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Meddelanden 
från 

Kungl Örlogsmannasällskapet 

Nr 5/1984. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 april 1984 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler , Långa raden 8, i närvaro av 
36 ledamöter. 

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde ledamöterna Bengt Hedlund, 
Sune Tamm och Sven Hermelin samt korresponderande ledamoten Georg Hafström 
avlidit . 

3: ~aldes ledamoten Stefan Furenius till föredragande i vetenskapsgrenen " Orga
msation och personal. Utbildning" för år 1984-85. 

4. Föredrogs förvaltningsberättelsen för Sällskapet och Tidskriften . 

5. Upplästes revisionsberättelse . 

6. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 1983. 
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7. Redovisade korresponderande ledamoten Karl-Erik Westerlund motiven för sitt 

1980 inlämnade förslag till stadgeändring. Meddelades att förslaget ånyo kommer att 

behandlas vid septembersammanträdet. 

8. Ledamoten Per Lundbeck höll sitt inträdesanförande , " Jägarförband" . Kort frå

gestund följde. 

9. Ledamoten Jan Sonden föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen 

"Organisation och personal. Utbildning" med titeln "Sveriges totalförsvar, orga

nisation och personal. - Slagord och verklighet rörande grunderna för riksförsvarets 

ordnande". 

Stockholm den 14 september 1984 

Per /n.sulander 
sekreterare 

Nr 6/1984. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 24 september 1984 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Sjöofficerssällskapets lokaler. Långa Raden 8, i närvaro av 

35 ledamöter. 

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamoten Sven Haglund 

samt ledamöterna Sven Ljungberg, Magnus Schreiber, Wilhelm Hagwall och Curt 

Beskow avlidit. 

3. Beslutade sällskapet utdela belöningar enligt följande: 

- Major Göran Boijsen hedersomnämnande och penningbelöning 1.000 kronor för 

hans enskilda utredning vid Militärhögskolan med titeln "Brasilien - en blivande 

stormakt"? 

- Kommendörkapten Claes Åberg, byrådirektör Sven Anders Bjurwill och ledamo

ten Thomas Öhrwall hedersomnämnande och penningbelöning 3.000 kronor varde

rå för utveckling av självgående akustiskt , magnetiskt svep (SAM). 

4. Anmäldes att ett arbetsutskott tillsatts med uppgift att granska och föreslå even

tuell revision av stadgarna. I utskottet ingår ledamöterna Per lnsulander (sam

mankallande), Rolf Öhman och Lars Norrsell. 
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5. Lämnades information om fili a lbiblioteket (se särskild notis i nr 311984 av TiS) . 

6. Upplystes att styrelsen accepterat ett erbjudande att få Sällskapets matrikel in

förd i försvarsväsendet rulla. 

7. Valdes ledamoten Gunnar Karlsson till föredragande i vetenskapsgrenen " Krigs

fartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" för år 1984-85. 

8. Ledamoten Björn Berg föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i vetenskaps

grenen "Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektronik . Teleteknik" behand

lande utvecklingen av framdrivningsmaskinerier för fartyg , av intresse för våra mari

na enheter. 

Stockholm den 23 oktober 1984 

Per Insulander 
sekreterare 
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sä llskapets syfte 
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet 1 all
mänhet. 

I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar fö r tävlingsskrifter , artik-
lar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan . 

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen ell er sjö
väsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i veten
skapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen: 

1. 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- och sjukvård med navalmed1cm . . 

Tävlingsskrift för år 1985 skall senast den 2 september 1985 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 hederomnämnande samt penningbelöning. 

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

Fabian och Ewa Tamms stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet 

Fonden har till ändasmål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete in 
om områdena sjötaktik -även innefattande utvecklingen av va penbärare, vapen och 
hjälpmedel- navigation och sjöfart. 

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

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1985 skall skicka in utred-
ning eller avhandling till 

• Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet 
Box 101 86 
100 55 Stockholm 

senast den 2 september 1985. 
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehålle r Örlogsmannasällska

pet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväsendet. 
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Minnesteckningar 

Hilding Eek 
Professor em. , jur, dr Hilding Eek avled i augusti 1983. 

Han var född i Visby den 8 mars 1910 och var således 73 år vid sin död. Hans far 
var militär, men sonen valde att studera juridik vid Stockholms högskola, där han av
lade juris kandidatexamen 1933. Efter tingstjänstgöring hade han juridiska konsul
tuppdrag intill dess han 1943 engagerades som politisk redaktör i Aftonbladet. Hans 
journalistiska erfarenhet gjordes sedan fruktbar i avhandlingen "Om tryckfriheten" 
på vilken han disputerade för juris doktorsgraden 1942. Han meriterade sig efter
hand för docentur i statsrätt och förvaltningsrätt ( 1948) och sedan också i folkrätt 
(1952). Meriteringen i folkrätt hade inletts med ett litet häfte om "Statens maktsfär i 
luftrummet" (1943) som följts av en uppsats om "Nya stater och nya regimer" i 
Skrifter åt minnet av C A Reuterskiöld (J 945) och en om "Nationell folkrätt och in
ternationell rätt" (1950). Eek hade därutöver avsevärd förtrogenhet med de baltiska 
länderna varom vittnade ett antal juridiska reportage på 1930-talet. Han var juris 
konsult åt Lettlands beskickning 1937- 1940. 

1948 engagerades Eek i FN :s sekretariat i New York som Social Affairs Officer 
och han blev svenska regeringens ombud i Europarådets Committee of Cultural Ex
perts 1953. Knytningen till FN fortsatte under 1950-talet, och han blev 1954 leda
mot av styrelsen för Utrikespolitiska institutet, där han sedan var ordförande 
1959- 1970. 1955 framlade han sin bok " Om främlingsskap" , vari han konstruktivt 
sammanförde sina folkrättsliga och förvaltningsrättsliga insikter. Samma år blev han 
professor i internationell rätt vid Stockholms högskola (sedermera universitet). 
Åren 1958-1966 var han ledamot av UNESCOs Conseil Executif, vilket gav honom 
mycket breda internationella kontakter. Det internationella engagemanget blev nu 
helt dominerande vartill bidrog också ett andra äktenskap, ingånget 1960 med en 
amerikanska, fil. dr Helen Moats. 1968 framlade ban sitt magnum opus inom folkrät
ten, ett så benämnt verk om 458 sidor. 

Genom sitt deltagande i den av Institutet för offentlig och internationell rätt ut
givna utredningen " Den norska rättsuppgörelsen" (1956) markerade Eek sin orädd
het och ett starkt, av rättrådighet och klokhet präglat engagemang i väsentliga mili
tär-folkrättsliga frågor. 

Med sitt gotländska ursprung och sin internationella inriktning var det naturligt att 
Eek skulle intressera sig för havet. Ett första resultat var uppsatsen "The hydrologi
ca! cycle and the Law of Nations" (1965), och 1971 följde boken " Världshavens frihet 
och fred". I samband härmed blev han korresponderande ledamot av Kungl Örlogs
mannasällska pet. 

Efter pensioneringen bosatte sig Eek med sin hustru i Vermont i Förenta Staterna . 
För studentgenerationerna på 1960- och 70-talen var Hilding Eek prototypen för 

en vänlig och vis garnmal professor , vars gotländska ursprung någon gång också kun
de märkas i hans engelska. Som en följd av sina breda internationella engagemang 
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kom han att draga till sig och Stockholms universitet en skara utländska studenter 

som önskade studera folkrätt under hans ledning och som blev ganska talrik med 

åren. De föra hans namn och minne över världen. 

A v korresponderande ledamoten 
Jacob W. F. Sundberg 

Nils Skånberg 
Överstelöjtnant Nils Skånberg avled den 12 december 1983. Han var född i Oskar

ström, Hallands län och son till kamrer Martin Skånberg och dennes hustru Hulda f . 

Eiserman . 
Skånberg avlade studentexamen i Halmstad 1932 och utexaminerades från Sjö

krigsskolan som kustartilleriofficer 1936. Han blev kapten 19-14, major 1951 och över

stelöjtnant 1957. Han övergick på reservstat som överstelöjtnant 1965. 
De första subalternåren tjänstgjorde Nils Skånberg vid KA l och var åren efter 

krigsutbrottet omväxlande i beredskapstjänst i Stockholms skärgård och instruk

tionsofficer vid kustartilleriets studentkompani. Han var också under flera år ka

dettofficer vid sjökrigsskolan , främst som lärare i taktik . 
Skånberg hade särskilt intresse och fallenhet för taktik och utbildning. Efter ge

nomgången allmän kurs och stabskurs vid sjökrigshögskolan knöts han följdriktigt 

till Kustartilleriinspektionens utbildningsavdelning i fyra år och blev under denna tid 

chef för avdelningen. Efter en period som utbildningschef vid KA l återgick Skån

berg till Marinledningen nu med operativ uppgift i Marinstaben. 
Skånberg var sålunda särdeles väl ägnad för uppgiften som stabschef vid kustartil

leriförsvar , då han 1956 tillträdde i den befattningen i Göteborg och därefter 1959 i 

motsvarande befattning i Bleking~ . Han avslutade sin militära bana på aktiv stat med 

att vara spärrbataljonchef tillika chef för Kungsholms fort 1964-65. 
Vid sidan av de arbetskrävande uppgifter Nils Skånberg hade under 50- och 60-ta

len , ägnade han hela tiden särksild omsorg åt personalvård . Han hade höga ideal och 

var alltid omtänksam och hj älpsam. Det är signifikativt för en man med Skånbergs 

läggning att han förenade sina ordinarie uppgifter med att vara personalvårdsofficer 

vid såväl KA l som GbK/KA 4 och BK/KA 2. 
Han bidrog i hög grad till sammanhållning och trivsel vid de förband där han tjänst

gjorde bl a genom att organisera och leda studiecirklar och samkväm . Skånberg hade 

stora musikaliska intressen och var 1944-56 medlem av Stockholms konsertförenings 

kör, Musikaliska sällskapet. 
1965 övergick Skånberg på reservstat och tillträdde då en nyinrättad befattn ing 

som rektor (utbildningschef) vid Blekinge Läns Landsting med administrativt arbets

område beträffande landstingets skolor och internutbildning . 
1974 övergick Skånberg i Röda korsets tjänst som distriktssekreterare för Ble-
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kingedistriktet av SRK. 1979 lämnade han denna tjänst men övergick till arvodes

tjänst som distriktets kassaförvaltare, en tjänst som han innehade till sin bortgång. 

Hans närmaste anhörig är makan Inger f. Littorin samt söner med familjer. 

Av ledamoten 
Per-Erik Bergstrand 

Roland Engdahl 
Gränschefen , kommendörkapten Roland Engdahl avled i Stockholm den 20 januari 

1984. Han var född i Stockholm den 28 oktober 1914. 
Han började som sjökadett 1936 och blev fänrik vid Flottan 1939. Därefter valde 

han tjänstegrenen artilleri och var under beredskapsåren 1939-45 huvudsak ligen sjö

kommenderad i artilleribefattningar på pansarskepp och jagare. Efter att 1946--48 ha 

gått igenom sjökrigshögskolans stabs- och artillerikurser togs han i ansprå k för allt 

mer kvalificerade uppgifter. Han blev bl a arti lleriofficer på kryssare, fartygschef på 

jagare, sektionschef i marinkommandostab och chef för Flottans utbi ldningsavdel

ning i marinstaben . Åren 1951- 55 var han chef för marinstabens pressdetalj, en be

fattning som motsvarade han speciella talanger. Hans förmåga att knyta kontakter , 

att entusiasmera sina medarbetare och att på ett lättförståeligt sätt förk lara kompli

cerade sammanhang kom här till sin rätt. Marinens presstjänst fick under hans led

ning utomordentligt gott renomme. 
Roland Engdahls karriär till sjöss kröntes med fartygschefsskapet på kryssaren 

Göta Lejon under hennes sista expedition 1963-64. Expeditionen innebar slutet av 

kryssarepoken, men också dess fulländning. 
År 1965 erbjöds Roland Engdahl, och accepterade, befattningen som gränschef 

vid tullverket. Det är lätt att i efterhand konstatera att valet av Roland Engdahl var 

ett lyckokast för tullverket. 
Tullverkets kustbevakning hade i stor utsträckning utformats för att under 1920-

och 30-talen bekämpa den då grasserande spritsmugglingen över hav. Under 1960-ta

let var denna företeelse i stort sett försvunnen. Båtmaterielen var föråldrad och orga

nisationens existens var t o m ifrågasatt. Roland Engdahl grep sig an den nya uppgif

ten med entusiasm och framåtanda . Hans visionära förmåga, kombinerad med gott 

omdöme gav resultat. Han insåg de nya och större uppgifter som kustbevakningen 

vore lämplig att lösa . Han fick också personalen att med självförtroende ställa om sig 

för de nya uppgifterna. Hans insatser gällde främst tre områden: bekämpning av nar

kotikasmuggling, övervakning av territorialvatten och fiskezoner samt marint miljö

skydd . Inom alla dessa områden krävdes ny materiel , nya metoder och organisation 

samt internationell samverkan. Roland Engdahl skapade således en långsiktsplan för 

förnyelse av kustbevakningens fartygsmaterieL Han tog initiativ till utveckling av 

nya fartygstyper och materiel för oljebekämpning till sjöss till bevakningsflyg med 
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sensorer för fjärrdetektering av oljespill till sjöss och mycket annat. Han lyckades 
också få våra statsmakter att inse behovet av de åtgärder han förordade. 

Han anlitades som expert vid utarbetande av internationella samarbetsavtal röran
de marint miljöskydd , dels i Nordsjön , ?els mellan de skandinaviska staterna och 
slutligen även mellan strandstaterna vid Ostersjön . Därutöver ledde han som ordfo
rande arbetet vid ett flertal konferenser inom ramen för dessa avtal och omsatte av
talens intentioner i praktiska samarbetsformer. 

Roland Engdahl blev internationellt erkänd auktoritet i fråga om oljebekämp
ningsåtgärder och anlitades i samband med bl a oljekatastrofer i Mexikanska Gulfen 
och Magelians Sund. År 1979 fick han som förste icke-amenkan mottaga Umted Sta
tes Coast Guard guldmedalj för sina insatser på det marina miljöskyddsområ?eL 

Efter sin pensionsavgång 1980 tog han initiativet till en samverkansorgamsatJ on 
(SWEMARPOL, Swedish marine pollution abatement technology) som under Sven 
ges exportråd samlade svenska företag till gemensamma insatser för export av svensk 
teknologi för oljeskydd och oljesanering. . 

Han invaldes i Örlogsmannasällskapet år 1957. Roland Engdahl efterlämnade v1d 
sin bortgång makan Anne-Marie , född Johnson , samt sönerna Horace , litteraturfor
skare, och Stefan, örlogskapten. 

A v hedersledamoten 
Christer Kierkegaard 

Bengt Hedlund 
Kommendören Bengt Hedlund avled den 12mars 1984. 

Han började sin sjömmanabana i handelsflottan. Han utbildades till reservofficer i 
flottan och när världsbilden mörknade kom han 1938 över på aktiv stat . Därmed bör
jade en lång och hedrande bana. Efter utnämningen till kapten genomgick han 
Kungl. sjökrigshögskolans stabskurs. 

Bengt Hedlund innehade flera betydelsefulla befattningar i marina stabet. Sålun
da tjänstgjorde han både vid marindistriktsstaben i Karlskrona och som stabschef 
vid Västkustens Marindistrikt i Göteborg liksom vid operationsavdelningen i ma
rinstaben; alltid omfattad med stort förtroende och uppskattning från chefer och 
medarbetare. 

Bland han landkommenderingar kan särskild nämnas tjänst vid IRRA (Internatio
nal Routeing and Reporting Authority) med placering i brittiska amiralitetet. IRRA 
hade efter andra världkrigets slut till uppgift att utarbeta seglingsbeskrivningar för 
den internationella sjöfarten i de minsvepta vägar, som med den fortgående efter
krig~minsvepningen frilades för fredlig sjöfart. De kontakter han då fick med brit
tiska sjöofficerare och myndigheter blev mycket värdefulla , då han 1960--65 var vårt 
lands marinatttache i London. Han och hans maka skapade då en stor vänkrets och 
var utomordentliga representanter för marinen och Sverige . 

Efter övergången till aktiv stat 1938 specialutbildades Bengt Hedlund inom 
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ubåtsvapnet, där han beklädde alla viktiga befattningar från fartygschef via divi
sionschef till flottiljchef för ubåtarna i kustflottan. Han tjänstgjorde dock inte bara 
på ubåtar. Han praktiska kunnande , skicklighet i sjömanskap och handlag med män
niskor gjorde att han bl a var sekond på kryssaren Göta Lejon och därefter anför
troddes befälet på Älvsnabben på långresan 1959-60, som bl a gick till Indien. 

På hösten 1965 blev han chef för Sjövärnskåren , en befattning , som han med stor 
framgång uppehöll till 1970, då han drog sig tillbaka från tjänsten i marinen . 

Bengt Hedlund hade många intressen. Han var konstintresserad, verkade aktivt 
för naturvården, var ornitolog och en stor djurvän. Men hans största intresse var 
dock sjövärn och sjöfart samt segling. Detta kopplat till hans omtanke om ungdom 
och utbildning av svenskt sjöfolk gjorde att han ägnade stor kraft och energi år or
ganisationer med marint syfte. Sålunda var han 1966-70 engagerad i KSSS som ord
förande i dess kappseglingskommitte; 1969-70 dessutom som vice ordförande i säll
skapet. Han erhöll sällskapets förtjänstmedalj i guld 1970. Efter avgången från KSSS 
blev han 1971 ordförande i KMK , där han kvarstod till1978. Aven här belönades han 
med klubbens förtjänstmedalj i guld. 

Från början utbildad på segelfartyg och själv under sin aktiva tid framstående 
kappseglare och skicklig sjöman var det naturligt för honom att ägna tid och kraft åt 
Rydbergska Stiftelsen "till danande av skickelige sjömän" . Han var åren 1971- 77 
knuten till stiftelsens styrelse som dess inspektör. 

Bengt Hedlund blev ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet 1957. 
Bengt Hedlund var i verklig mening "en bra karl". Han hade resning både andligen 

och kroppsligen. Förståelse för människors behov och omtanke om dem gjode att al
la, som han kom i kontakt med, återgäldade förtroendet. Vänfasthet och generosi
tet, lätthet att umgås med ungdom och barn gav honom många uppriktiga vänner 
även bland de mycket unga. 

Bengt Hedlund efterlämnade makan Dorrit, född Adamsson . 

A v hedersledamoten 
Åke Lindeman 

Sune Tamm 
Med Sune Tamms bortgång den 19 mars 1984 lämnade en av Kungl Örlogsmanna
sällskapets äldsta ledamöter vår krets . 

Torgny Sune Hugoson Tamm föddes den l februari 1895 i Stockholm. Hans för
äldrar var brukspatron Hugo Tamm och Maria Charlotta Tamm (född Unonius). Su
ne Tamm var den yngste bland tolv syskon. 

Han avlade studentexamen vid Lundsbergs skola år 1913 och blev fänrik vid flot
tan år 1916. Sune Tamm tjänstgjorde därefter på torpedbåtar , som fartygschef 
1918-1920. 

Under åren 1920--22 var Sune Tamm tjänstledig från flottan och genomförde till
sammans med sin bror Sebastian och ytterligare tre officerare samt en besättning på 
fem man en världsomsegling med ketchen Fidra. Sune Tamm var befälhavare . Han 
erhöll för bedriften bl a Kungl Svenska Segel Sällskapets förtjänstmedalj i guld . I 
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motiveringen angavs bl a "att löjtnant Tamm varit ombord icke endast en kamrat 
bland kamrater utan även en verklig chef och ledare" . .. 

Loggböcker och sjökort från seglatsen skänktes sedermera till Kungl Orlogsman
nasällskapet , i vilket Sune Tamm blev ledamot år 1922. 

I företalet till boken "Med Fidra på världsomsegling·· sägs: ' 'Kan denna bok bi
draga till att hos vårt lands ungdom uppväcka något av den anda som besjälade Fidra 
och dess besättning så har världsomseglingen haft mycket att betyda icke blott för 
deltagarna själva och den kår de tillhörde samt för det svenska namnet utåt, utan då 
har den också varit en ovärderlig vi n st för hela den svenska nationen". 

Efter världsomseglingen återgick Sune Tamm i flottans tjänst och genomgick sjö
krigshögskolan. 

Ar 1927 övergick Sune Tam m till flottans reserv. Han seglade då i handelsflottan. 
Man kan verkligen tala om segla när det gäller Sune Tamm. Han bl a l. styrman i 
4-mastbarken "C.B. Pedersen" (av Göteborg). Under en resa till Australien 1926 in
köpte han på auktion tillsammans med två andra intressenter (Hjalmar Dahlström 
och Carl Bäckström) det 5-mastade skonertskeppet "Forest Dream". Avsikten var 
att fartyget skulle bli skolskepp för blivande sjöbefäl, för "ynglingar som önska sjö
tid". Dess seglation under svensk flagga blev dock kort. Efter att ha legat upplagt i 
Strömstad ett år förstördes fartyget i en anlagd brand på nyåret 1933. 

Sune Tamms omsorg om ungdomen och dess fostran synes ha va rit genomgående 
tema i hans liv. Åren 1928-35 var Sune Tamm sålunda överlärare i Rydbergsstiftelsen 
och därunder också befälhavare i 4-mastbarken "Abraham Rydberg". Detta stora 
fartyg införskaffades genom Sune Tamms försorg i San Fransisco och seglade under 
hans befäl via Kap Horn till Sverige, där det ersatte det tidigare och mindre skolskep
pet med samma namn. 

Efter verksamheten i Rydbergsstiftelsen var Sune Tammunder några år rederichef 
(Karta & Oaxen) för att 1939 bli direktör för stiftelsen Lundsbergs skola . År 1939 in
kallades Sune Tamm till tjänst i flottan. Flera årskullar aspiranter seglade då på "]ar
ramas" under Sune Tamms befäl, där hans erfarenheter, sjömannaegenskaper samt 
lugna och fasta befäl gjorde honom till ett högt föredöme för oss ungdomar. 

Från 1944 till pensioneringen 1960 var Sune Tamm rederiinspektör i Uddeholms
bolageL Hans kunnighet inom sjöfartens värld gjorde honom engagerad på många
handa sätt även under kommande år. 

År 1934 gifte sig Sune Tamm med Gull Säfwenberg. De fick fyra döttrar och två sö
ner . Under flera år hade familjen sitt hem ombord på tjalken Wallaroo, förtö jd vid 
Skeppsholmen. 

Under senare år reste Sune Tamm tillsammans med sin hustru gärna ut till sina 
barn, som alla nått framstående positioner både hemma och ute i världen. 

Enligt Sune Tamms önskan spreds hans stoft i havet. Det skedde utanför Bohus
ku;ten i de farvatten där under ungdomsåren hans intresse för sjölivet väckts. Sune 
Tam m återvände sålunda till havens värld, den värld åt vilken han ägnat huvuddelen 
av sitt händelserika liv. 

Av hedersledamoten 
Bengt Rasin 
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Sven Hermelin 
Kommendören friherre Sven Hermelin avled den 20 mars 1984. Han var född i 
Stockholm 1901, son till översten, friherre Sven Henn_elin och dennes maka Anna 
född Ohlsson . 

Sven Samuel Hermelin blev fänrik vid Kungl Flottan 1925 , kommendörkapten av 
2.gr 1943 och kommendör 1953. 

Efter de för en ung artilleriofficer gängse befattningarna iland och ombord kom 
Hermelin att få en kvalificerad karriär inom utbildningstjänsten. Sålunda var han 
1942--45 chef för Stockholms örlogsstations skolor, 1947-53 chef för flottans sjö
mansskola i Karlskrona, 1953-57 chef för Kungl Sjökrigsskolan och 1957 fram till 
pensionsavgången 1961 chef för Berga örlogsskolor. 

Det förunnades emellertid Sven Hermelin att även få avsevärd tid i sjötjänst och 
han hade under sina 40 år i flottans tjänst icke mindre än 240 sjömånader , varav 51 så
som fartygs- eller förbandschef. Han var bl a fartygschef på pansarskeppen Tapper
heten, Manligheten och Oscar II samt på kryssaren Gotland . Det senare såsom lång
resechef 1950--51. Under somrarna 1954, 1956 och 1957 var Hermelin i sin egenskap 
av chef för Kungl Sjökrigsskolan tillika chef för kustflottans 2.eskader med befäls
tecknet blåsande på min- och skolfartyget Älvsnabben . 

År 1947 blev Sven Hermelin adjutant hos H.M.Konung Gustav V och 1950 blev 
han ledamot av Kungl Örlogsmannasällskapet, vars sekreterare han var 1951- 52. 

Sven Hermelin var en erfaren och klok utbildningschef, som hellre höll till bland 
sitt folk ute på däck eller i skolornas övningsanläggningar än bland skrivbordens pap
pershögar . 

Efter pensionsavgången var Hermelin under åtskilliga år dels ordförande i Kungl 
Motorbåtsklubben dels direktör för Drottning Viktorias örlogshem. 

Med bibehållet ungdomligt sinnelag var Sven Hermelin vid sin bortgång nyss fyllda 
83 år. Han efterlämnar makan Alida, född Åkerblom , dottern Ulrika samt sönerna 
Joakim, Niklas och Christoffer. 

A v hedersledamoten 
Fredrik Taube 

Georg Hafström 
Korresponderande ledamoten , f kommendörkapten Georg Hafström avled den 20 
mars 1984. Han var en framstående sjöhistoriker, praktiskt erfaren och välbevand
rad i arkiven. Hans forskning spände över långa tidsperioder. Han medarbetade i 
verket "Svenska foket genom tiderna" (1938-1939) och publicerade där i samarbete 
med Hjalmar Börjesson bl a artiklarna "Den svenska sjömaktens grundlägges" och 
"En ny glansperiod inom sjöväsendet". Han var också en av författarna i det viktiga 
biografiska verket "Skeppshövidsmän vid örlogsflottan under 1500-talet" (1949) och 
medverkade i "Boken om havet" (1955) . 
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Hafström samarbetade med den svensk-amerikanske författaren Amandus John

son i dennes stora verk "The Swedes in America, VII, Swedish contribution to Ame

rican Freedom 1776--1783" (Philadelphia 1957) och utförde därvid det omfattande 

forskningsarbetet i arkiven om svenska officerare i holländsk, fransk, brittisk och 

amerikansk tjänst under det nordamerikanska frihetskriget. 

Så snart örlogsskeppet Wasa hade bärgats , engagerade sig Hafström ivrigt i forsk

ningarna kring detta fartyg och publicerade två arbeten i ämnet- "En bok om skep

pet W asa" (1959) och "Utblickar kring tillkomsten av skeppet W asa" (1968). Dess

utom skrev han en rad artiklar om skeppet, om bildsnidarna (i Allhems konstnärs

lexikon), om bemanningen av skeppet , om dess undergång och om äldre bärgningsar

beten vid vraket (i TiS 1957-1958 och 1971) . 

Hafströms forskningar tog gärna sikte på dramatiska händelser. I Forum Navale 

medverkade han bl a med artiklar om "Nicolaus Koellberg - en kaparkapten på Gus

tav III:s tid" (1952) och "John Henry Cox som svensk sjöofficer" (1957). Hans arbe

ten bars upp av levande intresse och skick ligt handlag. Han var en av pionjärerna för 

den nu så livaktiga sjöhistoriska forskningen. En del av hans otryckta manus förvaras 

i hans stora arkiv i Krigsarkivet. 

Av korresponderande ledamoten 

Alf Åberg 

Sven Ljungberg 
Marindirektör Sven Ljungberg avled i Stockholm den 20 april 1984. Sven Ljungberg 

var född i Norrköping den 5 september 1890. Efter civilingenjörsexamen KTHM 

1913 kom han till Karlskrona för värnpliktstj änstgöring, där han sedan var anställd 

som experimentingenjör vid torped- och mindepartementet 1914--15 . Efter en kort 

tid vid STAL vid Fingspong återvände han till Karlskrona 1916, där han tjänstgjorde 

som torpedingenjör och arbetschef till 1933. Detta år började han sin tjänstgöring 

vid Marinförvaltningens torpedavdelning, där han bl a ansvarade för torpedmaterie

len vid projektering och byggnad av jagare och ubåtar. 1944 utnämndes han till chef 

för Marinförvaltningens då nybildade torpedtekniska byrå . I samband med pension 

1950 tillades han kommendörs tjänsteklass. 1950-55 tjänstgjorde han som föredra

gande för industriärenden vid dåvarande Riksnämnden för ekonomisk försvars

beredskap. 
Sven Ljungbergs namn är för alltid förknippat med framtagningen av den första 

svenska 53 cm torpeden . Sedan Karlskrona örlogsvarv år 1910 börjat tillverka 45 cm 

torpeder på licens från Whitehead i Fiume , hade erfarenheter vunnits både från till

verkning och från egna förbättringar av torpederna. I april 1924 erhöll torped- och 

mindepartementet Marinförvaltningens uppdrag att tillverka tre 53 cm försöks

torpeder. Under Ljungbergs ledning och med biträde av hans ständige följeslagare 

Gustaf Lundin utvecklades en ny torped i både jagar- och ubåtsversion, innehållande 

bl a ett helt nytt framdrivningsmaskineri. Redan i början av år 1926 hade utveckling 
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och prov framskridit så långt, att Marinförvaltningen - efter att även ha studerat fle

ra utländska alternativ- placerade en beställning vid Karlskrona örlogsvarv av 53 cm 

torpeder för jagarna Ehrensköld och Nordenskjöld och för ubåtar av dåvarande typ 

Draken. Konstruktionen visade sig vara så förnämlig att- den i väsent ligaste delar le

ver kvar i torpeder som tillverkats ännu in på 1960-talet och fortfarande är i tjänst. 

Att på så kort tid och med dåtidens teknik ta fram en helt ny torpedkonstruktion

bättre än alla tidigare- måste betraktas som en stor bedrift. Förutom tekniskt kun

nande fordrades god planering och hög effektivitet. l alla dessa avseenden ställde 

Sven Ljungberg höga krav både på sig själv och på sina medarbetare. Han såg även 

till att få en kunnig krets av yrkesarbetare i torpedverkstaden genom att ägna stort 

intresse åt lärlingsverksamheten. Vid planering av tillverknigen var har en föregångs

man i vad man idag kallar produktionsberedning. När ett arbete lades ut på verksta

den erhöll arbetaren inte bara en ritning utan även en operationsbeskrivning , upp

klistrad på ritningens baksida, omfattande material, verktyg , uppsättningar och kon

trollåtgärder. Han införde toleransmåttsättning för att komma ifrån tidigare till

lämpad passning av detaljer mot varandra och skapade, i brist på annat, ett eget stan

dardsystem . 

Sven Ljungberg var en fordrande chef. Varje dag gick han runt bland sina medar

betare såväl på verkstad som ritkontor, varvid var och en fick redovisa vad han ut

rättat sedan föregående dag , Detta kunde uppfattas som en alltför stor uppmärksam

het och kontroll från chefens sidan, men gav också medarbetarna tillfälle att diskute

ra problem och ideer. Vidare var det inte ovanligt , att han delade ut uppgifter mot 

slutet av dagen, vilket givetvis medförde hemarbete. Han var emell ertid den, som 

ständigt själv hade arbete med sig hem för kvällar och helger. Dessa krav på arbets

insats skall ses mot bakgrund av rådande arbetsläge dels under den intensiva projek

teringen av 53 cm torpeden, dels under rustningarbeten strax före och under VK2 

samtidigt med flyttningen av torpedverkstaden från Karlskrona till Motala under 

början av 1940-talet. 

Under åren 1934--42 var Sven Ljungberg lärare i torpedlära vid Kungl Sjökrigshög

skolan. 

Sven Ljungberg vann stor respekt för sin kunnighet och sina höga ambitioner. Han 

invaldes i Kungl Örlogsmannasällskapet 1927. 

Sven Ljungberg efterlämnar närmast brorsbarnen bibliotekarie Karin Wengström , 

flygingenjör Anders Ljungberg , förbundsdirektör Åke Ljungberg och receptarie 

Kerstin Hansson med familjer. 

A v ledamoten 
Gunnar Tengstrand 
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Magnus Schreiber 
F.marindirektören Axel Magnus Schreiber avled den 21 april 1984. Han var född i 

Stockholm den 11 januari 1911. Han avlade civilingenjörsexamen som skeppsbyggare 

1935 . Efter stipendiattjänstgöring som mariningenjörselev bl a i Danzig och Holland 

blev han mariningenjör 1940, marindirektör av första graden 1953 och tillades kom

mendörs tjänsteklass 1962. 
Efter tjänstgöring bl a som fartygsingenjör på pansarskepp och som divisionsingen

jör på jagare kommenderades han i slutet av 1944 att tjänstgöra vid Karlskrona ör

logsvarv , där han 1945 fick uppgift att vara arbetschef vid marinverkstäderna bl a 

som nybyggnadsingenjör och kontroll ant för jagaren Uppland. . 
1949 förflyttades Magnus Schreiber till Stockholm och innehade sedan olika be

fattningar på marinförvaltningens fartygsbyrå. Som sektionschef hade han bl a an

svar för ombyggnad och nybyggnad av större övervattensfartyg . Han blev efter några 

år byråchef för skeppsbyggnadsavdelningens fartygsbyrå, vilken befattning han in

nehade till sin pensionsavgång 1968. Han fullgjorde under sin tid som byråchef spe

ciella uppdrag av olika slag bl a som marinförvaltningens representant i Röntgencen

tralens tekniska råd . 
Magnus Schreiber invaldes som ordinarie ledamot av Kungl Örlogsmannasällska

pet år 1955. 
Magnus Schreiber uppskattades av såväl överordnade som underställda . Som chef 

lämnade han sina medarbetare stort förtroende att arbeta självständigt under hans 

diskreta ledning som ofta präglades av en för honom karakteristisk torr humor. 

Magnus Schreiber var mycket hemkär och ägnade sin familj stor omsorg. 

Han hade konstnärliga intressen. Han tecknade och målade på sin fritid och efter 

sin pensionering ägnade han sig med stort intresse åt skapandet av tennfigurer de

taljriktigt utformade och med dokumenterad historisk riktighet. Hans skapelser var 

högt uppskattade av kännare och kan studeras på Armemuseet i Stockholm och på 

tennmuseet i Hjortnäs utanför Leksand . 
Magnus Schrebier efterlämnar makan Britt-Marie , född Williams , barnen Anne

Catherine gift med civilekonom Christian Sundt , Bergen och Eva Schreiber, Lidingö , 

samt modern Ruth SandwalL 

A v ledamoten 
Gösta Liljekvist 
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Sven Emil Haglund 

Generalmajoren Sven Emil Haglund av led den 21 maj 1984. Han föddes i Katarina 

församling i Stockholm den 16 juli 1903 som son till köpmannen Emil Gabriel Hag
lund och dennes maka Maria född Landström . 

Efter avlagd studentexamen 1922 vid Östra Rea l genomgick Haglund kadettutbild

ning vid Kustartilleriet. Han genomförde officersexamen vid Sjökrigsskolan 1924 

och började sin officersbana med trupptjänstgöring och som regementsadjutant vid 
KA 2 i Karlskrona. 

1928- 1931 var Haglund elev vid sjökrigshögsko lans allmänna kurs och artilleri

kurs. På grund av sin skicklighet i matematik , elektroteknik och artillerilära var han 

därefter i flera år knuten till skolan först som repetitör och sedan som deltidstjänst
görande lärare. 

Under 30-talet och de första krigsåren hade Haglund sin ord inarie tjänst i Marin

förvaltningens artilleribyrå och som avde lningschef i Kustartilleriinspektionen. 

Med gediget tekniskt kunnande , obändig energi och stor organisatorisk förm åga 

tillhörde Haglund den grupp duktiga officerare som ledde Kustartillerie ts särde les 
omfattande utbyggnad under krigsåren. 

Han var även verksam i flera offentliga utredningsuppdrag bl a såsom sakkunnig i 

1930 års försvarskommission samt ledamot och sekreterare i 1940 års kommitte för 
utredning av kustartilleriets organisation. 

Minnet av Sven Haglund är starkt förkn ippat med Kustarti ll eriets skjutskola. Un

der hans fem år som chef för skolan 1943- 1948 utbildades där huvuddelen av bered

skapsårens stora officersku llar i artilleriskjutning och taktik . Många är de som från 

den tiden minns skjutskalechefens starka engagemang i utbildninge n, då ban per

sonligen förmed lade artilleristisk yrkeskunskap och fältdugligheL 

Genom sin färgstarka personlighet blev Haglund en särde les välkänd profil inom 

marinen och försvaret i övrigt. Varken förr eller senare bar någon liksom Sven Hag

lund under sina 12 sista aktiva tjänsteår, verkat som chef för tre kustart illeri försvar i 
följd. 

1951 utnämndes Haglund till överste och chef för Gotlands Kustartilleriförsvar 

med Gotlands KustartillerikåL Han blev chef för Göte borgs Kustartilleriförsvar til

lika chef för Älvsborgs Kustartilleriregemente 1954 och försvarsomrilclesbefälhavare 

för Vaxholms försvarsområde tillika chef för Stockhol ms Kustartilleriförsvar 1957. 

Han utnämndes till genera lmajor inom marinen l oktober 1963 och erhöll avsked 
med pension från samma dag. 

Sven E mil Haglund var vid pensionsavgången från aktiv tjänst 1963 fortfarande 

mycket vital. H an intresse för undervisning och för kontakt med ungdomen förde bo

nom direkt efter avgången till Stiftelsen Viggbyho lmssko lan där han under åren 

1963- 70 tjänstgjorde som lärare på gymnasienivå i matematik och fysi k. Då han som 

fo lkpensionär lämnade Viggbyholmsskolan ägnade han sig 1970-71 åt studier i frans
ka vid Strasbourgs universitet. 

Sven Haglund var en skick li g auktoritet och samtidigt utåtriktad säll skapsmänni

ska. Ända in i sina sista lev nadsår höll han kontakten med försvaret och dess utveck

ling och de ltog med intresse i t ex Kustartilleriklubbens sammankomster. 
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Minnet av Sven Emil Haglund lever starkt och med vördnad i en vid kamratkrets. 
Sven Haglund blev ledamot 1954 i Örlogsmannasällskapet och hedersledamot 

1963. 
Haglund efterlämnar som närmast sörjande döttrarna Birgitta , fil mag , gift med 

civilekonom Pierre Bonnavaud , Olivet, Frankrike , Christina, recpetarie gift med 
platschef Jörgen Oden , Rönninge och Karin , leg sjuksköterska , Stockholm samt 
barnbarn . 

A v ledamoten 
Per-Erik Bergstrand 

Wilhelm Hagwall 
Kommendörkapten Wilhelm Hagwall avled den 16 juni 1984. 

En dag år 1950 - på väg ut till kustflottans ubåtsövningar - hamnade jag i samma 
slup som Wilhelm Hagwall - då kommendörkapten l gr och chef för l. ubåtsflot
tiljen. Jag fann en lugn och hjälpsam vän , som med sin erfarenhet kunde ge mig kun
skaper om ubåtar till sjöss, livet ombord och hanteringen av de vapen vi levererade 
till flottan. Han var rätte mannen, hade tidigare varit divisonschef, fartygschef på 
Gripen (1938), Delfinen och Nordkaparen(1939), chef på stationen Otto (1940) och 
för övrigt tidigare tjänstgjort på de flesta av våra ubåtar. 

Den kontakt vi då fick blev grunden till en mångårig vänskap. Vi kom senare att 
knytas mycket nära samman i vårt gemensamma arbete , först i dåvarande Marin
förvaltningen, där han blev chef för torpedbyrån (1951) och sedermera under hans tid 
som chef för vapenavdelningen vid ÖVS (1954). 

Jag fäste mig särskilt vid han klarhet i tanken, viljan att stödja, rätta till, skjuta på. 
Hans kunnande inom det egna arbetsområdet uteslöt inte att han visade ett ivrigt in
tresse för att sätta sig in i andra specialisters områden. Hans frågor var kloka och väl 
motiverade och hans råd och anvisningar blev därför välgrundande. Hans strävan var 
aldrig att framstå som segrare i en dispyt utan att få fram ett väl avvägt resultat. Oss 
emellan blev det därför ett värdefullt givande och tagande, ett ovärderligt samarbe
te , oerhört viktigt för att få fram en adekvat utveckling. 

Under dessa gemensamma arbetsår fäste jag mig också särskilt vid hans sinne för 
ordning och reda och hans klara språkbehandling. Hans intresse för det skrivna ordet 
var väl en bidragande orsak till att han knöts till redaktionen för Tidskrift i Sjöväsen
det.(1948). 

Wilhelm Hagwalls kulturella intressen och humanistiska bildning gjorde att han ef
ter pensioneringen hade lätt att skaffa sig en lärarbefattning och han tjänstgjorde 
även en tid som revisor. 

Det är inte alla arbetskamrater man söker kontakt med utanför arbetet. Bygger 
man - som Wilhelm Hagwall - sitt liv på vänlighet, öppenhet och humor får man 
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många vänner. Jag hade glädjen att kunna räkna mig dit. 
Wilhelm Hagwall efterlämnar makan Inga, född Borgstedt, barnen Clas och Maj 

samt barnbarn. 

A v ledamoten 
Tor Ödman 

Curt Beskow 
Ledamoten, förutvarande kommendören Curt Axel Beskow avled den 20 augusti 
1984. Han var född i Stockholm den 10 maj 1901 och son till grosshandlaren Axel 
Beskow och hans maka Sigrid Bagge. 

Uppvuxen i Saltsjöbaden i Stockholms skärgård grundlades säkerligen hans starka 
känsla för sjön . År 1919 började hans sjöofficersbana som kadett i Sjökrigsskolan, 
och på den ovanligt hårda långresaq med pansarkryssaren Fylgia över Atlanten till 
Nordamerika och Västindien fick han pröva sina sjöben. Efter genomgången sjö
krigsskola som en bland de främsta i sin kurs utnämndes han 1922 till fänrik. 

Befordran i Örlogsflottan gick inte fort på den tiden och först efter femton tjänste
år stod han i tur att befordras till kapten, efter ytterligare fem år, 1937, till kommen
dörkapten av 2. och 1945 av l. graden. Följde så år 1960 utnämning till kommendör i 
Marinen och 1954 i Försvarstaben . 

Curt Beskows bana i Flottan kom att präglas av en mångsidig egen utbildning inom 
flera specialområden följd av ansvarsfulla uppgifter bl a som fartygs- och förbands
chef, i stabs- och förvaltningstjänst, i utredningar samt i utlandstjänst. År 1924 ge
nomgick han sålunda utbildning vid Infanteriskjutskolan Rosersberg, varpå följde 
tjänstgöring och segelfartygsutbildning vid skeppsgossekåren och på dess seglande 
fartyg . 

Men redan 1925 började Beskow sin specialutbildning som flygare och för ubåts
vapnet. År 1927 hade han genomgått godkänd flygSpanareutbildning och även erhål
lit internationellt flygförarecertifikat, varpå följde tjänstgöring vid Flygvapnets 
2. flygkår och vid kustflottans flygavdelning . 

Utbildning för ubåtsvapnet började Beskow redan 1925, med påföljande tjänst på 
ubåtar, som fartygschef från 1933 och som divisionschef 1937. 

År 1930 hade Curt Beskow genomgått sjökrigshögskolans allmänna kurs och 1932 
dess allmänna högre stabskurs . Hans tjänst blev därmed allt mera stabsinriktad, i för
sta hand i marinstaben och i sjögående staber. Åren 1934-38 upprätthöll han tjänsten 
som lärare i taktik vid Sjökrigshögskolan och 1942-44 vid Flygkrigshögskolan . 

Från 1945 tjänstgjorde han som sektionschef i försvarets kommandoexpedition , 
där han bland annat svarade för utiandsfrågor berörande försvarsattachetjänsten och 
1948 utnämndes han till marin- och flygattache i Köpenhamn och Oslo och 1954 till 
marinattache i Washington och Ottawa, där han kvarstod till1961, då han inträdde i 
reserven. 
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År 1939 hade Curt Beskow invalts som ledamot i Ku ngl Örlogsmannasällskapet , 
och år 1947 blev han adjutant och senare överadjutant hos H M Konung Gustaf V. 

Curt Beskow kunde som pensionerad icke tänka sig att helt lämna havet och han 
bosatte sig också i Helsingborg med utsikt över Öresund. 

Även nu kom hans mångsidihet till allmän nytta, och när han erbjöds att som in
tendent taga det ekonomiska ansvaret för skötse l av Helsingsborgs Konserthus , pas
sade detta honom även väl med hans stora musikaliska intresse. 

Ä ven då man efter Konung Gustaf Adolfs bortgång sökte någon som skull e svara 
för tillsyn av det obebodda Sofiero Slott med tillhörande byggnader föll valet ganska 
självfallet på Curt Beskow. 

Curt Beskow var i tjänsten fordrande men alltid rättrådig och han ställde destörsta 
kraven på sig själv. Bakom en till synes kanske kärv yta stod alltid ett gott hjärta och 
han lämnar efter sig ett mycket stort tomrum . 

Närmast bland efterlevande står makan Eva, dotter till disponenten Harald A lm
ström, dottern Ulla gift med ambassadören Ulf Norström och deras barn. Mycket nä
ra står även svägerskan amirallinnan Barbro H :son Ericson med make Stig, med vil
ken Curt Beskow tjänstgjorde för första gången för 65 år sedan på Fylgias långresa 

över Atlanten. 
A v korresponderande ledamoten 
Oscar af Ugglas 

Allan Lindeberg 
Kyrkoherden Allan Lindeberg föddes den 19 februari 1897 i Kungälv och avled den 
20 september 1984 i Täby. Han var son till direktör Hugo Lindeberg och hans hustru 
Emma, född Ahlberger. Modern tillhörde en gammal prästsläkt på Västkusten . Ef
ter studentexamen och teol.kand . examen i Uppsala prästvigdes han för Strängnäs 
stift 1924. 

Allan Lindeberg blev sjömanspastor först i Hull och sedan i Rotterdam åren 
1926--33. Han ansåg att detta var hans bästa läroår för kommande tjänst som kyrko
herde i Dalarö 1933- 63 och stabspastor på Kustflottan 1940--60. 1955 blev han hov
predikant. Efter pensioneringen 1963 tjänstgjorde han som extra stiftsadjunkt vid 
stiftsrådet i Stockholm i ca tio år. 

Allan Lindeberg blev 1962 invald som korresponderande ledamot i Örlogsman-
nasällskapet. 

Allan Lindebergs närmaste anhöriga är makan Kerstin, född Almström samt bar
nert i hans äktenskap med Elsa Lindeberg , född Knutsson, död 1959, nämligen Ka
rin , hushållslärare, Bengt, kammarrättslagman och Anna, gift med fil.mag. Staffan 
Magnusson, son till Allans efterträdare i Dalarö. 

Sjökrigsskoleavdelningen, bestående av pansarskeppen Manligheten och Tapper
heten besökte Rotterdam sommaren 1927, och då träffade vi den unge sjömanspräs
ten Allan Lindeberg. Där fick vi höra honom berätta om sin verksamhet bland vind-
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drivna och akterseglade sjömän från jordens alla hörn och om hur somliga blivit tor
pederade och räddade under l :a världskriget , som då låg endast ca 10 år tillbaka i ti
den. Allan kunde icke bara lyssna till och förstå innebörden av deras bedrövelser 
utan även tala till dem med användande av deras egna örd och bilder ur deras tillva
ro, vilket ingav förtroende och gav honom vänner för livet. 

Våren 1940 hade kustflottan förmånen att få hälsa den unge kyrkoherden Allan 
Lindeberg i Dalarö som stabspastor. Hans första gudstjänst hölls på flaggskeppet 
Gustaf V :s halvdäck och blev minnesrik. Hans personlighet och positiva inställning 
till människor gav tröst och förtroende för alla dem som levde i ängslan för sina an
höriga i hemmen. 

Icke långt därefter inträffade en pannexplosion på flaggskeppet , som krävde 
många döda och sårade. stabspastorns hytt , som låg nära ovanför pannrummet , blev 
blockerad av skrot och splint. Där satt han utan möjlighet att ta sigut-med allt dån 
och larm runt ikring hytten . När man slutligen kunde röja bort och få upp dörren , 
satt Allan i lugn förtröstan , förvissad om den lyckliga utgången. Och strax var han i 
full verksamhet för att hjälpa och trösta bland sårade och brända sjömän. 

stabspastorn besökte alla de större fartygen och höll sina sammankomster i mässar 
och gunrum . Mestadels samlade han sina åhörare i sporthallen eller i sjömanshem
met. Han skapade vänskapsförhållanden varhelst han drog fram i livet och hade alltid 
en stund över för dem som sökte hans hjälp. Han fick även tillfälle att nå ut till en 
större skara genom sina skriftliga förkunnelser i en på Kustflottan utgiven publika
tion, där en särskild spalt upplåtits för honom med rubriken "Stabspastorn har or
det". Många tankeväckande och trösterika ord återfanns där. 

Ett ord, som jag särskilt minns - ett gammalt uttryck i flottan , som Allan använde 
-är enligt min mening betecknande för Allans hela förkunnelse . Det löd " Gud över
ger icke en ärlig sjöman - men man måste ro själv ." 

A v hedersledamoten 
Einar Blidberg 

Gustaf Tham 
Gustaf Tham föddes i Söderhamn den 22 juni 1900, son till chefen för Bergvik & Ala 
nya AB direktör Vollrath Tham och hans maka Sigrid , född Nykopp. 

I juni 1918 antogs Gustaf Tham till kadett vid Kungl Sjökrigsskolan och blev fänrik 
vid flottan 1921. År 1923 befordrades han till löjtnant, 1936 till kapten, 1942 till kom
mendörkapten 2.graden , 1944 till kommendörkapten l.graden och 1947 till kom
mendör. Han blev 1942 adjutant hos H M Konung Gustaf V och efter kommendörs
utnämningen överadjutant hos högst densamme. Han invaldes i Kungl Örlogsman
nasällskapet 1940 med ordningsnummer 623 . 

Gustaf Tham kom att ägna sina tidigare officersår åt artilleritjänst och segelfar-
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tygstjänst. Han tjänstgjorde vid skeppsgossekåren i Karlskorna 1923-1926, vilket 
sommartid innebar sjötjänst på fullriggarna NaJaden , J aramas och af Chapman . 

Efter genomgången allmän kurs vid sjökrigshögskolan blev Gustaf Tham kadett
officer för den 1928 antagna sjökadettkursen, vilken författaren av dessa rader hade 
förmånen att tillhöra. Tjänsten som kadettofficer varade i 3 V4 år, dock med avbrott 
vintern 1930-31, då han genomgick sjökrigshögskolans stabskurs. . . . " .. 

Härefter kom Gustaf Tham att ägna sig åt stabstjänst med spec1ahsenng pa for
bindelsetjänst (signaltjänst) såväl i marinstaben och försvarsstaben som i staber om
bord Han var 1937-39 marinassistent i Telegrafstyrelsen och darunder 1938 Svenges 
dele~at vid internationella telegraf- , telefon- och radiokongressen i Kairo. .. 

Efter befordran till kommendörkapten 2.graden 1942 blev Gustaf Tham chef for 
Karlskronaavdelningen och därefter fartygschef på pansarskeppet Manligheten: 1944 
finner vi honom åter i land, nu som chef för försvarsstabens mannavdelnmg. Nar han 
1944 befordrades till kommendör blev han chef för försvarsstabens sektJOn Il, dar 
han kvarstod till 1949, då han blev chef för Sjökrigsskolan. De~ta medförde, att han 
sommarhalvåren 1950 och 1951 var chef för Sjökrigsskolavdelmngen, med betalstec
ken blåsande på kryssarna Gotland resp Tre Kronor och 1953 chef för kustflottans 
2.eskader på kryssaren Gotland. . 

År 1953 tillträdde Gustaf Tham som marinattache i London (där han 1933- 34 vant 
biträdande sådan), Haag och Briissel. 1957 är han åter i Sverige och tillträder som 
överdirektör och chef för Försvarets Radioanstalt (FRA). 

Den 1110 1960 erhöll Gustaf Tham avsked från flottan och inträdde i dess reserv. 
Som chef för FRA kvarstod han till 1963. 

En lång, omväxlande och hedrande karriär var därmed avslutad. Sammanlagt l~ av 
dessa år tjänstgjorde Gustaf Tham till sjöss . Här redovisat sam~a~drag av hans t] ans
teförteckning vittnar om hans stora kapacitet. Vi, som haft formanen att kanna ho~ 
nom, kan dessutom intyga, att han var en ovanligt fin mänmska , engentleman _ut 1 
fingerspetsarna. En högt aktad och respekterad officerskollega, en kar van har lam-
nat oss. . 

Gustaf Thams närmast anhöriga är makan Mary, född Mellkvist, dottern Gumlla 
med make, sonen Vollrath med maka, döttrarna Anne, Eva och Elisabeth, de sist
nämnda med makar, barnbarn, samt brodern Percy med maka. 

A v ledamoten 
Nils-Erik Ödman 

212 

Några säkerhetspolitiska reflexioner 

Anförande av ordföranden vid Kungl Örlogsman~asällskapets 
högtidssammanträde i Karlskrona den 15 november 1984. 

Valet av ämne för mitt anförande är na
turligt mot bakgrund av den fokusering 
på svensk säkerhetspolitik som skett un
der de senaste åren . Ämnet är stort och 
därför finns det anledning att under
stryka ordet "några" i rubriken . 

Svensk säkerhetspolitik har under de 
senaste två decennierna fram till början 
av 80-talet rönt förhållandevis litet in
tresse inom landet. Den diskussion som 
förts har skett med deltagande av ett li
tet antal civila och militära "specialis
ter". De säkerhetspolitiska ställnings
taganden statsmakterna tagit i form av 
försvarsbeslutspropositioner och som del 
i utrikespolitiska deklarationer i riks
dagen har visserligen refererats vid ak
tuella tillfällen, men av en bredare 
svensk allmänhet knappast uppfattats 
som särskilt alarmerande. 

Intresset utomlands för svensk säker
hetspolitik hos såväl våra grannländer 
som stormakterna har under denna pe
riod i ringa grad noterats i vårt land 
utanför "specialistkretsen" och de i 
kanslihus och riksdag som haft att arbeta 
med hithörande frågor. 

En enligt min uppfattning represen
tativ beskrivning av vår säkerhetspolitis
ka situation under den period jag nyss 
berört är propositionen inför 1972 års 
försvarsbesJuL I sedvanlig ordning är 
bakgrunden till regeringens ställnings
taganden ÖB underlag till den sittande 
försvarsutredningen och dess i sitt hu
vudbetänkande redovisade säkerhetspo
litiska grunder. 

Några av de grundteser som återfanns 

i 1972 års försvarbeslut var följande: 
- Det starka säkerhetspolitiska bero

endet de nordiska länderna har sinse
mellan - den nordiska balansen. 

- Norden som en skärningspunkt mellan 
Öst- och västintressen. 

- Sovjetmarinens behov att få fritt till
träde till Atlanten från Murmanskom
rådet och från Östersjön liksom väst
sidans intresse att förhindra detta , ut
mynnade i Nordkalottens och Öster
sjöutloppens strategiska betydelse. 
I försvarsbeslutspropositionen 1972 

angavs vidare, att några ekonomiska el
ler andra tillgångar som är av sådan be
tydelse för supermakterna, att de kan 
vara konfliktutlösande inte torde finnas i 
Norden. Sammanfattat har detta ut
tryckts som att Sverige för en angripare 
ej har något strategiskt egenvärde. 

Betydelsen av Nordkalotten och Ös
tersjöutloppen är i grunden marint be
tingad men har givetvis även inflytande 
på de omgivande landområdena. säker
hetspolitiskt ansågs alltså Östersjön med 
dess utlopp - och därmed vårt sjöstrate
giska läge- har särskild tyngd. Den reel
la insikten härom och förmågan att vidta 
erforderliga åtgärder har dock enligt min 
mening inte blivit speciellt påtaglig. 

Ett problem som de i utredningar och 
kommitteer deltagande försvarspoliti
kerna starkt upplevt har varit möjlighe
terna att öka bredden i den säkerhets
politiska debatten och strävan att över
huvudtaget nå ut till en bredare allmän
het. Ett försök att bryta tidigare trend 
gjordes i januari 1979 av den då sittande 
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försvarskommitten. Elva omsorgsfullt 
utvalda svenska och utländska " specia
listers" åsikter publicerades i en bok som 

rönte ganska stort intresse - men bara 
för stunden. I detta auditorium är det sä
kerligen flertalet som nu erinrar sig bo

kens existens, men just inte mera. 
En av författarna var Alva Myrdal. l 

hennes säkerhetspolitiska syn poängte

rade hon tämligen skarpt behovet av för
måga att som neutral stat omedelbart 

kunna avvisa varje kränkning. Detta för 
att " förebygga en glidning framemot ef

tergifter, som med två block opererande 
omkring oss skulle i hög grad kunna för

svaga vår ställning som neutral stat och 
rentav vara den faktor som kan utlösa 

militärt hot mot oss" . 
Som konklution av detta ansåg hon att 

"som första prioritet flyg- och marinstyr

kor bör vara tillgängliga, tillräckliga för 
att effektivt bevaka våra gränser , vårt 

luftrum och våra territorialvatten". Hon 
konstaterade slutligen att "luftvärnet 

samt sjö- och kustförsvaret med deras så 
klart defensiva karaktär tjänar i särskilt 
hög grad att även i fredstid gentemot ut

landet markera våra fasta motstånds
avsikter". 

Hennes uttalande ligger i tiden i stort 
tre år före U 137 och fyra år före ubåtsin
cidenten i H årsfjärden. Det inte " spe

cialisterna" inklusive Alva Myrdal och 
försvarspolitiker dittills lyckats med: Att 
öka förståelsen för den säkerhetspoliti

ska utvecklingen , blev fr o m U 137 en 
uppenbar verklighet för hela svenska fol

ket . Till detta kom även de starka ut
ländska reaktionerna. 

Dessa konkreta kränkningar med

förde vissa förändringar i sättet att ge ut
tryck för officiell svensk säkerhetspoli

tisk uppfattning. Tidigaste kan det note
ras i försvarsbeslutspropositionen 1982, 

men än starkare året därpå i Ubåts-
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skyddskomissionens rapport. 
Kommissionens säkerhetspolitiska 

slutsatser och Alva Myrdals redovisade 

syn är i grunden sammanfallande även 
om skrivningen varierar. Kommissionen 

konstaterar att "de säkerhetspolitiska 
slutsatser som måste dras från svensk si

da är således enkla och oundvikliga. 

Oavsett de förväntningar eller farhågor 
som må ha föranlett kränkningarna kan 

Sverige konstatera att dessa förvänt
ningar eller farhågor i varje fall inte har 

någon grund i ändrad svensk säkerhets
politisk målsättning" . Till detta lägger 

kommissionen att från säkerhetspolitisk 
synpunkt kränkningar inte kan tolereras 

och att " vad som återstår är att med eg
na militära resurser förhindra att de fort
sätter" . 

Bland de tidigare förhärskande säker
hetspolitiska grunderna pekade jag på 

betydelsen av Östersjöutloppen. Så 
långt nu kan konstateras - innan sit

tande försvarskommitte har lämnat sin 
uppfattning- har i förhållande till tidiga

re skrivning väsentliga tillägg gjorts i den 

av ÖB i juni 1984 redovisade perspek
tivplan del l. 

ÖB anger att det strategiska intresset 
alltjämt fokuseras till områdets (d v s 
Nordens) norra och södra delar. Men så 

tillägger han : Flera tecken visar dock att 
den militärstrategiska utvecklingen även 

understryker betydelsen av övriga delar 

av området. Det måste i tilltagande grad 
betraktas som en helhet . 

Hittills har jag berört den svenska sä
kerhetspolitiska utvecklingen utifrån 

svenskt synsätt, men även antytt att den 
utländska uppfattningen naturligtvis 

följs av de som närmast sysslar med des
sa spörsmål. Att Sverige även i detta 

sammanhang ä r i centrum för svensken i 
gemen är naturligt. Att statsmakterna 

och de tidigare nämnda "specialisterna" 

främst efter U 137 och kränkningarna 
därefter haft krav respektive behov att 

fördjupa analysen av utländska reaktio
ner är lika naturligt. För regeringen är 
det nödvändigt att starkt och entydigt 
för utländska stater klarlägga fasthet i 

uppfattning även om situationen föränd
rats. 

I Olof Palmes anförande om utrikes
och säkerhetspolitik vid socia ldemo

kraternas kongress nu i höstas kommer 
detta kl art till uttryck. När han talar om 

läget i Norden idag och kränkningarna 

blir det i vissa stycken som en osynlig 
fortsättning på Alva Myrdals och Ubåts

kommissionens uttalanden. Han anger 
att svensk säkerhetspolitik har två di
mensioner: 
l) Börjar omvärlden tvivla på vår al

li ansfr ihet - hur starkt försvaret än är 

- begränsas möjligheterna att föra en 

oberoende neutralitetspolitik. Därför 
är alltid utrikespolitiken vår första 
försvarsl inj e. 

2) Tror inte omvärlden på vår förmåga 
att värna vårt territorium också med 

militära medel kan inte he ller neutra
litetspolitiken fullföljas . I fredstid 
skall vi kunn a avvisa den som kränker 

vårt luftrum eller våra vatten. Och 

vårt försvar skall ha en sådan styrka 
att den som planerar et t angrepp i 
krigstid tänker sig för inför de risker 
ett sådant företag innebär. 

Trovärdigheten i vår neutralitetspoli-
tik har för vår statsledning under lång tid 
utgjort en cent ral fråga. Den har fått en 

väsent ligt ökad tyngd i nuläget och det 

råde r - såvitt jag kan förstå - en sam lad 

politisk uppslutning kring Olof Palmes 
allvarsord i kongresstalet. 

Kränkningarn a är en konkret och vik
tig de l i den förändrad e säkerhetspolitis

ka bi lde n. De måste dock ses i den vida
re och mera komplexa situation som vå-

ra ansvariga politiker måste ta hänsyn 
till. Det bär för långt at t gå in på detta 
nu, men det finns an ledn ing att se något 

närmare p~ den utländska reaktionen. 
Jag hoppar över kommentarerna från 
omvärlden när det gäller U 137 och 
Hårsfjärdeincidenten och vä ljer att berö

ra ett uppmärksammat inlägg som gjor

des nu i oktober och således efter Pal
mes tal. 

Chefen för finska huvudstaben, vice
amiral .J an Klenberg höll i Paasikivi

Samfundet ett anföra nde med rubriken 
" Det militära läget i Östersjön". Han in

leder med att konstatera att senare tids 
ubåts- och flyg incidenter berörande 

Sverige och de politiska följderna av des

sa utgör en grund för att hysa stort in
tresse för Östersjöns militärpolitiska si
tuation . Han berör kopplingen ·mellan 

södra Östersjön och "det viktigaste mili
tära området i Europa och kanske hela 

världen, den nordtyska slätten", och pe

kar på att i syd sträcker sig Sveriges kus
ter och territorialvatten djupt in i detta 
militära kraftfält. 

De senaste årens händelser vid Ble
kingekusten inklusive Karlskronas his
toriska örlogsbasområde menar han " har 

lyft dylika bedömningar fram klarare än 
tidigare" . 

Sedan går han över att betrakta norra 

Östersjöns där " mönstret är rätt an
norlunda". Ti llsvidare finns här inga 
gränslinjer eller front linjer mellan mili

tärblocken. Där ligger två små stater 

"som på skilda vägar går mot neutrali
tet" och stormakten Sovjetunionen, vars 

militära dominans och position i områ
det är obestridlig. Han anser att "Sveri

ge är en nyckel i norra Östersjöns militä
ra situation" genom innehavet av hela 

den västra kusten med territorialvatten . 
Det ger möjlighet till övervakning och 

insats med svenska sjö- och flygstrid s-
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krafter samtidigt som svensk kust med 
skärgårdar utgör, som han yttrycker det, 
ett rätt fördelaktigt basområde för dyli
ka styrkor. 

säkerhetspolitiskt pekar han på den 
särskilda betydelsen som bevarandet av 
"Sveriges kust" som alliansfri och neut
ral har för de säkerhetsintressen Sovjet
unionen ser. På samma sätt anser han att 
från finländsk synpunkt är den svenska 
kusten en kärnfråga för Östersjöns mili
tära stabilitet. Det kan, som jag ser det , 
då vara värt att fundera över om denna 
del av Sverige för en eventuell angripare 
kan ha ett strategiskt egenvärde . 

Detta axplock ur Klenbergs anförande 
-som vi för övrigt fått tillstånd att publi
cera i Sällskapets tidskraft - utgör enligt 
mitt förmenande en tankeställare och en 
grund för fortsatt säkerhetspolitisk ana
lys och debatt. Att anförandet har "Ma
rina förtecken" innebär i sig inte någon 
begränsning. Det bör främst ses som en 
finsk uppfattning på en för oss i dessa ti
der väsentlig fråga . Det kan också vara 
signifikativt för den säkerhetspolitiska 
situation vi befinner oss i. 

För att återgå till Olof PaJmes kon
gresstal utvecklar han försvarets viktiga 
roll även i fredstid när det gäller att upp-
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täcka och avvisa kränkningar. Han kons
taterar i det sammanhanget att det är 
mer komplicerat att upptäcka de allvarli
ga kränkningarna av våra vatten än de i 
vårt luftrum . Han anger att våra resurser 
både i form av kunskap och materiel för 
att spåra och ingripa mot främmande in
kräktare ökar nu för varje månad. 

När det gäller de ökande resurserna 
för ubåtsskydd bör de ses som ett första 
steg. Såväl CM som ÖB pekar i den nyli
gen redovisade funktionsplanen gällande 
ubåtsskydd på behov av ytterligare 
krafttag. 

De reflexioner jag med stöd av olika 
uttalande har framfört kan kort sum
meras så , att jag uppfattar den situation 
vårt land säkerhetspolitiskt befinner sig i 
allvarligare än någon gång efter 
2. världskriget. J ag har också den upp
fattningen att många i vårt land har tol
kat bilden på samma sätt. Det är därför 
enligt min mening ett starkt krav att den 
sittande försvarskommitteen nogsamt 
beaktar den marina utvecklingen i Ös
tersjön med dess utlopp. Den måste ge 
en grund för fortsatt svensk marin för
stärkning såväl när det gäller förmågan 
att upptäcka och avvisa kränkningar 
fred som för invasionsförsvaret. 

Ammunition för • Artilleri • stridsvagnar • Pansarvärn • Luftvärn • Belysning 

Ammunition 
Bofors ammunition utvecklas och till
verkas som en integrerad del av ett 
vapensystem. Vi styr varje fas i till
verkningen och vi har egna högt kvali
ficerade resurser för utprovning. Det
ta garanterar högsta funktionssäker
het och effekt. 

Produktprogrammet omfattar am
munition för de flesta kalibrar, vapen
typer och användningsområden. 

r
·B----:l BOFORS 
~ FÖRSVARsMATERIEL 
Box 500, S-691 80 BOFORS, Sverige 

Telefon 0586-810 00 Telex 73210 bolors s 
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~AND SORL 
-the swedish mine counter measure vessel 

in GRP sandwich 

Viceamiral 
JAN KLENBERG 

Chefen för finska huvudstaben viceamiral Jan 
Klenberg har i Paasikivi-samfundet hållit eu 
anförande med vidstående rubrik. Kungl Ör
/ogsmannasäUskapets ordförande har i sitt tal 
vid högtidssammanträdet hänvisat till några 
av amiral Klenbergs uua/anden. Men benäget 
tillstånd från amiral Klenberg kan här hela 
hans anförande återges. 

Den militära situationen på Östersjön 

Den direkta anledningen till det stora in
tresse som den militära situationen på 
Östersjön under senare tid har tilldragit 
sig och fortfarande är föremål för är gi
vetvis ubåts- och flygplansincidenterna 
vid den svenska kusten samt deras poli
tiska följdföreteelser. Fastän det sålunda 
också ingår senstionella element i moti
ven för granskningen så tangeras här 
dock en nyckelfråga i Östersjöområdets 
säkerhet, förbindelserna mellan Sovjet 
och Sverige. Relationerna mellan dessa 
två stater spelar en mycket stor roll för 
den militära situationen på Östersjön. 
Mest gör sig verkan förmärkt i de norra 
delarna av havet , vilket naturligtvis är 
betydelsefullt också ur finlädsk syn
vinkel. Ett militärt skärskådande av Ös
tersjön som helhet bör det oaktat alltid 
inledas i motsatta ändan, d v s med de 
södra delarna. 

Södra Östersjön blev militärt tyngd
punktsområde på detta hav sedan Sovjet 
under det andra världskriget hade med 
sig införlivat eller på annat sätt fått kon
troll över Östersjöns hela öst- och syd
kust . Gränsen mellan den sovjetiska 
maktfären och NATO vid östersjökusten 
ansluter sig alldeles direkt till det mili
tärt viktigaste området i Europa och 
kanske i hela världen, den nordtyska 
slätten . Till följd av detta grannskap kan 

man vänta sig att alla såväl spännings
ökande som spänningslindrande fak
torer, som vid en given tidpunkt i all
mänhet råder i Europa, kommer att 
återverka på situationen på Östersjön . 
Idag påverkas alltså den militära situa
tionen på Östersjön direkt av den hårda 
spänningen mellan stormakterna. 

Parternas militära avsikter och mål 
framträder här lika konfliktladdat som i 
motsvarande situation i allmänhet. I 
NATO-länderna har det nästan blivit 
hävd att betona Sovjets aggressiva upp
såt i riktning de danska sunden och vida
re mot Atlanten. Aktiviteten på Öster
sjön har ansetts utgöra en del av en all
mäneuropeisk offensiv från WAR
SZA W A-paktens sida. 

Som ett bevis på existensen av dylika 
planer har man ofta anfört den sovje
tiska östersjöflottans storlek. Denna har 
ansetts vara överdimensionerad. I syn
nerhet har uppmärsamhet ägnats det 
stora antalet landstigningsfarkoster och 
marininfanteriförband . 

I Sovjet har man åter upprepade gång
en betonat faran med NATO-ländernas 
aggressiva avsikter på Östersjön. Att en 
västtysk flotta byggdes upp och att NA
TOS ledningsinstans för Östersjön ska
pades framkallade på sin tid kraftiga 
reaktioner från Sovjets sida . Som nega-
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tivt har Sovjet konsekvent betraktat all 
slags militär närvaro eller verksamhet 
från västmakternas och i synnerhet 
USA:s sida på Östersjön, även på in
ternationella havsområden där samt i 
luftrummmet ovanför. N A TOS rekog
noserings- och bevakningsflygningar, vil
ka upprepas åtminstone varje vecka och 
utsträcks ända till de norra delarna av 
Östersjön, liksom även de marina akti
viteter som tidvis äger rum föranleder i 
allmänhet militära och ibland också po
litiska motåtgärder. 

Att södra Östersjön har karaktären av 
militärt tyngdpunktsområde framträder 
i praktiken på ett sätt som man redan 
blivit mycket van vid. Karaktäristiskt för 
området är en i jämförelse med andra 
områden exceptionellt intensiv sjö- och 
luftbevakning, korta avstånd, att fartyg 
och flygplan kommer varandra nära ge
nom att de internationella havsområ
dena och luftkorridorerna är snäva samt 
upprepade multinationella manövrar ar
rangerade av de militära allianserna. 

Sveriges kuster och territorialvatten 
sträcker sig vid södra Östersjön djupt in i 
det militära kraftfält vars huvuddrag 
uppskisserats i det föregående. Båda de 
stora parterna nödgas som en del av alla 
sina planer i fråga om detta område 
överväga den svenska allianfrihetens och 
neutralitetens varaktighet. Å andra si
dan har den sydligaste delen av Sverige i 
landets egen situationsbedömning och i 
det militära försvarets prioriteringar all
tid kommit i främsta rummet. Om den 
svenska neutraliteten löper risk att ut
sättas för fara så talar tungt vägande om
ständigheter för att detta lättast kunde 
ske just på den sydspets av Sverige som 
sticker ut i kraftfältet mellan N A TO och 
WARSZA W A-pakten. På denna halvö i 
södra ändan av Skåne sker i själva verket 

220 

de flesta kränkningar av svenskt luftrum. 
Det ligger ingenting nyt t i ett dylikt sak
förhållande , men de senaste årens hän
delser vid Blekingekusten - givetvis in
klusive det historiska flottb asområdet 
vid Karlskrona - har upplevats som sen
sationer och har fått dylika bedömningar 
att framträda synligare och klarare än 
tidigare. 

På norra Östersjön är konstellationen 
mycket annorlunda, här finns inga grän
ser eller frontlinjer mellan militärallian
ser eller stater, som är motståndare till 
varandra . Däremot finns här en stor
makt, Sovjet samt två små stater som var 
för sig på olika väg strävar till neutrali
tet , nämligen Finland och Sverige. Både 
geografiskt och i fråga om resurserna är 
naturligtvis Sovjet den klart domineran
de militära kraften på hela Östersjön . På 
norra delen av Östersjön är denna ställ
ning ovedersäglig. För småstaterna i om
rådet , Finland och Sverige, står de vik
tigaste förutsättningarna för marin sä
kerhet i ett avgörande samband med de
ras respektive förb indelser med Sovjet. 
Genom dessa sina avgöranden inverkar 
de dessutom i allra högsta grad på var
andras intressen. 

I Finlands ställning som granne till 
Sovjet, en ställning som vi känner myc
ket bra, ingår att de militära artiklarna i 
vänskaps- och biståndspakten med hela 
sin tyngd också berör våra kuster och 
vårt territorialvatten i söder. Alla våra 
bedömningar och uppskattningagr av 
paktens förpliktelser på det militära om
rådet understryker likaså nödvändighe
ten av att försvara också södra Finland, 
dess kuster, skärgårdar och vatten. 

Sverige är nyckeln till den militära si
tuationen på norra Östersjön. Detta be
ror på att landet förfogar över hela Ös
tersjöns västkust. Från svenska kusten 

och från det 12 sjömil breda svenska ter
ritorialvattnet kan man med taktiska 
flygplan , luftbevakningsradar samt elek
tronisk spaningsutrustning vid behov ta 
sig över det smala havsområdet till mot
satta kusten och dess luftrum och agera 
där. Med såväl ytgående fartyg som ubå
tar samt dessas vapensystem är det rela
tivt lätt att inverka på de internationella 
östersjöområdena. Å andra sidan erbju
der svenska kusten och skärgården ett 
mycket förmånligt basområde för alla 
dylika krafter. 

Av det sagda följer att det måste anses 
vara av särskild betydelse för de sovjeti
ska säkerhetsintressena att den svenska 
kusten skall förbli alliansfri och neutral. 
Då Sovjets " främsta linje" på Östersjön 
har förskjutits söderut skulle varje mili
tärt hot som yppar sig på mellersta eller 
norra Östersjön träffa en ömtålig och 
livsviktig punkt, "buken" i supermak
tens försvarssystem. Försvarsfrågor som 
gäller säkerheten i det också historiskt 
känsliga Petersburg/Leningrad eller de 
baltiska kustbyggderna är förvisso allt 
fortfarande i allra högsta grad faktiska 
problem. Varje bedömning eller ens spe
kulation om att Östersjöns västkust skul
le kunna utnyttjas av mot Sovjet fient li
ga krafter torde föranleda bekymrade 
säkerhetsöverväganden inom denna 
stormakts militärledning. 

I ett dylikt läge är det naturligt att 
Sverige själv ådagalägger omsorg om och 
ansvar för säkerheten vid hela sin ost
kust. De talrika intränganden med ubå
tar på svenskt territorialvatten, vilka un
der de senaste åren konstaterats, ubåtar
nas exceptionella operationssätt samt 
den världsomfattande negativt präglade 
publiciteten kring händelserna och de 
politiska följdföreteelserna har tvingat 
landet att omplacera tyngdpunkterna i 

sin försvarspolitik. Ända sedan slutet av 
1950-talet har trupper och vapensystem 
avsedda att slå tillbaka anfa ll mot landet 
prioriterats, 

Nu har denna prioritering vid sin sida 
fått ett starkare betonande än tidigare 
av vikten att upprätthålla den territoriel
la integriteten. Konkreta exempel på att 
ubåtsspaning och ubåtsvärn nu tillmäts 
större betydelse är anskaffningen av mo
derna kustkorvetter i klass Stockholm 
och av min- och ubåtsspaningsfartyg i 
klass Landsort samt ökningen av heli
kopterstyrkan. Syftet med alla dessa åt
gärder är att lösa en och samma marin
militära uppgift som visat sig vara svår, 
nämligen att observera ubåtar bland bot
tenekona och temperaturskikten i kus
ten i Östersjön. 

Ä ven ur finländsk synvinkel är den 
svenska kusten en nyckelfråga för den 
militära stabiliteten på Östersjön. Över 
internationellt vatten på Östersjön, ett 
vatten som ingen på grund av dess fysis
ka karaktär kan behärska eller helt do
minera över, nås våra kuster alltid av 
militär influens från Mellaneuropa. Det 
oaktat är Sverige ändå en för oss viktiga
re faktor. V år tilltro till kontinuiteten i 
den svenska alliansfriheten och neutral i
teten och till det starka svenska försva
rets varaktighet är motiverad, nödvän
dig och viktig. 

På senaste tid har framförts bedöm
ningar enligt vilka den marinmilitära ak
tiviteten på Östersjön blivit livaktigare. 
Denna uppfattning har i allmänhet satts 
i samband med den tilltagande ubåtsak
tiviteten och de marina manövrarna . 
Ubåtsincidenterna vid svenska kusten 
från och med 1981 och fram till idag samt 
flygplansintermezzot nyligen över Got
land , som fick avsevärda politiska följ
der, har väckt världsomfattande upp-
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märksamhet och mångahanda spekula
tioner. I detta sammanhang är det inte 
skäl att på något vis öka spekulationer
na. Det oaktat torde det med åberopan
de av den svenska kustens påtalade stora 
militärpolitiska betydelse vara klart att 
incidenterna har haft en exceptionellt 
negativ inverkan på det säkerhetspolitis
ka klimatet i östersjöområdet. Den oro 
som man också i Finland hyst beträf
fande deras slutliga innebörd och på
följder har varit befogad . 

På Östersjön torde f n knappt 100 
ubåtar operera. En något närmare 
granskning tyder på att antalet båtar 
snarare håller på att minska än öka . Sär
skilt beträffande de äldsta båtklasserna i 
den till numera stora sovjetiska ubåts
flottan och i synnerhet i den s k W-klas
sen kommer en av hög ålder betingad av
gång att under de närmaste åren spela 
in. Några nya stora byggnadsprogram 
har man inte vetskap om. 

Det torde i själv verket vara möjligt 
att dra slutsatsen att även om ubåtsinci
denterna har på kort sikt kunnat påver
ka säkerhetsklimatet så har varken själva 
säkerhetskonstellationen på Östersjön 
eller dess militära grunder förändrats . 
Det försiggår inte på Östersjön någon 
särskild våg av militär upprustning. I den 
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tekniskt-taktiska bilden har visserligen 
en del nya drag tillkommit såsom de 
främmande ubåtarnas oförklarliga, utan
för den militära logiken liggande bete
ende vid svenska kusten liksom även 
miniubåtarna , användningen av sådana i 
skärgården samt svårigheterna att varse
bli och slå tillbaka dem. Våra kunskaper 
om dessa företeelser är än så länge myc
ket bristfälliga. 

För Finlands vidkommande har vi i 
denna tid av sensationer på Östersjön 
sökt sköta situationen med ett lugnt men 
ändå relativt fast grepp. Allmänt taget 
förefaller det som om vi lyckats hyfsat 
härmed. I och för sig har ett mycket 
stort antal ubåtsobservationer gjorts. 
Tiotals varje år. Objekten har dock i all
mänhet fört sig fullt lovligt på internatio
nellt vatten utanför vårt territori alvat
ten. Under 1982 gjordes en säker obser
vation av en ubåt på finländskt område , 
vi lken avlägsnade sig sedan varnings
bomber fällts av vårt bevakningsfartyg. 
Dessutom har i ett par andra fall en ter
ritorialkränkning varit sannolik. Det mi
litära läget på Östersjön har dock tvingat 
också vårt eget land att på ett ansvars
kännande sätt ägna uppmärksamhet åt 
vårt sjöförsvar. 

-

För oss finns 
inga problem 
bara lösningar! 

~ F'F'V Elektronik AB 

INFORMATIONSBEHANDLING TELEKOMMUNIKATION LOGI STICS 
RADAR TELEANLÄGGNINGAR MEKANIK DOKUMENTATION UTBILDNING 

UNDERHÅLLSVERKSTÄDER SERVICE-PÅ·PLATSEN 

Box 1232 352 12 Växjö tel 0470-42000 
VäxJÖ Arboga Stockholm Linköping 



God jaktlycka, Landsort! 
Nu i dagarna tar marinen ett helt 
nytt minröjningssystem i bruk. Det 
ska göra det möjligt att hitta intelli
genta minor och andra föremål som 
inte hör hemma i våra vatten med 
hjälp av ny teknik. 

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

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

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

styrindikator 
Utnyttjas av rorgängaren vid manuell styrning 
under minjakt Fartygets läge presenteras i 
förhållande till det aktuella sökspåret 

l 
stridsledningsindikator 
Visar en bild av det aktuella yt -, luft - och 
undervattensläget, vilket utgör underlag för 
taktiska beslut 

X-Y plotter 
Alla data under minjakten registreras på X-Y 
plottern. Till exempel förflyttningen relativt 
sökplanen, det täckta sökområdet samt min
data som posit ion, djup och typ av mina. 

i 
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Sjökortsbord 
På sjökortsbordet lägger man ut sökområden 
vid minjakt och matar in navigeringsdata. 
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--Navigeringsindikator 
Presenterar navigeringsinformation som po
sition, kurs och fart samt fartygets läge i för
hållande till den utlagda navigeringsplanen. 

Optroniskt sikte 
Siktet kompletterar 9MJ 400·systemet så att 
det blir möjligt att även följa yt· och luftmål 
och styra pjäser för yt- och luftmålsbekämp· 
ni ng. Målföljningen sker med hjälp av TV· eller 
IR·teknik. En laser mäter avståndet till målet. 

Korresponderande ledamoten 
BJÖRN SJUNNESSON 

Björn Sjunnesson är örlogskapten i flottans 
reserv. Sedan 1964 är han anställd vid Philips 
Elektronikindustrier där han nu är försälj
ningschef 

Passiva motmedel mot sjörobotar 

Intresset för att utnyttja passiva mot
medel i form av remsor , !R-facklor och 
absorberande material som skydd mot 
sjörobotar har ökat. En anledning till 
detta är de positiva erfarenheter som 
rapporterats från de senaste israelisk
egyptiska sjöstriderna där israelerna ge
nom skickligt utnyttjande av remsor helt 
undgick träffar av de egyptiska sTYX
robotarna. Även från Falklandsstriderna 
finns positiva erfarenheter att hämta 
betr användningen av remsor. Erfaren
heterna från dessa sjöstrider skiljer sig 
dock, främst därigenom att den brittiska 
insatsen till stor del improviserades -
bl a genom stor insats från flygplan och 
helikoptrar - medan den israeliska var 
väl förberedd och i huvudsak genomförd 
av fartygen själva. Vid Falklands fick 
britterna bl a också uppleva att ett ef
fektivt remsmoln visserligen kan avleda 
en sjörobot från dess avsedda mål , men 
om oturen är framme kan roboten istäl
let gå mot ett annat - och kanske mer -
värdefullt fartyg. Här åsyftas givetvis 
"vådasänkningen" av underhållsfartyget 
Atlantic Conveyor, vars last till stor del 
bestod bl a flygplan och helikoptrar samt 
reservdelar för dessa . (2 Chinook och 8 
Wessexhkp förlorades bl a). 

Dessa två exempel visar att remsor 
som motmedel är effektiva - om de sätts 
in på rätt sätt. 

En viktig egenskap hos remsor och 
skenmål i ö är att de ej behöver skräd
darsys till ett visst hot. Genom att ro
botars målsökare - radar och/eller IR -

p g a naturlagarna måste arbeta på vissa 
våglängdsband samt att passiva mot
medel enkelt kan göras bredbandiga , ris
kerar man inte att ligga utanför aktuella 
band. Störsändare däremot kräver som 
regel - om de skall vara rimliga i pris -
ett visst mått av detaljerad bakgrundsin
formation om störföremålet. Om in
formationen är fe l kan störsändningen 
bli mindre verksam och i värsta fall kan 
störsändaren då ge invisning mot eget 
fartyg (roboten styrs i s k "home-on-jam 
mode" . 

Mot denna bakgrund har jag valt att 
något belysa ämnet "Passiva motmedel 
mot sjörobotar". 

sekretess 
Jag har valt att göra framställningen 
ohemlig. Den baserar sig helt på öppna 
uppgifter ur fackpressen och från olika 
firmors datablad. Den ovannämnda 
egenskapen hos passiva motmedel, 
nämligen att de av naturen är relativt ge
nerella, gör att värdet av en ev hemlig
stämpling skulle vara begränsat vad gäl
ler själva materielen. Däremot kunde 
taktik/konfliktavsnittet ha gjorts något 
fylligare i en hemlig utgåva. 

Hotbilden: sjörobot mot örlogsfartyg 
Mycket schematiskt kan upptäckts- och 
tidsförloppen vid ett sjörobotanfall be
skrivas enligt Fig l. 

Några kommentarer till figuren: 
- signalspaning är effektivt mot radar

målsökande robotar och robotplatt-
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formar - under förutsättning av att de 
verkligen sänder. Många robotar av 
detta slag öppnar målsökaren sent , 
kanske mindre än en halv minut före 
träff. 

- Tidigast möjliga upptäckt, inmätning 
och analys av målen är väsentlig som 
underlag för beslut om optimal insats 

av såväl vapen som motmedeL 
- Lågtflygande sjörobotar är svåra att 

upptäcka på radar särskilt i sjöklot
tersituation. De är också svåra att föl
ja med en eldledningsradar p g a det 
fenomen som kallas flervägsutbred
ning (radarn väljer mellan det verkliga 
målet och dess spegelbild under vat
tenytan- den börjar " nicka"). Därför 
bör radarn ha en back-upp exvis av 
e lektraoptiska sensorer. 

- Trots all teknik har det hittills visat sig 
att de flesta robotar, som avfyrats un
der krigstillstånd, upptäckts av den 
optiska utkiken . Jag talade en gång 
med en pakistansk jagarchef som un
der den indiska konflikten fick salvor 
av STYX-robotar mot sig såväl under 
dagar som mörker. Hans kommentar 
var att man under dagtid upptäckte 
STYX p g a rökutvecklingen redan vid 
horisonten. På natten såg man den 
"som en lampa" redan under horison
ten! 

Vid attacken mot jagaren (radar pic
ket destroyer!) Sheffield vid Falklands , 
upptäcktes båda de attackerande EX
OCET-robotarna optiskt och mycket 
sent - storleksordningen några sekunder 
före träff. En viktig erfarenhet av detta 
är att den optiska utkiken/signalmannen 
måste ha en mycket enkel och snabb 
möjlighet att påkalla uppmärksamhet. 
En optisk pekpinne på var sida om bryg
gan är en billig och effektiv lösning som 
ett invisningsinstrument till ett mot-

medels- och/eller lv-system . 
Slutligen bör för fullständighetens 

skull nämnas att alla typer av motåt
gärder självfallet måste sättas in vid ett 
sjörobotanfalL På motmedelssidan kom
mer störsändare in som ett naturligt 
komplement till de passiva åtgärderna. 
Samordningen mellan aktiva och passiva 
åtgärder, liksom mellan motmedels- och 
vapeninsatserna , är ett synnerligen in
tressant och högaktuellt ärende , som 
dock ej kommer att beröras i denna upp
sats. Sammanfattningsvis kan denna 
samordning - om den lyckas- öka farty
gets överlevnadssannolikhet betydligt. 
Ett antal konfliktrisker försvårar dock 
samordningen. Några av dessa problem 
kommer att behandlas nedan. 

Beträffande de sjömålsrobotar som är 
aktuella för våra förhållanden hänvisas 
till ledamotens Jack Wibring Årsberät
telse inom vetenskapsgrenen "Hand
vapen, arti lleri- och robotteknik , Tor
pedteknik , Minteknik" för året 1982 
(TiS-83 sid 153-181). I denna återfi nns 
även en sammanställning av olika (västli
ga) passiva motmedelssystem mot sjö
målsrobotar. 

Fortsättningsvis behandlas främst sjö
robotar med aktiv radar- eller IR-målsö
kare . Det finns emellertid andra typer av 
styrmetoder för sjö- och attackrobotar: 
- Radar plus IR-sensor (multisensortek-

nik) 
- Semiaktiv radar- eller laserstyrning 
- TV-styrning (med exvis elektraoptisk 

målangivning) 
Motåtgärder mot dessa typer täcks i 

princip av de i det följande beskrivna ra
dar- resp elektraoptiska motmedelssys
temen . 
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Några typer av passiva 
motmedelssystem 
En fullständig redogörelse över alla ty
per av motmedelssystem och åtgärder 
som kan insättas mot sjörobotar skulle 
föra alltför långt. 

Jag vä ljer därför att här ge en för
teckning över olika motmedelsåtgärder 
och att ge exempel på system som kan 
åstadkomma dessa. 

De åtgärder mot sjörobot som be
handlas är följand e (uppräkningen följer 
kanske inte helt den officiella nomenkla
turen): 
- Maskerande 
- Vilseledande 
- Påhakande 
- Avhakande 
- Reflexminskande och döljande meto-

der. 

Maskerande motmedel avser - som 
namnet anger - att beröva roboten in
formation om målet. Detta är åtgärder 
som är vanliga i flygsammanhang- rems
korridorer - men föga utnyttjade i sjö
fallet. Orsaken till detta är främst ör
logsfartygs stora radar- och lR-målareor, 
vilka i radarfallet kan gå upp mot mer än 
100 000 m' i vissa aspektvinklar (för 
stora och medelstora fartyg). 

Att dölja sådana mål radarmässigt är 
mycket svårt - i vissa aspekter helt 
omöjligt. I många flottor pågår emel
lertid prov där stora rems- och rökmoln 
utlagda av flygpl an eller helikoptrar 
"dimmar in" fartyg eller förband radar
och IR-mässigt. Kombinerat med att far
tygen redan på ritbordet har givits en 
refl~xminskande utformning kan denna 
metod lyckas temporärt vid ett sjöro
botanfalL Det bör dock påpekas att 
mycket stora rems- och rökmängder 
krävs eftersom "molnen" måste förnyas 
kontinuerligt. Dessutom måste koordi-
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nationen mellan fartyg och flygplan /hkp 
vara god . Det kan därför antas att en 
metod av detta slag förutsätter ett per
manent samverkande marinflyg utrustat 
med plan med god uthållighet. Av sekre
tesskäl kan inte sådana befintliga för
band och deras utrustning förtecknas 
här. 

Vilseledande åtgärder går ut på att ge
nom rems- eller reflektormål simulera 
ex vis ett fartygsförband. l första hand 
avses att förvill a motståndarens strids
ledning och få honom att slösa sin ro
botinsats på falska mål. En sådan mot
medelsinsats bör ske tidigt , motstånda
ren bör se det falska " målförbandet" fö
re det verkliga. Det är en extra fördel 
om remsmolnen kan uppträda med en 
viss kurs och fart med vindens hjälp. Hur 
effektivt ett sådant uppträdande är be
ror mycket på hur bra motståndarens 
identifieringsresurser fungerar , men ock
så på hur "kalla nerve r" han har. Ett 
plötsligt uppdykande "förband" nära ro
bot- eller artilleriräckvidden kräver 
snabba beslut av fartygsledningen! 

Ett annat sätt att utnyttja vi lseledning 
är att sprida ut ett stort antal remsmål 
och på så sätt mätta motpartens strids
ledning. Mot en mindre sofistikerad 
stridsledning kan detta vara mycket ef
fektivt och skapa stor osäkerhet i mot
ståndarens beslutsunderlag. 

Exempel på system för utläggning av 
denna typ av re msor är Bofors' 10.3 cm 
och 57 mm remsraketer med räckvidder 
upp mot 10 000 m (ursprungligen lys
raketer) . 

På- och avhakande system är de van
ligast förekommande på dagens örlogs
fartyg. De kan vara baserade på remsor 
eller IR eller kombination av dessa. 

Principen för ett påhakande system 
kan beskrivas med Fig 2. Metoden grun-

Påhakning med remsor 
Fig 2 
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dar sig på att man vid ett förväntat eller 
tidigt upptäckt robotanfall lägger ut 
skenmål i aktuell hotbäring eller - vid 
osäkerhet om anfallsriktningen - runt 
eget fartyg. Med dagens rel. korta upp
täcktsavstånd mot lågtflygande robotar 
måste således utläggning ske innan eller 
mycket snabbt efter det att roboten sik
tats p g a motmedlens flyg- och upp
blomningstid, som tillsammans kan upp
gå till c:a 15 sek . 

Som exempel på denna typ av system 
kan nämnas: 
- Corvus (använd vid Falkland med tvi-

velaktigt resultat). Brittisk. 
- Shield . Brittisk (även avhakande). 
- Seafan. Brittisk. 
- Breda's assault launcher. Italienskt. 
- Breda's chaff racket launching system. 

Italienskt. 
Som exempel på den mekaniska ut

formningen av ett sådant system har det 

senare valts. (Fig 3) Det bör påpekas att 
detta både till storlek och vikt skiljer sig 
fördelaktigt från andra liknande system 
med rörliga kastare , vilka kräver ganska 
stora fartygsplattformaL De ligger vikt
mässigt i storleksordningen ton samt 
kräver stora investeringar, storleksklas
sen miljoner. 

Som tidigare nämnts kan dessa system 
kräva beslut om avfyring redan före upp
täckt av roboten . Med detta följer att 
skenmålen måste förnyas allteftersom 
det egna förbandet förflyttar sig. Detta 
kräver mycket stora insatser av " am
munition" och kan också verka extra rö
jande. 

En variant av detta system utgör grun
den för den s k Dump decoymetoden 
(Fig 4, svenskt ord saknas). Denna för
utsätter tillgång till en störsändare, vil
ket gör den mest lämpad för större far
tyg. Metoden går i korthet ut på att ett 

... -..... ~ ... ··: 
__/ U!.r uu--_,--'- r· 
t [i7irmii1tnTrrif . 

• . ... . 
• . 

"Dump-decov"metoden 

Fig 4 
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stort radarskenmållremsmoln placeras 
en bit från eget fartyg och i "robotlä". 
Robotmålsökaren " fångas in" med hjälp 
av en avstånds- och/eller sidvinkelavha
kande repeterstörsändare, som succes
sivt drar målsökarens söklucka över till 
remsmolnet. Eget fartyg avlägsnar sig 
samtidigt från siktlinjen mellan roboten 
och skenmålet (med hänsyn tagen till 
bl a vindens inverkan). 

Med rätt koordination bör denna me
tod vara gångbar mot de flesta av dagens 
sjörobotar. 

Avhakande (reaktionssnabba) mot
medelssystem baserar sig på den princip, 
som beskrivs i Fig 5a , b och c. Sam
manfattningsvis går metoden ut på att på 
kortast möjliga tid skapa ett skenmål 
(remsor och/eller !R-facklor), vilket ro
boten uppfattar samtidigt som det egna 
fartygets eko i sin söklucka . 

Remsmolnet eller IR-skenmålet måste 
snabbt - storleksordningen sekunder -
utveckla sig till en storlek som "över
vinner" det egna fartygets radar- eller 
IR-målarea. Härvid måste hänsyn tas till 
fartygets aspektvinkel mot roboten . I 
Fig 5 indikeras ett reflexionsdiagram 
som är principiellt giltigt för aktuella ra
darband. Av detta framgår att fartyget i 
vissa aspektvinklar kan visa mycket stora 
radarreflexionsmaxima (storleksordning 
50 000-100 000 m'). Att åstadkomma 
ett remsmoln som kan konkurrera med 
sådana maxima är praktiskt mycket 
svårt. Fartyget måste därför med hjälp 
av en gir söka minska sin radarmålsarea 
om ett maximum visas mot roboten. Vid 
beräkningen av optimal gir måste bl a 
också hänsyn tas till egen kurs och fart 
samt vindens riktning och styrka. Beräk
ningen sker därför som regel i dator och 
resultatet utgörs av en rekommenderad 
gir eller förslag till ny kurs . Sedan sken-

målet utvecklats förflyttar sig fartyget på 
snabbast möjliga sätt från skenmålet , 
som roboten därefter förhoppningsvis 
hakar på. 
Ovanståe~de beskrivning hänför sig 

främst till remsskenmåL På !R-sidan är 
dock principen i huvudsak densamma 
med den skillnaden att skenmålen (!R
facklor vanligtvis) sänds ut i ballistiska 
banor med successivt ökande avstånd till 
det egna fartyget. Skenmålen måste ock
så utvecklas nära vattenytan så att det 
uppfattas av en IR-målsökares smala lob 
( remsmoln kan ligga högre upp beroende 
på att radarloben vertikalt är re!. bred) . 
Jämför Fig 5c. 

Maximalt skydd mot alla typer av sjö
robotar med aktiv radar- eller IR-målsö
kare erhålls om rems- och !R-målet sam
lokaliseras . Detta är emellertid praktiskt 
svårt att åstadkomma utom under yt
terst begränsade tidsintervaller. 

System av denna typ är bl a : 
- Hot Dog/Silver Dog. Västtyskt. 
- Dagaie. Franskt. 
- Magaie. Franskt. 
- RBOC/Super RBOC. Amerikanskt. 
- Barricade . Brittiskt. 
- PHILAX. Svenskt-franskt. 

Som exempel på ett typiskt system av 
denna klass visas (Fig 6) PEAB's 
9CM100-system innehållande ovan
nämnda PHILAX rems- och !R-kastare . 
I exemplet visas också detta systems 
koppling till en robotvarnare, typ MEL's 
MA TILDA, en sensor för avkännande 
av kontinuerlig radarbestrålning exvis på 
låst robotmålsökare . Alla tänkbara och 
tillgängliga sensorer - inklusive optisk 
utkik - bör vara kopplade till ett sådant 
motmedelssystem . Samverkan med far
tygets övriga resurser för robotbekämp
ning måste också säkerställas. Härvid 
måste också ett antal konfliktanledning-
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ar mellan de olika systemen kartläggas 
och beaktas. Mer härom senare. 

Reflexminskande och döljande 
metoder 
Som ovan antytts är en så låg radar- och 
!R-signatur som möjligt eftersträvans
värd. Tidigare har väl inte denna syn
punkt vägt särskilt tungt vid konstruk
tionen av örlogsfartyg , men under de se
nare åren har intresset ökat för att från 
början bygga in reflexminskande åt
gärder. 

Sådana kan vara: 
- att använda plana ytor i bryggor o d 

(ger mycket smal reflex) 
- undvika hörn och annat som kan fun

gera som reflektorer 
- klä in fartygsdetaljer med radarabsor

berande eller resonanta material 
- målning med !R-dämpande färg 
- undvika onödigt stora reflexer från an-

tenner (svårt, men kan dock åstad
kommas i viss mån genom nya antenn
typer) 

- minska !R-signaturen genom att leda 
ner avgaser i vattnet. 
På den " aktiva" sidan under strid kan 

några metoder nämnas såsom: 
- vattenbegjutning av skrovet 
- begjutning av skrovet med absor-

berande material 
- skydd mot elektraoptiska spanings

medel med hjälp av dimma/rök. 
En metod som kanske bör noteras är 

möjligheten att utnyttja JR-absorberan
de rök, bakom vilken fartyget kan dölja 
sig under robotanfall etc. Denna metod 
är teoretiskt väl användbar mot elek
traoptiska målsökare/styrmetoder, men 
praktisk svår att utnyttja särskilt på 
snabba fartyg. Röken måste nämligen 
läggas mellan fartyget och roboten och 
kontinuerligt förnyas , vilket ställer myc
ket stora krav på systemets uthållighet. 

Två sätt för utläggning finns: 
- genom utnyttjande av samverkande 

flygplan eller helikoptrar 
- utläggning _ från eget fartyg med ut

nyttjande av någon form av framåtrik
tade kastare. Problemen är här främst 
av praktisk natur: fartförhållanden 
och uthållighet. 
Det kan tilläggas att dimma/rök (aero

soler) är effektivt även mot TV- och la
serstyrda attackrobotar. 

Konfliktanledningar 
I det föregående har beskrivningen av 
systemens funktion skett utan beak
tande av de konflikter som kan uppstå 
mellan motmedels- och vapeninsatsen. 
Konflikt kan också uppstå mellan kraven 
som motmedelssystemet ställer exvis 
betr minskning av reflexionsytan genom 
gir och fartygets taktiska uppträdande, 
som kanske kräver en taktisk gir åt mot
satt håll. Vi har också från Atlantic Con
veyor-fallet funnit att det operativa upp
trädandet i förband måste anpassas så 
att risken för "vådabeskjutning" mins
kas. 

Taktiken i det senare fallet ligger 
utanför ramen för denna uppsats , där
emot skall konflikten motmedel/vapen
insats belysas något ytterligare: 

O Ett problem är botutvärderingen 
vid samtidigt anfall av flera robotar. Vil
ken robot skall bekämpas först och med 
vad? Detta är ett optimeringsproblem 
som framtidens stridsledningar måste 
kunna hjälpa fartygsledningen att lösa. 
Frågan kan ställas: Om man endast har 
en kanon, vilket mål skall denna bekäm
pa? När svaret fastställts måste övriga 
robotar bekämpas med motmedel, vilka 
ställer krav på girar m m för att vara 
maximalt effektiva. Giren passar kanske 
inte vapensystemet. Konflikter uppstår 
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- och måste lösas snabbt! 
O Det faktum att radarreflekterande 

remsor ofta kommer att ligga på samma 
frekvensband som den egna radareld
ledningen gör, att remsorna kan störa 
dennas funktion om ej problemet upp
märksammats redan i samband med ra
darns konstruktion. 

O Gamla remsmoln kan försv åra för 
den egna stridsledningen. 

Denna uppräkning är ej på långa vägar 
fullständig och syftar enbart till att upp
märksamma läsaren på några problem
ställningar 

stutord 
Sammanfattningsvis har sjörobothotet 
tillagt en ny dimension när det gäller för
svar av örlogsfartyg. Utvecklingen av de 
passiva motmedlen har väl hållit takten 
med sjörobotarna och kanske t o m 
ibland legat steget före dessa i utveck
lingen . På robotsidan har detta också 
observerats och stora ansträngningar 
läggs ner på att få fram diskriminerings
kretsar för rems- och IR-motmedel i ro
botarna. 
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De passiva motmedlens generella ka
raktär och relativa billighet i förhållande 
till det skydd de kan ge, gör att de svårli
gen kan undvaras på moderna "robot
värdiga" enheter. Den uppsjö av olika 
system som finns på marknaden - varav 
endast en del redovisats här - visar på 
det starka intresset som finns i alla flo t
to r. 

För ett maximalt utnyttjande av såväl 
motmedlen som vapensystemen ställs nu 
nya krav på åtgärder: från formgivning 
av fartygen till beräkningsresurser för 
optimering av insatsen för maximalt re
sultat och minimala konflikter mellan 
olika system . 

Det är mycket som skall hinna ske -
helst på rätt sätt - under det fåtal sekun
der som står till buds från robotupptäckt 
till dess att motmedel och vapen är ef
fektivt insatta. 

Detta är en sanning som FC HMS 
Sheffield, Captain John Salt, fick be
sannade vid Falklands och kommentera
de: " We had only time to say: Take 
cover!" 

En svensk full 

Respektingivande verkan 
Bildserien nedan är tagen från ett av de många provskott som föregått serie
tillverkningen av den nya svenska sjömålsroboten RBS15 . Modern teknik och 
mikrodatorer i styrsystem och målsökare ger roboten stor träffsäkerhet. 

Samordnad planering - kostnadseffektiva system 
RBS15 levereras nu till marinens ytattackfartyg. För attackflyget är leveranser 
beställda. Längre serier, samordnad utveckling och standardiserat underhåll 
ger stora rationaliseringsvinster. 

SAAB MISSILES 
Prim e Contraeror RBS 15 

Saab Missiles AB 
58188 Linköping 
013 -18 40-00. Telex 50040 saab/g s 

SAABBOFORS 
MISSILE CORPORATION 

Saab Bojors Missile Corporation AB 
Stureplan 15, 11145 Stockholrn 
08-21 4917. Telex 12 798 sbrnc s 

r:::iL1 BOFORS 
[J!] ORDNANCE 

AB Bofors Ordnance Division 
Box 500, 69180 Bofors 
0586-810 00. Telex 7 3210 bojors s 



Med en kombination av 
målsöknin och trådstyrning 

har man full kontroll 
ända ti Il dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck
ling, både med avanceradetrådsty rnings-och 
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har 
unik.precision och lång räckvidd vid hög fart. 
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både 
då det gäller vapenplattformar och mål. 

FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
av Sveriges största industrikoncerner med 
över 8.000 anställda . Vårt nya företags-märke 
är en symbol för hur hög teknologisk kompe
tens och moderna produktionsanläggningar 
har samverkat till den positiva utveckling som 
FFV upplever :. ~~~ Försv_a_r_s_rn_a--te-r-ie_I __________________ 63-1--87--E-sK_i_ls-tu_n __ a 

Ledamoten 
PER LARSSON 

Per Larsson är kommendörkapten och min
specialist . Han har i flera omgångar tjänst
gjort vid minbyrån i materielverket och vid 
marinstabens vapentjänstavdelning. Per Lars
son är nu chef för 6. minröjningsavdelningen. 

Effektivare och säkrare minröjning med ny teknik 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik, Torped

teknik. Minteknik." för år 1982183. 

Jag har i föreliggande årsberättelse valt 
att främst behandla det aktiva motmed
let - minröjning - emedan jag funnit att 
minröjning såväl utomlands som i Sveri
ge har fått ökad uppmärksamhet och 
konkreta aktiva system framtagits och är 
under framtagande. Inte minst den tek
niska utvecklingen inom akustik men 
även inom optronikområdet har bidragit 
till detta. Offshoreverksamhetens behov 
av hjälpmedel för olika former av under
vattensarbeten har även bidragit härtill. 

Minan och minförsvar är det klassiska 
exemplet på tesen - vapen och motva
pen . Minutvecklingen kräver fortlöpan
de nya tekniska och taktiska lösningar 
för bekämpning. Mina och vapen mot 
densamma kan inte ses skilda från var
andra även om de skiljer sig såväl i teori 
som praktik. Den gemensamma faktorn 
är minan i sig själv. 

Sjöminsystem 

Allmänt 
Sjöminan har historiskt sett spelat en be
tydande roll i sjökrigföringen. Härför ta
lar inte blott erfarenheterna från de bå
da världskrigen utan också minans an
vändning i lokala konflikter efter VK II. 

Som exempel kan nämnas Korea, 
Vietnam, Mellersta östern 1973, In
dien-Pakistan, Grekland-Turkiet 1974 
samt Falklandskriget. 

Man kan vidare konstatera att min
krigföringen har fått en ökad uppmärk
samhet i den västerländska fackpressen 
under de senaste åren. Sjöminans an
vändbarhet såväl för offensiva som de
fensiva uppgifter och oavsett den militä
ra konfliktens storleksordning framhålls . 

I ett konventionellt krig kan minor in
sättas för att t ex 
- blockera motståndarens hamnar och 

baser , 
- störa resp skydda kommunika 

tiansleder , 
- genom flankskydd säkra operationer 

till lands och sjöss, 
- försvara hamnar och kuststräckor . 

Minans operativa allsidighet i kom
bination med dess effekt relativt kost
naden torde vara huvudmotiven för det 
intresse, som alltjämt visas detta vapen
system . Stora satsningar görs idag på fle
ra håll utomlands för att vidmakthålla 
och/eller förstärka mineringskapacite
ten. Sjöminan och däri ingående teknik 
har genomgått en betydande utveckling. 

Minbärare 

Förutom minan själv är minbäraren en 
del i systemet . I systembegreppet in
nefattas alla de åtgärder som erfordras 
för att få vapnet - minan- att fungera på 
rätt tid och plats . Som minbärare utnytt
jas övervattensfartyg, ubåtar , flygplan 
samt även helikoptrar och svävare. Val 
av minbärare styrs främst av platsen för 
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mineringen samt bedömt hot mot min
bäraren. 

Intressant är ubåtsminfällningens dol
da karaktär. Från ubåt kan minor utläg
gas genom . 
- fällning genom torpedtuber , 
- utskjutning av självgående minor 

s k torpedminor , 
- fällning från på ubåten applicerad 

mingördeL 
I USA lägger man stor vikt vid utnytt

jande av flygplan för minfällning. USN 
P-3C Orion samt USAFs B 52D kan fälla 
minor. För att öka den flygburna mine
ringskapaciteten har framtagits ett sys
tem, benämnt Calms (Cargo Aircraft 
Mine Laying System), som skall utnytt
jas i transportflygplan bl a C-130H (Her
cules). Även Japan har visat intresse för 
systemet , som borde vara av intresse 
även för vår del. Införande av GPS-Nav
star ( Ground Position Satelite System) 
kommer att medge att minor kan utläg
gas med hög navigeringsnoggrannhet 
även från flygplan . Tekniska hinder för 
flygminfällning från snabba attackplan 
föreligger ej och stormakterna utnyttjar 
därför även sådana luftburna system. 

Sjöminan 
Det är brukligt att indela okontroller
bara minor i förankrade minor och bot
tenminor. 

Förankrade minor kan förekomma 
som kontaktminor (försedda med horn , 
pendel eller antenn) samt som avstånds
minor (försedda med magnetik , akustik 
och/eller trycksensorer). 

Bottenmina är en avståndsmina för
seåd med magnetik-, akustik- och/eller 
trycksensorer . 

Andra avståndseffekter såsom vär
mestrålning , gravitation och laser har 
diskuterats i minsammanhang, men nå-
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got belägg för att utveckling ägt rum 
utomlands inom dessa teknikområden 
för användning i minor saknas. Även om 
sekretessgraden är hög vad gäller min
materiel , får man dock hålla för troligt, 
att utvecklingen koncentrerats på de tra
ditionella effekterna . 

Av utländsk fackpress framgår, att mi
nor konstrueras och tillverkas i ett flertal 
europeiska länder samt i USA , Sovjet
unionen , Japan och Sydafrika. I USA 
och inom NATO ägnas för närvarande 
stor uppmärksamhet åt minvapnets ut
veckling och förnyelse såväl på mine
rings- som minröjningssidan . satsningen 
sker sannolikt mot bakgrund av det för
språng inom minkrigföringen, som man 
upplever att Sovjetunionen har. 

Här skall redovisas ett axplock ur 
amerikanska och inom NATO före
kommande olika mintyper, som i dags
läget enligt uppgift är operativa samt un
der utveckling i olika program. Uppgif
terna har hämtats från öppen litteratur 
och fackpress och är därför i vissa fall 
knapphändiga. 

USA 

I USA planeras företrädesvis flygplan 
och ubåtar att användas som minbärare . 
I det följande redovisas data för några 
mintyper, som är operativa i dagsläget 
samt pågående minprojekt. 

Mk 25 är en flygfälld bottenav
ståndsmina. 2,1 m lång och 57 cm i dia
meter. Laddning 545 kg och totalvikt 
905 kg. 

Mk 52 är en flygfälld bottenav
ståndsmina. 2,3 m lång och 34 cm i dia
meter. Totalvikt 540 kg med en laddning 
omkring 300 kg. Minan har enligt upp
gift fördröjd armering, stegrelä samt 
fjärrkontrollmöjligheL Minan kan förses 
med fem olika versioner av avstånds-

kännande sensorer enligt följande alter
nativ: A, M , TM , AM, TAM.'> 

Mk 55 är en flygfälld bottenav
ståndsmina . 2,9 m lång och 59 cm i dia
meter. Totalvikt 960 kg med en laddning 
om 500 kg. Minan kan förses med av
ståndskännande sensorer i fem versio
ner: M, TM, AM, TAM , A. 

Mk 56 är en flygfälld fallskärmsbrom
sad förankrad magnetisk avståndsmina. 
3,5 m lång och 59 m i diameter. Totalvikt 
930 kg , vilket bör innebära en ladd
ningsvikt omkring 500 kg. Minan har en
ligt uppgift fördröjd armering, stegrelä 
samt fjärrkontrollmöjligheL 

Mk 57 är en bottenavståndsmina för 
fällning från ubåt. 4 m lång och 54 cm i 
diameter. Totalvikt 935 kg med en 
laddning omkring 500 kg. 

CAPTOR (enCAPsulated TORpedo) 
är avsedd att fällas från flygplan, ubåtar 
och eventuellt övervattensfartyg. Detta 
är den omtalade antiubåtsminan, som är 
en förankrad avståndsmina med akustisk 
sensor. Stridsdelen utgörs av en akustisk 
målsökande torped s k "mintorped" 
med en laddningsvikt om 45 kg . Min
torpeden är tills minan utlöser inneslu
ten i en kapsel. Max mindjup anges till 
300 meter. Minans totalvikt uppges till 
ca 1000 kg. Vid fällning från flygplan 
bromsas minan med fallskärm . B 52D 
kan enligt uppgift bära 18-20 CAPTOR . 
Laster upp till 40 stycken nämns för de 
stora transportflygplanen med "Calms"
systemet. Minan skall företrädesvisan
vändas i Atlanten och/eller Oceanerna. 
Största bottendjup för minan har inte 
angetts, men om minan skall kunna ut
nyttjas för att spärra hela GIUK-linjen, 
som ofta framförts, måste det vara över 
500 m. Livslängden utlagd uppges till sex 
månader. Intermittent armering och 

'l A = akustisk, T = tryck M = magnetisk , 

fjärrkontroll är andra tillsatser som till
skrivs minan. 
DESTRUCTOR var ett program för 
konvertering av flygbomber till flygfäll
da minor. Två typer blev operativa 1970 
och användes i Vietnam . De är avsedda 
att användas i grunda vattenområden 
med jämförelsevis små laddningar och 
har magnetiska (M) och magnetiskakus
tiska (M-A) sensorer. 

QUICKSTRIKE (Mk 62, 64, 65) är ett 
utvecklingsprogram av samma karaktär 
som ovannämnda DESTRUCTOR och 
syftar till konvertering av GPB (General 
Purpose Bomb) till flygfällda bottenav
ståndsminor för bottendjup 100 m. 
Olika storlekar av GPB (250 kg och 900 
kg) förses med olika typer av avstånds
organ bl a Mk 57 och nyutvecklat av
ståndsorgan, Mk 58. 

M k 65 är en i princip ny konstruktion i 
detta program med en ny minkropp och 
laddning. Totalvikten blir omkring 900 
kg. Minan skall kunna fällas från P-3 och 
S-3 samt hangarfartygsbaserade fpl typ 
A-6 och A-7 . Minan har längd av om
kring 2,1 m och en diameter av 53 cm. 

Mk 67 är en torpedmina avsedd att 
skjutas från ubåtar. Den består av en 
modifierad torped (Mk 37) och förses 
med samma avståndsorgan som QUICK
STRIKE, dvs Mk 57 eller Mk 58. Minan 
väger 750 kg och är 4,1 m lång och har en 
diameter om 48 cm. 

IWDM (Intermediate Water Depth 
Mine) är ett projekt som syftar till att ut
veckla en mina avsedd för bottendjup 
mellan de CAPTOR och QUICK
STRIKE konstruerats för. Minan avses 
bli operativ omkring 1990. 

PRAM (Propelled Rapid Ascent Mi
ne) uppges vara en förankrad avstånds
mina med en raketdriven laddningsdel 
avsedd att verka såväl mot ytmål som 
ubåtar. Verkansradien uppges bli större 
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än för konventionella förankrade minor 
och minan sägs bli akustisk fjärrkontrol
lerbar. 

RECO (Remote Control) är benäm
ningen på ett utvecklingsprogram, som 
pågått under flera år för att ta fram ett 
fungerande fjärrkontrollsystem för mi
nor med utnyttjande av akustiska signa
ler. Programmet startades samtidigt 
med CAPTOR-projektet men har nu 
fått en inriktning mot QUICKSTRIKE 
och PRAM. 

NATO 

Väsentligt färre uppgifter har stått att 
finna i öppna källor rörande minor från 
övriga västländer. Nedan redovisas ett 
antal mintyper, där data antingen är 
mycket sparsamma eller mycket omfat
tande och härrör från försvarsindustri
reklam. 

G l är en västtysk bottenavstånds
mina främst avsedd att läggas ut från 
ubåtar typ 206, som skall kunna bära 
mingördeL Minan är försedd med akus
tik (A)-, Magnetik (M)-, Tryck 
(T)-sensorer. 

SGM 8 (Seegrundmine 80) är en bot
tenavståndsmina som utvecklas gemen
samt av Västtyskland och Danmark för 
leverans i slutet av 80-talet . Minan upp
ges bli standardmina i Västtyska flottan . 

SAI (Seemine Anti-Invasion) är en 
strandförsvarsmina som likaledes ut
vecklats gemensamt av Västtyskland och 
Danmark och är under leverans. 

Det västtyska sjöminprogrammet (Se
emine 65) omfattar förutom de ovan 
nämnda tre mintyperna även en för
ankrad avståndsmina och svephinder. 
Eniigt samma källa omtalas att också det 
västtyska marinflyget kan bära minor av 
typ "konverterade amerikanska flyg
bomber" . Detta torde innebära att mi
nor ur det amerikanska DESTRUCTOR-
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programmet överförts till Västtyskland. 
Dessa har jämförelsevis små laddningar 
och är försedda med magnetiska och 
magnetisk-akustiska sensorer samt med
ger i förväg tidsinställd sterilisering. 
Flygplan typ Tornado skall kunna bära 
minan , varför Västtyskland torde vara 
intresset även i QUICKSTRJKE-pro
grammet. 

MCC 23 är en bottenavståndsmina 
som sägs vara operativ i franska flottan. 
Minan är avsedd att läggas ut från ubå
tar , vilket inte motsägs av uppgivna da
ta. Minan är 2,4 m lång, diameter 53 cm 
samt väger 850 kg. Minan förmodas vara 
försedd med ett kombinationsorgan för 
magnetik- (M) , akustik- (A) och tryck
(T) effekter. 

MCT 15 är en fransk förankrad av
ståndsmina. Minan är avsedd att fällas 
från övervattensfartyg. 

VS SM 600 är en italiensk bottenav
ståndsmina, som lär vara i produktion. 
Som minbärare kan övervattensfartyg, 
ubåtar och flygplan utnyttjas. Data: 
Längd 2,75 m, diameter 53 cm, totalvikt 
780 kg varav 600 kg TNT-laddning. 
Kombinationsorgan med magnetik-, 
tryck- , lågfrekvent akustik- och normal
frekvent akustiksensor. Möjligt bot
tendjup från 10 till 150 m. Armeringstid 
valbar mellan 1- 32 timmar. Stegverk in
går. Vid fällning från flygplan utnyttjas 
fallskärmsbromsning . 

MR 80 är en italiensk bottenavstånds
mina som prövats av italienska flottan. 
Data: Längd 2,5 m, diameter 53 cm , to
talvikt 800 kg varav 600 kg TNT-ladd
ning. Möjligt bottendjup anges från 8 till 
300 m. Minorganet är försett med sam
ma sensortyper som VS SM 600 ovan . 
Minan kan fällas från övervattensfartyg, 
ubåtar och flygplan. Livslängd utlagd 
uppges till minst 500 dagar och upp till 

1000 dagar. Minskalet är tillverkat av 
glasfiberarmerad plast. 

MANT A är en italiensk botten av-
. ståndsmina med en totalvikt omkring 
220 kg. Minan skall enligt uppgift vara 
operativ i den italienska flottan . Minan 
skall kunna utläggas på 3-100 botten
djup . Minan har formen av en stympad 
kon dvs låg profil. Olika storlekar på 
laddningar kan användas. Fördröjd ar
mering fr ån O till 63 dygn . Minan är för
sedd med kombinationsorgan magnetik
akustik. Minan har försåt mot lyft . Mi
nans livsläng utlagd uppges till max 511 
dygn . 

S EA URCHIN ("Sjöborren") är en 
brittisk bottenavståndsmina som skall 
kunna användas såväl offensivt som de
fensivt. Minan är försedd med akustik- , 
magnetik- och trycksensorer. Olika 
kombinationer av dessa kan ställas in så
som AM, MT, AMT. Minan är försedd 
med fördröjd och intermittent armering 
samt stegverk. Minan kan förses med tre 
olika laddningsstorlekar från 250 till 750 
kg. Minan avses kunna fällas från över
vattensfartyg, ubåt och flygplan. 

Sovjetunionen 
Bland västerländska bedömare synes 
uppfattningen råda att Sovjetunionen 
besitter en mycket stor arsenal av minor 
för utläggning med såväl övervattens
fartyg, ubåtar som flygplan. Det kan 
konstateras , att Sovjet enligt öppna upp
gifter lagt stor vikt vid dold utläggning 
av minor med ubåtar , där företrädesvis 
konventionella ubåtstyper kan tänkas 
utnyttj as. Ubåtens möjligheter till för
beredande rekognoscering av lämpligt 
mineringsområde framförs som ett argu
ment i detta fall. För defensiva minering
ar används inte bara övervattensstrids
fartyg utan även lämpliga handelsfartyg 
som minbärare. Även Sovjetiska ex-

perter har uppmärksammat fördelen 
med att fälla minor från flygplan , men 
framför betänkligheter beträffande navi
geringsnoggrannnheten. Ubåten anses i 
detta hänseende vara helt överlägsen . 
Sovjet innehar dock icke oväsentlig mi
neringskapacitet genom sitt marinflyg 
med flygplan typ Bear, Backfire och 
Badger. 

Detaljer om Sovjetiska minor före
kommer av välkända skäl mycket spar
samt i litteratur och fackpress. Över
siktliga sammanställningar meddelar en
dast allmängiltiga förhållanden. Dock 
uppges att Sovjet dels har sjöminor med 
kärnstridsdelar om 5 till 20 kT laddnings
styrka , dels har förankrade minor som 
kan utnyttjas på upp till 1800 m bot
tendjup. Två typer av antiubåtsminor av 
modernt slag för djupvattenbruk med 
NATO-beteckningen CLUSTER BA Y 
och CLUSTER GULF redovisas. Några 
data eller funktionsprinciper föreligger 
inte för dessa minor. 

Till skillnad mot USA/NATO anses 
Sovjet behålla stora delar av. sin äldre 
minpark i tjänst eller i reserv. Al d re Sov
jetiska minor är fortfarande effektiva, 
vilket visats vid ett antal lokala konflik
ter efter VK II. 

Utveckling 
Den mintekniska utvecklingen präglas i 
det närmaste av en total övergång mot 
avståndskännande sensorer. Härtill 
medger teknikutvecklingen även olika 
typer av aktiva sensorer av akustiskt el
ler optroniskt eller magnetiskt slag, som 
kan kombineras med någon eller några 
av nedan angivna avståndseffekter . 

Som avståndskännande effekter an
vänds företrädesvis fortfarande magne
tik, akustik och tryck i minorganen. Alla 
kombinationsmöjligheter mellan dessa 
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effekter är tänkbara. Utvecklingen på 
det teletekniska området med mikro
processorer , förbättrad signalbehand
ling , förbättrad korrelationsteknik samt 
strömsnålare komponenter har för sjö
minans del skett i en positiv riktning mot 
högre effekt och funktionssannolikhet 
inom ramen för rimliga kostnader. 
Mindre behov av underhållsåtgärder och 
därmed lägre underhållskostnader är 
andra positiva egenskaper, som kan till
skrivas den moderna minan. 

Huvudladdningar i sjöminor utgörs 
idag företrädesvis av hexotonal , som 
med dess höga detonationstryck och to
talenergi har gynnsamma egenskaper för 
undervattensladdningar i avstånds
minor. Utvecklingen går här emot ett 
mindre kostnadskrävande sprängämne 
med likvärdiga egenskaper 

Utvecklingen av minans avstånds
organ försvårar i hög grad möjligheterna 
till röjning med konventionell svepning. 
Kombinationer av olika effekter till
sammans med snäva vi llkor ökar minans 
förmåga att skilja mellan påverkan från 
fartyg eller något annat t ex avstånds
svep . Teoretiskt torde en modern av
ståndsmina idag kunna ges en mycket 
hög selektivitet för påverkan. 

Operativt och taktiskt kan dock en så
dan allt för långt driven strävan starkt 
ifrågasättas . Alltför snäva villkor är där
för inte troliga med ev undantag för en
staka minor i en minblandning. 

Andra svepförsvårande egenskaper 
hos minan är utnyttjande av intermittent 
armering och stegverk. Båda möjlighe
tenp är väl kända och tekniskt lätta att 
utföra . I båda fallen måste dock inställ
ning av funktionerna göras i förväg , och 
sedan minan lagts ut, kan ingen ändring 
åstadkommas. 

"Fjärrkontroll" av den utlagda minan/ 
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mineringen skulle dock ge möjlighet att 
armera respektive desarmera densamma 
efter behov. Utvecklingen härvidlag är 
mycket intressant såväl från taktisk som 
operativ synpunkt. I USA pågår en så
dan utveckling , som tidigare anförts. 

Fördröjd armering räknat i dygn är 
tekniskt lätt att utföra. Detta förfarande 
kan utnyttjas före och i omedelbar an
slutning till ett krigsutbrott. Samtidigt 
föreligger en viss nackdel med ett sådant 
förfarande, ifall minutläggningen skulle 
upptäckas, varvid försvararen skulle 
kunna erhålla underrättelser om minin
ställningar genom teknisk undersökning 
av fälld(a) mina(or). 

För att omöjliggöra för motståndaren 
att analysera t ex avfyringsvi llkor förses 
minorna med försåt av olika slag. För
ankrade minor kan förses med själv
sprängningsinrättning, som utlöser mi
nan vid svepning. Bottenminor förses 
med försåt mot lyftning och/eller teknisk 
undersökning. 

För att försvåra minjakt kan minorna 
ges en låg profil e ller till utseende på
minna om naturliga föremål på botten. 
Minans reflekterande förmåga nedbring
as genom olika materialval , som har 
dämpande eller vattenliknande egen
skaper. 

Moderna minor konstrueras med möj
ligheter att vara helt autonoma vid val 
av min bärare, dvs minorna är förberedda 
för att - med vissa kompletteringar -
kunna fällas från såväl övervattensfartyg 
som ubåtar och flygplan. 

Stormakterna satsar även på minor 
som kan läggas ut i Atlanten och Oce
anerna genom främst 
- minor som kan användas på stora bot

tendjup, 
- större verkansradie och effekt hos den 

enskilde förankrade minan t ex CAP
TOR, PRAM, 

- fjärrkontroll av utlagda minor/mine
ringar. 

Motmedel 

Oss omgivande farvatten är - som så ofta 
tidigare framhållits - väl lämpade för 
minkrigföring. Förhållandet gäller såväl 
för den anfallande som för den försva
rande. 

Effektivt nog- helt naturligt - att ge
nom motverkan förhindra motstånda
rens minutläggning i för oss icke önsk
värda områden. Att analysera erforder
liga insatser härvidlag ligger utanför den
na årsberättelse. Man kan dock fastslå 
att minhotet måste mötas även med and
ra medel. 

Kan en mot oss riktad minutl äggning 
observeras och därigenom lokaliseras, 
underlättas i hög grad fortsatta motåt
gärder . Förband grupperade i våra skär
gårdsområden och vid kust har därför 
stående uppgift att genomföra minspa
ning med alla tillgängliga spaningsresur
ser. 

Andra " passiva" motåtgärder vidtas 
genom att förse våra fartyg med någon 
form av minskydd samt härutöver ett 
med hänsyn till minfaran avpassat tak
tiskt uppträdande. 

"Aktiva" motåtgärder vidtas genom 
minröjning. I begreppet minröjning -
som i sig inrymmer alla de åtgärder som 
ytterst syftar till att oskadliggöra den en
skilda fällda minan eller neutralisera 
dess avseda effekt - innehålls de båda 
benämningarna minjakt och minsvep
ning. 

Minröjning 

Minjakt kan utföras med hjälp av far
tygsburen (i vissa fall hkpburen) mate
riel för lokalisering , identifiering och 
oskadliggörande av den fällda minan. I 
USA pågår ett utvecklingsprogram för 
minjakt med helikopter och i England 
motsvarande fr ån svävare. 

Minsvepning utförs med av fartyg eller 
helikopter boserad svepmateriel eller 
med självgående avståndssvep, varvid 
minan påverkas till detonation genom 
mekanisk kontakt eller avståndseffekter 
från svepet. 

Utnyttjandet av minan i sjökriget ska
pade behov av aktiva motmedel, och un
der många år var minsvepningen det en
da sättet att möta minhotet Svepförsvå
rande tillsatser och de i sig själv röjresi
stenta avståndsminorna - främst botten
minorna - vidgade alltmer avståndet va
pen - motmedel i minkriget Även om 
modern teknik möjliggjort avsevärda 
förbättringar på svepmaterielen , be
gränsas dock fortfarande svepmöjlighe
terna enbart till förankrade minor samt 
till magnetiska och akustiska minor eller 
kombinationer härav. Man nödgas såle
des konstatera, att osvepbara minor 
finns och med säkerhet kommer att ut
nyttjas i modern krigföring. Detta med
för att osäkerheten om kvarstående 
minrisk efter genomförda svepföretag 
alltid kommer att vara stor. Enbart 
minsvepning är därför inte tillräcklig för 
att ge betryggande säkerhet. 

Mot denna bakgrund har det fallit sig 
naturligt att parallellt med förbättring av 
minsvepningsmetoderna - söka sig fram 
andra vägar i kampen mot minan . 

Minjakt är en sådan väg, och de s k 
osvepbara mintyperna kan därigenom 
lokaliseras och oskadliggöras, utan att 
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man behöver ta hänsyn till okända ef
fektkombinationer och avfyringsvillkor, 
som minorna innehåller. Minjakten är 
därför ett nödvändigt komplement till 
minsvepning för att få ett fullgott försvar 
mot modern minkrigföring. 

Även den plattformsburna minjakten 
har naturligtvis sina begränsningar och 
svagheter främst vad avser verkan vid 
olämpliga bottenförhållanden t ex. myc
ket lösa bottnar , där minan kan sjunka 
ner i dylagret , eller starkt kuperade 
bottnar , där minan kan hamna i hydro
fonskugga och då vara svår att upptäcka. 

Sammanfattningsvis kan man kons
tatera att för röjning av bottenavstånds
minor erfordras såväl minjakt- som min
svepningskomponenter. Härutöver till
kommer kravet på att kunna röja för
ankrade minor. Dessa röjs snabbast och 
enklast med bogserade mekaniska svep. 

Utvecklingen världen över av olika ty
per av minröjningslösningar syftar inte 
enbart till att kunna röja alla typer av 
minor utan även till att öka graden av sä
kerhet för personalen ombord. 

Minjakt 

Allmänt 

Ett komplett minjaktsystem omfattar 
funktionerna 
- sökning och lokalisering, 
- identifiering, 
- oskadliggörande. 

Sökning efter minor kan principiellt 
ske från luften, från vattenytan eller från 
dykpre eller tekniskt hjälpmedel under 
vattenytan. Lokalisering innebär, att 
man i samband med sökning lägesbe
stämmer fyndet , så att det kan återfin
nas för identifiering och oskadliggöran
de . Sökning och lokalisering av bot-
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tenavståndsminor bör främst kunna ske 
ner till 60--70 m bottendjup. 

Vid sökning och lokalisering kan inte 
alltid direkt konstateras , om lokaliserat 
föremål är mina eller annat föremål på 
botten. För att fastställa detta samt, om 
det är en mina, skaffa sig underlag för 
beslut om lämplig metodik vid oskadlig
görandet, erfordras indentifiering. 

Oskadliggörande innebär antingen 
sprängning eller någon form av desar
mering. 

Miljöfaktorer, som i minjaktens olika 
funktioner är av betydelse , är alla hän
förbara till undervattensmiljön såsom: 
bottendjup , topografi , bottenbeskaffen
het , vatten- , sikt- och ljusförhållanden. 

Ett flertal tänkbara metoder för sök
ning och lokalisering har studerats t ex 
pulsad laser, undervattenstelevision, 
magnetisk detektering, fotografisk de
tektering med spektral filtrering samt 
hydraakustik för att finna nya revolutio
nerande teknikområden för minjaktens 
söktas . 

Under en lång följd av år har utveck
lingen utomlands av sonartekniken skett 
och med en allt mer sofistikerad signal
behandling medfört ökad prestanda. De
tekteringsutrustningar som bygger på 
hydraakustisk teknik är för närvarande 
och inom den närmaste framtiden över
lägsen för såväl lokalisering som klassi
ficiering . 

För indentifiering har utrustning med 
ett flertal olika obemannade typer av av
bildningsutrustningar framtagits för att 
även kunna vara verksamma i mycket 
nedsatta siktförhållanden. Utvecklingen 
beträffande denna teknologi går mycket 
snabbt , och ett stort utbud finns på 
marknaden. Offshoreverksamhetens be
hov av hjälpmedel för inspektionsverk
samhet under vatten kan förklara detta. 

För identifiering och oskadliggörande 
av minan är fjärrstyrda minröjnings
farkoster integrerade i minjaktsystemet. 
Kraven på undervattensfarkoster, som 
avses utnyttjas inom minjakten, är till 
vissa delar annorlunda vid jämförelse 
med kraven på sådana enheter, som av
ses för offshoreverksamhet . Speciella 
fordringar tillkommer avseende magne-

UVFffiATA PAP 104 MIN 
(Mk 4) 

Nation Frankrike Italien 
Dim (lxbxh) 2.7xl.2xl.3 3.5x1.0x1.5 
Totalvikt (kg) 700 1300 
Laddning (kg) 90 85 
Räckvidd (m) 500 250 
Maxdjup (m) 300 150 
Fart (knop) 5 5 
Uthållighet 5x20 min 15 min 
UV-TV x x 
Sonar (X) x 
Spränggripare x x 
Operativ x (X) 

Minjaktfartyg 
Minjaktfartyg har funnits i operativt 
bruk i Storbritannien sedan 60-talet och i 
Frankrike från början av 70-talet. Dessa 
nationer har varit ledande. 

Stor satsning på minjaktsystem sker i 
länder som Storbritannien, Västtysk
land, Frankrike-Belgien-N ederländerna 
(TRIPARTITE-projektet), Italien (LE
R/C/-klassen). Den senare skall även ex
porteras till Malaysia. I USA planeras en 
rejäl upprustning av minröjningsresur
serna under de närmaste fem åren med 
ett 30-tal minröjningsfartyg. 

I Sverige har minjakthydrofon (Ples
sey typ 193) varit installerad på Belos se
dan 1964. Säkert underlag och goda er
farenheter från vad ett sådant system 
förmår har därigenom kunnat erhållas 

tisk och akustisk avstörning för att möj
liggöra ett uppträdande nära minan utan 
risk för dennas utlösning. 

Inom minjakten finns i dag ett flertal 
olika minröjningsfarkoster i såväl ope
rativt bruk som under utveckling. Här 
presenteras en sammanställning med da
ta , som hämtats ur öppna källor. 

Pingvin MNS Pluto Uven 

Västtysk !. USA Italien Sverige 
3.05x0.7xl.4 3.8x1x1 1.6x0.6x0.6 

1350 1135 150 
200 ? 26 

600-1000 1000 500 
100 300 
6-8 6 4 

2-3 min o be gr 1-2 tim 
x x x 
x x x 
? x 

(X) (X) 

inför anskaffning av det svenska 
minjaktsystemet . Att det dröjde till 1981 
innan beslut om anskaffning fattades, får 
väl förklaras med en ansträngd ekonomi 
och även hos prioritering av andra va
pensystem. 

Under 1984 kommer emellertid de två 
första minröjningsfartygen typ M80 -
Landsort och Arholma - att levereras 
från Karlskronavarvet. Dessa är inled
ningen på en serie om sex fartyg. 

Fartygets huvuduppgift är såväl min
jakt som minsvepning. Det är byggt i 
plast enligt GAP-Sandvich-metoden. 
Metoden har utvecklats av FMV och 
KkrV och även utprovats tidigare 
(Msvpf typ Viksten och kustbevaknings
fartyget TV-171). Metoden innebär att 
skrov och däckshus byggs upp spantlöst 
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med plank och skivor av högvärdig 
PVC-cellplast , som i två steg är belagd 
in- och utvändigt med glasfiberarmerad 
polyesterplast. 

Framdriftsarrangemanget utgörs av 
fyra dieselmotorer, vardera om 268 kW 
vilka parvis driver var sin Voith-Schnei
der-propeller. Ett integrerat maskin
manöver- och styrsystem samordnar pro
pellrarnas rörelser. Roder saknas såle
des . Med de i akterskeppet bredvid var
andra placerade horisontella propelle r
discarna kan fartyget ges valfria propel
lerkrafter åt alla håll. Denna manöver
egenskap är av väsentlig betydelse dels 
under minjaktens sök- och klassifice
ringsfas , dels under manöver med min
röjningsfarkosten då fartyget skall kunn a 
hålla ett noggrannt läge. 

Minjaktutrustningen utgörs av 
- minjakthydrofon för sökning och 

klassificering av minor , 
- minröjningsfarkoster för identifi ering 

och destruktion av minor, 
- dykarbåt med specialutrustning samt 

röjdykarutrustning. 
För minsvepning finns: 
- mekaniska svep för svepning av fö r

ankrade minor , 
- magnetiska och akustiska svep för 

svepning av magnetisk-/akustiska bot
tenavståndsminor, 

- fjärrdirigeringssystem för självgående 
akustiskt-magnetiskt minsvep (SAM) . 

För såväl min jakt- som svepfunktionerna 
är fartyget utrustat med 
- navigeringssystem för precisionsnavi

gering , 
- stridsledningssystem för informations

behandling och informationslagring. 

Goda förutsättningar kommer att fin
nas för ett effektivt minskydd dels ge
nom val av omagnetiskt material, dels 
genom byggnadstekniskt utförande . 
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Långtgående åtgärd er har vidtagits för 
att få låga magnetiska och akustiska sig
naturer. Fartyget är utrustat med tredi
mensionella slingsystem med trekanalig 
sondstyrd reglerutrustning fö r matning 
av slingorna. Som skydd mot fö rankrade 
minor kan minjakth ydrofon en utnyttjas 
som minvarnare . 

Besättningen utgörs av 24 man upp
delade på fart ygschef , 11 befäl samt 12 
värnpliktiga . 

Tillkomsten av denna nya fartygstyp 
innebär att vi äntligen fått resurser för 
att med någon utsik t till framgång kunna 
möta hotet från en angripa res minkrig
föring . Möjlighete r kommer att finnas 
att i områden med olika fö rutsättningar 
kunna välja bekämpnin gsmetod mot alla 
typer av minor. Med hög minskyddsnivå 
samt med obemannade minröjnings
farkoster minimeras de personella för
lustriskerna i den annars inte helt ofarli
ga minröjningsverksamheten . 

Minjakt med röjdykare 
Röjdykningen och dess användning i 
minjaktSammanhang ha r utvecklats fort
löpande sedan 50-talet. Stora ansträng
ningar har lagts ner på att ta fram utrust
ning för dykarna dels för att öka exposi
tionstiderna på olika djup , dels för att 
uppfylla höga krav på magnetisk och 
akustisk avstörning . 

För utrustningen innebär detta , att 
dykapparaten skall ha låg ljudnivå vid al
la arbetssituationer och att samtliga in
gående komponenter skall vara av omag
netiskt material. 

Det nya dyksystemet är uppbyggt 
kring en av AGA Spiro utveckl ad halv
sluten dykapparat med behovsstyrd in
dosering av färskgas. Dykapparaten kal
las ACSC ( Alternativety-Ciosed-Sei-

Closed demand breathing apparatus). 
Detta blandgassystem innebär väsentligt 
utökade aktionstider i jämförelse med 
sedvanlig luftapparat främst i djupin
tervallet 15-30 m samt möjligheter till 
dykning ner till m djup. 

Blandgassystemet kan nu betraktas 
som operativt. Framställningen av 
blandgasen kräver emellertid en speciell 
gasförsörjningsorganisation med till
hörande utrustning som ingår i röjdykar
systemet. 

För att underl ätta och framför allt 
spara tid vid identifiering av olika objekt 
har under de senaste åren o lika typer av 
röjdykarburna undervattenstelevisions
system med videoinspelningsmöjligheter 
prövats. Utrustningen är också ett vär
defullt stöd vid utbildning av röjdykare 
och då främst i det taktiska uppträdan-

det intill påträffad mina. 
För att öka röjdykarförbandens för

måga beträffande minjakt utrustas rOJ
dykarfartygen. med lätta minjakthydro
foner av typ side-looking-sonars , som 
bogseras efter fartyget. Härigenom kan 
stora områden avsökas på betydligt kor
tare tid än med gängse äldre sökmeto
der. På intressanta kontakter genomförs 
punktdykningar med dykare för identi
fiering och oskadliggörande. Systemet 
kompletteras med navigeringssystem 'för 
precisionsnavigering. 

Som exempel på en jämförelse i söktid 
mellan sökning med lätt minjakthydro
fon och stråk- och rutsökning med röj
dykare tjänar nedanstående tabell. Sök
området avser inloppet till V:a Fjärden i 
Karlskrona. Ledbredd 250m, leddjup 10 
m. 

Sökmetod Söktid Antal utnyttjade Antallöpn/ 

dykare rutor 

Hfnsökning 4 timmar 
stråksökning 1,5 dygn 20 
Rutsökning 10 dygn 20 

Röjdykarfartyg med röjdykare och sö
kutrustning skall inte ses som ett alter
nativ utan som ett komplement till min
jaktsystem typ Landsort. 

Nackdelen med detta system är liksom 
för minsveparen att bogserande fartyg 
måste passera över minerat område, vil
ket ställer höga magnetiska och akus
tiska avstörningskrav på röjdykarfarty
get. 

Minsvepning 
I det föregående har berörts svårigheter 
för minjaktsystemen att under vissa vat
ten- och bottenförhållanden nå fullgoda 
resultat . Under vissa förhållanden åter
står sålunda endast minsvepningen som 

3 
10 
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aktivt motmedel i kampen mot minan. 
Det står också klart , att alla de länder, 

som idag har eller planerar för minjak
tsystem i framtiden, även tillgodoser 
minsvepningskapaciteten. Särskilt ut
talat är behovet av mekanisk svepning 
mot djupt (flera hundra meter) liggande 
förankrade avståndsminor av typer som 
CAPTOR, PRAM och CLUSTER. 

Intressant utveckling i detta avseende 
är det brittiska TSS (Team Sweeping 
System) , som är ett tvåbåtssvep och förs 
av konverterade utsjöfiskefartyg. Svepet 
är försett med skärtross och spränggripa
re samt hålles plant, genom att avkän
ningssensorer känner av svepets rörelser 
och farten anpassas, så att svajningen i 
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svepet blir så liten som möjligt. Vidare 
erhålls fortlöpande uppgift om svepets 
avstånd från botten genom särskild djup
mätare , placerad vid drakarna , som via 
akustisk telemetrisk länk automatiskt 
reglerar hemtagning resp utfirning av 
sveplina. Svepets längd är omkring 1000 
m och avses kunna föras mindre än 10m 
från botten. 

Men även vad gäller avståndssvepning 
har olika utvecklingsprojekt av betydan
de omfattning pågått och lett till opera
tiva system, som tagits i bruk såväl hos 
oss som utomlands. 

Sättet att sammansätta avstånds
svepmaterielen för att åstadkomma en 
viss avståndspåverkan gentemot minan 
kallas för svepmetod. En eller flera svep
metoder bildar ett svepsystem. Genom 
att bilda system med ett stort antal olika 
metoder försökte man tidigare angripa 
en minering så allsidigt som möjligt , och 
målsättningen var, att hela mineringen 
skulle vara röjd efter en dylik insats med 
undantag för minor med tryckfunktion . 
Viss kvarstående minrisk bedömdes ut
ifrån delvis mycket ovissa förutsättning
ar. Blandning av olika mintyper och des
sas övriga svepförsvårande egenskaper 
ökar ytterligare osäkerheten. Det kan 
därför påstås, att svepning mot moderna 
avståndsminor med utnyttjande av typ 
"optimerade" svepsystem är olämpligt. 

Man utgår nu från de avståndseffek
ter, som våra fartyg åstadkommer, och 
skapar svepmetoder, som efterliknar 
dessa effekter, samt använder dessa me
toder i upprepade löpningar för att -
tekniskt sett - väsentligt nedbringa min
risken. Sådana metoder kallas fartygs
simulerande svepmetoder. Dessa tas 
fram för olika fartygstyper eller för grup
per av fartygstyper. 

Fartygens magnetiska egenskaper va-
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rierar avsevärt med fartygens storlek , 
byggnadsmateriel och avmagnetise
ringsgrad samt med kvaliten på magnet
skyddsanläggningen. Detta ställer föl
jande krav på de magnetiska svepen. 
- fältutbredning från de magnetiska 

fälten måste kunna varieras , 
- möjlighet att tidsprogrammera svepen 

måste föreligga. 
Hydraakustiken från fartyg känne

tecknas av ett utstrålat buller av bruska
raktär från ett fåtal Hz till hundratals 
kHz. Fördelningen av bullerenergin in
om olika delar av spektrum däremot oli
ka för olika fartygstyper. Detta ställer 
följande krav på de akustiska svepen 
- så bred frekvenstäckning som möjligt 

av fartygsspektra, 
- möjlighet att variera nivåstyrningen 

inom olika frekvensband , 
- möjlighet till tidsprogrammering av 

akustiken för att stimulera högre 
farter än vad svepet kan bogseras 
med. 

För varje kombination av operativa 
svep har såsom röjmetoder listats de sätt 
att föra dessa svep, som från olika syn
punkter bedöms ge den bästa röjnings
effekten. Önskan att erhålla ett så stort 
påverkansområde som möjligt från sve
pen måste underordna sig den allmänt 
fartygssimulerande svepeffekten. 

Ett flertal faktorer påverkar natur
ligtvis resultatet vid fartygssimulerande 
svepning såsom 
- funktionssannolikhet hos svepet , 
- grad av simulering, 
- navigeringsnoggrannhet , som helt 

beror på använda navigerings
hjälpmedel, 

- svepbredd (påverkansavstånd). 
Det är faktorer som - bedömda eller 

bestämda till storlek - matematiskt kan 
behandlas för att ge svepresultat i form 

av minskad minrisk i förhållande till an
talet genomförda löpningar. 

För att eliminera den akustiska utstör
ningen från svepdragaren (fartyget) bog
seras våra akustisk-magnetiska svep ut
skärande. Det har dock i sin tur medfört 
ytterligare minskade svepbredder och 
minskad fart , vilket innebär väsentligt 
ökade tider för minsvepningsföretagen. 
Som en följd därav har kraven på navi
geringsnoggrannhet och registrering av 
svepta stråk ökat. 

Navigeringshjälpmedel av liknande 
typ som används av Sjöfartsverket i form 
av elektroniskt närpositionsbestämm
ningssystem är under införande för min
röjningsförbanden , där varje fartyg till
förs ett autonomt system. Systemet skall 
kunna användas i respektive aktuellt 
område genom utplacering av referens
stationer på lämpliga platser, så att ak
tuellt svepområde täcks. Systemet har 
en noggrannhet på i genomsnitt + 5 m. 

Utveckling 
Utvecklingen av svepmateriel hos oss 
och utomlands har mycket utförligt be
handlats i tidigare årsberättelse. Mycket 
av där anmälda intressanta objekt är i 
dag operativa såväl utomlands som hos 
oss. 

Minröjningsfartygen får ju även min
svepningskapacitet och kommer att kun
na föra i princip- med någon reducering 
-samma svep som minsvepare typ Arkö . 
Möjligheterna synes här vara goda att 
bättre kunna tillgodose de hydraakus
tiska kraven . Kommande systemprov får 
lämna svar på detta. 

Hkp-svepning erbjuder i dag en myc
ket bra lösning på besvärliga minsvep
ningsproblem vid svepning mot akus
tiska och/eller magnetiska mintyper. 
Den ger 

- god simuleringseffekt för fartyg 
genom hög fart, 

- förkortade sveptider, 
- ingen minblockerande fartygsakustik, 
- stor säkerhet för bogserande enhet. 

Från svensk synpunkt är dock 
hkp-svepning att betrakta som en ex
klusiv metod. Framför allt torde möjlig
heterna att få disponera hkp för sve
puppdrag vara begränsad m h t övriga 
uppgifter. Utbildning i fredstid sker dock 
även på denna uppgift. 

I USA har helt exklusiva hkpförband 
med minröjningsuppgift funnits under 
flera år , och förnyelse av svepdragare 
och utveckling av svep sker fortlöpande . 
Man har emellertid nu kommit till insikt 
om att enbart satsning på minröjning 
med helikopter inte är tillfyllest, vilket 
framgått av min tidigare redovisning. 

Intressant nyhet på utveckling av mag
netsvep är det i Finland utvecklade fly
tande kabelsvepet , som är ett lätthan
terligt tvåbåtssvep. Svepet har prövats i 
Sverige och då som enbåtssvep i utskä
rande version kombinerat med akustik. 
Vissa anpassningsåtgärder erfordras 
emellertid för att tillgodose bättre resul
tat i själva fysiska framförandet av sve
pet. 

SAM (Självgående Aukustiskt-mag
netiskt Minsvep) har levererats i en för
sta serie till marinen och är vårt svar på 
det västtyska operativa radardirigerade 
TROIKA-systemet. Dirigering av SAM 
kan ske med hjälp av såväl radar som 
med precisionsnavigeringssystem med 
s k "tracker " funktion . Det senare sys
temet har provats från kustminsvepare 
och fallit väl ut. 

SAM kommer att bli föremål för fort
satt taktikutveckling under 1984 i Kust
flottan. SAM skall främst utnyttjas en
skilt för att röja ett stråk före insats med 
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minsvepare eller röjdykarfartyg dvs som 
"skyddssvep". 

Studier har genomförts för att klarläg
ga tekniska möjligheter och kostnader 
att från ett ledarfartyg eller landgrup
perad central dirigera två eller tre SAM 
samtidigt i självständigt minröjnings
företag. 

Avslutning 

I föregående årsberättelse inom facket 
minteknik (1977) framförd e författaren 
betänkligheter inför vår dåvarande tota
la minröjningskapacitets nedgång under 
80-talet till en helt oacceptabel nivå. 

Jag kan inte helt instämma i detta, 
emedan effektivare minröjningmateriel 
och metoder att angripa minan på har 
och håller på att tillföras minröjnings
systemet. Som exempel härpå kan fram
föras 
- tillförande av sex minröjningsfartyg 

som ersättare för motsvarande antal 
msvpk typ Arkö , 

- tillförande av SAM skapar större sä
kerhet för våra svepdragare , 

- ersättning för röjdykarfartyg typ 
M-båt utrustade med lätt minjakthy
drofon och ev minröjningsfarkost av 
enklare typ , 

- utrustning av våra minsvepare , röj
dykarfartyg och minröjningsfartyg 
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med precisionsnavigeringsutrust
ningar , vilket avsevärt kommer att hö
ja minröjningskapaciteten , 

- bättre och mer kvalificerade utrust
ningar på våra hjälpminsvepare , där 
kvalitet prioriteras framför kvantitet. 
Dessa åtgärder kompenserar i viss om-

fattning ett kanske iögonfallande far
tygsbortfalL 

Jag ser därför positivt på framtiden 
och anser att minröjningsvapnet på rela
tivt kort tid tagit ett stort steg framåt i 
utvecklingen , och jag bedömer , att det 
svenska minröjningssystemet , som nu 
håller på att förnyas på vissa områden, 
kommer att stå sig mycket väl i förhål
lande till den utveckling som sker utom
lands. 

Med ny teknik och därav betingad ut
veck lad taktik skapas goda förutsätt 
ningar för en effektivare och säkrare 
minröjning. 
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Vi representerar: 
SPERRV ELECTRONICS SVSTEMS 

SPERRY SVSTEM MANAGEMENT 

SPT COMMUNICATION 

MAGNAVOX MARINE SVSTEMS 

AG l 

MC LENNAN 

Gyrokompasser 
Radar 
Doppler Loggar 
Autopiloter 
Periskop 
ADF 

Simulatorer 

Integrerade kommunikationssystem 

Satellit-, Omega-, Lorannavigatorer 

Digitala magnetkompasser 

Nattkikare 

Ruskvädersgatan 8, 417 34 Göteborg, tfn 031-54 01 50, telex 20696 

' ., Blekingefabrikerna 

Ledamoten 
BERTIL DAGGFELDT 

Vikingen - roddaren 

Ordet viking är av omstridd härledning. 
Under årens lopp har många skilda teo
rier lagts fram om ordets etymologi och 
ursprungsområde . Trots att forskningen 
kring vikingatiden inom många områden 
nått långt och givit oss en utökad kun
skap om levnadsvillkor och samhälle för 
1000 år sedan vet vi ännu inte vad ordet 
viking ursprungligen betyder . Tolkning
en är emellertid inte oväsentlig för en 
underbyggd uppfattning om vem viking
en var och hur han levde. 

En intressant teori lanserades av Fritz 
Askeberg 1944 i boken Norden och kon
tinenten i gammal tid. Askeberg hävdar 
att ordet är äldre än den egentliga vi
kingatiden men trots detta av nordiskt 
ursprung. Han anser det inte osannolikt 
att viking kommer av vikja (vika, av
vika) och att det kan ha betytt " en som 
avviker", dvs lämnar landet eller med 
andra ord "en som gör en resa till främ
mande land" . 

Clas Brunius tar upp samma tråd i för
ordet till Nordens fransmän, 1982 och 
ser vikingarna som ett slags båtflykting
ar, som därtill nödda och tvungna, ut
stötta ur hemlandets gemenskap, gav sig 
ut på haven. 

Det vanligaste förslaget till etymolo
gisk tolkning av ordet viking är emel
lertid att det skulle vara en avledning till 
vik och betyda "sjörövare som håller till 
i vikarna" . "Rövare från Viken", dvs Os
lofjordens stränder och Bohuslän är en 
vidareutveckling av denna tolkning. Yt
terligare förslag är knutna till fornsaxis-

Bertil Daggfeldt är kommendör l.gr och 
stabschef vid Nedre Norrlands militärområde. 
Han är kanske främst känd som idegivare till 
expedition YME;R 80. 

ka wik, köping , och tilltalar säkerligen 
dem som i omvärderingarnas tidsålder 
vill se vikingarna som i huvudsak fredliga 
handelsresande. 

Även om dessa hypoteser fyller de 
språkvetenskapliga kraven så tillfresstäl
ler de , med undantag för Fritz Aske
bergs tolkning , knappast kravet på ett 
rimligt orsakssammanhang. Vikingarna 
höll t ex inte till i vikarna. Deras grund
gående skepp lämpade sig väl för över
raskande landstigning på öppen kust och 
enligt historiska urkunder och sagor har 
öar av naturliga skäl varit deras stödje
punkter. 

När jag på 60-talet arbetade på en arti
kel för Kulturhistoriskt lexikon för nor
disk medeltid stötte jag för första gången 
på ordet veckasjö (vikusjö, vika) och as
socierade genast till viking. Ett språkligt 
samband mellan dessa ord har mig ve
terligt inte tidigare diskuterats. 

Veckasjö är ett gammalt västger
manskt och nordiskt längdmått till sjöss. 
Det betyder egentligen ett skifte till 
sjöss och motsvarar den sträcka som en 
omgång roddare tillryggalade innan man 
"växlade" vid årorna. Den konkreta 
längden har varierat vid olika tider och 
på olika ställen. I den strida Kajana älv i 
norra Finland var en veckasjö endast 3,6 
km mot strömmen. Till sjöss i södra Ös
tersjön har man beräknat att en veckasjö 
i genomsnitt motsvarade 8,3 km. Det fö
refaller vara en rimlig sträcka att ro med 
ett skift roddare i en roddfarkost i vi
kingaskeppstyp. 
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Ortsnamn i skärgården påminner oss 
än i dag om svettiga roddares avlösning 
vid årorna. Av hävd bytte man vid vissa 
lätt defini e rade platser , som låg med 
veckasjös mellanrum . Sådana ortnamn 
från olika tider är t ex Ombyteshällen , 
Skiftesgrundet och kanske Viksten och 
Växlet. E ft ersom exakt tidmätning inte 
fanns , så var detta system rättvi sa re än 
en subjektiv uppskattning av roddtör
nens längd. 

Att de äldsta längmåtten till sjöss hän
för sig till hur långt man kom under en 
viss tidsrymd , under segel ell er rodd , för
vånar inte. Samma principie lla mått
stock tillämpades på land. Ett avstånd 
kunde t ex anges i dagsmarscher. l öst
götalagen (dråpsmålsbalken , fl ock 11) 
jämställs " vika at vatne" med "rost 
(rast) at !ande". En rast är den sträcka 
man kunde tillryggalägga utan att vila. 

Fritz Askeberg har hållit för möjligt 
ett språkligt samband mellan vika och vi
king . Nu finns det emellertid ett sådant 
samband också mellan vika och vecka 
oavsett ski llnaden mellan den långa re
spektive korta betoningen av den första 
vokalen. Det hette också att man vek 
vid årorna när man växlade roddare efter 
varje veckosjö. E n intressant parallell är 
engelska turn som kan betyda skift och 
som går igen i det svenska törn med sam
ma betydelse . 

I stället för att med Askeberg förorda 
tolkningen avvikare, "en som lämnar 
landet" vill jag föreslå viking - skiftrod
dare, "en som viker vid rodden". Detta 
tolkningsförslag är enligt min mening en 
närliggande och intressant möjlighet, 
som,dessutom är neutral i den pågående 
omvärderingen av vikingarna genom att 
den enbart anknyter till transportsättet . 

Att rodden var ett tungt och hårt ar
bete, som under långa perioder domine
rade vikingens liv , kan man lätt förestäl-
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la sig, i synnerhet om man själv rott 
skeppsbåtar som t ex flottans valbåtar , 
s k tio-huggare . Det är därför inte osan
nolikt att de själva ka ll ade sig vikingar , 
skiftroddare . Jens Rosing berättar i Bo
gen om Gr«Jn/and att man omkring år 
1530 fanns vrakgods på Island, som an
sågs härröra fr ån Grönland . Bl a fann 
man en åra med runorna: "Ofta var jag 
trött när jag drog dig'' . 

Ordet viking är äldre än vad som kal
las vikingatiden, dvs 800-- 1050. Redan på 
800-talet är det belagt som mansnamn 
genom Kalvestensri stninge n i Östergöt
land. Ordet existerade i västgermanska 
språk före vår vikingatid . Det finns t ex i 
den fornengelska dikten Widsith frå n 
700-talet som avhand lar förhå ll anden på 
500- och 600-talen. S jälva företeelsen 
vikingatåg finns också belagd i litteratu
ren långt fö re vår vikingatid. Strandhugg 
med roddfarkoster i bl a krigiskt syfte 
gjordes inom det västgermanska områ
det , de brittiska öarna , nordsjökusten 
och i söd1 a Östersjön, redan under folk
vandringstid. 

Men även vikingaskeppet är ä ldre än 
vår vikingatid. Historiska museets ut
ställning av fynd från Sutton Hoo, Ven
del och Valsgärde visade typiska vikinga
skepp från yngre folkvandringst id . T ill 
dessa fynd kan man också foga Nydam
båten , påträffad i Schleswig, och daterad 
till 350--400 e Kr. Den har fjorton par år
tullar och urtag för styråra styrbord ak
ter. I Sutton Hoo i East Anglia fann man 
1939 i en gravhög rester av ett vikinga
skepp drygt 27 meter långt och med tju
go par åror. l en börs fann man gu ldmynt 
av vi lka det yngsta är från tiden omkring 
år 620. Man har kunnat konstatera att 
skeppet varit reparerat och alltså inte 
nybyggt vid gravsättningen. Om skep
pets - nordiskt ellerej - är forskarna inte 
eniga. Gemensamt för dessa arkeologis-

ka skeppsfynd är att de saknar spår av 
mast. 

Om således seden , ordet och skeppet 
funnits långt före vår vikingatid , så bör 
betydelsen av ordet viking sökas i ett ti
digt germanskt sammanhang , och varför 
inte förknippas med rodden. Redan Ta
citus (55-120 e. Kr) konstaterade med 
viss förvåning , att germanerna saknade 
segel på sina båtar. Under nordisk vi
kingatid seglade man förvisso, även om 
man var hänvisad till öppen vind , läns el
ler slör. För kryss lämpade sig de med 
hjälpsegel utrustade roddfartygen dåligt. 
Sibylla Haasum har övertygande påvisat 
detta i sin avhandling. 

Om en viking i ordets grundbetydelse 
är en germansk skiftroddare så är 
vikingatiden betydligt äldre och längre 
än vad man hittills ansett. Den är inte 
heller exklusivt nordisk. Den nordiska 
vikingatiden är emellertid höjdpunkten 
och samtidigt slutet på en fascinerande 
period. 

skeppsbyggnadstekniken och orga
nisationen ombord för att kontinuerligt 
driva dessa roddfarkoster fram över vida 
öppna hav , mot strömmen i de ryska flo-

derna eller tidvattnet i Engelska kanalen 
var nödvändiga förutsättningar för den 
samfärdsel , som tillät de nordiska vi
kingarna att kolonisera avlägsna trakter. 
Samtidigt hemförde vikingatågen gods 
och impulser från omvärlden av stor be
tydelse för utvecklingen i Norden. 

Nordmännens taktfasta slit vid årorna 
gav med tiden inte längre lön för mödan . 
Det sista skiftet roddare lyfte årorna och 
drakskeppen drogs upp på den steniga 
stranden. Snart var mödan glömd och 
med den bakgrunden till benämningen 
på dem som levat med den. 
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Sf}e-Lieutenant-Selskabet 200 år 

S~e-Lieutenant-Selskabet, Kungl Örlogsmannasällskapets motsvarighet i Dan
mark, firade sitt 200-årsjubileum den 17 september. Konteramiral Jan Enguist, 
Kungl Örlogsmannasällskapets ordförande, deltog som gäst vid firandet av högtid
ligheten. Som minnesgåva från Kungl Örlogsmannasällskapet överlämnades ett 
exemplar av Sällskapets minnesskjöld. 

S~e-Lieutenant-Selskabet är det näst äldsta sjömilitära vetenskapliga samfundet i 
världen. (Kungl Örlogsmannasällskapet är äldst.) Det danska sällskapet är unikt av 
två orsaker. Dels är alla ledamöter lika oavsett rang, dels kan ledamöter till sällska
pets styrelse endast väljas bland yngre sjöofficerare, t o m kaptenlöjtnants grad. 

l det följande lämnas en kort redogörelse för S~e-Lieutenant-Selskabets historia 
och verksamhet. (Fri översättning från den danska minnesskriften.) 

Tiden kring sällskapets bildande var 
präglat av följande faktorer: En växande 
nationalkänsla och nationellt självförtro
ende, Danmark-Norges inträde i det 
väpnade neutralitetsförbundet samt en 
tillit till att den dansk-norska flottan ha
de en sådan styrka att en konflikt med 
den brittiska sjömakten kunde undgås. 

Redan innan Danmark-Norge ingick i 
det väpnade neutralitetsförbundet 1780, 
skickades örlogsfartyg ut för att säkra de 
danska handelsintressena och den dans
ka neutraliteten. Chefen för den styrka 
som utrustades 1779, viceamiral C F de 
Fontenay, var på det klara med att om 
uppgiften skulle kunna lösas tillfredsstäl
lande , så måste örlogsfartygen ha väl 
utbildade besättningar. Detta krävde två 
saker , nämligen krigsmässiga övningar 
för varje enskilt örlogsfartyg och "evo
lutioner", där officerarna kunde lära sig 
att manövrera med en sjöstyrka. Pro
blemet var, att fartygscheferna skulle ef
terleva en förordning om "att skona tac
kel och tåg och att visa sparsamhet med 
krut och materiel" . 

Viceamiralen inlämnade 1779 ett för-

slag till sådana "sjöevolutioner", och de 
ägde därefter rum varje år på Köpen
hamns redd, med deltagande av ett 
mindre antal örlogsfartyg. För att spara 
använde man senare i så stor utsträck
ning som möjligt ett antal slupar till evo
lutionerna. Från 1783 ingick evolutio
nerna som ett ämne på S0e-Cadet Aka
demiet. Här skulle alla avlägga examen i 
evolutioner, och sedan skulle alla sjöoffi
cerare, som inte var förhindrade av 
tjänst, delta i de årliga evolutionerna på 
redden. 

Under vintern 1783-1784 uppstod tan
ken på att bilda ett sällskap, där man 
kunde öva sig i sommarens evolutioner, 
och bildandet av ett sådant sällskap 
stämde bra överens med det gällande 
sjökrigsartikelbrev , som ålade alla sjö
officerare att förkorvra sig i de vetenska
per, som de undervisats i på S0e-Cadet 
Akademiet. 

Det förmodas att planen på att grunda 
ett sällskap var klar i början av 1784, 
men den kunde inte genomföras , efter
som alla inblandade yngre sjöofficerare 
var strängt sysselsatta med att rigga flo t-
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tans skepp på Holmen. Den årliga av
riggningen av fyra av de största örlogs
skeppen ägde rum på Holmen under pe
rioden l till 16 september , och ombord 
på dessa tjänstgjorde grundläggarna av 
sällskapet. 

Sällskapet anses med ganska stor sä
kerhet vara grundat av dåvarande pre
mierlöjtnant H C Sneedorff, som 1784 
tjänstgjorde på linjeskeppet Oldenborg. 
Han hade under ovannämnda avrigg
ningsperiod möjlighet att sammanträffa 
med övriga intresserade officerare . Un
der sällskapets fö rsta år var det sam
manträde varje fredag, och det förmodas 
därför , att det instiftande mötet i sälls
kapet hölls den 17 september 1784. Re
dan den 22 september var premierlöjt
nant H C Sneedorff på väg till! Trondjem 
som chef på galeasen Neptunus, vilken 
skulle föra med sig ett antal norska sjö
män hem. 

H C Sneedorff blev 1774 i närvaro av 
hela kadettkåren och inför Amiralitets
kollegiets ämbetsmän betecknad som 
den mest lovande kadetten , och tio år 
senare , samma dag som han avseglar till 
Norge med Neptunus, får han ett skrivet 
vitsord från sin tjänst ombord på Olden
burg: " Premierlöjtnant Hans Christian 
Sneedorff är inte endast en skicklig offi
cer, utan äger också mycket goda kun
skaper , som gör honom aktad av alla , 
som känner honom , och visar ett upp
trädande , som anstår en ärlig officer" . 
Han var en särdeles begåvad man , som 
följde vad han kunde av vetenskapliga 
föreläsningar , vilka spände över elek
tricitet , magnetism , fartygskonstruktion , 
språk och litteratur , Han var mycket nä
ra knuten till flottans mest betydande 
vetenskapsman, den namnkunnige verk
stadsmästaren på Holmen, skeppskon
struktören , kommendörkaptenen Hen
rik Gerner. 

262 

I samband med grundläggande! av 
sällskapets omvittnas det , att Henrik 
Gerner har spelat en icke obetydlig roll, 
och han finns också omtalad som sällska
pets lärare och medlem. Henrik Gerner 
(1742-1787) blev plötsligt sjuk den 26 
december 1787 och avled dagen därpå. 
På dödsbädden talade han bland andra 
med viceamiral C F de F ontena y och bad 
honom om välbevågenhet för de unga 
" som dyrka vetenskaperna", bland and
ra H C Sneedorff. Till H C Sneedorff rik
tade han de ord, som den dag idag är kan 
läsas under sällskapets målning av Hen
rik Gerner : 

"Hils dit selskab af unge officerer og 
stig dem at jeg agter dem at jeg paa min 
d<Jds seng anbefaler dem, at blive ved at 
gaa frem med, enighed, så ville de kunne 
gj(Jre nytte ." 

Målningen är upphängd i Kongesalen i 
Soofficersforeningen , där de flesta av 
sällskapets möten hålls. Tavlan är målad 
1789 av professor Jens Juel. 

Som nämnt råder det osäkerhet om 
den verkliga stiftelsedagen för sällska
pet, och orsaken till detta måste sökas i 
händelser mycket senare , nämligen 
1807. Under bombardemanget av Kö
penhamn 1807 ansåg styrelsen att säll
skapets lokaler vid Amagertorv var ut
satta, och det beslöts att överföra säll
skapets ägodelar till Gammelholm, där 
sjökartearkivet på den tiden höll till , där 
Nationalbanken ligger idag. Det rörde 
sig om porträttet av Henrik Gerner och 
ett arkiv med alla protokoll , avhandling
ar m m. Porträttet kom åter tillbaka, 
men då engelsmännen brandskattade 
flottan , gick det våldsamt till väga på 
Holmen och Gammelholm. Sällskapet 
kunde lakoniskt konstatera, att alla dess 
handlingar gått till " spillo med allt däri 
varande förstört och iturivet av eng
elsmännen". 

Anledningen till att sällskapet endast 
hittills är omtalat som "selskabet" är, 
att det faktiskt inte hade något namn fö
re den 15 mars 1790, då det i samband 
med införande av nya stadgar fick nam
net Soe-Lieutenant-Selskabet. 

Vid stiftelsen 1784 fick sällskapet allt
så inget namn, men stadgar blev an
tagna. De var handskrivna, och idag har 
man bara kännedom om den paragraf 
som behandlade sällskapets ändamål. 
Paragrafen löd: 

"Sällskapets ändamål är att, inbördes 
bland dess medlemmar, med gemensam 
hjälp utvidga de kunskaper, vilka kan va
ra till nytta för en dansk sjöofficer. 

Sjömanskap, styrmanskonst, sjöartil
leri, evolutioner, konstruktion, skandi
navisk hydrografi, är särskilt de veten
skaper, vilka sällskapet såväl praktiskt 
som teoretiskt avser att utöva. 

Dock vill sällskapet inte binda sig al
lenast till dessa , utan även allt sådant 
som i någon mån kan främja dess ända
mål; t ex redogörelse för sjömakternas 
såväl absoluta som relativa styrka, till
stånd och driftbetingelser; beskrivning 
av en eller annan intressant sjökrigshän
delse; anmälan om nya uppfinningar el
ler införda bruk av intresse för örlogsvä
sendet; men det måste i dessa ting ses 
mycket på äktheten." 

Soe-Lieutent-Selskabet var det ställe , 
där de unga kunskapstörstande sjöoffi
cerarna kunde utöva vetenskaperna , och 
till att börja med upptog man bara 32 
medlemmar. I senare stadgar tillåts det 
maximala antalet vara en tredjedel av de 
yngre medlemmarna av sjöstaten, och 
sällskapets aktiviteter var litet annorlun
da än de är idag. 

Det var närvaroplikt, uppdrag skulle 
utföras och det var bötesstraff för en 
mängd förseelser. 

Aktiviteterna var dock de första åren 

präglade av en särdeles stram ekonomi, 
och det framgår av handlingarna, att hy
ra och utgifter för bränsle var nära att 
ruinera sällskapet. De mycket stränga 
reglerna under de första åren bidrog till 
att ett nytt sällskap stiftades 1788: "Det 
Soe-Militaire Kaart-Archiv og Biblio
theks-Selskab". Detta sällskap var sär
skilt eftersökt, då man därifrån mot en 
ringa ersättning kunde låna ut nautiska 
instrument, navigationsböcker, kikare 
m m till sjöofficerare, vi lka var skyldiga 
att själva hålla sig med dessa ting. Senare 
kom det till ett utmärkt samarbete mel
lan de två sällskapen, men enär sjövär
net var för litet för två så närbesläktade 
sällskap, beslöts det 1927 , att Det 
Soe-Militaire Kaart-Archiv og Biblio
theks-Selskab skulle läggas ned och dess 
ägodelar andra föremål skulle skänkas 
t i Il Soe-Lie u ten an t -Selskabet. 
Soe-Lieutenant-Selskabets verksamhet 
har alltid avspeglat samtidens flotta och 
det danska samhälle den skulle tjäna. Pe
riodvis har sällskapet dock inte haft nå
gon verksamhet , eftersom medlem
marna har deltagit i krig. Från 1793 till 
1802 och återigen från 1807 till 1815 var 
det således en mycket ringa aktivitet. 
Men sällskapets tidigaste verksamhet 
har uppenbarligen betytt mycket, ty 
Capitain-Lieutenant G S Bille skriver 
1797 ett avskedsbrev adresserat till 
Soe-Lieutenant-Selskabet med anled
ning av sin förestående avresa till Algier, 
där han blivit utnämnd till konsul: 
" ... Och övertygad härom, skall jag varje 
gång jag vid utövandet av mitt ämbete, 
möts av barbarernas råa livsstil, förakt 
och högfärdiga uppförande mot Europas 
präktiga nationer, sporras av ädel drift 
till att arbeta i mitt kall, med glad tack
samhet erinra mig min ungdoms lärare, 
ledsagare och vän: Soe-Lieutenant-Sel
skabet." 
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Sällskapets verksamhet de första åren 
bestod av de förut omtalade förberedel
serna till evolutioner samt av utarbe
tande och bedömning av olika sjömilitä
ra och vetenskapliga avhandlingar, från 
1825 tas ett nytt ämne upp, nämligen 
farvattensbeskrivningar, och det är nog 
så anmärkningsvärt, ty detta initiativ 
togs 18 år innan den första utgivningen 
av "Den danske Lods". På 1880-talet 
börjar en särskilt aktiv period efter några 
stillsamma år, och det är främst försvars
frågan, som ger anledning till debatt . 
Det uppstår spänningar mellan vapensla
gen, och det uppstår också spänning mel
lan Soe-Lieutenant-Selskabet och che
fen för sjövärnet, i det att den sist
nämnde anser att diskussion av försvars
frågan inte hör hemma i sällskapet. Se
nare - 1908 - utfärdar marinministeriet 
direkt förbud mot att landets försvar dis
kuteras i sällskapet. Utöver försvars
frågan sysslade man i slutet av förra år
hundradet och i början av detta främst 
med den tekniska utvecklingen. Från 
1889 äger sällskapet dessutom en tids
krift, i det att "Tidskrift for Sovaesen" 
helt övertas. Tidskriften grundades 
1826, men var de första åren oberoende 
av sällskapet. 

År 1899 får sällskapet besök av en rysk 
sjöofficer, som skall studera dess stadgar 
och arbetsformer, eftersom man tänkte 
att upprätta ett liknande ryskt sällskap. 
Då detta stiftades mottog Soe-Lieute
nant-Selskabet ett exemplar av det ryska 
sällskapets stadgar på originalspråket . 
Inspirationen till sällskapets ursprungli
ga stadgar har för övrigt hämtats från 
det .svenska "Kungl Örlogsmannasälls
kapet", stiftat 1771, och detta sällskap 
är det enda i sitt slag i världen som är 
äldre än Soe-Lieutenant-Selskabet. 

Vid utbrottet av första världskriget 
blev sällskapets aktivitet åter förlamad, 
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eftersom sällskapets medlemmar deltog i 
bävandet av Danmarks neutralitet. 

På tjugotalet började en politisk di
skussion om , huruvida vapenslagen skul
le läggas ned och ersättas av ett neut
ralitetsvärn till lands och till sjöss. 
Soe-Lieutenant-Selskabet gick mycket 
aktivt in i diskussionen för att redogöra 
för det danska folket vilka uppgifter ett 
danskt sjövärn kunde och borde lösa. 
Soe-Lieutenant-Selskabet producerade 
bl a en liten trycksak på 36 sidor, i vilken 
det i lätt tillgängligt språk redogjordes 
för de förpliktelser neutralitet innebar, 
förpliktelser som Nationernas Förbund 
ålade medlemmarna, om flottans 
neutralitetsvakt under världskriget och 
slutligen för Folketingets tack till flottan 
efter krigets slut . Som ett illustrerande 
exempel på avrustningen och dess verk
ningar framhölls till slut, huru Danmark 
utan tvivel skulle ha blivit indraget i för
sta världskriget , om man vid dess utbrott 
bara hade haft en flotta, som endast 
kunde protestera mot neutralitetsbrott . 
Soe-Lieutenant-Selskabet skaffade eko
nomiska medel till trycksaken uteslutan
de från medlemmarna själva och fick den 
producerad i 100 000 exemplar. Den ut
delades till representanter för alla de 
politiska partierna samt också till om
kring vart nionde hushåll i Danmark. 
Trycksaken fick en viss betydelse för he
Ja den politiska diskussionen, men sedd 
från Soe-Lieutenant-Selskabets och hela 
sjövärnets synpunkt gick den politiska 
utvecklingen i slutet på tjugotalet och i 
början på trettiotalet i en katastrofal 
riktning. 

Den 16 mars 1932 framlades i Lands
tinget ett nytt förslag till Jag för sjö
värnet. Detta förslag hade inte varit 
känt offentligt innan det framlades, och 
det skulle betyda en katastrofal nedskär
ning av sjövärnet om det blev antaget. 

Samma dag tillsatte Soe-Lieutenant-Sel
skabet ett snabbutskott, som under lop
pet av kvällen skriftligt redogjorde för 
konsekvenserna. 

Dagen därpå kallades till samman
träde i sällskapet , och under detta käns
loladdade möte beslöt man att godkänna 
den skriftliga redogörelsen från snabbut
skottet . Den blev tryckt som ett särskilt 
nummer av Tidskrift for S11Waesen och 
utdelad till pressen och till medlem
marna av båda kamrarna. Redogörelsen 
omnämndes i radion den 17 mars . 

Chefen för sjövärnet, viceamiral 
Wenck , tog själv en mycket aktiv del i 
diskussionen i sällskapet den nämnda 
kvällen. Hans kritik av lagförslaget hade 
stått i morgontidningarna samma dag . 

Sjöofficerarnas kritik hörde man inte 
på , och redan den 23 mars 1932 blev Ja
gen antagen. Den fick allvarliga konse
kvenser för sjövärnet och därmed för 
landets försvar och den fick allvarliga 
konsekvenser för chefen för sjövärnet. 
Han blev avskedad från aktiv tjänst med 
utgången av juni månad 1932. På grund 
av sin goda insats som chef för sjövärnet 
och i Soe-Lieutenant-Selskabet för den
na sak, blev han utnämnd till heders
medlem från den l juli samma år. Vice
amiral Wenck hade under hela sin tjäns
tetid varit en mycket aktiv medlem ,och 
1911 mottog han som den förste Soe
Lieutenant-Selskabets guldmedalj för en 
avhandling om torpedbåtar. 

1932 blev ett dystert år för sjövärnet, 
men en grupp av sällskapets medlemmar 
startade samma år ett upplysningsarbete 
om försvarsfrågan , för att en vidare krets 
skulle bli bekant med de långsiktiga kon
sekvenser, som denna allvarliga reduk
tion av sjövärnet skulle komma att bety
da för landet. 

Då ockupationen kom, fortsatte säll-

skapet de första åren med sina sam
manträden , men man avstod från att ta 
initiativ i förhållande till ockupations
makten , efter.som detta bäst kunde gö
ras på hela sjövärnets vägnar av Sjö
värnskommandot under de mycket spe
ciella förhållanden som var rådande. Ef
ter den 29 augusti 1943 kunde sällskapets 
aktiviteter inte fortsätta . 

Största delen av medlemmarna del tog 
därefter i motståndsarbetet i Dan mark, 
arbetade i Sverige eller kämpade i al
lierad tjänst. Det första sammanträdet 
efter kriget kunde hållas den 30 oktober 
1945, varvid församlingen godkände va
let av den styrelse som blev vald den 30 
mars 1943. Veckan därefter, den 6 no
vember 1945 , hölls det första föredraget 
i sällskapet på två och ett halvt år, i det 
att viceamiral A H Vedel talade om 
"Sjövärnet och framtiden ". 
Sedan 1945 har sällskapet fortsatt sin 
verksamhet dels byggd på de gamla tra
ditionerna, dels på nya initiativ. Akti
viteterna omfattar föredrag med ämnen 
som spänner över strategi, taktik, his
toria, utrikespolitik, säkerhetspolitik , 
vetenskap , teknik , skeppsbyggeri, navi
gation, sjömanskap etc etc. Dessutom 
ordnas olika slag av krigsspel, uppställda 
tävlingsuppgifter inlämnas och för
svaras. Vidare kan sällskapet tillsätta ut
skott, som skall utarbeta material till 
sjömilitära ämnen med inriktning på 
offentliggörande . Sällskapets styrelse 
administrerar också en mängd donatio
ner gjorda till förmån för sjövärnets och 
Soe-Lieutnenant-Selskabets verksam
het . slutligen har sällskapet som nämnts 
sig egen tidskrift , "Tidskrift for 
Sovaesen". Sjövärnets och försvarets 
chefer är ofta inbjudna som talare i sälls
kapet , och många av sjövärnets initiativ 
har under tidernas lopp haft sin upprin
nelse i Soe-Lieutenant-Selskabet. 
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Sällskapets ändamål är " att genom att 
utbyta tankar, åsikter och upplysningar 
främja de kunskaper som kan gagna den 
danska marinens officerskår. Allt som 
direkt eller indirekt kan bidraga till ma
rin och militär upplysning är något som 
hör till sällskapets verksamhet." Sällska
pets verksamhet är med denna ända
målsparagraf först och främst riktad mot 
sjöofficerarna själva med målet att ge 
dem bästa möjliga faktaunderlag . 

Endast vid enstaka tillfällen har 
S(lle-Lieutenant-Selskabet funnit sig för
anlåtet att blanda sig i den offentliga de
batten om sjövärnet och om landets för
svarspolitik som helhet , och vid sådana 
tillfällen - som exempelvis vid de förut 
nämnda debatterna åren 1924/25 och 
1932 - har ändamålet uteslutande varit 
att tillföra debatten ett sakligt innehåll 
samtidigt som man eftersträvat att hålla 
dessa inlägg fria från vapengrenspolitik 
och partipolitik. Utvecklingen har visat 
att det ständigt är ett behov av att föra 
ut en sakkunnig, sjömilitär upplysning. 

Gamla traditioner och modernt tän
kande präglar S(lle-Lieutenant-Se\ska
bets arbete. Det gamla allegoriska em
blemet används fortfarande. Omkring 
detta kan läsas sällskapets valspråk: "I 
det det binder krigarna omfamnar det 
vetenskaperna". I mitten av emblemet 
kan ses en pelare med årtalet 1794. På 
dess topp ses en sädeskyle och vid dess 
fot ses ett roder, en kompass , en sjö
kortsrulle och en kanon . På sädesskylen 
vi lar en örlogsvimpel, vars flikar omslu-
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ter såväl skylen som de vid foten varande 
attributerna . 

S(lle-Lieutenant-Selskabet har fört en 
skiftande tillvaro med många olika 
adresser under tidernas lopp. Under lång 
tid har Sjöofficersföreningen ställt loka
ler till förfogande, och sedan 1942 har 
moderna - med enstaka undantag - ut
rymmen disponerats i Sjöofficersföre
ningens lokaler i SQlekvaesthuset. Det 
har alltid rått en speciell atmosfär i säll
skapet , och det kan nämnas, att Hans 
Majestät Kung Frederik IX ofta deltog i 
sällskapets sammanträden som sjöofficer 
och enkel medlem . 

Deras Majestäter Kung Christian IX , 
Kung Frederik VIII och Kung Christian 
X har varit beskyddare över SQle-Lieute
nant-Selskabet. 

Den röda tråden i hela S0e-Lieute
nant-Selskabets 200-åriga historia har 
varit "att dana dugliga örlogsbröder och 
att uppnå detta genom ömsesidig un
dervisning och genom en absolut likställ
dhet i sällskapet". Sällskapet skall vara 
till gagn för flottan , och flottan skall va
ra till gagn för Danmark. Detta kom dik
taren, professor Knud Lyhne Rahbek, in 
på i sitt minnestal över idegivaren till 
sällskapet, Henrik Gerner. Ragbek ut
talade i " Sällskapet för kommande släk
ten": 

"leg kunde lade Saxo og Snorre, Hvidt
feld og Holberg vidne for mig, at Dane
marks Vaelde var altid lig Sf)emagtens 
Tilstand ....... . ''. 

Falkenbergs 
Varv AB 
Box 233, 311 01 Falkenberg, Tfn. 0346-141 50 

Närmare än du tror! 
När ditt gods fortfarande ligger kvar 
på båten på väg till stockhalm el ler 
Västerås . är det gods som lastats om 
ti ll lastbil i Södertälj e redan levererat. 

Det trodde du kanske inte. Men Sö
dertälj es korta insegl ingsled i kombi-

nation med läget vid E3/E4 och norra 
och södra stambanorna ger faktiskt 
den här tidsbesparingen. 

Slå en signal till oss på Södertälje 
Hamn så ska vi berätta mer intressant 
som du kanske inte trott tidigare. 
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Litteratur 

Sista bandet av tyska 
fartygsbiografierna 

Med band 7 avslutas serien tyska fartygs
biografier från 1815 till i dag . De utgör 
onekligen vad de tre författarna säger: 
en marinhi storisk spegel av dessa nästan 
170 år. Alla tyska örlogsfartyg, allt vad 
de varit med om och alla deras chefer har 
med systematisk noggrannhet satts på 
pränt , med all den grundlighet , som tys
ka forskare och författare kan ås tadkom
ma . Tidigare har de sex första de larna 
anmälts i tidskriftens nr 3/1981, 2/1982 
och 411983 . Nu är de t alltså det sista och 
sjunde bandet. 

Det är onödigt att i detalj upprepa ti 
digare omdöme - band 7 fö lj er väl sina 
föregångare i utförlighet , god täckning 
av alla tekniska data, varj e fartygs his
toria osv men också den egendomliga 
principen att man inte hittar fartygets 
namn på dess " huvudord": Coronel- och 
Falkland-amiralen hittas bara under Ad
miral Graf Spee resp Graf Spee . Man 
måste alltså känna hela namnet och det 
innebär dels titlar för furstar och amira
ler, dels t ex förnamn på dem som ärats 
med att få sitt namn fäst vid en jagare. 

Föreliggande band innehåller andra 
delen av avsnittet minsvepare, varpå föl 
jer Schnellboote, dvs både torped . och 
robotbåtar, vidare skolfartyg av skilda 
slag och storlekar , specialfartyg, tendrar 
och depåfartyg , äldre torpedfartyg , sjö
mätnings- och forskningsfartyg. Högst 
mär}digt är dock , att blott ett fåtal sidor 
ägnas ubåtarna - endast en översikt i 
stora drag med tabeller. Härtill kommer 
en översikt av flottans eget flygvapen 
från luftskeppet LZ l år 1900 till dagens 
Tornado . 
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Att inte ens ett så noga geno mfört 
forskningsarbete som detta kunnat 
und vika ett ell er annat mi sstag är natur
li gt: några sido r rätte lser plus till ägg för 
de senaste åren , dvs sedan band l ut
kom, är näst sista avsnitt. Det sista är ett 
kapitel om dage ns tyska marina orga
nisation. E tt person- och ett fartygs
register är värdefu lla kompletteringa r. 

K-E Westerlund 

Hans H Hildebrand, Albert 
Röhr, Hans-Otto Steinmetz: 
Die deutschen Kriegsschiffe. 
Band 7. Koehlers Verlagsgesefl
schafr, H e1jord. 

DANMARKS FLÅDE - med den träf
fande underrubriken " fra bue og pil till 
missil- (158 sidor , talrika illustrationer) 
har förfa ttats av kommendörkapten Jör
gen Teisen , tidigare bibliotekarie vid 
danska marinstaben . Romaren Tacitus 
skriver (98 e Kr), att danerna (även 
svearna) är mäktiga genom sina skepp 
och därmed börj a r danska flottans his
toria (liksom även svenska flottans) . 

Sjöförsvarets betydelse i krig och fred 
belyses . Danska flottan kunde många 
gånger hindra en fiende att ta sig över 
från fastlandet till öarna, tidigas t år 815 , 
då Karl elen Store med sin här stod i Jyl
lancl och senast under krigen mot preus
sarna 1848-50 (då även svenska fl ottan 
medverkade) och 1864 (utan svensk 
medverkan) . Fram till mitten av 1700-ta
let var Sverige den viktigaste fi enden, 
ofta underlägsen elen danska flo ttan . 
Författaren skriver bl a, att Sverige år 
1676 " mistet sine tronregalier" genom 
förlusten av linjeskeppen (Riks) Äpplet , 
Svärdet och (Stora) Kronan , det sist-

nämnda nu aktuellt genom bärgningen 
av dess inventarier och resande av ett 
minnesmärke på Hulterstads kyrkogård, 
där de stupade begravts 1676 och 1984. 

Holmen - örlogsbasen i Köpenhamn 
får en framträdande plats i historien , lik
som även utveck lingen av fartyg och va
pen , sjöfolkets levnadsförh ållanden i 
fred och krig, olika organisa ti onsformer 
för personal och ledning m m. Besätt
ningarna fick redan i mitten av 1600-ta
let hängkojer efter mode ll av engelsmän
nen , som lärt sig av den spanska " Stora 
Armadan" år 1588 . 

T ill 1807 , då engelsmännen beslagtog 
hela danska fl ot tan , bestod denna av lin 
jeskepp , fregatter och korvetter (d v s 
fartyg med kanoner på 3, resp 2, resp l 
däck) . Därefter byggdes ti ll en början 
kanonslupar och kanonjollar , sedan följ 
da av ångfartyg , pansarfartyg , torped
båtar, ub åta r o s v, men då a lltid av små 
dimensioner och grundgående för att 
passa de danska farvattnen. I gengäld 
var utrustningen av hög kvalitet. 

U nder Första Världskriget inträffade 
liksom i Sverige - neutralitetskränk
ningar , varav två allvarliga . Den 19 ok
tober 1914 besköt den engelska ubåten E 
11 på väg till Ryssland ubåten Hav
manden med två torpeder, som dock ej 
detonderade . Den engelska ubåten E 13 
strandade den 19 augusti 1915 nära Salt
holmen, likaledes på väg till R yssland. 
Tyska jagaren G 132 besköt ubåten och 
dödade halva besättningen innan danska 
torpedbåten Söulven efter några minu 
ter hann lägga sig emellan och hindra 
den helt onödiga e ldgivningen . 

D å tyskarna besatte Danmark den 9 
april 1940, lyckades inte Midelgrunds
fortets outbildade kanonbetjäning ladda 
den kanon , som med säkerhet hade 
hindrat det tyska fartyg (M/S Hansestadt 
Danzig) att med sin landstigningsstyrka 

lägga till vid Langelinje. Den 29 augusti 
1943 sänktes danska fl ottan , då tyskarna 
sökte lägga beslag på fartyge n. Några få 
tog sig över till Sverige , men Niels Juel , 
danska fl ottans största fartyg , sjönk på 
väg till Sverige för en tysk bomb ; ett fo
to visar bombnedslaget. Uneler Första 
resp Andra världskriget oskadliggjorde 
danska flottan 9.000 minor (brittiska och 
en del ryska) , resp 20.500 minor. 

Under efterkrigstiden byggdes danska 
fl ottan åter upp nu med modern mate
riel , men enligt författaren för få enhe
ter. 

DANMARKS FLÅDE förtjänar be
röm för sin korta och innehållsrika be
skrivning av danska fl ottan och dess his
tori a. Skulle inte svenska folket behöva 
en liknande bok? 

Allan Kull 

Captain J. E. Moore , R. N. redovisar med 
87 :e årgången (1984-85) av Jane's 
FIGHTING SHIPS 147 mariners alla ör
logsfartyg (872 sidor , talrika foton och 
skisser) . 

Alla våra grannländer äger fregatter 
för ubåtsj akt , även Polen och Öst-Tysk
land . De 6 västtyska fregatte rna av Bre
men-klass (3415 t ) är alla färdiga. I Öst
-Tyskland motsvaras de av 13 ( + 3 under 
byggnad) korvetter av Parchim-klass 
(960 t , 25 knop) , mycket lika elen sovjet
iska Grisja-klassen (950 t , 30 knop). Av 
våra norel iska grannar bygger Norge 6 
ubåtar av tysk typ 210 (940 t) med yt
terligare 2 planerade , medan Danmark 
planerar nybyggnad av ubåtar (att byg
gas hos Kockum?). Danskarna får beröm 
för bevakningsfartygen av Osprey-klass 
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(385 t , 20 knop) , som levererats till Bur
ma och Danmark. Väst-Tyskland bygger 
även 12 ubåtar av typ 211 , liknande den 
norska och med norsk elektronik . 

I Sovjet finns ett första atomdrivet 
hangarfartyg (75.000 t) under byggnad. 
Byggandet av strategiska ubåtar fortgår 
inom klasserna Typhoon (30.000 t) , Del
ta III (11.000 t), Oscar (14.000 t) , kan
ske även Mike (9 .700 t) och Sierra (6.500 
t , 32 knop); alla dessa klasser utgöres av 
atomdrivna ubåtar för oceanerna. Publi
kationen har inga uppgifter om miniubå
tar. Sovjet har överlämnat 44 av sina 45 
Koni-fregatter till sina satellitmariner 
och övergår tydligen till , dels små ubåts
jagare , dels till stora jagare av Sovre
mennyj-klass (7.800 t) och Udaloj-klass 
(8.500 t) med modern bestyckning för 
både luftvärn och ubåtsjakt i något olika 
proportioner på de båda klasserna . Det 
är tydligt, att Sovjet för närvarande sat
sar på fartyg för oceanerna. 

Att den sovjetiska underrättelsetjäns
ten är väl representerad framgår av an
talet fartyg för sådan tjänst: 13 "Radar
picket", 63 " lnte lligence Collectors" och 
40 ( + 35 civila) " Naval Research Sh ips". 
I förord bland " Recent naval opera
tions" nämns de över 150 kränkningarna 
av svenskt territorium under senare år
"from Haparanda in the north to Malmö 
in the south" - av enheter ur Krons
tadt-baserade "Spetsnaz" med e littrupp 
tränad i kuppteknik , sabotage , rekogno
scering och politiskt mord samt utrustad 
med bl a minubåtar. 

Den chilenska kryssa ren Almirante 
Lotarre har utrangerats. Hon var ju en 
gång den svenska flottans sto lthet och 
vår sista kryssare. Kunde man inte för
söka bärga några föremå l som minne? 

l övrigt är det bara att konsta tera, att 
Jane' s FIGHTING SHIPS fortfarande är 
världens mest omfattande marinkalen
der och att Captain Moore har all heder 
av sitt verk. 

Allan Kull 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
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Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder, 
systematiskt ordnade, lätta att finna . En del finns i Sällskapets lokaler i Kas
tellet , huvuddelen alltjämt hos donatorn , fd . stabsredaktören och ledamoten 
K-E Westerlund , adr Rosengårdsv 47, 186 00 Vallentuna, te! 0762-707 03 . 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar, reproduk
tioner av tavlor , kartor , bilder av personer m m, beröraride mariner , både ut
ländska men framför allt svenska . Sänd dem i så fall till Westerlund eller t ex 
till Sällskapets sekreterare . 
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Ett fast förband för vårt försvar. 
OK F-kopplingar från SKF förbinder driv
axlarna med huvudmotorerna i HMS 
landsort. 

Cirka 1000 OK-kopplingar är idag 
i drift i marinfartyg av varierande slag, 
alltifrån patrullbåtar och hangarkryssare 
till ubåtar och fregatter. 

Totalt har över 10 000 OK-kopplingar 
i olika storlekar levererats till fartyg 
över hela världen. 

De stora isbrytare som byggs i Finland 
är ett exempel på en tuff applikation. 

OK-koppl ingen är ett pålitligt, kraft-

fullt och ekonomiskt förband, mycket 
enkelt att montera och demontera. 

Ska t ex propelleraxeln ses över löser 
man förbandet på några minuter och 
monterar det sedan lika snabbt. 

För närmare upplysningar kontakta 
oss eller ert lokala SKF-kontor. 

SKF Steel Hofors AB 
Kopplingsdivisionen 
813 00 Hofors. Tel 0290/250 00. Telex 47300. 



Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade 
med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat. 
MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i 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 

~ARJ:NDJ:ESEL 
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25,_ 
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