sekreterare Per Insulander 

3. Förrättades val av två revisorer och två suppleanter: 

Revisorer ledamoten Lars Werner (omvald) och 
ledamoten Gunnar-Bo Ericson (omvald) 

Revisorssuppleanter ledamoten Arne Gustafsson (omvald) och 
ledamoten Nils-Olof Tillberg (omvald) 

4- Förrättades val av valberedning: 

ledamoten Gösta Sundberg (sammankallande) 
ledamoten Bo Åsgård och 
ledamoten Karl-Erik Nylen. 

Samtliga omvalda. 

~- . - ~~stställdes årsavgiften för 1984 till kr 35:- , inklusive prenumeration på Tidskrift 
1 Sjovasendet, d v s oförändrad. 

6. Fastställdes sammanträdesdagar för år 1983/84 enligt följande : 

1983 December 08 
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1984 Januari 09 
Februari 14 
Mars 12 
April 09 
September 24 
November 01 
November 15 

December 05 

7. Förrättades inval av hedersledamot , landshövdingen i Blekinge län , fru Camilla 
Odhnoff. 

8. Förrättades inval av tolv ordinarie ledamöter, vilka upptogs i följande ordning: 

kommendörkapten 
överste 
kommendörkapten 
överingen j ör 
professor 
kommendörkapten 
överstelöjtnant 
marindirektör 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
kommendörkapten 

Torsten Lindh 
Ingvar Johansson 
Herman Fältström 
Lars Götherström 
Hans Röckert 
Göran Oljeqvist 
Rolf Kullberg 
Gunnar Karlsson 
Jan Wikberg 
Anders Malmgren 
Tomas Öhrwall 
Anders Hammar 

9. Förrättades inval av åtta korresponderande ledamöter, vilka upptogs i följande 
ordning: 

boktryckare 
chefredaktör 
skeppsredare 
örlogskapten (res) 
kommendörkapten 
byråchef 
örlogskapten (res) 
överstelöjtnant 

Nils Abrahamson 
Thorsten Rinman 
Sven H Salen 
Björn Sjunnesson 
Christer Ardell 
Anders Farne/l 
Bertil Köing 
John Stärnevall 

Stockholm den 15 november 1983 

Per losulander 
sekreterare 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i 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 1984 skall senast den l september 1984 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. Örlogsmanusällskapet 
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 1984 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 10186 
100 55 Stockholm 

senast den l september 1984. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i SjöväsendeL 
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Minnesteckningar 

Karl Ragnar Gierow 

Författaren, filosofie hedersdoktorn Karl Ragnar Gierow föddes i Helsingborg den 
24 april1904. Han började sin författarbana vid 21 års ålder. Från 1930 till1951 hade 
han anställningar vid P. A. Nordstedt och Söner förlag, Radiotjänst och Svenska 
Dagbladet. Under åren 1951-1963 var han chef för Dramatiska teatern. Han var en 
av de aderton i Svenska Akademien och dess ständige sekreterare 1964-1977. 

Under flera år var ständiga sekreteraren Karl Ragnar Gierow gäst vid Kungl Ör
logsmannasällskapets årshögtid . De, som då hade förmånen att under samvaron -
ofta långt in på småtimmarna - lyssna till hans kunskap om hav, fartyg och männi
skor, höra honom prisa den ro livet ombord och friheten till sjöss skänkt honom un
der hans resor till sjöss, fann att Karl Ragnar Gierow på ett alldeles speciellt sätt ha
de sitt hjärta i örlogsflottans Karlskrona och i örlogsflottan. 

Hans berättelser blev högtidsstunder. Sina erfarenheter inom vida fält och djuplo
dande reflektionerna klädde han i ett skönt språk, därtill inte sällan kryddat med en 
elegant avväpnande humor. 

Ar 1977 kallade detta Sällskap Karl Ragnar Gierow till dess hedersledamot. På 
högtidsdagen gav han i ett tal bakgrunden till sin samhörighet med örlogsflottan och 
Karlskrona. Slutorden föll i stort: 

"Vid midsommartid året 1845 vandrade en ung kvinna med sin lille fyraårige son 
vid handen från Björkholmen till en sorgegudstjänst i Amiralitetskyrkan. Hennes 
man styrmannen vid Kungl Maj:ts flotta hade under en långresa avlidit- 30 år gam
mal - och begravts i Lissabon. Den lille gossen blev min farfar." 

Härtill kan fogas att den unga änkan - Marie Jeanette Nilsson- var dotter till kof
ferdikaptenen Bernard Gierow, död i Karlskrona år 1823. Hennes farfar var också 
sjökapten, född i Barth i Vorpommern. 

I ett brev den 8 juni 1978 till detta Sällskap skrev hedersledamoten Gierow: 
"Bokstavligen från första stund, nämligen under vandringen från högtidsdagen, 

kände jag och delgav dess preses mitt behov att på annat än med blotta ord uttrycka 
min uppskattning dels av den utmärkelse, som Kungl Örlogsmannasällskapet visat 
mig, dels det livgivande umgänge som jag i dess krets haft glädjen att njuta. -- -

Jag ställer till Kungl Örlogsmannasällskapets förfogande 1.500 kr att enligt dess 
eget avgörande användas till belöningar. Utan att ställa villkor betraktar jag det som 
tänkvärt, att någon del av medlen finge bli ett stipendium åt en löftesrik elev vid 
Marinens gymnasieskola eller annars vid någon jämförlig läroanstalt, om den nämnda 
skulle upphöra. Beloppet står till förfogande från och med nu och utanordnas årligen 
så länge jag är vid liv." 

I brev 30 november 1978 höjde hedersledamoten Gierow stipendiet till3 .000 kr om 
året och gjorde några formella ändringar om utdelningen. "l förhoppning" - skrev 
Karl Ragnar Gierow- "att dessa ändringar inte lagt sten på Kungl Örlogsmannasäll
skapets börda förbliver jag dess tillgivne anhängare." 
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Den samhörighet med Kungl Örlogsmannasällskapet och med örlogsflottan, som 
han i ord och gärning visade, var fullödig . Den var nedärvd. 

Hedersledamoten Karl Ragnar Gierow avled i Stockholm den 30 oktober 1982. 

A v hedersledamoten 
Bengt Lundvall 

Sture Lindahl 

Översten Sture Lindahl avled i Danderyd den 22 oktober 1982. 
Han var född i Malmö den 18 oktober 1901 som son till bankdirektören Otto Lin

dahl och dennes maka Alma, född Pettersson. 
Efter studentexamen i Malmö 1921 blev Sture Lindahl samma år kadett vid kust

artilleriet. 
Han genomförde officersexamen vid Kungl Sjökrigsskolan 1924 och började sin 

tjänstgöring som fänrik inom minvapnet vid KA 2 i Karlskrona. Efter fyra år som in
struktionsofficer vid minkompaniet och vid KA 2 underbefälsskolor utbildades Lin
dahl vid Kungl sjökrigshögskolans allmänna kurs 1928-29 och genomgick året däref
ter signalofficerskurs. Åren 1932-1936 var Sture Lindahl regementsadjutant vid 
KA 2. 1936 utnämndes han till kapten och tjänstgjorde 1937-38 i sydkustens marin
distriktsstab. 

Sture Lindahl engagerade sig tidigt i frivilligutbildning och gjorde under tre de
cennier förnämliga insatser på flera områden inom frivilligrörelsen. Åren 1933-38 var 
han aktiv ledare och instruktör i både Karlskrona och Kalmarsunds frivilliga motor
båtsflottiljer. 

Då norra Gotland efter 1936 års försvarsbeslut skulle befästas placerades Sture 
Lindahl 1938 som stabsadjutant vid det nyorganiserade förbandet i Fårösund. Han 
deltog där i det intensiva pionjärarbetet under dåvarande överstelöjtnanten Gösta 
Mällers ledning då kustartilleriförsvarets krigsförband byggdes upp samtidigt som ut
bildningsförbandet KA 3 organiserades och befälsbostäderna i Fårösunds samhälle 
uppfördes. Viss erfarenhet för verksamheten i Fårösund inhämtade Sture Lindahl ge
nom en studieresa till finska kustartilleriförband efter vinterkriget 1940. 

Han bar under fem år en stor arbetsbörda i den nya staben då beredskapen tidvis 
var pressande. Efter utnämning till major 1942 avslutade Sture Lindahl sin period på 
Gotland med ett års tjänstgöring som stabschef. Under denna period hade Lindahl 
varit CM representant i styrelsen för Gotlands frivilliga motorbåtsflottilj. 

Efter tjänst som avdelningschef i Kustartilleriinspektionen åren 1943-46 utnämn
des Sture Lindahl till överstelöjtnant och återvände till Karlskrona där han innehade 
befattningen som stabschef vid Blekinge kustartilleriförsvar i två år och som batal
jonschef vid KA 2 i fyra år. 

Bland Sture Lindahls insatser på frivilligsidan under dessa år kan nämnas chefs
skap vid marinlottaskolor och att han var försvarsrepresentant i styrelsen för Ble
kingedistriktet av Röda korset . 
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Sture Lindahl avgick från tjänst som aktiv officer l oktober 1952 då han samtidigt 
utnämndes till överste å reservstat vid kustartilleriet. Han övergick då till civilför
svaret, inledningsvis som utbildningschef inom Blekinge och 1956 som lärare vid civil
försvarsskolan i Österskär. Han deltog i planerings- och uppbyggnadsarbetet av sta
tens civilförsvarsskola i Rosersberg och blev den förste chefen för dess befälsskola 
1961. Han avgick från civilförsvarsskolan med ålderspension 1966, men ställde under 
ytterligare några år sin stora erfarenhet och sin gedigna försvarskunskap till förfogan
de i tjänster för civilförsvaret. 

Sture Lindahls livsgärning spände över ett brett fält inom totalförsvaret. Han 
framstod som en kunnig och samarbetsvillig ledare som väl vårdade underlydande 
personal. 

Han efterlämnade vid sin bortgång makan Stina Margareta , född Pontin och sö-
nerna Björn, Christer och Ulf. 

A v ledamoten 
Per-Erik Bergstrand 

Sture Håkanson 
Enligt den bortgångnes önskan lämnas endast korta data för hans aktiva tjänst
göring. 

Ledamoten, kommendören Sture Håkanson avled den 24 december 1982. Han var 
född år 1884, son till vicekonsul Olof Håkanson. 

Sture Håkanson började vid Kungl Sjökrigsskolan 1899 och utnämndes till officer 
1905. Han gick minkurs vid KSHS 1911-12, blev kommendörkapten och chef för 
minskolavdelningen 1926. Ledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet 1929. Fartygs
chef på pansarskeppet Sverige 1934-35, varefter han utnämndes till kommendör och 
inspektör för minsvepningsväsendeL Chef för kustflottans spaningsavdelning 1937. 
Chef för Stockholms örlogsvarv 1938-44. 

Håkanson fick efter pensionsavgången uppdraget att planera för beredskapsför
läggning av flottans avrustade fartyg i s k "malpåse". 

Närmaste anhöriga är hustrun Stina, född von Geijer samt döttrarna, fru Viveka 
Nilsonne och fru Cecilia Silfverswärd. 

Sven Rosenberg 
Kommendör Sven Rosenberg avled den16mars 1983 i en ålder av 78 år. Han föddes i 
Stocl<holm 1904 såsom son till professor Otto Rosenberg och dennes maka Ottonie, 
född Benedicks. Sven Rosenberg utexaminerades såsom kursetta från Kungl sjö
krigsskolan och gjorde därefter en snabb karriär genom graderna- kommendörkap
ten av 2 gr 1943, av l gr 1946 och kommendör 1951. Som många andra unga sjöoffi
cerare på den tiden genomgick Rosenberg 1929 utbildning till marin flygspanare, men 
kom sedan att ägna sin mesta tid åt kvalificerade tjänster inom torpedvapnet. 
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. Till sjöss hade han under bl a beredskapsåren ett stort antal fartygschefs- och divi
SI~nschefsbefattningar på våra minnesvärda och idag nog så saknade stadsjagare. 
V:mtern 1~49-50 var han fartygschef på HMS Gotland under en långresa till Västin
dien och vmtern 1952-53 förde han befälet över l eskadern med kommendörstander
ten blåsande från HMS Göta Lejons masttopp. 

<:Jenom si~ to:pedtekniska specialisering fick Rosenberg många viktiga befattning
ar mom .~tbi~dm~gs- och förvaltningstjänst. Han var sålunda lärare i torpedlära vid 
Kungl Sjokngshogskolans allmänna kurs 1943-46 och var därunder 1945-46 tillika 
marina~tache i Oslo och Köpenhamn. 1948--51 var han- med ett avbrott för långre
san enhgt ovan-:- chef för torpedbyrån i dåvarande marinförvaltningen. Åren 1951-54 
var Rosenberg mspe~tör för torpedvapnet och ledde då även en utredningsgrupp, 
som studerade utnyttjandet av motortorpedbåtar i olika storleksklasser. 1954 efter
trädd~ han en annan av flottans torpedspecialister, nämligen kommendören J o han 
Gabnel Oxen~tier~a, såsom che~ för_ försvarets robotvapenbyrå inom flygförvaltning
en. Efter sex ars forordnande dar gick Rosenberg i pension 1962 i samband med en 
omorgani~_ation. Fram till år 1971 var han sedan anställd inom försvarets forsknings
anstalt, dar han arbetade med teknisk dokumentation. Hans breda tekniska kun
nande och erfarenhet parad med stor smidighet och samarbetsvilja synes här ha kom
mit försvaret till mycken nytta. 

Under sina många_ år i _torpedvapnets tjänst hann Sven Rosenberg att tillsammans 
~ed andr~ uppsl~gsnka SJÖofficerare och mariningenjörer anamma och utprova samt 
t~ll operativ ve_rkhghet framföra många av de uppfinningar och förbättringar, som lett 
till ett revolutiOnerande ökande av det svenska torpedvapnets prestanda. 
. Sven R?senberg var icke ~nbart fantasifull och iderik utan även en man med prak

tiskt tekmskt kunnande. Nagon torpedkamrat torde bättre än undertecknad minör 
kunna berätta om alla de projekt, som Rosenberg ensam eller i samarbete med andra 
varit inblandad i. Som ett exempel i denna korta minnesruna kan det emellertid räc
ka med __ ~t.t n~mn~ den s k "R~senbergsskärmen", som i anslutning till torpedgyro
s~op mojhggor m1dskeppsstyrnmg, varigenom de tidigare dikta roderutslagen åt om
vaxlande styrbord och babord elimineras. 

Rosenberg, invaldes_ 1~47 till_ ordinar_ie ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet 
och svarade ar 1951 for arsberattelsen 1 Torpedväsende. 
... Sven ~?senber,gs god_a sjö~annaegenskaper var honom till nytta såsom en av pion
Jarern~ for starbatsseglmgen mom flottan. Han skördade där framgångar även i in
ternationella sammanhang. 
S~som kursetta bland 26-orna höll Sven Rosenberg kamraterna väl samlade. Per

sonhgen var han en trivsam och vänlig samt lugn och sansad man, som levde upp till 
begreppet "Mild i sättet - stark i sak". 

Närmast anhörig är makan Märta, dotter till amiral Otto Lybeck och dennes 
hustru Ingeborg, född Boström. 

A v hedersledamoten 
Fredrik Taube 
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Bengt Nordenskiöld 

Generalen Bengt Nordenskiöld , hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet av
led den 28 januari 1983. 

I dag är i morgon historia. - När det gäller den förre flygvapenchefen general 
Bengt Nordenskiöld och hans aktiva tid som chef är uttrycket en sanning med modi
fikation. Hans tid och hans gärning är förutom historia alltjämt i hög grad levande 
och utgör i många stycken en ledstjärna för framtiden. 

Inte bara hans namn också hans verk spänner därigenom över och sammanbinder 
flera yrkesverksamma generationer. 

Trots att Bengt Nordenskiölds chefstid , 1942-54, ligger förhållandevis långt till
baka är minnet utav honom på något sätt tidlöst. Det är därför inte bara vi , som nu 
befinner oss i Flygvapnets ledning och som i unga år hade Bengt Nordenskiöld som 
dynamisk chef, som upplever och känner hans medverkan även på nuet. Det är för
underligt hur också den unga generationen upplever hans namn som levande . Och så 
tror jag att det med rätta kommer att förbli . 

När Bengt Nordenskiöld vid över 90 års ålder hade ett samtal med mig i anledning 
av mitt tillträde som flygvapenchef, kände jag det som en förmån att få uppleva det 
personliga stödet från den gamle generalen. Hans stämma var något sprödare än förr 
men i grunden oförändrad och lika respektingivande. Men det har aldrig varit tonfal
let som ingivit respekt det var innehållet, ärligheten, rättframheten i det han sa som 
gjorde det . 

Bengt Nordenskiöld var en chef som visste vad han talade om. Han var ingen skriv
bordsgeneral , som styrde utan praktisk förankring . Trots att han fick sin flygutbild
ning sent skaffade han sig praktisk erfarenhet genom att allt som oftast själv delta i 
flygövningarna. Han var öppen för våra synpunkter, även om han ibland kunde verka 
provocerande. Men han lät oss också snabbt förstå när vi var ute i ogjort väder. Ti
digt insåg Bengt Nordenskiöld teknikens möjligheter och betydelse för våra flyg
stridskrafter. Kravet på kvalitet blev oeftergivligt, eftersom han insåg den bistra 
verkligheten i vår omvärld. I själva verket var även detta ytterst ett uttryck för om
sorg om människan i vårt samhälle och i vårt försvar. Att ha ett försvar utan materiell 
kvalitet var för honom ett cyniskt betraktelsesätt. 

Men Bengt Nordenskiöld insåg klart, att ingen materiel och inga de mest sofistike
rade anläggningar fungerar om inte människor med rätt utbildning , skicklighet och 
djärvhet är satta att sköta dem. Människan stod med andra ord ändå i centrum. 

Sådan var han, krävande mycket av sig själv , men också mycket av andra . En man 
med förmåga att entusiasmera, analysera och även kritisera. En man som ställde må
let högt och offrade all sin kraft för att nå det . Jag tror att få haft sådan anledning 
som han att känna tillfredsställelse med resultatet. 

Flygvapnet och Sveriges försvar har mycket att tacka Bengt Nordenskiöld för. 

Av generallöjtnant 
Sven-Olof Olsson 
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Fredrik Koch 

F. överläkaren och marinläkaren l. gr i reserven Fredrik Koch föddes den 7 april 
1907 och dog vid nyss fyllda 76 år den 8 juni 1983. Han. var född i Uppsala men blev 
lundensare genom att fadern John Koch kallades till den ordinarie professuren i fysik 
vid Lunds universitet. Fredrik kom också att bli inskriven vid detta universitets me
dicinska fakultet och hade därmed tagit det första steget på den bana, som skulle le
da till att han med tiden blev en erkänt skicklig kirurg och framstående läkare över 
huvud taget. 

Som medicine kandidat sökte han utbildning till marinläkare. Han hade alltid känt 
en speciell dragning till flottan. I den gamla tidskriften "Vår Flotta" hade han som 
barn praktiskt taget lärt sig att läsa, berättar han i en uppsats "Läsandets nöje" i es
säsamlingen "Böcker, läsning, skepp". Efter fackutbildning vid Flottans sjukhus i 
Karlskrona blev han marinläkarstipendiat och fick sin första sjökommendering som 
fartygsläkare i "N a jaden", tillika avdelningsläkare för skeppsgosseavdelningen och 
därmed även ansvarig för HMS "Jarramas". Året därpå hade han turen att bli kom
menderad som andre fartygsläkare på HMS "af Chapman" under den resa 1934 som 
skulle bli skeppets sista, en verklig långresa över Atlanten till Västindien och Nord
amerika. Dessa sjökommenderingar i unga år på seglande skepp lade grunden till 
hans stora och under hela livet förblivande intresse för sjölivet, samfärdseln på ha
ven, segelsjöfartens historia, sjökrigskonsten, speciellt under de seglande skeppens 
tid, då den fick sin fulländning i England under Nelsonepoken; Lord Nelson blev ock
så för honom vad Mahan kallade "the Embodiment of Sea Power". 

Dessa intressen blev fördjupade och moderniserade, inriktade på vår tid med krigs
skad~r och kri~ssjuk~ård under beredskapsårens kommenderingar på pansarskepp 
och Jagare och mte mmst under den första sjökommenderingen som andre läkare på 
hj.~l_Pf~rt~get "Munin", en rekvirerad Sveaångare som ombyggts till sjukvårdsfartyg. 
FolJdnktlgt nog blev han sedan förste fartygsläkare på lasarettsfartyget "Prins Carl", 
som "Munin" fick heta sedan fartyget inköpts av marinen och ytterligare anpassats 
för ändamålet. 

Kochs intresse för krigsskador och krigssjukvård hade redan 1940 möjliggjort att 
han med kungligt brev på fickan fick bedriva krigskirurgiska studier under sex veckor 
vid tyska krigslasarett. studierna bedrevs dels vid ett centralt s k "hemortslasarett" i 
Brussel (Belgien var ju ockuperat och räknades som hemort) och dels vid fältlasarett 
i Nordfrankrike, t o m vid Pasteurinstitutet i Paris och vid ett amerikanskt Röda 
Korssjukhus. De öppna erfarenheterna av allt detta redovisade han i Svenska Läkar
tidningen nr 2/41. Hans intresse för krigssjukvård tog sig också senare i livet uttryck i 
en av honom skapad stiftelse, som genom stipendier gjorde det ekonomiskt möjligt 
för marinläkare att studera krigsskador och krigskirurgi utomlands i länder med ak
tuella erfarenheter. 

Fredrik Koch var en flitig medarbetare i medicinska tidskrifter liksom i Tidskrift i 
Sjöväsendet under hela fyrtiotalet. Redan före kriget hade han medverkat i svenska 
"Hygi~a" och den ansedda "Archiv fiir klinisch e Chirurgie", som vände sig till en in
ternatiOnell läsekrets. Förutom rent medicinska uppsatser publicerade han andra all
männa eller- oftast- sjömilitära ämnen. Tidigare har nämnts essäsamlingen "Böc-
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ker, läsning, skepp", som chefen för Lundgrens bokhandel i Lund utgav i en person
lig upplaga 1975. På liknande sätt gav sydsvenska Dagbladet ut en samling uppsatser 
om Trafalgarkampanjen, tryckta i tidningen, och Allhems förlag 1972 en liten vackert 
tryckt och illustrerad krigskirurgisk studie "Lord Nelsons blessyrer". Om detta ämne 
hade docenten hållit en föreläsning under ett kirurgmöte i Stockholm. Allvarliga pro
fessorer och docenter i en packad föreläsningssal applåderade den historiskt och ki
rurgiskt sakkunnige föreläsaren för det intressanta föredraget. 

Fredrik Koch hade många talanger . Han hade en god sångröst och färdighet att 
agera. Detta plus ett för rollen lämpligt utseende gjorde honom till en självklar prin
sessa Uarda i det klassiska Lundaspexet. Många fartygsbesättningar har också haft 
nöje av hans visor och berättelser. 

De akademiska studierna måste skötas trots sjökommenderingar och andra akti
viteter. Han blev medicine licentiat och promoverades till medicine doktor 1944. 
Han var först biträdande lärare i kirurgi vid universitetet och sedan docent från 1948. 
En av hans elever, nuvarande docenten Knut Haeger har omvittnat att "han var en 
medryckande föreläsare men hans verkliga storhet som lärare och föredöme var vid 
sjuksängen. För honom var kirurgins och medicinens grundbegrepp heligt: patienten 
först och främst! Han vann också alla patienternas förtroende både som läkare vid 
Allmänna sjukhuset i Malmö och som överläkare och styresman vid Kristianstads la
sarett, hans sista aktiva befattning. 

Fredrik Koch var sedan 1952 gift med sångerskan och skådespelerskan Gaby Sten
berg. Han invaldes 1958 i Kungl Örlogsmannasällskapet som korresponderande leda
mot, en uppmärksamhet som han högt värderade. Han följde med intresse Sällska
pets verksamhet och var alltid mån om att närvara vid högtidssammanträdena i no
vember. I sin civila gärning var han hela livet en god talesman för marinen och spe
ciellt flottan . 

A v hedersledamoten 
Oscar Krokstedt 

Björn Nilsson 

Teknologie doktor , direktör Björn Nilsson , avled i Stockholm den 9 maj 1983. Han 
var född i Jönköping 1918, där han avlade studentexamen vid Högre allmänna läro
verket 1937. Studierna fortsatte vid Tekniska högskolan i Stockholm, där Björn Nils
son blev tekn lic. 

Som assistent vid Högskolan och som anställd vid Nämnden för televisionforskning 
kom Björn Nilsson tillsammans med Hans W erthen att spela en avgörande roll vid ut
vecklingen av vårt lands televisionssystem. 

Industrianställning vid Svenska Radioaktiebolaget och verksamhet som laborator 
vid Försvarets forskningsanstalt lade grunden till hans fortsatta karriär vid kvalifice
rade svenska elektronikindustrier. Han blev 1959 vice vd vid Nefa, 1969 vid Philips 
teleindustri (sedermera Philips Elektroindustrier AB). 
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I denna befattning stod Björn Nilsson kvar tilll979, då han inträdde som vice ord
förande i bolagets styrelse. Under hans ledning utvecklades företaget till ställningen 
som en av den internationella Philips-koncernens teknologiskt mest avancerade en-
heter. . 

Nilsson med sin stora arbetskapacitet och med sitt utvecklade samhällsansvar full
gjorde på ett föredömligt sätt uppgifter som ordförande i Institutet för verkstads
teknisk forskning , som styrelseledamot i Sveriges Mekanförbund och i PK-banken, 
som universitetskanslersämbetets utredare av förbättrad datautbildning och som re
geringens utredare av den framtida ställningen och strukturen för Försvarets forsk
ningsanstalt. 

För sina framstående insatser promoverades Björn Nilsson för ett år sedan till tek
nologie hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola . I högskolans motivering, som ger 
en täckande bild av hans insatser för den teknologiskt-industriella utvecklingen i vårt 
land, anges, "att han starkt engagerat sig för tillkomsten och tillväxten av en avance
rad elektronisk industri i Sverige. Hans insats har kraftigt bidragit till den betydande 
omfattning, som denna industri har i dag". 

Inom Ingenjörsvetenskapsakademin var Björn Nilsson- i kraft av sin kunskap , sitt 
engagemang för den tekniskt industriella framtiden för vårt land och sin utpräglade 
förmåga att utan åthävor åstadkomma samlade , hållbara lösningar i komplicerade 
frågor - en av de ledande ledamöterna. 

Dessa egenskaper tillsammans med hans djupa försvarsintressen var av stort värde 
även för Kungl Krigsvetenskapsakademin och Kungl Örlogsmannasällskapet, av vil
ka Björn Nilsson var ledamot. 

A v hedersledamoten 
Ove Ljung 

Rolf Rheborg 

Konteramiral Rolf Rheborg avled den 8 aug under tjänstgöring som försvarsattache 
vid svenska ambassaden i London. 

Rolf Rheborg föddes i Göteborg den 7 mars 1922 och var son till kommendörkap
ten l gr (int) Sigurd Rheborg och hans maka Stina f. Weijdling. Han blev student i 
Karlskrona 1940 och fänrik 1943, kapten 1952, kommendörkapten 2 gr 1960, av l gr 
1963, kommendör 1969 och konteramiral 1973. 

Karriären blev som synes snabb och omfattade utbildning till ubåtsofficer, allmän
och stabskurs vid Sjökrigsskolan samt kurser vid Försvarshögskolan. sjökommende
ringar i ubåtstjänst bl a som fartygschef på ubåtarna Svärdfisken och Sjöborren , 
flaggadjutant i Chefen för Kustflottans stab, ubåtsflottiljchef, varvades med stabs
tjänstbefattningar i marinstaben bl a som chef för sekt 3 tillika personalkårchef, lära
re vid Militärhögskolan, chef för sjökrigsskolan, milostabschef vid Södra Militärom
rådet och slutligen försvarsattache i London. 
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Med energi och inlevelse grep han sig an de uppgifter som förelades honom. Hans 
stora kunnande, ärliga och framsynta sätt präglade hans tjänst i flottan . Som perso
nalkårchef och chef för Sjökrigsskolan , kom hans stora intresse för sina medmänni
skor till sin rätt. Ingen möda sparades att söka hjälpa de officerare eller kadetter som 
på ett eller annat sätt hade problem. 

Uppgiften som försvarsattache löste han framgångsrikt och skapade därigenom re
spekt och aktning för det svenska försvaret . 

I kamratkretsen var han uppskattad för sitt utåtriktade, rättframma sätt och för 
sin strävan att alltid göra rätt. 

Kamratföreningen Flottans Män visade han stort intresse bl a genom att aktivt 
deltaga i grundandet av lokalavdelningen i Kristianstad. 

Rolf Rheborg efterlämnar maka Ingegerd, född Klinga , sonen Hans samt döttrarna 
Agneta och Anne. 

A v ledamoten 
Per Broman 

Gösta Möller 

Generalmajoren Sven Gösta Möller avled i Karlskrona den 23 september 1983. 
Han var född i Karlskrona den 15 juni 1887 och var son till bankdirektören Carl 

Möller och dennes maka Inga, född Bengtsson. 
Efter skolgång i Karlskrona tog Gösta Möller studentexamen där 1907 och blev un

derlöjtnant vid kustartilleriet efter avlagd officersexamen vid Kungl Sjökrigsskolan 
hösten 1910. 

Under skoltiden och subalternåren var Gösta Möller en framstående idrottsman 
och tillhörde som sprinter den svenska friidrottens elit. Han behöll sitt intresse för fy
sisk fostran och friluftsliv under hela sin livsgärning. 

Under de första officersåren tjänstgjorde Möller som gymnastikofficer på Kungs
holms fort och instruktör i artilleritjänst såväl vid fast som rörligt kustartilleri och vid 
KA 2 stamskoloL 

Efter genomgång av Kungl sjökrigshögskolans allmänna kurs och stabskurs åren 
1918-21 tjänstgjorde Gösta Möller under 20-talet som kadettofficer vid Sjökrigssko
lan och som stabsofficer i marinstaben och i chefens för Kustartilleriet stab. Under en 
nästan 10-årig stabstjänstperiod hade han samtidigt förordnande som lärare vid både 
Sjökrigsskolan och Sjökrigshögskolan. Vid sidan av stabs- och lärartjänst höll Gösta 
Mölh!r kontinuerlig kontakt med trupptjänsten och deltog årligen i fälttjänstövning
ar, luftförsvarsövningar och krigsövningar i olika delar av landet. Han var under den
na period även kommenderad till Tyskland för studier av kustbefästningaL 

Då Gösta Möller 1931 återvände till Karlskrona för ordinarie tjänstgöring hade re
duktionen i 1925 års försvarsbeslut slagit igenom så att det rörliga kustartilleri han 
lämnat tio år tidigare nu förde en tynande tillvaro . Utbildningsenheten var reducerad 
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från bataljon till det kompani där Möller nu fick chefskapet. Hästarna hade försvun
nit och materielen drogs med handkraft och med hjälp av någon enstaka ombyggd 
jordbrukstraktoL Med energi, iderikedom och stark övertalningsförmåga startade 
Möller ett förnämligt återuppbyggnadsarbete. Artilleriets rörlighet återställdes 
hjälpligt genom förhyrning av motorfordon . En kader unga duktiga officerare gavs 
utbildning i skolor och kurser och knöts till den rörliga tjänsten. 

Gösta Möller utnämndes till major i Kustartilleriet våren 1935 och tillträdde be
fattningen som stabschef i Vaxholms fästning. 

1936 års försvarsbeslut innebar bl a att Gotland skulle befästas med ett permanent 
kustartilleriförsvaL Gösta Möller blev mannen som skulle leda förberedelser och ge
nomförande av den omfattande uppgiften att samtidigt organisera fredsförbandet 
Gotlands kustartillerikår och bygga upp kustartilleriförsvaret bestående av kanon
batterier och mineringar på norra Gotland. Få torde ha varit bättre rustade än Gösta 
Möller för uppgiften . 

Hans goda yrkeskunskap och intellektuella skärpa kombinerad med uppfinnings
rikedom, stenhård vilja och goda kontakter i departement och ämbetsverk borgade 
för att kraftprovet klarades med glans. 

I förberedelserna ingick bl a sjömålsskjutningar och samövningar med armeför
band på Gotland med ett detachement ur KA 2 under Möllers befäl. 

Sedan Gösta Möller stått till olika myndigheters förfogande för ytterligare för
beredelser, förordnades han l juli 1938 som chef för det nyuppsatta förbandet som 
förlades till Fårösund och blev senare under samma år utnämnd till överstelöjtnant. 
1940 utnämndes han till överste och chef för Gotlands kustartilleriförsvar, tillika chef 
för Kungl Gotlands kustartillerikåL 

Gotlandsåren präglades av intensivt och hårt arbete. Befästningar, tjänstebyggna
der i övrigt och familjebostäder uppfördes, materiel och förnödenheter av olika slag 
anskaffades under smart och initiativrik ledning. Att kustartilleriförsvaret på Got
land snabbt blev stridsdugligt och kunde hålla hög beredskap efter världskrigets ut
brott var i mångt och mycket Gösta Möllers personliga förtjänst . 

l juli 1941 återvände Gösta Möller till Karlskrona nu som nyutnämnd chef för sitt 
gamla regemente KA 2 och två år senare utnämndes han till chef för Blekinge kust
artilleriförsvar. 

De organisatoriska förändringar som för Sydkustens del följde av 1942 års försvars
beslut innebar att de uppgifter som befälhavande amiralen i Karlskrona hade haft i 
egenskap av kommendant i Karlskrona fästning skildes från amiralens övriga uppgif
ter och lades på den nya befattningshavaren som kustartilleriförsvarschef. 

Återigen fick Gösta Möller visa prov på sin organisationstalang och förmåga att 
entusiasmera sina medarbetare till insatser utöver det vanliga. Mot bakgrund av hän
delserna i världskriget med den tyska tillbakaryckningen i Ryssland och den svenska 
regeringens strävan att avveckla den tyska permittenttrafiken genom Sverige hölls 
beredskapen på hög nivå under lång tid. Arbetet i den nya kustartilleriförsvarsstaben 
var under dess första år hårt pressat. 

Försvarsbeslutet innebar sådana ökade utbildningsbehov vid KA 2 att regementets 
kasemer vid Vallgatan blev helt otillräckliga. 
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Eftersom de sista delarna av armens fredsförband i örlogsstaden dragits in, stod 
grenadjärkasernerna vid Gräsvik tomma men de var synnerligen nedslitna till följd av 
bristande underhåll under 30-talet. 

Regementets lokalisering vållade debatt . Möller som förordade flyttning till Gräs
vik drev efter vanligheten sin vilja igenom. Efteråt har man kunnat konstatera att det 
var ett framsynt och klokt beslut. 

Gösta Möller avgick som kustartilleriförsvarschef i Karlskrona i samband med ål
derspension 1947. Han erhöll därvid utnämning till generalmajor, ett synnerligen väl
förtjänt bevis på uppskattning av en fullödig krigsmannagärning. De vapenslagskam
rater som tjänstgjort under Gösta Möller minns honom som en kunnig, sträng och 
mycket fordrande chef. Samtidigt ägde han stor förmåga att uppmuntra och entusias
mera sina medhjälpare. Han var en charmerande sällskapsmänniska. Han sjöng, spe
lade luta och var en oöverträffad historieberättare. 

Efter sin pensionering var Gösta Möller under ett antal år engagerad i Översty
relsen för ekonomiskt försvar , där han medverkade i planläggningen av krigstrans
porter av olika slag. Han blev ledamot av Örlogsmannasällskapet 1939 och hedersle
damot i sällskapet 1947. 

Minnet av Gösta Möller och hans insatser för det svenska försvaret och samhället 
hålls levande. 

Gösta Möller efterlämnade barnen Gunnar, örlogskapten och Dagmar gift med 
kommendörkapten Thor Å-son Widell . 

A v ledamoten 
Per-Erik Bergstrand 

Stig Bergelin 

Framlidne konteramiralen Stig Bergelinföddes i Karlskrona den 20 september 1905. 
Han var son till 1:e marinintendenten Oscar Bergelin och dennes maka Sigrid, född 
Hallström. Han tillhörde den kategori av sjöofficerare som aldrig behövt tveka om 
sitt yrkesval. Under uppväxtåren i Karlskrona väcktes och mognade tidigt det intres
se för sjön och för marinen som kom att sätta sin prägel på hans livsgärning. 

Marin mångsidighet, organisationsförmåga och stor arbetskapacitet var några av 
de ledaregenskaper som utmärkte Bergelin redan från starten 1927. Betecknande för 
hans allroundkunnighet är att han under olika perioder anförtroddes ledande be
fattningar både inom marinförvaltningen och marinstaben . 

Ba,kgrunden härtill var att han efter KSHS allmänna kurs 1934-35 valde högre 
nautisk kurs. Detta ledde till en flerårig, väl meriterad tjänst vid marinförvaltningens 
nautiska avdelning, kombinerad med tjänst som lärare i navigation på sjökrigsskolan 
och - sommartid - som navigeringsofficer vid flygplankryssaren Gotland, tillika 
flaggadjutant på Sjökrigsskoleavdelningen . Dessa regelbundet återkommande sjö
kommenderingar bidrog till att Bergelin fick sitt stora intresse för sjötjänst väl tillgo-
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dosett. Sammanlagt tjänstgjorde han under sin sjöofficersbana mer än 15 år till sjöss, 
förutom sex månader 1936--37 i civil oceansjöfart under tillfällig anställning i Rederi 
AB Transatlantic. . 

Under andra världskriget var Bergelin två år, 1942-44, chef på jagaren Gävle och 
efter kriget blev han, efter befordran till kommendörkapten , först sekond och däref
ter 1948 chef på kryssaren Tre Kronor. Tjänsten som chef för l. jagardividionen i 
Kustflottan - alla torpedofficerares önskebefattning vid denna tid - innehade Berge
lin 1950--51. Sitt sista befälstecken till sjöss halade han våren 1956 efter ett års tjänst 
som eskaderchef. 

Efter jagartjänsten 1944 övergick Bergelin från den tekniska tjänsten till stabs
tjänst med placering vid marinstabens organisationsavdelning. Samtidigt var han lä
rare i navigation vid sjökrigshögskolans högre kurser samt i sjökrigföring vid flyg
krigshögskolan. Hans gedigna kunskaper togs i anspråk i flera större utredningar. 
Som assistent vid nautiska avdelningen medverkade han i 1941 års försvarsutredning 
och efter kriget ingick han som expert i 1945 års försvarskommitte . Han var också 
1948-50 ledamot i marinens reglementskommitte . 

Chef marinstabens organisationsavdelning var Bergelin 1951-53 och 1953-54 var 
han överinspektör för sjöbefälsskolorna. År 1955 utnämndes han vid 49 års ålder till 
kommendör vid flottan. Hans tidigare meriter kunde anses predestinera honom att 
sedan bli chef för sjökrigsskolan. Så blev det dock ej. I stället blev han för en tre
årsperiod 1956--58 chef för Bergaskolorna. Försvarshögskolan genomgick han 1957 
och de två följande åren avslutade han som chef för sektion 2 sin tjänst i marinstaben. 

År 1959 återvände sedan Bergelin till sin födelsestad och till den tekniskt-admini
strativa tjänsten i befattningen som chef för Karlskrona örlogsvarv, där hans auktori
tet och organisationsförmåga bl a var en tillgång vid den genomgripande omorga
nisationen av förvaltningstjänsten och tillkomsten av ett civilt varv i örlogsstaden. 

År 1963 utnämndes han till konteramiral inom marinen och t f chef för Marinkom
mando Syd och den befattningen - som "Karlskronas siste amiral" - innehade han till 
pensionsavgången tre år senare. Efter att ha lämnat den aktiva tjänsten avslutade 
han fullt logiskt sin karriär som den förste verkställande direktören i AB Karlskro
navarvet. 

Stig Bergelin blev 78 år. Han kunde förvisso på äldre dar med tillfresställelse se till
baka på en allsidig och fullödig livsgärning inom Marinen när hans liv så tragiskt och 
meningslöst ändades i förtid genom ett oförklarligt knivdråp i hemstaden Karlskrona 
den 5 oktober 1983. 

Närmaste anhöriga är makan Marianne, född Nyqvist samt barn och barnbarn. 

A v ledamoten 
Bengt Lind af Hageby 
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KARLSKRONAVARVETS 
PRODUKTPROGRAM 

CG 29 SAM 
Fj arrsty rd. aku stisk. magne ti sk 

självgående minsvepfarkost 
Längd 18.0 m. bredd 6.0 m 

deplaceme nt 19 ton 

Kustbevakningsfartyg 
Längd 28.9 m. bredd 5.4 m. 

deplacement 82 ton 

LANDSORT 
M inröjningsfartyg ( minjakt och minsvepning ) 

Längd 47,5 m. bredd 9,6 m. 
deplacement 360 ton 

OPV/KORVETT 
H avsövervaknings-/ubåtsjaktfartyg 

Längd 6 1.8 m, bredd 9.6 m 
deplacement 560 ton 

CARLSKRONA 
Minutläggnings-och skolfartyg 
Lä ngd 105.7 m, bredd 15.2 m. 

deplace ment 3300 ton 

t:-42~~ 
CG 40 

Kustbe vakn ingsfartyg 
Längd 40.6 m. bredd 6.7 m. 

deplacement 21 O ton 

SPICA III/STOCKHOLM 
Ytanackfartyg ( robotfartyg) 
Längd 50.0 m. bredd 7.5 m 

deplacemen t 320 ton 

V ÄSTERGÖTLAND 
Ubåt 

(tillverkni ng i samarbete med Kockum s) 
Längd 48.5 m. bredd 6.0 m 

deplacement J 070 ton 

Kw Y 
KARLSKRONAVARVET 

KARLSKRONAVARVFT AB 
Bo~ !001! . S-.l7l 24 K~rbkron~ . Sv.cdc-n 

Te\ ~tl J ;<i~ l"'JJO Te-le• 4)050 KKRV S 

Ordförandens anförande vid nedläggningen 
av ämbetet den 15 november 1983 

De senaste årens konstaterade och möj
liga kränkningar av svenskt sjöterritori
um har givit en skarp belysning åt mari
nens uppgifter samt våra möjligheter och 
begränsningar för att lösa dem. Jag vill 
göra några reflexioner över detta mot 
bakgrund av de uppgifter totalförsvaret 
har enligt den målsättning som gäller. 
Den målsättningen säger bl a 

- att totalförsvaret skall vara fredsbeva
rande 

- att under fredstid och under krig mel
lan främmande makter varunder Sve
rige är neutralt skall försvarsmakten 
avvisa kränkningar av vårt territorium 

- för det tredje, vid angrepp skall för
svarsmakten möta detta och i det 
längsta förhindra att angriparen får 
fast fot på svensk mark. 

I alla tre faserna har de marina strids
krafterna en klart framträdande roll. 
Den fredsbevarande uppgiften söker 
man uppnå genom en fast och stark sä
kerhetspolitik. Där försvarspolitiken ut
gör en viktig del. Med ett efter förhål
landena starkt svensk försvar skall det 
framgå att vi är beredda att möta på
tryckningar och hot varifrån de än kom
mer och därigenom skapa stabilitet i 
Norden. 

Den andra uppgiften innebär att vi 
skall visa att kränkningar av vårt ter
ritorium inte accepteras och att vi kom
mer att ingripa med kraft däremot. Det 
är en militärgeografisk självklarhet att 
eventuella kränkningar främst kommer 
över vår gräns till sjöss och i luften. 

Den tredje uppgiften - att hindra 
angriparen få fast fot på svensk mark- är 

i sin inledande fas för vårt havsomflutna 
land en sjö- och luftoperativ uppgift. 

Jag kommer i fortsättningen endast 
att beröra den marina verksamheten och 
främst uppgifterna under fred . 

Vi har under den senaste tiden vid ett 
flertal tillfällen haft att ingripa mot be
dömda kränkningar av främmande ubå
tar. Visserligen har - ännu inte - någon 
ubåt kunnat tvingas upp till ytan. Men 
den kraftfulla insats som gjorts med alla 
tillgängliga resurser har klart visat om
världen vår bestämda avsikt att inte tole
rera några intrång. Jag vågar påstå att 
detta givit effekt, var en varningssignal 
till dem som försökt eller ämnat försöka 
utnyttja svenska farvatten för syften, 
varöver man kan spekulera men som vi 
ej vet. 

Händelserna har också lett till utveck
ling av vår taktik och framtagning av ma
teriel för att möta incidenter av detta 
slag. Incidenterna har även medfört att 
marinen ofta kommit i blickfånget och 
massmedia har belyst och diskuterat den 
sjöoperativa verksamheten. Det finns 
anledning vara tacksam härför - ute i 
samhället har intresset för marinen ökat 
i hög grad, och vi känner det som ett 
uppmuntrande stöd i vår verksamhet. 

De har visat att det finns en kampan
da, en vilja hos marinens personal att ge 
sitt yttersta för att lösa sådana uppgifter. 
Det tal som förekommit om reglerad ar
betstid, för mycket övertid m m är helt 
överdrivet. 

Den brist som kan påtalas gäller inte 
personalens vilja och förmåga , nej , den 
hänför sie; till de materiella resurserna. 

Från Orlogsmannasällskapets sida är 
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det angeläget att få uttala ett erkän
nande till helikopterpersonalen som gått 
ut på företag efter företag , till fartygens 
besättningar som dygn efter dygn legat 
till sjöss och till personalen i lednings
centraler som under långa tider lett en 
svår verksamhet . Och även de som ge
nom tekniska innovationer förbättrat 
möjligheterna att ingripa effektivt med 
anpassade vapen bör ihågkommas i detta 
sammanhang. 

Den vikt ÖB fäster vid denna del av 
marinens verksamhet framgår av ÖB 
programplan , där han säger: "Övervak
nings- och ubåtsskyddsförmågan i fred 
förbättras. Åtgärder vidtas för att för
bättra ubåtsjaktförmågan i fred och un
der neutralitet inom flertalet marina hu
vudsystem. Detta innebär framför allt 
att övervakningen förstärks genom an
skaffning av ett lätt flygplansystem, fasta 
undervattensbevakningssystem, hydro
fonbojsystem och vedettbåtförband. 

Vår ingripandeförmåga förbättras ge
nom anskaffning av incidentvapen, tidi
garelagd anskaffning av minröjnings
fartyg och genom att fartygsburen ubåts
jakt återskapas med planerad anskaff
ning av robotbåtar (kustkorvetter) ." 

Uttrycket "fartygsburen ubåtsjakt 
återskapas" är intressant. Från Örlogs
mannasällskapet har länge hävdats att 
det helikopterburna ubåtsjaktsystemet
i och för sig effektivt - måste komplet
teras med ubåtsjaktfartyg för att ge sys
temet uthållighet och flexibilitet (se bl a 
ordf anförande 15 nov 1982). I nu lig
gande fartygsanskaffningsplaner blir det
ta tillgodosett . 

Ingripande vid incidenter och för
stärkning av resurser härför är dock en
dast ett av de problem marinens ledning 
har att brottas med. Som är väl bekant 
har försvaret att arbeta inom krympande 
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ramar , både personellt och ekonomiskt 
samtidigt som nya uppgifter tillkommer , 
t e ubåtsskydd. I strategiskt samman
hang har man samtidigt konstaterat en 
tyngdpunktsförskjutning av de militära 
intresseområdena mot norra Europa, till 
Skandinavien, vilket naturligtvis borde 
ställa krav på ett bibehållet starkt 
svenskt försvar. Det är därför nödvän
digt att kraftfullt prioritera vidmakthål
lande och förnyelse av materiel för krigs
organisationen. 

Detta har tvingat marinens ledning att 
inom de krympta ramarna söka finna 
möjligheter att avsätta erforderliga me
del för anskaffning av fartyg , av kust
artilleriförband, av vapensystem. Den 
väg man tvingats välja är en minskning 
av fredsorganisationen, rationalisera, ef
fektivisera, göra sammanslagningar av 
myndigheter, avyttra mark och anlägg
ningar som ej oundgängligen erfordras. 
ÖB i programplanen: "För att öka sä
kerheten att nå uppsatta besparingsmål 
är det nödvändigt att vidta långtgående 
fredsorganisatoriska åtgärder främst på 
Västkusten. Även andra delar av mari
nen berörs" . 

För Västkustens del är nu planerings
inriktningen att på grund av kostnads
skällämna Nya Varvet och koncentrera 
verksamheten till KäringbergeL Därmed 
avslutas den nästan 300-åriga epok var
under flottan haft Nya Varvet som sin 
stödjepunkt i väster. Det är förvisso en 
smärtsam operation. 

Den är nödvändig för att kunna vid
makthålla och förnya krigsorganisatio
nen. Det är nödvändigt att ge de stridan
de förbanden och dess behov av materiel 
prioritet. Jag vill peka på några exempel 
på materielanskaffning. Inte långt här
ifrån, i Karlskronavarvets skrovhall, lig
ger flera fartyg på stapelbäddarna och 
under färdigställande . 

Två robotbåtar och ett bevaknings
fartyg, två minfartyg. 

På vapensidan har den nya sjöro
boten, Rb 15 , kunnat utvecklas enligt 
planerna och är på väg in i systemet. 

Kustkorvetter, fyra till antalet, kom
mer att beställas inom den närmaste 
framtiden . Fartygstypen har fått benäm
ningen "kustkorvetter" just för att de 
blir en kombination av robotbåt och 
ubåtsjaktfartyg, där den senare funk
tionen orsakat typbenämningen. Ett far
tyg med förväntad allsidig användbarhet 
för de många marina uppgifterna . 

Nya ubåtar är under utveckling. 
Ytterligare minjaktfartyg beställs. 
För kustartilleriet förses tunga KA

förband med långräckviddig ammuni
tion. 

Utveckling av nytt sjöfrontsystem på
börjas. 

Nya minutläggare anskaffas . 
Tre rörliga tunga KA-bataljoner or

ganiseras och uppsättning av amfibie
bataljoner påbörjas så småningom. 

Antalet tunga helikoptrar med ubåts
jaktkapacitet kommer att öka till 14. 

Dessa exempel på utveckling och för
nyelse är positiva och ett resultat av 
prioriteringar av krigsförbanden. Vi ser 
de sjöoperativa systemen utformade mot 
framtidens behov, kvalitativt. Antalet 
enheter blir dock alltjämt lågt och inom 
många viktiga områden, bl a för viss am
munition, har man tvingats senarelägga 
anskaffning. 

Det är en styrka att vi själva inom lan
det kan ta fram materiel, fartyg, vapen, 
ha kunskap, förmåga och kapacitet som 
håller vägen mot framtiden öppen. 

Framtidsperspektivet ger anledning 
till några reflexioner. Som nytiiiträdd 
ordförande i Örlogsmannasällskapet for
mulerade jag min handlingslinje inom 
sällskapet så här: 

- att lära av det förflutna 
- att arbeta i nuet 
- att se mot framtiden . 

Många av ledamöterna har en kanske 
40-årig tid i marinen bakom sig med den 
rikedom på upplevelser, kunskap och er
farenheter detta innebär. Och dessa om
sätts på nutiden , på dagens verksamhet. 
Nuet , som skall vara en plattform för 
framtidsutvecklingen , eller som någon 
uttryckt det "framtiden, nuets dotter" . 
Denna serie av länkar , förfluten tid -
nuet - framtiden , är inte något statiskt 
utan en del av en lång, oändligt lång 
kätting , vars obrukade del alltjämt döljs 
i kättingboxen medan det rasslande nuet 
passerar klyset och det förflutna ligger 
stilla bort mot ankaret. 

Varje del, varje länk, varje fas är bety
delsefull . Men allra viktigast är blicken 
framåt , mot vad som skall komma. Nuti
den för marinen är bekymmersam med 
de snäva ramar vi har att hålla oss inom. 
Men innehållet i ramarna är av hög kva
litet, både personellt och materiellt. Det 
borde vara en bra plattform för utveck
lingen mot framtiden , och det är den 
plattformen som den äldre generationen 
sjöofficerare kan lämna av till dem som 
skall föra marinen vidare. Vi här vet alla 
vilken viktig del marinen har i det för
svar, vars målsättning jag inledningsvis 
berörde. Men den vetskapen får inte va
ra begränsad till oss själva, den måste fö
ras ut och bli en likadan självklarhet som 
värnplikt och flygplanprojekt . Behovet 
av örlogsfartyg och kustartilleri som en 
oumbärlig del av vårt försvar i fred, vid 
neutralitet och i krig borde vara uppen
bart för både allmänhet och politiker i 
större utsträckning än idag. Kränkning
arna av det svenska sjöterritoriet har 
bl a också inneburit att intresset för och 
kunskapen om vårt sjöterritorium och 
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sjöförsvar vuxit. Detta är en god platt
form för marinens framtidsutveckling. 
Det är väsentligt bredda denna platt
form ytterligare genom att fortsätta spri
da kunskap om Sveriges havsomflutna 
belägenhet och om behovet av sjöför
svar. 

Kungl Örlogsmannasällskapet har det
ta som ett av sina syften . 

Avslutningsvis vill jag önska min efter
trädare , ledamoten, konteramiralen Jan 
Enquist, lycka till och framgångsrika år 
för Kungl Örlogsmannasällskapet. 

Med dessa ord nedlägger jag för sista 
gången mitt ämbete. 

B. Rasin 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98 

Med en kombination av 
målsökning och tråds rning 

har man full kontroll 
ända till dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper ä r under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradeträdstyrnings- och av Sveriges stö rsta industrikoncerner med 
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. V ärt nya företags-märke 
unik precision och läng räckvidd vid hög fa rt. ä r en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både tens och moderna produktionsanläggn ingar 
då det gä ller vapenplattformar och mål. har samverkat ti ll den positiva utveckling som 

- FFV upplever 

;~-----------------------VF'V Försvarsmateriel 631 87 EsKi lstuna 
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OF SELF-DEFENCE 
Flygburna radarsystem. !K-utrustningar. 
Spaningsradar får luftvärnssystem. Marina 
radar får luft- och ytspaning. FUR-system 
får spaning och navigation i mörker. Laser
avståndsmätare. Sidtittande radar får kust
och havsövervakning. Datorer. 

Försvarselektronik får flygvapnet, 
armen och marinen. Avancerade system base
rade på radar-, laser- och infrarödteknik. 

The electronic art of self-defence by 
Ericsson. 

ERICSSON Ericsson Radio 
Systems 

ER ICSSON RADIO SYSTEMS AB , BOX 1001 , 43126 MOLNDAL 
TE LE FON. 031-671000, TE LEX : 20905 ER l CM l 

Ledamoten 
BENGT SCHUBACK 

Får vi "larm" i tid? 

Viceamiral Bengt Schuback är militärbefäl
havare i Södra militärområdet. 

Behov av och kvalitet på underrättelser för operationer 

Anförande vid Kungl Örlogsmannasäll
skapets högtidssammanträde den 15 no
vember 1983. 

En historisk lärdom 
År 219 f Kr bröt Hannibal upp från Nya 
Cartagena i Spanien. Därmed började 
det andra puniska kriget . Efter kända 
strapatser tog han sig så småningom till 
slätten vid Po, där han vilade ut ett slag 
vid Milano. När han på våren 217 f Kr 
bröt upp igen hade romarna hunnit ut
skriva fyra nya legioner som - tillsam
mans med återstoden av den gamla hä
ren - grupperades längs Hannibals san
nolika framryckningsväg söderut. 

Hannibal gick över Appeninerna, ge
nomkorsade träskmarkerna kring floden 
Arnos nedre dalgång och kom i kontakt 
med den del av den romerska hären som 
stod under befäl av den nyvalde romer
ske konsuln Caius Flaminius. 

"Efter att ha slagit läger för att låta 
hären vila ut skickade Hannibal ut kun
skapare som återvände med upplysning
en att Flaminius stod vid Arretium. 
Därefter satte han igång sina vanliga ut
forskningar och bildade sig med hjälp av 
kunskaparnas rapporter en uppfattning 
om de framkomliga vägarna, den politis
ka inställningen i den landsända han 
skulle marschera igenom, möjligheterna 
att förnya förråden och - det viktigaste 
av allt - konsulns temperament och all
männa personlighet. Han fick veta att 

Flaminius var stolt , utmanande och ned
låtande och ytterligt självsäker på grund 
av sina segrar över gallerna under det fö
regående konsulatet (det var nu andra 
gången han beklädde ämbetet). Polybios 
kallar honom "folksmickrare och dema
gog". Han gällde också för att vara lätt
retad och i vredesmod "ytterligare benä
gen för att hemfalla åt sina naturliga 
svagheter" . Hannibal beslöt sig för att 
reta honom". (Leonard Cothell- Fiende 
till Rom.) 

Ett exempel på som ren rutin bedriven 
tillämpad underrättelsetjänst! Lägg här
till den ingående kunskap om den ro
merska legionens organisation, utrust
ning och stridssätt som Hannibal förvär
vat under en lång utbildning och två tidi
gare slag mot romerska härar . 

Dessa underrättelser och tidigare kun
skaper utnyttjar Hannibal för att locka 
Flaminius i en fälla , där han utnyttjar 
terrängen maximalt och bl a ställer upp 
sina trupper dolda av en förutsedd mor
gondimma från SJOn Trasumennus. 
Hannibal lät hela den fientliga förtrup
pen marschera förbi, anföll sedan över
raskande och vann en fullständig seger. 
Efter att han tillintetgjort Flaminius och 
15 000 romerska soldater med en egen 
förlust på högst l 500 man ligger vägen 
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till södra Italien och Rom öppen för ho
nom. 

Hannibal hade uppenbarligen en myc
ket väl fungerande underrättelsetjänst. 
Han kände mycket väl sin motståndare. 
Han var utomordentligt väl förtrogen 
med terrängen, Trots att han opererade i 
fiendeland. Han satsade på att utnyttja 
fiendens svagheter. 

En stormakt/supermakt har per defini
tion överlägsna militära resurser. Den 
som har skapat och kan utnyttja dessa 
stora resurser vill naturligtvis att just 
mängden och styrkan i dem skall fälla 
utslaget, inte oberäkneliga inslag av list 
och genialitet. En romersk härförare un
der de puniska krigen tog gärna till en 
taktik, där segern skulle garanteras den 
som hade de tyngsta vapnen och flest 
välutbildade soldater. Så har stormakter 
burit sig åt alltsedan dess; amerikaner 
och ryssar i andra världskrigets slutskede 
satsade på massivt understöd och opera
tiv försiktighet. Till sjöss är liknande 
exempel den brittiska flottans operatio
ner under Jellicoe i första världskriget 
och det amerikanska uppträdandet- lett 
av Nimitz - under slutfasen av andra 
världskriget. Amiralerna Beatty i det 
första fallet och Halsey i det andra tog 
risker som kunde ha lett till nederlag. 
Risktagning var kanske mer berättigad 
hos von Manteuffel, Rommel, Hipper 
och Kurita . De sökte sin tids puniska fin
ter, därtill tvingade av styrkerelationer
na. 

Mål för underrättelsetjänsten 
Jag ~iii påstå att den motståndare vi kan 
komma att ställas emot hellre strävar ef
ter enkelhet, tyngd och styrka och ett 
högt operationstempo i sin krigföring än 
att konstra till den. Säkerhet i operatio
ner är viktigt, den underlättas om över-
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raskning kan uppnås - det ingår i plan
läggningen. Men puniska finter ingår in
te. 

Visst vore det bra om fiendens plan
läggning kunde avslöjas i tid och ge oss 
förberedelsetid - så kallad förvarning. 
Men det kan en underrättelsetjänst bara 
klara av under utomordentligt gynnsam
ma förutsättningar och med en osannolik 
tur. Historien visar att även om en an
fallsplan och anfallstidpunkt avslöjas så 
finns ingen trygghet i förutsägelse. Om 
vi avslöjar den i god tid (osannolikt) och 
tror på den (också osannolikt) så kan vi 
vidtaga erforderliga förberedelser, vilka 
då i sin tur gör verkstäBandet av åtmins
tone just den planen osannolikt. 

Stormakternas politiska reaktioner 
och politiska handlingar låter sig icke 
förutsägas. Det lär oss historien. Men 
det finns mönster i deras militärpolitiska 
agerande och det finns operativa och 
taktiska doktriner, det finns lednings
strukturer och det finns förband av olika 
slag, vars organisation, utbildning, ut
rustning och vapensystem går att analy
sera. Kunskap om alla dessa ting ger in
sikt i hur militära maktmedel kan kom
ma att utnyttjas mot oss. Den kunska
pen får inte bara finnas hos de profes
sionella underrättelsemänniskorna - den 
måste finnas hos alla beslutsfattare inom 
det militära försvaret. 

På hösten 1980 hotade en sovjetisk 
militär intervention i Polen. Det vidtogs 
militära förberedelser, gjordes inkal
lelser och vid månadsskiftet novem
ber-december verkställdes också upp
marsch längs den polska gränsen. Inne
bar detta att en sovjetisk inmarsch i Po
len var omedelbart förestående- vad var 
avsikten? Det kunde ingen utanför Sov
jetunionen säga, bara gissa. 

I Sverige kunde vi följa förberedelser-

na, vi var också tämligen på det klara 
med hur inmarschen skulle gå till om den 
blev av. Vår underrättelsetjänst kunde 
bedöma förutsättningarna för ett ingri
pande men vi kunde inte förutsäga 
framtiden, d v s svara på frågorna om 
och när. 

Det var ett enkelt läge, så till vida att 
endast en akut kris pågick i närområdet, 
varför allt militärt agerande kunde stäl
las i relation till denna enda kris . 

Bilden blir långt svårare att tolka i en 
situation där vårt land hotas med an
grepp, samtidigt som maktblocken för
bereder militära åtgärder mot varandra. 
Det bör dock kunna klarläggas vilka mi
litära förutsättningar som föreligger. Vi 
kan troligen också klarlägga tidsförhål
landena och kanske tidigaste anfallstid
punkt mot oss. Men vi kan inte räkna 
med att förutse om angreppet kommer. I 
ett sådant läge är tyvärr analyser av den 
så kallade normalbilden i fredstid av 
mindre värde. I den situationen är näs
tan ingenting normalt. Det blir svårt att 
läsa ut motiven i vad som händer när det 
finns så många motiv bakom skeendet. 
Vi kan aldrig räkna med att få veta om vi 
behöver förbereda oss på det värsta- det 
enda vi kan göra i en sådan situation är 
att vidga och fördjupa kunskapen om 
hur det händer om det händer och - just 
förbereda oss på det värsta. 

Uppföljning av normalbilden har 
självklart sitt givna värde när det gäller 
att kontinuerligt studera vad som hän
der. Den är ett viktigt kunskapsuppbyg
gande instrument. Men en uppföljning i 
fred av vad som händer hos stormak
ternas militära enheter i vår omedelbara 
omvärld får ej göra att man stirrar sig 
blind på förändringar av normalbilden. 
Förändringarna anger enbart att något 
nytt börjar hända. Innebörden av det 

blir troligen förborgad för oss . Det är 
dock viktigt att registrera varaktiga för
ändringar eftersom angriparens militära 
potential då verkligen förändrats. 

Stormakternas militära agerande i krig 
förbereds genom utbildning och övning
ar i fred . Och i fred- i dag- måste visat
sa så mycket som möjligt av vår under
rättelsekapacitet på att analysera hur 
stormakternas olika militära funktioner 
verkar. Och det på såväl det tekniska 
och taktiska som på det operativa pla
net. 

Sammanhanget mellan teknisk 
- taktiska och operativa 
underrättelser 
Manöverprestandan hos presumtiva 
fienders attackflygplan måste vara bety
delsefull att känna till för våra jaktpilo
ter. Kännedom om sökprestanda hos en 
sjömålsrobot är naturligtvis bokstavligt 
talat livsviktigt för en robotbåtchef som 
plötsligt kan befinna sig framför den an
flygande roboten. Det ter sig närmast 
självklart att den sortens tekniska kun
skap måste utnyttjas redan i fred i vår ut
bildning. Inom vårt underrättelsesystem 
är också dessa funktioner tillgodosedda. 

Hur stormaktens bataljoner och kom
panier uppträder vid försvar och anfall, 
hur stormaktens fregatter, helikoptrar, 
flygplan och ubåtar samverkar vid ubåts
jakt, hur en attackdivision lägger upp sin 
anflygning för att undvika luftförsvar 
och säkerställa verkan i sitt anfallsmål -
allt är av största betydelse för våra tak
tiska beslutsfattare. Det är särskilt vik
tigt att de känner till en motståndares 
svaga punkter. Kunskapen om angripa
ren måste finnas hos skyttebataljonsche
fen, ubåtschefen, resp jaktstridsledaren. 
Det duger inte att avvakta en under-
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rättelseföredragning när beslutet måste 
fattas inom minuter, kanske sekunder. 
Har vi organiserat och förmedlat sådan 
kunskap så att den finns där den behövs? 
Den frågan bör vi ställa oss ständigt i vår 
övningsverksamhet. Det finns annars en 
risk att våra förband blir skickliga att 
försvara sig mot övningstrupp från 
grannregementet, minfartygen och mål
flygdivisionen. 

När vi har kunskap om stormakternas 
materiel och taktik känner vi också 
grundstenarna, grundkomponenterna i 
deras operativa system. Vi kan se vilka 
medel och metoder som är möjliga att 
utnyttja för att lösa operativa problem. 
Vi kan aldrig vara helt säkra på att vi har 
all kunskap och vi kan aldrig veta säkert 
vilket av flera alternativa möjligheter en 
stormakt kommer att välja. Men genom 
att försöka se den operativa problemati
ken i sitt integrerade sammanhang, och 
genom att utnyttja den kunskap vi har 
om komponenterna kan vi komma nära 
sanningen. I analysen av stormaktens 
operativa system bör vi kunna se inte ba
ra deras möjligheter utan också kon
statera vilka brister och svagheter som 
framträder. Våra operativa studier och 
krigsförloppstudierna ger oss här värde
fullt underlag för närtiden resp i det 
längre perspektivet. 

En angripares operativa svagheter bör 
ägnas alldeles särskild omsorg i vår ana
lys. Det måste nämligen vara lönsamt i 
krig att genom våra åtgärder ytterligare 
försvåra det som fienden redan har svå
righeter med. Det är vidare bristerna 
och s~agheterna som tvingar honom till 
röjande förberedelser av olika slag och 
som tvingar honom att söka kompensera 
luckor i sitt operativa system genom att 
utnyttja för uppgiften mindre lämpade 
förband . 
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Ett exempel: En brist på effektiva 
minröjningsförband vid kustinvasion sö
ker angriparen kompensera i sin krigs
plan genom att tidigt t o m före krigsut
brottet - slå ut våra minfartyg. Det an
kommer på den operativa ledningen att 
förutse sådana handlingsmöjligheter och 
vara beredda på att lägga ut minering
arna redan i fred eller tillgripa andra 
okonventionella lösningar. J ag vill ha 
sagt att en nödvändig grund för vår verk
samhet i krig måste vara kunskap, upp
byggd i fred och omfattad av inte bara 
underrättelseofficerare utan i minst lika 
hög grad även av operationsledningarna. 

Sintsatser 
Vår underrättelsetjänst ger oss under
rättelser - pusselbitar. De tekniska bi
tarna måste sammanställas av tekniker . 
De taktiska bitarna av taktiker och de 
operativa bitarna av operatörer. Det 
finns ingen anledning att tro att de här 
uppgifterna är enklare - kräver mindre 
kvantitet och lägre kvalitet av sina ut
övare- än arbetet med vår egen teknik , 
taktik eller operativa metodik . Insatser 
här kan ge ett rikt utbyte på alla nivåer. 

Stormakten är stereotyp i sin metodik 
just för att han är en stormakt som ge
nom sin mäktighet är predestinerad till 
att föredra en romersk ångvältstaktik. 

Vi har redan i dag många av de pus
selbitar vi behöver. I kris och vid krig 
kommer vi att få långt fler pusselbitar än 
vi kan smälta. Många kommer att vara 
fel. Det väsentliga blir då 

- att vi har erfarna militärpolitiska ana
lytiker med god kunskap om stormak
terna 

- att underrättelsetjänsten har förmåga 
att hantera ett mångdubblat informa
tionsflöde 

- att operationsledningarna har "an
griparkunskap" nog att dra snabba 
och korrekta slutsatser 

- att våra taktiker har "angriparkun
skap" nog att dra snabba och korrekta 
slutsatser 

- att vi rätt utnyttjar angriparens svaga 
punkter. 

Får vi larm i tid? 
Larm har vi. Frågan är om vi utnyttjar 
kunskapen på bästa sätt. Det ankommer 
på oss själva att ge vår utbildning och or
ganisation ett sådant innehåll att vi kan 
nyttiggöra oss indikationerna i tid. 

v 

~ Blekingefabrikerna 
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GOOD AS GOLD. 

När en ankarkätting 
från Ljusne får det 
slutliga beviset på sin 

ofelbarhet, godkännan
destämplarna, är det med ett 

allvar och en noggrannhet, som kunde 
vara hämtad direkt från Kungl. Myntverket. 
Ankarkätting för offshore är nämligen idag 
en ytterst sofistikerad produkt. 

Oljeletningen till havs har snabbt kom
mit att vända upp och ner på alla begrepp 
när det gäller ankarkätting. Medan ett van
ligt fartyg ligger för ankar någon enstaka 
procent av sin tid, befinner sig en oljeplatt
form ständigt till ankars. Oavsett väder, vind 
och sjöhävning måste borrplattformen alltid 
ligga i exakt läge ovanför sitt borrhål, om 
inte borrsträngen ska böjas eller brytas av. 

Verksamheten på en borrplattform kostar 
runt l /2 milj. kronor varje dag, och du inser 
kanske då hur viktigt det är att förankringen 
är perfekt. 

Vår senaste och högsta kättingkvalitet {i 
branschen benämnd K4) tillverkas av en spe
cialstållegering, som bara några få kvalitets
stålverk i världen kan klara. Tillverknings
processen kantas av en oändlig rad av test
och kontrollstationer. Hela produktionen 
följs dessutom av kontrollanter från de klass
ningssällskap, som i slutändan ska godkän
na kättingen för offshorebruk, länk för länk. 

~~CD 
Box 503, 820 20 Ljusne, telefon 0270-650 00. 

Marknadsledande i världen på offshorekätting. 

l ~ 

THORSTEN KALLERDAHL Thorsten Kallerdahl är pensionerad marindi
rektör och har under sin aktiva tjänst i många 
år tjänstgjort vid Västkustens Örlogsbas och 
minröjningsför:band. 

Skonerterna L 'Aigle och Amiral Puke. 
En historisk återblick på de båda fartyg 
som byggts på Nya Varvet 

När Karl XII år 1699 - sedan man nog
grannt rekognoscerat Götaälvsmynning
ens södra strand - beslöt att anlägga 
skeppshamnen Nya Varvet vid Billing
berget, innebar detta att verksamheten 
på Gamla Varvet vid Stigberget succes
sivt skulle avvecklas och överflyttas till 
den nya örlogsbasen. Att denna över
flyttning tog mycket lång tid - över 
hundra år- hade flera orsaker, som skul
le föra alltför långt att här gå in på. Ör
logsetablissementet i Göteborg kom 
emellertid på så sätt att under avsevärd 
tid fördelas på två områden, Gamla Var
vet eller Byggnadsvarvet och Nya Var
vet, som användes för förläggning och 
utrustning av fartygen och kom vanligen 
att kallas Nya Skeppshamnen. 

Efter hand övertog dock Nya Varvet 
verksamheten på Gamla Varvet, men 
det skulle dröja till 1806 innan chefsäm
betet överflyttades. sjukvården, som sis
ta funktion, överfördes inte till Nya Var
vet förrän 1825. Den relativt intensiva 
fartygsbyggnation, som fram till 1700-ta
lets mitt ägt rum på Gamla Varvet, kom 
dock aldrig att flyttas över till den nya 
basen, utan anförtroddes från 1752 åt in
nehavaren av deti Gamla Varvets ome
delbara närhet anlagda varvet Viken. En 
del fartygsbyggen lades även ut på entre
prenad på andra varv inom Göteborgs
regionen. 

Nya Varvet blev därför aldrig något 
egentligt nybyggnadsvarv. Ansatser i 

denna riktning förekom dock under 
årens lopp men kom aldrig till utföran
de. Således fanns planer 1798 att på Nya 
Varvet bygga en brigg. Eskaderchefen 
framhöll emellertid i ett yttrande "att en 
stapelbädd på detta varv endast kunde 
uppslås i samband med hela anläggning
ens fullständiga iståndsättande". En un
dersökning visade att det blev mer eko
nomiskt att bygga det planerade fartyget 
på Gamla Lödösevarvet. 

Intressant och kanske för de flesta 
okänt är, att det under 1800-talet dock 
byggdes två mindre skonertriggade se
gelfartyg på Nya Varvet, för övrigt de 
enda nybyggen, som ägt rum på detta 
varv. Ritningsunderlaget var detsamma 
för båda fartygen, som därför i allt vä
sentligt blev helt lika. 

Fartygen hade följande dimensioner: 

Längd i vi 
Bredd 
Djupg. 
Deplacement 

21,7 m 
6,1 " 
3,26 " 

85 ton 

(73,33 fot) 
(20,40 ,) 
(11,00 ,) 
(4040 f') 

Bestyckningen utgjordes av 2 st 3 
pund' kanoner och 6 st 12 pund 
karronader. 2 

l) Kanonernas storlek mättes efter vikten 
pund av kanonkulorna. 

2) Kort slätborrad, för närstrid avsedd artil
leripjäs. Namnet härledes ur orten Carron 
i Skottland där karronader gjöts första 
gången 1774. 
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storsegel, toppsegel, stagfock , övre 
och undre läsegel, samt sb och bb bred
fock). 

Besättningslistan upptog 3 officerare, 
3 underofficerare och 32 meniga. antalet 
kunde dock variera något beroende på 
expeditionens syfte. 

Marinen hade 1812 inköpt en skonert, 
"Experiment", från Amerika för 12000 
rdr banco. Denna var byggd i New York 
1808. Detta fartyg fick nu utgöra modell 
för de båda vid Nya Varvet byggda sko
nerterna. Noggrann uppmätning av sko
nertens skrov utfördes i Karlskrona 
1825, varefter uppgjorda ritningar till
ställdes chefen vid Göteborgs Escader . 
Samma ritningar användes även vid byg
gandet av två andra skonerter "Falk" 
och "Aktiv". De båda vid Nya Varvet 
byggda fartygen fick namnen "L'Aigle" 
(II) och "Amiral Puke". 

Skonerten "L' Aigle" (Il) 
Skonerten "L'Aigle" (II) sjösattes den 
17 juli 1833 efter tre års byggnadstid. 
Dopet förrättades under högtidliga for
mer av kronprins Oscar I. Fartyget fick 
sitt namn efter en från Karlskrona till 
Göteborg överförd skonert "L'Aigle" 
(I). Detta fartyg var ursprungligen en 
svensk kofferdiskonert " Två Bröder", 
som tagits av fransmännen men återta
gits av svenskarna och införlivad i flottan 
1813. Fartyget var emellertid i ytterst 
dålig kondition och måste utrangeras re
dan 1831. " L'Agle" (II) avsågs nu ersät
ta den slopade skonerten. 
På våren 1834 utrustades "L'Aigle" för 
sin första expedition med premiärlöjt
nant Sahlberg som chef. Fartyget skulle i 
Karlskrona förena sig med en eskader 
under kommendörkapten Gyllengranats 
befäl. Man blev nu i tillfälle att provsegla 
skonerten. Liksom sin förebild, "Ex-

238 

periment" , visade hon sig vara en god 
seglare och gjorde upp till 9 knop , ehuru 
det blåste helt lätta vindar. "L'Aigle" 
besökte den 30 juli Tullgarn och hade då 
äran att segla med prinsen av Oranien 
och svenska kronprinsparet ombord. Ef
ter omkring 14 dagars övningar i Öster
sjön under kronprinsens befäl , vars be
fälstecken var hissat på fregatten "af 
Chapman", detacherades skonerten och 
avseglade till Nya Varvet , dit den an
lände den 20 september varefter den av
mönstrades . 

Åren 1840 och 1844 var "L'Aigle" 
rustad för expeditioner till Medelhavet. 
Fartyget ingick då i en eskader vars 
uppgift bl. a. var att skydda svenska och 
norska handelsfartyg mot angrepp från 
sjörövare tillhörande s. k. barbaresk
staterna (Marocko, Algeriet, Tunis och 
Tripolis). 

Trots att allmän fred efter N apale
onkrigen rådde , förorsakade dessa sjö
rövare handeln i Medelhavet mycken av
bräck, varför handelsfartygen måste 
konvojeras eller på andra sätt skyddas. 
De mindre sjömakterna tvingades dess
utom att sluta "freder" för att handels
fartygen skulle få passera oantastade. 
Detta innebar att dessa stater måste 
lämna betydande tributer i form av 
penningar eller varor, såsom trä, tåg
virke, kanoner eller ammunition. För att 
ordna dessa mellanhavanden med bar
bareskstaterna, sändes ambassadörer , 
som ofta var chefer på de utsända örlogs
fartygen . Dessa chefer utvaldes med stor 
omsorg för att med framgång kunna ut
föra sina grannlaga uppdrag, i vilket 
bl. a. ingick att skaffa fördelaktiga avtal 
med dessa sjörövarstater. 

I syfte att äntligen få slut på sjöröve
riet och avskaffa dessa nesliga och föröd
mjukande tributer sändes på hösten 1844 

,\ 

en sammansatt nordisk eskader av sex 
örlogsfartyg - två danska, tre svenska 
och ett norskt - för att med ett gemen
samt uppträdande i närheten av maroc
kanska kusten ge eftertryck åt de nordis
ka makternas krav på kejsaren av Ma
rocko , som då var den mäktigaste furs
ten i barbareskstaterna. Chefsfartyg i 
denna eskader var fregatten "Josephi
ne" , vars fartygschef kommendörkapten 
Karl U/ner gemensamt med generalkon
sul Ehrenhoff skulle föra underhandling
ar med Marocko. Sedan i april 1845 ett 
fördrag blivit avslutat i Larache, åter
vände fartygen hem. 

Genom detta fördrag upphörde tri
buterna till dessa sjörövarstater , liksom 
de penningkrävande "present- och am
bassadexpeditionerna" till Medelhavet. 

De båda Medelhavsexpeditionerna 
1840 och 1844--45 blev mycket ansträng
ande både för skonerten och dess långt 
ifrån sjövana besättning. Fartygschef 
1840 var premiärlöjtnant Johan Lillie
höök. Rustning ägde rum den 9 april, 
och sedan besättningen intrimmats någ
ra dagar, lämnade "L'Aigle" Nya Varvet 
den 5 maj i sällskap med systerfartyget 
" Falk", som utrustats i Karlskrona. chef 
på "Falk" var premiärlöjtnant Erik 
Adolf Printzensköld. 

Resan över Nordsjön och Engelska ka
nalen gick bra. Men ute på Atlanten blev 
fartygen genom storm skilda åt. Den 23 
maj siktades Kap San Vincent och den 28 
maj anlände Lilliehöök till Gibraltar, 
vars hamn i regel var samlingsplats för 
fartygen under dessa expeditioner. Det 
dröjde emellertid endast någon timme 
förrän även "Falk" anlände. Skonerter
na kryssade sedan i Medelhavet, på olika 
uppdrag till den 28 juli då de genom kap
ten Kristian Adolf Virgin,' chef på kor
vetten "Najaden", fick order att segla 

hem. Avfärd från Gibraltar skedde den 5 
augusti , och hemfärden för de båda sko
nerterna gick utan missöden. Den 6 sep
tember anlände "L'Aigle" till Känsö, 
varefter avrustning ägde rum på Nya 
Varvet. 

"L'Aigle" blev sedan ej rustad förrän 
1844 då den med kaptenlöjtnant Georg 
Bagge som chef skulle göra sin andra 
Medelhavsresa. Skonerten skulle under 
resan åtföljas till Gibraltar av korvetten 
"Carlskrona", som rustats i Karlskrona. 
Chef på korvetten var kaptenen och fri
herren G. E. Ruuth. Genom fördröjning 
av "L'Aigles" rustning samt ogynnsam
ma vindar, fick korvetten ligga till an
kars vid Älvsborgs fästning i åtta dagar 
innan de båda fartygen kunde avsegla . 
"Carlskronas" besättning blev då i tillfäl
le att besöka Göteborg och Nya Varvet. 
En på sin tid känd sjöofficer, premiär
löjtnant G. A. Indebetou , som tjänst
gjorde på "Carlskrona" och bl. a. är 
känd för reseskildringen "Resa till Le
vanten", passade då på att besöka sko
nerten. I sin utförliga dagbok har han 
nedtecknat följande: "En dag var jag på 
"L'Aigle", som var under rustning med 
alldeles ovant folk . Trossbotten är myc
ket låg, och lårarna nu fyllda med bröd, 
så att besättningens saker och suntälten 
stuvades midskepps. Den hade uti 6 sne
da vattencisterner vatten för 30 dagar 
samt proviant för samma tid. För 30 man 
fanns alla slags vapen nämligen musköt, 
pistol, pik , huggare och änterbila, vilka 
placerades akter om stormasten, där 
yngste officern bodde mitt över durken. 
Upplysningen för krutlangning skedde 
från kajutan, då en spegel där upplyfta
des. Kabyssen var en aln 10 tum lång och 
19 tum bred med cirka 2 fots höjd . Den 

l) Virgin blev sedan chef på fregatten Euge
nie under jordenruntresan 1851-53. 
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hade stekugn mellan de 2 eldstäderna 
och kokades besättningens mat i 2 kitt
lar, vilka avlyftades då kajutkärlen skul
le begagnas. Akter å ömse sidor å bräd
gångarna förvarades en låst trälåda med 
3 skott, 4 earronader var minskade möt 
ritningen, så att blott 4 st 12-pundiga så
dana och 2 st 6-pundiga fördes". 

"L' Aigle" inmönstrade enligt regle
mentsenliga rutiner den 7 september för 
tf stationschefen kommendörkapten G. 
S. von Gegerfelt, varefter 6 skott av
sköts för mönsterherren. På morgonen 
den 15 september avseglade de båda far
tygen för frisk ostlig vind och redan sam
ma dags eftermiddag passerades Skagen. 
På natten ökade vindstyrkan till storm 
och fartygen förlorade varandra i sikte. 
Det sista man såg av "Carlskrona" var 
en raket, som lyste upp natthimlen. Vin
darna var emellertid gynnsamma och 
den 21 september låg man utanför Li
zard Head på Englands sydkust . Den 28 
september pejlades Kap San Vincent och 
två dagar senare gick ankaret på Gibral
tar redd, dit "Carlskrona" hade anlänt 
samma dag. Fartygschefen skriver i sin 
rapport att resan, trots frånvaron av all
varligare missöden, varit synnerligen på
frestande för den ovana besättningen. 
Folket hade lidit svårt av sjösjuka och 
varit oförmögna att sköta sina vakter så 
när som på en matros och tre båtsmän, 
varför befälet fick uträtta matrosarbete . 
"Den båtsman", skrev Bagge, "som med 
matrosen Karlsson skulle vara rorgänga
re, och som därför kom ombord i Göte
borg kunde ej styra; bestickets förande 
under sådana omständigheter var myc
ket ä'ventyrligt. Lyckligt var att jag hade 
kronometern ombord och som oftast ha
de tillfälle förrätta observationer". 

I Gibraltar ställdes skonerten under 
chefens på fregatten "Josephines" befäl. 
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Under nordisk förbrödring firades jul i 
Gibraltar. Där låg förutom de tre sven
ska örlogsfartygen den norska korvetten 
"Nordstjernan" samt danska fartyg, ka
nonbåten "Hekla" och kutterbriggen 
"Mercur". Man levde i skandinavismens 
tidsålder, vilket kom till uttryck vid de 
gemensamma festerna på fartygen. An
nandag jul hade man en tillställning på 
fregatten "Josephine" med tablåer och 
teaterspeL Många skålar utbringades 
och flera tal hölls och inte minst dansade 
man trots frånvaron av kvinnlig fägring . 
Skalden Herman Sätherberg, 1 som var 
fartygsläkare på "Carlskrona"' diktade 
högstämda verser med motto av Tegner: 
Och hållen I tillhopa, I Söner tre 
Er överman - det vet jag - skall Nord ej 
se. 

Den 28 jan 1845 fick Bagge order att 
gå till Malaga och vid återkomsten till 
Gibraltar väntade honom Ulners order 
att ansluta sig till "Josephine", som låg 
i Tanger. Här ställdes skonerten till 
svensk-norske generalkonsulns förfogan
de, och efter besök i flera Medelhavs
hamnar erhöll Bagge order att segla 
hem. 

Målande beskriver Sätherberg uppe
hållet i Tanger där "Ulner hotade med 
att bombardera staden om man gjorde 
svårigheter med avseende på våra diplo
maters fordringar på kejsaren. Frågan 
om tributernas och sjöröveriets upphö
rande avgjordes dock utan kulor och 

l) Sätherberg har beskrivit resan med korvet
ten Carlskrona i sina "Levnadsminnen" 
1896 samt i samlingen "Blommor vid vä
gen" under rubriken "Utflykter på havet". 

2) Resan blev Carlskronas sista lyckade. Den 
30 april 1846 överraskades korvetten av en 
orkanby utanför Matanzas på Cuba, var
vid endast 17 man av den tilll31 man upp
gående besättningen räddades . 

krut tack vare våra ambassadörers kraf
tiga förklaringar - och hot. Hans maroc
kanska majestät hade nog hört smällarna 
från våra väldiga kanoner, då vi i Gi
braltarviken saluterade vid våra kungliga 
familjers högtidsdagar, och han var na
turligtvis rädd om sina sjöstäders mu-
rar". 

Den 5 juni 1845 påbörjade "L'Aigle" 
hemseglingen. Denna blev- liksom ned
resan - ansträngande för det lilla farty
get. Den 25 juni hade man nått upp till 
Kanalen, där man fick lots till Cowes. 
Här fylldes förråden, varefter resan fort
satte den 29. Under tjocka passerades 
Dover nästa dag och den 4 juli nådde far
tyget Känsö, där det lades i karantän . 
Den 10 juli avmönstrade skonerten på 
Nya Varvet. 

Under kommande år var "L'Aigle" 
rustad endast under kortare sommarex
peditioner i hemma-farvatten. I augusti 
1859 överfördes skonerten till Stock
holms station. 

På 1860-talet var undervattensminan 
under kraftig utveckling inte minst ge
nom Immanuet Nobels (1801-1872) 
uppfinningar. Man behövde fartygsskrov 
för att prova sprängverkan hos de olika 
mintyperna. Efter hemställan ställde 
marinledningen "L'Aigle" till förfogan
de, och den 5 augusti 1863 utsattes sko
nerten för dessa sprängförsök, som ägde 
rum utanför Skeppsholmsdockan, sedan 
man monterat pansarplåt på en del av 
fartygsbotten . Sprängminan, som var 
fastsatt på plåten "utövade den beräk
nade effekten på skonerten", som där-

Skonerten "L'Aigle" utanför Norges kust 1860. 
Akvarell av J. Hägg. Tillhör Statens Sjöhistoriska Museum, Stockholm. 
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med gjorde en hedersam sorti från ör
logsflottan. 

Skonerten "Amiral Puke" 
Fartyget som låg på stapel
bädden i nära 30 år 
Sedan "L'Aigle" (II) färdigställts 1834 
började man på Nya Varvet bygga en ny 
skonert med tillämnade namnet "Göte
borg". Spantresningen ägde rum i ett på 
varvsplanen beläget skjul för däckade 
kanonslupar. Arbetena på skonerten 
gick långsamt. Ännu 1837 stod nybygget 
kvar i skjulet. I oktober detta år besökte 
konungen Karl XIV Johan örlogsbasen, 
där han bl. a. besåg kanonskjulen, var
vid han särskilt uppehöll sig vid det på
gående fartygsbygget. Konungen ansåg 
då, att man på den ännu ej utnyttjade 
stapelbädden borde bygga ett större far
tyg och befallde omgående att man där 
skulle stapelsätta en 18-kanonskorvett, 
som skulle bära namnet "Göteborg". 
Han uppmanade samtidigt stationsbe
fälshavaren kommendörkapten N. J. 
Fischerström, att säga namnet på någon 
amiral, "för vilkens minne han ägde den 
största aktning och erkänsla" efter vil
ken skonerten skulle benämnas. Fischer
ström nämnde då amiral Puke. Konung
en befallde då att skonerten därefter 
skulle heta "Amiral Puke" .' 

Med anledning av denna konungens 
befallning utbröt en tvist inom stads
rådsberedningen, där kronprins Oskar 
då satt ordförande. Tvisten gällde huru
vida konungen kunde fatta giltigt beslut 
i fråg~r , som berörde statsanslagen utan
för statsrådet, "då statsrådena där äro 
för att vaka däröver". Debatten över-

l) Skonerten benämnes även "Amiral af Pu
ke" någon gång. 
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gick i en högljudd dispyt då H K H slog 
klubban i bordet och avbröt all vidare 
ordväxling i ärendet. Den ifrågasatta 
korvetten blev emellertid aldrig byggd. 

Så småningom flyttades botten- och 
spantkonstruktionerna ut på stapelbäd
den , som låg vid Lilla Billingens östra si
da. Men arbetena gick mycket långsamt 
framåt, under långa perioder låg det 
t o m helt nere . Orsakerna härtill var 
dels att vattendjupet utanför slipen hade 
minskat genom igenslamning, varför 
uppmuddring erfordrades för sjösätt
ning , dels att ett tillräckligt starkt behov 
av skonerten saknades. Det ligger i sa
kens natur att denna långa tid på land ej 
var bra för skrovkonstruktionerna trots 
täckning och visst förebyggande under
håll. 

Det skulle dröja ända till 1863 innan 
skonerten sjösattes. Genom GO den 20 
februari detta år befalldes att "Den vid 
Nya Varvet förlagda skonerten Amiral 
Puke skall sjösättas och utrustas för att i 
slutet av nästkommande maj utgå på 4 
månaders expedition för exercis av kano
nierer samt att nämnda skonert skall 
jämte inventarier överflyttas till Stock
holms station". 

Den 27 maj emottog kommenderad 
fartygschef kaptenlöjtnant Karl Robert 
Ulner skonerten, som låg förtöjd vid 
mastkranen vid Lilla Billingen. In
mönstring för depåchefen kommendör
kapten P. A. K. Lagerstråle ägde rum 
den 30 maj. Besättningen, mannade re
ling vid mönsterherrens avgång från far
tyget . 

Sedan förråden fyllts och besättningen 
intrimmats på Rivöfjorden, lämnade 
"Amiral Puke" den 4 juni Nya Varvet 
för alltid. Utanför Älvsborgsön låg den 
från långresa hemkomna korvetten "La
gerbjelke", med vilken man utbytte häls-

ningar och mannade reling. Skonerten 
seglade därefter längs svenska kusten 
upp till Härnösand dit den anlände den 
14 juni och där besättningen fick land
permission för första gången efter av
färden från Nya Varvet. Efter några da
gars segling i Bottenviken fortsatte sko
nerten söderut och anlände till Stock
holm den 19 juli där uppehållet varade 
endast 4 dagar. Man fick hjälp med bog
sering av kanonslupen "Carlsund" till 
Waxholm , varefter seglingen fortsatte 
söderut, genom Stora Bält till Västkus
ten där Marstrand besöktes mellan den 
5-12 augusti . Man besökte därefter Sä
rö , Helsingborg, Malmö, Fårösund och 
Dalarö och anlände till Stockholm den 
11 september. Dagen efter fick besätt
ningen uppvisa sin färdighet i segelexer
cis för stationschefen konteramiral J. 
Lilliehöök, för vilken man mannade re
ling, då han lämnade skonerten med 
ångslupen "Nordstjärnan". För sin 
skicklighet erhöll besättningen ex
traförplägnad - 2 kub.fot brännvin per 
man - antecknade man i loggboken. Den 
17 september avmönstrade skonerten 
vid Skeppsholmsvarvet. Förutom några 
sjukdomsfall och en lättare grundkän
ning vid Norrlandskusten hade expedi
tionen förlöpt utan missöden. 

"Amiral Puke" låg sedan upplagd till 
1867, då skonerten utan att riggas på
mönstrade den 24 maj vid Södra Bro
bänken på Skeppsholmen. Fartyget in
gick tillsammans med skonerten "Sva
lan" och jakten "Ilow" i en eskader, 
som skulle utföra sjömätning i Stock
holms skärgård. Chef ombord var pre
mierlöjtnant Otto Bernt von Fieandt.' 

l) En son, Bernt Govert von Fieandt, var 
chef för Göteborgs Örlogsdepå (CÖS) 
1927-34. 

"Amiral Puke" och "Svalan" an
vändes då som depåfartyg medan sjö
mätningen utfördes i mindre segel - och 
roddbåtar. För bogseringar och kom
munikationer hade man tillgång till ång
sluparna "Tärnan" och "Lärkan". Efter 
slutförd expedition avmönstrade eska
dern vid Skeppsholmen den 20 okt. 
1867. 

Under 1871 intogs "Amiral Puke" i 
docka och kopparförhyddes . Samma år 
gjorde skonerten sin sista längre resa, då 
den riggades och seglade från Stockholm 
till sin slutstation Karlskrona . Den 21 
okt. inmönstrades besättningen av ma
joren vid Kong!. skärgårdsartilleriet 
Lindmark. Fartyget fick bogsering till 
Dalarö av ångfartyget "Kare", varefter 
det utan missöden seglade till Karlskro
na . Besättningen uppgick till 26 man var
av några var skeppsgossar. Vid ankom
sten till Karlskrona redd bogserades sko
nerten in till kaj av ångslupen "Pilen" 
varefter avmönstring ägde rum den 2 no
vember 1871. Chef under resan var un
derlöjtnant Olof Norrbohm . 

1876 ändrades "Amiral Puke" till 
vaktfartyg och låg med en liten vaktstyr
ka ombord, vars uppgift var att bevaka 
infarten till örlogsvarvet. skonerten ut
rangerades som vaktfartyg den 22 ja
nuari 1887, varefter den upphöggs. 
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Utbildning- också ett vapen! 

Den civila debatten inom utbildnings
området har på senare tid flammat upp 
igen. Det måste betraktas som positivt 
att kvalitetskraven därvid har skjutits i 
förgrunden . 

Avsikten med detta inlägg är att söka 
bidra till att den militära utbildningen 
inte kommer alltför långt på efterhand i 
denna debatt. Framför allt är syftet dock 
att peka på de möjligheter- och risker
som ligger i att utbildning faktiskt ibland 
är ett vapen - och då dessutom ett 
direktverkande sådant . 

Konventionellt synsätt på vapen är ju 
att de är medel att få det att göra "så ont 
i motståndaren att dennes vilja fogar sig 
efter min". D v s en omväg via ren fysisk 
smärta. Som också har påvisats kan sam
ma effekt erhållas med "utbildning". 
Skillnaden är att den fysiska smärtan då 
ersätts av en psykisk. 

Engels har uttryckt dessa möjligheter/ 
risker på följande sätt: 

"Strategin omfattar minst fyra fält : 
POLITIK, EKONOMI, PSYKOLOGI 
och användningen av MILITÄRA 
MAKTMEDEL. De måste noga sam
ordnas, för att bästa resultat ska nås . I 
själva verket är användningen av våld 
den sista utvägen, då andra strategiska 
metoder har misslyckats . Ett krig kan 
förloras lika väl på slagfältet, i fabriken , 
i konferensrummet som genom bris
tande psykologisk preparation av 
befolkningen." 

Engels har insett de ytterligare möjlig
heter som speciellt militär utbildning 

erbjuder och fullföljt sitt resonemang 
med följande tes: 

"Det revolutionära kriget bör baseras 
på principen 'nationen i vapen' . De in
kallade truppmassorna är lämpliga ob
jekt för revolutionär propaganda på 
grund av deras medfödda demokratiska 
instinkter och latenta missnöje." 

Även Lenin har insett möjligheterna 
och utfärdat följande " tillämpnings
anvisning": 

"Den klokaste strategin i krig är att 
uppskjuta operationerna intill fiendens 
moraliska upplösning gör det både lätt 
och möjligt att utdela det förintande 
slaget." 

Att dessa tre teser står sig än i dag tor
de framgå av Lideli Hart, som säger: 

"Den bästa vägen till framgång, såväl 
strategiskt som taktiskt ligger i att fien
dens fysiska och/eller psykiska jämvikts
tillstånd rubbas, varigenom viljan till 
motstånd förlamas." 

Mot bakgrund av de anförda citaten 
syns det förvånande att i alla hotbildsre
sonemang "utbildning" kommit så helt i 
skymundan. 

Språk, terminologi, nomenklatur, 
jargong 
Liksom många andra yrkesmän har pe
dagogikens utövare lagt sig till med en 
speciell nomenklatur - jämför t ex med 
s.jöterminologin, för att inte nämna data
genombrottet i "ärans och hjältarnas 
språk". 
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För att kunna kommunicera (=prata) 
med pedagoger , psykologer och sociolo
ger, d v s de s k beteendevetarna, er
fordras att vi lär oss åtminstone ett mini
mum av deras glosor . Risken är annars 
att de får "monopol på debattens slag
fält ". Eller- med andra ord- att vi and
ra ger upp. 

I sammanhanget är intressant att 
konstatera att de, som oftast klandrar 
"myndigheternas översåtespråk" , själva, 
då de är på "sitt" område, gärna an
vänder "fikonspråk" . 

Likheterna i jargong de olika yrkeskå
rerna emellan är stora såtillvida att spe
cifika yrkesspråk uppstått . Till sjösprå
kets försvar vill jag dock hävda att det 
uppstått ur behovet att i snabba trängda 
lägen kort och entydigt framföra vissa 
budskap (kanske rentav order, detta fula 
ord). 

Till "överhetsspråkets" försvar anser 
jag också kan anföras en strävan efter 
tveklös precision, ehuru det blivit allt för 
ordrikt. Möjligen beroende på att tids
kravet inte varit lika hårt som på sjön. 

Vad gäller beteendespråket syns ofta 
enskilda ords betydelse (semantik) med
vetet undvikas . Man koncentrerar sig på 
helheten i meningen (holism) och har 
t o m återuppväckt den gamla hermene
utiken, en "vetenskap" som uppstod vid 
medeltidens slut på tillskyndan av den 
katolska kyrkan , då denna blev alltmer 
trängd av de frambrytande stora upp
täckterna och uppfinningarna med des
sas krav på vetenskaplig såväl precision 
som hederlighet. 

D~t är noterbart att hermeneutiken i 
Sverige - och andra västerländska demo
kratier- kraftigt understöds av de kraf
ter, som i verkligheten hämtar sin inspi
ration från länder där hermeneutikens 
raka motsats - positivismen - sitter i 
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högsätet. Orsaken till denna paradox 
kan - och måste - diskuteras. 

slutsatsen måste bli att de olika peda
gogiska tesernas företrädare måste fram 
i en bred, djup och öppen debatt . Allt 
"sopande under mattan" och "locket på
mentaliteten" kan på sikt bli farligt. 

Positivism - hermeneutik 
Positivismen grundades av Comte 
(fransk 1800-talsfilosof) . Hans grundsyn 
kan sammanfattas i följande mening: "Vi 
kan endast ernå kunskap om fenomen , 
studera och fastställa lagar för dessas 
uppträdande. Att med hjälp av det för
flutna och närvarande beräkna och för
utse det kommande är därför vetenska
pens mål (savoir pour prevoir) . Dess me
tod blir därmed induktiv , iakttagelse och 
experiment dess vägar, och all metafysik 
bannlyses." 

Den ryske fysiologen Pavlov, små
ningom nobelpristagare, är ett gott 
exempel på en vetenskapsman i positi
vismens anda. Hans försök med "be
tingade reflexer" tillhör de klassiska. 
Hans "stimulirespons"-slutsatser är ve
tenskapligt välkända. 

De erfarenheter av pedagogiskt slag, 
som dragits av Comtes teser och Pavlovs 
m fl upptäckter är på vissa av våra hög
skolor numera farligt att ens nämna. 

En "oskyldig" skämtteckning i en av 
våra rikligt förekommande pedagogik
läroböcker har bildtexten: "Säger Du 
Pavlov en gång till slår jag ihjäl Dig, Din 
djävul!" Som exempel på debattklimatet 
i vissa beteendekretsar är bildtexten ut
märkt . Håll ångan (d v s gruppdynami
kens tryck) uppe! 

Om hermeneutik sägs i Svensk Upp
slagsbok: "Vetenskapen om den rätta 
tolkningen eller utläggningen av en text. 
Det är framförallt inom rättsvetenska-

pen, klassisk filologi och teologi, som en 
egentlig hermeneutik utbildats. Ars in
terpretandi (konsten att uttolka) är en 
äldre form." 

En av hermeneutikens främsta före
trädare var Schleiermacher (tysk teolog, 
död 1834). Enligt denne låter sig allt ve
tande inordnas i ett omfattande veten
skapernas system. I detta system utgör 
allt högre grunden för det lägre(!). Den 
högsta och allomfattande vetenskapen -
dialektiken - innehåller de översta prin
ciperna för allt vetande och ligger där
med till grund (!) för varje enskild ve
tenskap. 

I dessa dagar, icke sällan med om tros
visshet påminnande inslag av "politisk 
glöd", är det inte förvånande att de kraf
ter , vilka kämpar för ökad politisering av 
utbildning och uppfostran (=pedagogik) 
också starkt bekänner sig till hermene
utiken. 

Sandström (professor emeritus vid 
Uppsala Universitet) säger också följd
riktigt: "Med hermeneutiken har följt en 
stark politisering av utbildningen." 

Ur det anförda borde självklart uppstå 
frågan: "Ska vi, d v s försvarets mer el
ler mindre goda pedagoger i tjänsten 
verka efter hermeneutiska principer?" 

En annan fråga: "Vilka intressen gag
nas ytterst av att det svenska försvaret 
polariseras politiskt och därmed splitt
ras?" 

Från ren pedagogisk synpunkt förefal
ler det logiskt att bygga en stadig grund 
av "basic knowledge" enligt positivis
tiska grunder och att på reellt mycket 
hög nivå försiktigt gå in i tvärvetenskap 
och kanske med hermenutisk metodik. 
("Snillen spekulerar" torde med detta 
resonemang vara tveksam som metod på 
lågstadiet.) 

Sammanfattningsvis syns hemeneuti-

ken väl lämpas som pedagogisk strategi i 
följande två lägen: 

l) på såväl låg som hög nivå, då affek
tiva mål (ev av politisk art) eftersträ
vas samt 

2) på hög (forskar-?)nivå, då ett vetan
de i ordets rätta bemärkelse saknas 
men eftersträvas på ett vetenskapligt 
hederligt sätt (jfr utredningar med di
rektiv att "bevisa" ett från början be
ordrat "resultat"). 

Tillämpat på några kända skolor syns 
slutsatsen bli att hermeneutik passar bra 
på Brunnsvik och Gimo men inte på 
Karlberg, Näsby eller Ljungbyhed. 

Etiska frågor 
Sannolikt skulle de flesta lärare i Sverige 
reagera med avsky och bestörtning över 
att överhuvud få frågan: "Skulle Du som 
en yttersta utväg att få med en besvärlig 
elev med avvikande åsikter kunna tänka 
Dig att tillgripa psykofarmaka?" 

Frågan ovan bör dock ställas i relation 
till följande fakta: 

- Hjärnans arbete består bl a av bio
kemiska processer. 

- Dessa processer kan påverkas av till
förda - normalt icke i processen i sam
ma mängder deltagande - preparat. 

- Hjärnan producerar/kan producera så
dana substanser själv. 

- Modern utbildningsteknik kan utnytt
ja - och utnyttjar - denna möjlighet. 

Resultatet blir att en tränad lärare kan 
frigöra dessa substanser hos eleven så att 
eleven själv "tillhandahåller" de psyko
farmaka som "behövs". 

Skillnaden mellan de två fallen ovan 
blir då reducerad till en gradfråga. Järn-
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för med behandling av mentalpatienter, 
eller varför inte med sovjetisk "dissi
dent-terapi". Resultatlös samtalsterapi 
leder till elchocker/psykofarmaka. 

I utbildningssammanhang finns talrika 
exempel på sådan utbildning utan till
satser utifrån; amerikanska krigsfångar 
under Koreakriget och nazityska agenter 
under andra världskriget som "vändes" 
av britterna samt de israeler som suttit i 
syriska fångläger. Att tekniken används i 
fredstid är välkänt (sensitivitetsträning) . 
Med utbildningstaktik av detta slag änd
ras elevens personlighet, värderingar och 
attityder, d v s denna utbildningstaktik 
leder till mycket höga (och djupa) affek
tiva mål. 

Svenska arbetsmarknadens parter har 
sedan flera år insett de etiska problemen 
med sådan utbildning och träffat avtal 
om under vilka förutsättningar sådan 
utbildning får genomföras (absolut fri
villighet, inga dolda utbildningsmål, 
uppföljningsansvar efteråt, kvalificerade 
lärare) . 

Mot bakgrund av hermeneutikens po-

248 

person-
relationer 

Upprätthåll en 
god anda 

litisering av utbildningen och sensi (lik
nande) utbildningsmetoders effekt på 
elevernas värderingar är det föga förvå
nande att även de mera aggressiva perso
nalorganisationerna tiger stilla om de ev 
avtalsbrott som vissa myndigheter i 
ökande (?) utsträckning tillåter sig här
vidlag. 

Vem som ytterst tjänar på detta syns 
värt att diskutera - liksom hur det har 
kunnat bli så här. 

Frågetecken 
• Kunskap om den presumtive mot

ståndaren är sedan länge accepterat 
som något positivt. De inledningsvis 
anförda citaten syns härvid ha beaktats 
väl lite. Kan det mot den bakgrunden 
vara fel att ägna dagens svenska militä
ra utbildning en granskning? 

• I den nya officersutbildningen avsätts 
mer än l 000 timmar på ledarskaps
utbildning. Vinklat och hårddraget kan 
sägas att den mynnar ut i att eleven får 
en djup insikt och förståelse för Blake
Mouton-diagrammet (se nedan) . 

det eftersträvade idealet 

Sätt upp ett mål 

uppgift 

Men vad är detta om inte en grafiskt 
återgiven illustration av flottans två för
sta (av lO) grundregler , nämligen 

l) "Sätt upp ett mål fast vid det" 
samt 

2) "Upprätthåll en god anda"? 

l 000 timmar för detta är en rundlig 
tid som till del kanske bättre kunde läg
gas på sjömanskap, navigation, torped 
och- varför inte- ubåtsjakt. 

Frågan vem som ytterst tjänar på de 
nuvarande förhållandena bedöms värd 
en diskussion. 

• I den nuvarande ledarskapsutbildning
en ligger en obalans i att relationerna 
människa-människa betonas mycket 
(alltför?) hårt, men att relationerna 
organisationen-människan lämnas i 
stort därhän. Visserligen dör inte män
niskan i Sverige med "sin" organisa
tion, men hon får nog ett sämre liv. 
Dessa aspekter har i det närmaste för
tigits i den nya ledarskapsutbildning
en. I den mån relationen människan
organisationen tas upp sker det enligt 
min uppfattning i den andan att eleven 
ska känna sig förtryckt av "sin" orga
nisation. Jämför med Freire's bok "Pe
dagogik för förtryckta" och Illeris' 
"Problemorienterad och deltagarstyrd 
undervisning", vilka båda böcker del
vis utgör grunden för nuvarande svens
ka militära ledarskapsutbildning. I den 
mån som organisationsteori berörs 
sker det mot bakgrund av subjekt-ob
jekt-syn på människorna respektive 
konflikt-harmoniresonemang. 

Vad avser organisationsuppbyggnad 
understryks att organisation måste 
byggas upp med utgångspunkt från i 
vilken politisk riktning den skall dri
vas. Sålunda ska en politiskt accepta-

bel organisation byggas efter principen 
harmoni och en organisation, som be
höver ändras, byggas upp så att kon
flikter säkerställs . Att "skapa kriser" 
på förbanden är en rekommenderad 
metod! (Se boken "Armen vid skilje
vägen" .) 

Vem som ytterst tjänar på det torde 
vara värt att söka ett svar på. 

Förslag 
signaler tydande på en viss stabilisering i 
de många gånger väl "flummiga" ut
bildningssvängarna har på senare tid för
märkts - både civilt och militärt. 

Låt oss hoppas att denna stabilise
ringsprocess kan tillåta alla synpunkter 
att komma fram på ett sådant sätt att de 
slutliga produkterna inte blir vare sig ur
vattnade eller alltför volumiösa. 

Den kända hjärntvättstekniken - att 
utsätta människor med egna åsikter för 
ett socialt allt större grupptryck, orga
niserat av dem, som har "monopol på 
sanningen", måste förkastas (myndig
hetsorganiserad mobbing). 

Det är sannolikt att försvaret är en av 
landets största organisationer med er
farna och väl rutinerade utbildare, fastän 
dessa kanske inte alltid kan alla de nya 
fina orden. Dessa pedagoger måste 
(trots denna sin brist) få komma "till 
skott" i förestående tillnyktringsprocess. 
De får inte skygga inför tillvitelser från 
de s k specialisterna, tillvitelser av ty
pen: "Du är ju förf-n en paranoid deter
minist med negativa humanperspektiv ." 

Vi militärer anses ju vara "tuffa" un
der blod, eld och vapenbrak. Skulle vi då 
inte kunna stå pall för lite vanliga skälls
or~ ev satta på pränt; ja, då är vi verk
ligen illa ute- och vem tjänar i så fall på 
detta - ytterst? 
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Beredskapssystem -85 
I totalförsvarspropositionen 1982 har re
geringen angett att "Vi bör kunna utgå 
från att ett hot om angrepp mot Sverige 
föregås av politiska och militära för
ändringar i vår omvärld . . . " . 

Frågan om förvarning har lett till en 
debatt om inriktningen av vår framtida 
beredskap. I denna debatt har åsikterna 
sträckt sig från "Stående förband en nöd
vändighet" till enbart långsiktig bered
skap d v s anskaffning och utbildning av 
krigsförband med möjlighet till snabb 
mobilisering. Hur kan det komma sig att 
man har så olika syn på hotet och risken 
för anfall mot oss? 

Huvudanledningen torde vara att en 
del debattörer helt enkelt satt likhets
tecken mellan en angripares tekniska 
möjligheter att anfalla oss överraskande 
och risken för ett sådant anfall. Genom
för man detta konststycke och dessutom 
använder den politiska och militära si
tuationen i mellanöstern , som utgångs
punkt för vårt närområde då finns det all 
anledning att kräva stående förband. 
Verkligheten är dock en annan , ty det 
fordras idag stora förändringar i det po
litiska klimatet och militärpolitiska läget 
i Europa innan ett anfall mot oss kan bli 
aktuellt. 

Den tekniska utvecklingen vad gäller 
flyg- och sjötransporter och möjligheten 
till snabba vapeninsatser har inneburit 
ökade möjligheter för en angripare att 
överraskande kunna anfalla oss. Trots 
dessa möjligheter krävs det dock fort-

Urban Sobeus är överste vid Kustartilleriet 
och chef för Gotlands Kustartilleriförsvar. 

farande bl a att angriparens divisioner i 
vårt närområde måste personellt och ma
teriellt förstärkas och ytterligare förband 
tillföras från andra områden innan en in
vasion är möjlig mot oss . Vår fredstida 
underrättelsetjänst är en larmklocka som 
skall tala om när dessa förberedelser sker 
och ge oss militär förvarning så att vi hin
ner vidta motåtgärder . 

Vad som ovan sagts om det politiska 
läget i Europa och den militära förvar
ningen gäller nuvarande förhållanden. 
Om stora förändringar sker i det politis
ka klimatet och militärpolitiska läget då 
är vi en annan situation. Vi måste därför 
ha ett flexibelt beredskapssystem som 
medger successiva höjningar och an
passning av vår beredskap så att vi 
snabbt kan skapa en värnkraft som tving
ar en angripare till sådana förberedelser 
att sannolikheten för att upptäcka dessa 
ökar avsevärt. Vår försvarsförmåga kan 
därmed höjas till en sådan nivå att angri
parens vinster ej blir värda insatserna. 

Vårt framtida beredskapssystem måste 
som hittills ha som grund den långsiktiga 
beredskapen. Denna beredskap måste 
dock , med hänsyn till den förändrade 
strategiska situationen i Norden och den 
tekniska utvecklingen som ökar möjlig
heterna till överraskande inlett anfall, 
kombineras med ett flexibelt insats
beredskapssystem som medger att vi 
kontinuerligt anpassar vår insatsförmåga 
till de politiska och militära förändring
arna i vår omvärld. 

251 



Bakgrund 
I ÖB 80 redovisades behov att förbättra 
vår beredskap främst förmågan att möta 
ett överraskande inlett anfall. Med nuva
rande beredskapssystem som grund har 
ett stort antal förbättringar inplanerats. 
Dessa åtgärder har getts samlingsnamnet 
"Beredskapssystem 85" och skall till sin 
huvuddel vara genomförda 1985. Medel 
härför har reserverats inom huvudpro
gram 1-4. 

Operativa krav 
Försvarsmakten skall verka krigsavhål
lande och därmed fredsbevarande. För
troende och respekt för vår vilja och för
måga att i alla lägen försvara vårt ter
ritorium och vårt oberoende skall vid
makthållas. Detta skall främst säkerstäl
las genom 

- förmåga till snabb och säker mobili
sering av krigsförband, som kan lösa 
sina uppgifter direkt efter mobilise
ringen 

- en, med hjälp av väl fungerande un
derrättelsetjänst, till läget i vår om
värld anpassad beredskap 

- förmåga att under fred och neutrali
tet förhindra och ingripa vid brott 
mot våra tillträdesbestämmelser. 

Resurser för att tidigt upptäcka och 
förhindra kränkning av vårt territorium 
skall ständigt finnas avdelade . Omfatt
ningen och den geografiska fördelningen 
anpassas till läget i omvärlden så att till
tron till vår vilja och förmåga att hävda 
vårt territorium vidmakthålls och stärks 
samtidigt som mot oss riktad underrät
telseverksamhet försvåras. 

Tidigt underlag för beslut om bered
skapshöjningar skall så långt möjligt sä
kerställas, bl a genom en ständigt be
driven underrättelsetjänst. Underrät-
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telsetjänstens kapacitet skall snabbt kun
na anpassas till läget i omvärlden och de 
ökade behov av underrättelser som före
ligger före och under en höjning av be
redskapen. 

Vi måste ha erforderlig besluts- och 
ledningsberedskap. Dessa båda funk
tioner måste kunna anpassas till rådande 
politiska spänningsläge samt i närområ
det pågående aktiviteter. Beredskap 
måste finnas att snabbt kunna kalla in/ 
sätta in övriga resurser och leda dessa. 
Ledningsorganisationen måste kunna 
övas. 

Bevakningsfunktionen måste särskilt 
beaktas mot bakgrund av hotet från di
versionsförband . 

En angripares transporter och styrke
tillväxt över hav och genom luften måste 
kunna försvåras genom insats av ubåtar , 
attackflyg, ytattack, kustartilleri, mine
ringar och luftförsvar. 

En angripares transporter och styrke
tillväxt vid gränsinvasion på marken och 
genom luften måste kunna försv åras med 
insats av attackflyg, fördröjande fältar
beten och luftförsvar. 

Luftförsvarsfunktionen både i form av 
jaktförsvar och kvalificerade lvförband 
måste tidigt kunna få full effekt dels mot 
angriparens styrketillväxt genom luften, 
dels som skydd för övriga funktioner och 
förband inklusive skydd av vår mobilise
ring och våra koncentreringstransporter. 

Angriparens möjligheter att med kvar
varande resurser få kontroll över svenskt 
territorium måste kunna förhindras ge
nom ett starkt försvar av de viktigaste in
fallsportarna (hamnar/kommunikations
punkter och flygfält). Viktiga funktioner 
som erfordras tidigt är mineringar , spärr
ning och blockering, försvar på platsen 
samt bemanning av fasta kustartilleriför
band. 

För att öka angriparens osäkerhet och 
skapa en högre " tröskel" samt kom
pensera den risktagning som en geogra
fisk prioritering innebär finns ett starkt 
behov av ett tillräckligt antal kvalificera
de rörliga markstridsförband med an
fallskapacitet. 

Försvarsmaktens fredsorganisation 
har en under året varierande operativ ef
fekt beroende på försvarsgrenarnas olika 
utbildningssystem och utbildningsrytm . 
Den operativa intitialeffekten med freds
organisationens resurser , d v s vår för
måga att i ett inledningsskede motverka 
en angripares styrketillväxt och vapen
verkan varierar därför kraftigt både re
gionalt och tidsmässigt under året. 

Vår militära styrka efter allmän mo
bilisering gör en operation mot oss risk
fylld och tidskrävande även för en stor
makt . Mot bakgrund av att en angripare 
har att ta hänsyn till det andra blockets 
resurser torde det vara uppenbart att må
let vid en operation mot oss bör vara att 
åtminstone inledningsvis undvika ett mo
biliserat och utgångsgrupperat svenskt 
försvar. Angriparen måste således över
raska oss till tid eller plats d v s anfalla i 
ett läge där vi ej hunnit vidta beredskaps
förstärkningar eller felbedömt anfalls
risken och/eller de geografiska målen för 
ett angrepp mot Sverige. Genom att i tid 
ej ianspråkta hela totalförsvarets sam
lade resurser har vi misslyckats i vår 
krigsavhållande förmåga . 

Den tekniska utvecklingen främst vad 
gäller luftrörlighet och snabbhet i sjö
transporterna innebär att en angripare 
successivt får förbättrad förmåga att kun
na genomföra överraskande inledda an
fall. Benägenheter att utnyttja militära 
medel för att uppnå de politiska mål_en 
kommer dock att bero på många faktorer 
såväl politiska som militära . 

Om ett överraskande inlett anfall sätts 
in mot oss och angriparen lyckats dölja 
sina tidiga förberedelser kommer vår för
varningstid att bli mycket kort, dagar. 
De tidiga förberedelserna kan döljas ge
nom att angriparen under en lång period 
av förhöjd politisk spänning i Europa 
vidtar successiva smärre beredskapshö
jande åtgärder, t ex omgruppering/ 
basering eller vidtar erforderliga för
beredelser under täckmantel av en pla
nerad större övning. 

Vi måste därför skapa förutsättningar 
för att snabbt och inom fredsorganisatio
nens ram kunna höja vår beredskap för 
att dels höja vår initialeffekt vid ett över
raskande anfall där endast begränsad 
förvarning erhållits , dels också snabbt 
kunna höj a insatsberedskapen mot 
kränkningar och andra krissituationer 
som kan uppstå utan att ett invasionshot 
bedöms som sannolikt. 

Genom tidiga insatser med dessa för
band och funktioner kan såväl tid för 
som skydd av vår egen styrketillväxt ska
pas. 

Dessa förband måste kunna dispone
ras året runt och utgångsgrupperas innan 
stridshandlingar har inletts och utan att 
fullmaktslagarna satts i tillämpning. En 
tänkt styrketillväxt hos oss och angripa
ren framgår av figuren på nästa sida. 

Om vi genom aktiva åtgärder kan ska
pa en " tröskeleffekt" , tvingas en angri
pare att antingen öka sina resurser eller 
övergå till en längre förbekämpning. I 
båda fallen ökar avståndet mellan tid
punkterna U och D genom att angripa
ren röjer sin avsikt tidigare eller tvingas 
senarelägga invasionstidpunkten. Denna 
utökade tid kan vara av avgörande be
tydelse . Vi hinner mobilisera och ut
gångsgruppera stora delar av försvars
makten och skapa ett för oss fördelaktigt 
utgångsläge. 
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Operativ 
effekt 

Vi 

(Principbild avspeglar ej direkt för
hållandena grundberedskap - insats
förband.) 

Svensk 
grund
beredskap 

Upptäckt 
av anfalls
förberedel
ser 

Allmän 
mobili
sering 

styrktill
växt med 
"förfogande
förband" 

" 
Vår styrke
tillväxt 

"- Styrketillväxt 
utan "förfogan
deförband" 

l l 
G U F D ---------------------, 

Förhöjd 
politisk 
spänning 
i Europa 

strids
handling-
ar mot 
Sverige 

' ' 
Land-
stig
ning och 
luftland-

' 

Angri- Förbere- Förbekämp- sättningar 
i Sverige paren 
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delser 
t ex i 
form av 
större 
övning i 
vårt när
område 

ni ng 

' ' ' ' ' ' 

Tid 

' ' ' ' ' Angriparens 
styrketillväxt 

Angriparen kan även komma att be
döma läget så ogynnsamt att han tvingas 
övergå till storanfall, varvid angriparen 
tvingas röja sin avsikt och senarelägga in
vasionstidpunkten. Denna tid utnyttjas 
då av oss för att mobilisera och utgångs
gruppera. 

För att medge tillräcklig snabbhet vid 
utökning av fredsorganisationens resur
ser krävs att nuvarande beslutsbefogen
heter ses över. Regeringen bör delegera 
åt ÖB att vid behov få utnyttja allmänna 
hemvärnet under kortare tid . Smärre de
lar av krigsorganisationen bör vid behov 
få utnyttjas av ÖB som komplement till 
fredsorganisationens insatsberedskap. 
En omläggning av nuvarande grund- och 
repetitionsutbildningsalternativ bör ske 
så att utbildningen även anpassas till be
hovet av insatsberedskap . Genom be
redskapskontrakt kan freds- och krigsor
ganisationens behov av viktiga befatt
ningshavare tillgodoses på ett enkelt och 
snabbt sätt. Beslutsprocessen för att få 
tillgång till dessa resurser bör vara så en
kel att resursförstärkningar kan ske inom 
försvarsmakten med erforderlig snabb
het. 

Vårt beredskapssystem skall mot den
na bakgrund främst skapa förutsättning
ar för att 
- ingripa vid brott mot våra tillträdes

bestämmelser 
- visa vår vilja och förmåga att agera 

vid förändringar i vår omvärld som 
bedöms hota vår fred och vårt obero
ende 

- säkerställa att övergång från freds
till krigsorganisation kan ske snabbt 
och med kontinuerlig ledning 

- upprätthålla en uthållig och till situa
tionen anpassad lednings-, insats- och 
mobiliseringsberedskap med fredsor
ganisationens resurser och 

- kunna höja vår insatsberedskap på 
ett naturligt sätt som ej uppfattas 
alarmerande eller provokativt av vår 
omvärld 

- uppnå en tidig operativ och taktisk 
effekt inom bedömt hotade områden, 
för att begränsa angriparens styrke
tillväxt , vapenverkan och säkra vår 
mobilisering och utgångsgruppering. 

Insatsberedskap m m 
Kraven på insatsberedskap m m har i be
redskapssystem 85 fått följande utform
ning i stort. 

Kraven under resp rubrik är detaljera
de och sekretessen medger ej här annat 
än en översiktlig redovisning . 

Ledningsberedskap 
Snabb övergång till ledning från krigs
stabsplats säkerställs genom hög sam
bands- och ledningsplatsberedskap på 
dessa platser. 

Ansvar och befogenheter fördelas så 
att ledningen vid övergång fred - kris -
krig ges kontinuitet och säkerhet. 

Resurserna skall medge samtidig led
ning av mobilisering och insättande av 
stridsberedda förband samt understöd av 
dessa. 

Incidentberedskap 
Nuvarande uppgifter och resurstilldel
ning bedöms i huvudsak kunna vara till
lämpliga i nu rådande militärpolitiska lä
ge utom vad gäller ubåtsjakt. 

Ett ökat behov av temporära bered
skapshöjningar förutses för att kon
tinuerligt anpassa incidentberedskapen 
till det militärpolitiska läget och andra 
nationers övningsverksamhet i vårt när
område . 

255 



Härutöver kommer följande åtgärder 
att vidtas: 
- förbättrad radarbevakning 
- koncentration av ledning av sjö- och 

luftbevakning 
- förmågan att upptäcka och ingripa 

mot ubåtar förbättras 
- utökad jaktberedskap 
- utökad användning av vedettbåtar 

och flygplan för att i samverkan med 
sjöbevakningscentralerna identifiera 
och avvisa/påtala kränkningar och ge
nomfarter utan föranmälan. 

Beredskap mot överraskande 
inlett anfall 
Fredsutläggning av fasta kontrollerbara 
mineringar ökas så att endast enstaka mi
neringar behöver läggas ut vid bered
skapshöjningar. 

Fältarbeten med fördröjande syfte för
bereds i ökad utsträckning i fred och så 
att viktiga hamnar, flygfält , gränsvägar 
och gränsbroar skall kunna spärras, och 
blockeras på mycket kort tid . De vikti
gaste gränsbroarna och genomgående 
gränsvägarna förses med permanenta 
laddningar redan i fred . 

Förrådsställning sker av ytterligare 
förbandsutrustning. Denna åtgärd med
för att möjligheterna att snabbt kunna 
öka beredskapen i dess områden. 

Särskilda beredskapsförband avdelas 
inom milo ÖN, S occh Ö från 1983. Des
sa förband ger oss förmåga att tillsam
mans med grundutbildningen i övrigt un
der hela året kunna förstöra eller spärra 
och blockera viktiga gränsbroar, gräns
vägar, inlopp, hamnar och flygfält samt 
att tillsammans med hemvärn och insats
beredda förband ta upp ett tidigt försvar 
av dessa platser. 

Förrådsställning och mobilisering sker 
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av hela bataljoner centralt inne i de 
största städerna. 

Samtliga stamstridsfartyg kommer 
ständigt att vara rustade. Insatsberedska
pen med dessa fartyg förbättras genom 
ett nytt utbildningssystem som medger 
att fler fartyg är fullbemannade året 
runt. 

Ett antal moderna fasta kustartilleri
batterier och huvuddelen av de fasta 
minspärrtropparna med erforderliga led
nings- och underrättelseförband kommer 
under isfri del av året att kunna sättas in 
för sjömålsstrid och för försvar av viktiga 
inlopp och hamnar. 

Genom anskaffning av åtta transport
flygplan tp 84 och bättre utnyttjande av 
civila resurser har utökad kapacitet för 
snabba transporter av utbildningsför
band till övre Norrland och Gotland ska
pats. 

Krigsflygbasernas sårbarhet minskas 
genom anskaffning av ytterligare ban
reparationsresurser. 

Krav på utbildning och övningar. 
Förband som är avsedda att i krig ut

nyttjas i övre Norrland men som grund
utbildas i andra delar av landet genomför 
i ökad omfattning krigsförbandsövningar 
i Norrland. 

Övningsverksamheten i milo ÖN med 
flygvapenförband ökas genom att för
band i andra delar av landet regelmässigt 
genomför övningar i detta milo. 

Krigsförbandsövningar förläggs i ökad 
utsträckning till de tider på året då 
grundutbildningsförbanden ej har till
räcklig beredskapseffekt. 

Tidigareläggning av repetitiOnsut
bildningen kan komma att ske under 
budgetåret då läget i vår omvärld så krä
ver. 

Utökning av utbildningsalternativ 2 
för armen i milo ÖN, S och på Gotland, 
helst med pansarförband. 

Hemvärnet 
Hemvärnskungörelsen (1970:304) anger 
att endast under hemvärnsberedskap är 
hemvärnet skyldigt att fullgöra tjänst
göring i enlighet med sina uppgifter. 
Hemvärnsberedskap intas vid bered
skapstillstånd och i krig eller enligt rege
ringens förordnande. ÖB har hos rege
ringen begärt att , då läget i vår omvärld 
så kräver , utan regeringens särskilda för
ordnande, få besluta om att använda för
band ur allmänna hemvärnet under be
gränsad tid (max tre dygn). Allmänna 
hemvärnet skall härvid utnyttjas för för
svars-, skydds- occh beredskapsuppgifter 
samt för ingripanden i enlighet med 
IKFN. 

En resurs inom allmänna hemvärnet 
för marina uppgifter inom kustförsvaret 
bör tillkomma . 

Beredskapskontrakt 
För att lösa beredskapsuppgifter dispo
neras i fred den anställda personalen och 
de under utbildning varande värnplikti
ga. Dessa personalresurser är i alla lägen 
ej fullt tillräckliga. De avtal som f n finns 
är ej konstruerade för att förstärka freds
organisationen i skymningslägen utan för 
att förstärka krigsorganisationen . En ny 
typ av beredskapskontrakt har tagits 
fram och underställs regeringens pröv
ning. Dessa kontrakt innebär att 

snabb tillgång till nyckelbefattnings
havare inom und- , lednings- och sam
bandsfunktionerna samt vid insats
förbanden säkerställs 

- reserv- , reservstats- m fl och värn
pliktig personal och personal över 47 
år kan utnyttjas efter frivilligt åtagan
de 
försäkrings- och ersättningsfrågor har 
reglerats centralt 

- personalen kan övas varje år 
personalkostnaderna vid dessa öv
ningar är r!mliga. 

Beredskapsövningar 
Det är utöver här redovisade åtgärder 
mycket angeläget att snabbt kunna dis
ponera ett begränsat antal operativt vik
tiga förband för tidiga stridsinsatser. 
Dessa insatsförband är ett fullföljande av 
den ide som redovisades i ÖB 80. 

ÖB har av regeringen begärt att rätten 
till beredskapsinkallelse av ett begränsat 
antal förband skall delegeras till honom 
årligen. Inkallelse av dessa förband pla
neras ske vid beredskapshöjningar före 
mobilisering och utan att fullmaktslagar
na behöver tillämpas. 

Regeringens beslut beträffande hem
värnet, beredskapskontrakt och insats
förband bedöms tas under hösten/vintern 
-82/83. 

Beredskapspaket 
Behov av snabbt tillgängliga resurser 
med operativ initialeffekt har fram
kommit i arbetet med opstudierna och 
kust- och gränsinvasionsstudier. 

Ett utgångsgrupperat beredskapspaket 
är i stort den lägsta acceptabla resursni
vån för våra tre mest utsatta milon . För 
att förbättra detta alternativ planeras föl
jande 
- begränsad utökning av planerade be

redskapspaket 
- fler förband med tidig operativ 

initialeffekt 
- utbildning av 

beredskapsuppgifter 
RU 

personalen 1 

under GU och 

förbandsutrustningen får ej lånas ut 
till grundutbildningsförband 
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- mönstringsövningar och mobilise
ringsgenomgångar mellan resp vid 
KFÖ . 

Mobiliseringsberedskap 
Mobiliseringsberedskapen förbättras ge
nom att 
- mönstringsövningar, beredskapsut

bildning samt övning i mobilisering 
genomförs i ökad omfattning i sam
band med repetitionsutbildning 

- krigsplaceringarna överses och för
rådsställning av materiel förändras så 
att mobiliseringstiderna kan minskas 
för ett antal förband 

- lån av materiel från krigsförband för 
modifiering och revidering begränsas 
och anpassas till aktuella beredskaps
krav 

- krigsmaterielen för ytterligare ett an
tal av de förband från Mellansverige 
som avses krigsanvändas i utsatta om
råden förrådsställs i dessa milon 

- flygtransportorganisationen ökas 
samtidigt som civil flygtransportkapa
citet i ökad utsträckning förbereds för 
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transport av trupp och materiel till 
övre Norrland vid mobilisering. 

När huvuddelen av de åtgärder som 
här har redovisats har genomförts i mit
ten av 80-talet, då har viktiga förbätt
ringar vidtagits i vårt beredskapssystem. 
Genom att skapa större flexibilitet i in
satsberedskapen kan hastigt uppdykande 
hot av skilda slag bättre mötas antingen 
med selektiva åtgärder eller färdiga be
redskapspaket. Det är viktigt att ÖB året 
runt har tillgång till en miniminivå av för
band som kan sättas in med enkel be
slutsprocess för att medge erforderlig 
snabbhet . Utvecklingen i Europa de se
naste åren vad gäller bl a stormakternas 
övningsverksamhet i vår omgivning och 
politiska problem motsvarande de i Po
len tyder på att svenska beredskapshöj
ningar och sänkningar kommer att bli en 
naturlig del av vardagen vid staber och 
förband . 

Samtidigt som beredskapssystem 85 nu 
genomförs är det dags att i perspektiv
planestudier, fackstudie mobilisering och 
beredskap titta på kraven på 1990-talet 
och ett eventuellt " beredskapssystem 
90" . 

Extremely low noise 
and vibration radiation. 
lmportant for submarines. 
Important features of HEDEMORA Diesel Engines 
type Ub : 
• Turbo-charged engine , also with the high counter 

p ressure desired in modern submarines, gives 
lo we r fuel consumptio n and longer cruising range 

e HEDEMORA has built turbo-charged submarine 
engines for many years 

• The frame is a sturdy, all-welded design, to with
stand extreme impacts and to minimize noise 
and vibration radiation 

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

HEDEMORA has been manufacturing submarine 
diesel engines since the early fifties and has designed 
a number of important parts and systems specially 
for submarine operation. 

/HEDEMORAI*I 
AB HEDEMORA VERKSTÄDER S-776 00 Hedemora , Sweden . 
Telephone 0225-120 00. Telex 7506 hedverk S. 



Ledamoten NILS DELLGREN 

LCC - vad är det? 
En kommentar 

I TiS nr 2/1983 var införd en artikel "Vad 
är LCC" av Erik Vintheden, chef för 
tekniska byrån vid underhållsavdel
ningen inom FMV:FLYGMATERIEL. 

Artikeln ger läsaren ett intryck av att 
LCC - Life Cycle Cost eller livslängds
kostnad( -smetodik) - är någon ny teknik 
som omedelbart resulterar i "förbluf
fande rationaliseringar av hela anskaff
ningsprocessen" och som styr hela all
skaffningsprocessen och därmed styr 

- såväl leverantör där "i första hand be
rörs företagsledning, konstruktion , kva
litet, marknadsföring, produktservice, 
produktion, underhåll, transporter, 
ADB" 

- som FMV som köpare där "i första 
hand berörs ledning, sakfunktion, drift
säkerhet och underhåll, kontroll, 
inköp." 

Artikeln syns därför påkalla en kom
mentar. 

"LCC-metodiken" innebär, något för
enklat, att livslängdskostnaden skall ut
göra underlag för beslut om anskaffning 
istället för, som hittills varit vanligt, an
skaffningskostnaden. 

Livslängdskostnaden består, likaså 
något förenklat, av summan av kost
naderna för anskaffning, drift och under
håll .' Eftersom det hittills varit normalt 
att grunda beslut om anskaffning och 
därmed val av leverantör på anskaff
ningskostnaden har denna givetvis på 
olika sätt framtagits och ingått i in
lämnade offerter. 
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Nils Dellgren är marindirektör och chef för 
tekniska byrån vid underhållsavdelningen i 
FMV:MARINMATERIEL. Hans byrå har 
ansvar för underhållsberedning och tillämp
ning av LCC på marina vapensystem. 

Eftersom FMV arbetsordning numera 
anger att beslut om anskaffning skall 
grunda sig på livslängdskostnaden inne
bär sålunda detta att även drift- och un
derhållskostnaderna måste framräknas 
och presenteras. Eftersom underhålls
kostnaden är den mest komplicerade och 
svåra kostnadsdelen att beräkna har det
ta varit skälet till att LCC-metodiken 
och resulterande avvägningar fallit .inom 
underhållsavdelningarnas ansvarsområ
de . 

LCC-metodiken innebär att livs
längd~kostnaden framräknas med början 
redan i tidigt anskaffningsskede, till att 
börja med tämligen grovt, för att påver
ka (optimera) materielsystemet. Ex vis 
kan underhållskostnaderna komma att 
kunna reduceras vid dyrare materielval 
om detta resulterar i lägre livslängds
kostnad - och därmed motivera en något 
högre anskaffningskostnad (investe
ringskostnad). 

Det är i detta sammanhang viktigt att 
påverka det nödvändiga i att samtliga in
tresserade anbudsgivare delges på vilken 
grundval beslut om anskaffning och där
med val av leverantör skall ske. Leve
rantörerna kommer att bli intresserade 
av att utforma det aktuella materielsys
temet med lägre felutfall och därmed 
med lägre underhållskostnader som 
följd . 

Vad som är viktigt är sålunda att livs
längdskostnaden bestäms för ingående 
delar av ett materielsystem, att dessa se
dan uppsummeras till en livslängdskost-

nad för hela materielsystemet och att 
detta sker med början redan i tidig an
skaffningsfas. Om livslängdskostnaden 
bestäms tidigt för ingående delar kan 
dessa sålunda påverkas med t ex lägre 
felutfall och därmed lägre underhålls
kostnader som följd . Nämnda påverkan 
kan resultera i en bättre systemlösning 
under projekteringsfasen och bättre kon
struktionslösningar under konstruk
tionsfasen . 

Men det måste även betonas att 
LCC-metodiken egentligen är tillämp
bar endast där tidiga bedömningar av 
driftsäkerheten görs, dvs där förutsebart 
felutfall och förutsebara fel på i materiel
systemet ingående utrustningar, appara
ter och konstruktioner analyseras - till 
att börja med grovt- genom jämförelser 
med likartad materiel (under projek
teringsfasen) och senare mer detaljerat 
allteftersom ingående materieldelar de
finieras och konstruktioner utförs (under 
konstruktionsfasen) . 

För industrier som utvecklar elek
tronik- och finmekanisk materiel (strids
lednings-, eldlednings- , sambands-, ro
bot-, flygplansmateriel etc) är denna me
todik välkänd. Icke desto mindre är det 
nödvändigt att rätta krav ställs på dessa 

Litteratur m m 
Ett klassiskt sjöslag 

Många böcker och artiklar har skrivits 
om det tyska slagskeppet Bismarks 
kamp och undergång i maj 1941. När det 
nu över 40 år efter föreligger ytterligare 
en bok undrar man om det verkligen kan 
finnas något nytt material. "Slagskeppet 
Bismark" (Wikens förlag) visar sig emel-

industrier för att metodiken skall till
lämpas i full eller lämplig omfattning. 

För mekanisk materiel är nämnda me
todik för tidig bestämning av drift
säkerheten m m inte lika väl accepterad 
eller tillämpad. Om den inte är känd el
ler inte kan tillämpas av intresserade an
budsgivare är det utan mening att tala 
om LCC-metodik eller kräva att beslut 
skall grundas på livslängdskostnaden. 
Utan mening därför att om kostnader för 
drift och underhåll inte predikteras med 
början i tidigt anskaffningsskede utan 
beräknas först sedan projekterings- och 
konstruktionsarbetet avslutats blir följ
den ett konstaterande av t ex resulteran
de underhållskostnad och därmed livs
längdskostnad, men inte en lägsta livs
längdskostnad som förutsätter påverkan 
under bl a projekterings- och konstruk
tionsfaserna. 

För att möjliggöra LCC-metodik och 
f ö även en teknisk optimering genom 
att klarlägga och påverka (förstärka) ex 
vis tekniskt svaga länkar i ett mekaniskt 
materielsystem eller en mekanisk kon
struktion pågår för närvarande arbete 
med att framta förutsättningar för att in
troducera nämnda metodiker jämväl i 
samband med projektering och kon
struktion av örlogsfartyg. 

lertid vara ganska unik. Den är nämligen 
skriven av en av de få överlevande offi
cerarna ombord, friherren Burkbard von 
Miillenheim- Rechberg , som var fjärde 
artilleriofficer och tillika fartygschefens 

. adjutant. Först nu efter många års forsk
ningsarbete och sökande i det egna min-
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net har han som pensionerad diplomat 
ansett sig kunna presentera detta ska
kande dokument över en av andra 
världskrigets mest dramatiska s j östrider, 
en av de sista i krigshistorien där slag
skepp kämpat mot slagskepp. 

Slagskeppet Bismark kölsträcktes 
1936, löpte av stapeln 1939 och var klart 
för operationer våren 1941. Fartyget var 
en jätte på över 53 .000 ton , 251 meter 
lång och 36 meter brett. Den stora bred
den gav stor stabilitet och utrymme för 
ett kraftigt skrovskydd . Bestyckningen 
var imponerande, 8 st 38 cm , 12 st 15 cm 
samt ett 50-tal luftvärnspjäser. Det var 
utrustat med en av de första spanings
radaranläggningarna och ansågs nästan 
som "osänkbart" . 

De tunga tyska övervattensfartygen 
avsågs att sättas in mot konvojvägarna 
över Atlanten och därmed också binda 
stora delar av "Home Fleet" vid sina ba
ser på brittiska öarna. Efter forcerad 
utbildning och provturer var Bismark 
klar för uppdrag i maj 1941. Tillsammans 
med den tunga kryssaren Prinz Eugen 
skulle man göra en framstöt norrifrån 
genom Danmarkssundet, d v s vattnen 
mellan Grönland och Island. Skyddade 
av jagare, spärrbrytare och jaktflyg pas
serade styrkan Stora Bält den 19 maj på 
natten. Via svenska underrättelsekällor 
fick amiralitetet i London klart för sig 
vad som pågick. Detta meddelande ut
löste stor aktivitet. Bismark var ett åtrå
värt byte som redan vållat bekymmer. 

Befälet över "Operation Rhein
iibung" fördes av amiralen Liitjens. Far
tygschefen på Bismark, kommendör 
Lindemann, som var en högt aktad sjö
officer och älskad av sin 2.200 man stora 
besättning, hade en svår situation med 
den envise och tystlåtne amiralen och 
hans stab ombord på sitt fartyg . Relatio-
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nerna mellan dessa två förefaller inte ha 
varit de bästa. Författaren ger här en in
tressant insidesbild av stämningar och 
reaktioner ombord, i sig en utmärkt psy
kologisk studie av olika typer av chef
skap. 

Tyskarna hade hoppats att oupptäckta 
kunna nå fram till operationsområdet 
men blev uppfångade av två brittiska 
kryssare . Detta ledde till den första sam
mandrabbningen med de två slagskep
pen Hood och Prince of Wales, som re
sulterade i att Hood gick till botten efter 
en explosion ombord. Bismark fick en 
del skador och Lutjens beslöt styra mot 
en fransk hamn. Till en början såg det ut 
som man skulle lyckas eftersom eng
elsmännen tappade kontakten med Bis
mark. Den 26 maj lyckades ett brittiskt 
spaningsplan hitta fartyget igen och jak
ten var nu igång. Bismarks öde var be
seglat. Det gällde bara att skada Bis
mark så att farten måste sänkas. En tur
sam torpedträff i rodren åstadkom detta 
och de tillströmmande brittiska fartygen 
kunde utdela dödsstöten. Överlägsen
heten var förkrossande och den 27 maj 
klockan 1039 sjunker Bismark efter en 
tapper kamp. Flera hundra sjömän lyc
kas lämna det brinnande fartyget men 
endast 115 räddas. Räddningsfartygen 
beordras att lämna platsen efter ett inbil
lat ubåtshot. 

Hur striden upplevdes ombord på Bis
mark är ett skakande dokument över 
mänskligt lidande och hjältemod. Efter
som inga handlingar kunde räddas från 
Bismark och både amiralen och fartygs
chefen följde fartyget i djupet är den nu 
presenterade skildringen ett värdefullt 
historiskt dokument . Det är dessutom 
spännande som många av de stora krigs
romanerna. En av våra främsta experter 
på äldre örlogsfartyg, förre stabsredak-

tören och korresponderande ledamoten i 
Kungl Örlogsmannasällskapet Karl-Erik 
Westerlund, har sakkunnigt gjort över-

Jane's Fighting Ships 1983 

86:e årgången av JANE'S FIGHTING 
SHIPS har - liksom tidigare - redigerats 
av Captain John E Moore , R.N. Här re
dovisas 148 nationers örlogsfartyg på 775 
sidor jämte 40 sidor för data på vapen, 
elektronisk utrustning, marinflyg m m. 

Ubåtar upptas först såsom varande 
den viktigaste fartygsklassen. Den stör
sta ubåtsflottan äger Sovjet (140 atom
drivna , 237 övriga samt 85 i reserv), där
näst följer USA (130, alla atomdrivna 
utom 8) och Kina (112, varav 7? atom
drivna). Därpå följer Storbritannien (29 , 
9 atomdrivna), Frankrike (25, 5 atom
drivna), väst-Tyskland (24), Nord-Korea 
(19), Egypten (16) , Turkiet (15) , Japan 
och Norge (14) samt Sverige och Peru 
(12) . 

Hangarfartygen har, trots sina stora 
kostnader , inte förlorat sin roll, de stör
re för sitt stora stridsvärde och sin stora 
insatsberedskap, de mindre även för sin 
möjlighet att leda ubåtsbekämpning på 
oceanerna. 

Det gamla slagskeppet New Jersey har 
blivit ombyggt och enligt pressen snabbt 
sänts till Medelhavet , där dess nio 40 ,6 
cm kanoner med en skottvidd av 38 km 
och en projektvikt av 1225 kg kan bilda 
ett hot mot det 30 till 60 km breda Li
banon. Systerfartyget Iowa är under om
byggnad och de båda återstående slag
skeppen avses också att moderniseras 
under 1980-talet. 

sättning och kommenterat vissa fackut
tryck. 

Jean-Carlos Danckwardt 

Slagskeppet Bismark. Buckard 
von Miillenheim- Rechberg. Wi
kens förlag. 

Fregatter och korvetter ingår i många 
både större och mindre flottors nybygg
nadsprogram. Dessa fartygsslag åter
finns i 42 resp 29 nationers flottor, bl a i 
Belgiens , Danmarks, Finlands, Neder
ländernas , Norges , Väst-tysklands flot
tor. Kustkorvetterna Stockholm och 
Malmö med sitt ringa deplacement (310 
t) klassas här som robotbåtar. 

Ett stort antal nationer satsar på ro
botbåtar. Stormakten Sovjet äger 135 , 
men överträffas av Kinas 215 (jämte 260 
torpedbåtar och 407 kanonbåtar). Det är 
ofta de mindre nationerna , som anser ro
botbåtar nödvändiga på grund av deras 
stora stridsvärde i förhållande till båtar
nas ringa storlek. Sålunda har Norge 39, 
Väst-Tyskland 34, Taiwan 33 och Sverige 
24 (jämte de båda kustkorvetterna under 
byggnad) . De utländska robotbåtarnas 
storlek ligger ofta över den svenska Spi
ca-klassen (185 t , 40 ,5 kn) och i vissa fall 
betydligt över stockholm-klassen (310 t, 
32 kn) . Finland har en båt av Helsinki
klass (280 t , 30 kn) färdig och avser att i 
framtiden skaffa sig tre divisioner om 
vardera fyra båtar för att senare even
tuellt bestycka dem med robotar. 

Som vanligt visar sig denna årgång av 
världens förnämsta marinkalender ligga i 
högsta klass , både vad beträffar data och 
foton. 

Allan Kull 
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Tysklands första flotta 

I allmänhet föreställer man sig väl , att 
Tyska rikets första flotta grundades i 
samband med kejsardömets utropande i 
Versailles 1971. På sätt och vis är det 
riktigt, eftersom vid den tiden inte exi
sterade någon gemensam tysk flotta . 
Går man långt tillbaka i tiden, är det 
också lätt att slå fast att varken Hansans 
vid varje krigstillfälle improviserade flot
tor eller Wallensteins misslyckande som 
amiral av Östersjön innebar att någon 
tysk riksflotta existerade. 

Det är dock så, att åren 1848-53 fanns 
faktiskt en första tysk flotta. Den var lik
som i dag en "Bundesmarine" och dess 
upphov var, kan man nästan påstå , dan
skarna! Det var konflikten om Sles
vig-Holstein och Danmarks då impone
rande överlägsenhet till sjöss, som var 
den direkta orsaken till att en "Sundes
marine" uppstod. 

Med en rad kända namn som förfat
tare har utkommit ett 150-sidigt arbete 
med titeln "Die erste deutsche Flotte 
1848-1853" med den kände sjökrigshi
storikern Walter Hubatsch som samman
hållande och författare till tre avsnitt. 
Övriga medarbetare är för en svensk helt 
okända - men deras avsnitt likväl myc
ket intressanta. Möjligen kan man fråga 
sig om ett kapitel om denna första tyska 
flottas handvapen kan ha större intresse 
för andra än snävt specialiserade. 

Det är Hubatsch som svarar för den 
tunga historiska dokumentationen. När 
det löst sammanfogade Deutsche Bund 
vid möte i Frankfurt/Main såg sig tvung
et att efter beslut om "Bundesexeku
tion" mot Danmark också skaffa sig ett 
försvar till sjöss fick det improviseras, 
även om en del fartyg för krigsändamål 
existerade - bl a sex kanonjollar, som 
Sverige överlåtit till Preussen i samband 
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med Vorpommerns " utbyte" mot Nor
ge. Därtill fanns en slesvig-holsteinsk 
och en Hamburg-flottilj. 

Pengar flöt in och fartyg inköptes i ut
landet. Som chef och konteramiral in
trädde Rudolf Bromme - av obekant an
ledning omdömt till Brommy och av da
gens Sundesmarine ihågkommen genom 
den skolfregatt, som 1959 övertogs från 
Storbritannien efter att under namnet 
Eggesford ha gjort tre års insats i VK 2. 

Det är en intressant läsning om den ef
ter fem år avskaffade - faktiskt bort
auktionerade - första tyska flottan , hit
tills praktiskt taget okänd, som här ser
veras alla marint intresserade, därtill 
kompletterad med ett bildavsnitt på sär
skilda sköntryckssidor. 
K-E Westerlund 

Walter Hubatsch m fl: Die erste 
deutsche Flotte 1848-1853. E. S. 
Mittler & Sohn, Herford und 
Bonn. 

"Små stridsmedel" 
men inga "kryp-ubåtar" 

Den tyska produktionen av marinlittera
tur är rikare än någonsin - gamle Tirpitz 
och hans propagandamakare måste, var 
de nu befinner sig, med välbehag se det 
till synes omättliga marina intresse de 
lyckats väcka i Tyskland , i dag BRD, dvs 
Västtyskland. 

En av de flitigare författarna är en 
pensionerad mariningenjör Harald Fock, 
som bl a har varit lärare i skeppsbygg
nadskonst vid sjökrigsskolan i Miirwik. 

Han har producerat tre digra band om 
Schnellboote (men därvid tyvärr strun
tat i begärda och erhållna uppgifter från 
ledamoten Borgenstam) och två band 
"Schwarze Gesellen" , dvs torpedbåtar 
och jagare. Och även i det första bandet 
har han- utan att anlita svensk " hjälp"
åstadkommit en serie grodor och tyvärr 
spritt vidare en rad felaktiga uppgifter , 
hämtade ur uppslagsböcker och okun
niga shiplover-artiklar (recension i TIS 
nr 4/1982). 

Nu har han producerat ett av allt att 
döma mera perfekt verk om Marine
Kleinkampfmittel , dvs dvärgubåtar , 
sprängbåtar, mini-mtb , människatorpe
der och allt vad konstigheter i minimi
format, som mariningenjörer världen 
över lyckats åstadkomma, främst under 
VK 2. Men han måtte ha ett horn i sidan 
till Sverige: enda omnämnandet är vår 
från Storbritannien inköpta dvärgubåt, 
som konsekvent - åtminstone tre gånger 
-kallas Spriggen! 

För oss som hemsökts av de nya sov
jetiska små sjöstridsmedlen är det av 
särskilt intresse konstatera , att inte ens 
denne expert har den minsta aning om 
de nya "slamkryparnas" existens. I detta 
sammanhang skulle anmälaren vilja plä
dera för att inte kalla dessa besökare för 
mini-ubåtar. Med hänsyn till deras bygg
nad och tydligen avsedda användning vo
re "kryp-ubåtar" faktiskt mera adekvat. 
Dvärgubåtar av olika slag är ju mini
ubåtar som tar sig fram på "konven
tionellt" sätt. 

Fock inleder sitt arbete med en allmän 
översikt av ubåtarnas utveckling , dvs 
den vanliga historien med början från 
Bushnells Turtie 1776. Att han helt 
nonchalerar Nordenfelts fyra ubåtar får 
väl hänföras till hans tydliga nonchalans i 
fråga om Sverige. 

Redan andra kapitlet är emellertid 
fullödigt, behandlande de " bemannade 
torpederna" och deras viktigaste insat
ser. Helt rättvist får italienarna belägga 
första platsen med Mignatta , som natten 
till l. juli 1918 sänkte österrikiska slag
skeppet Viribus Unifis i Pola. Via den 
brittiska Chariot kommer han sedan in 
på de väl mest omskrivna, dvs japaner
nas olika dvärgubåtstyper. I fråga om 
dem har förvirringen varit stor men av 
allt att döma har Fock lyckats bena upp 
typerna på ett korrekt sätt . Avsnittet om 
Tyskland bör rimligen vara perfekt och 
mycket tyder på att författaren själv haft 
med åtskilliga projekt att göra, både så
dana som resulterade i tillverkning och 
de till antalet än flera, som stannade på 
ritbrädet eller som mindre lyckade för
sökstyper. En hel serie olika specialbåtar 
fick beteckningen Typ XXVII med va
rianterna C, D , E , F, G och K. Bland yt
terligare planerade tyska dvärgubåts
typer kan nämnas XXXII, XXXIV, 
Sch wertwal och Seeteufel/ Elefant. 

Mini-mtb och sprängbåtar ägnas ett 
särskilt kapitel - de senares föregångare 
anser han brännarna vara med premiär 
år 413 f Kr under belägringen av Syracu
sa! Under VK l var sprängbåtar i dagens 
bemärkelse i praktisk användning i Tysk
land, Italien och Österrike-Ungern. 
Från VK 2 redovisas med mycket sak
uppgifter italienska , japanska och tyska 
- i det senare fallet visar det sig att inte 
minst armen experimenterade med 
sprängbåtar av olika slag. 

Om dvärgubåten i dag har han som 
motivering för dess användbarhet: ide
alisk torped bärare, "radar-säkerhet", 
lämplig för insats mot kust, offensiv , 
ringa bemannings- och materielbehov 
samt svårupptäckt . Trots detta är ju de 
faktiska nybyggena få: västtyska Hans 
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Techel och Friedrich Schiirer (bara några 
månaders livstid 1966, de fyra brittiska 
XE-båtarna , bl a Spiggen, några italiens
ka , japanska och spanska samt ett ameri
kanskt experiment. 

Men som sagt , om sovjetiska " kryp
ubåtar" inte ett ord. 

K-E Westerlund 

Harald Fock . Marine-Kleinkampf
mittel. 200 s, 127 bilder, 131 ritning
ar. Kochlers Verlagsgesellschaft, Her
ford. 

Tyska fartygsbiografierna, 
band 5 och 6 

De av en författartrio på Koehlers förlag 
utgivna banden "Die ·deutschen Kriegs
schiffe" , biografier över alla tyska ör
logsfartyg sedan 1815 , har nu nått fram 
till delarna 5 och 6 (tidigare recensioner i 
TIS nr 3/81 och 2/82) . Detta jättearbete i 
form av utförliga tekniska och historiska 
fakta för vartenda fartyg har därmed be
handlat alla större övervattensfartyg och 
upptar i sjätte bandets sista tredjedel 
även hjälpkryssare , de 1815 överlämnade 
svenska kanonjollarna och deras ef
terträdare, dvärgubåtar o dyl (men inga 
egentliga ubåtar), landsättningsfartyg 
mm. 

Ubåtar och motortorpedbåtar, träng
fartyg m m återstår alltjämt att behandla 
och kommer i ett eller två senare band . 

De nu utkomna har samma otroliga 
mängd fakta som föregångarna och på li
kadant sätt i kuriös ,anknytning till resp 
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flaggskepp är det också fråga om t k 
sjökrigshistoria från 1815 till våra dag tr. 

Det är inte bara shiplovers och i te 
bara tyskar utan alla marint intressen. Je 
med förmåga att läsa tyska som har gli d
je av verket . Ä ven rent marintekniS<a 
detaljer är ibland av rent uppseendev e
kande innehåll . Ett enda exempel k tn 
anföras . Två fartyg med namnet Sachs, n 
finns med : en pansarkorvett från 111 77 
(nära tre sidor text med bild) och , tt 
slagskepp. Det senare är väl obekant 1 ) r 

de flesta - förståeligt! Det var syst< r
fartyg till de i Scapa Flow sänkta Badt 1 

och Bayern samt ett fjärde , Wiirtte1 z
berg. Liksom sistnämnda kunde Sachs 'n 
aldrig färdigställas . Men det verkligt k J 

riösa var den avsedda maskinanläggni ~ 
en: i stället för de tre systrarnas ena å ~
turbinanläggning skulle Sachsen få MA~ 
sexcylindriga tvåtakts dieslar . Men < e 
kom aldrig ombord utan hamnade på < e 
sex u-kryssarna av U 151-klass. Tydligt n 
var de tyska mariningenjörerna red< n 
1914 inne på den linje , som sedan slut t 
av 1920-talet tog sig uttryck i Köln-kry:.
sarnas dieslar för marschfart för a t 
kulminera i de tre pansarskeppens ma -
kineri med endast dieslar . 

K-E Wester/w d 

Hans H Hildebrand, Albert Röhr, 
Hans-Otto Steinmetz: Die deutsche 1 

Kriegsschiffe - Biographien - ez 1 

Spiegel der Marinegeschichte vo,z 
1815 bis zu Gegenwart. Band 5, Na 
ter - Thetis. Band 6, Thetis Zm 
törer, Hilfskreuzer, Kanonenscha/uj -
pen und Kanonenjollen, Klein ' 
Kampffahrzeuge - Kleinkampfmitte . 
Landungsfahrzeuge, Minenschifft 
(vissa av efterkrigstidens) Minensud 
bo te. 

Använd inte benämningen distansminut! 

srs kommitte för storheter och måttenheter rekommenderar - med instämm~nde ~v 
a· kvårdsgruppen- att termen sjömil används synonymt med termen nautzsk mzl. 

spr · · · · • å d k f" srs är StandardiseringskommiSSIOnen l Svenge. Sprakv r sgr.up~en ver ar or 
roarbete mellan organ med språkvårdande uppgifter. I gruppen mgar representan

sa för Svenska Akademien, Svenska språknämnden, SIS, TNC (Tekniska nomen-
ter • k • d · ff tr klaturcentralen) och Samspråk (Samarbetsorganet för spra var are mom o en Ig 
förvaltning). . . 

Enligt rekommendationen blir alltså l sjömil l nautisk mil . 1852 m. På 
gelska benämns måttenheten geographical mil e , nautical m ile (n m Ile) eller sea 

=le, på franska mille marin eller bara mille oc~ på tyska nautische M.eile eller 
Seemeile. Någon internationellt gångbar betecknmg (symbol) har man annu mte 
kunnat enas om. . . · .. 

önskvärt är vidare att den ologiska och för Sverige unika termen d1stansmmut for
svinner. Tid och vinklar kan mätas i minuter , men inte avstånd och sträckor. 
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SA MOTS OST OCH VAST 
l STOCKHOLMS HAMN 

Med sitt strategiska läge mitt i nordeuropas produk
tionscentrum har Stockholms Hamn en nyckelposition 
för varuförflyttningar i både östlig och västlig riktning. 
Hamnen är den största nordiska östersjöhamnen. Inom 
Hamnens svenska uppland finns goda väg- och järnvägs· 
förbindelser över hela landet och österut mot Abo och 
Helsingfors i Finland svarar ett stort antal bil- och per
sonfärjor för alla slag av transporter med hög regulari
tet. Österut leder också från Stockholms Hamn trafiken 
mot Leningrad och den transsibiriska järnvägen med 
förb indelser till Japan och Fjärran Östern. För trans
porter från och till andra central- och västeuropeiska 
marknader är Stockholms Hamn den naturliga vägen. 
Så möts öst och väst i Stockholms Hamn som kan er
bjuda en omfattande modern hamnservice . 

• Stockholms Hamn 
Sandhamnsgatan 57 

Box 27 314, 102 54 Stockholm 
Tel. 08/63 55 00 



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

med MTU:s kompakta och specifikt lä t ta dieselmotorer och aggregat. 

MTU har stol ta tradi tioner och har i modern t id investerat i forskn ing, ut

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

tillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd 

under en lång framtid. 

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

M:ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25 
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