TIDSKRIFT I
oa

oo

SJOVASENDET

1771

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA

UTGES AV

KU~GL ÖRLOGS;IANNASÄLLSKAPET
N:r 4 1987

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836
KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
KARLSKRONA

POSTGIRO

125 17- 9

BANKGIRO 4-16- 3220

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40,
116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58.
Tidskrift i Sjöväsendels och Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 101 86
100 55 Stockholm.
Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockhohn,
telefon 08/62 10 71.
Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerationspris 35
kronor per år i utlandet 40 kronor. Prenumeration sker enklast genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17-9.
Inbetalningskort utsänds med första häftet årligen.
Införda artiklar, recensioner , o dyl honoreras med c:a 50 kronor per sida.
För införd artikel, som av KÖMS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas med
sällskapets medalj och/eller penningpris.
Bestämmelser för Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter aterfinns i häftena
nr 1 och nr 4.

Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET

150 årgången 4 häftet
INNEHÅLL
Meddelanden
Minnesteckningar .................................................................... .... .
Kung Örlogsmannasällskapet tar ett nytt initiativ ................................ ..
Av BROR STEFENSON
Taktiska erfarenheter, sjöstridskrafter .............................................. .
Av CLAES TORNBERG
Magnetiska detekteringssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
AV KARL LYCHOU
straffrätten i 1685, 1798 och 1868 års krigsartiklar ................................
Av JAN OLSSON
Debatt ...................................................................................... .
Litteratur .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .
Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.
!SSN 0040-6945
Axel Abra'larnsons Trycker ' 1987

213

216
225

229

Kungl Örlogsmannasällskapets
filialbibliotek
Kastellet
Kastellholmen, STOCKHOLM

237
251
269
275

Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82
Öppet: tisd agar och torsdagar mellan kl 10.30 och 12.00 under tide n 1 oktober t o m
30 april. l övrigt efter överenskomme lse med bibliotekarien.
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30.

213

l
Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapets ut belöningar för tävlingsskrifter , artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesväl kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l.
2.
3.
4.
5.

Strategi och stridskrafters användning.
Personal, utbildning och organisation.
Vapenteknik.
Vapenbärares konstruktion.
Humanteknik och underhållstjänst.
Tävlingsskriften för år 1988 skall senast den 2 september 1988 vara Sällskapet tillhanda 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 medalj eller hederomnämnande samt penningbelöning.
Kungl örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet , publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.

Kungl Örlogsmannasällskapets

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder,
systematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten, major Stellan
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007, 104 50 Stockholm, te! 08-788 93 81.

Har du själv några bilder
som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier , teckningar, reproduktioner av tavlor, kartor, bilder av personer m m, berörande mariner, både utlandet men framför allt svenska marinen, d v s både t1ottan och kustartilleriet.
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare.

Fabian och Ewa Tamrus stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ändasmål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen
och hjälpmedel - navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse
om utdelning av stipendier för inlämnande och granskade arbeten. Stipendiet utdelas vid sällskapets högtidsssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1988 skall skicka in utredning eller avhandling till
S,ekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den 2 september 1988.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet.
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ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
John-Erik Jansson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98
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Minnesteckningar
Carl-Gustaf Eng
F överstelöjtnanten C-G Eng avled 86-06-20 en ålder av 82 år.
Carl-Gustaf Eng, som var bördig från Östergötland, genomgick efter studentexamen i Linköping utbildning till officer vid kustartilleriet under en period , då knapphetens kalla stjärna kännetecknade klimatet för försvarsmakten. Han blev officer
1925 med Vaxholms kustartilleriregemente som hemmaförband. Eng visade sig tidigt
vara en mångsidig begåvning och kom under sin officersbana att bestrida ett stort antal krävande befattningar inom utbildning , lärarverksamhet, stabstjänst och teknisk
tjänst.
Redan under sina första officersår gjorde han sig känd som en skicklig minör med
stor fallenhet för teknik och manöverkonst i dåtidens ångkranpråm - dominerade mineringssystem. Han var också en skicklig navigatör och besatt ett stort mått av sjömansskap, varom åtskilliga berättelser fortfarande finns bevarade. En sådan handlar
om hans uppmärksammade insats under krigsövningen mot Gotland 1928, som inleddes med en svårartad storm. Eng var då ålagd att med den lilla vedettbåten 15
samoperera med kustflottan i ett företag som började utanför Finska Vikens mynning. Förmodligen glömdes den lilla vedettbåten bort i de stora sammanhangen och
överraskningen var därför stor när Eng i gryningen kom uppdykande i den våldsamma sjön i rätt position ost om Gotland - uppdykande lär ha varit rätt uttryck eftersom den långa och smala "cigarren" Vb 15 bara undantagsvis visade mer än masten
ovanför vattenytan.
Framförallt var Eng tekniskt skicklig och begåvad. Han var en fascinerande lärare i
minlära på sjökrigsskolan och sjökrigshögskolan. Hans lite knarriga tonfall kunde inte fördölja, att det han förmedlade byggde på såväl kunskap som erfarenhet och kunde också i högtidsstunder blandas med lite humor och självironi.
Hans tekniska förmåga och skicklighet togs i anspråk i såväl kustartilleriförsvar
som marinförvaltning. Han var under en följd av år tygmästare i Blekinge kustartilleriförsvar och krönte sin bana med chefsskapet för marinförvaltningens min byrå, f ö
den förste kustartilleriofficer som kom att inneha denna befattning.
Carl-Gustaf Eng var privat en gladlynt och vänfast personlighet , där hans tillbakadragna sätt gjorde att detta kanske inte alltid var så lätt att upptäcka. Han var också
en spänstig och idrottsligt intresserad person . Han genomgick sålunda GCI under sin
löjtnantstid och var ännu på 50-talet en aktiv och duktig fäktare. Efter sin pensionering fick han också tid över till sin hobby: hortikultur.
.. Ca,ri-Gustaf Eng var ledamot av Krigsvetenskapsakademien sedan 1948 och av
Origosmannasällskapet sedan 1943.
Av hedersledamoten Bo Varenius
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Carl-Fredrik Algernon
Konteramiralen Carl-Fredrik Algernon avled den 15 januari 1987 . Han var född i
Stockholm den 9 oktober 1925, son till avdelningschef Nils Carl Fredrik Algernon
och dennes hustru Dagmar Elisabeth född Alderin.
Carl Fredrik Algernon antogs till sjöofficersaspirant i juni 1944 och utnämndes till
fänrik vid flottan i september 1947. Hans tjänstgöring som sjöofficer under 50- och
60-talen följde ett normalt mönster med omväxlande sjö- och landbefattningar.
Han blev en av de få som i Kustflottan fick tjänstgöra som fartygschef och divis!onschef på såväl motortorpedbåts- som torpedbåtsförhandeL Det var också följdnktlgt, att han 1962-64 bestred befattningen som taktikadjutant i Flaggen, när de
nya taktiska föreskrifterna för flottan skulle omsättas i praktiken. Lika följdriktigt
var det, att hans sjötjänst kröntes med chefskapet för l. jagarflottiljen 1971- 72.
Efter avslutad stabskurs vid Kungl sjökrigshögskolan hösten 1957 tjänstgjorde Algernon 1 ohka stabs- och utbildningsbefattningar i Försvars- och Marinstaberna, som
taktiklärare under tre år vid Militärhögskolan samt regionalt i Göteborg och i Karlskrona . Under 1969-71 ingick Algernon i den grupp, som arbetade med Marinens Befälsutbildning.
Efter flottiljchefskapet följde två års tjänst som souschef vid Östra militärområdesstaben dåvarande sektion 2 - underrättelsesektionen. Han utnämndes till konteramiral l oktober 1978 och tillträdde då chefskapet för Försvarets Kommandoexpedition för att 1981 utses till Krigsmaterielinspektör, en befattning som kom att
ställa honom inför särskilt stora och svåra prövningar .
Han invaldes i Kungl Orlogsmannasällskapet 1965.
Carl-Fredrik Algernons insatser både inom marinen och försvarsmakten i övrigt
kom att spänna över ett osedvanligt brett register. Tidigt uppmärksammades hans fina intellekt, gedigna kunskaper och analyserande förmåga som tillsammans med ett
mycket gott omdöme gjorde, att han- ibland med kort varsel- togs i anspråk för nya
uppgifter. I några fall medförde detta, att hans sjökommenderingar avkortades, men
t:otso ett påtagligt starkt intresse för sjötjänsten tvekade han aldrig att ställa upp när
sa pafordrades. Han kunde dock känna tillfredsställelse över att många av hans insatser kom sjötjänsten till godo ; framför allt när det gällde flottans taktikutveckling
och utbildningssystem.
För oss kurskamrater och alla dem som lärde känna Carl-Fredrik Algernon närmare framstod han såväl i tjänsten som privat som mycket vänfast och omtänksam .
Hans fina humor - inte sällan uttryckt i versifierad form - blev många gånger en
egenskap, som många av oss fick anledning att uppskatta särskilt. Minnet av en allt
igenom gedigen kollega och kamrat kommer att leva länge.
Carl-Fredrik Algernon efterlämnar närmast makan Margareta, född Erlandson ,
samt sönerna Göran , örlogskapten och Stefan, ingenjör, med familjer.
Av hedersledamoten Jan Enqvist
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Gunnar Fogelberg
Hedersledamoten Gunnar Fogelberg avled vid 83 års ålder den 22.5 1987; han var
född i Ronneby, son av direktör Carl Hagvin F. och h. h. Elsa Sofia, f. Nyström. Gunnar Fogelberg var gift med musikdirektör Greta Wilander , som avled 1964, och efterlämnar döttrarna Kerstin Margareta, g. m. civilingenjör Göran Folke och Suzanne
Margareta, g. m. redaktör John Murray.
Gunnar Fogelberg utexaminerades från Sjökrigsskolan 1925, genomgick utbildning
vid torpedskola samt förbindelsekurs för officerare ävensom kurs vid radiostation.
Sedermera följde allmän kurs och stabskurs vid sjökrigshögskolan samt allmän kurs
och chefskurs vid Försvarshögskolan.
Befordringsgången för Fogelberg var jämn , han blev kommendör och lMV år 1950 ,
sedermera även ITM. Han var chef för Marinkommando Väst 1957-1964 och befordrades till konteramiral i marinen 1959.
Gunnar Fogelberg hade omfattande befattningar i MS och Fst, där han var chef för
marinoperationsavdelningen 1948-1950; han var stabschef vid MDS 1945-1948. Efter
genomgången praktisk utbildning ombord hade Fogelberg flera befattningar som
adjutant och senare som fartygs- och förbandschef på jagare och på kryssaren "Fylgia" . Efter befordran till kommendör var F o gelberg t. f. flaggkapten och eskaderchef.
Under sin tjänstgöring som IMV betroddes Fogelberg att ledas en marinens helikopterutredning 1955-1956, som förtjänstfullt lade grunden till marinens eget speciella
flygvapen, vilket numera kan anses vara en integrerad beståndsdel i nästan all marin
verksamhet. Chefen för l. helikopterdivisionen, kommendören Thomasson, har i augusti 1987 avgivit sin uppfattning om denna utredning i följande sammanfattning.
"Helikopterfrågorna fick (--) i denna utredning en allsidig belysning med utgångspunkt i den kunskap om helikoptrar man hade. Kmd Fogelberg hade redan då
en god vision om det framtida behovet och föreslog uppsättande av en marin helikopterorganisation som i fred skulle omfatta fyra förband (2 i ost , l i syd och l i väst),
vardera bestående av 8 medeltunga och 3 lätta hkp samt en fjärrspaningsheliko pter
avsedd för kustrobotbatteriet.
Tyvärr medgav ekonomin ej den föreslagna utbyggnaden och anskaffningen. Dagens
situation vidimierar emellertid att beräkningarna 1955-56 var riktiga och framsynta ."
Inom Örlogsmannasällskapet avgav Gunnar Fogelberg en "Årsberättelse i Helikoptertjänst" (som föredrogs den 7/2 1957). Berättelsen , som omfattar 38 sidor, är begränsad till helikopterns tillkomsthistoria , rotorflygningens principer och de mest aktuelia helikoptertypernas verkningssätt . Föredraganden ansåg att redogörelse för
helikopterns speciella ändamål i sjöförsvaret , deras vapen och taktik borde anstå till
dess vidgad erfarenhet vunnits genom marinens egna helikopterförband.
Fogelberg var en god skribent, som ofta använde målande ordvändningar. Ett exempel härpå ur årsberättelsens början är följande (s 270):
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"Helikoptern i dess vanligaste skepnad har knappast ett enda drag som tilltalar
formsinnet en svullen, omöjlig flygkropp , ibland en skorpionliknande bakkropp och
ett kraftlöst landningsställ med små barnvagnshjul eller medar. Ovanpå detta en vårderkvarnsvinge eller två och ibland en liten stjärtpropeller " på fel led" . Den bristande skörheten motsvaras till fullo av en betänkligt låg flyghastighet, kort aktionstid, oförmåga att flyga utan marksikt och ett uppseendeväckande högt inköpspris
samt höga översynskostnader. Och dock råder överallt i världen ett brinnande intresse för helikoptern. Varför? Svaret på den frågan är. .. ".
Fogelbergs sjömilitära författarskap utövades under en lång följd av år (1943-1946)
huvudsakligen som medarbetare i Dagens Nyheter. Från dess klipparkiv har jag
framför mig tre belysande artiklar.
I en av dessa (den 29.3 1957, då Fogelberg alltså ej kvarstod som ständig medarbetare) redovisas resultatet av en studieresa till USA som helikopterutredningen företagit.
I en annan artikel (den 5.5 1945) av Fogelbergs egen hand i en ganska patetiskt hållen
stil skildras hur i Sverige utbildade 5 000 danska polistrupper under eskort av svenska
jagare vid krigsslutet (utan tysk motverkan) överskeppats till Helsingör.
I en tredje artikel (den 1.2 1950) skriver Fogelberg "Om vår flotta nu och framledes"
och framhåller de nya drag som flottan uppvisade efter pansarskeppsepokens avslutande p g a den tekniska utvecklingen vad beträffar vapen, skydd och fart resurser.
Fogelberg uppehöll sig särskilt vid principerna för sjöstridskrafternas ledning p g a
radions och radarns utveckling. Som exempel härpå beskriver Fogelberg hur det gick
till, då det tyska jätteslagskeppet "Bismarck" uppspårades, förföljdes och förintades.
I artikeln behandlade Fogelberg även flottans förändrade underhållsproblem och inskärpte nödvändigheten av att även den materiellt sett underlägsne måste kunna gå
till anfall, hota fienden inom hans egna områden, angripa hans underhållstransporter
och ställa till oreda i hans anfallsplaner, vilket (säger F o gel berg) t ex Churchill förstod att göra även under Englands svartaste dagar. Artikeln som helhet är en kompetent genomgång av flottans situation då och framöver.
Undertecknad har icke haft någon gemensam tjänstgöring med Gunnar Fogelberg,
men vid några tillfällen har jag fått personliga intryck av hans personlighet. Ett sådant tillfälle var 1927, då min kadettkurs avlade ett studiebesök på "Statsisbrytaren", där Fogelberg var yngste kommenderad officer och med oss kadetter hade en
utmärkt genomgång av det då därombord unika systemet för åstadkommande av
kostlad rullning av isbrytaren. Ännu efter gångna 60 år erinrar jag mig Fogelbergs goda pedagogiska förmåga vid detta tillfälle . Det var en god "föredragning".
Ar 1944 efterträdde Fogelberg mig som flaggadjutant vid kustflottan och mitt tidigare intryck av hans intellektuella skärpa bekräftades vid avlämningen.
Slutligen efterträdde jag Fogelberg som marinkommandochef Väst och kunde konstatera att F o gelberg (och hans stab) utfört ett - som man kunde bedöma - utmärkt
krigsplanläggningsarbete. Unikt för marinkommandot var planerna för skyddet av
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krigshandelssjöfarten, särskilt planerna för lossningen av fartyg utanför storhamnarna.
Det omvittnas av hans kamrater , att Gunnar Fogelberg i yngre officersår enligt sin
natur hade ett tillbakadraget uppträdande och att han ofta gladde kamratkretsen
med pianospel. Hans hustru var ju också, som framhållits , musikpedagog , så där
fanns inom deras äktenskap bl a detta gemensamma intresse.
Under sin tjänstgöring i Göteborg efterträdde Fogelberg landshövdingen som ordförande i GKSS under åren 1962-1966, vilket vittnar om en personlig uppskattning av
honom inom detta anrika segelsällskap.
Gunnar Fogelberg var även ledamot av Kungl. krigsvetenskapsakadem in.

A v hedersledamoten Hans Uggla

Harry Bong
Någon dag i slutet av september 1965 kunde man på e n kaserngård i Karlskrona se en
sjöofficer i stram givakt göra stor salut med ett ceremonisvärd under en 10 minuter
lång förbimarsch av några hundra örlogssjömän. Officeren var den avgående chefen
för Karlskrona örlogsskolor kommendör Harry Bong , som med paraden avtackades
av sina officerare och elever. Ceremonisvärdet, som vägde cirka sju kilo, var en replik
på de stora ceremonisvärden, som finns att beskåda på våra marinmuseer. Det hade
tillverkats av eleverna vid KÖS verkstadskola och utgjorde en avskedsgåva till chefen .
Som alla inser var det ett verkligt kraftprov att hålla det tunga svärdet i paradställning , men Harry Bong var en kraftkarl - både fysiskt och andligt. Ledamoten
Harry Bong avled den 18 juli 1987 i sitt hem i Kivik. Han var en principfast och rakryggad man. Medmänsklighet och värme präglade också hans ledarskap.
Nu verksamma generationer av sjöofficerare minns säkert Harry Bong som "pappa" Bong - chefen på Karlskronaskolorna - från 1955 Karlskrona örlogsskolor
(KÖS). Flertalet fänrikar placerades vanligen under andra fänriksåret som plutonchefer vid KÖS.
Det hedrande epitetet innehade Harry Bong på grund av den omsorg och det intresse han ägnade dessa sjöofficerskårens yngsta medlemmar. Hans uppforstrargärning hade huvudvikten lagd på tjänsten och dess krav, men han höll sig också underrättad om de unga fänrikarnas sociala situation och var beredd att ingripa för att t ex
lösa bostadsbekymmer m m.
Åren 1951-54 tjänstgjorde Harry Bong som chef för marinstabens utbildningsavdelning. Dessförinnan hade han en kortare period varit chef för Flottans Värnpliktsskola (Flvpls), förlagd till kasern Sparre. Med erfarenheterna från FlvplS och
MS/U tb som grund ledde han utarbetandet av en ny organisation för uttagning och
grundläggande utbildning av flottans värnpliktiga.
I den nya organisationen ingick också en bättre samordning än dittills av utbildningsresurserna mellan FlvplS och den utbildning av stampersonal som försiggick vid
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Flottans sjömansskola /FlSS) - förlagd till f d kustartillerikasernerna vid Vallgatan i
Karlskrona (nu v bataljon af Troile) Som första chef för KÖS - inledningsvis Karlskronaskolorna - fick Bong nu möjlighet att genomföra och även vidareutveckla den
nya organisationen i Karlskrona
Uppgiften löste han med stor energi och förtänksamhet. Organisationen bestod i
allt väsentligt fram till införandet av ny befälsordning (NBO) 1981.
För de flesta ä r Harry Bong känd för sin verksamhet inom den landbundna utbildningen. Bakom denna finns emellertid en lång karriär i den sjögående örlogsflottan.
Bongs vapentjänst var som arti lleriofficer. Som sådan blev Sverige-skeppen den självskrivna sjökommenderingen i unga år. Men även äldre enheter som Manligheten ,
Dristigheten, Äran och Svea har haft honom som AO eller A02. Sitt första FC-skap
fick dock Harry Bong i en torpedbåt- Antares - 1938. Andra FC-skapet blev också
det i ett fartyg med torpeden som huvudvapen nämligen torpedkryssaren Örnen
1943. Fartygschefsskapen kröntes med kryssaren Tre Kronor 1954. Dessförinnan hade han hunnit vara sekond på pansarskeppet Sverige och fartygschef på Oscar II. Sjögående förbandschef var Harry Bong 1949-50 för Göteborgsavdelningen och 1954-55
för l. eskadern i kustflottan.
Han gästspelade i några kortare perioder även inom specialtjänsten sjömätning och
då bland annat ombord i Svensksund.
Efter pensionsavgången verkade Harry Bong en tid som styrelseordförande i ett
familjeföretag i Skåne. De senaste åren har han ägnat sitt intresse åt fruktodling , som
han drivit i anslutning till hemmet i Kivik. Harry Bong sörjes närmast av hustrun Gunilla f Holmström och barnen Fredrik , Christina (gift med kommendörkapten Hans
Kjebon), Ingrid och Martin.
A v ledamoten Karl Andersson

Evert Lindh
Kommendören l.gr Evert Lindh avled i Stockholm den 27 augusti 1987 i en ålder av
88 år.
Han föddes den 26 maj 1899 i Säffle, son till bankkassör Garry Lindh och hans hustru Maria , född Bergsten . Efter studenten i Karlstad antogs Lindh som sjö kadett
1917.
Vintern 1918 deltog pansarbåten Thor med Lindhs kadettkurs ombord i expeditionen till Åland. Världskriget hindrade andra utlandsfärder. Lindh utnämndes till fänrik 1920, kapten 1935, kom.kapt. 2.gr 1941 , l.gr 1943, kommendör 1949 och kommendör l.gr 1954. Lindh pensionerades 1959.
Lindh sök.te torpedtjänst och segelfartygstjänst. Fänriksårens utbildning på pansarbåtarna Aran, Sverige och Drottning Viktoria följdes snart av två år vid skeppsgossekåren i Marstrand med segling på fullriggaren Najaden , två år på jagarna Ragnar och Sigurd med torpedskola och ett första chefskap på en f d torpedbåt.
Före den högre torpedtekniska kursen vid högskolan medföljde Lindh vintern
1928-29 kryssaren Fylgia på långresan till Västindien och Nordamerika. Sommartid
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de närmaste åren var Lindh i regel chef på f d torpedbåt för kadetternas manöveroch navigeringsövningar .
År 1935 utnämndes alla på Lindhs årskurs efter 15 tjänsteår till "heders" -kaptener
- dvs med bibehållen löjtnantslön. Sådan var befordingsgången ett fåtal år före VK2 .
Perioden fram till 1947 innebar omväxlande land- och sjökommenderingar. Till
lands med två a tre år i taget vid örlogsvarven i befattningar upp till chef för vapenavdelning . Till sjöss på jagaren Nordenskjöld (-35), som chef på Najaden (-37}, på jagarna Stockholm ( -39) med tillträde några dagar före Sovjets överraskande anfall på Finland , på Norrköping och Sundsvall (kortare tider) och på Malmö (-43) , tillika
div.chef 2. jag.div .
Lindh hade utvalts att bli provturs- och fartygschef på kryssaren Göta Lejon , u. b.
vid Eriksbergs Varv. Efter ett kortare chefskap på pansarskeppet Gustaf V, hans
största fartyg sedan fänriksåren , flyttade Lindh med en del av besättningen över till
Göta Lejon, när han hissade befälstecknet i augusti 1947. De mycket lyckade leveransproven avslutades medio december , då fartygschefen formellt mottog kryssaren
som representant för marinen . Lindh manövrerade kryssaren som om hon bara vore
en stor jagare . Krönikeboken skildrar den intensiva verksamheten under Lindhs
skickliga ledning fram till planenlig avrustning hösten 1948 vid ÖVK för utrustning
med krigsprövad stridsledning m m.
Efter ett år som chef för varvets vapenavdelning utnämndes Lindh till kommendör
och inspektör för torpedvapnet med placering i marinstaben . Efter två år blev Lindh
1951 chef för sjökrigshögskolan. Sommaren 1952 var han tillika chef för 2.esk. i kustflottan på kryssaren Gotland, årets sjökrigsskolavdelning.
Efter två och ett halvt år som chef för sjökrigshögskolan var det åter dags att byta
befattning. Våren 1954 utnämndes Lindh till chef för Karlskorna örlogsvarv och
kommendör l.gr. Med fyllda 60 år avgick Lindh den l oktober 1959 .
Evert Lindhs 39 sjöofficersår var omväxlande och innehållsrika. Han fick 14 år till
sjöss på ett 30-tal fartyg , varav på hälften som chef. Landårens 25 år fördelades med
ungefär fyra år vid skeppsgossekåren och som elev vid högskolan, elva år som teknisk
officer i stigande befattningar vid örlogsvarven och de resterande tio åren i tre kommendörsbefattningar, varav alltså drygt fem som varvschef.
Lindh var en god ledare, okomplicerad och lätt att samarbeta med och lämnade sina medarbetare fria händer , när hans in tensioner följdes. Han var omtyckt som en
glad kamrat med stor humor och hade många vänner. I Coldinu-ordens Karlskrona-filial var Lindh Styrande Recor åren 1956--65 och i Neptuni-orden tillhörde han högsta graden.
Lindh invaldes 1943 i Kungl Örlogsmannasällskapet och avgav 1945 dess årsberättelse i torpedväsendet. 1954 invaldes han i Kungl Krigsvetenskapsakademien.
Som närmast sörjande efterlämnar Evert Lindh makan Marianne , född Bladh.
A v ledamoten Lennart Rudling
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Sven Andersson
Förra statsrådet Sven Andersson avled efter en tids sjukdom den 21 september 1987.
Sven Anderssons gärning i samhällets tjänst var lång , omfattande, utvecklande och
betydande i verklig, positiv mening. Det är omöjligt att sammanfatta allt detta i en
kort runa inför Örlogsmannasällskapet. Axplock och tillbakablickar av vikt för försvaret får bli temat .
Sven Andersson föddes i Göteborg 1910. Han verkade tidigt i det politiska livet.
En milstolpe var när han valdes till riksdagsman 1941, det första steget in i rikspolitiken , som sedan i över 40 år präglade hans liv. Han var medlem i regeringen mellan
1948 och 1976 , alltså under tjugoåtta år i sträck, de sista nitton åren som försvars- och
utrikesminister. Att dessa statsrådsår fick en stor betydelse för vår säkerhetspolitik
och vårt försvar säger sig självt.
Sven Andersson var en klar och tydlig förespråkare för att den svenska neutralitetspolitiken kräver ett starkt försvar för att vara trovärdig . Särskilt under 60-talet
utvecklades också försvaret , framförallt kvalitativt , under hans ledning . Detta gällde
de flesta av försvarets verksamhetsområden , såsom personal , materiel och ledningssystem .
När sådana stora moderniseringar som VU 60 nya värnpliktsutbildning, nytt operativt ledningssystem och inrättande av militärhögskolan nämns, förstår man att
60-talet organisatoriskt betydde förstärkningar. Därtill kommer Sven Anderssons
inriktning på att förbättra förhållandet mellan befäl och värnpliktiga.
stabiliteten inom materielplaneringen blev mycket tydlig genom det försvarskostnadsindex på 2,5 % utöver den vanliga priskompensationen som infördes. Nya effektiva vapensystem såsom Viggen , stridsvagn S, Sjöormen och Spica kunde utvecklas och tillföras försvarsmakten. Att Sven Andersson positivt deltog i och politiskt
motiverade denna starka modernisering ingår tydligt i bilden.
Betydligt svårare blev situationen för honom och försvaret , när samhällsekonomin
inte längre utvecklades så positivt som under hans första tio försvarsministerår.
Kombinationen av detta och den då rådande internationella avspänningen ledde till
ändrade förutsättningar för hans fögderi. Det är mycket svårt att tränga in i de
kompromisser och lösningar , som en försvarsminister då var tvungen att hantera. Vi
kan bara ha på känn, att alternativen för försvaret hade varit betydligt sämre utan
den politiskt tunga försvarsministern .
Sven Anderssons tid som utrikesminsiter präglades på det säkerhetspolitiska fältet
av det europeiska säkerhetsarbetet , som utmynnade i Helsingforsavtalet. Det finns
mycket bestående av positiv art från den tiden. Den svenska rollen och betydelsen
därav skall naturligtvis inte överdrivas, men att vår utrikesminister stöttade och bidrog på sitt säkra sätt är klart.
Av alla de problem som Sven Andersson fick att ta tag i hör nog ubåtskommissionens arbete till de svåraste . Han ledde denna medborgarkommission med all sin
pondus och integritet. Den grannlaga behandlingen av det omfattande och svårgripbara materialet genomfördes med en snabbhet och precision, som var honom egen ,
när han satte till hela sitt goda omdöme och all sin kraft. Det är nog inga överord att
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säga att knappast någon annan hade kunnat genomföra ordförandeskapet på detta
tveklösa sätt.
Sven Anderssons mänsklighet och humor sken hela tiden igenom den kraftfulla attityden. Hans osvikliga känsla för demokratiska värden och rättvisa blev till fromma
för vårt land och vårt samhälle på många sätt. Därigenom är vi alla djupt tacksamma
för hans gärning och kommer att minnas honom som den redliga karl han var.
Han blev hedersledamot i Örlogsmannasällskapet 1969.
A v ledamoten Bror Stefenson

Bild från högtidssammanträdet i Karlskrona.
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Ledamoten
BROR STEFENSON

Kungl Örlogsmannasällskapet tar ett nytt initiativ
Ordförandens anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde
den 15 november 1987.
Gåsefjärden, Zapad , Hårsfjärden , Baltops med Iowa , Orion , Airbusjakt över
Hoburgen, Sveavägen, Northern Wedding.
Mycket har hänt i och kring vårt land
på sistone som berört vår säkerhet. Vi
har hamnat mer i den strategiska brännpunkten och har utsatts för allvarliga
kränkningar. Stora övningar har hållits i
vår närhet. Kraven på vår beredskapsförmåga , övervakning och underrättelsetjänst har måst skärpas. Vår inre säkerhet har även kommit i blickpunkten.
Iakttagare i vår omvärld kommenterar
ofta vad vi gör och vårt försvars betydelse även i fredstid .
Det har varit en stor skillnad att arbeta i försvaret under senare tider jämfört
med för tio - femton år sedan. När jag
t ex tänker på vaktbefälhavartjänsten i
försvarsstaben i början på 70-talet och i
dag är det som från O till 4 Beaufort.
För gemene man på gatan kan man tala om ett uppvaknande ur en i flera avseenden falsk säkerhetstillvaro " Det hade
jag inte ens kunnat tänka mig" är en
vanlig kommentar till sån't som inträffat.
Det finns ingen anledning att svartmåla och överbetona riskerna för vår säkerhet. stabiliteten i Norden är ändå
tydlig. Men det finns definitivt anledning
att föra en inträngande och livlig debatt
kring dessa säkerhetspolitiska frågor.

Dessutom behövs både ett historiskt
perspektiv och ett framåtblickande, för
att vi skall förstå orsakssammanhangen
och behoven av åtgärder och förändringar.
Det säger sig självt , att försvaret spelat och spelar en viktig roll i de flesta
händelser och internationella förvecklingar av säkerhetspolitisk betydelse.
Och detta gäller inte minst marinen.
Här finns anledning till en eftertanke.
Det verkar måhända som om jag inte var
medveten om allt som hänt längre tillbaka i tiden. Tänk bara på neutralitetsvakten under världskrigen och kriserna i
anslutning till dem. Tänk på Åland 1919,
Catalinan , finska note-, Cuba-och Tjeckoslovakienkriserna. Jovisst , det är precis vad jag tänker på. Marinen har ofta
spelat en betydande roll. Men pendeln
svänger från lugna perioder till mera påfrestande , och man glömmer så lätt.
Nu är det dags att både minnas och
analysera. Nu är det dags att klarlägga
marinens roll i den säkerhetspolitik, som
har förts och skall föras i den ibland lugna men ofta turbulenta värld vi lever i.
Om detta sägs i årets försvarsbeslut:

"Det finns anledning att starkare än
tidigare uppmärksamma de hot och påtryckningar , som Sverige kan utsättas
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för under spända fredsförhållanden. Diplomatiska , militära och hande lspolitiska
åtgärder för att ge eftertryck åt vår beslutsamhet att motstå sådana hot och påtryckningar och orubbligt fullfölja neutralitetspolitiken bidrar till att minska
främmande makts benägenhet att utsätta oss för hot.

Såväl i fredstid som under neutralitet
vid krig i omvärlden måste respekten för
vår territoriella integritet upprätth ållas.
Kränkningar av vårt territorium kan
aldrig accepteras. Kränkningar i fredstid
kan bidra till främmande staters förmåga
att i samband med ett väpnat angrepp
bekämpa vårt totalförsvar. I neutralitetslägen kan kränkningar gradvis dra in
oss i kriget. Det är väsentligt att vi upprätthåller en helhetsbild av kränkningar
av alla slag och ägnar motverkan av dem
fortsatt stark uppmärksamhet. "

Det handlar om neutralitetspolitikens
krav. För ett land som vårt , med dess
geografiska belägenhet, med den alliansfria linjen i en blockorienterad omgivning är det vi gör i fred , och om det krisar till sig, särskilt betydelsefullt. Just
den sidan av vår säkerhetspolitik har
märkts historiskt, den märks i dag , och
den kanske blir än viktigare i framtiden ,
om vårt område kommer ännu mer i den
strategiska blickpunkten. Tyvärr innebär
inte eventuella avtal angående kärnvapenbärande markrobotar och förbättring av de tysk-tyska relationerna, att de
nordeuropeiska och nordatlantiska säkerhetsproblemen förenklas.
Samtidigt är det uppenbart, att vår
politik varit lyckad i många avseenden
genom tiderna. Man tänker inte så ofta
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på den positiva sidan av saken. Somliga
kanske tycker , att vi mest haft i ur eller
att vi är alltför egoistiska , men nog beror
vår lyckade neutralitetspolitik under
mer än hundra år till inte ringa del av
försvarets , inte minst av marinens, bidrag.
Ä ven om alla insiktsfulla bedömare
håller med om detta , anser jag , att det
vore mycket värdefullt att belägga och
påvisa marinens roll i vår säkerhetspolitik mer tydligt och mer ingående. Värdet
ligger dels i att sammanhangen mellan
statsmakternas intentioner och genomförda åtgärder klarläggs , de ls i att försvarets direkta inverkan på resultatet åtminstone kan diskuteras och värderas.
Det gäller förstås både positiv och negativ inverkan. För mig är det självklart
mest fråga om den första sorten.
Det är tyvärr lätt att konstatera att
det är ytterligt sällan man hör någon utrikespolitiker uttala sig om försvarets
positiva roll i säkerhetspolitiken. Det är
som om det vore fult att para ihop och
framhäva samverkan mellan de två ben
som säkerhetspolitiken står på, nämligen
utrikes- och försvarspolitiken. Desto
större anledning att nu forska i sam-

Naturligtvis vore det bäst och mest intressant , om hela försvarets medverkan
kunde tas upp , men dels ligger det utanför Örlogsmannasällskapets syften , dels
kan det lätt bli ett alltför stort projekt.
En begränsning till marinens roll, om än
inte i alltför snäv betydelse, måste nog
vara projektets linje. Det bör drivas i två
faser, en historisk och en framåtblickande, varav den första i samverkan med
Militärhistoriska avdelningen pÅ MHS .
Vid dokumentationen kan också med
fördel Marinlitteraturföreningen delta
och bidra.
Något tydligare kanske jag bör skissa,
hur vi skulle kunna gå fram . I den första
fasen, som i tid sett kan röra sig om något år, tänker jag mig 5- 10 särskilda
studier av olika händelser och situationer, där marinen spelat en roll och bidragit till utfallet, historiskt begränsat
till 1900-talet. De kan sammanställas i
bokform och ges en sammanfattande
kommentar. Bidragsgivarna kan i första
hand sökas bland våra äldre ledamöter.
I den andra fasen året därpå bör vi utgå från den första fasen och därur mari-

nens hittillsvarande uppgifter i fred och
kriser för att sedan analysera , vad som
kan hända framöver och vad som behövs
med anledning därav. Viktigt är därvid,
att vi inte fastnar i fällan att beskriva
marinens framtida freds- och krisuppgifter bara med hänsyn till vad som hänt ,
utan även mot bakgrund av föreställningar av vad vårt land kan råka ut för i
framtiden. Vi får inte leta efter den tappade nyckeln enbart under lampan , vi
måste också ge oss ut i det mörka , okända. Här kommer förstås våra yngre ledamöter och "kommande" generationer in
i bilden.
Jag har alltså en vision av en aktivering av Örlogsmannasällskapets, både
gamla och unga ledamöter, i ett större
två- till treårsprojekt med minst två
skriftsamlingar att ges ut. Det fordras
förstås intresse , kraft och envishet för
att det skall bli något riktigt värdefullt
som resultat. Men varför skulle inte vårt
sällskap kunna svara för och genomföra
detta som innehåller så många kunniga ,
minnesgoda , skrivskickliga och engagerade ledamöter.

manhangen.
Alla har förstås förstått , att jag anser
att dessa frågor hör till Örlogsmannasällskapets intressesfär. Det finns inom
sällskapet ordinarie former möjlighet att
behandla ämnen av denna typ, men jag
tror att det är nödvändigt med ett sammanhållet projekt. Jag föreslår därför att
ett sådant startas i sällskapets regi. Arbetsnamnet kan vara " Marinens medverkan och betydelse i vår säkerhetspolitik i fred och kris" .
Med sällskapets motto , " med förstånd
och styrka" skulle detta projekt kunna
föras fram till flera värdefulla resultat.

HALMSTAD
HAMNEN med det strategiska läget!
Ett ypperligt alternativ för svensk handel och industri.
Hamndjup för fu llastade fartyg i 50.000 tonsklassen.
"Skräddarsydda" rationella transportlösningar.
Modernt utrustade bulk- och Ro/ Ro terminaler.
Smått unika utbyggnadsmöjligheter
Totalt 800.000m2 nära kaj står till förfogande
för framtida etablering av terminaler och industrier.
~

För närmare information kontakta
Halmstads Hamnförvaltning

(::J.LJ Box 235,301 04 Halmstad, Tel 035-11 BO 30
~ ~~~ ~~~s~d~~~=~~~.~~l 035 -1O97 20.
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En svensk full

Bildserien nedan är tagen från ett av de många provskott som föregått serietillverkningen av elen 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.

SAABBOFORS

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

Saab Bofors Missile Corporation AB
Stureplan 15, 11145 Stockholm
08-2149 17. Telex 12798 sbmc s

Prim e Contraeter RBS 15

MISSILE CORPORATION

Konteramiral C/aes Tornberg är chef för
kustflottan.

Taktiska erfarenheter, sjöstridskrafter
Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Personal,
1987188.

Respektingivande verkan

SAAB MISSILES

Ledamoten
CLAES TORNBERG
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ORDNANCE

AB Bofors Ordnance Division
Box 500, 69180 Bofors
0586-81000. Telex 73210 boJors s

utbildning,

organisation" för år

Beredskap

Taktiska övningar

Verksamheten vid kustflottan har under
de senaste åren radikalt förändrats. Orsaken härtill är de väsentligt ökade kraven på beredskap. 70-talets trend mot en
8-5 flotta är nu definitivt bruten . Fartygsförbanden är till sjöss under längre
sammanhängande perioder. Gångtiden
har ökat. Våra ubåtar är t ex ute till sjöss
1400-1500 h/år , kustkorvetter och minröjningsfartyg ca 1100 h/år. Jämfört med
en årsarbetstid per anställd (1800 h/år)
är det ett maximalt uttag, jämför man
det med årets alla timmar (8760 h) är det
dock inte mycket. En bättre täckning
kan endast erhållas med fler fartyg i linjen. Det gäller att hålla en ubåtsjaktsstyrka till sjöss i hög beredskap eller spaning samt att hålla en hög beredskap
mot överraskande angrepp. Genom fullrustningen av de kvalificerade fartygen,
de kaderbemannade förbandsledningarna, den fullbemannade flottans rörliga
ledningsgrupp (CKF med stab) och de i
fred fungerande fartygslagen , har sjöstridskrafterna, inklusive helikoptrarna,
en mycket hög insats- och mobiliseringsberedskap . Den högsta sedan andra
världskriget. Förbands- och fartygsledningens taktiska förmåga liksom företagsledningen har genom vårt aktiva
uppträdande i ubåtsjaktföretag, övervakningsföretag och under kombinerade
långtidsövningar påtagligt förbättrats.

Vid sidan av att vara ett beredskapsförband under utbildning av krigsbesättningar och krigsförband så har kustflottan alltfort en primär uppgift att utveckla sjötaktiken för fartygs- och helikopterförbanden. Beroende på marinstabens organisatoriska uppbyggnad och
stora vakanser är det än mera nödvändigt att CKF för CMs räkning tillser att
den sjötaktiska doktrinen förstås , vidareutvecklas samt tillämpas , så att våra
moderna vapensystem kan utnyttjas
optimalt i samverkan m h t befintliga
uppgifter och hotbild.
Kustflottan arbetar med dagens hotbild (80-talets) likaså är resurserna dagens resp de vi får under 80-talet. Sålunda är det ej någon prognositerad hotbild
eller förhoppning om kommande system, som endast finns i planerna. Vi arbetar otvetydigt i nuet.
Antalet taktiska övningar för sjöstridskrafterna där hela eller flertalet
delfunktioner i det sjöoperativa systemet övas är få. Kustflottan genomför
två taktiska övningar per år samt fem s k
långtidsövningar. Kustflottan deltar numera även aktivt i krigsförbandsövningar, genom att flottans rörliga ledningsgrupp deltar, samt genom att förbandsledningarna i kustflottan och i de kvalificerade krigsförbanden är desamma.
Det gäller att dra ut mesta möjliga av
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de taktiska och systemmässiga erfarenheter som erhålls. Vi har nu funnit en
bra form för detta under kustflottans
taktiska övningar. I övningen deltagande
specialinstrukförbandsinstruktörer,
törer och Flaggen , genomför under
CKF:s ledning utvärdering under 2-3
dygn direkt efter övningen . Fördelarna
med denna metodik är:
- Utvärderingen görs snabbt .
- Utvärderingen får ett acceptabelt djup
och en högre detaljeringsgrad.
- Deltagande förbandsinstruktörer m fl ,
som normalt ej tjänstgör på kustflottan , får med sig färska erfarenheter
om såväl pågående taktikutveckling
som förbandens status till sin ordinarie
arbetsplats.
- Dessa ger vidare kustflottan ett väsentligt tillskott av kunskaper av
främst teknisk natur.
Det är glädjande att se den positiva
attityd, som berörd personal ur bl a marinstaben och FMV visar.

Ledning
CKF krigsuppgift har varierat genom
åren alltifrån sjöstyrkechef/eskaderchef
till örlogsbaschef och , sedan 1982, till
chef för flottans rörliga ledningsgrupp. I
ledningsgruppen ingår Flaggkapten och
sektionscheferna ur Flaggen. Normalt
underställs chefen för ledningsgruppen
(CKF) den MB som fått huvuddelen av
sjöstridskrafterna sig underställd. Ledningsgruppen är avsedd att förstärka såväl milo- som örlogsbas/marinkommandonivån. Ledningsgruppen kan förstärka högst två milon samtidigt. Erfarenheterna från ledningsgruppens utnyttjande under taktiska övningar, FMÖ
och ubåtsjaktinsatser är entydigt positiva. Genom gruppens höga kompetens
(10 man nivå l) täcks erforderiig specia-
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listkunskap inom sekt 1-3. Inte minst är
kunskaper inom sekt 2 och 3 ett nödvändigt tillskott för att säkerställa en
professionell ledning av sjöstridskrafterna.
De senaste årens verksamhet har medfört, att det i dag finns ett väl uppbyggt
förtroende vid fartygs- och helikopterförbanden för det sätt på vilket företagsledning och företagskontroll utövas
av örlogsbascheferna (Ör!BO och
ÖrlBS). Kunskapen inom marinkommandona (MKV och MKN) är under en
positiv utveckling. Problemet är här att
få ett tillräckligt stort antal övningstillfällen-få ledningsproblem som en del av
vardagen.
Under bl a FMÖ väst visade det sig att
tillförd ytattackflottiljchef med stab , inom ramen för sin huvuduppgift att vara
förbandschef, kan och bör biträda
CÖrlB/CMK stab med fackmässig ytattackkompetens vid planläggning av företag.
Inom militärområden , där ubåtsförband ej finns grundtilldelade, finns ej
heller någon ubåtsledningsfunktion etablerad. Vid begränsad insats av ubåtar i
dessa områden har en samlad ubåtsledning från ordinarie ledningsplats tillämpats. Detta har givit entydigt positiva erfarenheter, och finns nu fastlagd i
TRFI. Det har visat sig absolut nödvändigt, att det i resp örlogsbas/marinkommando finns en minröjningsavdelningschef med stab för att säkerställa
minröjningskompetens och förbandsledning. När kvalificerad minröjningsflottilj tillförs , måste denna ingå i aktuell
minröjningsavdelning. Det har sålunda
visat sig , att det inte är möjligt att avveckla någon minröjningsavdelning trots
tillkomsten av kvalificerade minröjningsflottiljer och den kraftiga minskningen av antalet minsvepningsflottiljer.

Den taktiska ledningen till sjöss har
genomförts av C Yaflj , C rbb-div och C
ptrbdiv. Vid insats av ytattackflottilj och
ubåtsjaktstyrka bör normalt C yaflj vara
taktisk ledare . Övningstiden har ej
medgivit tillräckligt uppträdande i ytattackflottilj , vilket är under åtgärdande.
Kustkorvetternas stora ledningskapacitet har bekräftats. Goda möjligheter
finns att från kustkorvett taktiskt leda
såväl ubåtsjaktföretag som ytattackföretag. Robotbåtarna har trots sina begränsade men tekniskt kvalificerade
ledningsutrymmen även visat sig ha acceptabel förmåga att utgöra plattform
för taktisk ledning även av komplicerade
företag.

Övervakning
Kustflottans förband deltar aktivt i övervakningen av oss omgivande havsområden ständigt, när de är till sjöss och genom renodlade spaningsföretag med
ytattack och ubåtar. Från 1986 har uppträdandet kring Gotland ökats samtidigt
som uppträdandet i Västerhavet till del
har utökats . Ytattackens stora rörlighet
har genom kustkorvetternas tillkomst nu
även fått en god uthållighet. Vid kustflottans insats i västerhavet 1987 var
kustkorvetterna till sjöss i princip kontinuerligt under 17 dygn. Om enstaka
fartyg insätts i spaningsföretag separat
fr ån ylattackförbandets verksamhet i övrigt - vilket förekommit - splittrar detta
resurserna, uth ålligheten och ledningskapaciteten nedgår. Insatsen med robotbåtsdivision under hösten 1986 visar, att
en robotbåtsdivision, inte minst tack vare den kvalificerade signalspaningsförmågan, kan klara ytövervakningen av
vårt territorium i Västerhavet.
Ubåtarnas uth ållighet är hög och
ubåtsverksamheten genomförs numera

normalt i långa företag , ca 10 dygn. Den
nya hydrofontekniken med långbashydrofon och datoriserad signalbehandling
ger våra ubåt-ar helt nya förutsättningar
för spaningsföretag.

Ubåtsjakt
Utan tvivel har ubåtsjaktsatsningen
medfört en ökad förmåga . Vi har:
- förbättrade kunskaper om motståndarens ubåtssystem ,
- ökat antalet upptäckter från ubåtsjaktenheterna,
- fått ett par kustkorvetter operativa
och därmed tagit ett första steg mot en
återuppbyggnad av kvalificerad fartygsburen ubåtsjakt ,
- förbättrat vår passiva lyssningsförmåga på ubåt och genom utnyttjande av
hydrofonbojfartyg ,
- fått en förbättrad förmåga att klassificiera mål med minröjningsfartygen ,
- förbättrat analysförmågan hos de olika hydrofonsystemen .
Ubåtsjaktsystemet har härigenom vid
flera tillfällen kunnat indikera ubåtar ,
som uppträtt dolt.
Ubåtsjaktens framgång förutsätter tre
samverkande funktioner: spaning, lok alisering och vapeninsats. Ingen av våra
enskilda enheter kan till fullo uppfylla
dessa funktioner. Detta innebär att det
är nödvändigt, att de olika enheterna
hålls samman i ett taktiskt sammansatt
förband - ubåtsjaktstyrka.
Den av chefen för marinen angivna
sammansättningen av en ubåtsjaktstyrka
funktionsmässig! och antalsmässigt har i
allt väsentligt visat sig vara riktig. För
att skapa erforderlig effekt och uthållighet finns ingen annan lösning än att sätta
upp fler ubåtsjaktstyrkoL Man kan
konstatera att uthålligheten och funk-
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tianssäkerheten hos våra moderna fartyg , kustkorvetter , minröjningsfa rtyg
och ubåtar är mycket hög. Det är dock ej
möjligt att m h t fredssociala hänsyn utnyttj a personalen hårdare än vad som
idag sker. J ag vill påstå att personalen på
kustflottan och helikopterförbanden utnyttj as maximalt . Någon rovdrift på personalen är det dock inte fråga om och
kan ej heller bli tal om , trots att vi lever i
ett krig under vattnet. En enkel åtgärd
inom arbetstidsområdet skulle vara , att
de fackliga organisationerna och avtalsverket " köpte" det arbetstidsförslag ,
som CKF i fullt samförstånd med personalen framlagt. På sikt bör strävan vara
att ha fler besättningar på vissa fartygstyper.
Kustflottan har varit uppdelad i två
utbildningsomgångar, och utbildning
och aktiv beredskap har genomförts under s k långtidsövningar. Organisationen
och utbildningens uppläggning har möjliggjort såväl ubåtsjaktutveckling som
övrig taktikutveckling och utbildning .
Flexibiliteten hos förbanden är numera
mycket hög. Självklart finns mycket som
kan förbättras i samträning , drill och
taktikutveckling, men trenden är rätt.
För att förbättra vår kunskap om motståndaren måste kvalificerad militär underrättelsetjänst även bedrivas. Jag går
av sekretesskäl inte in på detta.
Bevakningen av särskilt viktiga områden såsom våra marina basområden eller
för visst tillfälle upprättad bevakning inom ett skärgårds område bör kunn a samordnas med ubåtsjaktstyrkans insats .
Här finns mer att göra för att förbättra
dentJa samordning. Det är viktigt att en
klar gränslinje dras mellan ubåtsjaktens
och ubåtsbevakningens syfte. Ubåtsjakten syftar till att jaga ubåtarna i företaget. Risken för förlust skapar en osäkerhet hos motsståndaren och försvårar
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därmed företaget. Bevak ningen syftar
till att inom ett begränsat område ständigt eller för viss tid försv åra ubåtars
verksamhet i området.

Anfallsförband
Robot 15 systemet på kustkorvetter och
robotbåtar har visat sig vara ett väl balanserat system, där vapenbäraren själv
besitter god kapacitet att insamla och
bearbeta såväl extern som intern (passiv/
aktiv) information. Detta är en förutsättning för att med långräckviddiga vapen kunna klara ut en komplicerad målbild (med skenmål , remsor , störning
etc), så att insatta robotar i rimlig omfattning går mot sina mål.
Spaning och vapeninsats med passiva
sensorer från ubåt är numera standard .
De höga träffresultaten under ubåtarnas
tävlingsskjutningar med enbart passiv
hydrofon visar , att även här finns en god
balans och autonomi mellan informationsmedel och långräckviddigt vapen ,
torped 613 . Torped 613 har också väsentligt ökat ytattackens anfallskapacitet .
Höga krav måste ställas på samordning av spanings- och vapeninsats mot
mål på havet. Detta har bl a tillgodosetts genom samövningar och seminarier
med E l. Samverkansformerna är sedan
lång tid väl etablerade , men med såväl
sjö- som flygstridskrafternas taktik och
teknikutveckling följer samverkansproblem , som måste lösas. Attackflygets insatstaktik förutsätter e j att målets närmare innehåll och gruppering vad avser
stridsfartyg , transportfartyg , skenmål
etc klarläggs . Ytattacken och ubåtarna å
andra sidan söker att i detalj klarlägga
detta genom att närmare söka identifiera målbilden. Tillkomsten av robot 15
i flyg- och landburen version gör att den-
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na målidentifieringsproblematik måste
lösas - kanske genom en ökad taktisk
samordning.
Ytattackens sårbarhet - då fr ämst mot
lufthotet - har i debatten i samband med
anskaffning av fler kustkorvetter i olika
sammanhang tagits upp. Våra samövningar med vårt eget flyg - som ju i modernitet och effektivitet står sig väl i en
internationell jämförelse - ger inget belägg för att anförda farhågor skulle vara
riktiga . Det är mycket svårt att upptäcka
enskilda små robotbåtar/korvetter, som
uppträder taktiskt riktigt . Härtill kommer de utomordentligt goda aktiva och
passiva självförsvarssystem, som vi idag
disponerar .
Våra sjöstridskrafters a nfallsförmåga i
råda nde hotmiljö har under våra övning-

ar entydigt visat sig var mycket god. Det
är antalet förband , ej kvaliteten , som är
dimensio nerande för effekten.

Mineringar
Minkrigföring utgör en viktig del av den
marina krigföringen. Förutsättningarna
härför har dock kraftigt förändrats såväl
positivt som negativt . Antalet lämpliga
minbärare har nedgått såväl på stamstridsfartygssidan som på hjälpfartygssidan . Mingördel till ubåtarna , som nu är
under utprovning med mycket positiva
erfarenheter , innebär på sikt en väsentlig förbättring. Kustkorvetternas möjlighet att bära min- och robotlast samtidigt, innebär också en klar förbättring.
Det stora flertalet mineringar måste
dock utläggas av minfartyg . Dessa är sto-
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ra , långsamma och sårbara. Våra stamminfartyg och isbrytare måste därför ha
sådan beredskap , att de mycket snabbt
och utan omfattande förberedelser kan
påbörja utläggning. Viss förbättring har
skett härvidlag.
Under senare års taktiska övningar
har någon egentlig utveckling av mineringstaktiken inte skett. Mineringsföretagen har dock genomförts på ett till aktuellt uppspelat läge mer realistiskt sätt.
Det blir annars lätt så, att mineringsföretag läggs in , för att det ger ett bra
taktiskt övningsmoment men ger en felaktig föreställning om vad som är möjligt
m h t den hotbild vi måste räkna med.
Minkrigföringen måste enligt min bestämda uppfattning finna nya former;
detta påverkar såväl mineringstaktiken
som den operativa planläggningen.

Minröjning
En ny epok har påbörjats inom minröjningen genom minjaktens tillkomst .
Även om ubåtsjaktverksamheten till viss
del fördröjt den taktiska utvecklingen ,
har vi dock kommit rätt långt, även om
minjaktsystemet som helhet måste vidareutvecklas. Det är nödvändigt att minröjningsfartygen i fred genomför ledpenetrering av våra viktigaste leder såväl
för att ge underlag för bedömning av
bottenbeskaffenhetens
svårighetsgrad
för minröjning som för att katalogisera
befintliga bottenföremål, som annars
fördröjer minjakten. Ledpenetreringen
är mycket tidsödande och måste dessutom ske i uppdaterade områden för att
konhollera förändringen. Minröjningsfartygens ubåtsjaktroll att klassificera
och efterundersöka samt minjaktroll
med ledpeneterering m m går att kombinera. Begränsad tid finns då för minsvepningsövning. Minsvepningsfärdighet

234

måste ges personalen vid tidigare tjänstgöring på minsvepare. Att tro att det går
att skapa ett enhetsfartyg för ytattack ,
minröjning och ubåtsjakt i ett och samma skrov är ett allvarlig missuppfattning. Däremot går det utmärkt att
kombinera ytattack-, minerings- och
ubåtsjaktrollen, som görs på kustkorvetterna , samt minröjning (minjakt, minsvepning, röjdykning) och den specifika
uppgiften i ubåtsjaktstyrkan , som görs
på minröjningsfartygen.
Minsvepningstaktiken har utvecklats
med utnyttjande av SAM. I övrigt har
bredden i minsvepningsförmågan och
även röjdykarförmågan under ett par år
fått nedgå p g a ubåtsjaktsatsningen. En
viss återuppbyggnad är nu på gång.

Navigering
Navigeringsskicklighet är grunden för att
våra sjöstridskrafter skall bringas till verkan. skickligheten på bredden är vikande. Den ekonomiska ramen för kustflottan , men även tiden räcker inte till för
att genomföra grundläggande utbildning
ombord på stridsfartygen. Framförallt
inte på ytattackförbanden . Motåtgärder
för att vända denna trend har vidtagits.
Det krävs inte bara någon enstaka åtgärd utan åtgärder inom hela navigeringsområdet.

Bastaktik
Rörlig bastaktik har nu blivit ett accepterat begrepp, även om full förståelse för
dess innebörd kanske ännu ej erhållits.
Kravet på rörlig bastaktik har vuxit fram
m h t ylattackförbandens utspridning
längs långa kuststräckor för spridd basering m h t ny ytattacktaktik. Förändrad
hotbild beträffande diversionsförband
och lufthotet är andra faktorer som påverkat. Fartygsförbandens rörlighet och

utrustning svarar nu mot kravet på ökad
tillgänglighet hos fartygen före, under
och efter en mobilisering.
Fartygslagen har vid sidan av sin hjulbundna rörlighet även tagits ombord på
fartyg . Det är ett mycket starkt krav att
fartygslagen i allt större utsträckning
skall gå på köl istället för på hjul.
Lagens fältmässiga uppträdande är nu
över lag gott. Ofta föredömligt. Självklart finns ett motsatsförhållande i huvuduppgiften att serva fartygen och en
hög fältmässig skyddsnivå. Förståelsen
för kravet på fältmässighet finns dock nu
väl förankrad i förbanden .

Sjötaktikens utveckling
De grundläggande sjötaktiska principerna kom under 70-talet att succesivt få ge
vika för stridsteknik. Vårt sjötaktiska
reglemente (taktiska föreskrifter för
flottan från 1967) upphävdes t o m utan
ersättning. En i och för sig riktig anpassning gjordes för ytattackens uppträdande i avvaktan på, att ytattacken
åter i stort skulle bli kvalitetsmässigt
jämbördig motståndaren. Även utvecklingen inom ubåtstaktiken och på minröjningssidan stod stilla. Det operativa
skolexemplet på samordning, där alla våra vapensystem succesivt slår och förintar angriparens invasionspil, blev en
taktisk doktrin.
Det övergripande målet för sjöstridskrafterna måste vara, att tidigt kunna
bestrida motståndarens kontroll över för
hans handlingsfrihet, nödvändiga havsområden samt att säkra egen nödvändig
kontroll. På detta sätt skapas tid för våra
försvarsåtgärder i övrigt. Det gäller att
skapa så stor osäkerhet som möjligt hos

angriparen . Härigenom binds resurser
upp för tidskrävande skyddsåtgärder.
Det kan vara god stridsekonomi att uppträda , där det behövs och inte bara där
det är enklast för våra stridskrafter.
Vi har under 80-talet lärt oss, att angriparen har en god subversiv förmåga .
Detta hot har tidigare undervärderats .
Lufthotet ökar succesivt , men vi har lärt
oss, att på ett rimligt sätt kunna möta
detta, så att huvuduppgiften kan lösas .
Vi har fått en mer balanserad syn på
luft- , ubåts- och minhotet. Det är mycket farligt att undervärdera hotet , men
det är minst lika farligt , och kan få passificerande effekt, om man övervärderar
det . Det gäller att ha en mycket god angriparkunskap .
Våra kvalificerade fartyg är idag väsentligt mer kapabla gentemot uppgifter
och hot , än vad de var för tio år sedan .
Problemet är att de är så få. Det innebär
att det finns en uppenbar frestelse hos
den operativa ledningen att splittra dessa fåtaliga enheter till många områden
samtidigt. Vi övar och tar fram förband
på kustflottan, som skall kunna lösa i
den operativa målsättningen angiven
uppgift. Slår man sönder en ytattackflottilj eller en ubåtsjaktstyrka i flera delar, blir det obalanser i systemet, och avsedd uppgift kan inte lösas.
Det finns fortfarande många brister
hos materielen, i personalens kunskapsnivå och samövningen inom förbanden .
Trenden av en ökad effekt hos våra
sjöstridskrafter finns dock helt klart.
Det nu fastställda taktiska reglementet
för flottan skapar en god grund för fortsatt taktikutveckling.
VI TROR PÅ VÅRA SYSTEM I
KUSTFLOTT AN!
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Magnetiska detekteringssystem

The noble art of self-defence

Korresponderande ledamoten Anders
Franzen har i nummer l 1987 av denn a
tidskrift publicerat en intressant artikel
betitlad " Ett magnetiskt ubåtsstaket" .
Ett par formuleringar i artikeln har föranlett ett i mitt tycke tämligen snedvinklat inlägg av Lars Porne i Svenska Dagbladet 1987-09-03. Jag skulle därför vilja
dels kommentera några av Franzens synpunkter, dels något vidare belysa andra
möjliga detekteringssystem på magnetisk grund än det av Franzen föreslagna
protonmagnetometersystemet. Först en
kortfattad resume av den fysikaliska
bakgrunden.

Något om magnetfält
Inbyggd intelligens och multisensorteknik har snabbt ökat sjömålsrobotarnas effektivitet. Dessutom har det blivit allt vanligare att man
avfyrar flera robotar samtidigt för att mätta fartygens eldledningssystem.
Dags att kasta in handduken, alltså? Nej, långt därifrån.
Det bästa och billigaste sättet att skaffa sig ett fullgott egenskydd är
att komplettera artillerisystemet med ett bra passivt motmedelssystem. Ett system som automatiskt kan avfyra både remsammunition
och IR-skenmål enligt intelligenta mönster, och som ger rorgängaren
information om lämpligaste kurs under robotanfallet
Men systemet måste ha kort reaktionstid; många gånger har man
'mindre än 20 sekunder på sig för att vidta åtgärder från det att roboten har låst på målet.
En kort tid kan det tyckas, men det är mer än tillräckligt, åtminstone
med våra 9CM-system. En serie passiva motmedel som förvandlar
ett allvarligt hot till ett slag i luften.

Philips Elektronikindustrier AB
Delene e Electronics, 175 88 Jarfälla. Telefon 0758 -100 00

Magnetisk fältstyrka är en vektoriell
storhet och karakteriseras därför av sin
storlek och riktning . Full kännedom om
den magnetiska fältstyrkan i en viss
punkt kan man få genom att mäta storleken hos var och en av tre ortogonala
komposanter, exempelvis i nord-sydlig,
ost-västlig och vertikal riktning . Integralen över en viss yta av fältstyrkans
komposant vinkelrätt mot ytan är det
magnetiska flödet genom ytan .
Magnetfält orsakas av elektriska
laddningar i olika sorters rörelse , vilket i
mänsklig vardagsskala yttrar sig i t ex
fält kring elektriska strömbanor och
magnetisering i terrornagnetiskt material. Den senare kan vara mer eller mind-

re permanent, oberoende (inom vissa
gränser) av omgivande magnetfält , eller
inducerad av detta fält och beroende av
dess styr k a .
Magnetiska källor kan uppfattas som
enskilda magnetiska dipoler eller anhopningar av sådana . De karakteriseras av
sitt magnetiska dipolsmoment, som liksom den magnetiska fältstyrkan är en
vektor med storlek och riktning. En
magnetisk källa omges av ett fält, som
på stort avstånd jämfört med källans dimensioner är ett dipolsfält ,som till storleken varierar omvänt proportionellt
mot avståndets tredje potens.
Denna rumsliga inhomogenilet hos
det magnetiska dipolsfältet innebär att
en av fältets intressanta egenskaper är
dess rumsgradient. Denna kan i sin tur
mätas som rumsderivatorna i tre ortogonala riktningar av var och en av fältets
tre komposanter, dvs i varje punkt nio
mätvärden.
I SI-systemet, som numera vinner terräng även i Storbritannien och USA
" inch by inch" , mäts magnetisk fältsty rka i Tesla , T , och magnetiskt dipolsmoment i Am' (det senare kan åskådliggöras med en strömslinga vars magnetiska dipolsmoment är proportionellt mot
dels slingans yta , dels strömmen genom
slingan). Tidigare användes enheten
Gauss för fältstyrkan , och l T = 104
Gauss. En sedan länge använd praktisk
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mar i jordens flytande inre. På jordytan i
Sverige är dess storlek ca 50 000 nT och
dess inklination , dvs lutning mot horisontalplanet, mellan 69° och 73°. Dess
rumsgradient är av storleksordningen
lQ--2 -- lQ--2 nT/m beroende på riktningen, om man bortser från inverkan av lokala anomalier.

enhet , gamma , är w--5 Gauss och därför
lika med l nT (1Q-9T), vilket ger en
lämplig övergång mellan gamla mätetal
och nya med lämpliga prefix .

Det jordmagnetiska fältet
Utom i magnetiskt skärmade rum utgör
det jordmagnetiska fältet en viktig del av
den mätmiljö i vilken magnetfältmätningar görs. Det bildar en ofrånkomlig
bakgrund till magnetisk detektering av
stillaliggande eller rörliga förem ål. Det
är därför nödvändigt att någo t gå in på
det jordmagnetiska fältets egenskaper
för att kunna diskutera för- och nackdelar hos olika mätmetoder och -system i
skilda tillämpningar.
Det jordmagnetiska fältet kan makroskopiskt sett beskrivas som ett dipolsfält med källor i form av enorma ström-

Malmförekomster i jordskorpan ger
emellertid upphov till just sådana lokala
anomalier , som superponeras på grundfältet och till storleken kan uppgå till ca
10 % av grundfältet i vissa områden. Deras lokala karaktär orsakar också betydande rumsgradienter hos det totala
jordmagnetiska fältet , avsevärt större än
grundfältets egna gradienter. 10--1000
nT/m kan uppnås i svårt störda områden, beroende på närheten till anomalins källor.

magnetisk
fältstyrka
nT

lO O
lO
l

O, l
O,Ol
0,01
100

l

100

frekvens Hz
periodtid s

Bild l . Naturliga störningar av det jordmagnetiska fältet (efter Campbell & Matsushita, Physics of Geomagnetic Phenomena, v 1,2, Academic Press, 1967).
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Dessutom förekommer tidsvariationer
hos jordfältet, beroende bl a på fotonoch partikelstrålning från solen i samverkan med rnagnetasfäriska fenomen ,
se bild l. I frekven sområdet 0,01 -- l Hz
är dessa störningar typiskt av storleksordning 0,01 -- 10 nT , ökande mot lägre
frekvens. I samband med kraftiga magnetiska stormar kan plötsliga störningar
på flera tusen nT uppträda.
Sådana tidsvariationer som orsakas av
avlägsna källor, är ganska homogena i
områden vars storlek är liten i förhållande till avståndet till källorna. Dock
sker en koncentration av störningarna
beroende på malmkroppsanomalier i
samma grad som dessa koncentrerar
jordfältets grunddeL Så uppstår inhomogenitet hos störfälten avseende såväl storlek som riktning, och även vissa
tidsmässiga förskjutningar beroende på
att tidsvariabla magnetfält orsakar
strömmar i elektriskt ledande material.
Dessa strömmar medför sekundära magnetfält , som interfererar med de primära.
Känsliga magnetfältsmätningar i havsoch skärgårdsmiljö kan också påverkas
av varierande vattenströmmar med olika
salthalt. Det jordmagnetiska fältet inducerar svaga elektriska strömmar i vattnet , så att sekundära magnetfält bildas
med lokal utbredning .
Utom här nämnda naturligt förekommande störkällor omges vi i allt högre grad av självförvållat kulturbrus. Detta utgörs i här aktuellt sammanhang
främst av fält från kraftledningar och
jordströmmar med frekvenser som 16 -;;3
Hz (från järnvägsnät) och 50 Hz med
övertoner, men även av fält från likströmsnät, lokala växelströmsnät och
elektriska apparater. storleken hos sådana magnetfält varierar i takt med be-

lastningssituationen i de nät , vari fälten
alstras. Eftersom källorna kan ha mycket stor utbredning kan också störfälten
vara betydande även ganska långt från
bebyggelsen. storleksordningen kan vara 10 -- 100 nT nära bebyggelse av större
omfattning och 0,01 -- 0,1 nT i mellanskärgårdens obebyggda områden . Andra
störningar orsakas av rörliga terrornagnetiska föremål som bilar och fartyg i
närområdet.

Grunder för magnetisk
detektering av mål
Som ovan något berörts finns flera orsaker till att föremål kan detekteras på
magnetisk väg:
--

Ett föremål, som innehåller terromagnetiskt material, påverkar det
omgivande magnetfältet så att det
koncentreras mot och i det terrornagnetiska materialet och samtidigt försvagas vid sidan därav . Atomära dipoler i materialet riktas av det yttre
fältet, så att en magnetisering induceras parallellt med detta. Dess
storlek beror av de terrornagnetiska
delarnas materialegenskaper, form
och läge i förhållande till omgivande
fältriktning förutom av omgivande
fälts storlek.
-- Fermmagnetiskt material kan även
innehålla remanent magnetisering
som har en fast riktning i materialet
och ej påverkas av relativt svaga yttre
fält , t ex det jordmagnetiska fältet .
-- Från magnetiska kretsar som transformatorer, spolar, reläer och kontaktorer , i synnerhet sådana, där luftgap ingår, härrör magnetiska läckfält.
Elektriska motorer och generatorer
är bland de viktigaste läckfältskällorna.
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Elektriska strömmar i ledningsnät
alstrar omgivande magnetfält, som
kan bli av betydande styrka , om
fram- och återgående ledare inte ligger bifilärt, utan strömslingor bildas.
Detta utnyttjas i magnetminskyddsinstallationer i fartyg, se nedan.
I elektriskt ledande material , som antingen rör sig svängande i ett statiskt
magnetfält eller påverkas av ett tidsvariabelt magnetfält , alstras virvelströmmar , som i sin tur ger upphov
till sekundära magnetfält.

Dessa magnetfält är på stort avstånd
från källan dipolsfält. I varje punkt är ett
sådant fält fullständigt bestämt av dels
källans di polsmomentvektor , dels vektorn från källpunkten till fältpunkten .
Eftersom detta innebär sex obekanta ,
fordras sex oberoende samtidiga mätvärden för att ge full kännedom om källans
läge och dipolsmoment. Två treaxliga
sensorer , som samtidigt påverkas av
magnetfältet från ett mål , är därför tillräckliga för att bestämma målets läge
och magnetiska egenskaper. I praktiken
kan en ensam treaxlig sensor ofta vara
tillräcklig i grunda vatten , då målets läge
i djupled är tämligen givet, och om man
t ex antar, att dess dipolsmoment huvudsakligen är vertikalt. Det senare antagandet gäller relativt väl för de flesta
mål , där (av jordfältet) inducerad magnetisering dominerar källbilden , men
kan leda fel , om målets magnetiska
egenskaper manipulerats med olika motmedel. Nära målet måste källornas utbredning beaktas , och då kan målläget
inte ,beräknas så enkelt , som skisserats
ovan.
En ensam sensor, t ex en totalfältkännande sensor, kan indikera närvaron av
ett mål inom sitt påverkansområde men
ej målets läge eller storlek . En viss upp-
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fattning om möjliga kombinationer av
målstyrka , målfart och totalavstånd kan
man dock få av fältstyrkan och påverkanstidens längd .

-

Målsignaturer och motmedel
Ovan har berörts vilka källor som finns
till målens magnetiska signatur. Olika
källor ger var för sig karakteristiska bidrag till fältbilden vid en enskild sensor
då målet passerar:
-

-

-

-

Remanent och inducerad magnetisering i fast terrornagnetiskt material
ger en långsam fältvariation i takt
med målets förflyttning. Frekvensinnehållet är normalt betydligt lägre än
l Hz.
Remanent magnetisering i rörliga delar ombord (axlar, maskiner , propellrar osv) ger ibland signaturer som
kan vara karakteristiska för enskilda
måltyper och som innehåller högre
frekvenser i storleksordningen 0,1 100 Hz. Varierande galvaniska
strömmar kan ge liknande signaturer.
Elnätet och elektriska apparater ombord ger signaturer med nätfrekvensen (50 - 60 Hz och ibland 400 Hz)
och övertoner till den.
Kontaktorer kan ge pulsartade fält
då de arbetar.
Målrörelser som rullning och stampning liksom snabba kursändringar ger
upphov till virvelströmssignaturer
med rörelsernas frekvens , t ex i området 0,1 - 0,3 Hz .

Motmedel , som syftar till att minska
målsignaturerna, är t ex:
- att använda omagnetiskt och även icke elektriskt ledande byggnadsmaterial i så stor utsträckning som möjligt .

-

-

att avmagnetisera stålfartyg och större terrornagnetisk utrustning ombord
på fartyg, som byggts i omagnetiskt
skrovmateriaL Detta kan göras med
ett från början starkt magnetfält ,
som successivt minskas mot noll
samtidigt som det ständigt polväxlas .
Därigenom avlägsnar man remanent
magnetisering i ganska hög grad. Under fartygets drift i omgivande jordfä lt byggs emellertid ny remanent
magnetisering så småningom upp , så
att avmagnetiseringen måste upprepas med jämna mellanrum , kanske en
gång om året.
att installera ett magnetminskydd
bestående av strömslingor, genom
vilka ström av lämplig styrka matas.
Både inducerad och resterande remanent magnetisering kan motverkas i
hög grad. Strömstyrkan regleras i väl
utbyggda system i varje slinga för sig i
takt med omgivande magnetfälts
storlek och riktning i förhållande till
fartyget. Man får då en god kompensation oberoende av fartygets kurs ,
rullning och stampning. Ä ven virvelströmsfält kan kompenseras.
att konstruera elektriska nät och apparater , så att läckfälten minimeras.

Vissa delar av en magnetminskyddsinstallation enligt ovan kan ersättas med
motriktade permanentmagneter eller varierbara elektromagneter. Sådan s k dipolkompensering förekommer främst i
framdrivningsmotorer och annan utrustning i västeuropeiska minröjningsfartyg, men kostnadseffekten i förhållande till en optimal slinginstallation kan
diskuteras.
Erfarenhetsmässigt kan man minska
signaturen med en faktor ca 10 genom
konsekvent val av lämpligt material , och
med ytterligare en faktor 10 - 20 med en

väl utbyggd magnetminskyddsinstallation med dels sektionsslingor , dels separata slingor kring alla större delar, som
av konstruktiva och/eller ekonomiska
skäl måste innehålla fermmagnetiskt
material.
Genom lämpliga konstruktiva åtgärder kan man normalt till rimlig kostnad nedbringa läckfälten till en betydligt
lägre nivå än de oundvikliga terrornagnetiska restfälten efter kompensation.

Detektering av mål
i störd miljö
Rörliga mål ger enligt ovan i princip rörlig dipolsfält i sin omgivning. Dessa avtar
med tredje potensen på avståndet från
målet.
Avlägsna, tidsvarierande störkällors
fält är däremot relativt homogena i rummet.
För att skilja dessa båda bidrag till det
totala fältet från varandra kan man med
hjälp av två sinsemellan parallella närbelägna sensorer mäta rumsgradienten
av det totala fältet. Målsignaturen framhävs medan störsignalen till stor del
elimineras . Även i detta fall behövs sex
samtidiga mätvärden för förutsättningslös målbestämning . Eftersom gradientens storlek i ett dipolsfält avtar med avståndets fjärde potens blir varje sensors
påverkansområde mindre än för motsvarande fältsensor.
En annan möjlighet att kompensera
för tidsvariabla störfält från avlägsna källor är att använda en s k jordfältskompensator , vars sensor är så placerad, att
den ej kan påverkas av aktuella mål och
ej heller av lokala störkällor. En treaxlig
kompensator kan användas för att kompensera ett stort antal en- eller treaxliga
mätsensorer samtidigt. Om alla sensorer
är likadant inriktade, kan man i enklaste
fall subtrahera kompensatorvärdena
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från motsvarande mätsensorvärden . Alla
tidsvariabla störningar, som är lika över
hela mätområdet, elimineras då liksom
det stationära bakgrundsfältet. Endast
målsignaturer registreras från de mätsensorer, som påverkas av målet.
Vi har emellertid ovan sett hur bl a
malmkroppar och saltvatten gör, att
jordfältstärninga rna inte är helt lika över
ett större område utan varierar till både
storlek och riktning inom området. Variationerna beror i allmänhet av störningsfrekvensen och är huvudsakligen
geologiskt betingade och bestämbara.
Därför kan man uppnå en hög kompensationsnivå i ett verkligt mätsystem endast om man inför individuella, frekvensberoende korrektionsfakto rer från
varje komposant av jordfältskompens atorn till varje mätsensorkompo sant. I ett
sådant system bortfaller behovet att rikta in alla sensorer lika. Däremot behövs
god datorkapacitet i ett system med
många mätsensorer. Med hjälp av självcheckprogram kan korrektionsfakto rerna regelbundet kontrolleras och justeras
vid behov, t ex efter större vattenståndsändringar, sättningar i jordskorpan eller
kraftiga stormar , som kan ha påverkat
enskilda sensorers riktning något.
Tekniken med jordfältskompen sator
medger , att jordfältstörninga r undertrycks , trots att mätsensorerna är av fältkännande typ. Man undviker därför de
gradientkännand e sensorernas mindre
påverkansområd e för målen.
Ju bättre kompensation för jordfältstörningar man kan åstadkomma , desto
stöPre chans har man att upptäcka målsignaturer, vars styrka är betydligt lägre
än jordfältstärninge n vid den enskilda
sensorn. Då blir det intressant att utnyttja högkänsliga sensortyper och lågbrusiga magnetometrar. Därmed vinner
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man ett stort påverkansområd e för varje
sensor.
Om man däremot nöjer sig med måttligt känsliga mätsensorer kan man undvara den särskilda kompensatorsens orn
och i stället använda medelvärdet hos alla mätsensorer för en viss riktning för att
ange jordfältets aktuella tidsvariabia
grundvärde i den riktningen. Målsignalen erhålls genom subtraktion av detta
medelvärde från vart och ett av mätvärdena. För att förbättra systemet bör man
vid medelvärdesbildningen utesluta sensorvärden, som tydligt avviker från de
övriga. Denna teknik förutsätter alltså ,
att jordfältsstörning arna är homogena.
Man har i ett sådant system inte nytta av
sensorer med lägre egenbrus än vad som
motsvarar jordfältstörninga rnas reella
inhomogenitet. Det krympta påverkansområdet för varje sensor i förhållande till
vad som kunde åstadkommas med bättre
störningsundertry ckning och en känsligare sensortyp får kompenseras med ett
större antal sensorer.
Sammanfattning av
detekteringsprob lematiken
i fasta system
- Alla maskindrivna fartyg omger sig
med magnetfält i högre eller lägre
grad .
Målsignaturerna kan minskas med en
faktor upp till ca 200 genom konstruktiva åtgärder under byggnadsskedet , och genom att den magnetiska signaturen kontinuerligt hålls under kontroll.
- Intressanta målsignaturer kan ha ett
frekvensinnehåll i området mellan
bråkdelar av l Hz och några hundra
Hz.
- signaturerna avtar i fjärrfältet med
avståndets tredje potens, medan de-

-

-

ras gradienter avtar med fjärde potensen på avståndet.
Genom att samtidigt mäta flera oberoende signaturparamet rar, t ex tre
fältkomposanter i vardera två fältpunkter , kan man relativt väl beräkna målets position och magnetiska
storlek.
Hög magnetometerkä nslighet kan
utnyttjas endast i den grad naturliga
tidsvariabia jordmagnetiska störningar kan elimineras genom lämplig signalbehandling.

Ett ungefärligt samband mellan målstyrka i Am2 , användbar detekteringsnivå hos magnetometrarn a i nT och möjligt detekteringsavstå nd i m ges i bild 2 ,
som även visar motsvarande för gradiometrar.

Magnetfältsensorer och
magnetometrar
Ett magnetiskt mätsystem innehåller ett
antal magnetfältsensor er, lämpligt placerade i mätområdet. Sensorerna står
med hjälp av ett signalöverföringssys-
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tern , vanligen kabel, i förbindelse med
en central mätplats, där en magnetometerutrustning finns. Varje magnetometer
tar hand om mätsignalerna från en eller
flera sensorer och omvandlar dem till ett
mått på magnetfältets styrka vid respektive sensor. Beroende på magnetometertyp indikeras såväl riktning som
styrka eller enbart styrkan hos fältet.
Magnetometrarna förser även sensorerna med eventuellt erforderlig matning av
olika slag.
Mätsystemets mesta elektronik är placerad i magnetometrarna i mätcentralen, men en del kan behöva distribueras till sensorernas omedelbara närhet i form av t ex drivkretsar och förförstärkare .
Ett övergripande datorsystem bör finnas, så att jämförande signalbehandling
kan utföras på flera samtidiga fältstyrkevärden, såsom beskrivits i det föregående. Systemets uppgift är att eliminera störningar , detektera mål, beräkna
målfaktorer och ge larm till någon central stabsplats.
En sluten strömslinga eller en spole är
näst magnetnålen den enklaste magnetfältsensorn. I slingan induceras en elektromotorisk kraft E, då flödet 0 genom
slingan ändras, så att man mäter fältets
tidsderivata:
E= -d0
dt

En slinga lagd tvärs över ett sund ger
signal , då ett magnetiskt mål passerar
genom sundet och därvid ger upphov till
ett fi)rändrat flöde genom en del av
slingans yta. Man kan dock ej avgöra var
utefter slingans utsträckning , som målet
passerar. Dessutom tar slingan upp jordfältstörningar utefter hela sin yta, varför
dess signal-stör-förhållande blir ogynn-
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samt. Med två parallella motkopplade
slingor kan man minska störningarna relativt mycket och samtidigt indikera målets riktning och fart (så länge den är
konstant). Ett sådant dubbelt slingsystem kräver förhållandevis enkel elektronik och kan tämligen snabbt läggas ut
över långa sträckor , varigenom ett detekteringssystem med hög kostnadseffektivitet skapas. N ackdelarna i förhållande till punktsensorsystem är dels
sämre möjlighet till målfaktorbestämning, dels mer begränsad störningskompensation .
Induktionsprincipen används även i
små mångvarviga spolar, där signalen
förstärks i proportion till antalet varv,
och där fältet kan koncentreras till spolen med hjälp av en terrornagnetisk kärna, t ex av mymetall. Eftersom både målet och jordfältstärningarna verkar på
hela sensorytan, blir signal-stör-förhållandet betydligt bättre än för den utbredda slingan . Dessutom är spolens påverkansområde mindre än den stora
slingans, vilket ger bättre möjlighet att
lokalisera målet. Fortfarande är det
dock fältets tidsderivata som detekteras,
så att snabba mål upptäcks lättare än
mycket långsamma . Känsligheten kan
drivas upp högt med stort antal varv och
lågbrusig förstärkare .
Spolar är jämförelsevis billiga magnetsensorer. Liksom slingor reagerar de endast för fältkomposanter, vinkelräta mot
spolvarvens (slingans) plan.
Sundet , som täcktes av en enda slinga,
kräver givetvis ett flertal spolar för full
täckning . Lagda i två parallella linjer
tvärs över sundet, ger de även målets
passageriktning och fart.
Om man med en symmetrisk växelström förmagnetiserar små mångvarviga
spolar försedda med en kärna av myme-

tall , kommer man att kunna detektera
omgivande magnetfält, på grund av att
dessa förskjuter kärnans magnetiseringskurva. Sensorn ger då en utsignal
med dubbla magnetiseringsfrekvensen ,
proportionell mot omgivande fältstyrka i
spolaxelns riktning. Detta är den s k fluxgate-sensorn, som kan användas för att
detektera magnetfält med frekvens från
noll upp till hundratals Hz . Känsligheten
kan göras ganska hög och är i relativt
billiga, kommersiellt tillgängliga magnetometrar 0,1 - l nT. Kärnan kan vara
rak eller ringformad, och man bygger
lätt ihop tre separata sensorer till en treaxlig enhet med möjlighet att såväl känna av tre ortogonala komposanter av
magnetfältet, som beräkna deras vektorsumma. Sensorn kan både miniatyriseras och göras mycket strömsnål och
har därför vunnit stor användning i t ex
sjöminor.
Protonmagnetometern enligt den av
Anders Franzen beskrivna principen är
oberoende av magnetfältets riktning.
Den behöver därför inte orienteras noga
i förhållande till jordfältet, och inte heller är kravet så högt på att sensorn ligger
absolut stilla. Å andra sidan ger den ingen upplysning om magnetfältets komposanter utan endast om totalfältet och
dess förändring , då ett mål passerar. För
att kunna lokalisera målet lika väl med
protonmagnetometersensorer som med
två treaxliga flux-gate-sensorer måste
man ha sex olika sensorer på olika platser så nära varandra , att de samtidigt påverkas av målet. Känsligheten hos de
enklare typerna av denna sensor är jämförbar med eller möjligen något högre än
hos fluxgate-sensorerna, men det användbara frekvensområdet är starkt begränsat uppåt, då mätvärdet registreras
endast intermittent och högst några få
gånger per sekund.

Mer avancerade former av kärnspint ex optiskt
pumpade helium- , cesium- och rubidiummagneto111etrar, bygger på liknande
principer som den enklare protonmagnetometern, men kan ge såväl högre känslighet (0,001 - 0,1 nT) som större snabbhet (kontinuerlig mätning inom hela det
intressanta frekvensområdet) till avsevärt högre kostnad. Och fortfarande
mäts endast totalfältsektorns storlek , ej
dess riktning. Begränsningen vad gäller
mållokalisering är därför densamma som
för den enklare versionen.
De senaste åren har en helt ny typ av
magnetometer utvecklats, nämligen
SQUID-magnetometern (Superconducting Quantum Interference Device), som
bygger på kvantmekaniska effekter i supraledande ringar. Bråkdelar av ett flödeskvantum (a 2,07 x 10- 15 Tm2) kan
detekteras, och teoretiskt kan känsligheten bli bättre än 10-6 nT. Hur väl denna
känslighet kan utnyttjas beror på i hur
hög grad man kan undertrycka jordfältstörningarna. Själva sensorn är riktningskänslig och kan liksom flux-gatesensorn kombineras till en trippelsensor.
En stor nackdel hos SQUID-magnetometern är, att sensorn måste kylas till
supraledningstemperatur. Detta har
hittills krävt flytande helium som kylmedium, vilket dessutom måste bytas med
högst några veckors mellanrum. Sådant
behov av service är knappast acceptabelt
i ett operativt system i fält, alldeles särskilt om sensorerna måste ligga på havsbottnen . Under det senaste året har
emellertid ett dramatiskt teknikgenombrott skett mot kraftigt höjda supraledningstemperaturer. Man kan hysa gott
hopp att i en nära framtid kunna använda flytande kväve i stället för flytande helium, vilket medför starkt reducerade driftskostnader. I utvecklingens för-

resonansmagnetometrar,
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längning skymtar möjligheten av supralednin g vid rumstemperatur e ller
strax under , varigenom kylbehovet skulle elimineras helt. Kostn aden för själva
sensorn inklusive inneslutning i termoskärl torde inte vara större än för kärnspinreson ansmagnetometrar , även då
den nödvändiga elektroniken räknas in.
Det finns andra sensorer än de här beskrivna. En intressant teknik under stark
utveckling är distribuerade fib eroptiska
sensorer, integrerade i ett fib e roptiskt
signalöverföringssystem. I ett sådant
sensorsystem skulle man dessutom kanske kunn a kombinera magnetiska, passiva hydraakustiska och hydradynamiska
sensorer med gemensam signalöverföring. En hel del utvecklingsarbete torde
erfordras , innan sådana system eventuellt kan bli operativa.

Verksamhet i svenska marinen
på det magnetometriska området
Sedan tiden närmast efter VK II ä r magnetometersensorer väl etablerade även i
svenska avståndsminor. Från börj an användes långa spolar , s k induktionsorgan, medan flux-gate-sensorer numera
dominerar helt. Självständig utveckling
har bedrivits och bedrivs i Sverige på
detta område med framgång.
Magnetminhotet tvingade snart fram
möjligheter att mäta magnetisk signatur
hos våra egna fartyg för att kunn a genomföra och kontrollera en magnetisk
behandling av dem och därmed i möjlig
mån hindra dem att påverka minornas
magnetikorgan . Sålunda har under årens
lopp ett antal fasta mät- och avmagnetiseri~gsstationer för fartyg byggts upp i
landet. F n finns tre sådana, på Äggskär
utanför H årsfjärden, i Karlshamn och i
Lysekil. Dessutom finns landbaserade
komponentmätstationer på G ålö och på
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Almö utanför Karlskrona . Dessa stationer är bestyckade med ett stort antal
flux-gate-sensorarra ye r och separata
jordfältskompe nsatorer. D e är förem ål
för fortlöpande modernisering och utbyggnad , och i synne rhet Äggskärsstationen torde stå sig väl vid internationell
jämförelse .
Motsvarande utveckling har skett med
reglerutrustningar för fa rtygens magnetminskyddsinstallati on. Magnetometerstyrda sådana utrustningar har de senaste åren utvecklats inom svensk industri i
intensiv samve rkan med FMV , vilket har
fört Sverige till en internationell topposition på området .
För våra fasta mine ringar utvecklades
tidigt ett varningssystem med slingor .
De gjordes sm ala och långsträckta . För
att motverka jordfältstärningarna kryssades de vanligen nära mitten som en åtta. Det huvudsakliga syftet med dessa
varningsslingor var från början att
nattetid ge förvarning om invasionsfartyg på ytan , mineringarnas viktigaste
mål. Slingornas möjlighe ter att också detektera ubåtar uppmärksammades givetvis snart i ubåtsskyddssammanhang , och
vid de senaste årens snabba uppbyggnad
av sensorsystem för ubåtsskyddet har de
viktigaste åtgärderna på magnetiksidan
varit avsevärda förbättringar av befintliga slingsystem .
Vissa insatser har också gjorts vad gäller punktsensorsyste m . Vid FOA har
man en tid arbetat med försökss ystem ,
som utnyttjar SQUID-teknik , och dessutom har det omfattande arbete som
lagts ned på signalbehandling i varningsslingorna givit erfarenheter , som är direkt tillämpbara i mångsensorsystem.
Åtskilliga presumtiva leverantörer bedriver på egen hand e ller på uppdrag av
andra mariner en betydande utveckling
på området. FMV följer denna utveck-

ling , och om tillräckliga mede l frigörs för
ändamålet bör e tt fun gerande syste m
kunna realiseras på måttlig tid .
Jag delar helt A nde rs Franze ns synpukter på önskvärdhete n av en ökad sådan satsning . Men när han två gånger säger att veterligen ingen militär magnetometri sk forskning bedrivs vid FOA eller
FMV och att intresset fö r magnetornetri
varit begränsat ino m de n sve nska marinen , spegl ar kanske uttalandet mera
hans egna höga ambitio ner på området
än ve rkligheten . Jag är också långt ifrån
säker på, att de n tekn ik med förhållandevis enkl a totalfältkänn ande protonmagnetometrar , som han och Be ngt Griseli föreslår , skulle va ra den mest lämpade fr ån kostnads-n ytto-synpunkt. Resultat av prov som utförts i marin ens regi ,
bestyrker för övrigt de nna åsi kt.

Rörliga och aktiva system
Hittills har jag utes luta nde berört fasta
passiva magnetiska detekteringssystem .
Dessa kan vara en de l av fas ta bevakni ngssystem kri ng viktigare bas- och övningsområden e ll er i käns liga passager.
De kan också vara flexibla system , som
lätt kan läggas ut till fälligt , men som ligger fas t , så länge de är utlagda.
U tom lands har man sedan länge arbetat med rörl iga passiva magnetometrar ,
s k MAD (Magnetic Anomaly Detectors) , monterade i eller hängande efter
/under flygplan eller helikoptrar. Med
sådana kan man på djupt vatten indikera
ubåtar ned till ett par hundra meters
djup. Prov , som utförts vid några tillfällen i våra grunda vattenområden , har
givit föga uppmuntrande resultat p g a
rikligt förekommand e naturliga anomalier. MAD-tekniken har därigenom fått
ett grundmurat dåligt rykte inom den
svenska marinen . Mycket tyder emel-

lertid på att man med lämplig signalbehandling skulle kunna skilja mål av
ubåts- och kanske miniubåtsstorlek fr ån
naturliga anomalier i de intressanta områdenas större del. E n annan möjlighet
är att registre ra förändringar i ett på förhand mycket noga magnetiskt karterat
område . Man måste då mäta sensorns
position med mycket stor noggrannhet
och också kunn a precisionsn avi gera till
önskat sensorläge. Flytande plattform
för sensorn är tänkbar. E tt intressant
projekt uto ml ands är att applicera ett
flertal grad io mete rk opplade SQU IDsensorer på e n rörli g plattform .
Vi ssa system fö r prospektering av naturtillgångar som malm , oljeförande
jord- och bergarter samt mineraler av
olika slag arbetar med en aktiv magnetisk metod. Man utnyttjar då ege nskapen hos den sö kta mate rien att va ra
ele ktri skt ledande. Ge nom att utsätta
sådan materia fö r tidsvari abla (t ex sinusformade eller pulsade) magnetfä lt
ka n man ind ucera virvelströmmar , som
sedan kan detekteras med mag netometrar e ller någo n typ av antenn. A tt dessa
pri nciper ka n utnyttjas i såväl fas ta som
rörl iga system för detektering av oönskad undervattensve rksam het har kunnat
påvisas, men utveck lingsmöjligheterna
vad gäller t ex upptäcktsavstånd är oti ll räck ligt klarlagda. En otvetydig fördel
med aktiva system är att det efterspanade objektet inte behöver vara magnetiskt ; det räcker med att det är elektriskt
ledande. En uppenbar nackdel är däremot , att aktiva system röjer sig. De
kräver också re lativt stor effekt för sin
strömförsörjning och kan störa passiva
system i sin omgivning. s lutligen dämpas
växelfält starkt av havsvatten , se bild 3.
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Magnetisk teknik av olika slag är väl etablerad i såväl civil (inte minst medicinsk
och geologisk) som militär verksamhet
och erbjuder sådana fördelar gentemot
andra sensortekniker i detekterings- och
övervakningssystem, att en satsning på
sådan teknik i ubåtsskyddet är väl motiverad.
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- Morgan P Ames Jr & Louis McBane
Vehslage: Low Frequency Geomagnetic Fluctuations on the Floor of
Monterey Bay. Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, Ca!.
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Bild 3. Inträngningsdjup för elektromagnetiska fält vid dämpning till 37 % (e-l) av
nivån vid ytan i medier med olika konduktivitet (S/m)

Hot mot magnetiska system
Den svaga länken i fasta system är troligen signalöverföringen. Normalt går den
på kabel, och ett kabelnät på havsbottnen kan upptäckas och saboteras. Sabotage upptäcks men oskadliggör detekteringssystemet tills skadan har reparerats , vilket är tids- och resurskrävande.
Man kan försvåra men knappast eliminera sabotage genom lämplig redundant
utformning av signalkablaget, och givetvis genom att plöja ned kablarna i
bottnen, där så är möjligt, eller armera
dem, kraftigt.
Ett mer sofistikerat hot mot ett kabelsystem vore störsändning till signalledaren med hjälp av reaktiv koppling .
Falsklarm skulle kunna framkallas på
detta sätt, liksom genom att använda nå-
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gon sorts skenmål i sensorernas närhet ,
något som Anders Franzen berör i sin
artikel.
Även signalöverföring via radiobojar
kan störas på motsvarande sätt förutom
med radiostörsändare. System med fiberoptisk teknik är däremot mer svårstörda, beroende på dels att kablarna
kan göras tunna och svårupptäckta, dels
att inmatning av störningar direkt i kabeln är praktiskt taget omöjlig.
störkänslighet av ovan skisserat slag
delar de magnetiska systemen med andra typer av sensorsystem , inte minst hydroakustiska. De magnetiska systemen
lider däremot inte av de hydraakustiska
systemens känslighet för t ex årstids- och
väderberoende skiktningar i vattnet .

Alla typer
av fönster
i stål och
aluminium.
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straffrätten i 1685, 1798 och 1868 års krigsartiklar
Idebakgrunden till1600-talets
lagstiftning
Den religiösa motiveringen för samhällets straffande verksamhet är gammal.
Bröt någon mot lagen skulle brottet vedergällas enligt talionsprincipen - lika
för lika - för att inte Guds hämnd skulle
drabba folket. Denna teokratiska vedergällningslära förmedlades till de världsliga härskarna. Ur militärstraffrätten kan
en andra princip ha framkommit - avskräckningsprincipen. Att förråda de sina , att visa feghet i strid och att ej lyda
order måste bestraffas, om en krigsmakt
skulle kunna uppträda i organiserad
form. Straffets syfte var att skrämma till
lydnad och för att avskräcka andra från
att begå samma handling.
straffrättsreglerna fungerade som
styrningsinstrument i avsikt att forma
samhällets medlemmar efter gällande
rättspolitiska värderingar. Kravet på
rättvisa ligger i vedergällningsprincipen,
nämligen att straffet måste motsvara
brottet. Denna rättvisa var i ett komplicerat samhälle omöjlig att upprätthålla.
Avskräckningsprincipen måste tillämpas
restriktivt, om man inte ville att människorna skulle förråas och tvinga
lagstiftarna till att tillgripa än hårdare
straff för att nå önskad avskräckning.
Genom den kanoniska rätten kom
uppfattningen om kungadömet av Guds
nåde. Tankegången var den, att om en
konung inte på rätt sätt förvaltade det
ämbete , som Gud givit honom, så skulle

Gud hemsöka land och folk med fruktansvärda olyckor.
Med reformationen anammades den
s k formalprincipen , som innebar ett
återvändande till Guds klara ord . Följden blev inom rättstillämpningen , att
den mosaiska lagen fick ett stort inflytande och kom att medföra en djupare
brutalisering av rättstillämpningen . Luthers hustavla formade samhället, som
ett uttryck för Guds vilja'. Var och en
skall förbliva i sitt stånd och sköta vad
som honom åligger , ty denna indelning
hör till Guds skapelseordning.
Bibelns ställning som rättskälla stärktes efter reformationen , och detta kom
särskilt till uttryck i Karl IX:s stadsfästelse i den första tryckta upplagan av
Kristoffers landslag 1608, där det bl a
stadgades , att i högmålssaker, mened,
eder, blasfemi och sedlighetsbrott skulle
Guds lag gälla. I flera av de brott, som
bibeln stadgade dödsstraff, ansåg man
vid denna tid straffen vara för stränga.
För 1600-talets doktrin var huvudkällan Kristoffers landslag, den tillkom
1442, och den allmänna stadslagen , från
mitten av 1300-talet , vilka även för samtiden framstod som föråldrade . Det
svenska rättslivet kom att utveckla sig på
grundvalen av allmän lag och efter äldre
tiders lagstiftning, som kom att få ett
ökat inflytande i stormaktstidens medvetande.
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Den svenska rättsvetenskapen påverkades till en viss del av den naturrättsliga doktrinen, vars upphovsman
var Hugo Grotius (1583-1645). Efter naturrätten kom rätten ur det mänskliga
förnuftet och är därför ursprungligare än
samhället, oföränderlig och för alla folk
lika. Detta var det första steget att forma en allmängiltig grund för rätten utanför teologin.
Om vedergällnings- och avskräckningsprinciperna rigoröst tillämpats, hade en masslakt blivit följden. Vad som
hindrade detta var det vidsträckta bruket i högre instanser att nedsätta straffen, leutera. Leuterationen kom så
småningom att lagfästas men hade redan
på 1600-talet tagit sådana proportioner,
att 1643 års lagkommission klagade över
att underdomstolarnas domar hotade att
ringaktas. Man ansåg sig dock lättare
kunna dispensera från Sveriges lag än
från Guds lag, vilket fick till följd, att
dråp oftare benådades än t ex sedlighetsbrott. I humanitär riktning verkade också Olaus Petri domarregler genom bl a
sin regel att "det är alltid bättre att giva
en brottslig man lös än plåga honom som
obrottslig är".
straffrätten utgör ett belägg för klyftan mellan stånden. På botten av den
lärda argumentationen låg klasskillnaden , brottslingen förtjänade det värsta.

1685 års Sjöartiktar
De tidigaste bestämmelserna om krigsJagar finns i Sveriges medeltida borg- och
gårdsrätter för stormännens väpnade
män 'och i 1500-talets hovordningar.
Från dessa senare skapade man särskilda
krigsartiklar till krigsaktens bevarande
och under storhetstiden kom en mera
omfattande lagstiftning till stånd. De
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äldsta sjöartiklarna ingick i Gustaf Vasas
skepps- och sjörätter av år 1535 och
1559.
På militärstraffrättens område intog
Sverige en ledande ställning. Gustaf II
Adolfs krigsartiklar betraktades länge
som förebildliga i fråga om humanitet
och juridisk-teknisk nivå . Processrätten
framstod som det första verkliga systemet inom den europeiska rättsvården.
Artiklarna kom att upptas av många protestantiska länder i Europa. I jämförelse
med det kontinentala straffsystemet,
som mera monotont stadgade dödsstraff, var det svenska mera nyanserat .
De svenska artiklarna var för den skull
inte milda.
Omkring 60 år efter Gustaf II Adolfs
första publikation, fann Karl XI det nödvändigt att överse de gamla krigsartiklarna och utgav 1683 och 1685 sina omfattande militärlagar. Armen och flottan
skildes åt och 1685 utgavs sjöartiklar,
som inleddes av ett manifest som fastställer artiklarna till efterföljd och avslutas av ett edsformulär.
Innehållet i fråga om brott och straff
var lika med Gustaf Adolfs förordning
med utförligare bestämmelser när det
gäller dråp-, tjuvnads- och sedlighetsbrotten och en mer åtskillnad i bestraffningen mellan de olika militära graderna.
Till 1685 års artiklar fogades processuella bestämmelser. Här skall endast
den egentliga tortyren något diskuteras,
då den genom Krigsartiklarna 1683 och
Sjöartiklama 1685 förbjöds i Sverige. Inställningen till tortyren i Sverige var avvisande, och den kom aldrig att legaliseras. Orsakerna härtill var bl a nationalismen, som hindrade främmande rätt att
intränga; adelns motstånd mot ett institut, som kunde drabba dem själva i en

alltför enväldig konungs hand och till
slut inträngande av den mosaiska lagen ,
som inte hade något stadgande om tortyr. Guds straff undslipper inte den
skyldige, även om han skulle frikännas.
Trots förbud så framhärdade tortyren
och tillgreps i högförräderi-, trolldomsoch grova stöldmåL Gustaf III avskaffade tortyren definitivt.
Karl XI:s krigsartiklar av 1683 , kom
att ligga till grund för Peter den stores
krigsartiklar av år 1716, tillsammans
med Sjöartiklama 1685 kom de att utöva
inflytande på rättsväsendet utanför militärväsendeL Artiklarna skulle först och
främst tillämpas på militärer vid de allmänna domstolarna.
straffarterna i 1685 års Sjöartiklar var
för dödsstraffen: halshuggning , arkebusering och hängning. Bland kroppstraffen förekom bl a prygel, spö, kölhalning,
springa rå, gatlopp, rida trähäst, häkte i
järn och/eller på vatten och bröd. Bötesstraffet fick de mindre bemedlade förvandlat till ett kroppstraff enligt särskild
skala. Dessutom förekom: avsättning,
degradering på viss tid med tjänstgöring
som menig, soldens förlust och ärestraff.
Alternativa straff stadgades för vissa
brott eller straff efter omständigheterna.
De hårda kroppsstraffen var förbehållna manskapet. Domstolens möjlighet till
arbitrering, d v s de tillämpade ett mildare straff än vad lagen föreskrev, kom
alla grupper till del men gynnade i högre
grad ståndspersoner , genom att den gav
möjlighet till social differentiering . Officerare och underofficerare straffades
förutom med döds- eller fängelsestraff i
stället med böter, degradering eller avsked. För officerare gällde för vissa slag
av brott en särskild rättskälla , duellplakatet. Fängelse på vatten och bröd
ansågs mindre vanhedrande och var där-

för ett straff, som befälspersoner kunde
dömas till.

Idebakgrunden till
1700-talets lagstiftning
Naturrätten fick fäste i Sverige mot slutet av 1600-talet, men de naturrättsliga
spåren är svaga. Däremot fick den betydelse för utvecklingen av doktrin och
praxis under 1700-talet.
Vad som gav naturrätten inflytande på
1700-talets omvandling av samhällsinstitutionerna var dess ideer och juridiska
sätt att argumentera, som upptogs av
upplysningsmännen för att driva sina reformer och särskilt de humanitära på
statsrättens och straffrättens område.
I stället för det tidigare teologiska intresset trädde iden om att med förnuftets hjälp bilda sig en mening i alla möjliga frågor. Tidigare tiders tro och fördomar skulle kastas överbord . Upplysningsmännens kritik riktade sig mot de
bestående
rättsliga
institutionerna,
kamp mot tortyren och inskränkning av
dödsdomarna samt likhet inför lagen.
I kritiken mot straffrätten kan två
grupperingar urskiljas: denna som representerades
av
Montesquieu
(1689-1755), Voltaire (1694-1778) och
Beccaria (1738- 1794) vände sig mot den
teologiska vedergällnings- och avskräckningsprincipen. Viktig opinionsbildare var Montesquieus arbete "Om
lagarnas anda" , 1748, där en maktfördelningslära utvecklas inom vilken ram humanitära och sociala reformer skulle genomföras. Hans uppfattning att lagarna
var olika för olika samhällen, stämde inte med den naturrättsliga doktrinen och
Montesquieu kom härigenom att föregripa den historiska skolan . Beccarias arbete "Om brott och straff" , 1764, kom
att få stor betydelse. Han var motstån-
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dare till dödsstraffet, som han ansåg ineffektivt som avskräckningsmedel och
förordade i stället långa och hårda fängelsestraff. Motiveringen för dödstraffets
ineffektivitet var dels att det var oekonomiskt ur merkantilistisk synvinkel, genom att arbetskraft undandrogs samhället , dels genom tillvänjningen till hårda straff.
Den andra representerades av Filangieri (1752- 1788) med sitt arbete "Lagstiftningsvetenskapen", som utkom på
1780-talet. Han förespråkade förbättringstanken och var föregångsman för individualpreventionen.
Den teokratiska synen på straffrätten
hade kritiserats sönder av upplysningsmännen men hade jämnat marken för
Kants sekulariserade vedergällningslära ,
som på 1780-talet snabbt vann auktoritet
och kom att förändra opinionsläget. Vedergällningen blev enligt Kant en självklarhet, då brottet rubbade balansen i
världsordningen och måste därför straffas, för att denna skulle återställas .
De straffrättsfilosofiska teorier, som
uppställdes av Fichte (1762-1814) och
H e gel (1770-1831) kom att få betydelse
för den svenska straffrättsutvecklingen.
Fichte menade att rättsordningens primära uppgift var att reglera individernas
mellanhavanden för samhällets fortbestånd, och den som vägrade att underkasta sig skulle tvingas. Hegel hävdade
att vedergällningstanken borde ligga till
grund för straffmätningen. Från Kant,
Fichte och Hegel bevarades för framtiden att brottet alltid måste bestraffas
utan hänsyn till det praktiska kriminalpolitiska syftet.
Naturrätten blev upplysningsideologins rättslära, och inom straffrätten
kom filosofer som Montesquieu, Voltaire och Beccaria att utöva ett betydande
inflytande i Sverige . Eecaria influerade
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påtagligt Gustaf III:s reformförsök av
straffrätten . Vidare minskade betydelsen av vedergällningstanken såväl i praxis som i doktrin och lagstiftning. Överdomstolarna hade erhållit lagstadgad
bekräftelse på sin rätt att leutera straffen , varför det i lagen stadgade dödsstraffet sällan eller aldrig utdömdes. De
pietistiska strömningarna på 1780-talet
bidrog till en ny syn på samhället och
människorna, och härur utvecklades en
humanitärt inriktad individualprevention .
För ett verkligt genombrott av upplysningstidens straffrättsliga reformer var
Sverige för isolerat, och de som skulle leda utvecklingen var alltjämt fångna i den
ortodoxa ideologin. Bidragande var även
konservatismen, som uppkom som en reaktion på den franska revolutionen , med
sin skeptiska syn på människans förmåga
att snabbt reformera samhället. Det historiskt givna och av erfarenheten prövade var något värdefullt och fick inte förkastas . En reformering kunde därför endast ske steg för steg .

1798 års Krigsartiklar
1685 års lagstiftning bibehöll sig 1 over
100 år till 1795, då Gustav IV Adolfs nya
krigsartiklar till lands och sjöss utgavs,
vilka tre år senare ersattes med 1798 års
Krigsartiklar , i vilka man bröt med Karl
IX:s förfaringssätt att skilja land- och
sjöstridskrafterna.
straffarterna i 1798 års artiklar skiljer
sig mest i fråga om kroppsstraffen där
bl a kölhalning, springa rå och rida trähäst försvunnit, och att lindrigare disciplinbrott straffas extra judiciellt. Intrycken från häxförföljernas tid har mildrats genom att påföljden för förgöring
och trolldom utrensats . Fästningsstraffet
får allt större betydelse och kunde ut-

nik och väl av den omständigheten , att
klargörandet av ett skepp var en
omständlig och arbetsam procedur.
Straff som dessutom gick på ärans förlust och konfiskation av brottslingens
egendom stadgades för bl a förräderi i
dess olika former , ett icke soldatmässigt
uppträdande
inför fienden och myteri , se
straffarter och strafformer
nedan.
i 1685 och 1798 års artiklar
Dråp och mord straffades enligt
Dödsstraff
talianprincipen och kunde om dråpet avDödsstraffen i båda artiklarna verkställ- såg förman efterföljas av kroppens stegdes genom halshuggning , arkebusering ling.
eller hängning . Halshuggningen kunde
Rädslan för eldfaran ombord var allverkställas med svärd eller med bila. An- män och kommer till uttryck i den
vändandet av svärd kom ur bruk p g a mängd av stadganden vad avser brandbristande skicklighet hos utövarna. Vid farligt gods och tobaksrökande. Åstadhalshuggning med svärd knäböjde delik- koms eld genom oaktsamhet dömdes
venten, och bödeln skulle med ett hugg livsstraff.
avskilja huvudet, något som krävde
Hängning utdömdes särskilt för tjuvskicklighet. Vid användandet av bila föll nadsbrotten . Ex vakt som stal, stöld vid
fången på knä framför stupstocken och fara, stöld över ett visst belopp eller vid
lade halsen mot stocken. Avrättning smärre stölder och nu tredje resan. Även
med svärd ansågs finare än med bila, för överfall på neutrala skepp och övermen båda sätten tillsammans med arke- löpare som ertappades. Lika dödsstraff
busering ansågs inte skymfliga. Häng- tillkom myterister, men straffet var i huning däremot var en skymflig död och vudsak avsett för manskapet.
stadgades för särskilt föraktliga brott.
De olika dödsstraffen kom även till
Dödsstraff stadgades för uppsåtlig
användning vid upprepade mindre föresmädelse och blasfemi och gällde utan
seelser samt för sedlighetsbrotten .
nåd . Gäckeri med gudstjänsten skulle
Myteri och uppror , där deltagaranenligt 1685 års artiklar prövas av amiralitetskonsistoriet om blasfemi förelåg , om talet kunde vara stort, stadgades för anså var fallet föll den anklagade under stiftare och befälspersoner livsstraff i
kombination med ärans förlust och konsvärdet.
Samma straff utdömdes för de militära fiskation av deras egendom. För det delbrotten: ordervägran i krig , överfall på tagande manskapet gällde hängning för
förman, post som sov. Slagsmål med var tionde efter lottkastning och för de
blanka vapen straffades hårt p g a räds- övriga kölhalning . Efter 1798 års artiklar
lan för en utvidgning . Rymning från far- skulle de övriga avstraffas med 40 par
tyg i krig , båtsman som tog dubbel lega, spö och livstids fästningsarbete.
Lottkastningen var en gudsdom och
dråp på krigsfånge eller dennes lössläpett gammalt medel i rättsskipningens
pande.
Olovligt alarm straffades med livets tjänst. Det äldsta svenska stadgandet
förlust och orsakades av rädslan för pa- återfanns i Gustaf II Adolfs krigsartiklar

dömas på kortare tid eller livstid med eller utan arbete. Straffet ansågs hårt och
var ett benådningsstraff vid dödsdom. I
åtskilliga fall uppställdes i artiklarna latituder för att möjliggöra olika straff och
för att kunna socialt differentiera.
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av år 1621 men bestraffningssättet har
med säkerhet aldrig tillämpats.
Frihetsstraff

Till frihetsstraffen räknades fästning
med eller utan arbete , fängelse , häkte
och arrest. l början av 1600-talet var det
frihetsberövande momentet inte huvudsaken, utan det var det kroppsliga lidandet, som kom av svälten. När straffet under senare delen av nämnda århundrade
kom att utsträckas i tid , bortföll svältstraffet och återgick till frihetsstraff. Att
länge varit häktad var en strafflindrande
grund.
Fästningsstraff
Fästningsstraffet i kombination med
straffarbete har gammal tradition. Det
förekom som arbete på konungens gods
och gårdar. I slutet av 1600-talet började
rikets fästningar att användas för detta
ändamål och under 1700-talet blev straffet vanligt. straffarbetet hade karaktär
av neslighet och reserverades för manskapet. Vid sidan av detta fanns det som
förv andlingsstraff för böter.
straffet utdömdes enligt 1798 års
Krigsartiklar för officer och underofficer , som i fred vägrat lyda order. Här endast vid försvårande omständigheter
från ett halvt till fyra år följt av avsked.
Samma fästningsstraff drabbade alla kategorier , som vägrade undsätta nödställd. Officer och underofficer, som satte sig upp mot förman miste sina tjänster
och straffades med fyra år. Stöld i krig
renderade sex år med eller utan arbete
föregåpget av spö; i fred spö efter det
stulnas värde och två år på fästning .
Tredje resans rymning straffades med
spö och två år och vederbörande blir
ovärdig all kronans arbete. Den som
hjälpte rymmare och inte orkade med de
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utdömda böterna fick dessa omvandlade
till straffarbete. Den självstympare , som
inte hade tillgång till arbete för att kunna återbetala legan erbjöds arbete på
fästning.
Fängelse och häkte
Vanligt fängelse kunde avtjänas på fästning och var tillika med fängelse på vatten och bröd inte vanärande . straffet
kom därför till användning under
1600-talet i stor utsträckning för ståndspersoner , och det fungerade även som
förvandlingsstraff för böter.
Fängelse/häkte på vatten och bröd
kunde kombineras med " sitta i järn" .
Maximalt straff på vatten och bröd var
28 dagar, vilket bevisar hårdheten i straffet. Det räknades egentligen till kroppsstraffen.
Fängelse/häkte på vatten och bröd på
ett dygn utdömdes för manskap, som
försummade korum eller gudstjänsten;
för tredje gången ertappad med att ha
varit drucken på gudstjänsten för första
resans överfall på kocken.
Att klaga på maten eller att förbarma
sig över en kamrat , som dömts till vatten
och bröd genom att sticka till honom
extra mat , renderade samtliga överträdare med åtta dagar på nämnda kost.

Arrest

Arreststraffet var avsett för officerare
och underofficerare och avtjänades i regel inom förläggningen. Officerare kunde även dömas enligt duellplakatet till
detta straff för bl a slagsmål , trätor och
uppgörelser sinsemellan.
Enligt 1798 års artiklar avseende
manskapet kunde vid förmildrande omständigheter eller vid ringare förseelser
utdömas extra judiciell bestraffning ,

motsvarande senare tiders disciplinstadga, till bl a arrest .
I en del fall vad angår frihetsstraffen
uppställdes latituder för att möjliggöra
straff efter socialtillhörighet, men några
generella regler för straffens inbördes
förhållande gavs ej, utan det ankom på
domstolen .
Kroppsstraff
Spö- och prygelstraff
De redskap, som kom till användning vid
exekutionen var vid prygel i regel käpp
med en längd av omkring en meter och
10--12 millimeter grov och vid spöstraffet
två sammanbundna spön , därav benämningen par spö. Daggen var en tjärad
tågända på omkring metern med en
grovlek av 20--25 millimeter.
Enligt 1798 års artiklar började spöstraffet utbytas mot dagg , som kallades
för den "långa ändan " eftersom det var
den längsta ändan ombord. Anledningen
till utbytet berodde på att lämpligt material till spö började sina vid förläggningsorterna. Efter 1700-talets mera utvecklade syn på straffrättsskipningen
skedde utbytet först efter undersökningar med praktiska prov , där man försökte
mäta smärtan med daggstraff i jämförelse med spöstraff för att få fram en jämförelsetabelL
De brott som sonades med rygghuden
var t ex svordomar , försummelse av korum, för sen ankomst , ej utfört beordrat
arbete , med flit kastat bort mat och lånat båt utan tillstånd.
Straffen verkställda ombord benämndes: " prygel för masten ", " några slag för
masten" och "några slag af tjärutampen
för masten " . Masten var fock- eller stormasten vid vilken delinkventen bands.
På land hette det " spö för wäggen" eller
" hugg för pålen" . Pålen var en fast exe-

kutionsplats, som bestod av en på fundament upprest stock med fängelseanordning. " Mista rygghuden" kunde nog ske
ombord eller "iland.
I 1685 års Sjöartiklar var antalet slag
överlämnat åt domstolen eller åt exekutors godtycke. I 1798 års artiklar var antalet spö i de flesta fall angivet till 15- 40
par. 40 par spö var högsta kroppsplikt
och utdömdes för den som hytte åt förman , inkvarterad , som gick illa åt sin
husvärd , stöld av kronans egendom i
fält , tredje resans rymning från tjänsten i
fredstid och den som för tredje gången
ertappades med att sälja , byta eller förpanta sin utrustning .
Kölhalning
Kölhalning stadgades för överfall på
vakt , knivslagsmål, uppstudsighet mot
förman, stöld ur förråd . Som skärpning
för bl a tredje resans överfall på kocken
eller klagomål på maten, andra resans
olovliga tobaksrökande och andra resans
förstörande av utrustning. Eld genom
vårdslöshet så att skeppet förbränns och
vakt , som i krig sov , avvek eller uppträdde berusad straffades med tre kölhaJningar. Åstadkoms genom elden endast skada på skeppet, undslapp gärningsmannen med två haJningar . I ett
fall tillämpades straffet som förvandlingsstraff för styrmans och lots skadestånd , om de genom oaktsamhet satte
skeppet på grund.
Verkställande! av straffet tillgick enligt följande: runt delinkventens midja
fästs en göling skuren genom ett block
på storrånocken , och en annan göling
manad under fartygets botten och skuren genom ett block på den motsatta
nocken . Delikventen belastades med en
tyngd . Han upphissades i den göling ,
som gick till storrånocken , den under
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fartygsbottnen manade halades , och den
bestraffade dras under kölen och upp i
rånocken på fartygets andra sida . En
halning var verkställd . Vid passage av
kölen hände det ofta att den kölhalades
armar och ben krossades eller att nacken
bröts .
Straffet var att anse liktydigt med
dödsstraff och avsett för meniga . Det
kunde utdömas med tre haJningar för
brott, som stadgade livsstraff för officer.
Utgången av exekutionen berodde nog
också på hur hastigt denna verkställdes
och på hur hårt sträckt linan hölls .
Kölhalningen avskaffades 1755 men
har troligen inte tillämpats inom flottan
efter 1700-talets ingång.
Springa rå
Springa rå var ett straff, som i hårdhet
låg över några slag för masten och något
dygn i järn på vatten och bröd . De förseelser, som fick denna påföljd var övervägande brott mot ordningsföreskrifterna.
För tredje gången ertappas med att
uppträda berusad under gudstjänst,
kortspel om pengar, andra resans överfall på kocken , ilandföring av vapen, föra
bart ljus utan lykta, under förutsättning
att skada ej uppkom , sonades med tre
råspringningar. Samma straff mötte den
som vårdslösades med sin utrustning ,
första resan . Bondpermis över natten ,
slagsmål utan vapen och den båtsman eller bösseskytt , som bråkade på gatorna ,
slog sönder fönster, dörrar och hugg i
portar fick senare svalka sig i havet.
Råspringningen tillgick enligt följande : den som skulle genomgå straffet fastbands med sitsen till en träspak , som i
hans fot var fäst i ändan av en göling och
som löpte genom ett block på ena storrånocken . Delikventens armar sträcktes
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uppåt och bands vid gölingen. En kloss
vid denna hindrade hans fingrar att komma i kläm. Vid hans ena lår fästes en
tyngd och vid det andra en lina för inhalning. Därefter hissades han upp under nocken, gölingen lossades och mannen försvann i havet och halades in med
hjälp av linan .
Springa rå utdömdes maximalt tre
gånger och var ett straff i huvudsak för
manskapet. Det tillämpades under nästan hela 1600-talet.
Gatlopp
Gatlopp eller "dansa genom hasselskogen" stadgades bl a för : första och andra
resans stöld då böter ej kunde erläggas ,
att ej inom bestämd tid överlämnat
krigsfånge, rymning från kronans arbete ,
för sen ankomst efter permission, vakt
som slumrade till , ovarsamhet med eld
utan att skada uppkom, förstörande av
utrustning och manskap som festar tillsammans med överordnade och e j visade
dem tillbörlig respekt.
Gatloppsstraffet har i den militära
straffrätten spelat stor roll beroende på
lättheten att få folk till exekutionen. I
sjöartiklarna var antalet bestämt till
högst 300 man . Trots att straffet inte
stadgades för så många brott kom det till
livlig användning i praxis . Gatlopp fram
och tillbaka benämndes ofta varv.
Gatlopp var ofta förvandlingsstraff för
dödsstraff, då förmildrande omständigheter förelåg t ex ungdom, oförstånd .
Maximalt sonades livsstraff med nio gatlopp men har ibland försonats med endast tre. ståndspersoner dömdes ej till
detta straff, som var förbehållet manskapet.
Under 1700-talet kom straffet att undanträngas av spöstraffet , och då detta
innebar en större hårdhet uppstod behov

att reglera förhållandena dem emellan.
Nio varv motsvarade 40 par spö , tre slag
vardera paret , och den brottslige skulle
undergå straffet " updragen och ställd
emot wäggen" .
Rida trähäst
Rida trähäst stadgades för båtsman och
bösseskytt , som ej utfört beordrat arbete , uteblivande från den dagliga uppställningen och försummelse av vakttjänst . I
1798 års artiklar döms till extra judiciell
bestraffning.
Trähästen bestod av en bock med
skarpkantad ås på vilken syndaren fick
sitta viss tid. För att öka hans möda belastades hans fötter . Bestraffningen
verkställdes på land även om straffet var
utdömt till sjöss.
Stympning
stympningsstraffet var det strängaste
kroppsstraffet av utpräglad talionkaraktär, och var som självständigt straff helt
ur bruk. Det utbyttes i regel mot spöstraff eller gatlopp. stympningen förekom dock som skärpning av dödsstraff.
I 1685 års artiklar är skärpningsstraffet
ej specificerat men däremot i 1798 års
artiklar. De brott där avhuggning av höger hand med åtföljande halshuggning
stadgades var: attack ur försåt eller dråp
på förman eller kamrat , förräderi och
upplopp . straffet är ett s k speglande
straff, som symboliskt vill åskådliggöra
själva brottet. Här den hand som utfört
dådet. Vid bl a förräderi och upplopp
tillkom stegling, som innebar att kroppen fyrdelades - parterades - och att huvudet och handen tillsammans med
kroppsdelarna uppsattes på stakar eller
på horisontellt ställda hjul. Detta förfaringssätt var ett skamstraff, efter döden, som till sin konsekvens fick att

kroppen inte kom i vigd jord med kyrkans välsignelse.
Böter och övriga straff
Böter
Reformationen ledde till att bötesstraffen inskränktes och i samma riktning
verkade senare tiders utvidgning av frihets- och kroppsstraffen.
Ex. på bötesstraff:
Officer, som svor och missbrukade
Guds namn fick böta till fattigkassan,
och uteblev han och underofficer från
korum, kostade det en halv daler silvermynt. Sköts onödiga skott ersattes dessa
första gången med 15 daler per skott och
andra gången dubbelt.
Enligt 1798 års artiklar tillkom vid
missbruk av Guds namn offentlig avbön,
se nedan .
Inkvarterad officer och underofficer,
vilka skadade sin husvärd fick enligt hänvisning till den allmänna lagen betala
dubbla böter.
Förlust av sold
Gäckeri i oförstånd med gudstjänsten
och präst, som försummade korum straffades enligt 1685 års artiklar med soldens
förlust i en till två månader. Samma
straff led officer, som utan tillstånd lånade båt, rökte på ej tillåten plats, uppträdde berusad ombord och den underofficer, som till egen nytta använde sig
av manskapets arbetskraft. Den officer,
som var ovarsam med eld, så att skada
uppkom och den präst som försummade
gudstjänst och att besöka fångar, miste
båda solden i sex månader .
Soldens förlust kunde även som bistraff utdömas vid grövre förseelser.
Förlust av tjänst
Tjänstens förlust drabbade den, som
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släppte in obehöriga på varvet , avgav för
tidig eld , sköt över egna fartyg , tredje
resans onödiga skott samt för officer ,
som var otillbörligt hård mot manskapet.
Enligt 1798 års artiklar drabbade straffet präst , som tredje resan försummade
gudstjänst och fångar samt uppträtt berusat i predikan och bön. Samma påföljd
för den officer , som i fred ej efterlydde
order, olovligt lämnade riket, uppträdde
berusad på vakt och för den underofficer , som ofredade rus t- eller rotebönder
och för tredje resan utnyttjade sin förmansställning fö r att begära gåva av underställd.
Tjänstens förlust kunde även kombineras med avsked. Ett straff i nära anslutning var förvisning , utan avsked , som
utdömdes för tredje resans fylleri avseende präst eller officer.
Degradering

Degradering på viss tid innebar enligt
1685 års artiklar att under degradationstiden tjäna som menig och i en del fall
med förlust av gradens lön. Straffet avtjänades inte vid det egna förbandet . För
högre officer tillämpades i stället suspension .
Straffet utdömdes i 1685 års artiklar
för officer, som var drucken på vakt med
en månad och i 1798 års artiklar blev
straffet tre månader. För vådeld , som
släcks , förutom skadeersättningen , blev
påföljden sex respektive två till sex månader.
Den officer och underofficer, som klagade på förman utan anledning fick begrunda överordnads svåra lott i sex månader. Underofficer, som utan tillstånd
lånade kronans båt eller förråd fick ett år
och samma straff utdömdes vid för sen
ankomst från permission .
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Den officer , som var utrikes måste årligen informera sin chef om uppehållsort
annars två månaders degradahon vid
hemkomsten.
Permanent degradering förekom, och
det drabbade korpral , som hade att undergå spöstraff eller gatlopp .
Allmänt kan dock sägas att 1600-talet
såg mer genom fingrarna med fylleribrott än 1700-talet , som däremot var
mildare i sin bedömning av brott begågna i oförstånd .
Suspension
Suspension omnämns i 1798 års artiklar
för drucken präst , första och andra resan
med en månad . Officer , som i oförstånd
ifrågasatte order straffades med sex månader , och om han i alltför upprymd
stämning slog ut fönster och hugg i dörrposter , så fick han vila från tjänsten i två
månader .
Ärestraff

Ärestraffen var i regel bistraff kanske
med ett undantag vid bestraffning av
överlöpare, där det blev bistraff först när
överlöparen ertappades . Hans namn
skulle anslås på galgen eller på skampålen , och i och med denna handling hade
hans namn smittats med dessa platsers
oberörbarheL
Ett helt tillintetgörande av brottslingen skedde vid de brott , som straffades med förlust av liv, ära och gods
t ex: myteri , förräderi och feghet inför
fienden. Brottslingens fysiska , medborgerliga och ekonomiska existens utplånades.
I 1685 års artiklar förbjudes den som
är dömd skälm eller hanterad av bödeln
att vara bland skeppsfolk.
Ärans förlust tillika med spö drabbade

den som förfalskade pass eller andra
handlingar.
Ett särskilt ärestraff var avbönen , ett
skamstraff, som tillämpades som bistraff
för brott mot gudstjänstordningen , smädelser och motsvarande brott. Avbönen
ägde rum vid gudstjänsten eller vid korum . Den officer, som på drucken kaluf
missbrukade Guds namn dömdes att
mista solden viss tid och till offentlig avbön .
Förlust av äran kunde endast återfås
genom kunglig nåd .
straffen under ovanstående huvudrubrik kunde utdömas isolerade eller i
kombination inom gruppen eller med annat redovisat straff.

Den straffrättsliga ideutvecklingen
under 1800-talet
straffsystemet och straffrätten hade under 1800-talet påverkats av århundradets
rörelser och genomgått genomgripande
förändringar i riktning mot en humanisering. De straffteorier, som nu var aktuella, hade kommit fram på 1700-talet.
Revolutionsriksdagen 1809- 10 och de
liberala tankar, som där kom till uttryck
fick till resultat , att 1811 tillsattes en
kommitte, som bl a fick till uppgift att
arbeta för en reform av straffrätten . Rätten framstod som föråldrad med hänsyn
till de förändringar , som ägt rum under
inflytande av upplysningsfilosofin och
det liberala åskådningssättet. Några beslut på straffrättens område togs inte, då
man mötte motstånd från Karl Johan ,
som på nära håll hade bevittnat förändringar av samhället och lärt sig uppskatta
allmänt lugn och säkerhet.
Under restaurationen efter Napoleonkrigen kom läran om kungadömet av
Guds nåde att gå mot en förnyelse . Resultatet blev att nationalismen och legiti-

mitetsprincipen betonades i opposition
mot upplysningsideerna .
Den politiska kampen under 1800-talet kom att stå mellan liberala och konservativa. De konservativa hävdade
statsmaktens intresse gentemot individen, medan de liberala ville ha en statsmakt med huvuduppgift att trygga rättssäkerheten, statens väktarralL
Under 1820-talet växte i Sverige fram
ett liberalt parti , och efter Karl XIV Johans död genomfördes flera liberala reformer. Liberalern a stod under inflytande av Benthams (1748-1832) ideer. Denne menade att lagstiftningens mål borde
uppställas efter principen största möjliga
lycka åt största möjliga antal. Några naturliga rättigheter existerade inte och ej
heller tanken på staten som ett organiskt
väsen . Benthams förtjänst låg däri , att
han betonade , att lagstiftningen borde
tillgodose praktiska behov . Mot den historiska skolan, se nedan , betecknade
Bentham ett framsteg. Lagstiftningens
uppgift kan inte vara att uttrycka en
rättsuppfattning , som succesivt vuxit
fram . Bentham var föregångare till Mill
och Spencer.
Den historiska skolan vars ledande
gestalt var Savigny (1779- 1861) hävdade , att rättsutvecklingen inte skall påskyndas genom tillskapandet av lagreformer, utan hänsyn skall tas till de historiska betingelserna. Äldre rättskällor
drogs fram , för att genom historisk analys skapa förståelse för den gällande rätten , som var ett uttryck för folksjälen
d v s den historiskt givna rättstraditionen. Skolan var således motståndare till
förhastade lagreformer, och på så sätt
stärkte den de konservativa krafterna ,
som var motståndare till liberala lagreformer .
En konsekvens av den historiska skolans syn på den bestående rätten blev ,
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att denna ansågs värdefull i sig , som ett
uttryck för tidigare generationers samlade erfarenhet. Genom detta legitimerades den bestående och tillämpade räten - lagpositivism-rätten gällde därför
att den gällde , en vanlig uppfattning i
Europa under 1800-talet.
Den naturrättsliga uppfattningen om
rättens grund var, att den stod på det
mänskliga förnuftets , medan den historiska skolan menade , att den var att
söka i det historiskt nationella . I Sverige
gav Geijer (783-1847) och Hans Hierta
(1774--1847) uttryck för skolans ideer.
Förbättringstanken spelade nu en
dominerande roll, avskräckningen var
för den skulle inte övergiven. Feuerbach
(1775-1833) nyanserade avskräckningen
och var upphovsmannen till den s k medelbara avskräckningen . Hotet om straff
skulle vara större än den vinst , brottslingen kunde få genom att begå brottet.
Filosofen Kant (1724--1804) kom att
påverka den svenska straffrätten genom
att ge vedergällningstanken en ny renässans. Vedergällningen blev straffets
självklara syfte, och denna åskådning
höll sig fram till senare delen av 1800-talet. Kants straffteori modifierades i vissa
avseenden av H e gel (1770--1831), men
kvar stod som straffets uppgift att vedergälla brottet och därigenom utplåna den
negation i rättsordningen , som brottet
inneburit.
Humaniseringen av rättsskipningen
stod på liberalismens program , och
Oscar I tog viktiga initiativ. Oscars liberala program omfattade i stort ekonomiska och humanitära frågor, och som
kronprins utgav han 1840 anonymt en
bok om straffrättsliga frågor. En stark
tilltro fanns till frihetsstraffets och särskilt cellstraffets förbättrande verkan på
den dömde, och Oscar propagerade för
philadelphia fängelser , som ursprungli-
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gen innebar att fången hölls inspärrad i
enmanscell utan kontakt med yttervärlden och utan något arbete. Systemet
modifierades senare genom att isoleringen lättades, fången fick ta emot besök
och utföra arbete i cellen.

Partiella reformer fram till
1868 års Strafflag för Krigsmakten
Gatloppsstraffet avskaffades 1812 , men
där det stipulerades omvandlades det till
prygel att verkställas på land och ombord med dagg. Mot nio gatlopp eller 40
par spö svarade 100 prygel eller dagg.
Den dömde fick maximalt mottaga 50
dagg- eller prygelslag per dag. straffet
exekverades över sätet på byxorna och
skulle vara verkställt inom tio minuter.
Samtidigt med gatloppsstraffets avskaffande försvann degradationsstraffet för
officer och underofficer och ersattes med
suspension eller arrest beroende på
tjänsteställning. Spö- och skamstraffen
försvann definitivt 1855.
Böter, prygel och dagg kunde enligt
en förordning av år 1841 förvandlas till
fängelse på vatten och bröd .
Genom en förordning av år 1859 räknades som ordningsmål bl a : uteblivande
från vakt och tjänstgöring, larmskotts
olovliga lossande , obehöriga, som lämnades tillträde ombord , dubbel värvning, post som sov eller befanns drucken, försummande av gudstjänsten, för
sen ankomst från permission, bärande av
bart ljus, rökning på ej tillåten plats, försäljning eller förpantande av utrustning
och manskapets spel om pengar .
Bestraffningarna var uppdelade på de
olika personalkategorierna officer, underofficer och manskap med olika hårdhet vad beträffar arrest. För manskapet
gällde en fjärde grad med 25-40 prygel.
1864 års lagstiftning ledde till en full-

ständig omarbetning av hela militärlagstiftningen. Någon speciell straffteori låg
ej till grund , utan straffet skulle ha en
preventiv funktion och den av Kants utformade vedergällningsteorin. På dessa
grunder tillkom 1868 års militärstrafflagstiftning - Krigslagen och disciplinstadgan.

1868 års strafflag
för Krigsmakten
straffarterna i 1868 års strafflag var:
dödsstraff; frihetsstraff - straffarbete
fängelse eller mörk arrest ; böter; av~
sättning eller förlust av tjänst och disciplinstraff enligt särskild stadga.
Dödsstraff
Dödsstraffet verkställdes genom arkebusering eller halshuggning, som under sjötåg kunde ersättas med arkebusering .
Straffet var alltid fakultativt, och i och
med detta har den svenska rätten definitivt brutet med Moses lag - give liv
för liv.
Livsstraff i kombination med förlust
av medborgerligt förtroende stadgades
bl a för : förräderi, överlöpande, trolöshet, uppgivande av fartyg, feghet och
uppror inför fienden, ordervägran, rån
och stöld eller skadegörelse i krig på kronans egendom .
Utvecklingen av folkrätten under
1800-talet hade påverkat bestämmelserna om plundring, fångar och handlingar
mot fientliga personer och egendom.
Om grovt våld förevarit vid plundring,
kan vid dödlig utgång upphovsmannen
straffas med livets förlust.
Frihetsstraff
straffarbete
Livstids straffarbete var benådnings-

straffet för livsstraff, och i övriga fall
stadgades det med ett år till livstid.
Livstids straffarbete utdömdes för anstiftare till uppror och våld mot kronans
personal och egendom. Sex till tio år
ådömdes anstiftare till rymning , lindrigare fall av ordervägran inför fienden , den
som ytterligare skadade sårad fånge och
vakt som stal bevakat gods i krig.
Vid olovlig sammankomst med upprorsuppsåt, dock att sammankomsten
upplöstes vid order, straffades anstiftare
med ett till tre år. Om den ej upplöstes,
fick anstiftare tre till sex år och övriga
deltagare ett till tre år. Rymning från
fartyg i krig bestraffades med två till sex
år , stöld från krigsfånge eller sårad gav
samma påföljd . Stöld från kronan i krig
gav ett till fyra år och från kamrat ett år.
Vakt som stal bevakat gods i fred dömdes till ett till fyra år.
För den officer eller underofficer som
dömdes till straffarbete eller svårare
straff följde avsättning.
Fängelse och arrest
För officer och underofficer gällde , att
de avtjänade fängelsestraffet i enskilt
rum. För manskap, som dömts till maximalt sex månaders fängelse, förvandlades straffet till mörk arrest, enligt särskild tabell. Ex.: sex månaders fängelse
motsvarade 30 dagars mörk arrest, som
avbröts efter fem dagar med en dags vistande i ljust rum. Denna ljusa dag inräknades ej i den dömda strafftiden som
i detta exempel blev sex dagar län~re.
Deltagare i olovlig sammankomst,
utan upprorsuppsåt, som upplöstes på
befallning, straffades med sex månaders
fängelse. Den officer eller underofficer
som givit tillstånd till sammankomst:
som tog sig omaket att kommentera
krigföringen, dömdes till fängelse och
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avsättning . Manskap , som återfallsrymde fick vid fasttagandet sex månader och
samma straff erhöll den som klagade
utan anledning.
Oförsiktighet med eld ombord gav sex
månader , och den som sålde eller förpantade sin utrustning och ertappades
för andra gången dömdes till samma
straff. Självstympare kan dömas till fängelse i två år och samma straff drabbade
officer eller underofficer , som lämnade
sina poster, gällde dock e j i fiendens närhet. Befälhavare straffades för samma
brott dubbelt.

Böter, avsättning och
förlust av tjänst
Böter förvandlades till fängelse på vatten och bröd.
Avsättning oftast i förening med annan påföljd drabbade officer eller underofficer , vilka begick förseelser av karaktär heder och ära. Ex .: rymning , förlolämpande och utmanande av förman ,
undanhållande av krigsbyte , stöld , bestraffande av oskyldig , tvingande av underlydande till arbete eller sammanskott
till egen vinning samt osant intygande.
Förlust av tjänst på viss tid ådömdes
officer eller underofficer , vilka tog sig
olovlig bestraffningsrätt , och samma
straff drabbade den befälhavare , som begick militärens klassiska brott att låna
utrustning för att dölja brist vid mönstring.
Som bistratt till ovan redovisade straff
fö rekom förlust av medborgerligt förtroende , för alltid eller på viss tid .
Dödsstraffen , som förvandlades till livstids straffarbete medförde denna extra
påföljd för alltid, medan för de kortare
straffen påföljden kunde vara temporär.
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Disciplinstadgan
Disciplinstadgan till 1868 å rs Strafflag
överensstämde i stort med förordningen
om ordningsmål av år 1859. Den fjärde
gradens prygelstraff har försvunnit. För
mindre förseelser t ex.: oarter , slöhet eller dryckenskap kan enligt stadgan
exercis , extra vakt , handräckningstjänst ,
kasernförbud och innehållandet av
brännvinsportion elle r tobakspengar utdömas.

Sammanfattning
De två principer , som behärskade straffrätten in på 1800-talet, var den religiöst
förankrade vedergällnings- och den ur
militärrätten framsprungna avskräckningsprincipen , vilka principer formade
de straffrättsregler, som styrde samhällets medlemmar efter gällande rättspolitiska värderingar.
Dilemmat för lagstiftaren var , att hårda straff medförde risk för att befolkningen skulle förråas , och därmed måste
ännu hårdare straff tillgripas för att avskräckningen skulle bibehållas. Vidare
kunde straffrätten tjäna som vapen i en
enväldig konungs hand . Tortyren, trots
förbud , tillgreps vid majestätsbrott och
högförräderi.
Med reformationen kom den mosaiska
lagen att få stort inflytande och medförde en brutalisering av rättstillämpningen. Om vedergällnings- och avskräckningsprincipen rigoröst hade tillämpats , hade en masslakt blivit följden.
Vad som hindrade detta var överdomstolarnas bruk att leutera , ett bruk , som
senare kom att bekräftas i lag. I samma
humanitära riktning verkade domarreglerna. Följden blev en diskrepans under 1600- och 1700-talet mellan lagstadgade och verkställda straff, och den inskränkning av dödsstraffen , som senare

ägde rum , var en anpassning till leuterationspraxis.
Sverige intog en ledande ställning på
militärstraffrättens
område
under
1600-talet genom processrätten och sitt
nyanserade straffsystem till skillnad från
kontinentens mera monotona dödstraffpåbud. Karl XI:s artiklar kom att ligga
till grund för Peter den stores krigsartiklar av år 1716.
Det första försöket att skapa en allmängiltig grund för rätten utanför teologin togs av naturrätten , som kom att
påverka svensk doktrin och praxis under
1700-talet. Upplysningsmännen Montesquieu , Voltaire och Beccaria upptog
naturrättens ideer om det mänskliga förnuftet och dess argumentationsteknik.
Deras straffrättsideologi avvisade den
teokratiska vedergällningsläran, men deras reformkrav motiverades i första hand
utifrån en merkantilistisk syn på dödsstraffen och avskräckningsmetodernas
ineffektivitet. Eecaria rekommenderade
långa och hårda fängelsestraff och kom
påtagligt att påverka Gustaf III .
Varken Montesquieu, Voltaire eller
Beccaria anförde förbättringstanken,
som motivering för straffreformerna,
utan den infördes av Filangieri och tanken kom att understödjas av de pietistiska strömningarna på 1780-talet.
Upplysningstidens straffrättsliga reformer kom inte att slå igenom i Sverige ,
och orsakerna härtill var bl a reaktionen
på den franska revolutionen och den
konservatism som blev följden samt
Kants vedergällningslära , som kom att
vända opinionen. Både lagstiftning och
doktrin var ideologiskt bundna till vedergällnings- och avskräckningsprincipen, och kyrkan verkade återhållande.
ståndssamhällets skiktning av befolkningen visade sig i strafformerna. De
hårda kroppsstraffen var förbehållna

manskapet , men de kunde mildras genom domstolens arbitrering.
Reformationen kom att medföra inskränkning av bötesstraffen och i samma
riktning verkade utvidgningen av frihetsoch kroppsstraffen. straffarterna i 1685
och 1798 års artiklar skiljer sig mest i fråga om kroppsstraffen. Latituder har i åtskilliga fall uppställts för att ge variation
i straffskalan. Latituder har i åtskilliga
fall uppställts för att ge variation i
straffskalan och för att kunna socialt differentiera. Latitudsystemet höjde rättssäkerheten , då tidigare ett prygelstraffs
hårdhet var överlämnat åt exekutor .
Först under 1800-talet kom upplysningsicteerna att vinna gehör för en reformering av straffsystemet. Förbättringstanken spelade nu en dominerande
roll och med framväxten av ett liberalt
parti , som verkade för en humanisering
av rättsskipningen, inträffade så småningom de stora förändringarna. Fördröjande var den politiska kampen mellan
liberala och konservativa , som argumenterade mot förhastade lagreformer och
fick stöd av den historiska skolans teori
om rättstraditionen . Följden blev att vägen till en allmän straffrättsreform kom
att gå fram på de partiella reformernas
väg.
Till grund för 1868 års strafflag låg
iden om straffets preventiva funktion
och Kants vedergällningslära. Den största förändringen till tidigare artiklar var ,
att dödsstraffet alltid var fakultativt och
därmed var brottet med Moses lag definitivt. Vidare hade de sista resterna av
gudsdom försvunnit tillsammans med de
speglande straffen.
Manskapets privilegium att undergå
kroppsstraff har borttagits, och med
disciplinstadgans införande var de tidigare kroppsstraffen ersatta med arrest av
olika hårdhet.
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De kyrkliga skamstraffen var slopade ,
men kvar stod som bistraff till myteri
och förräderi förlust av medborgerligt
förtroende.
Den stränga påföljden i de tidigare artiklarna även för ringa brott visade tjänstens hårdhet och kanske ett stort mörkertal. När en brottsling väl ertappades
blev ett strängt straff nödvändigt för att
hålla avskräckningen vid liv. Inslag i
straffrättsskipningen av kriminalvård förekom inte, därtill var samhällets resurser för små , men framförallt saknades
den ideologiska motiveringen.
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Debatt
Reflexioner med anledning av artikeln "Torpedtekniken idag"
(Tidskrift i Sjöväsendet N:r 2 1987.)

SIMRAD
HYDROFONER
och

EKOLOD

Generalagent i Sverige

N~ UTI&

Tidskrift i Sjöväsendet läses även av icke-fackmän och Sjöväsendets företrädare ser säkerligen gärna fler sådana läsare .
I rubricerad artikel heter det " Dessutom
har ett helt nytt område öppnat sig genom torpedens användning i ubåtsjakt ,
vilket ej förekommit före eller under
VK2".
Den lekman som läser detta påståe nde
kommer - alltefter insikter i historia finna det intressant, egendomligt , häpnadsväckande och/eller felaktigt . Vad
som avses är: Det är först efter VK2 som
man konstruerat torpeder speciellt avsedda för ubåtsjakt, antiubåtstorpeder ,
som kan skjutas fr ån såväl övervattensfartyg som ubåtar. Därtill kommer att
torpeder avsedda att träffa ubåtar numera kan göra detta på betydligt större
djup än periskopdjup .
Artikeln nämner ej ordet TORPEDBATTERI (för skjutning , ej för strömförsörjning).
Detta faktum och det ovan citerade
påståendet innebär , att den läsare kan
misstänka att även övriga , mer svårkontrollerade, uppgifter kan vara felaktiga
eller ofullständiga och därför avstår från
att studera artikeln närmare. Därmed
går läsaren miste om värdefull information .

Skeppsbron 3 : 411 21 Göteborg C : Telefon 031-11 12 00
Ubåtsjakt med ubåt under VKl och VK2
Detta ämne hör egentligen ej hemma under rubriken "Torpedtekniken idag"
men tas upp här pga citatet ovan. Dessutom kan det vara intressant att göra en
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"historisk-statistisk'' återblick om än
kort.
Under de båda världskrigen användes
ubåtar flitigt vid ubåtsjakt. Sammanlagt
sänktes drygt 90 ubåtar med torped
skjutna från ubåt. Författaren till detta
inlägg drar sig osökt till minnes den första bok i ämnet han läste som skolpojke:
"Ubåt mot Ubåt". I denna skildras bl a
hur tyska ubåten UB14 med torped
sänkte engelska ubåten E20 i Marmarasjön 1915. Under VK1 sänkte tyska ubåtar ytterligare två engelska och engelska
ubåtar sänkte 17 tyska. Tyska ubåtar
sänkte en rysk och två franska . En
fransk ubåt sänkte en tysk. En italiensk
ubåt sänkte en österrikisk-ungersk. Österrikisk-ungerska ubåtar sänkte två italienska.
Som ett intressant kuriosum kan nämnas , att för att skrämma tyska ubåtar
från at t förstöra engelska trålare (med
artillerield , ej med dyrbara torpeder)
lanserade engelsmännen en ny teknik:
man lät en i en fiskeflotta ingående trålare bogsera en ubåt i uläge. När så en tysk
ubåt började beskjuta trålarna släpptes
bogseringen och den engelska ubåten
kunde ostörd torpedera den tyska. Två
tyska ubåtar sänktes på detta sätt under
VKl. (Engelsmännen nådde härmed sitt
syfte: att avskräcka tyskarna från att anfalla den för livsmedelsförsörjningen så
viktiga fiskeflottan.)
Mot slutet av VK1 utvecklade den
engelska flottan en speciell "antisubmarine submarine" , d s k R-klassen.
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Denna kom dock för sent för att hinna
göra någon insats . En ubåt av denna typ
fick i oktober 1918 in en fullträff på en
tysk ubåt , men torpeden detonerade inte.
Under VK2 utvecklade man på engelskt och amerikanskt håll ubåtar speciellt avsedda för ubåtsjakt , nu benämnda " hunder-killer submarines" . U nder
VK2 sänkte engelska ubåtar 13 tyska (av
1162 insatta) och 18 (!) italienska samt
två japanska ubåtar. Amerikanska ubåtar sänkte 16 japanska att jämföra med ,
att japanska ubåtar endast sänkte en
amerikansk ubåt och en rysk (som togs
för amerikansk) samt en holländsk. Tyska ubåtar sänkte tre engelska, två franska och två ryska. Italienska ubåtar sänkte två ryska (i Svarta Havet!) och en engelsk. Inom loppet av tio dar hösten 1942
lyckades tre finska ubåtar under en särskild antiubåtskampanj att sänka var sin
rysk ubåt (varav dock en genom rammning!). Ryska ubåtar sänkte tre tyska .
En holländsk ubåt och en norsk ("Ula")
sänkte var sin tysk ubåt.
Ett intressant inslag i ubåtsjakt med
ubåt utgör ett engelskt försök. En i augusti 1941 kapad tysk ubåt (U570) - ett
faktum man lyckades hemlighålla så
länge kriget varade - sattes som HM
Submarine Graph i oktober 1942 in i jakten på tyska ubåtar i Biscaya (på väg till
eller från sina franska baser). Man hoppades att i övervattensläge utseendet
och i undervattensläge propellerljudet
skulle medföra, att tyskarna tog Graph
för tysk . Den 21 oktober 1942 sköt
Graph en torped - som detonerade mot en tysk ubåt (U333) . "Everyone in
the British submarine heard noises . It
was assumed that the German U-boat
must have been sunk and a signal was
sent off to that effect" . I själva verket
missade torpeden, men när den tyska
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ubåten efter torpeddetonationen satte
full fart åstadkom den en mängd märkvärdiga ljud. Dessa berodde på skador
erhållna vid en träffning med engelska
övervattensfartyg. Bristande förtrogenhet med materielen försvårade Graphs
användning i engelsk tjänst.
Under VK2 påverkades torpedtekniken av två genombrott:
(1) Den tyska målsökande torpeden
" Zaunkönig" (eller "TV") - med akustisk målsökning och magnetisk utlösning
- införd "mot slutet av VK2" enligt årsberättelsen.
Dess första offer blev den amerikanska fregatten " La gan", totalförstörd (ej
sänkt) genom träff av U270 den 20 september 1943. I icke-tysk litteratur är
Zaunkönig mer känd under det namn,
som engelsmännen gav den: "Gnat" . Av
610 skjutna dylika tyska torpeder träffade ca 30 %. Missarna berodde först på
materielfel , sedan på motmedel (bogserade bullerbojar) . Engelsmännen utvecklade sin egen målsökande torped
"Fifo" . Den amerikanska motsvarigheten kom först efter kriget.
(2) Den i ordets egentliga betydelse
verkliga undervattensfarkosten - med
hög fart och lång uthållighet under vatten -togs i aktiv tjänst av tyskarna först
1945.
Denna ubåtstyp , som successivt kom
att ersätta all världens "dykubåtar" ,
bygger på en holländsk uppfinning
" snorkling" (som tyskarna kom över
1940 men sent utnyttjade), som möjliggör lufttillförsel i uläge och därmed fortsatt drift av dieselmaskineri , laddning av
el-ackumulatorer och vädring av ubåten .
Allt detta är elementa för fackmannen ,
men kanske av intresse för lekmanaläsaren och medtaget för fullständighetens
skull.
Rekordet sattes av U977 som snork-

lade under 66 dygn (maj -augusti 1945)
under förflyttning från Tyskland till Argentina. (Detta rekord slogs 1960 av
amerikanska atomubåten "Triton" med
84 dygn i sträck i uläge .)

och erforderligt minimidjup för lyckad
skjutning (Detta senare bör kunna minskas när man fått fram den lätta torped ,
som är undet utveckling). Fördelarna, ej
rangordnade , är dock många:

Torpedbatterier
I en artikel betitlad: "Undervattensvapen mot ubåtar" (Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift , l.
häftet 1986) nämner överingenjör Stefan
Lamnevik (FOA) under rubriken "Hur
kommer stridsdelen till målet" bl a
exemplen: "antiubåtstorped - landbas"
och "torped - fast undervattensläge" ,
m a o torpedbatterier.
Att Sverige inte håller sig med detta
vapen kan inte utgöra ett tillräckligt skäl
för att inte behandla det i en kvalificerad
årsberättelse över torpedteknik. I själva
verket finns god anledning att analysera ,
varför Sverige ej prioriterar detta vapen.
Sverige har haft ett torpedbatteri vid
Oxdjupet och medverkat vid tillkomsten
av ett annat, nämligen det som vid sekelskiftet- alltså under unionstiden - installerades vid Oslofjorden . Trots sin ålder var det detta som den 9 april1940 genom två torpedträffar sänkte den tyska
tunga kryssaren "Bliicher"- (denna träffades även av två 30,5 cm och ett flertal
15 cm projektiler , som åstadkom stor
förödelse , men som inte hade sänkande
verkan .) Härigenom motiverades norrmännen att satsa på detta försvarsmedel , som idag utgör en viktig komponent
i det norska kustförsvaret .
Tyskarna anlade under VK2 flera torpedbatterier vid Bälten och Öresund.
Överhuvudtaget lämpar sig detta vapen
vid farledsförträngningar som komplement till artilleri, robotar och minor etc .
Som alla vapensystem har torpedbatterier sina begränsningar: räckvidd, fart

- Om torpedens utskjutning sker från
plats under vattenytan elimineras de i
årsberättelsen påtalade olägenheterna
vid vattenanslaget och den därpå följande första delen av undervattensbanan .
- Torpedbatterier är lätta att förflytta
till i förväg förberedda utskjutningsplatser (ev med utnyttjande av för ändamålet avsedda containrar).
- Torpedbatterier är svåra att upptäcka
genom avsaknaden av synliga fortifikationsanläggningar (som därtill
skulle vara mer eller mindre lätta att
slå ut från luften eller med landstigen
trupp).
.
- Eldledning, radar , hydrofoner etc "utlokaliserade" och därmed ej röjande
för torpedbatteriet
- Inga röjande mynningsflammor.
- Personalsnål bemanning (dock behövs
kvalificerad torpedtekniker för underhåll och klargöring).
- Låga driftskostnader.
- Återanvändning av övningstorpeder.
- Hög träffsannolikhet genom trådstyrning och målsökning.
- Stor sprängladdning.
- Träff under fartygs vattenlinje , dvs
regel sänkande verkan.
- Liten störningsrisk.
- Stor tillgång på torpedtuber från utrangerade jagare (Här finns ju en historisk parallell i det att KA en gång i
tiden övertog 15 cm kanoner från
skrotande pansarskepp).
- Det finns ett mycket stort lager av
fullt användbara torpeder, däribland
många helt moderna, som ett resultat
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av flera tiotals år av inhemsk tillverkning (och mycket liten förbrukning skjutning med stridsladdning sällsynt).
Vissa av de moderna torpederna lämpar sig för ombyggnad till självgåe nde
minor.
- Hög allmän politisk acceptans p g a
vapnets defensiva karak tär.
- Låg styckekostnad vid en ev inhemsk
serietillverkn ing av containeriserade
torpedbatterier (danska flottan har utbytbara containrar för olika vapensystem ombord) även base rad på export,
som underlättas (ti llståndsgivning) av
den ovan nämnnda acceptansen.

Komplettering av åsberättelsen?
De n som skrivit dessa rader hoppas , att
ingen av dem uppfattas som inskränkt ,
kränkande eller inkräktande. De är
skrivna av en lekman för att erbjuda en
fackman litet konkurrens , och dylikt
sporrar som bekant. De är avsedda som
" pump priming", dvs man offrar innehållet i en spann för att få tiofalt e lle r mer
tillbaka .
Är det förmätet att be om en komplettering av årsberättelsen i vad avser torpedbatterier?

Ett genmäle

heter att anpassa torpedens prestanda
till en förändr ad hotbild " .
Historiska betraktelser har ofta ett
mycket stort värde , även för teknikern ,
som därigenom kan få ett säkrare fotfäste för sitt arbete med teknisk utveckling.
Men de i inl ägget åberopade historiska
händelserna har mig veterligen inte tillfört den torpedtekniska utvecklingen något mera påtagligt. Att ubåtar - med eller utan snorkeldrift - kunde bekämpa
ubåtar på eller nära ytan med ytmålstorpeder innebär ju tekniskt sett inte något nyskapande . Samma gäller de fall ,
där torpeder - ofta gårdagens torpederfått en användning i kustbatterier.
Detta senare arrangemang är dock i
sig själv så intressant , att det då och då
varit förem ål för studier sedan lång tid
tillbaka , dock utan att de blivit realiserade. Många av de i inlägget framförda argumenten för landbaserade torpedbatterier är väl värda att beakta. Detta är
emellertid ett operativt avgörande, ej ett
tekniskt.

Sedan jag läst Alarik Wachtmeisters reflexioner med anledning av min årsberättelse "Torpedtekniken idag" blir jag
tveksam till att gå i svaromål till denna
typ av inlägg , som jag närmast ser som
ett försö k att skj uta min framställning i
sank. Det mångordiga inlägget fattar
jag, åtminstone för en torpederast , som
en mycket bred salva, som dock missar
målet till följd av dålig inriktning mot
det centrala .
I mitt årsarbete har jag försökt att visa , vad som hänt inom den torpedtekniska utvecklingen från tiden för föregående årsberättelse i detta ämne år
1954 fram till nu. Till grund för mitt arbete har legat dels erfarenheter fr ån mitt
eget engagemang för det svenska torpedvapnet, som stämmer väl överens med
ovanstående tidsperiod , dels studier av
internationell a tidskriftsartiklar och annan litteratur , som jag ansett direkt intressanta för mitt dagliga arbete. Ändamålet med mitt arbete har varit att belysa " hur man med ny teknik fått möjlig-
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H Alarik Wa chtmeister

Slutreplik
Tack för ett välskrivet genmäle. Dess två
första meningar känner jag mig nödsakad bemöta eller komm entera , övriga är
invändningsfria.
Hade årsberättelsen ej innehållit " att
torpedens användning i ubåtsjakt ej fö rekommit före eller under VK2" hade jag
ej komm it på iden att kommentera den.
Nu " tände" jag direkt och min reaktion
är den historieintresserades och affärsmannens. Den senare måste sätta sig in i
hur konsum enten/läsaren kan tänkas
reagera på ett budskap. Rent allmänt men givetvis även i eget intresse- bör en
skribent visa respekt (och inte nonchalans eller vad so m kan uppfattas som
det) för läsekretsen.
" Ett försök att skjuta min framställning i sank" - ingalunda ! Däremot ett
försök att få den korrekt, entydig , logisk
och komplett. Läsning av Tidskrift i Sjöväsende t skall vara aptitlig även för icke-fackmän, (där så låter sig göras utan
att bära våld på budskapet) , så att läsekretsen breddas .
"Det mångordiga inlägget " - kritiken
är berättigad. Jag skulle ha nöjt mig med
att påpeka bristerna och med att konstatera att torpeder skjutna av ubåtar
mot ubåtar var en vanlig företeelse under de båda världskrigen. I min e ntusiasm inför ett i mitt tycke fängslande
ämne, som jag ville delge läsekretsen,
skrev jag ett långt stycke . Större delen
av detta kunde onekligen med fördel ha
behandlats i en separat artikel.
Torpeder skjutna fr ån landbaserade
torpedbatterier hör logiskt hemm a i års-

berättelsens kapitel om " Utskjutningsa nordningar" vid sidan av däri näm nda
torpeder skjutna/fälld a från ytfartyg ,
ubåtar , flygplan , helikoptrar och bärraketer. Ve rkligt intressant vore att få
torpeder avsedda för torpedbatte rier behandlade i kapitlet "Torpedutveck ling i
utl andet" . Norge kan ske anvä nder " gårdagens torpeder", men hur är det i andra
länder? (Turkiet?).
Jag håller givetvis med om att argumenten för torpedbatterier "är ett operativt avgörande, ej ett tek niskt" och att
jag därför kunde ha presenterat dem i en
separat artikel. Att så e j skedde berodde
på att jag ville framh äva den föga observerade betydelsen av torpedbatterier
och därmed det berättigade i att härför
använda torpeder belystes i en årsberättelse i torpedteknik.
Jag är uppriktigt tacksam för Gun nar
Tengstrands stöd för mina argument för
landbaserade torpedbatterier. Genom
att detta kommer från en framstående
torpedkännare får de mycket större
tyngd.
"En bred salva som missar målet". J ag
såg inte mitt inlägg som en salva, men
skall jag göra det, så anse r jag att den
medförde träff på det jag siktade. Då båda författarna härvidlag talar i egen sak
får andra döma. Jag hoppas att den salva
jag levererat med detta genmäle kommer att läka alla sår.
" Dålig inriktning mot det centrala".
Jag inriktade mig på det jag fann felaktigt och utelämnat. Torpedens tekniska
utveckling är naturligtvis det centrala.
H Alarik Wachtmeister

Gunnar Tengstrand
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Litteratur
Rickover och General Dynamics
Journalisten Patrick Tyler, anställd vid
Washington Post och tre gånger nominerad till Pulitzerpriset, har skrivit ett 347
sidor långt undersökande reportage om
det stora inbördeskriget, som under åren
kring 1980-rasade inom det militär-industriella komplexet i USA.
Omkring 1970 erhölls oroande uppgifter om den kvantitativa och kvalitativa
utvecklingen av Sovjets ubåtsvapen , vilka uppgifter kom att ligga till grund för
beslut att avsevärt öka USA:s- eller som
en del tyckte- Rickavers ubåtsflotta.
Huvudpersonerna i Tylers bok är den
4-stjärnige amiralen Hyman Rickover,
även kallad "atomubåtens fader", styrelseordföranden i General Dynamics
Corporation David Lewis samt verkställande direktören i Electric Boat Division
Takis Veliotis'>. Kring dessa huvudrollsinnehavare grupperar sig ett stort
galleri av biroller: presidenter, ministrar, kongressmän , höga sjöofficerare, direktörer, jurister etc.
Med tillgång till officiella handlingar ,
promemorior, minnesanteckningar , bandade telefonsamtal m m samt intervjuer
med huvudpersonerna och andra inblandade , kan Tyler steg för steg visa
hur Rickover , Lewis och Veliotis kämpade tills de gick under , alla tre!
Det går naturligtvis inte att klarlägga
hela händelseförloppet i ett referat , men
följande sammandrag ger en föreställning om vad som skedde:
'lElectric Boat Division (i det följande kallad E. B.) var, och är, ett dotterbolag till General Dynamics Corporation (som i det följande kallas G . D.)
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1972-76

Rickover och Lewis gjorde i hemlighet
upp planer att lägga mycket stora ubåtsorder hos " Rickovers varv", E. B. Lewis
tackade genom att emot sina skeppsbyggares varningar offerera ubåtarna till fasta, starkt reducerade priser. E. B. klarade inte ut den stora arbetsbelastningen;
leveranstiderna kunde inte hållas och
kostnadern a rakade i höjden. G. D .
krävde då US Navy på 544 millioner dollar för kostnader utöver kontraktet.
1977-78

För att rädda E. B. utnämnde Lewis en
ny chef för varvet, Takis Veliotis .
Lewis informerade inte om det prekära läget på E. B., men Veliotis nämnde å
sin sida inget om att han var inblandad i
en mutaffär. Han hade ganska nyligen
fått nära tre kvarts million dQllars från
ett företag , Frigitemp Corp. , vilket senare gick i konkurs . Veliotis upptäckte
så småningom , att förlusterna på E. B:s
ubåtsorder kunde väntas uppgå till 1200
a 1500 millioner dollar, trots att han avskedat några tusen anställda vid varvet.
Då US Navy inte ville förhandla med G.
D. förklarade Lewis , att alla arbeten på
ubåtsbyggena skulle avbrytas och arbetsstyrkan vid E. B . friställas. Hotet medförde att en uppgörelse kom till stånd;
G. D. fick genom olika transaktioner
över 1000 millioner dollar (inklusive
skattemässiga fördelar). Rickover , som
freneti skt bekämpat G. D:s krav och försökt hindra E. B. att få nya order var rasande.
1979--81
Veliotis arbete på E. B. började bära
frukt och han kunde se fram mot den
dag, då E. B. skulle vara ett lönsamt företag. Då upptäckte en av US Navy's
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kontrollanter vid en stickprovskontroll
ett hart när otroligt slarv med svetsningen på ubåt. Ytterligare kontroller visade, att 1000-tals svetsar var felaktiga eller obefintliga. De hade dock attesterats
såsom fullgoda av varvets egna kontrollanter. Att åtgärda bristerna skulle kosta
ca 100 millioner dollar. Veliotis beslöt
att låta US Navy (eller skattebetalarna
om man så vill uttrycka det) betala. Han
åberopade en klausul i nybyggnadsförsäkringen . Emellertid var det US Navy
och inget försäkringsbolag, som var försäkringsgivare och som sålunda skulle
bära kostnaderna. Klausulen innefattar
ersättning för brand , vatteninbrott etc
samt "all risks ", och Veliotis menade ,
att svetsfelen var en risk , som varvet inte
kunnat förutse. De nya kraven från G.
D . ökade fiendskapen mellan Rickover
och Lewis/Veliotis. Veliotis upptäckte
att Rickover mottagit gåvor av G. D.,
men innan han hann använda sig av sin
upptäckt kom LA JOLLA-affären . När
den E . B.-byggda ubåten LA JOLLA
gick provtur , tog Rickover över manövern och var nära att köra ubåten i
havsbottnen . Veliotis skrev till marinchefen och Rickavers förordnande förlängdes ej. Han avgick ur aktiv tjänst, 82
år gammal.

1982-85
Veliotis lämnade E . B. för en hög post i
G. D:s koncernledning. Kort efteråt
fann en åklagare bevis för Ve\iotis inblandning i Frigitemphärvan. Ve\iotis
lämnade USA och slog sig ner i Grekland .• Lewis ordnade kvarstad på alla
Veliotis tillgångar i USA och Kanada.
Veliotis svarade med att överlämna
bandinspelningar och annat material rörande G . D:s verksamhet till åklagarmyndigheten. Lewis kallades att vittna

276

inför en subkommitte i kongressen. Där
slaktades han bildlikt inför press och
TV-kameror och nödgades lämna ledningen av G. D. Ungefär samtidigt fick
Rickover emotta en officiell reprimand
av marinministern för gåvorna från G .
D. I amiralens personalakt, som omfattade 60 års tjänst i US Navy, blev den sista anteckningen en skrapa.
Tylers framställning blir naturligvis
mera levande än den ovan skrivna sammanfattningen. Små episoder roar läsaren t ex Lewis första telefonsamtal med
Rickover , då Lewis ringer för att be att
få komma och presentera sig för amiralen , vilken svarar: " Jag har fullt med
viktiga saker att göra , och när jag behöver er för något , kommer jag att kalla på
er. " Varpå han lade på luren. När Veliotis fått reda på , att Rickover förväntar
sig ett telefonsamtal varje dag från "sina' ' varvschefer , utbrast han: "Varför
skulle jag ringa till honom varje dag? Jag
ringer inte ens till min mor varje dag ."
Emellertid hade det varit önskvärt , att
Tyler något mera utförligt hade behandlat kontraktsförhandlingarna i början av
1970-talet och de akter, som parterna
åberopade i diskussionerna om betalningsansvaret för överskridandena. Recensenten , som har mångårig erfarenhet
av kostnadsberäkningar, kontraktsskrivning och merkostnadsförhandlingar för
ubåtar- låt vara i en blygsammare skala
än den amerikanska - har svårt att tro,
att Tyler få tt fram hela sanningen.
En amerikansk recensent har skrivit:
"RUNNING CRITICAL is a rarity" och
det är ett rättvist betyg , vare sig " rarity"
översättes med sällsynthet eller utmärkthet .
Sven Rahmberg

Patrick Tyler
"Running Critical",
The Silent War, Rickover
and General Dynamics .
Harper & Row, New York 1986.

Anfall mot Sverige!
Vem som döljer sig bakom pseudonymen
Sune Andersson vet bokanmälaren inte .
Av innehållet i boken att döma är han en
person med stora insikter i såväl den
svenska statsapparaten som förhållandena bakom "järnridån", men knappast
militär , försåvitt han inte i syfte att undgå identifiering medvetet försöker ge
sken av bristande militära insikter.
Att läsa boken är som att företa en
tågresa. Först en behaglig och njutningsfull resa med ett lagom sövande rytmiskt
skendunk, sedan med rassel och brak
igenom en växel för att komma ut på en
ny sträcka med kortare skenlängd och
med en helt annan rytm i stålets sång.
Den nya melodin blir inte behaglig och
njutningsfull, utan störande och påträngande.
Denna växel passerar läsaren , då boken övergår från att beskriva den långsiktiga infiltrationen av det svenska samhällssystemet och främst då skatteväsendet till att måla ut hur Sverige överraskande ockuperas. Författarens tankar
att det svenska skattetrycket skulle skapats genom sovjetisk infiltration och i
syfte att förbereda Sverige för ett kommunistiskt maktövertagande är mycket
intressant . Men frågan är om detta är
trovärdigt, eftersom det i så fall strider
mot andra av författarens utförligt framförda teser. I själva verket förefaller
framställningen bestå i ett försök att förena motstridiga argument i en " logisk"
kedja och detta håller inte boken igenom.

Framställningen bygger bland annat
på föreställningarna att :
(l) Sverige är ett icke blott öppet utan
ett närmast ·ansvarslöst vidöppet och
tandlöst samhälle och svenskarna, som
skapat detta samhälle är aningslösa och i
stånd till i stort sett vilka fjolligheter
som helst.
(2) Sverige är på ovannämnda grunder
barnsligt enkelt att infiltrera och på så
sätt kan man , genom att utplacera varulvar och låta dem under ett trettioårsperspektiv bedriva underminerande verksamhet, skapa grunden för ett överraskande och lokalt anfall mot Sverige .
(3) Den svenska förmågan att i tid
upptäcka och reagera inför hotet av ett
överraskande anfall är otillräcklig. Sovjets specialförband (Spetsnaz) , infiltratörer och ideologiska medlöpare har förmåga att på kort tid omintetgöra alla
svenska försök till motstånd mot ett
överraskande anfall .
De för framställningen besvärande
frågorna uppstår i "skarvarna" mellan
de ovannämnda påståendena.
Den viktigaste frågan- som hotar hela
bokens trovärdighet - är: Behövs det
verkligen en trettioårig infiltration för
att kunna genomföra ett överraskande
anfall mot Sverige? Är svaret nej är ju
saken enkel. Författaren förtjänar då inte tilltro . Är svaret däremot ja , inställer
sig nya frågor , som berör trovärdigheten
i infiltrations-scenariot. Om infiltrationsförfarandets nödvändighet för ett
överraskande anfall erkänns, men trovärdigheten i att det redan utförts på ett
sätt, liknande det författaren framför
underkänns, innebär det att Sverige kan
fortsätta att sova !ungt: Utan föregående, för angriparen lyckosam infiltration, inget överaskande anfall. Och
det är väl närmast en ny tanke i dessa
sammanhang.
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Väljer man i stället att hålla ett överraskande anfall utan föregående infiltration för troligt, faller författarens med
omsorg uppbyggda konspirationsteori.
Varför skulle i sådant fall en infiltration
behövas? Här stöter författaren även på
ett hinder i sin övertygande framförda
tes, att Sverige och svenskarna är en
häpnadsveckande
kombination
av
aningslöshet och fårskallighet samt fullt i
stånd att på egen hand genom slöhet ,
korruption och ren enfald åstadkomma
det samhällssönderfall, som infiltrationen skulle syfta till. Och detta är illa
nog.
Ytterligare en fråga : Om nu infiltrationen går så framgångsrikt, som författaren hävdar, vilket syfte har då över
huvud taget ett militärt maktövertagande? Varför inte fortsätta på den subversiva vägen fullt ut? Varför stanna
med att placera "mullvadar" i skatteväsendet och renhållningen? Varför inte
infiltrera UD, försvarsdepartementet
och regeringen - ja varför inte självaste
statsministern?
Kort sagt, två av Sune Anderssons påståenden håller streck samtidigt , men då
det tredje läggs till , faller korthuset. Det
är läsarens privilegium att välja vad att

tro på och vad att förkasta , men att svälja allt tillkommer blott den, som inte vet
hur en god anrättning skall vara komponerad.
Som politisk thriller är boken njutbar.
Som inlägg i den säkerhetspolitiska debatten är den uppseendeväckande och
som exempelsamling på vilka illistigheter subversiva element kan hitta på, fyller den en klar nytta. Men som framtidsspådom? Visst vore det skönt att kunna
slå ifrån sig tanken på att det kan ligga
någon som helst substans i Sune Anderssons " varningsord" såsom varande helt
omöjlig. Men är det verkligen så? Vem
mördade Olof palme? Varför avgick Willy Brandt? Var har Stig Bergling- Eugen
Sandberg tagit vägen ? Ibland överträffas fiktionen av verkligheten. Verkligheten bor i iakttagarens öga . Ser Sune Andersson en verklighet , som de flesta inte
ser eller inte vill se? Eller fantiserar han
bara ohämmat? Läs själv och begrunda!
Stellan Bojerud

Jane's Fighting Ships 1987-88

nellt inflytande gör att de 13 NATOmarinerna nu utvecklar 10 fregatt-klasser, 12 kanon-typer, 10 turbintyper, 11
robot-typer , radar från 6 länder och hydrofoner från 7 länder .
Märkligt är, att upptäckten av superledares egenskaper vid praktiskt användbara temperaturer - och inte bara teoretiskt vid absoluta nollpunkten - kommer att revolutionera ubåtars tystare
gång . Och i förordet anses Bednorz och

redovisar på 962 sidor tusentalet foton
och skisser på 152 nationers alla örlogsfartyg .
I förordet bedömer man, att värnpliktstidens längd är avgörande för en
flotta; stridsvärde. Inom NATO råder
en obalans: Danmark 7 månader, Norge
12 (15) Väst-Tyskland 15, Nederländerna 14--17 , Italien och Turkiet 18, Grekland och Portugal 24 . För mycket natio-
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Miiller ha äran av denna upptäckt. (Några månader senare fick de också Nobel-priset i fysik). Detta borde möjliggöra starkare ubåtsmotorer och tystare
gång. Sovjet har tidigare byggt ubåtar
med tonvikt på hög fart och stark bestyckning, men förmodas nu övergå att
prioritera tyst gång , stort dykdjup och
starkt skrov (Alfa-klassen anses överleva
ett djup på 1.000 m). Av supermakterna
har Sovjet 353 ubåtar (157 atomdrivna),
USA 162 (157 atomdrivna) och Kina 120
87 atomdrivna) . JANE's har också skisser och data för 12 mini-ubåtar med en
längd av 29 ,2 a 2,7 m.
Franska atomhangarfartyget Charles
de Gaulle (34.000 t, färdigt 1996) blir det

första av sitt slag i Europa. Polen och Indien har fått sovjetiska ubåtar av Kiloklass ; Sovjet har tidigare inte lämnat
ifrån sig moderna ubåtar , utan vanligen
gamla av Whiskeyklass. Polen har nyligen byggt en fregatt (1.200 t) på ett varv
i Clynia.
Handelsflottans tonnage har drastiskt
ändrats: För femton år sedan hade Sovjet 17,4 milj brt , Storbritannien 28,6, nu
är siffrorna omkastade 24,6 resp 14 ,3.
Captain John Moore , R N lämnar nu
ansvaret för JANE 's efter många års redaktörskap och har härunder hållit denna världens utförligaste marinkalender
på en hög och tillförlitlig nivå.
Allan Kull

Närmare än du tror!
När ditt gods fortfarande ligger kvar
på båten på väg till Stockholm eller
Västerås. är det gods som lastats om
t1ll lastbil i Södertälje redan levererat.
Det trodde du kanske inte. Men Södertäljes korta inseg li ngs led 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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MOlOROlA IAGU GPS-MOllAGAHI
Positionsmätning med hög noggrannhet
• För användning till lands, till sjöss och i luften
• 4-kanalsmottagare för samtidig mätning av avstånden från
NAVSTAR GPS-satelliterna
• Kraftfull16 bitars MC 68000 mikrodator med Kalman-filter
• Kan anslutas till dator eller modem/radio-länk
• Noggrannhet: Bättre än 1 meter vid differentiell mätning
Svensk representant

STEIIHARDT ~
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Ericsson
iförSvarets tjänst

s~.~

mar1ne
aktiebolag

~NDSKRONA

Bo> 2001, 261 02
Tel. 0418-240 10. Telex 72063 MARLAND S

utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a.
MINFÖRSVAR
Minor och minankare
Armeringsdon
Losskopplare

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK
Prototyptillverkning
Navigering
Serietillverkning
Lokalisering
Kommunikation
U-BÅTSJAKT
Ordergivning- utlösningar
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare
Sonobuoys
Spränggripare
Signalsjunkbomb/
Kompletta svep
Grodmansbomb
Minförstöringsladdning
RAKETSTÄLL
(med akustisk avfyrning)
för lys- och remsraketer

417 34 GÖTEBORG Erbjuder tjänster och produkter

Tfn 031-54 01 50

Ericsson Radio Systems har fullständigt kunnande inom områdena sensorsystem, kommunikation, ledningscentraler och flygelektron i k.
stora satsningar på ett område ger
tekniska landvinningar på ett annat.
Därför kan vi satsa stort. Till godo för
den som behöver hela system. Men
också för den som villlägga pusslet
själv.
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
FÖRSVARSPROOUKTER
16380 STOCKHOLM
TEL: 08· 757 00 00, TELEX: 135 45
BOX 1001, 43126 MÖLNDAL
TEL: 031-6710 00, TELEX: 209 05

ERICSSON

~

SPERRY AEROSPACE & MARINE GROUP;
Gyrokompasser, autopiloter, avionik, referensplattformar, ESW-utrustning
MAGNAVOX OVERSEAS LTD;
Satellitnavigatorer, GPS, Transit
JAPAN AVlATlON AND ELECTRONICS LTD;
Navigationssystem, avion ik
RADAMEC;
stabiliserade plattformar
WYNSTRUMENTS LTO;
Parallellgående vindrutetorkare
EGET KONSTRUKTIONSKONTOR;
Kontrollsystem, instrumentation, utredningar

Med en kombination av
målsökning och trådstyrning
r

KARLSKRONA
VEDEBY
RONNEBY

har man full kontroll
ända tiIl dess
torpeden träffar mäletl
Till Er tjänst för:

FARTYGSREPARTIONER
OMBYGGNADER
ST ÅLKONSTRUKTIONER
Vi har 5 flytdockor :
Den största med indockningsbredd
32,5 m, lyfter 25 000 ton .
Den minsta lyfter 250 ton .
FINNBODA AB
Box 11529
S-100 61 STOCKHOLM
T el 08-44 08 20 T e lex 10416 Telefax 08-43 83 30

Två moderna torpedtyper är under ut\'eckIi ng, både med avanceradetrådstyrnings-och
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har
unik precision och lång räckvidd vid hög fart.
Den lättaTP 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 kompetens och moderna produktionsanläggningar
har samverkat tlil den positiva utveckling som
FFV upplever

F'F'V ~ö~varsmateriel

631 87 EsKilstuna

Marindieslar med
mercedes-kvalitet
Vara ubaur kril\'Cr en .1b~ol ut p.1litlig lllt\'Udd icsel.
Näckcn-ubau rna :1r ut ru~ ud e med en 16-cylind rig
MTU ubatsdicscl som ger upp till 2. 100 h k.
Ett 20-ul .mdr.1 tinder h.1r ocks.1 ,.,1l t i\ ITU-d iesb r
till siru u b.1t.1r.
Scd .1n .mdr.1 ,<irldskrigct lur \ ITU lc\'crerat mer
:in 300 ub.mdicsbr. Det bn in t l' ' .1r.1 en tillf:illighl't.

MTU är ett föret.1g i D.1im lcr-Ben; gru ppL·n.
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