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Meddelanden 
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ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Nr 3/1978. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 12 april 1978. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i Ordersalen på Nya Varvet i Göteborg i närvaro av 19 
ledamöter och 12 särskilt inbjudna gäster. 

2. Valdes ledamoten Insulander till föredragande i vetenskapsgrenen "Organi
sation och personal. Utbildning" för år 1978-79. 

3. Rektor Lars Wigenius och ledamoten Lars Norrseli föredrog utdrag ur sin 
utredning med titeln "Samverkans- och samordningsmöjligheter vid befälsutbild
ning i flottan och handelsflottan samt synpunkter på utbildning av sjöpersonal till 
reservofficerare". Utredningen utgjorde samtidigt årsberättelse i vetenskapsgre
nen "Organisation och personal. Utbildning" för år 1977-78 att avges av ledamo
ten N orrsell. 

Stockholm den 23 november 1978. 
BO GRANATH 

sekreterare 
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Nr 4/ 1978. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 oktober 1978. 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde hedersledamo
ten Rudolf Kolmodin avgått med döden. Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Valdes ledamoten Biirje Huss till föredragande i vetenskapsgrenen "Krigs
fartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" för år 1978/79. 

3. Fastställde Sällskapet belöningar och stipendier enligt följande: 

Örlogskapten Giiran Frisk hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbe
löning 1.500 kronor för enskilt arbete vid Militärhögskolan "Territorialhavets 
bredd". 

Major Sune Birke hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelöning 
1.000 kronor för enskilt arbete vid Militärhögskolan "Försvarsmaktens livsme
delsförsörjning i krig". 

Örlogskapten Bo Nyman hedersomnämnande på högtidsdagen och penningbelö
ning 500 kronor för hans torpedbåtskrönika. 

Ledamoten Lars Norrseli och rektor Lars Wigenius hedersledamoten Einar Han
sens forskningsstipendier 4.000 kronor vardera för deras utredning "Samver
kans- och samordningsmöjligheter vid befälsutbildning i flottan och handelsflot
tan samt synpunkter på utbildning av sjöpersonal till reservofficerare". Utred
ningen var årsberättelse i vetenskapsgrenen "Organisation och personal. Ut
bildning" för år 1977/78 publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet nr 3/1978. 

Ledamoten Gunnar Back hedersledamoten Einar Hansens forskningsstipendium 
2.000 kronor för hans utredning "Hur gick det sedan? Studie över befälselever re
kryterade 1971 ". Utredningen var årsberättelse i vetenskapsgrenen "Organisa
tion och personal. Utbildning" för år 1974/75. 

4. Beslöts att Sällskapets avgående ordförande, hedersledamoten Bengt Lund
vall, skulle tilldelas Sällskapets guldmedalj för sina insatser för Sällskapet. 

5. Anmälde sekreteraren följande ärenden: 

Hedersledamoten Einar Hansen har meddelat att han ställer ytterligare 25 .000 
kronor till Sällskapets förfogande att tillföras forskningsfonden för utbildnings

frågor. 
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Hedersledamoten Karl-Ragnar Gierow har meddelat att han årligen ställer 1.500 
kronor till Sällskapets förfogande såsom stipendium "företrädesvis till en löftes
rik elev vid marinens gymnasieskola eller jämförlig läroanstalt". 

Den Tammska stiftelsen skall upplösas och Örlogsmannasällskapet kommer där
vid att få medel till en stipendiefond. Förslag till stadgar för fonden utarbetas f n 
av ordföranden. 

6. Ledamoten Malte länsson föredrog ett utdrag ur sin årsberättelse i veten
skapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" 
med titeln "Den marina stridsledningsmaterielens utveckling under de senaste l O 
åren". 

Stockholm den 23 november 1978. 

BO GRANATH 
sekreterare 

Nr 5/1978. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 2 november 1978. 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Förrättades val av styrelseledamöter, utom ordförande vilken väljs vid hög
tidssammanträdet. 

Till ordinarie ledamöter valdes ledamöterna Melinder (omval) och Norrseli (ny
val). Till styrelsesuppleant valdes ledamoten G Samuelson (omval). 

2. Förrättades val av revisorer och suppleanter för dessa. 

Till revisorer valdes ledamöterna L Werner (omval) och G-B Ericson (omval) och 
till suppleanter ledamöterna Furenius (nyval) och Gester (omval). 

3. Förrättades val av valberedning. 

Valda blev ledamöterna Blom (sammankallande), Kassmyr och Asgård, vilket 
innebär omval för samtliga tre. 

4. Fastställdes årsavgiften för arbetsåret 1978-79 till 35 kronor inklusive pre
numeration på Tidskrift i Sjöväsendet 
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5. Förrättades val av hedersledamot. Invald blev korresponderande ledamoten 

Folke Wedin. 

6. Förrättades val av ordinarie ledamöter. Valda blev i nämnd ordning 

kommendörkapten 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
kommendörkapten 
överstelöjtnant 
docent 
överstelöjtnant 
kommendör 
marindirektör 

Peter Nordbeck 
Gustav Taube 
Jan Sonden 
Roderick Klinteho 
Göran W allen 
Håkan Söderlindh 
John Adolfson 
Kaj Nielsen 
Hans Tynnerström 
Nils Svahn 

7. Förrättades val av korresponderande ledamöter. Valda blev i nämnd ordning 

rektor 
professor 
direktör 
förste hovmarskalken 

Lars Wigenius 
Valter Schytt 
Lars-Inge Halster 
Björn von der Esch 

Stockholm den 23 november 1978. 

BO GRANATH 
sekreterare 
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Nr 6/1978. Högtidssammanträdet i Karlskrona den 15 november 1978 
(Utdrag ur protokoll) 

l. Högtidssammanträdet hölls i närvaro av H M Konungen, 49 heders- ordina
rie och korresponderande ledamöter, särskilt inbjudna gäster samt regementsoffi
cerare och vederlikar från Karlskrona garnison. 

Regionmusikkåren under ledning av regionkapellmästare Folke Nilsson med
verkade. 

2. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen ordinarie ledamöter
na Göran Walten och Hans Tynnerström samt korresponderande ledamöterna 
Valter Schytt och Lars-Inge Halster. Ordföranden hälsade dem välkomna i Säll
skapet. 

3. Förrättades val av ordförande. Till ordförande för arbetsåret 1978/79 valdes 
ledamoten Bengt Rasin. 

4. Föredrog sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under arbets
året 1977/78. 

5. I enlighet med styrelsens fårslag beslöts att hedersledamoten Lundvall även 
efter sin avgång från ordfårandeposten skulle utses att representera Sällskapet i 
organisationskommitten YMER -79. 

6. Anmälde sekreteraren att örlogskapten Sune Örtendal i en skrivelse till Säll
skapet omtalat att de äldre franska sjökort som påträffats i Sällskapets arkiv tro
ligen är donerade av viceamiralen Gustaf af Klint år 1838. 

7. Tillkännagavs av Sällskapet beslutade belöningar och stipendier. 
Av de belönade var major Sune Birke, örlogskapten Bo Nyman och ledamoten 

Gunnar Back närvarande och fick ur H M Konungens hand motta sina utmärkel
ser. 

8. Uppläste ordfåranden namnen på de ledamöter som under det gångna ar
betsåret lämnat Sällskapets krets. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans 
med ledamoten Gustaf Samuelson minnesteckningar över de bortgångna, nämli
gen 

hedersledamoten Rudolf Kolmodin 
ledamoten Ragnar Eggertzen 
ledamoten Rutger Tengzelius. 

9. Korresponderande ledamoten Olle Cederlöf höll ett anförande över ämnet 
"Carl August Ehrensvärd och svenska sjöminorna". Med utgångspunkt från 
handskrifter och teckningar av Ehrensvärd själv, berättade Cederlöf om sjö
minkonstruktioner som hittills varit okända. 
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10. Nedlade ordfåranden sitt ämbete med ett anfårande med mottot "Kraft och 
vilja till nyskapande". 

11. Vice ordföranden framfårde Sällskapets tack till den avgående ordfåranden 
samt meddelade att Sällskapet som ett tecken på dess tacksamhet beslutat tilldela 
Bengt Lundvall Sällskapets guldmedalj. H M Konungen överlämnade därefter 
medaljen till Lundvall. 

Stockholm den 29 december 1978. 

Bo Granath 
sekreterare 
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Vice ordförandens anförande 
till Kungl Orlogsmannasällskapets ordförande 
vid dennes avgång den 15 november 19 7 8 

I Kungl Örlogsmannasällskapets stadgar fåreskrivs att ordfåranden vid högtids
sammanträdet skall nedlägga sitt ämbete med ett anförande i något ämne inom 
området får Sällskapets verksamhet. 

Vi har under en följd av år kunnat lyssna till sådana anföranden av Sällskapets 
ordfårande LundvalL I år har detta anförande emellertid en alldeles speciell inne
börd genom att hedersledamoten Lundvall i och med utgången av detta verksam
hetsår för gott n~dlägger sitt ordförandeskap i Kungl Örlogsmannasällskapet. 

Den då nytillträdde Chefen får marinen viceamiral Lundvall valdes till Sällska
pets ordförande den 16 november 1970. Han tillträdde sitt ämbete under en tid 
som får Sällskapets del karakteriserades av en pågående vitalisering och aktive
ring av verksamheten. Den nye ordfåranden, som väl insåg det stora värdet av ett 
livskraftigt och aktivt Örlogsmannasällskap, lade redan från början ner ett om
fattande personligt arbete och intresse på att vidareutveckla och fårnya Sällska
pet. Hans fårsta stora uppgift blev att 1971 organisera och genomfåra Kungl Ör
logsmannasällskapets 200-årsjubileum. I detta jubileum deltog två konungar, vår 
dåvarande kronprins, Hertigen av Halland, The Duke of Edinburgh samt ett an
tal marinchefer eller representanter för dessa. Jubileet genomfördes under ordfå
randen Lundvalls ledning med stor värdighet och solennitet. Den uppmärksam
het som detta jubileum rönte bidrog verksamt till att sprida kännedom om Ör
logsmannasällskapet, dess verksamhet och dess syften inte bara inom Sverige 
utan även långt utanfår landets gränser. 

Med stor uppslagsrikedom och stor energi har Bengt Lundvall under sin ordfå
randetid verkat för att öka Sällskapets kontakter med den övriga delen av sam
hället. Han har således inlett utbyte med övriga akademier och han har utvecklat 
ett får Sällskapet mycket värdefullt samarbete med vetenskap, industri, sjöfart 
och övrigt näringsliv. 

Vid högtidssammanträdet för två år sedan framfårdes ett förslag om en expe
dition med en svensk isbrytare i arktiska farvatten. Denna expedition skulle dels 
celebrera 100-årsminnet av Nordenskjölds Vegaexpedition år 1879, dels utfåra 
vetenskapliga observationer. Genom stort personligt engagemang av Lundvall, 
där denne bl a utnyttjat sina omfattande nationella och internationella kontakter, 
har möjligheter skapats för att en sådan expedition skall kunna genomföras så-
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som ett gemensamt företag av Kungl Örlogsmannasällskapet, Kungl Veten
skapsakademien och Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. Örlogs
mannasällskapet hoppas att även i fortsättningen få ta hedersledamoten Lund
valls tjänster i anspråk för att genomföra detta företag . 

I sina årliga anföranden på högtidsdagen samt vid sammanträden, då medlem
mar av regering, riksdag och näringsliv varit inbjudna, har Lundvall gett uttryck 
för sina personliga synpunkter på förhållanden och företeelser inom försvaret och 
då främst marinen. Vid flera tillfällen har han därvid framfört förslag som har fått 
stor betydelse för marinen och dess verksamhet och som alltid stimulerat till de
batt. Dessa anföranden har också ofta givit eko i pressen vilket på ett värdefullt 
sätt bidragit till att öka förståelsen för nödvändigheten av att det havsomflutna 
Sverige har ett starkt sjöförsvar. 

Amiral Lundvalls ordförandeskap har sannerligen präglats av Sällskapets val
språk "Med förstånd och styrka". 

Kungl Örlogsmannasällskapet framför ett varmt tack till sin avgående ordfö
rande, hedersledamoten Lundvall, för de stora personliga insatser som han under 
sina åtta år som ordförande gjort till Sällskapets gagn. 

Jag anhåller att Eders Majestät måtte till hedersledamoten Lundvall överläm
na Kungliga Örlogsmannasällskapets guldmedalj såsom en ringa erkänsla och ett 
bevis på Sällskapets tacksamhet och uppskattning. 

Kraft och vilja till nyskapande 

Ariförande av Ordföranden i Kungl Örlogsmannasällskapet, Amiralen Bengt 
Lundvall, vid nedläggandet av sitt ämbete, högtidsdagen den 15 november 1978. 

Kungl Örlogsmannasällskapet blir vad dess ledamöte gör det till. Det är en enkel 
sanning, som det icke desto mindre är värt att påminna om. 

Utan arbete vinnes inga kunskaper och utan kunskaper och arbete sker inget 
nyskapande. Nyskapande är nödvändigt för att nyttiggöra den utveckling som 
sker och inte minst för att åt rätt håll styra den utveckling som sker. 

Men analyserande arbete, vetenskapligt arbete, kräver tid och alla har vi ont 
om tid. Flertalet ledamöter är hårt inrutade och inte sällan insnörda i ett ständigt 
pågående utredningsarbete, hårt tidsbundet, ofta politiskt styrt och med omiss
kännliga drag av upprepning. Man måste fråga sig vem eller vilka som har tid och 
förmåga att läsa in och utvärdera alla dessa utredningar. Någon grogrund för 
egentligt genomtänkt nyskapande utgör sällan detta utredningsarbete. 
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Det behövs nyskapande byggt på fritt tänkande. Det behövs en saklig, fri de
batt förd mellan fackmän. Det är vad som kan ske och skall ske i ett Sällskap som 
detta. 

När en ny försvarsutredning börjar sitt arbete- så skernu-sägs det vanligen 
att den är viktigare än någon av dess föregångare. Utan att göra någon jämförel
se nödgas man tyvärr konstatera att rikets affärer inte är gynnsamrna för att rät
ta till vad som borde rättas till inom försvaret. Det är då som tyckande och för
enklade uttolkningar har så lätt att breda ut sig över fackmässigt kunnande. Det 
är en sådan utveckling som måste mötas och bemötas. 

Jag känner det naturligt att när jag nu efter åtskilliga år som ordförande i detta 
Sällskap står i begrepp att lägga ned mitt ämbete, peka på några viktiga områden 
som ledamöterna nu, just nu, borde sätta in kraft på - egen kraft och vilja. 

Det första området är vårt försvar under neutralitet. V år säkerhetspolitik har 
som grundtes alliansfrihet i fred - neutralitet vid krig. Vi skall själva se om vårt 
hus och bygga upp ett så starkt försvar att det inte kan te sig lönande att angripa 
oss. Vi skall söka hålla oss utanför ett eventuellt kommande krig så som vi lycka
des göra under de båda världskrigen. Och - här följer det som allt för ofta och 
märkligt nog kommit bort i debatten - vi skall kunna hävda vår neutralitet. 

Kan vi inte det blir den proklamerade neutraliteten icke trovärdig. Ingen har ga
ranterat vår avsedda neutralitet vid krig - det är våra egna förberedelser i fred 
och åtgärder i ett skärpt läge och vid krig som är garantien. 

Invasionsförsvar är försvarsmaktens viktigaste uppgift säger målsättningen. En 
viktigare och svårare uppgift än försvar vid direkt invasion kan knappast finnas. 
Det är därför viktigt att vi noggrant studerar och utvärderar hur försvaret skall 
vara uppbyggt för att kunna bjuda starkast möjliga motstånd vid ett anfall. Sär
skilt viktigt är det härvid att försvaret ges en utformning som i det längsta för
hindrar att en angripare får fast fot på svensk mark. 

Men grundtanken, den bärande iden, är att vi skall vara så förberedda och så 
starka att vi inte blir anfallna. Ty blir vi anfallna, då kan vi inte längre tala om neu
tralitet. Då är vi i krig. Då har säkerhetspolitiken misslyckats. 

Därför gäller det naturligt nog att vårt försvar också skall kunna hävda vår 
neutralitet på ett sådant sätt att den - neutraliteten - blir trovärdig. 

I målsättningen för försvaret sägs att under fredstid och under krig skall för
svarsmakten avvisa kränkningar av vårt territorium. Denna del av försvarets upp
gifter, nog så väsentlig, får icke komma i skymundan. 

Vi skall utnyttja de resurser vi har för invasionsförsvar för uppgifterna under 
ett neutralitetsskede, däri även inbegripet skyddet av sjöfart. Det är en riktig tan
ke. Men för att det skall bli realitet bakom tanken måste de marina enheterna ha 
sådant antal och vara så utrustade att de mäktar med att lösa uppgifterna under 
neutralitet. Den nakna sanningen är, att vi nu sakta men säkert håller på att tving
as ner till ett så litet antal fartyg att de inte kommer att räcka till för att lösa upp-
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gifterna under ett neutralitetsskede. Läget är särskilt allvarligt när man betänker 

att vi måste ha fartyg både i Östersjön och i Västerhavet. Ty vi får inte blottställa 

den ene eller andra sidan om vårt försvar under neutralitet skall vara trovärdigt. 

Fregatterna försvinner utan ersättning. Jagare läggs upp eller utrangeras. Vi 

har snart bara tvåjagare kvar. Antalet minsvepare är betydligt färre än under det 

andra världskriget. Byggandet av minjaktfartyg har måst ställas på framtiden. Vi 

får patrullbåtar. Det är ett bra tillskott. Men dessa fartyg kan rimligen inte bära 

huvudparten av bördan under ett beredskapsskede - under neutralitet. De har 

dessutom inte utrustning för att lokalisera och jaga ubåtar. 

Hela denna mycket allvarliga fråga måste behandlas nu och en lösning åstad

kommas under de närmaste åren. Här fmns således för detta Sällskap en särskilt 

viktig arbetsuppgift: Jämförelser med förhållanden under de båda världskrigen 

med utvärderingar av behovet nu och i framtiden. Jag vill gärna tillägga: studier 

och uppsatser skrivna på klar och redig svenska begriplig för alla och envar. 

Det ligger nära till hands, mycket nära, att koppla samman detta absoluta be

hov av nybyggnad av fartyg för att uppgifterna under ett neutralitetsskede skall 

kunna lösas med den brist på arbete som finns vid varv med underleverantörer. 

Vi skall inte låta sysselsättningsaspekter bli styrande för vad försvaret skall ha 

eller inte ha, brukar vara ett argument i debatten. Det kan sägas vara riktigt. Men 

när det finns ett absolut behov att säkerställa tillgången på fartyg i vår örlogsflot

ta och när man söker med ljus och lykta för att skapa sysselsättning, då borde det 

ligga nära till hands att bygga de fartyg vårt land och dess försvar behöver. Det 

ger sysselsättning även om det inte löser varvskrisen. 
Det andra området inom vilket jag enträget vill uppmana till arbete inom Säll

skapet är taktiken för våra övervattensfartyg. 
Vi har gått över till en lätt flotta. Våra SPICA-fartyg är redan nu den viktigas

te delen i vår anfallskraft när det gäller övervattensfartyg. De skall få robotar som 

ger dem slagkraft på långt håll, upp till i landmått mätt 100 km. 
Visserligen har i dagarna ett nytt allt annat än efterlängtat uppskov med valet 

av robottyp offentliggjorts. En ny kompletterande utredning - vilken i ordningen 

skall jag inte försöka ange - skall genomföras. Det gäller sannerligen att inte för

lora tålamodet. Det var ett beslut om anskaffning alla väntade på, inte på ett beslut 

om nya utredningar. 
När robotarna för SPICA kommer- och de skall komma - måste det finnas 

väl genomtänkta underlag för att i praktiken kunna utforma de bästa lösningarna 

för taktiken. För de enskilda fartygen och för förbandet. Det gäller att fmna flera 

alternativa taktiska lösningar. Det taktiska handlandet får aldrig bli stelt. Det gäller 

säkerligen också att skapa nya varianter av tekniska hjälpmedel. Teletekniken 

kan, rätt utnyttjad, verksamt bidra härtill. 
Staber och förvaltningar tyngs av det ständigt pågående utredningsarbetet. Det 

finns allt för liten tid över för nyskapande tankeverksamhet. Det är därför dub-
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belt viktigt att de ledamöter av detta Sällskap som har kunskap och erfarenhet 

inom detta andra viktiga område, med all kraft ger sig i kast med arbetet. Vi skall 

komma ihåg att vi redan nu också måste inrätta tankeverksamheten på en nästa 
generation av SPICA eller någon SPICA:s efterföljare. 

Det finns inom Kungl Örlogsmannasällskapets vetenskapsgrenar många, 

många viktiga frågor att arbeta med. Det finns plats för långsiktigt tänkande. Ut

vecklingen kommer sällan av sig själv. Ingen verksamhetsgren får vara bort
glömd. 

Men jag har velat, med stöd av den erfarenhet jag har, ställa de frågor som jag 

anser viktigast i centrum. Jag vill uppmana de ärade ledamöterna att inte bara 

tänka på vad jag sagt utan även låta Edra tankar bli till gärningar. 

Detta är det viktigaste jag nu har att lämna av. J ag framför min stora tacksam

het till Kungl Örlogsmannasällskapet och dess ledamöter för det synnerligen sti

mulerande arbete jag fått vara med om under de år jag har haft förmånen att vara 
Sällskapets ordförande. 

Därmed nedlägger jag för sista gången mitt ämbete. 
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HANSHOLMEN 

Det svenska sjöförsvaret och 
den strategiska defensivens 
doktrin 1 905-19 14 

INLEDNING 
Denna artikel, som till en del bygger på studier av otryckt källmaterial, 
syftar till att belysa det svenska sjöförsvarets målsättning under perio
den från unionsupplösningen 1905 fram till första världskriget. Me
ningen är att sätta in sjöförsvaret i ett internationellt sammanhang, att 
ge den dåtida svenska marina planeringen doktrinär status. Begreppet 
doktrin eller doktrinär innebär en fixerad, mer eller mindre ensidigt 
präglad uppfattning om tingens ordning. Här kommer begreppet dok
trin att användas i övergripande militärpolitisk och strategisk mening. 
Artikeln inleds med en överblick över den doktrinära utvecklingen på 
sjöförsvarets område under senare hälften av 1800-talet. Därefter föl
jer en beskrivning av den svenska utrikespolitiska och militärpolitiska 
situationen under den aktuella perioden. Utifrån denna situation be
handlas så målsättning och dispositioner hos det svenska sjöförsvaret 
under den nämnda perioden 1905-1914. Pansarbåtsfrågan och pansar
båtsutredningarna behandlas ganska kortfattat och med inriktning på 
doktrinfrågorna. Detaljer och tekniska uppgifter finns i Ronny Lind
sjös uppsats "Pansarbåtsutredningarna 1906-1910". (Sid. 189-212.) 
A vs lutningsvis följer en analytisk litteraturförteckning över använda ar
beten. 

DOKTRINBILDEN 
ETABLERAs 
Alfred Mahan eller 
Guerre de Course 

1800-talets senare hälft innebar en t ek
nisk och industriell utveckling utan ti
digare motstycke i historien. Detta kom 
med nödvändighet att påverka alla om
råden av samhället, inte minst krigsin
dustrin och marinteknologin. Denna ut
veckling ledde till att krigföringen till 
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lands och till sjöss mekaniserades. 
Krimkriget vid 1800-talets mitt gav en 
antydan om vad som skulle komma; 
motoriserade massarmeer och pansra
de ångfartyg med grovt artilleri och 
spränggranater. De tekniska landvin
ningarna bidrog också till att göra den 
militära organisationen, dess handha
vande och utformande, till en sam
hällsangelägenhet av allt större vikt. 
Detta gjorde i sin tur att militärpolitis
ka, strategiska och taktiska spörsmål 

undersöktes och strukturerades på ett 
helt annat sätt och med större nog
grannhet än tidigare. Krigskonsten till 
lands, dess förutsättningar och följder, 
behandlades av fransmannen Jornini 
och av de tyska krigsteoretikerna Clau
sewitz och Delbriick. De två först
nämnda verkade strax efter de stora re
volutionkrigen, som de ingående ana
lyserade, medan Delbriick hörde till 
1800-talets senare hälft. 

Även krigföringen till sjöss genom
gick en fundamental utveckling och för
ändring i takt med teknologins land
vinningar. Byggnadsmaterialet blev stål 
istället för trä med allt vad det innebar 
av försvårade produktions- och repa
rationsförhållanden. Den mynnings
laddade kanonen och rundkulan byttes 
mot bakladdningsmekanism och 
spränggranater. Flottorna blev rörliga
re genom ångans och propellerns infö
rande, men de blev också beroende av 
tillgången på kol och senare brännolja. 
Den marinteknologiska utvecklingen 
gick så fort att ett teoretiskt vaccum bil
dades. Det dröjde innan ett marint dok
trinärt tänkande utvecklades, något 
som accentuerades av att 1800-talet 
länge var relativt fritt från sjömilitära 
konflikter av större format. De flesta 
stater tydde sig därför till den s. k. "tvil
lingdoktrinen", vilken innebar att man 
avstod från möjligheten av större sjö
militära operationer i sin planering och 
begränsade sjökriget till att omfatta 
skydd av den egna kusten jämte olika 
former av handelskrigföring. Man ha
de ingen empirisk grund att stå på så 
länge det inte gavs möjlighet att pröva 
de nya stridsmedlen i verkligheten. Det
ta bidrog till att hämma det konstrukti-

va teoretiska tänkandet i sjömilitära 
frågor. Ett uttryck för detta var den 
säregna satsningen på ramfartyg som 
uppstod efter slaget vid Lissa 1866, då 
ramtaktiken ansågs ha avgjort träff
ningen till den svagares fördel. Den tek
niska förfmingen gjorde också att sjö
officersutbildningen allt mer inriktades 
mot det teknologiska kunnandet. Sät
tet på vilket den kompiicerade materie
len skulle användas var viktigare att 
känna till än vilken roll denna använd
ning skulle komma att få i ett strate
giskt och säkerhetspolitiskt perspektiv. 
Detta var en brist som även vidhäftade 
det högre befälet inom de flesta mari
ner vid denna tid. 

Marinteknologiskt kunnande och so
fistikerad materiel var under 1800-ta
lets senare hälft på väg att bli ett "själv
ändamål". Men reaktionen skulle inte 
låta vänta på sig. Från och med 1860-
talet inleddes försök inom stormakts
marinerna, främst den brittiska, att i ett 
teoretiskt och historiskt perspektiv an
knyta respektive lands säkerhetspoli
tiska situation till de nya sjömilitära 
förhållandena. Dessa strävanden kan 
enklast delas upp i två skilda riktning
ar, utifrån deras divergerande uppfatt
ning av förhållandet mellan det moder
na sjökrigets medel och de regler vilka 
styrde sjömakternas agerande i det för
flutna. A ena sidan stod en traditionell 
skola, etablerad genom den amerikan
ske sjömilitäre författaren Alfred Ma
hans verksamhet under 1890-talet och 
1900-talets första decennium. A andra 
sidan fanns en ideströmning, Jeune Eco
le, (Den unga skolan) som uppkom i 
Frankrike på 1870-talet. 
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Mabans teorier 

Mahan utförde omfattande historiska 
studier i syfte att klargöra de grundläg
gande faktorer som han ansåg styrde 
och hade styrt de stora sjömakternas 
agerande. Han var ett exempel på en 
bokligt bildad sjöofficer i opposition mot 
den teknologiska dominansen inom det 
egna vapenslaget. Han förstod bättre än 
någon tidigare att sätta redan befintliga 
fakta i system och att skapa den begärli
ga sammanlänkningen mellan de histo
riska och de samtida försvarspolitiska 
grundproblemen. Det teoretiska vaccu
met var på väg att fyllas. 

De faktorer Mahan strukturerade 
var på intet sätt nya. Betydelsen av de 
marina kommunikationsledernas 
brännpunkter, exempelvis Gibraltar 
och Öresund, hade länge stått klar för 
de stora sjömakterna i historisk tid. Li
kaså hade man tidigt insett vikten av 
transmarina baser och stödjepunkter 
med eget eller vänligt sinnat territo
rium i ryggen. I taktiskt hänseende för
ordade Mahan den genom Clausewitz 
klassiska styrkekoncentrationen och 
förintelseslaget. Därmed var det också 
givet att Mahan betraktade stora och 
slagkraftiga artillerifartyg som grund
komponenten i en stormakts flotta. 

Mahans digra författarskap upp
märksammades inom alla stater med 
intressen på havet. Vid sidan om USA, 
vars marina upprustning dikterades 
och inspirerades av Mahan, var det 
främst Storbritannien och Tyskland 
som påverkades av Mahans ideer. Stor
britannien var enligt Mahan det land 
som hade de bästa förutsättningarna 
för att förbli en maritim stormakt. 
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Tyskland, där Mahans ideer omfatta
des med stor entusiasm, skulle emeller
tid visa sig inte alls kunna utnyttja sin 
satsning på en högsjöflotta. Storbri
tannien, med sitt imperium och långa 
handelsvägar, var en ypperlig gro
grund för Mahans tankar. I Tyskland 
fanns inte alls samma marina tradition 
och så sent som på 1880-talet hade sjö
vapnet varit högst obetydligt. Utbygg
naden av den tyska högsjöflottan, som 
var menad att skapa dominans på 
Nordsjön och stärka kejsardömet i dess 
koloniala strävanden, gjorde bara att 
Storbritannien fick upp ögonen för 
Tyskland och började betrakta den 
unga militärmakten som sin huvud
fiende. Kapprustningen till sjöss mel
lan Storbritannien och Tyskland ka
raktäriserades av och bidrog till för
krigstidens spända utrikespolitiska kli
mat. 

De försök som i dessa länder gjor
des för att anpassa sjöförsvaret till de 
nya villkoren, syftade till att från något 
befintligt dra ut regler för det nya och 
kommande. Mahans skola såg en kon
tinuitet i strategiskt och taktiskt hänse
ende från segelfartygsepoken och över 
till sin samtid. Den representerade ett i 
grunden traditionells synsätt, där man 
tog hänsyn till vedertagen praxis ifråga 
om folkrätt, handel och ekonomi i sam
band med krigföring och krigshand
lingar. 

Den unga skolan 

Men jämsides med detta löpte en radi
kalare ideströmning, Jeune Ecole (Den 
unga skolan). Företrädarna för denna i 
första hand kontinentala doktrin häv-

dade att ett teknologiskt nytt sjövapen 
också krävde en helt ny strategi och en 
ny taktik. 

"Jeune Ecole" uppkom i Frankrike 
vid slutet av 1870-talet, och upplevde 
sin glansperiod under de närmast föl
jande årtiondena. Höjdpunkten inträf
fade under första hälften av 1880-talet, 
då skolans främste företrädare, Theo
phile Aube, var fransk sjöminister. 
Man utgick från de kontinentala euro
peiska staternas grundläggande sjö
strategiska problem, att besegra Stor
britannien. Vidare hade Frankrike ge
nom sina kolonier i Nordafrika behov 
av att kontrollera västra Medelhavet, 
där huvudmotståndaren var den ita
lienska flottan. I Frankrike riktades in
tresset särskilt mot det nyuppfunna tor
pedvapnet. Ur detta utvecklades tor
pedbåten. Det var en liten men slag
kraftig enhet, tillräckligt billig för att 
kunna produceras i stora serier till ett 
rimligt pris. Detta var medlet för att be
segra Storbritannien, ett mål som man 
ansåg låg inom räckhåll sedan indu
strialiseringen gjort landet beroende av 
importen av råvaror och livsmedel. En 
nödvändig förutsättning härför var att 
man kunde vinna kontroll över örikets 
handelsvägar och därigenom stoppa 
dess livsviktiga import. Grundtanken 
var att föra ett av franska staten sank
tionerat kaparkrig mot fiendens han
delsförbindelser. Den innebar ett åter
upprättande på ett nytt sätt av Frank
rikes gamla sjökrigsstrategi, "Guerre 
de Course". Lätta kryssare och tor
pedbåtar skulle användas mot han
delsfartygen och i syfte att terrorisera 
kustbefolkningen i det tilltänkta mot-

ståndarlandet. Genom att i krigets in
ledningsskede sänka handelsfartyg och 
bombardera fiendens kust skulle man 
framtvinga ett snabbt fredsslut på för
månliga villkor. Ett utnötningskrig var 
alltså fjärran från "Jeune Ecole's" in
tentioner. "Jeune Ecole's" doktrin fann 
emellertid inte gehör i det franska ami
ralitetet, som prioriterade en sjökrigfö
ring med större artillerifartyg, inom ra
men för sjö- och folkrätt. Åsiktsrikt
ningen "Nya skolan" bröts efter hand 
ned och försvann slutgiltigt omkring 
1914. Dessförinnan hade dock en om
orientering mot satsning på undervat
tensbåtar i handelskrigföringen skett. 

Rysk strategi 

Ett land med större och mera varie
rande sjöstrategiska problem var Ryss
land, Sveriges traditionella motstånda
re i Östersjöområdet. Landets kustlinje 
i norr var, på gott och ont, nästan stän
digt blockerad av is. Örlogshamnarna i 
Östersjön och Svarta Havet var svåra 
att skydda, och utfarterna från de bäg
ge innanhaven kontrollerades av främ
mande makter. slutligen beskars den 
ryska handlingsfriheten i Fjärran Ös
tern av det växande japanska imperiet. 
Innan Mahans teorier började göra sig 
gällande, gick den sjömilitära doktri
nen i Ryssland ut på kustförsvar och 
operationer mot fiendens handelsvä
gar. Den ryska ledningen omfattade 
alltså samma defensiva grundtanke 
som Förenta staterna och andra vid 
denna tid sjömilitärt svaga stater. Al
fred Mahans inflytande var här mera 
indirekt än i exempelvis Tyskland, och 
ideerna fångade främst de yngre offi-
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cerarnas uppmärksamhet. Efter 1890-
talets mitt var man emellertid även 
inom den högre ledningen inställd på 
att skapa en flotta av stora artillerifar
tyg. Ryssland tenderade dock alltid att 
ligga steget efter övriga stater, både be
träffande materielens kvalitet och per
sonalens träning. Trots detta rankades 
landets sjövapen vid mitten av 1890-ta
let som det tredje största i världen, ef
ter Storbritannien och Frankrike. Fram 
till det rysk-japanska kriget 1904-1905 
höll Ryssland sin tredjeplats, men flot
tan var betydligt bättre på papperet än i 
verkligheten. Det var framförallt far
tygs- och vapenkonstruktion och -pro
duktion som var eftersatta. Ä ven fak
torer som bristfällig träning och bas
och underhållstjänst bidrog till att 
minska effektiviteten. Detta visade sig 
under kriget mot Japan. De stora rys
ka fårlustema hejdade tsardömets ex
pansion i Fjärran Östern och fick dess 
sjövapen att falla tillbaka till en sjätte
plats på den sjömilitära rangskalan. 
Förutom Japan gick även Tyskland 
och USA förbi ifråga om marin poten
tial. Vid tiden för det första världskri
get hade dock en återupprustning skett 
i Ryssland och dess Östersjöflotta var 
för en småstat som Sverige i högsta 
grad att räkna med. 

1800-talets senare decennier inne
höll alltså två huvudideströmningar i 
sjömilitärt hänseende. Dels den mera 
"traditionella" big-navy politiken som 
omfattades av flertalet marina stor
makter före första världskriget, dels 
den på handelskrig med mindre enhe
ter inriktade, uteslutande franska, "Jeu
ne Ecole". I strategiskt hänseende sär
skildes dessa doktriner genom den 
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förstnämndas strävan efter att i en av
görande drabbning fårinta motstånda
rens sjöstridskrafter. I det senare fallet 
var målet motståndarens handelsför
bindelser och syftet att omöjliggöra 
krigföring genom att strypa importen 
av råvaror och livsmedel till fiende
land. Denna doktrin var också speciell 
såtillvida att den var anpassad efter den 
specifika strategiska situationen mel
lan Frankrike och Storbritannien. Hu
vudvapnet var i det fårsta fallet det gro
va artilleriet, i det andra torpeden. Så
dan gestaltade sig idebildningen på sjö
försvarets område ute i världen vid ti
den för unionsupplösningen mellan 
Sverige och Norge 1905. 

SVENSK SJÖFÖRSVARS
POLITIK 1905-1914 
Den säkerhetspolitiska bakgrunden 

För Sveriges del inleddes från 1814 en 
period av ännu obruten fred och rela
tivt lugna utrikespolitiska fårhållan
den. Landet var inte längre någon be
tydande militärmakt. staterna på kon
tinenten var inte längre lika angelägna 
som förr om Sveriges stöd vid eventu
ella europeiska konflikter. Personal
unionen med Norge 1814 innebar att 
de Förenade Rikena under nära ett se
kel kom att utgöra en stor halvö. Detta 
betydde att Sveriges kontakter väster
ut ökade, samtidigt en fredlig avspän
ning inträdde längs den långa land
gränsen mot Norge. Genom unions
upplösningen 1905 fårändrades emel
lertid åter de säkerhetspolitiska och 
strategiska förhållandena i grunden för 
Sveriges del. Stödet i väster från den lil
la norska flottan var nu borta och det 

blev angeläget insätta svenska strids
krafter för att skydda västkusten. Vi
dare blev Öresund i högre grad än tidi
gare en militärpolitisk osäkerhetsrak
tor. Dels var det av stor betydelse att 
sundet vid krigsfall kunde användas för 
svenska sjöstyrkors passage från Ös
tersjön till Västkusten. Dels kunde nå
gon av stormakterna, företrädesvis 
Storbritannien, kräva att få passera ge
nom sundet eller Bälten för operatio
ner mot den ryska östersjöflottan. En
ligt svensk bedömning var sedan länge 
Ryssland den potentielle motståndaren 
i östersjöområdet Unionsupplösning
en hade gjort de tre skandinaviska sta
terna, Sverige, Norge och Danmark 
mer eller mindre jämbördiga i militär
politiskt hänseende, samtidigt som de 
åter hade förts närmare den europeis
ka storpolitiska sfären. Tyngdpunkten i 
Sveriges egen militärpolitiska intresse
sfär hade åter tydligt fårskjutits från 
Västerhavet till Östersjön. Visserligen 
var behovet av att skydda västkusten 
betydelsefull, men återuppbyggnaden 
av den ryska flottan och den växande 
tyska militärmakten utgjorde ett mera 
akut hot inom östersjöområdet. Den 
största faran ansågs av alla politiska 
grupperingar i Sverige ligga i ett krig 
mellan Tyskland och Ryssland. Rysk
japanska kriget aktualiserade tanken 
på svensk neutralitet vid konflikter i vår 
omvärld. Vid krigsutbrottet 1914 de
klarerade de nordiska länderna en ge
mensam neutralitet. Såväl utomlands 
som inom Sverige var man dock pessi
mistisk ifråga om landets fOrmåga att i 
längden kunna stå utanfår den euro
peiska stormaktskonflikten. Hur reso
nerade man då på militärt håll i Sveri-

ge när det gällde utformandet av för
svaret och dess uppgifter vid krigsfall? 

Sjöförsvarets medel och målsättning 
inom ramen ror den väpnade 
neutraliteten 

U n der unionstiden (1814-1905) etable
rades i Sverige den försvarspolitik som 
vanligen kallas centralförsvarsprinci
pen. Den föranleddes av uppfattningen 
att den svenska armen (flottan räkna
des knappast) inte kunde möta ett ryskt 
anfall vid landets gränser. Under sek
lets sista årtionde, i takt med att det 
svenska försvaret förbättrades och 
värnpliktsarmen började infåras, över
gick man dock till att satsa på att möta 
motståndaren vid gränsen. Ett gräns
försvar etablerades. Bodens fästning 
och byggandet av pansarbåtar var oli
ka led i denna försvarsprincip. I sam
hand med att man övergav den makt
lösa centralförsvarstanken, kom man 
att inse flottans ökade betydelse för lan
dets försvar. Om fienden kom, skulle 
det i första hand bli sjövägen, i syfte att 
företa en invasion. Men istället för att 
som tidigare välja att dra sig tillbaka till 
de centrala delarna av Mellansverige, 
ansåg man nu att fienden skulle hejdas 
så fort som möjligt, helst innan han 
hunnit påbörja en landstigning. Detta 
betydde att invasionsflottan måste an
gripas redan ute till havs. Försök gjor
des därför att anpassa det svenska sjö
försvaret till den nya tidens krav. I själ
va verket började man redan på 1870-
talet att bygga monitorer och genom 
riksdagsbeslut vid mitten av 1880-talet 
började man bygga pansarbåtar åt den 
svenska flottan. Redan på 1880-talet 
hade man alltså slagit fast att Sverige 
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behövde pansarfartyg som en viktig be
ståndsdel i sitt sjöförsvar. Monitorerna 
var föga sjövärdiga vilket bidrog till att 
snabbt minska deras operativa an
vändbarhet. Härmed inleddes en ut
veckling som skulle bli bestående till ti
den efter första världskriget, då de tre 
Sverigeskeppen tillförts flottan. Beho
vet av sjögående pansarbåtar accen
tuerades efter 1905. Detta berodde dels 
på att västkusten nu måste skyddas 
mera direkt och dels på att man efter
strävade ett mera aktivt uppträdande 
av de svenska sjöstridskrafterna, allt 
längre till sjöss. 

Då man nu bedömde det strategiska 
läget som så i grunden förändrat, gavs i 
januari 1906 i uppdrag åt chefen för ge
neralstaben, K. G. Bildt och chefen för 
Flottans stab, Th. Sandström, att utar
beta en gemensam plan för landets för
svar. Det var första gången som en 
samfälld bedömning och planering av 
de svenska försvarsanstalterna och de 
tänkbara krigsfallen kom till stånd. I 
"1906 års försvarsplan" etablerades 
"den strategiska defensiven" som 
svensk sjöförsvarsprincip. En sådan 
princip hade visserligen länge legat i 
botten vid diskussioner om flottans roll 
och sammanställning under decen
nierna fram till sekelskiftet. Den blev 
dock inte klart uttalad förrän nu. I den 
mån en debatt om sjöförsvaret och frå
gor anknutna till detta fördes, skedde 
det inom ramen för denna defensiva 
målsättning, sådan den framgår av 
stabschefernas plan. Frågor rörande 
hur den strategiska defensiven närma
re skulle utformas, diskuterades ofta. 
Debattfora var huvudsakligen dags
pressen och de militära tidskrifterna. 
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Vid vissa tidpunkter uppstod också en 
omfattande broschyrflora. Ur denna 
debatt har två viktiga frågor utvalts här 
för närmare studium. Dels gäller det 
frågan om flottans huvudstation skulle 
flyttas från Karlskrona till Stockholm, 
dels den alltid lika brännande frågan 
om fartygsbyggnad för kustflottan. 

Flottstationen 

Enligt försvarsplanens bedömningar 
var tyngdpunkten av ett fientligt anfall 
att vänta mot mellersta Sveriges kust, 
främst mot Stockholms skärgårdsom
råde. Röster höjdes därför i tidens opi
nionsmedia, dagspress och militära tid
skrifter liksom i riksdagen, för att flot
tans huvudstation skulle flyttas från 
sitt, som man ansåg, undanskymda 
läge i syd och till huvudstadsområdet. 
En annan faktor som ansågs bidraga 
till att göra Karlskrona olämpligt som 
huvudstation, var blockadfaran. Vid ett 
krigsutbrott var faran stor att motstån
daren främst skulle inrikta sig på att 
blockera kustflottan i Karlskrona för 
att ostört kunna sända sin invasions
flotta mot Stockholms skärgård. Det 
fanns naturligtvis också de som ansåg 
att tingen borde förbli vid det gamla 
och en debatt i flottstationsfrågan upp
stod. Denna debatt fick ytterligare nä
ring av det rysk-japanska kriget, där 
betydelsen av operationsområdet när
belägna baser klart utvisades av krigs
händelserna. Meningsutbytet in
skränkte sig inte till att gälla bara 
Karlskrona eller Stockholm som ope
rationsbas, utan innehöll också olika 
förslag om dennas placering i förhål
lande till huvudstaden och dess närlig
gande skärgårdsområde. Planer hade 

tidigare uppgjorts att flytta Stock
holms flottstation från skeppshoimen 
ut på Lidingön eller till Ladugårdslan
det. Dessa planer förverkligades som 
bekant aldrig. Med Port Arthurs fall 
1905 som varnande exempel, framför
des åsikten att det låg en fara i att läg
ga flottbasen för nära huvudstaden. 
Bägge var ju utsatta mål vid en fientlig 
invasion. Placerades de i omedelbar 
närhet av varandra, betydde det att 
motståndaren inte behövde splittra si
na styrkor utan kunde bemäktiga sig 
flottans operationsbas, och därmed 
neutralisera det svenska sjöförsvarets 
operativa huvudstyrka, och därtill i 
samma operation få kontroll över lan
dets administrativa centrum. Debatten 
ledde till att flottstationsfrågan togs 
upp till förnyad granskning. Lika akut 
var frågan om utbyggnad av örlogs
etablissementet på västkusten. Syftet 
med detta var att örlogsdepån i Göte
borg skulle tjäna som stödjepunkt för 
den lokalstyrka som permanent skulle 
förläggas till Västkusten. Redan i 1906 
års plan framhölls nödvändigheten av 
ett örlogsetablissement också på mel
lersta norrlandskusten, något som var 
aktuellt ännu efter första världskriget. 

Flottans fartyg 

Viktigast ·var emellertid frågan om 
ersättningsbyggnad av fartyg för flot
tan. Samma år som den samfällda för
svarsplanen utformades ( 1906), sjös at
tes två relativt stora nya svenska krigs
fartyg, pansarbåten Oscar II och pan
sarkryssaren Fylgia. Dessa fartyg till
godosåg dock inte behoven av fartyg, 
som ytterligare accentuerats genom 
unionsupplösningen. Genom att den 

"fleet-in-being-effekt" som den norska 
flottans indirekta stöd inneburit för för
svaret av den svenska västkusten nu 
var borta, behövde den svenska sjö
krigsmaterielen utökas. Bl a krävdes 
sjövärdiga artillerifartyg för operativa 
insatser i Nordsjön. En numerär ök
ning av den svenska flottan var också 
påkallad för att skydda det starkt väx
ande nätet av förbindelser med utlan
det och för att samtidigt kunna hålla en 
acceptabel numerär både i Östersjön 
och på Västkusten. Vidare påpekades i 
1906 års försvarsplan att flottans nu
merär var i starkt behov av utökning 
också av det skälet att ersättnings
byggnaden till flottan från tidigare år 
släpade efter. Den sexårsplanering som 
nu föreslogs "överlappades" av tidiga
re fastställda men inte fullföljda bygg
nadsplaner. 

Kärnan i det svenska sjöförsvaret 
skulle utgöras av l :a klassens pansar
båtar, alltså av artillerifartyg. Dessa 
skulle vara väsentligt mycket starkare 
än de befintliga fartygen. Här möter vi 
alltså en klart formulerad målsättning 
att pansarbåten, det lilla slagfartyget, 
skulle vara den viktigaste komponen
ten i det svenska sjöförsvaret. Dessa 
tankar om pansarbåtens roll var ett arv 
från 1800-talets sista decennier, då 
man gärna underströk dess betydelse 
och överlägsenhet, inte minst i förhål
lande till torpedfartygen. I i 906 års för
slag till utbyggnad av sjökrigsmaterie
len under perioden 1908-1913 fram
hölls emellertid också betydelsen av 
just torpedfartyg. Man yrkade på en ut
byggnad av båda fartygskategoriernas 
numerär. Samtidigt fastslogs de opera
tiva dispositionerna: Det rörliga sven-
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ska sjöförsvaret skulle bestå dels av en 
kustflotta, den egentliga operations
flottan, dels av ett antallokaleskadrar, 
baserade på de viktigaste kust
sträckorna. Kustflottan, som snabbt 
måste kunna förflytta sig mellan olika 
operationsområden, skulle främst an
vändas mot den fientliga transportflot
tan. Om en invasion inte kunde avvär
jas, skulle motståndarens sjöförbindel
ser försvåras eller helt klippas av. Ope
rationerna mot de truppbärande farty
gen skulle utföras av artilleri- och tor
pedfartygen i taktisk samverkan. 

Hade de svenska fårsvarsprinciper
na påverkats av de allmänna sjökrigs
doktrinerna? I strategiskt avseende 
skilde de sig från "Jeune Ecole" såtill
vida som för Sveriges del planeringen 
hela tiden var inriktad på försvar och 
alltså rörde sig inom en strategiskt de
fensiv ram. Vidare innehöll både den 
franska och den svenska planläggning
en kombinerade operationer med lätta 
artillerifartyg, i det franska fallet lätta 
kryssare, och torpedfartyg. Men det 
taktiska målet var i det förra fallet han
delstonnage och i det senare truppbä
rande konvojer. Förhindrandet av in
vasion och operationer mot motstån
darens förbindelselinjer var alltså sven
ska flottans primäruppgifter. Därtill 
kom skyddandet av den egna handels
sjöfarten samt fårhindrandet av han
delsblockad. Slutligen ålåg det flottan 
att bevaka den egna och fiendens kust 
samt att anfalla fiendens kust, hans sjö
stridskrafter och handelsförbindelser. I 
princip skulle man kunna sammanfat
ta de uppgifter som här tilldelades flot
tan, företrädesvis kusteskadern, som 
kustskydd och handelsfårstöring, allt-
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så likalydande med den s. k. tvilling
doktrinen, vilken under 1800-talet 
tillämpades av flera då sjömilitärt sva
ga stater, däribland USA, Tyskland 
och Ryssland. När dessa stater tillväx
te i sjömilitär styrka övergav de tvil
lingdoktrinen för Mabans mera offen
siva och kraftfulla strategi. För Sveri
ges del kan den strategiska defensiven 
sägas utgöra en ersättning eller ett 
komplement till tvillingdoktrinen. Den 
amerikanska sjökrigshistorikern Clark 
G. Reynolds har i ett omfattande men 
genomgående alltför deskriptivt arbete 
om sjömaktens generella grundpro
blem, satt upp ett system för sjöförsva
rets uppgifter inom olika typer av stats
bildningar. Där skiljer Reynolds på ma
ritima och kontinentala stater och an
vänder begreppet småstater som tredje 
kategori. Småstatens sjöförsvar anses 
här främst vara till för att avvärja in
vasion, patrullera egna farvatten samt 
attackera fiendens handelsförbindel
ser. Det är uppenbart att Reynolds har 
haft tvillingdoktriner i tankarna, när 
han formulerade dessa punkter. Ser 
man dessutom till de särdrag som han 
anser utmärker den kontinentala sta
tens sjöförsvar, upptäcker man att vis
sa av dessa överensstämmer med dem 
som anges i 1906 års svenska plan. 

(Se tabellen nästa sida.) 
Punkterna är uppställda i den ord

ning de återfmns i respektive 1906 års 
plan och hos den amerikanske fors
karen. Betraktar man uppställningen i 
horisontalplanet, ser man att fårsvaret 
mot invasion är en faktor som förenar 
de tre uppgiftsräckorna. Denna defen
siva målsättning är likalydande över 
hela linjen, vilket inte är fallet med de 

1906 års plan 

Försvar mot invasion 

Kontinentala staten 

Försvar mot invasion 

Småstaten 

Försvar mot invasion 

Försvåra eller avbryta fi
endens sjöförbindelser 

Kombinerade operatio
ner med armen som är 
huvudvapnet 

Patrullering av egna far
vatten 

Förhindra handelsbloc
kad och skydda den eg
na handelssjöfarten 

"Guerre de Course" 
stor skala 

Attackera fiendens han
delsförbindelser 

Bevaka egen och fien
dens kust 

Angripa fiendens sjö
stridskrafter och han
delsfartyg 

Hålla en andra rangens 
slagflotta som "Fleet-in
being" 

Angripa fiendens kust 
och anläggningar där 

andra punkterna i uppställningen. I för
svarsplanen från 1906 förväntades flot
tan försvåra eller helt avskära mot
ståndarens sjöförbindelser med hem
landet. I den kontinentala statens mål
sättning kan denna punkt förvisso in
ordnas under "Kombinerade aktio
ner" eller under "Guerre de Course". 
Vill man hårddra, skulle man kunna sä
ga att "en andra rangens slagflotta" är 
nödvändig för att kunna angripa mot
ståndarens sjöförbindelser eller fylla 
andra av de ovan nämnda funktioner
na i 1906 års svenska plan. Den fjärde 
punkten i Reynolds schema för den 
kontinentala staten talar om upprätt
hållandet av "en andra rangens slag
flotta". Vad detta innebär i sak defmie
ras inte närmare. Det var dock knap
past 1906 års förslagsgivares avsikt att 
skapa en sådan får Sveriges räkning. I 
korthet bedömdes fartygsmaterial som 

passande får den svenska flottans upp
gifter i krig enligt tabellen på nästa sida. 

Här har lokalstyrkornas uppgifter 
vid krigsfall antytts. Dessa kan karak
täriseras som parallella med kustflot
tans fast inom en mera avgränsad sek
tor, den strategiska defensiven i mikro
perspektiv. I 1906 års plan gestaltade 
sig detta enligt följande: Lokalstyrkor
na skulle om möjligt förhindra fientlig 
landstigning i närheten av den opera
tionsbas som den aktuella styrkan var 
satt att skydda. Vidare skulle de i sam
verkan med befästningsverken hindra 
att fientliga sjöstridskrafter trängde in i 
farlederna till basen eller i angränsan
de skärgårdsområden samt minsvepa 
farleder och själva utföra mineringar. 
Slutligen förhindra fientlig rekognosce
ring, motverka blockad av respektive 
operationsbas samt reglera handelssjö
farten. 
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Bepansrade 
fartyg 

Snabbgående 
lätta fartyg 

Torped
fartyg 

Diverse 
fartyg 

Kustflottan 

l :a klass pansarbåtar var 
kustflottans kärna. De skulle 
kunna operera både i skär
gård och i öppen sjö. 

Torpedkryssare och jagare. 
De skulle utfåra mineringar 
samt bevaknings- och spa
ningstjänst till sjöss och vid 
motståndarens kust. 

Jagare och l :a klass torped
båtar. De skulle utgöra kust
flottans offensiva stridsme
del. Stor rörlighet efterlyses. 

Hjälpkryssare, kanonbåtar, 
hjälpkanonbåtar, bevak
ningsbåtar, handminefartyg 
och trängfartyg m. fl. De var 
avsedda för bevaknings-, spa
nings-, träng- och sambands
tjänst. 

Lokalstyrkoma 

2 :a och 3 :e klass pansarbå
tar. De skulle stödja bevak
nings- och minsvepningsfar
tygen samt flankera egna min
linjer. 

Torpedkryssare, jagare och 
torpedbåtar. Uppgifterna var 
spaning och minering. 

Jagare, torpedbåtar och un
dervattensbåtar. De skulle 
skydda operationsbaserna 
och angränsande kuststräc
kor. Offensivt uppträdande 
förväntades. 

Kanonbåtar, hjälpkanonbå
tar, bevakningsbåtar och 
trängfartyg m. fl. Samma 
uppgifter som enheterna i 
kustflottan. 

sjörörsvaret under debatt 
1907-1914. F-båtsfrågan 

kommitte. Den var tillsatt i stabschefs
planens efterföljd, var sammansatt av 
både parlamentariker och fackmän, 
och syftade till att klarlägga och fixera 
de ekonomiska förutsättningarna för 
1906 års plan. Den fråga som blev den 
mest uppmärksammade i samband 
med försvarskommittens arbete var 
dock ersättningsbyggnaden för flottan. 
Den nya målsättning som formulerats 
för kustflottans verksamhet hade som 
förutsättning att en betydligt starkare 
pansarbåtstyp än de befintliga anskaf-

Det var 1906 års samfällda försvars
plan som gav upphov till förkrigstidens 
livliga utredningsverksamhet Här la
des grunden till en kontinuitet i utfor
mandet av det svenska sjöförsvaret 
som skulle komma att stå sig fram till 
tiden för det andra världskriget. Som ti
digare nämnts blev flottstationsfrågan 
föremål för ett flertal utredningar. 
Bland annat behandlades frågan inom 
ramen för den s k 1907 års försvars-
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fades. Utformandet av denna typ blev 
föremål för delutredningar inom ra
men för den stora kommitten. Häri låg 
upprinnelsen till den s k pansarbåts
striden som under åren 1911 och 1912 
fick rikspolitisk aktualitet. 

Försvarskommitten tillsattes som 
nämnts i september 1907. Under de tre 
år försvarskommitten därefter arbeta
de, företogs ytterligare två typutred
ningar, 1908 och 1909, så att man slut
ligen hade 11 alternativ att överväga. 
Dessa olika typer representerar enligt 
förf. mening skilda betraktelsesätt i frå
ga om utformandet av artillerifartyg. 
Vänder man blicken mot utlandet fin
ner man att sjömakterna vid denna tid 
satsade på "all-big-gun ships" eller 
Dreadnought-slagskeppet. Detta var en 
fartygstyp med genomgående svårt ar
tilleri som huvudbestyckning, till skill
nad mot tidigare artillerifartyg som 
vanligen hade ett stort antal kanoner av 
varierande kaliber. "Enhetsbestyck
ningstanken" kom ursprungligen från 
Italien. Den formulerades av konstruk
tören Vittorio Cuniberti som från 1903 
i en rad artiklar i militära tidskrifter 
hävdade att stora kanoner i ett relativt 
litet och lätt skrov var grundreceptet 
för ett lyckat slagfartyg. Dessa inten
tioner förverkligades 1906 i det brittis
ka slagskeppet Dreadnought, som på 
många sätt var nydanande och vägle
dande för slagfartygskonstruktionen 
bland de stora sjömakterna för åtskilli
ga decennier framåt. Den internatio
nella utvecklingen följdes med stort in
tresse av svenska fackmän. En initie
rad inhemsk bedömare hävdade att det 
medelsvåra artilleriet hade visat sig ha 
stor slagkraft vid träffningar under det 

rysk-japanska kriget, en faktor som be
tecknades som betydelsefull för "de 
små nationerna". Enligt den inhemska 
iakttagaren fick dessa små länder nöja 
sig med att skaffa kustförsvarsfartyg 
i stället för de dyrbara slagskeppen. 
Att Cunibertis egen grundide inte var 
ett stort och dyrt fartyg har redan på
pekats. Det var de brittiska konstruk
törerna som hade gjort Dreadnought 
till det "jätteskepp", dubbelt så stort 
som tidigare slagfartyg, vilket kom
menterades i den svenska pressen. 
Grundiden med Dreadnought och se
nare med den svenska s k F-båten, det 
vill säga det första Sverige-skeppet, ut
trycktes lättast som "starkare-än-den
snabbare; snabbare-än-den-starkare". 
Detta var en allmänt vedertagen prin
cip som innehöll den kompromiss mel
lan olika faktorer som alltid är aktuell 
vid konstruerandet av krigsfartyg. Tan
ken på stora kanoner i ett lätt skrov var 
likalydande såväl för Cuniberti som för 
de svenska beslutsfattarna. Det förhål
landevis grova artilleriet som flera av 
de 11 svenska pansarbåtsalternativen 
räknade med, skulle tvinga motstånda
ren att sätta in sina tyngsta enheter vid 
ett anfall mot Sverige. Det lilla forma
tet tillät pansarbåtarna att snabbt för
flytta sig i skärgårdarnas trånga mili
tärleder. Dessa egenskaper kom att 
känneteckna de tre Sverige-skeppen 
som under mellankrigstiden utgjorde 
kustflottans ryggrad. 

* 
Hur gestaltade sig då resonemangen 

kring valet av pansarbåtstyp? Kan man 
bland de 11 olika alternativen spåranåg
ra direkta ståndpunktstaganden för den 
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ena eller den andra strategiska eller tak
tiska principen? Går man till de diskus
sioner som fördes i ersättningsbygg
nadsfrågan inom försvarskommiten, ut
kristalliserar sig två skilda åsiktsrikt
ningar. Mot ett alternativ (B) på 7500 
ton, med en fart av 23 knop och med be
styckningen 4 x 28, 4 x 19, 11 x 10,5 cm 
kanoner kom så småningom att stå ett 
mindre, snabbare fartyg med mera dif
ferentierad bestyckning. Detta alterna
tiv, D, fanns i tre olika delutföranden (se 
anförd artikel av Ronny Lindsjö) med 
18, 21 respektive 23 knops fart och un
gefärligen likvärdig bestyckning. Hu
vudartilleriet var här 2x25,4 cm kano
ner, 4x 19,4 cm kanoneroch 7x 10,5 cm 
kanoner. Här möter alltså en enhet med 
tyngdpunkten lagd på det medelsvåra 
artilleriet. Deplacementet för den mins
ta D-typen var 4800 ton och för de bå
da andra 5600 respektive 5720ton. Far
tygen var alltså relativt små och lätt
manövrerade, ett faktum som nogsamt 
påpekades av D-typens företrädare 
inom kommitten. D-typen kan sägas ha 
utgjort en form av medelväg mellan den 
relativt dyra B-typen och något av E-al
ternativen, vilka visserligen hade en grov 
bestyckning men i gengäld alltför få pjä
ser. A-, B- och E-typerna representera
de otvivelaktigt en "big-navy-line" i 
svensk försvarspolitik. Förslaget F var 
resultatet av de s k 1909 års typsakkun
niga betänkande. U n der augusti och för
sta hälften av september detta år hade 
diskussionerna i typfrågan kretsat kring 
företrädesvis förslagen B, D och E. I mit
ten av september hade man kommit fram 
till att ytterligare utredning beträffande 
D- och E-typens fart och kostnader var 
nödvändig. Förhandlingarna återupp-
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togs i mitten av november. Man utgick 
nu från det nya sakkunnigbetänkandet 
F-förslaget plockades genast fram som 
en lämplig medelväg. Dess prestanda 
var godtagbara ifråga om fart och be
styckning, men priset ansågs av vissa le
damöter vara för högt. 

Man kunde få 12 fartyg av D-typ till 
samma kostnad som 8 F-båtar. 

Beståndet i kusteskadern hade tidiga
re varit 12 pansarbåtar, uppdelade på di
visioner. Man ville därför anpassa ny
byggnadens omfattning till denna siffra. 
I F-typen hade man prutat på sjövärdig
het och kolförråd i syfte att få ned storle
ken och därmed kostnaden. Härigenom 
hade man fått fram en typ med prestan
da som annars bara återfanns i 10-
11 000-tonsklassen. 

Det var om detta fartyg som den 
kända pansarbåtstriden i svensk poli
tik kom att stå. På hösten 1910 avläm
nade försvarskommitten sitt betänkan
de. I maj 1911 togs ett riksdagsbeslut i 
ersättningsbyggnadsfrågan. På hösten 
samma år resulterade nyvalen till and
ra kammaren i ett regeringsskifte. Den 
liberale ledaren Karl Staaff bildade en 
regering, som för första gången i svensk 
historia hade civila försvarsministrar. 
Staaff hade varit ledamot av försvars
kommitten och där ivrigt motarbetat F
typen till förmån för den billigare D-ty
pen. Därtill var Staaff i grunden kritisk 
mot kommitten. Dess huvudsyfte hade 
ju varit att utreda och granska de eko
nomiska förutsättningarna för stabs
chefernas plan från 1906. I stället ha
de, som Staaff och övriga liberala leda
möter ansåg, för stort utrymme ägnats 
åt lösandet av sakfrågor, däribland er
sättningsbyggnaden till kustflottan. Det 

liberala partiets uppfattning var den att 
försvarsfrågorna måste utredas och lö
sas som en helhet, med hänsynstagan
de till landets ekonomiska bärkraft. 
Högern och försvarets företrädare var 
dock för ett snabbt beslut i vissa för
svarsfrågor, däribland värnpliktstidens 
längd och flottans ersättningsbyggnad. 
När Staaff kom i regeringsställning lät 
han upphäva beslutet från året innan 
om byggandet av en ny pansarbåt, allt
så grundstenen i det byggnadsprogram 
som skisserats i försvarsplanen. Detta 
rönte starkt motstånd från högerhåll 
och resulterade i den s k pansarbåtsin
samlingen under våren 1912. Den möj
liggjorde att byggandet av det första av 
de tre Sverige-skeppen kunde påbörjas 
på hösten detta år. 

I december 1911 lät Staaff tillsätta 
fyra försvarsberedningar. Dessa syfta
de till att fixera de ekonomiska ramar
na för försvaret, att lösa den segdrag
na härordningsfrågan och att göra en 
avvägning mellan lantförsvarets och 
sjöförsvarets uppgifter vid krigsfall. 
Dessa beredningar hade en rent parla
mentarisk sammansättning. De arbe
tade fram till regeringskrisen i februari 
1914, då utredningarna avbröts ge
nom regeringen Staaffs avgång. De po
litiska motsättningarna i dåtidens Sve
rige grep således djupt in i lösandet av 
landets försvarsproblem. 

• 
A v utrymmesskäl har här berörts en

dast två delfrågor i dåtidens svenska 
försvarsdebatt, flottstationsfrågan och 
ersättningsbyggnaden. Speciellt den 

sistnämnda punkten innehåller mycket 
av kärnpunkten i försvarsproblemet 
som sådant. Motsättningarna inom 
1907 års försvarskommitte beträffan
de valet av pansarbåtstyp och former
na för hur beslutet skulle fattas, speglar i 
hög grad divergenserna inom det sven
ska politiska politiska livet i stort. Vid 
sidan av rösträttsfrågan var försvars
frågan det mest aktuella politiska 
stridsäpplet i förkrigstidens svenska 
samhälle, fullt jämförbar med kärn
kraftsdebatten eller miljörörelsen i vå
ra dagar. Det var ingen tillfållighet att 
Karl Staaff och övriga liberaler i kom
mitten yrkade på antagandet av ett bil
ligare pansarbåtsalternativ. Staaffs sjö
militäre rådgivare, konteramiral Lud
vig Sidner, gick också på denna linje. 

. Sidner var nästan helt ensam om att 
förorda en mindre typ av pansarbåt 
och hans kollegor utsatte honom för 
stark kritik för detta. Men det är vik
tigt att komma ihåg att hur starka mot
sättningarna än var i försvarsfrågan, 
både inom de politiska lägren och bland 
de militära fackmännen, så gällde frå
gan alltid hur försvaret skulle utfor
mas. Frågan om Sverige överhuvud ta
get skulle ha ett försvar var ännu inte 
aktuell vid denna tid. Några försvars
grensstrider störde ännu under 1900-
talets första årtionde knappast det mi
litärpolitiska samarbetet. Det var ock
så lika uppenbart att det svenska sjö
försvaret, med eller utan pansarbåtar 
eller med pansarbåtar av den ena eller 
den andra storleken, syftade till att ver
ka inom den strategiska defensivens 
doktrin. 
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LITTERA TURÖVERSIKT 

Denna forteckning syftar till att ge en bild av vad som, på utländsk och svensk botten, skrivits om 

sjömakt och sjömilitära problem i ett historiskt perspektiv. Framställningen i själva artikeln saknar 

av arbetsekonomiska skäl notapparat, och översikten är ämnad att i viss mån kompensera detta. 

Dessutom anser jag det i detta sammanhang vara mera givande att presentera vissa av de använda 

~rbe~ena lite __ utf<irl_igare, i stället for att bara ange författare, en titel och en sidhänvisning. Mitt urval 

ar pa mtet satt uttommande, men det representerar fårhoppningsvis det mera vägande som skrivits 
inom det område som artikeln berör. 

Inledning 

Beträffande militär doktrin i allmänhet är standardverket den amerikanska antologin "Makers of 

Modern Strategy. Military Thoughtfrom Machiavelli to Hitler" (Princeton 1944). Detta arbete in

n~håller uppsatser om oli~a forgrundsgestalter i historien, om krigskonstens utveckling till lands, till 

SJOss och I luften. Av speciellt intresse i detta sammanhang är en artikel om Alfred Mahan och en om 

den franska "Jeune Ecole". Författarna till dessa två artiklar är Margaret T. Sprout och Theodor 

Rapp. Den senare har dessutom skrivit en avhandling om den franska doktrinbildningen. 

Doktrinbilden etableras 

En bra översikt som belyser det vaccum i sjömilitärt teoretiskt tänkande som kännetecknar 1800-

talet, återfinns i kanadensaren Donald Schurman's undersökning av den brittiska marinens teore

tiska status, The Education of a Navy. The Development of Brittish Naval Strategic Thought, 1867-

1914 (London 1965). Schurman beskriver hur synen på sjökrigskonst och sjökrigshistoria foränd

rades av ett antal teoretiskt och publicistiskt aktiva personer både inom och utom det militära sam

hället. Schurman tar bland annat upp Mahan's författarskap, vilket analyseras relativt ingående. 

CJ?å Schurman i april 1977 var i Sverige på en f<ireläsningsturne i universitetens regi, hade jag till

falle_ att diskutera hans bok m~d honom. Han hävdade då bland annat att han ägnat f<ir litet utrym

me at Alfred Mahan). Den kande och mycket produktive sjökrigshistorikern Arthur Marder har 

också sysslat med den brittiska marinen. I ett arbete från 1940, British Naval Policy 1880-1905. 

The Anatomy of British Sea Power, tar Marder också upp den brittiska flottans utveckling under 

senare delen av 1800-talet. Marder har därtill skrivit det omfattande fembandsverket From the 

f:!readnought to Scapa Flow (London 1961-1970). Han inriktar sig dock fåreträdesvis på det poli

tiska skeendet och reformverksamheten på olika plan inom marinen. 

Mahan's personliga inflytande och forfattarskap har kartlagts i två biografier, en amerikansk och 

en eng~lsk._ n:~ si.~tn~mn_da, so~. inte är _av något större värde, syftar genomgående till att påvisa 

Mahan s p!OnJargarnmg mom SJOstrateg!sk teori. Författaren, Carlis/e Taylor, betraktar Mahan 

so~ den so~ ensam skapade ,hela det teorik~mplex som presenteras i hans rikhaltiga produktion. 

Fran 1940 ar W. D. Fuleston s arbete The Life and Work ofCaptain Alfred Thayer Mahan. Lik

som Taylor, vars bok kom ut 1921, har Puleston använt Mahan's efterlämnade papper och korres

pondens och noggrant studerat dennes skrifter. Puleston är mer nyanserad i sina lovord, men ten

densen att överdimensionera amerikanens betydelse är ändå märkbar. 

I ännu högre grad än den brittiska sjömakten, har den tyska marinen upprustningen blivit fOre

mål for historisk forskning. Här är floran av undersökningar och åsikter nästan oöverskådlig. Ge

mensamt f<ir ~e fl~sta arbeten är_ dock den politiskt-historiska inriktningen. Tysklands flottrustning 

grundade JU s1g pa den unga natiOnalstatens forsök att skaffa sig "en plats i solen". Den hade varit 

omöjlig utan de politiskt viktiga flottlagarna, vilka i sin tur var resultat av beslut i den nationella riks

dagen och av den allmänna rösträtten. Den mest övergripande undersökningen på området är 

svensk. Det är Carl-Axel Gemzells Organization, Corif/ict and Innovation. A Study of German Na

val Strategic Planning 1888-1940 (Lund 1973). Detta arbete irmehåller även en lättfattlig översikt 

av utvecklingen på det marinteoretiska området. En mera renodlat politisk aspekt på flottrustning

en tas upp i Jonathan Steinbergs Yesterday's Deterrent. Tirpitz and the Birth of the German B att le-
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fleet (London 1965). Bland tyska arbeten märks främst Volker Berghahn, Der Tirpitzplan. Genesis 

und Vetfall einer innenpolitischen Krisenstrategi unter Wilhelm II (Diisseldoif 1971), Ekkerhard 

Böhm, liberseehandel und Flottenbau. Hanseatische Kaufmannschaft und deutsche Seeriistung 

1879-1902 (Diisseldoif 1972) samt Holger Herwig, Zur Soziologie des kaiserlichen Seeoffiziers

korps vor 1914 (Marine und Marinepolitik im kaiserlichen Deutschland 1871-1914, Diisseldorf 

1972). Den sistnämnda undersökningen sysslar främst med rekryteringsbasen för den tyska sjöoffi

cerskåren och denna kårs utbildning. Berghahn driver tesen att den marina upprustningen var resul

tatet av ett samgående mellan agrara och industriella intressen i syfte att hålla den växande arbetar

klassen nere och minska dess politiska inflytande. 

Den franska skolan har inte studerats med samma intresse som Storbritanniens och Tysklands 

sjömilitära utveckling. Det enda arbete som monografiskt behandlar "Jeune Ecole" är den tyske 

forskaren Valkmar Buebs avhandling Die "!unge Schule" der französischen Marine. Strategi und 

Politik 1875-1900 (Boppard am Rhein 1971). Den beskriver ''Jeune Ecole's" utveckling och ned

gång under nämnda tidsperiod genom att lägga den jämsides med det franska amiralitetets flott

politik. 
Grunddragen i Rysslands marina problematik är hämtat från en amerikansk monografi, A His

tory of Russian and Soviet Sea Power (London 1974) av Donald Mitchell. Han är den förste ameri

kan som behandlat ämnet och han för framställningen, som främst är baserad på bearbetningar, 

från 800-talet och fram till 1972. 
I artikeln nämns den amerikanske forskaren Clark G. Reynolds och hans stora översiktsverk 

Command of the Sea. The History and Strategy of Maritime Empires (New York 1974). Detta ar

bete kan tjäna som referensverk och som introduktion for den som vill studera vissa sjömilitära frå

gor närmare. Boken innehåller en mycket detaljerad bibliografi. En stor detaljrikedom men ett allt

for grundgående analytiskt anslag präglar framställningen. 

Svensk sjöforsvarspolitik 1905-1914 

Beträffande den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken hänvisas till Folke Lindbergs del av serien 

Den svenska utrikespolitikens historia 1872-1914 (Sthlm 1958). Om centralforsvarets uppkomst 

har Allan Jansson skrivit en diger avhandling, Försvarsfrågan i svensk politikfrån 1809 till Krim

kriget (Uppsala 1935). Av stort intresse är också Carl August Ehrensvärds bok Vett och vilja. Stu

die i svenskaförsvarsprinciper (Sthlm 1957), där centralfårsvaret och den gradvisa övergången till 

ett periferiforsvar efter 1800 tas upp. Flottstationsfrågan fram till 1906 berörs i Torsten Burgmans 

avhandling Svensk opinion och diplomati under rysk-japanska kriget 1904-1905 (Uppsala 1965). I 

kapitlet Svensk fårsvarsdebatt 1904-1905 tar Burgman upp diskussionen kring det eventuella for 

läggaodet av flottans huvudstation till Stockholm. Han berör också anslagsäskandena for flottans 

ersättningsbyggnad under perioden 1907-1910. Försvarskommitten och de olika sakkunnigutred

ningarna går Burgman dock förbi. Det inrepolitiska spelet under perioden närmast före världskriget 

behandlas av bland andra statsvetaren Olle Nyman i Högern och kungamakten. 1911-1914. Ur 

borggårdskrisensförhistoria (Uppsala 1957). Detta arbete är strikt politiskt-historiskt inriktat. Slut

ligen bör Knut Wichmans bok Gustav V, Karl Staajfoch striden om vårtförsvar 1901-1914 (Sthlm 

1967) noteras. Den är ganska ytligt hållen men Wichman har dock använt en del intressanta mate

rial från forsvarsberedningarna samt enskilda arkiv. Om självaF-båtsfrågans enskilda detaljer fmns 

inte något mera djuplodande skrivet. En utgångspunkt kan dock den ambitiösa samlingsvolymen 

Klart Skepp (Sthlm 1949) vara. 
När det gäller Dreadnoughtbegreppet och Cunibertis grundtanke belyses detta bäst i Oscar Par

kes' tekniskt inriktade arbete British Battleships (London 1957) samt i Richard Hough 's mera all

mänt hållna bok Dreadnought. A History of the Modern Battleship (London 1965). Samtliga upp

räknade titlar är tillgängliga på svenska forskningsbibliotek. 
Förutom bearbetningarna har även material av mera primär karaktär använts. Det rör sig dels 

om tryckta källor, som kommentar till 1906 års fOrsvarsplan och slutbetänkanden från ett flertal 

kommitteer under perioden 1880-1914. Därtill kommer riksdagstryck och broschyrer. Det otryck

ta källmaterialet består av diskussionsprotokoll från 1907 års forsvarskommission samt material 

från sakkunnigutredningarna i samband med fOrslagen till ny pansarbåtstyp. Dessutom är 1906 års 

samfällda forsvarsplan i sin helhet i otryckt skick. Slutligen har vissa enskilda arkiv använts. 



Säkerhet 
Den svenska marinens uppgift under 
krigstid är att tillsammans med andra 
vapengrenar hindra angripare från att 
genom invasion över havet skaffa sig 
fotfäste på svenskt territorium. 
Flottan måste därvid kunna verka så 
llngt ut som möjligt från våra kuster. 
Under fredstid och vid neutralitets
tillstånd när krig pågår i vårt lands när· 
het måste flottan kunna hävda vårt 
oberoende genom att avvisa utländska 

styrkor, som opererar inom vårt terri
torialvatten. För sådana uppgifter krävs 
effektiv och tillförlitlig materiel, som 
fungerar säkert även under svåra miljö· 
förhållanden till sjöss. 
Philips Elektronikindustrier AB har 
under många år levererat eldlednings· 
och kommunikationsutrustningar till 
svenska marinen. Dessa utrustningar 
har efter omsorgsfull utprovning och 
under längre tids användning visat sig s Philips Elektronikindustrier AB ____ ,. ... 

kunna uppfylla mycket högt ställda 
krav och därigenom bidra till vår natio· 
nella säkerhet. 
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STEN ÅKE 
GATTBERG 

segelfartygsutbildning idag för 
morgondagens befäl 

Den 4 juli 1976 samlades över 200 se
gelfartyg av varierande storlek och typ 
på Hudson River. 92 av dem hade del
tagit i kappseglingen för skolfartyg från 
Bermuda till Newport (R.I.). Det var en 
manifestation av stora mått får USA:s 
200-års jubileum - och för utbildning 
på segelfartyg. 

Den alltmer kända engelska organi
sationen Sail Training Association 
(ST A), anordnar varannat år kappseg-

tingar för seglande skolfartyg, med syf
tet att erbjuda internationellt utbyte 
mellan besättningarna i hamn och sti
mulera utbildning till sjöss under segel. 
Det får varje år ökande intresset att 
delta i dessa kappseglingar är ett syn
bart bevis på omfattningen av segelfar
tygsutbildning i många sjöfartsnatio
ner. Man kan också se det stora intres
set får grundläggande sjömansutbild
ning under segel genom att konstatera 

Segelsättningen ger full sysselsättning. "Gladan" den JO april 1976. 
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att bland fartygen på Hudson River 
var över 25 av de stora och medelstora 
byggda efter 1952. Dessutom är det 
känt att norrmännen har beställt en ny 
fullriggare, att polackerna skall ersätta 
den 70-åriga fullriggaren Dar Pomor
za, att Equador bygger ett systerfartyg 
till colombianska Gloria och att rys
sarna planerar bygga en eller två full
riggare. 

Hos oss upprätthålls en 200-årig ut
bildningstradition av HMS Gladan och 
HMS Falken, som byggdes 194 7 som 
ersättare för farramas och Najaden . 
De byggdes som skonerter, med tanke 
på att vara skolfartyg och som sådana 
ha en stor och oerfaren elevbeman
ning. Marindirektör Tore Herlin, som 
ritade dem, hade som målsättning att 
göra dem sjösäkra (kraftig och något 
underdimensionerad rigg) med möjlig
het att kryssa från en lovartskust Rig
gen tillåter segling i hårt väder utan att 
reva - visserligen obekvämt, men en 
nyembarkerad besättning kanske inte 
är i stånd att reva! 

Svenska Kryssarklubbens Gratia, 
Gratiude och Leader låter pojkar och 
flickor delta i tvåveckorskurser, mesta
dels med kustnära segling omväxlande 
med seglarskola i segelbåtar. Kurspro
grammet omfattar även segling med se
niorer. 

Grundtanken med utbildning på se
gelfartyg är att eleverna skall få kun
skap om tjänsten ombord under stän
dig närkontakt med vind och sjö. Där
utöver får de lära sig att leva och arbe
ta enskilt och i lag under omständighe
ter, som för flertalet är nya och ovana: 

Laganda behövs vid allt arbete om
bord och särskilt vid segelmanöver. 

Hänsynstagande erfordras av var 
och en för att laget skall kunna fungera 
under längre tid och under yttre på
frestningar. 

Sjömanskap, i dess vidaste be
märkelse, är nödvändig vid de flesta till
fällen ombord och särskilt på segelfar
tyg. Dessa egenskaper måste främst 
blivande befäl ha och ha förståelse för, 
så att utbildningsmålsättningen för 
stridsfartygsbesättningar kan uppfyl
las på den relativt korta tid som står till 
förfogande. 

Den mer bundna utbildningen, som 
ges ombord, omfattar inre tjänst, vakt
rutiner, sjömanskap, materielunder
håll, grundläggande navigation och 
båttjänst 

Ett seglande skolfartyg är en myc
ket lämplig plattform för den grund
läggande sjömans- och befälsutbild
ningen. Fartyget är beroende av vind 
för att nå sitt mål och av besättningen 
krävs ett arbete, som skall samverka 
med fartyg och vind för att driva farty
get framåt. För att kunna utföra arbe
tet på rätt sätt, måste besättningen ar
beta i lag eller i mindre grupper, som 
alla har samma mål - att nå nästa 
hamn eller förutbestämda punkt. Livet 
ombord måste präglas av hänsynsta
gande, vilket blir särskilt betydelsefullt 
ju längre fartyget är till sjöss. Även 
vädret påverkar besättningen vare sig 
det är stiltje eller storm. Vilket som är 
värst av dessa ytterligheter är svårt att 
säga, men den "sysslolösa" väntan i 
stiltje kan för många vara värre än den 
hårda, händelserika och arbetsfyllda 
stormen. 

Ombord i segelfartyg blir det natur
ligt att ligga till sjöss i flera dygn och ti-
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den utnyttjas då dels för praktisk sjö
manskap och dels för teorilektioner. I 
bägge fallen är det nära till undervis
ningsmateriel och åskådningsexempel. 
Att t ex bedriva riggunderhåll behöver 
inte bara vara arbete - det är även ut
bildning! På samma sätt blir det natur
ligt med båttjänst: sjösättning av båt 
och själva rodden är samtidigt utbild
ning som arbete. Örlogsmässighet övas 
särskilt i samband med hamnbesök på 
ett naturligt sätt. Den är nödvändig in
te bara för paradens skull, utan även 
för disciplin och fartygets säkerhet. 

Utbildningen ombord omfattar allt
så en mängd olika ämnen, som tillsam
mans skall ge, i flottans fall, eleven en 
sådan grund, att han blir den länk i ett 
stridsfartyg, som gör det till den sega 

Sjömanskap. 
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och stryktåliga enhet det måste vara. 
För detta krävs kunskap och vana vid 
längre tids vistelse ombord, sjöman
skap, rutiner, kommandoord och inte 
minst känsla för fartyg. Dessutom är 
motståndskraft, hårdhet och förmåga 
att tåla sjön nödvändiga egenskaper för 
en effektivt stridsfartygsbesättning. 

På segelfartyg är alla dessa moment 
naturliga och eftersom det är till sjöss 
under längre sammanhängande tid, än 
vad som är normalt för flottans övriga 
fartyg, är det möjligt att på kortare tid 
ge eleverna utbildning ombord utan si
doblickar på kravet av stridsutbild
ning. Med denna grundutbildning kan 
de komma ombord i stridsfartyg och 
delta i utbildning av och till krigsbe
sättningar för strid till sjöss i de tek-

niskt komplicerade fartygen, utan att 
behöva inleda med egen utbildning av 
det mest elementära ombord. De idag 
relativt små fartygen har varken ut
rymme för elever eller tid för grundläg
gande sjömansutbildning. 

Gladan och Falken utnyttjas f n får 
utbildning av ca 250 elever/år under 
fem perioder. Varje års expedition va
rar ca sju månader, varav två åtgår till 
rustning och avrustning samt semes
ter. Merparten av eleverna är rege
mentsofficersaspiranter och plutons
officerselever, medan en femtedel är ci
vila elever med intresse för utbildning 
till befål i flottan. Utbildning av civila 
elever under flottans befäl har period
vis genomförts, liksom utbildning un
der vinterhalvåret - då främst i sydli
ga farvatten. Dessa former för utbild
ning bör åter tas under omprövning för 
att effektivare utnyttja skonerterna. 
Utan tvekan är det en fördel för farty
gen att vara rustade, samtidigt som ut
bildningen skulle kunna effektiviseras. 
Förutom nämnda elevkategorier, med 
längre utbildningsperioder, sex till åtta 
veckor, skulle elever från handelsflot
tan, fiskeflottan och kustbevakningen 
ges möjligheter att erhålla den grund
läggande sjömansutbildningen. 

När utbildningen enligt den nya be
fålsordningen börjar, kommer segelfar
tygsutbildningen sannolikt in vid ett se
nare tillfälle i utbildningsgången. Syftet 
med utbildningen under segel skall 
dock kvarstå: att ge eleverna en ge
mensam grund i sjömanskap och tjänst 
ombord, varifrån den fortsatta befäls-

. utbildningen skall bedrivas. 
De elever som söker befälsutbild-

ning skall ha gjort värnpliktsutbildning 
som plutonsbefäls-, gruppbefäls- eller 
F-värnpliktig. De sökande har därför 
viss sjötjänsterfarenhet och yrkesut
bildning när de påbörjar förberedande 
officersskola. Eftersom de kommer 
från olika typer av fartyg och, i vissa 
fall, från landtjänst, med ty åtföljande 
varierande erfarenhet av arbete på 
däck, bör utbildningen inriktas på att 
ge eleverna en kompletterande och 
samordnad grund för vidareutbildning 
till yrkesofficer. Att på segelfartyg sam
la dem i en homogen grupp och låta 
dem få en gemensam, grundläggande 
utbildning skall även ses som en pe
riod, där gruppen sammansvetsas får 
kommande samarbete och förståelse 
för livet till sjöss. 

Utbildningen till sjöss av blivande 
befäl är ett krav för att kunna tjänstgö
ra ombord i ett stridsfartyg. Den grund
läggande utbildningen, som ges på ett 
skolfartyg, kan bibringas eleverna utan 
att stridstjänsten blir lidande och dess
utom kan det ske i en takt som anpas
sas till elevkategorin. Den mest fram
trädande fördelen med seglande skol
fartyg är att de på relativt kort tid ger 
många elever den grund, de behöver för 
att vidareutvecklas till det befäl och de 
utbildare flottan behöver. Trots den 
omfattande teknik som finns i dagens 
fartyg, små eller superstora, handels
eller örlogsfartyg, seglar de i samma 
element - havet. I svårt väder eller vid 
haverier erfordras kunskaper om det 
elementära för att klara fartyg och be
sättning och det är befälet som skall fin
na lösningarna och leda besättningar
na. 
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BJÖRN LJUNGGREN 
Resursbehov för en 
angripares minröjning 

Örlogskapten Björn Ljunggren har som elev vid stabskursen vid Militärhög
skolans marinlinje 1974-76 genomjö"rt en enskild utredning med ovanstående 
mycket förkortade rubricering. Hans arbete har belönats av Kungl Örlogs
mannasällskapet 1976 och Sällskapet har därför velat publicera delar av ar
betet i sin tidskrift. Men minkrigföring omges med hög sekretess. Om våra mi
neringars lägen, deras byggnad eller de enskilda minornas avfyringsvillkor 
vore kända av en angripare, så skulle hans minröjning liksom sjökrigföring i 
övrigt avsevärt underlättas. Utredningen är av detta skäl sekretessbelagd. 

l denna öppna del berörs endast översiktligt några principiella problem och 
hur de kan analyseras. 

INLEDNING 
En angripare kan genomfåra en kust
invasion mer eller mindre överraskan
de. Som en foljd av bl a graden av över
raskning kan fårsvararen ha lagt ut en 
större eller mindre del av planerade mi
neringar. Det hot mineringarna utgör, 
eller kanske mer korrekt, angriparens 
uppfattning om detta hot, kan fram
tvinga minröjning for att säkerställa in
vasionens genomfårande. 

Resursbehovet for den erforderliga 
minröjningen kan avse såväl tid som 
storlek och kvalitet på röjande för
band. Behovet styrs av angriparens am
bitionsnivå avseende reducering av 
minhotet samt hans uppfattning om ef
fektiviteten hos försvararens minering
ar, d v s antal mineringar, minmaterie
lens tekniska nivå samt förmåga att ut
nyttja mineringar i den operativa mil
jön och att ge dem skydd mot minröj
ning. 

I utredningen studeras sålunda vilka 
resurser, i form av tid och röjstyrkor, 
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som en angripare måste avdela under 
varierande omständigheter för att sä
kerställa en kustinvasions genomfå
rande. 

Studien avser resursbehov för min
röjning intill dess att erforderlig loss
ningskapacitet säkrats. Denna formu
lering kräver en definition. Normalt tor
de kapaciteten kunna anses säkrad då 
angriparens lossningsmöjligheter inte 
längre är gränssättande får hans styr
ketillväxt eller tillforsel av underhåll. 
Vid en kustinvasion eftersträvas snar 
tillgång till hamn med goda lasthante
ringsmöjligheter. Angriparens val av 
landstigningsområde torde göras med 
hänsyn härtill. 

I utredningen har jag emellertid an
sett att begreppet "erforderlig loss
ningskapacitet", sett mot bakgrund av 
hela ämnesformuleringen, avser angripa
rens styrketillväxt över landstignings
stränderna. Motivet härfor är att den 
minröjning, som genomfårs efter Iand
stigning inom ett taget brohuvud och 
då i syfte att säkerställa lossningska-

pacitet i hamn, inte utgör förvarning 
om en förestående kustinvasion. Jag vill 
härmed dock inte hävda att en kustin
vasion nödvändigtvis behöver följa det 
traditionella mönster, som skisserats, 
men det utgör det fall jag behandlat i 
utredningen. 

studien belyser skillnader i olika in
vasionsriktningar. Dessa har valts i den 
verkliga geografiska miljön och är i 
överensstämmelse med de principer 
som bedöms tillämpliga i minkrigfå
ring vid 1980-talets början. Jag har 
också ansett det väsentligt att studera 
invasionsriktningar med, för mine
rings- och minröjningsverksamhet, väl 
skilda miljöfårutsättningar. 

Om mineringar ges skydd, företrä
desvis från landuppställda förband, vij
ka under lång tid kan ingripa mot min
röjningsfåretag, så fårsvåras eller får
hindras angriparens röjning. Den in
verkan, som skydd av våra mineringar 
medför har inte studerats på annat sätt 
än att modellerna konstruerats mot 
bakgrund av önskemålet om skydd. 
Denna begränsning gäller däremot inte 
det skydd, som kan byggas in i mine
ringarna i form av svepförsvårande åt
gärder. 

Under första hälften av 1980-talet 
kan fårutses en allmän utökning av ter
ritorialhavet till 12 M bredd. Utök
ningen får internationellrättslig bety
delse för minkrigfåringen. Utredningen 
har därför gjorts mot bakgrund av den
na utökade territorialhavsbredd. 

Utredningen kan sägas vara uppde
lad i två avsnitt. Det fårsta är ett fakta
insamlande avsnitt, medan det andra 
utgörs av resursanalysen. 

F AKTAlNSAMLING 
Faktainsamlingen inleds med en över
siktlig granskning av tänkbara inva
sionsriktningar samt en angripares 
överskeppnings- och landstigningstak
tik/teknik. Denna granskning utgör 
grund får val av vilka invasionsrikt
ningar, som skall studeras och järnfå
ras samt vilka krav angriparens sjötran
sportfårhund ställer på minröjt havs
område. Efter att därefter ha studerat 
bedömd tillgänglig tillämpad mine
ringstaktik på 1980-talet konstrueras 
mineringssystem (modeller) i de valda 
riktningarna. Det faktainsamlande av
snittet avslutas med en granskning av 
den tänkta angriparens minröjningsre
surser, taktik och röjmetoder. 

Med ovan framtagna fakta som 
grund analyseras resursbehovet får 
minröjning avseende erforderlig tid och 
storlek på insatt röj styrka. Behoven i de 
olika riktningarna jämförs och slutsat
ser dras om de förvarningstider vi er
håller. Utnyttjad beräkningsmetodik 
exemplifieras senare i denna framställ
ning. 

Utredningen avslutas med samman
fattande slutsatser och förslag till åt
gärder, vilka kan öka en angripares re
sursbehov. 

Kustinvasionen 
Det är väsentligt att studerade inva
sionsriktningar uppvisar olika geogra
fiska förhållanden. Sålunda har valts 
att studera tre olika riktningar med föl
jande kustgeografiska karaktäristika: 

i huvudsak öppen kust med stora 
och snabbt tilltagande bottendjup 
i huvudsak öppen kust med små och 
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långsamt tilltagande bottendjup 

skärgårdsklädd kust med varieran
de bottendjup 

De tre riktningarna har senare de
taljgranskats med avseende på militär
geografiska faktorer av betydelse för 
minkrigföring. 

En tänkt angripares överskepp
nings- och landstigningstaktik/teknik 
torde undergå ständiga förändringar. 
Det kan anses sannolikt att framtida 
landstigningsföretag kan genomföras 
med större bredd och minskade om
loppstider samt även med en högre 
grad av årstidsoberoende. Förmågan 
till stora luftlandsättningar kan också 
få stor inverkan på landstigningstakti
ken. Trots denna utveckling har jag be
dömt att förändringarna under tiden 
fram till studerad tidsperiod inte kom
mer att skilja sig på ett avgörande sätt i 
förhållande till den taktik/teknik, som 
idag beskrivs i handböcker, tidskrifter 
och olika studier. 

Den aktivitet, som i samband med 
landstigning pågår utanför kusten, krä
ver manöverutrymme till sjöss. Om far
vattnen är minfarliga måste de skilda 
verksamheterna ske i minröjda rännor 
och stråk. Angriparens behov av min
röjt havsområde utanför olika typer av 
landstigningsstränder definieras. På 
bild nr l visas exempel på hur ett havs
område kan indelas i rännor och stråk. 
Exemplet är naturligtvis schematiskt. I 
verkligheten måste mönstret anpassas 
till geografiska förhållanden, storlek på 
landstigande förband m m. 

Försvararens mineringar 

En minerings motståndskraft mot röj-
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ning beror bl a: på hur väl försvararen 
lyckats hemlighålla aktuella minors 
prestanda. 

Vid konstruktionen av våra mine
ringssystem (modeller) i de valda inva
sionsriktningarna beaktas, förutom 
miljöfaktorer på ort och ställe, de sty
rande taktiska och tekniska faktorer 
samt principer för mineringars bygg
nad. Modellerna redovisas i sjökorts
avdrag tillsammans med skiss över an
griparens behov av minröjt havsområ
de. Utifrån dessa modeller görs senare 
beräkningarna av resursbehoven. Jäm
för exempel på bild nr 3. 

Modellerna är teoretiska, såtillvida 
att angivna lägen för de olika mine
ringarna inte behöver uppfattas som 
exakta angivelser eller med andra ord 
som någon slags fix studieminplan. I 
stället är de uppbyggda så som en an
gripare kan tänkas uppfatta minerings
systemen i stort i resp riktning. Angri
paren möter under sin väg mot land
stigningsstränderna hot från minering
ar, hot som uppfattas på olika sätt be
roende bl a på för minerings- och min
röjningstjänst betydelsefulla geografis
ka förhållanden. Dessa kan vara bot
tendjup, bottentopografi, kusttopogra
fi etc. Vid konstruktionen av modeller
na kan med andra ord sägas att de har 
betraktats utifrån angriparens hori
sont. 

Detta sätt att betrakta och kon
struera modellerna är berättigat under 
förutsättning att vi lyckats i vår strä
van att dels hemlighålla minplanlägg
ningen, dels dölja de exakta positioner
na i samband med mineringarnas ut
läggning. Genom att på så vis hålla en 
angripare i ovisshet, tvingas han vid be-

dömningen av sitt röjbehov ta stor hän
syn till landstigningsfartygens krav på 
"minsäkert" havsområde och alltså ge
nomföra minröjning även på platser 
där i verkligheten någon minering inte 
har lagts ut. 

I slutet av studien belyses dock det 
fall då angriparen känner till våra mi
neringars ungefärliga lägen och kan in
skränka sin röjning till punktinsatser i 
de verkliga minfälten. Detta gäller då 
naturligtvis endast de mineringar, som 
angriparen tvingas passera igenom. 
Övriga kan han ju passera vid sidan av. 

Angriparens minröjning 
Exakta uppgifter om främmande flot
tors minröjningsmateriel och röjmeto
der saknas. För att så riktigt som möj
ligt kunna bedöma den tänkta angripa
rens förmåga härvidlag, har kända fak
ta kompletterats med en granskning av 
vår materiel och våra metoder samt 
med erfarenheter från verkliga minröj
ningsföretag utomlands (SUEZ och 
VIETNAM) och artiklar i utländsk 
fackpress. 

Utvecklingen utomlands av materiel 
och metoder har under 1970-talets för
sta hälft präglats av helikopterns roll 
som svepbogserare samt tillkomsten av 
minjaktsystem. 

Under 1970-talet har världen kun
nat bevittna två större verkliga minröj
ningsoperationer. Dessa är röjningen 
av de amerikanska mineringarna i 
TONKINBUKTEN samt röjningen av 
minor och andra explosivämnen i 
SUEZKANALEN. Ingen av operatio
nerna genomfördes emellertid under 
egentliga krigsförhållanden, utan kan 
ses som ett slags efterkrigstidsröjning-

ar. Erfarenheterna från dessa företag är 
därför mer av teknisk än taktisk art och 
ger inte svar på hur uppläggning av of
fentiv minröjning kan tänkas gestalta 
sig. 

Röjningen i TONKINBUKTEN vi
sade på helikopterns användbarhet som 
svepbogserare. Den kan utnyttjas vid 
röjning på små bottendjup och svepen 
kan framföras med höga svepfarter, 
upp till 25 knop för vissa svep. Heli
koptern löper dessutom liten risk att ut
sättas för minsprängning. I USA har 
särskilda helikoptersvep konstruerats. 
Dessa kan utnyttjas mot olika typer av 
minor och kan vidare utläggas och 
hemtas utan bistånd från särskilt far
tyg. Helikopterröjning begränsas i viss 
mån fortfarande av problem vid preci
sionsflygning under mörker, men ut
veckling av navigatoriska hjälpmedel 
pågår. 

Ett flertal flottor har utvecklat mi.n
jaktsystem. Under SUEZ-röjningen ge
nomfördes minjakt med brittiska och 
franska enheter. Metoden visade sig ef
fektiv på bottendjup överstigande 8 me
ter. På mindre djup fick sökningen hu
vudsakligen genomföras av röjdykare. 
Minjakten försvårades också av dyig 
botten och hög vattensalthalt En va
riant på minjaktsystem är bogserade 
"side-looking" hydrofoner. 

Bland ovng minröjningsmateriel 
utomlands kan, förutom konventionel
la mekaniska- och avståndssvep, även 
nämnas självgående svep, undervat
tenstelevision och materiel för chock
ning. 

Den minröjning en angripare anser 
nödvändig att genomföra inför en kust
invasion torde med hänsyn till kravet 
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på överraskning komma att insättas så 
sent som möjligt. Alltför tidigt insatt 
röjning kan avslöja det avsedda land
stigningsområdet, ge oss tid att kom
plettera mineringar och i övrigt försvå
ra röjstyrkans uppträdande genom att 
vårt kustförsvar, ytattack- och attack
förband inte hunnit bekämpas i erfor
derlig utsträckning. Följden härav blir 
att endast snabba röjmetoder kan ut
nyttjas. Röjning med långsamma men 
måhända mer säkra metoder kan där
emot antas ifrågakomma då säkerhets
kravet dominerar över tidskravet, t ex 
vid röjning inom taget brohuvud i 
hamninlopp, hamn o dyl. 

Angriparen kan vid sin planlägg
ning antas granska invasionsriktning
arna på liknande sätt som gjorts vid 
konstruktionen av modellerna i denna 
utredning, d v s att områdesvis göra an
taganden om det minhot, som kan va
ra aktuellt och därefter välja lämpli
gaste röjmetoder. 

Röjmetoderna kommer att variera. 
Huvudsakligen torde konventionell me
kanisk- och avståndsröjning komma 
att tillämpas. Helikopterröjning eller 
röjning med självgående svep kan an
tas utnyttjas där bottendjupen är så 
små att minsvepare löper betydande 
risker för minsprängning eller där far
vattnen är så trånga att minsvepare in
te kan manövrera med utlagda svep. 
Chockningsmetoder kan komma ifrå
ga dels som inledning till ett röjföretag 
och dels mot sådana mineringar, vilka 
inte med godtagbar säkerhet kan röjas 
på annat sätt. Dessutom kan tänkas att 
chockladdningar utnyttjas som en sis
ta säkerhetsåtgärd före landstignings
tonnagets inlöpande mot stranden. 
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De vädersituationer, som förhindrar 
eller försvårar minröjningsverksamhet 
beskrivs också. Vädersituationer med 
starka vindar och nedsatt sikt före
kommer i studerade invasionsriktning
ar främst under vinterhalvåret. Besvä
rande dimma uppträder ofta på våren 
och hösten då temperaturskillnaderna 
mellan luft och vatten är stora. Is för
hindrar normalt minröjning under del 
av året i norra och mellersta Sveriges 
farvatten. 

RESURSANALYS 
I utredningens analysdel ställs försva
rarens mineringssystem mot angripa
rens behov av minröjt havsområde och 
hans bedömda röjmetoder. Resurserna 
tid och fårbandsinsats analyseras appli
katoriskt genom beräkningar av tänk
bara minröjningsföretag i de tre inva
sionsriktningarna. 

De matematiska metoder, som an
vänts vid beräkningarna, är approxi
mativa, men har bedömts vara tillräck
ligt noggranna för att kunna dra slut
satser om resursbehovet samt för att 
belysa skillnader mellan invasionsrikt
ningarna. 

För att kunna göra rättvisande jäm
förelser, har angriparens minröjning 
studerats under likartade förhållanden. 
Sålunda har valts att i varje riktning 
studera röjbehovet för landstigning 
med ett förband av regementes storlek. 
Landstigningsområdena och stränder
na har valts så att de kan anses repre
sentativa får resp riktning. 

Resurserna tid och storlek samt kva
litet på röjande förband är omvända 
gentemot varandra. För att belysa för
hållandet mellan dessa, har tidsåtgång 

analyserats i varje riktning mot två oli
ka storlekar på insatt röjstyrka. Dessa 
fårbandsstorlekar har valts så att i det 
mindre alternativet åtgår extra tid för 
svepbyten, haverier etc. I det större al
ternativet finns minsvepare och övrig 
materiel i så stort antal att tidsförluster 
p g a svepbyten och haverier inte upp
står. 

Tidsberäkningarna har avsett röj
ning under helt idealiska yttre fårhål
landen. Verkligheten kommer dock 
sannolikt att bli långt ifrån idealisk och 
innehålla ett flertal, störande och tids
krävande moment. Utöver den beräk
nade tidsåtgången har därför gjorts ett 
tidspåslag får reservtid, vilken upp
skattats till 100 %. Tidspåslaget avser 
alltså störningar, vilka t ex kan bestå i 
dåligt väder, oskadliggörande av me
kaniskt röjda minor, utprickning, un
danbogsering av minsprängda fartyg, 
svep. Däremot avses inte störningar 
från våra andra vapensystem, vilka in
griper mot röjstyrkan. Tidspåslaget är 
naturligtvis mycket osäkert och ingen 
kan i förväg exakt beräkna dess stor
lek. Faktum är dock att angriparen svä
var i samma ovisshet. Han måste i för
väg avsätta reservtid, vilken oavsett om 
den behöver utnyttjas eller ej är en del 
av den totala tidsåtgång, som ligger till 
grund för slutsatser om förvarningstid 
får försvararen. 

Som bakgrund till beräkningarna de
finieras också ett antal schablonvär
den såsom svepfarter, tider får sveput
läggning och svepbyten, svepbredder 
får olika svep, antal erforderliga löp
ningar i ett och samma röjstråk. Dessa 
schablonvärden är fårankrade i utred
ningens faktainsamlande del. 

Inför beräkningarna definieras även 
vilka verksamheter, som kan utföras i 
mörker och vilka som kräver dagsljus. 
Metodiken vid analysen kan principi
ellt åskådliggöras med bild nr 2. 

Utredningsuppdraget förutsätter 
också att skillnader med hänsyn till får
svararens förberedelsetid belyses, d v s 
hur överraskande kustinvasionen ge
nomförs. Jag har tidigare konstaterat 
att angriparens minröjningsbehov i för
sta hand styrs av hans egen uppfatt
ning om våra mineringssystem i resp in
vasionsriktning. Som grund i denna ut
redning har resursbehovet analyserats 
med våra mineringssystem i fullskala 
och under fårutsättning att vi har lyc
kats hemlighålla mineringarnas lägen. 
Om vår förberedelsetid varit kort och 
därför endast en del av de planerade 
mineringarna hunnit utläggas, kan an
griparen trots detta tvingas genomfåra 
minröjning som om våra minerings
system vore i fullskala, förutsatt att vi 
har lyckats hålla honom i ovisshet om 
våra vidtagna åtgärder. Om angripa
ren däremot känner till vilka minering
ar, som utlagts samt dessas ungefårli
ga lägen, kan han, även om minerings
systemen är i fullskala, inskränka sin 
minröjning till punktinsatser i de verk
liga minfälten. Härvid blir hans resurs
behov mindre eftersom mindre hänsyn 
då behöver tas till det för fartygsrörel
ser erforderliga havsområdet. Mellan 
de ytterlighetsfall jag skisserat ovan 
finns flera tänkbara fall. Jag vill med 
detta resonemang peka på den stora 
vikten av att verkligen hemlighålla så
väl minplanläggning som vidtagen min
utläggning. 

För att belysa skillnader m h t vår 
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Bild l . 

förberedelsetid har jag valt att analyse
ra angriparens resursbehov i tre olika 
fall, vilka skiljer sig åt i vad gäller anta
let utlagda mineringar. I samtliga fall 
gäller också att angriparen känner till 
mineringarnas ungefårliga lägen. Vida-
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re gäller samma beräkningsnormer som 
då resursbehovet med våra minerings
system i fullskala analyserades. 

J ag avslutar med att exemplifiera be
räkningsmetodiken med några enkla 
skisser, vilka samtliga är fiktiva. 

Bild nr 3 visar exempel på en modell 
över ett kustavsnitt. Den militärgeo
grafiska granskningen utmynnar i att 
detta kustavsnitt indelas i delområden, 
vart och ett med sina speciella särdrag. 
Främst har bottendjup och bottento
pografi varit de styrande faktorerna, 
men även öars lägen, leder och kust
försvarets artilleriräckvidder har på
verkat delområdesindelnir.gen. På bil
den markeras de olika delområden med 
inringad siffra. I modellerna markeras 
också våra mineringars lägen och ut
sträckning samt angriparens behov av 
minröjt havsområde. 

För varje delområde har sedan angi
vits dels aktuellt minhot så som angri-

paren kan tänkas uppfatta det och dels 
tänkbara röjmetoder. 

I särskilda beräkningstabeller uträk
nas därefter delområdesvis tidsåtgång
en att med olika förbandsstorlekar rö
ja det ledsystem, vilket markerats i bild 
nr 3. I tabellerna anges också antalet 
minsveparförluster och svephaverier. 

Beräkningarna åskådliggörs med 
hjälp av diagram av den typ, som visas 
på bild nr 4. 

Resultatet av beräkningarna blir 
tidsåtgången mot två storlekar på rö
jande förband i var och en av de tre in
vasionsriktningarna. Dessa olika tider 
justeras slutligen med hänsyn till vilka 
röjmetoder, som kräver dagsljus och 
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Bild 4. 

vilka som är oberoende av siktför
hållandena. 

med variation av vår förberedelsetid. 

Därefter dras slutsatser om de för
varningstider vi erhåller i de tre rikt
ningarna under tre olika årstider och 

Utredningen avslutas med jämförel
ser mellan riktningarna samt förslag till 
åtgärder, vilka kan öka förvarnings
tiderna. 

Vid rörproblem 
Ring rörmannen Rune Lind{m 

Allt inom branchen 

BIRKA RÖR AB 
S :t Paulsgatan 13 - 116 4 7 Stockholm 

Tfn 08-44 93 30 
*journr. 14 1 5 00. 544 93 

DET GAMLA FISKELÄGET berättar om ett 
samhälle för hundra år sedan, om människor präg
lade av sin miljö, fiskare, kvassaskeppare, kaptener 
och kaptenskor, feskakvingor, unga töser och på
gar, om båtar och redskap, fångstvatten och 
skeppsbyggeri på Öppen strand. 

En tid var Råå Sveriges största fiskeläge. Kring 
sekelskiftet fanns där ett stort antal fiskebåtar men 
också fartyg för östersjöfrakter och oceanerna. 

2lx29 cm 144 sidor 106 bilder. Inb. 125 kronor. 

För TIS läsare fOrmånspriset 95 kr fcire den l feb. 
1979. Portofritt. Sänd pengarna till postgiro 6311-5 
och skriv TiS/fiskeläget på talongen. 

SKANES STORA KVALITETSBOKHANDEL 

329 



Innehållsförteckning 
Tidskrift i Sjöväsendet 1978 

Ahlström, Lars 
Ahren, Lennart 

Danckwardt, Jean-Carlos 
Debatt 

Gattberg, Sten Åke 

Holmen, Hans 

Lindsjö, Ronny 
Ljunggren, Björn 
Lundvall, Bengt 

Litteratur m m 

Meddelanden 

330 

Möjliga fårstäckningar av N A TO :s nordflank 7 
Vice Ordfårandens arrfårande till Kungl 
Örlogsmannasällskapets Ordfårande vid 
dennes avgång den 15 november 1978 295 
Organisation-Tradition-Motivation 186 
Provtursverksamhet med TB typ "Spica T 131" 51 
"USS Liberty" -nytt ljus med mörk skugga 54 
Torpedens framtida roll . . . . . . . . . . . . . 99 
Räcker det att ha ankare i mössan? . . . . . 10 l 
segelfartygsutbildning i dag får 
morgondagens befål . . . . . . . . . . . . . 316 
Det svenska sjöfårsvaret och den 
strategiska defensivens doktrin 1905-1914 300 
Pansarbåtsutredningen 1906-1910 . . . . . . . 189 
Resursbehov får en angripares minröjning 320 
Kraft och vilja till nyskapande. 
Arrfårande av Ordfåranden i Kungl Örlogsmanna
sällskapet vid nedläggandet av sitt ämbete den 
15 november 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
Varken-eller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Tysklands handelsflotta 1939-45 . . . . . . . 61 
skeppsbyggaren V.V.Baglietto död . . . . . . 103 
"Pamirs" - en gastkramande skildring 237 
En tysk "marinalmanacka" . . . . . . 23 7 
Weyer's Flottentaschenbuch . . . . . . . . . . . 238 
100-årigt varv, som grundlagts tre gånger 239 
En fortsättning på Erich Gröners 
monumentalverk . . . . . . . . . . . . . . . 240 
Från 1920-talets Omaha-klass till den fårsta 
"atomkryssaren" ................. . 
Knock out i 45 knop . . . . . . . . . . . . . . 
En intressant monografi om ett intressant 
fartyg .............. · · · · · · 
En bra bok om ubåtar ........ . 
Jane's Fighting ships 

241 
243 

245 
244 
247 

3,65,185,289 

Norrsell, Lars och 
Wigenius, Lars 

Owren, Nils 

Risberg, Carl 

Romare, Göran 
Thoren, Ragnar 
Pantenberg, Vitalis 

Samverkans- och samordningsmöjligheter vid 
befålsutbildning i Flottan och Handelsflottan 
samt synpunkter på utbildning av 
sjöpersonal till reservofficerare . : . . . . · . 
Upplevelser som artilleriofficer på Jagaren 
"Stord" 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · 
Bärplanbåtar och svävare. En översikt över 
utvecklingsläget . . . . . . . . . · · · · · · · · · · 
Djupare och säkrare . . . . . . . . . . . . · · · · 
Norra sjövägen 1977-1978 ........ · · · 
Jordens verkliga medelhav-Arktiska oceanen . 

Lundby skeppsservice AB 
Klassningsarb. måln . och slåstr. 
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Motorer DISC-LOCK Låser problemen 

Motor AB 
Nils Gustavson 

1wktoriserad försäljare för 
Ford marina och stationära 

motorer 
Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942 

Adress: box 11 Lidingö 

NY A låsbrickor för 
progressiv vibrationos
säkring ov ollt slags 
skruvförband. 

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

Spränggripare 
Minankare 
Arneringsdon för minor 
Undervattenständare 
Signalsjunkbomb 

Utvecklingsuppdrag 

Prototyptillverkning 

Seriebetonade 
kvalitetsarbeten 

SAB INDUSTRI AB 
Fack - 261 02 LANDSKRONA 2 

Te lefon 0418/16280 Telex 72416 teve s 

ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

Nils Jonasson 

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

Svensktillverkade 
KVARTS KR ISTALLE R 

mellan 800 kHz och 120 MHz. 

Specialitet : SNABBA LEVERANSER INOM 48 TIMMAR ÄR MÖJLIGT! 

Representerar också ER/E kristallprodukter. 

KVE Kvartselektronik AB 
Tel. 08-37 25 30 - Box 26, 161 26 Bromma 

SIMRAD 

HYDROFONER 
och 

EKOLOD 

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



FFV 
ERFARENHET·KUNNANDE·RESURSER 
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TORPED 42 
för 
svenska sjöförsvaret 
Speci~t utvecklad för bekämpning av u-båtar och 
ytmål rgru nda farvatten. -- -..... -- -

. -
Elektri'skt driven ot:h målsökande. Kan förses med_ 

""'tr&dstyrningsenhet. - -- 1--

F~ beväpning av..:_ 

e u-båtar · 
• övervattensfartyg alla typer 
• helikoptrar 

- .. ""'----- -----

FFV FÖRSVARsMATERIEL 
Eskilstuna 
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