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KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
149 årgången 1986

Meddelanden
från
Kungl Örlogsmannasällskapet
Nr 8/1985. Högtidssammanträdet (214:e) i Stockholm den 15 november 1985
(Utdrag ur protokoll)
l. Högtidssammanträdet hölls i Statens Sjöhistoriska Museum , den slutna delen i
filmsalen och den öppna delen i minneshallen. Sammanlagt deltog 64 ledamöter och
ett fyrtiotal inbjudna gäster. Musik utfördes av en avdelning ur regionmusiken.

2. För arbetsåret 1985-86 valdes ledamoten Jan Enqvist till ordförande .
3. Nyvalda ledamöter infördes och hälsades välkomna.
4. Meddelades att Sällskapets arkivutrymmen i kasern Ankarstjerna i Karlskrona
skall disponeras för annat ändamål. Vice ordföranden har fått uppdrag att finna en
praktisk lösning. Vidare meddelades att skrivelse ingivits till chefen för marinen med
framställan att få disponera lokaler i Amiralitetshuset , Skeppsholmen , för filialbiblioteket.
5. Verksamhetsberättelser för Sällskapet och dess bibliotek föredrogs .
6. Efter ajournering verkställdes utdelning av belöningar, vilka överlämnades av
H M Konungen .
7. Ordföranden uppläste namnen på de ledamöter , som avlidit under arbetsåret:
- hedersledamöterna Stig H.·son Ericson, Emanuel Högberg, Friedrich Ruge och
Erik Wetter,
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- ledamöterna Gösta Brigge, Stig Kassmyr, Ulf Reinius och Jarl Bring samt

Nr 2/1986. Ordinarie sammanträde i Göteborg den 16 januari 1986
(Utdrag ur protokoll)

- korresponderand e ledamöterna Oscar af Ugglas och Valter Schytt.
Därefter föredrog ledamoten Bo Granath och sekreteraren minnesteckninga r över
de bortgångna. Härvid inleddes med hedersledamöter na Harald Qvistgaard och
Mauritz Östberg, som avled kort före föregående högtidssammantr äde .
8. Korresponderand e ledamoten Bo Johnson Theu/enberg höll ett anförande: " Sveriges intresse för pola rområdena- svenska insatser på antarktis".
9. Ordföranden, ledamoten Jan Engqvist nedlade sin befattning med ett anförande
berörande marinen fortsatta utveckling mot bakgrund av Marinplan 60.
Stockholm den 20 december 1985
Per lnsulander
sekreterare

l. Sammanträdet hölls i barken " Viking" , vid Lilla Bommen , i närvaro av 26 ledamöter och 11 inbjudna gäster under ordförandeskap av Bo Rybeck.

2. Meddelades att sedan föregående sammanträdes hedersledamöter na Oscar Krokstedt och Magnus Starck samt ledamoten Ivar Hult avlidit.
3. Valdes ledamoten Gunnar Tengstrand till föredragande i vetenskapsgrenen
"Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" för å r 1986.
4. Ledamöterna Peter Herlitz och Bengt Dahlgren talade över ämn et " Kan Jasarettsfartyg fylla en uppgift i det svenska totalförsvaret? - Historik och erfarenheter.
Nuläge och framtid" - inträdesanförand e respektive årsberättelse i vetenskapsgrenen "Underhållstjäns t och föv alt ning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin ".
5. Korresponderand e ledamoten Thorsten Rinman höll sitt inträdesanförand e "Sjöfartsstrategiska synpunkter på framtiden".
Stockholm den 19 februari 1986

Nr 1/1986. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 10 december 1985
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i FOA studielaboratoriu m i närvaro av 33 ledamöter. Före
sammanträdet lämnade den nyligen tillträdde generaldirektöre n. ledamoten Bo Rybeck en orientering om FOA verksamhet. Orienteringar lämnades också avseende
studielaboratorie t av dess chef, överstelöjtnant Bertil Ah/strand och om sjörobotstudier av korresponderand e ledamoten Walter Wicklund.

2. Meddelades att sedan föregående sammanträde hedersledamoten Manfred Björkqvist avlidit.
3. Valdes ledamoten Sten Swedlund till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi .
Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för år 1985-86.
4. Redovisades kortfattat arbetsläge och beslutsituation för förslaget till ändrade
stadgar med tillämpningsföres krifter.
5. Beslutades efter kort diskussion att anta stadgeförslaget i oförändrat skick.
6. Ledamoten Lars Götherström höll sitt inträdesanförand e "'Hydroakustik i grund a
vatten". I samband med efterföljande frågor framfördes att man borde göra större
anstr"ängningar att i populär form informera om svårigheterna att upptäcka och
identifiera för emål, t ex en miniubåt , under vatten .
Stockholm den 21 januari 1986
Per lnsulander
sekreterare
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Per lnsulander
sekreterare

Nr 3/1986. Yttrande över 1984 års försvarskommitte rapport "Svensk säker-

hetspolitik inför 90-talet
Kungl Örlogsmannasäll skapet (KÖMS) delar i allt väsentligt försvarskommitte ns
övergripande beskrivning av den förändrade säkerhetspolitisk a situation som Sverige
befinner sig i och tendenser till en gradvis ökning av det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets strategiska betydelse.
KÖMS anser dock att analysen är för tunn i beskrivningen av den säkerhetspolitiska miljön i det nordeuropeiska området samt de ökade hot som den ändrade situationen innebär gentemot Sveriges säkerhet. I en eventuell framtida konflikt mellan
stormaktsblocken kommer de luftoperativa kraven att vara styrande för respektive
makts åtgärder. För Sovjet är framskjutna flygbaser i Skandinavien ett måste för Juftförsvaret av eget territorium och för att ernå Juftherravälde i norra Atlanten. För
NATO är situationen den omvända samtidigt som det är nödvändigt att ge erforderligt skydd för förstärkningstran sporter över Atlanten. De härav följande konsekvenserna för svensk försvarspolitik och behov av försvarssatsning slår inte igenom i rapporten.
Enligt KÖMS uppfattning har Östersjön och Västerhavet fått och får en mer ökande betydelse än vad som framgår av rapporten. Vår förmåga att hävda våra ekonomiska intressen i vid bemärkelse liksom förmågan att möta angrepp över oss omgivande havsområden i olika situationer kommer att vara avgörande för vår förmåga
att hålla Sverige utanför en väpnad konflikt mellan stormaktsblocken .
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KÖMS belyser i fortsättningen främ st de förhållanden som endast till del eller inte
alls behandlats i rapporten.
Det är av vitalt intresse för WP att behärska Östersjön och dess tillopp så väl för
att säkra positionerna i Centraleuropa som i Nordeuropa vid en konventionell konflikt mellan blocken. De sovjetiska ledarnas tal om Östersjön som "Fredens Innanhav" torde i sovjetisk bemärkelse vara det samma som ett av Sovjet kontrollerat innanhav.
En uppdelning av Östersjön i zoner- fiskezoner och ekonomiska zo ner- samt förekomsten av så kallade vita eller grå zoner kan i sig verka som stöd för idologien om
Östersjön som ett "Fredens Innanhav".
NATO strävan att bestrida WP kontroll över Östersjön i olika militärpolitiska situationer förklarar till stor del den intensiva övningsverksamheten och uppföljningen
av denna från båda sidor.
Det är även i detta perspektiv som kränkningar av vårt territorium måste ses.
Utökningen av svenskt territorialhav till 12 distansminuter har givit oss ökade legala möjligheter att effektivt kunna kontrollera verksamheten utefter vår ·kust och i
viktiga farvattensförträngningar i oss omgivande hav. Vi mås te därför skaffa oss erforderliga resurser för att utöva dessa rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Vikten av en trovärdig kontroll av farvattnen kring och försvar av Gotland såväl i
fred som i krig kan inte nog betonas .
WP och NATO utsatta marina baseringsförhållanden i Östersjön påpekas i rapporten. Från rent defensiva utgångspunkter skulle det vid en konflikt för båda blocken vara en stor fördel med en basframflyttning till svensk kust.
KÖMS anser att försvarskommitten i sitt fortsatta arbete mer ingående måste analysera de militärgeografiska och strategiska förhållandena i Östersjön och Västerhavet. Utgående från en sådan fördjupad analys skapas en viktig grund för att kunna
ange de krav som måste ställas på försvarsmakten i den förändrade situationen.
I rapporten belyses det subversiva hotet mot vårt totalförsvar. Ubåtskränkningarna påvisar hur långt man är beredd i fredstid att bedriva förberedelser härför. Ä ven
om försvarskommitten i olika sammanhang påtalar detta hot synes inte konsekvenserna därav i hela sin vidd ha uppfattats i tillräcklig omfattning. Över 70 % av vår befolkning är bosatt i kustområde na. Här ligger huvuddelen av vår industriella kapacitet. Om en presumtiv angripare redan i fredstid kan förbereda att slå ut avgörande
militära och civila mål i samband med ett överraskande angrepp ger vi honom redan
inledningsvis ett stort övertag. Vår förm åga att i fredstid hävda vårt territorium har
sålunda två viktiga dimensioner: att bevara vår trovärdighet som alliansfri stat, d v s
att hålla rent i eget hus samt att förhindra långtgående krigsförberedelser. Enligt
KÖMS uppfattning måste denna dubbla dimension kopplad till de allvarliga kränkningarna beaktas i det fortsatta arbetet.
Minkrigföring kan bedrivas förtäckt mot oss redan i fredstid . Senare års händelser i
Suezkanalen och Röda havet påvisar allvaret i dessa hot. Problemet utgör del av det
subversiva hotet och måste likaså fortsättningsvis beaktas.
Svensk säkerhetspolitik bygger på "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig". Det är då enligt KÖMS en brist att inte större utrymme i rapporten ägnas åt
neutralitetssituationen. I grunden måste självklart ligga förmågan att motstå ett mili-
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tärt angrepp mot oss omfattande en amfibieoperation. Men härutöver krävs en särskild förmåga att uppfylla de specifika krav som kommer att ställas på oss om vi förmår vara neutrala efter ett krigsutbrott.
Östersjöutloppen kommer tidigt att beröras i en konflikt mellan stormaktsblocken. Vi måste ha erforderlig förmåga att svara upp mot de förpliktelser som folkrättsligt ställs på oss i Öresund. Härutöver måste vi ha förmåga att motstå olika typer
av utnyttjande av svenskt territorium. Behovet av ett starkt luftförsvar i södra och
västra delarna av vårt land framstår tydligt liksom en sjöoperativ förmåga i Västerhavet.
Under en kris- och neutralitetssituation kommer vårt totalförsvar att utsättas för
allvarliga påfrestningar. Oavsett vår satsning på det ekonomiska försvarets uthållighet i ett avspänningsläge kommer det att föreligga behov av viss import av för vårt
totalförsvar avgörande förnödenheter, t ex reservdelar. Enligt KOMS uppfattning
borde det vara hög tid att ompröva riktigheten av tidigare försvarsutredningars bedömning att skydd av importen skall lösas med andra medel än militära.
Försvarskommitten redovisar i sitt betänkande att stormaktsblockens kapacitet
för överraskande angrepp vidareutvecklas och att vi därmed kan få kort förvarningstid. Däremot avfärdar kommitten i princip möjligheterna till ett isolerat angrepp mot
Sverige under motivering att ett sådant angrepp knappast är möjligt under i övrigt
stabila förhållanden mellan blocken . Enligt KÖMS uppfattning är detta konstaterande ett alltför lättvindigt sätt att avfärda riskerna för ett isolerat anfall. Det förusätter
att huvudmotståndaren i alla tänkbara situationer automatiskt skulle ingripa . Sverige
är alliansfritt. Vårt land kan anfallas i en situation där en eventuell angripares övergripande politiska mål gynnas av en strategisk framstöt. En sådan möjlighet förstärks
om vi har en låg beredskap och därmed försvarsförmåga mot ett överraskande angrepp.

Jan Enqvist
Ordförande

Per Insulander
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Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter

Kungl Örlogsmannasällskapets

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder
systematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderand e leda moten, major Stella n
Bojerud, MHS/MHA, Box 80007 , 104 50 Stockholm, tel 08-788 93 81.

i

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

Kungl Örlogsmannasällskapets
filialbibliotek
Kastellet
Kastellholmen, STOCKHOLM
Postad ress: Box 10186, 100 55 STO CKHOLM. Telefon 08 /21 17 82
Öppet: tisdagar och torsdagar mell an kl 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktob er t o m
30 april . l övrigt efter överensko mmelse med bibliotekarien.
Tel efo n: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30.
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Kungl Örlogsmannasäll skapet är en Kunglig a kademi stiftad 1771. Sällskapets syft e
är att följa och a rbeta fö r utveck linge n av sjökrigsve te nskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöninga r för täv lingsskrifte r , a rtiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärh ögsko lan.
Tävlingsskrift får av ha ndla valfritt ä mne ino m sjökrigsvetenska pen e ller s jöväse ndet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara de n indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. Strategi. Taktik med samba ndstj ä nst. Navigation och sjöfart.
2. Organisation och personal. U tbildning.
3. Handvape n , artilleri- och robotteknik. T o rpedteknik . Minteknik.
4 . Kri gsfartygsk o nstruktion. Mas kin- och elektronik. Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. H ä lso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift för år 1986 skall senast den 2 september 1986 vara Sällskapet tillhanda under ad ress .
sekreteraren i Kungl. Örlogsm a nnasällskapet
Box 10 186
100 55 STOCKHOLM
Tävlingss krifte n bör åtföljas av ett för seglat kuve rt som inneh åller förfa ttarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författa ren tilldelas Sällskapets medalj eller hede rsomnämnande samt penningbe lö nin g .
Kungl Örlogsmannasäll skape t förbehåller sig rätt att i sin tidskrift. T idskrift i Sjöväsendet , publicera - även inte belönad - tävlingsskrift.

Fabian och Ewa Tamrus stipendiefond inom Kungl. Örlogsmannasällskapet
Fonden har till ä ndam ål att genom stipendier främja sjö kri gsve tensk ap ligt arbete inom områdena sjötaktik - även innefatta nde utv ecklinge n av vape nbärare . vapen och
hjälpm edel - nav igatio n och sjöfart.
Örlogsmann asä llskapet beslutar varje år i okto ber månad på förslag av sin styre lse
om utd elning av stipendier för inlämn ade och grans kade arbete n. Slipendiet utdelas
vid Sällskapets högtidssamm anträde.
Den som önskar ifrågakomma för st ipendium un de r å r 1986 skall skicka in utredning ell e r avhandling till
sekreteraren i Kungl Örlogsmann asä llska pe t
Box 101 86
100 55 Stockholm
senast den 2 septembe r 1986.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasäll skapet sig rätten att publicera i sin tidskrift , Tidskrift i Sjöväse nd eL
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PHILIPS

Hedersledamoten
BENGT SCHUBACK

Antalets betydelse
Chefens för marinen anförande i Kungl Örlogsmannasällskapet den 11 februari 1986 .

Inledning

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

Philips Elektronikindustrier AB
Defence Electronics, 17588 Järfälla. Telefon 0758-10000

För nära nog exakt ett år sedan höll jag
ett anförande i Kungl Örlogsmannasällskapet under rubriken " Nya förutsättningar för en samlad marin insats i fred ,
kris och krig" . Som nya och förändrade
förutsättningar berörde jag 80-talets militärpolitiska situation med nya former
av militärt hot , de positiva förändringarna i de marina vapensystemen med
tonvikt på kvalitet och krav på förstärkning av ubåtsskyddet. Avslutningsvis pekade jag på svårigheterna att
få de marina stridskrafterna att räcka till
för försvar av vår långa kust. Särskilt
framhölls det otillfredsställande förhållandet att stora kuststräckor måste lämnas mer eller mindre utan marina förband. Med drygt ett års erfarenhet som
marinchef finner jag anledning att djupare penetrera och söka motivera varför
antalet förband måste öka. Därav titeln
på kvällens anförande .
Vår nya militärpolitiska situation är
känd i detta auditorium. Förändringarna
har väl beskrivits i försvarskommittens
säkerhetspolitiska rapport i juni förra
året. Där sägs helt riktigt att de nordeuropeiska och nordatlantiska områdenas ökade strategiska betydelse har
påverkat Sveriges säkerhetspolitiska situation. Det framgår bl a av de förändringar som skett i stormaktsalliansernas
militära dispositioner i vårt område. Försvarskommitten konstaterar också att
vårt närområde, kan komma att beröras
redan i de inledande faserna av en väp-

nad konflikt. Kommitten anser vidare
att det vid en konfrontation mellan stormaktsblocken kan tänkas att endera parten genom militära operationer i en begränsad del av det europeiska området
vill pressa den andra till politiska eftergifter eller säkra strategiska positioner i
en befarad utvidgning av konflikter.
I mitt a nförande fäste jag uppmärksamhet på att området kring Östersjöutloppen och därmed även vår svenska
västkust är högeligen intressant för marin- och flygkrigföring. Vidare ansåg jag
att verksamheten kan förutses bli särskilt intensiv där vid krissituationer och i
ett krigs inledningsskede. Det räcker
med en blick på kartan för att lätt inse
detta.
Jag drog slutsatsen att södra Sveriges
utsatta läge borde uppmärksammas betydligt mer än vad som vanligen hittills
skett i militärstrategiska analyser. Försvarskommitten tar i sitt säkerhetspolitiska betänkande visserligen också upp
betydelsen av södra delarna av landet
men penetrerar inte konsekvenserna av
sin slutsats så långt , att Västkusten komIl1er med i bilden vilket är nödvändigt .
astersjöutloppen omfattar hela området
från Bornholm till norska sydkusten.
Stormakternas indelning i operativa områden belyser också förhållandet på ett
talande sätt.
Vi måste räkna med mera överraskande angrepp än tidigare. Också detta blir
naturligt när man närmare skärskådar de
handlingsalternativ de olika maktbloc-
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ken har. Den förändrade situationen
kräver alltså en högre rustningsgrad av
våra stridskrafter än tidigare. Det gäller
inte minst de marina stridskrafterna , något som redan effektuerats i flottans bemanningssystem.

Vad har hänt under 1985?
Något som styrker mina tidigare synpunkter? Låt mig ta upp tre verksamheter ; främmande övningar i vår närhet ,
krä nknigarna och två viktiga försv a rspolitiska dokument. Alla är betydelsefulla
för försvarets utveckling.
Den maritima övningsverksamheten
har varit av sällan skådad omfattning.
Det finns anledning att peka på den , eftersom övningarna verifierar hur stormaktsallianserna kan komma att se på
en militär konfliktutveckling runt den
skandinaviska halvön.
Den sovjetiska övningen i norra Atlanten och Norska havet under juli föregående år blev den största sovjetiska
marinövning, som hittills genomförts
med fartygsstyrkor och flyg fr ån Norra
marinen , Österjömarinen och Still ahavsmarinen. I övningen deltog ett trettiotal stora övervattensfartyg , ca 40 ubåtar och ett hundratal flyg av olika slag.
NATO genomförde med sin a marinstridskrafter övnigen Ocean Safari 1985.
Den pågick från slutet av augusti till senare delen av september och omfattade
centrala och norra Atlanten , Engelska
ka nalen , Nordsjön och Norska havet.
Det var den största konvojering som genomförts i fred över Atlanten mot europeisk a fastlandet och öarna. Där deltog
ca 160 örlogsfartyg, varav 20 utbåtar,
300 stridsflygplan och 40 000 man fr ån
tio NATO-nationer. Bl a ingick fyra
hangarfartygsledda stridsgrupper samt
en grupp med slagskeppet lowa.
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Övningen efterföljdes i Östersjön av
en övning som kallades BALTOPS -85.
Den genomfördes i mitten av oktober
och pågick i ett område som sträckte sig
fr ån ost om Gotland ner till de danska
öarna . Mest uppseendeväckande var
närvaron av USA:s slagskepp Iowa. Syftet med övningen har diskuterats i
svensk press. Jag ser den framför all t
som en följd av USA nya maritima strategi, som går ut på att redan i fred operera framskjutet i syfte att avvärja att kri ser överhuvudtaget uppstår. Det betyder alltså en frekventare marin närvaro
för att demonstrera militär makt och vilja . För svensk del har uppmarschen till
den sovjetiska stora övningen och övningen BALTOPS krävt bevakning av
flyg och fartyg.
Övningarna är ett tecken på den vik t
stormaktsallianserna fäster vid både norra och södra Skandinavien inklusive Östersjön med dess utlopp. Verksamheten
indikerar också stormakternas tänkta
operationer i händelse av väpnad konflikt. Sveriges geografiska läge och militära styrka påverkar militärpakternas offens iva eller , som de själva hellre säger,
berättigade defensiva mått och steg.
För Sovjetunionen innebär exempelvis
hot mot Baltiska området - en ömtålig
vital " buksida" av det sovjetiska fö rsvarssystemet - anledning till oro . Sovjetunionen har förkl a rligt nog ett starkt
intresse att detta område skyddas och
att utgångsbaserna för NATO:s vapenbärare och vapen ligger så långt bort som
möjligt för att ge tid tillmotåtgärder.
Sveriges hållning spelar då en avgörande
roll. Tillgång till sve nskt territorium
skulle ge väsentliga operativa förd elar.
För NATO torde det vara väsentligt att
det svenska försvaret är starkt. Om inte,
vilket nyligen klart sagts ifrån i den no rska säkerhetsdebatten , hotas den i dag

fördelaktiga positionen i Norge och
Danmark att rivas upp. Trovärdigheten i
Sveriges neutralitet blir bl a därför en
viktig parameter i stormakternas operativa tänkande .
Den främmande undervattensverksamheten på svenskt territorium har
fortsatt under 1985. Ett 15-tal rapporter
föreligger. Efter ett mycket omfattande
analysarbete och hårt ifrågasättande av
hundratals rapporter och deras hållfasthet går det inte att finn a andra förklaringar än främmande undervattensverksamhet. Med enbart dessa rapporter som
grund fann överbefälhavaren en stor sannolikhet för att främmand e undervattensverksamhet har förekommit på
svenskt territorium under 1985. Dessa
kränkningar ingår enligt min bedömning
som en del i det operativa mönstret.
Kränkande makt måste anse att stora
fördelar finns i att uppträda på detta
sätt. Iakttagare världen över bedömer
vår trovärdighet utifrån de åtgärder vi
vidtar.
E n viktig försvarspolitisk händelse är
det säkerhetspolitiska betänkande som
1984 års försvarskommitte lade i maj förra året. Det är ett grundläggande dokument som analyserar vår situation och
som ställer kraven på vårt försv ar. Betydelsen av att det är avgivet i politisk
enighet förtjänar att understrykas.
Överbefälhavaren har i oktober avgivit ett förslag för försvarets inriktning
under perioden 87-97 i sin utredning
" ÖB 85" . ÖB konstaterar i den s k programplanenivån som är prolongering av
dagens försvarsram att "gapet fortsätter
att öka m ellan försvarsmaktens in vasionsförsvarsförmåga och de operativa
kraven i förhållande till utvecklingen i
omvärlden ". Överbefälh avaren anför att
det svenska försvaret har urholkats under lång tid. Klyftan har ökat me llan de

krav som ställs på oss och våra möjligheter att uppfylla dem . Denna negativa
förändring måste brytas. Överbefälhavarens förslag syftar till att ge försvarsmakten en utveckling - reell ökning med 3
procent årligen- i takt med omvärldens ,
för att den därmed skall bidra till stabilitet i det nordiska området och till frih et
och fred i vårt land . Förslaget innehåller
en positiv utveckling även för de marin a
stridskrafterna. Deras roll i totalförsvaret har enligt min mening vägts in på ett
riktigt sätt.

Vad händer nu?
Deklarationerna om vår säkerhetspoli tiska och militärpolitiska situation är flera. Jag börjar med att referera budgetproposition 85/86. I kapitlet säkerhetspolitisk a överväganden kan följande
läsas:
" Respekten för vår säkerhetspolitiska
linje har krävt att vi redan i fredstid ingriper med största fasthet mot kränkningar av vårt territorium. Vår förmåga
att upptäcka och ingripa mot främmande
ubåtar har stärkts och fortsätter att stärkas efter hand. Det är även fortsättnigsvis vår skyldighet och vår bestämda
föresats att med alla till buds stående
medel hävda Sveriges territoriella integritet. Regeringen har inte tvekat, och
kommer inte att tveka, att ingripa mot
den eller dem som kränker svenskt territorium. Målet är och förblir att förmå
främmandr makter att avstå från
kränkningar" .
I avsnittet Totalförsvarets forsatta utveckling kan följande läsas :
" Redan i fredstid och i högre grad under neutralitet vid krig i omvärlden m åste respekten för vår territoriella integritet upprätthållas. Kränkningar av vårt
territorium kan aldrig accepteras".
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1984 års försvarskommitte lämnade i
förra veckan sitt förslag till inriktning av
programplaneringen för försvaret 198792. Vissa av kommittens skrivningar behöver kommenteras i detta sammanhang .
Kommitten framhåller att en fortsatt
utbyggnad av militära resurser för utbåtsskydd bör förenas med ökade
forskningsinsatser. Utbyggnaden bör
bygga på resultatet av forskning samt erfarenheter av ny materiel , ny organisation och nya metoder.
Jag bejakar behovet av forskning m m
med den bestämda reservationen att det
bästa inte får bli det godas fiende. D v s
vi får inte ta för lång tid på oss att utvärdera resultaten. Vi har sedan 1980
varit i full färd att återta vårt kunnande
och vår professionalism inom det svåra
ubåtsskyddsområdet. Härtill har vi funnit nya former för hur vi samtidigt skall
kunna utbilda krigsförband i en hög beredskap och maximalt utnyttja de befintliga utbåtsjaktresurserna i de kontinuerligt pågående insatserna. Konkret
handling är nödvändig för att inte dyrbar
tid skall förspillas . Marinen vet i allt väsentligt vad som behövs. Försvarskommitten vill emellertid också ytterligare
pröva hur långsiktiga förändringar kan
komma att påverka inriktningen av ytattackförbanden. Gärna det , men jag reserverar mig bestämt mot kommittens
åsikt att beslut härom inte behöver fattas i 1987 års försvarsbeslut . Underlag
för beslutet finns redan nu.
Bekännelser till behov av att förstärka
vårt försv ar saknas således inte. Men
försvarskommitten sviktar i fasthet när
det gäller att ta konsekvenserna fullt ut i
dessa avseenden.

A vvägning kvalitet-kvantitet
För de flesta stridskrafter gäller att de
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måste ha en sådan kvalitet att de kan
vinna i en duellsituation med motståndaren. Jag konstaterar att sådan kvalitet
finns eller kan skapas för sjö- och kustartilleristridskrafterna . Den tekniska utvecklingen gynnar även oss vad gäller
räckvidd och andra prestanda. En ubåt
med modern hydrofonutrustning och
fjärrkontrollerade torpeder täcker exempelvis under normala förhållanden ensam farvattensförträngningen mella n
Öland och Gotland. En ytattackflottilj
med robotbåtar och patrullb åtar kan
verka effektivt inom norra Östersjön och
snabbt omgruppera till annat operationsområde. Förmågan till att utvärdera situ ationen hos ytaHackförbanden
gör, att samordnad insats med kustrobot
även kan ges stor täckningsförmåga
långt ut till sjöss.
Vi kan dock aldrig vapensystem för vapensystem matcha en stormakts resurser
i antal. Vår operativa filosofi bygger därför på att med stöd av våra fördelaktiga
naturliga försvarsbetingelser bygga upp
hotet mot överskeppning på ett antal
samverkande förbandtyper inom och
utom marinen . Sammantaget tvingas angriparen då till att vidta en mångfald
motåtgärder vi lket blir kostbart. Dock
krävs naturligtvis ett visst minsta antal
av varje förbandstyp för att nå avsedd
sammantagen effekt.
Som försvarskommitten riktigt fram håller stä ller en angripares möjligheter
att överraskande sätta in anfall ökade
krav på vår förmåga att snabbt möta hot
i skilda områden. Därför behövs ett stort
antal förband. Detta gäller självklart inte bara markstidskrafter. Vår långa kust
ställer också krav på många marin a fö rband .
Som bekant har antalet ytattackfartyg
och ubåtar sjunkit med en tredjedel resp
hälften på drygt 20 år. Marinen har ej

heller kunnat ersätta eller modernisera
det tidigare antalet fasta kustartilleriförband. Dessvärre har förlusten i antal inte
kunnat kompenseras med andra förbandstyper eller ökad effekt i dagens
marina förband , även om de enskilda enheternas slagkraft i många fall ökats väsentligt. Tänkbara motståndare har ju
också blivit bättre. Jag avser senare belysa antalsproblemet med några exempel.
Men dessförinnan kan det vara på sin
plats att belysa förlustriskerna. Minskning av dessa kan ske genom att öka antalet vapenplattformar, deras rörlighet
resp fortifikatoriska skydd och genom
aktiva och passiva skyddsåtgärder.
Marina stridskrafter har sedan många
år tagits fram med stor hänsyn tagen till
skyddet mot flyg och robotar. Omfattande teoretiska studier av lufthotet mot
olika marina förband gjordes i början av
70-talet. studiern a skulle visa på hur
span ing, luftvärn och telemotmedel borde utformas mot ett prognosticerat hot
ca 15-20 år fram åt i tiden . studieresultaten har idag konkretiserats på robotbåtarna typ Norrköping, kustkorvetterna och modernisering av kustartilleriet.
Dessa förband har flera av varandra oberoende eldenheter , goda möjligheter att
tidigt upptäcka luftmål samt telemotmedeL De fasta förbandens skydd har
förstärkts.
Det då bedömda framtida lufthotet visar sig idag vara överdrivet, kanske uppmålat 10 år för tidigt. Tunga flygplan
med stora robotar är avsedda för mål på
Atlanten, och i närområdet har övriga
flygplan begränsade möjligheter mot
små och snabba må l, särskilt under mörker. Idag utgör sjörobotar från ytattack
det allvarligaste hotet. Men här kan
ytattacken uppträda på lika villkor , eftersom dess möjligheter att verka fritt
till sjöss ökat. Möjligheten att utnyttja

rörlig bastaktik och ett kustnära uppträdande kvarstår givetvis som a lternativ. Antalet ekon från öar, hundratals
fartyg och båtar samt skenmål försvårar
angriparens upptäckt och lokalisering
samt gör robotinsats föga verkningsfull.
Lufthotet mot andra länders stridskrafter i Östersjön är troligen ännu större än
det , som i en stormaktskonflikt kan avdelas mot oss. Lika fullt sker en kontinuerlig nybyggnad av stora fartyg i våra
grannländer. Dessa har i regel ett deplacement, som är upp till tio gånger större
än Stockholms.
Våren 1985 genomförde överbefälhavaren en specialstudie om hur funktioner för sjömålsbekämpning borde avvägas . Särskild uppmärksamhet ägnas åt
den hotmiljö , som kan bli aktuell under
hela 90-talet. studien genomfördes mot
bakgrund av regeringens anvisningar i
Överbefälhavaren
perspektivplanen .
skulle belysa lämpligheten att förstärka
ubåtar och tunga kustrobotförband genom en omfördelning inom försvarsmakten, varvid det särskilt prövades att
överföra resurser från ytattackfunktionen. Olika exempel på omavvägning
inom försvasmakten analyserades sålunda i skiftande situationer under fred och
neutralitet, överraskande angrepp och
storanfalL Stor vikt lades vid att värdera
sårbarheten i de jämförda systemen. Studien som redovisades för försvarsdepartementet våren 85 kom fram till följande:
En utökning av antalet ubåtar och
tunga kustrobotbatterier på bekostnad
av stora delar av ytattackfunktionen får
orealistiska konsekvenser i fred , neutralitet och de inledande skedena av ett
överraskande angrepp. I ÖB 85 anges
följdriktigt, att uthålligheten och beredskapen i den totala sjömålsbekämpande
funktionen bör förbättras och att det är
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angeläget att an talet fartyg framgent
hålls på hög nivå.
Jag har tidigare påstått att våra stora
omgivande vatten- och skärgårdsområden kräver många marin a förband för
övervakning och försvar på samma sätt
som de vida landområde na kräver. Vidare erfordras största möjliga antal enheter
av olika förbandstyp e r för att öka systemens sammanlagda motståndsförmåga
vid bekämpning . Jag avser nu att närmare belysa antalets betydelse i några situationer. Jag börjar med

Ett krigsfall
I e n viss situation kan den operativa
ledningen välj a att saml a de rörliga marina stridskrafterna till egentliga Östersjön och dess kustområden. De fasta
kustartilleriförbanden täcker upp på djupet . situationen kan vara sådan att det
ännu icke kan förutses om en kustinvasion kommer mot östra Mellansverige
eller Sydsverige. En uppdelning görs
därför på två områden av operativt slagkraftiga förband som ubåtarna , robotbåtarna och de rörliga moderna kustartilleriförbanden . När ett operationsområde med viss sanno likhet kan fastställas som mest hotat , bör stridskrafterna kraftsamlas dit. Först då får de
sammantaget och ko ordinerade med
stridskrafter ur andra försvarsgrenar en
god verkan mot överskeppning.
Vad kan då stå till förfogande i andra
operativa områden, som även om de ej
är direkt hotade av kustinvasion alltid
bör ha en gard mot ständigt pågåe nde
fientlig verksamhet. l exemplet blir det
av marina stridskrafter på Norrlandskusten - en sträcka på l 000 km - kvar några patrullbåtar , hjälpfartyg och ett kustartilleriförsvar av varierande modernitet. På Västkusten är situationen inte
bättre. Förhå llandet att båda dessa
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kuststräckor lätt kan bli avskurn a vi d
Södra Kvark en och Öresund bör också
tas med i bedömnin ge n.

Ett neutralitetsfall
Neutralitetsproblemat iken har utgående
frå n regerin ge ns anvisningar inför Ö B
perspektivplanering studerats noggran t.
Generellt sett ställs an norlund a krav på
luftförsvar och skydd av sjöterritorium
och landgräns i neutralitet än i krig . I det
senare fallet är det nödvändigt att kraftsamla försvaret till den mest hotade riktningen eller området för att få en så avhållande effekt som möjligt. I neutralitetssituationen krävs det "vakt" längs
alla gränserna. Det medför att stridskrafterna måste spridas ut. Det inn ebär i
sin tur svåra belastningar för sjöstridskrafterna eftersom de kuststräckor som
skall avpatrulleras är så långa. E rfarenheterna från två världskrig bekräft ar
det.
Den sjötrafik som det blir nödvändigt
att skydda är i en framtida neutralitetsi tuation mer omfattande än man skulle
tro . Chefen för marinen har nylige n i
samarbete med Sjöfartsverket och efter
hörande med Transportrådet m fl myndigheter kartlagt behovet av skydd för
våra sjötransporter. Givetvis är beräkningarn a be häftade med osäkerheter.
Den samtidigt pågåe nde sjötrafiken kräver emellertid skydd längs de långa
kuststräckorna och i Gotska sjön. Självklart förutsätter det att förflyttnin garn a
sker i största möjliga utsträckning inomskärs och i skydd av minor och kustartilleriförband. Likväl krävs ett engagemang av ca åtta eskortstyrkor fördelad e
längs kustern a. Varje sådan styrka måste
innehåll a korvetter , patrullbåtar , helikoptrar , flyg, minsvepare till ett antal av
2-3 enheter av vardera slaget . Det sam-

mantagna behovet längs vår kust lede r
till ett 20-tal kvalificerade eskortfartyg.
Behovet kan te sig orealistiskt stort
för oss som så långt fram som 1990 har
att lösa uppgiftern a med en bråkdel av
det antalet. Men så är ingalunda fall et.
För 15 år sedan hade vi just detta antal
jagare och fregatter. Då hade vi inte
kränkningar av dagens elakartade natur.

Ett aktuellt fredsfall
Chefen för marinen har noga studerat
hur ubåtsj aktfunkti onen skall förstärkas.
studierna har gällt hur befintli ga och tillkommande resurser , ledning forskning
och försök samt utbildning skall sammanföras till bästa möjliga försvarssystem mot främmande undervattensverksamhet Resultatet finns i chefens för
marinen funktionsplan för ubåtsskyddd
1984 , som godtagits av överbefälhavaren , särskilt vad gäller den kvalitativa
inriktningen. D en teoretiska och på tidigare erfarenheter grundade modellen
har så långt resurserna hittills medgett
verifierats under drygt två å rs mer eller
mindre kontinuerlig verksamhet till sjöss
och i våra skärgårdsområden under den
isfria tiden av året. En grundläggande
princip har varit att sammansätta styrkorna så , att inkräktaren aldrig kan lämnas ostörd i någon del av det vattenområde , där våra ubåtss kyddsstyr kor befinner sig. Den rörliga delen måste därfö r
sammansättas av flygplan, ubåtar, kustkorvetter , helikoptrar , patrullb åtar,
minjaktfartyg och beva kningsfartyg .
Sammantaget ett 20-tal fart yg, fl ygplan
och heli koptrar i ett område.
Kusta rtiileriförsvare n har organiserat
rörli ga ubåtssk yddsko mpanier och plutone r. Vissa skä rgå rdsområden övervakas permanent på och unde r vattnet.
Behovet att täcka våra skärgårdar är
myc ket sto rt. Alla kan inte bevakas stän-

digt i fre d. Men vid behov kan de nämnda enheterna , som ges speciell utbildning, sändas ut och verk a där främmande undervattensverksa mhet indikerats. Mot slutet av 80-talet kommer det
att finnas ett förberett försvar av ett antal delar av vår kust. Uppbyggnaden av
vårt försvar mot ubåtsskydd pågår sålunda som bäst.
Det är viktigt att vi inte stelnar i vårt
handlingsmönster. Forskning eft e r nya
metoder och medel pågå r. Särskild vikt
måste läggas vid bearbetning och delgivning av underrättelser till de operativa och taktiska förbanden . Analysfunktionen av inkomna underrättelser förstärks . Takten och precisionen i bearbetninge n måste ko ntinuerligt förbättras.
En slutlig uppbyggn ad i en första
etapp blir dock klar först mot 1990. Det
kommer således att ta ca åtta år att bygga upp en ubåtsjaktstyrka och ett försvar
av de viktigaste skärgårdsområdena från
det no ll äge som vi startade ifrån. Nu
måste ett andra steg i uppbyggnaden påbörj as. Vi kan icke vänta på resultatet av
det första. Vi tappar då orimligt lång tid.
Kanske fem år om fösv ars kommittens
rekom mendation tillåts bli verklighet.
Är statsmaktern a redo att planera så,
om man vekligen vill öka förusättnin garna för att ko mma tillrätta med krä nkningarna? Ty vi vet av erfarenhet att
främmande ubåtar kränk er svensk kust
på stor bredd på flera ställen samtidigt ,
t ex mellan Sundsvall och Karlshamn e ller Töre och Västervik . Den av mig
nämnda ubåtsjaktstyrka n som med
komplettering av skärgårdsförsvaret blir
fullt operativ om några år kan operera
inom ett kustområde som t ex Hanöbukte n ell er utanför och i Stockholms södra
skärgård. Självklart kan vi inte av ren
obeslutsamhet eller osäkerhet vänta till
senare hälften av 90-talet inlwn nästa
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styrka blir klar! En snabbare förstärkning kan helt i överensstämmelse med
överbefälhavarens rekommenderade åtgärder nås genom att utnyttja den option
om flera kustkorvetter Gö1eborg som
ligger i kontraktet med Karlskronavarvet. ÖB förslag i ÖB 85 innebär bland
andra förstärkningsåtgärder , att det
skall finnas tio korvetter i krigsorganisationen 1997. Varvskapacitet finns minsann i landet!
Detta andra steg måste i 1992 års försvarsbeslut följas av flera. Först då kan
det bli någon verklighet bakom försvars- ·
kommittens inriktning:
" Motverkan mot undervattenskränkningar bör enligt kommittens uppfattning ägnas fortsatt stark uppmärksamhet. Syftet bör därvid vara att höja risken för inträngande enheter så tydligt
att en typ av samlade ubåtsoperationer
som ubåtsskyddskommisionen har beskrivit inte bedöms möjliga att genomföra utan allvarliga konsekvenser. Skyddet av våra viktigaste _skärgårdsområden
bör särskilt uppmärksammas. Vårt
ubåtsskydd bör ha förmåga att inom vårt
territorium vidta effektiva åtgärder mot
främmande undervattensverksamhet i
alla dess led. Detta kräver bl a en förbättrdd övervakning av sjöterritoriet" .
Detta uttalande är svårt att koppla till
av kommitten givna förslag angåe nde
materielanskaffningen. Framför allt gäller det den fortsatta uppbyggnaden av de
rörliga ubåtsjaktstyrkorna.

Personalen -ytterligare ett
antalsproblem
Marinen tillämpar idag ett kontinuerligt
och aktivt uppträdande för att på bästa
sätt bemästra problemet med det som
finns av resurser idag. Flexibiliteten
finns redan nu . Men jnget system blir bra
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utan tillgång på utbildad och motiver; j
personal. Det har vi idag även om lede 1
glesnar till fö ljd av ett antal stora förti d avgångar. Sedan början av 80-talet h; r
övertidsuttaget mätt i pengar nästan tndubblats. Det är ett tecken på hur hå t
den marina personalen i djupaste fre d'tid satsar för att upprätthålla systeme s
inneboende flexibilitet . Nu fordras och 1
flexibilitet i synen på personal och perscnalhanteringen. Den administrativa b)råkratin måste också göras mera fle x bel , och statsmakterna måste satsa fC att ge oss möjligheten att använda nu w rande och kommande instrument på e
rationellt sätt . Försvarskommitten säge
i sina senaste anvisningar , att försva r~
makten i första hand skall möta probien
av denna art med andra åtgärder än at
utöka den fast anställda personalen
Detta är ett för optimistiskt synsätt. Ja _
har upprepade gånger begärt att få utöka antalet yrkesofficerare med et
drygt 100-tal. Det behövs mera folk fö •
att kontinuerligt bedriva en beredska 1
av den art som marinen nu gör. Man kall
inte år ut och år in bedriva rovdrift på e 1
personal hur motiverad och ambitiös de
än är.

Invasionsförsvar-ubåtsskydd
-ingen motsats!
Försvarskommitten uttalar att det är a
särskild betydelse att höja beredskapen
olika avseenden innan beslut om krigsor
ganisering fattats. Den säger vidare at
kränkningar av olika slag i fredstid kaJ
bidra till främmande staters förm åga at
i samband med ett väpnat angrepp skad
vårt totalförsvar. Det är ett klart ocl
realistisk sätt att se på vad som hänt ocl
förändrats i vår egen situation.
Den främmande undervattensverk
samheten har inte enbart mycket allvar
liga konsekv~nser för tilltron till vår fö r

måga att sätta makt bakom orden i vår
ne utralitetspolitik . Den riskerar även att
äventyra vår mobilisering och kan alltså
allvarligt skada vår försvarsförm åga mot
invasion. Ubåtsskyddet är ingen exklusiv
" fredsföreteelse ".
Marinens förband är på något undantag när lika användbara i kris som i neutralitet och i krig. Robotar och tunga
stridstorpeder har sina begränsningar i
fred , då de med hänsyn till sin omedelbart dödande effekt rimligen inte kan in sättas i överensstämmelse med våra tillträdesbestämmelser. I krig däremot utgör de ett sådant hot mot en angripares
förband , att de tvingar honom till omfattande åtgärder av olika slag , innan han
kan rikta ett anfall över havet mot oss.
Sårbarhetsskäl i en krigssituation kan inte heller med någon saklig tyngd fram föras som en nackdel mot något marint
system. Alla förband som utgör ett hot
mot angriparen kommer att bli bekämpade. De marina förbanden har genom gående gott aktivt och passivt skydd. De
fyller ännu säkrare sin krigsavhållande
roll i totalförsvaret , om antalet tillgodoses på ett bättre sätt än vad jag nu kan
uttyda.

Åtgärda de mest uppenbara
bristerna först!
Det är nödvändigt att vända nedrustningen av det svenska militära försvaret.
Det tycks många ansvariga bedömare
vara ense om. Insiksfulla bedömare är
också ense om, att risken för krig inte är
stor just nu , men att vi måste gardera oss
för det värsta . Helt riktigt läggs därför
krigsmaktens förmåga i krig i grunden,
eftersom militära angrepp mot vårt land
förblir det största hotet mot vår nationella säkerhet. Men sedan några år har
vi tvingats leva med ubåtskränkninga rna

-ett akut hot som har en säkerhetspolitisk dignitet. Det vore naturligt att åtgärda det akutaste hotet så tidigt som
möjligt. Det vore än mer naturligt att
satsa på system som kan användas både
till ubåtsjakt och invasionsförsva r. På
den punkten är försvarskommittens budskap för närvarande motstridigt:
Det är
av stor vikt att förbättra vårt ubåtskydd
säger man och ändå vill man fördröja
nästa förstärkningssteg d v s att bygga
upp de föreslagna styrkorna för ubåtsjakt enligt ÖB 85. Styrkor som jämväl
har hög effekt i invasionsförsvaret.
Åtgärder mot ubåtskränkningarna kan
inte förträngas , om en förtroendekris såväl inom som utom landet skall undvikas. De mest uppenbara bristerna måste givetvis åtgärdas först vid den nödvändiga förstärkning , som måste äga
rum av hela det svenska försvaret. Marinens personal kan även i fortsättningen
med fog kräva konkreta tecken på statsmakternas vilja att söka få slut på de pågående kränkningarna av svenskt territorium. Det är till sist endast de marina
stridskrafterna , som kan skapa ett militärt hot mot inkräktaren som blir så
stort, att han ej längre kan acceptera de
risker som operationer i vårt hav innebär. Vi vill, vi vet vad som krävs. Vi behöver snabbt få beslut om att öka antalet
för att så tidigt som möjligt nå detta mål.
De marina stridskrafterna måste ha och ges också - den kvalitet som är nödvändig för att med utsikt till framgång
lösa uppgifter i krig och fred. Men stridskrafterna måste också ges en kvantitet
som är anpassad till vårt militärpolitiska
läge och vår geografi. Både kvalitet och
kvantitet behövs för att lösa marinens
uppgifter i krig men också under neuralitet och i fred.
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Drottning Anne av England och
Skottland uttalade för trehundra år sedan följande ord som genom tiderna också fått gälla den svenska marinen.

"God and the Navy we adore
when danger threatens- not before!"
Queen Anne (Stuart) (1665-1714)
Faran är redan här!
Det är tid att höja vår numerär!

Ledamoten
LARS GÖTHERSTRÖM

Lars Götherström är överingenjör vid Försvarets forskningsanstalt. Han är chef för
sektionen för hydroakustik.

Hydraakustik i grunda vatten
Hydraakustiska system har funnits i den
svenska marinen sedan 30-talet , först
passiva system och senare aktiva . Till en
början var räckviddsprediktionen helt
empirisk, men med tiden kompletterades de praktiska erfarenheterna med teoretiska modeller. Dessa var inledningsvis enkla . Ett exempel är "sonarekvationen ", som sammanfattade hela
räckviddsproblematiken i en kort ekvation med ett fåtal parametrar. Ekvationen gäller än idag, men varje term har
under årtiondena utsatts för detaljerad
empirisk och teoretisk behandling. En
vetenskap har fötts och utvecklats.

Det teoretiska arbetet med akustisk
vågutbredning lämnade redan för några
decennier sedan det manuella stadiet då
matematiska beräkningar gjordes enbart
med papper och penna. I och med datorns introduktion möjliggjordes snabba
numeriska lösningar av den partiella differentialekvation som karakteriserar
våggutbredningen. De nya beräkningssätten gör det lättare att innefatta aregelgrundenheter i mediet och dess begränsningsytor i modellerna. En bättre
anpassning till verkligheten kan således
göras . Detta är givetvis positivt, men det
skapar också nya problem.
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utvecklar, tillverkar och marknadsför marina försvarsprodukter, bl. a.
MINFÖRSVAR
Minor och minankare
Armeringsdon
Losskopplare

UTVECKLINGsUPPDRAG UNDERVATTENSAKUSTIK
Prototyptillverkning
Navigering
Serietillverkning
Lokalisering
Kommunikation
U-BÅTSJAKT
Ordergivning - utlösning a
MINSVEPNING OCH MINJAKT Sjunkbombständare
Sonobuoys
Spränggripare
Signalsjunkbomb/
Kompletta svep
Grodmansbomb
Minförstöringsladdning
RAKETSTÄLL
(med akustisk avfyrning)
för lys- och remsraketer
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Verkligheten som modellerna beskriver är mycket komplex, speciellt i grunda vatten, där bottnen bör vara känd inte bara m a p djupet. Man bör också
känna till eventue lla sedimentlager, deras tjockled, ljudhastighet, täthet och
den akustiska absorptionen . Motsvarande gäller för den underligga nde berggrunden och för det ovanförliggande vattenskiktet.
Svensk skärgårdsmilj ö kan ytterligare
komplicera den akustiska bilde n . Eftersom en kartläggn ing av miljön är både
arbetsam och dyr bör den inskrän kas till
vad som är oundgängligen nödvändigt.
Samtidigt bör existerande metoder för
bl a sedimentanalysen göras effektivare
och billigare. Önskemålen är lätta att
formulera men är som tulipanarosen svåra att förve rkliga.
Det minimum av arbete som behövs
för miljökartläggningen bestäms bl a av
marinens ta ktiska krav. Felen i t ex räckviddspredi ktionen får inte vara så stora
att allvarli ga taktiska · misstag inträffar.
Det samma gäller fö r prediktion/upp-

skattni ng av röjni ngsavstånd eller bästa
operationsdj up för en ubåt.
Återmatningen av praktiska erfaren heter från förba nden ti ll modellarbetet
och miljökartläggningen bli r under överskådlig framtid en fortsatt, tålamodspröSan vande cut-and-try-ver ksamhet.
noli kt kommer vi under en lång tid at t
vara osäkra på om resultaten är värda insatserna. De senare har vuxit raskt under de närmast gångna åren. Resultaten
kommer inte att synas tyd ligt förrän om
ytterligare några år. Med all önskvärd
skärpa avtecknar sig här risken för att
goda resultat kan bli dyra. E n alternativ
formu lering är att till räckligt noggrann a
bottenun dersökninga r kanske av kostnadsskäl blir möj liga endast in om mycket begränsade områden per budgetår.
När de t gäl ler själva modell arbete t
finns anledning till mera opti mistiska
tongångar. Den snabba utvecklingen på
datoro mrådet medför att även mycket
beräkningskrävande model ler och algoritmer ka n utvecklas och testas. Redan
nu torde fullständig nu merisk lösni ng av
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Bild 4. "Ljudnivå från lågfrekvent smalbandig ljudk älla beräknad med p arabo/ic-wave-lösning av vågekPationen."

24

vågekvationen i tre dim ensio ner va ra
möjlig på en superdator även o m beräkningarn a utsträckes till vattenvolymer av
storlekso rdningen kubikkilo meter. Om
resultate n och beräknin gs kostnade rna
står i rimlig propo rtion till va randra är
en ann an historia. Ljudtrycket skall
nämligen beräknas i ett mycket stort antal punkter som o rdnats i ett tredime nsionellt gitter. Presentationen av mätresultaten är också ko mplicerad - den
måste ske i ett antal tvådimensionell a
snitt genom den avsökta vatte nvolymen .
För aktiva hydrofoner till ko mme r speciella pro blem . Dessa är fö rknippade
med mål- och bottenekosignaturer och
möjligh eten att identifiera målen och
skilj a dem fr ån bottenekona. Problemen
har sina rötter i vå ra grund a vatten . D et
är inte ovanligt med dussinet ubåts liknande ekon per kvadratkilo meter botten yta. E n självkla r uppgift fö r forsknin g
och utveckling är alltså att undersöka
mål och bottenekon och att finna metoder att minska antalet falsk a målindikeringar. Antalet måste ner till en nivå där
bekämpning blir verkningsfull med ett
rimligt materieluppbåd.
Målsignaturern a är av naturliga skäl
ett särskilt problem . Främmande mariners ubåtar , miniubåtar och minor är
inte så ofta tillgängliga för mätningar.
När så ibl and är fallet är det inte alltid
möjligt att koppla mätningen till en säker identifiering av målet.
Nuläget karakteriseras i övrigt av en
skalömsning i modellarbetet. Byte av
föråldr ade datorer mot nya sammanfaller med marinens större krav på det hydrografiska området. Följden har blivit
att forskning och utveckling inriktats
mot nya be räkningsmodeller. De gaml a
skrotas tillsamm ans med de åld riga datorerna .

F n utvecklas två mode ller. E n väsentligt utökad strålgångsmodell öve r
kuperad botten fr amtages. Strålgång,
ljudintensitet , gångtid längs stråle n kan
prese nteras. Vida re modifi eras e n befintli g parabolic-wavelösning till våge kvationen så att brantare infallsvinkl ar
kan inko rporeras. De två modellerna
skall vidare en sas med avsee nde på paramete rbeteckningar och presentati o nsform er då de överföres till ny dator .
Fortsättningen av mode ll arbetet inriktas mot en syste mati serad katalogiserin g av miljödata och prestanda hos olika
hydraakustiska system. Syft et är att ö ka
be räknin gsproav
hante rbarheten
grammen. l nuläget tar det för lång tid
att mata in parametrar , bottenprofil er
etc i datorn. Vidare måste mjukva ran
testas mot verkligheten under ganska
lång tid .
Programmens uppbyggnad kan bli föremål för förändringar , som orsakas av
gj orda praktiska e rfarenheter. Man får
inte heller blunda för möjligheten att användarens krav på precision i beräkningsresultaten ka n vara ganska låga när
allt kommer omkring . Om så visar sig vara fallet kanske vi klarar oss med att beräkn a ett begränsat antal typfall som katalogise ras. Detta skulle innebära en
mycket stor fö re nkling av hela prediktionsproblem et. Om å andra sidan större
krav reses på att modellerna skall klara
av prediktion och identifiering under
störda förh ålla nde n blir arbetet mera
komplicerat .
På teorisidan utvecklas också nya ideer på den internationella scenen. Sålunda utvecklas statistiska filtermodeller av
oceanvolymen. Modellern a är baserade
på parabolic-wave-approx imationen av
vågekvationen och möjliggjör beräkningar av det stokastiska ljudtrycket i varje
hydrofonelement i en hydrofongrupp där
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hänsyn tages till koherensen i den infall ande våge n. Ä ven i detta fall krävs
praktisk verifiering av modellen . Vidare

måste man överväga om resultaten kan
väntas vara vä rda kostnade rn a för den
ökade arbetsinsatsen.

FINNBODA
finns mitt i Östersjön
och ger snabb service.

VI REPARERAR.
VI BYGGER OM OCH BYGGER NYTT.
Våra nya FILMER ger aktuell Marinpolitik.
Bl a:
Det djupa kalla kriget (Nordkalotten)

AMF producerar nu också dokumentärfilmer på uppdrag, t ex den nya filmen om Waxholms Fästnings Museum.

VI HAR 5 DOCKOR OCH EN STAPEL.

AB FINNBODA VARF
Telefon: 08/44 08 20. Telex: 104 16

Box 11529
Ring eller skriv till:

100 61 STOCKHOLM

ARME- MARIN- OCH FLYGFILM
Riddargatan 23 B, 114 57 Stockholm
Telefon: 08-67 09 40
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Korresponderande ledamoten
STEN-INGVAR NILSSON

Sten-Ingvar Nilsson är ölogskapten i flottans
reserv och anställd vid IBM. Han är också
ordförande i Svenska flottans reservofficersförbund.

Några reflexioner kring reservofficersinstitutionen
Som titeln anger vill jag inte göra anspråk på någon som helst vetenskap bakom denna presentation. Den bör snarast
betraktas som tankar i hängmattan , när
jag ser tillbaka på ett trettioårigt engagemang som reservare- jag lämnade aktiv
stat den 30 september 1955 - och ett ,
förutom mina utiandsår , lika långt aktivt
deltagande i reservofficersförbundens
verksamhet.

Reservofficersinstitutionen i allmänhet

VÄLFYLLD

BANKBOK GRATI3
Om du läser vår Bankbok blir det lite
enklare för dig att få pengama att räcka lite bättre.
I den beskriver vi nämligen allt som vi kan
göra för dig. Hämta en gratis.

8) s-E-Banken
30

Lite enklare, lite bättre

Låt mig börja med begreppet reservofficer. Internationellt sett är det ytterst
vanligt. Otaliga av mina kollegor i IBM
runt omkring i världen är reservofficerare inom sina respektive försvarsmakter. Men om man lyssnar närmare med
dem om deras engagemang finner man
en utomordentligt bred spridning när det
gäller utbildning, fredstidstjänstgöring
och befattningar i krigsorganisationerna.
En fullständig internationell översikt är
ett mycket stort arbete och en lockande
uppgift, som säkerligen skulle kunna ge
den svenska försvarsmakten många ideer
inför framtiden . Det enda gemensamma,
eller skall man säga den minsta gemensamma nämnaren, för alla reservofficerare är att alla fått någon form av befälsutbildning för att kunna upprätthålla
någon form av befälsposition inom sitt
lands krigsmakt.
Samma konturlöshet finner man om
man går till olika dictionaries och söker
på "reserv" i militärt hänseende:
Encyclopedia Britannica:

Not part of the regular forces.

They are withheld for possible
mobilization or call-up in times of
emergency.
Webster:

Men or units in the arrned forces
not on active duty but subject to
call, militia.
Larousse:

Periode faisant suite au service actif et a la disponibilite; ensemble
des citoyens soumis a ces obligations; formation maintenu a la
disposition du commendement
pour etre employee en renfort .
Betydelsen av att reservofficerare finnes till hands i krigssituationer har
många gånger framhållits;
- Finska vinterkriget med reservfänrikarnas insatser.
- Evakueringen från Dunquerque, där
Royal Navy's Volunteer Reserv gjorde
en fantastisk insats.
Och inte att förglömma 7-dagarskriget
med Israels milisarme. En kollega till
mig var ena dagen IBM-säljare och nästa
plutonchef i ett pansarförband i Sinai .
Men för att återgå till begreppet reservofficer. På sätt och vis är ordet som
sådant inte så lyckat. "Reserv" förekommer i dagligt tal som t ex reservdel,
reservhjul , betydande att ha någonting
att ta till i och med att det ordinarie inte
fungerar längre. Så vill väl ingen att en
reservofficer skall uppfattas. Snarare
som en yrkesman (eller nu också - kvinna) som ej stadigvarande behövs för sin
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roll mom krigsorganisationen, så att säga
temporärt hemförlovad.

Varför reservofficerare som
komplement till yrkesofficerare?
Orsakerna till att det finns reservofficerare är givetvis många. Systemet som
sådant är ett resultat av en historisk utveckling (även detta är värt sin egen
studie) med såväl ekonomiska, samhällsekonomiska som personella motiv i bakgrunden . Ytterst hänger orsakerna samman med ett lands säkerhetspolitik som
definierar hur försvaret bör vara utformat för att ha en avskräckande inverkan gentemot de hot som kan riktas
mot landets frihet och oberoende. Med
·obegränsade nationella resurser kan man
givetvis faststä lla ekonomiska ramar som
skulle kunna ge goda säkerhetsmarginaler d v s upprättandet av mer eller mindre stående styrkor i alla vapenslag. Men
som i så gott som all verksamhet är det
även här fråga om optimeringsprocesser
med gränssättningar baserade på ekonomisk verk lighet. Det är politiska beslut
som definierar de totala resursramarna.
Det är i denna avvägning som en uppdelning av befälet i heltids- och deltidsanställda kan ge ett större antal befäl i
krigsorganisationen inom ramen för
samma resurs. Reservofficeren - den
temporärt hemförlovade - kostar avsevärt mindre. Och om kvaliteten och
mobi liseringsberedskapen kan hå llas hög
genom olika åtgärder kan ju försvarets
olika krav tillfredsställas. Och inte nog
med detta , den temporärt hemförlovade
har ju sitt andra yrke- fu lltidsjobb i stor
utsträckning inom a ndra delar av samhällsekonomin. Något av Columbi ägg.
att både äta och behålla kakan , totalt
sett.
V;d en jämförelse mellan freds- och
krigsorganisationerna-i de olika försvars-
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grenarna synes mig skillnaden mellan armen och KA å ena sidan och flottan och
flyget å den andra speciellt märkbara.
Flottans och flygets operativa materiel
är i mycket hög utsträckning ständigt insatsberedd och detta kräver att en hög
procentsats av "operatörerna" är stän digt redo för sin verksamhet. Dessa operatörer måste i princip vara fulltidsengagerade t ex yrkesofficerare . Bas-, underhålls- och förbandsledningsverks amhe t
behöver i fred inte samma beredskap nä r
det gäller flexibilitet och snabbhet i service. Här kan man acceptera en någo t
långsammare mobiliseringsuppbyggn ad
från en ständigt intakt mindre kärna.
I armen och kustartilleriet är däremot
den allra största delen av den operativa
materielen icke ständigt insatsberedd .
Erforderlig beredskap upprätthålles genom inneliggande utbildningsförband .
Och beträffande bas-, underhålls- och
ledningsförband behövs enbart en mindre kärna ständigt intakt.
Vad skulle man nu kunna dra för slutsatser av detta? Jo att operatörerna för
de ständigt ins<ttsberedda enheterna bör
vara heltidsengagerade. Övriga delar
borde kanske kunna bemannas med
mobiliseringskadrar- om kvaliteten ka n
upprätthållas. Sett på detta sätt utgör
även fredsorganisatoriska enheter (förvaltning , staber , skolor med sina elever)
en del av mobiliseringskadern till de delar som inte samtidigt är en del av krigsorganisationen. Reserver till operatörerna i de ständigt insatsberedda enhetern a
bör förvisso kunna finnas i de nämnda
fredsorganisatoriska enheterna , men vid
sidan därom kan det vara nödvändigt att
fylla på med reservpersonaL
Innan jag lämnar detta resonemang
vill jag föra in en fjärde dimension i analysen, nämligen tidsaspekten, som ger
analysen en mer dynamisk prägel. Jag

ser två slag av dynamik. Den ena ä r
långsiktig och gäller organisatoriska förändringar som baserar sig på teknisk och
taktisk utveckling, ändringar i den strategiska situationen etc. Den andra är
kortsiktigare och ser mer till fyllandet av
strukturen med människor och den dynamik som uppkommer genom att ä ldre
personer försvinner ut, andra omplaceras och yngre skall in . Stora behov finnes
inom vissa ålderskategorier , medan inom andra behovet mer eller mindre
kraftigt minskat. För att beskriva personalbehovet räcker det inte längre med
att använda kategorierna 'heltids' - resp .
'icke he ltids' - engagerade. En andra dimension tycks behövas: långtidsanställda (yrkes/karriärs pers.) och korttidsanställda.

H ur definiera krav på
reservofficersbefattningar?
Om man i stället övergår till att granska
de delar av krigsorganisationen som representerar enheter utan omedelbar eller i det närmaste omedelbar insatsberedskap ställer många sig gärna fr ågan: " Vilka kan ledas av reservofficerare
och vilka behöver yrkesbefäl för sin ledning? Frågan är förklarlig, men är i en
analys felställd , därför att den baseras på
tankar på ett statiskt reserevofficerssystem. r stället borde frågan inför varje sådan befattning formuleras : "Vilken utbildning , vilken erfarenhet eller vilka
andra kvalifikationer behövs för befattningen i fråga?'' - Och detta förutsättningslöst.
För att gå vidare i resonemanget, låt
oss se till vilka faktorer man skulle kunna spela med.
Först har vi den totala tjänstgöringens
längd.
* Totalt sett hur många år?
* Vilka minimi- eller maximigränser?

För närvarande tjänstgör en reservofficer i flottan under c:a 50 månader av
sin livstid och vid KA och armen c:a 40.
Varför just detta antal månader? Skulle
det inte både kunna vara längre och kortare allt efter befattningens karaktär?
Sedan har vi tjänstgöringsperiodern as
uppdelning.
* Är den nuvarande standardiserade
formen optimal
Mycket lite förändringar har i själva
verket inträffat under de senaste 50
åren! Grundutbildning i ett sammanhang
(eller viss uppdelning) och därefter ett
visst antal rep.övningar. Vad kan man
här tänka sig för alternativ inom ramen
för en viss totaltid?
* Kanske kortare tid för utbildning (efför
tid
mer
Och
fektivare)?
rep.övningar?
* Och kanske fler rep. övningar och oftare , men med kortare tid i varje?
* Eller å andra sidan all tjänstgöring i
ett sammanhang utan repetitioner någon slags korttidsanställning?
När det gäller utbildningsnivå må man
först se till de erforderliga kvalifikationer som en kandidat bör inneha före en
anställning och i samband därmed vilka
ålderskrav som ställs. Här bör man kunna se en tänkbar spännvid från i princip
2-årigt gymnasium upp till avlagd akademisk examen. Vidare när det gäller den
militära utbildningen bör man fråga sig
om den skall leda till en specifik befattning och enbart till denna , eller om någon form av militär reservofficerskarriär
skall vara öppen för framtiden.
Så långt kommen vill jag sammanfatta
det sagda på följande sätt.
När det gäller att optimera resurserna
för krigsorganisationen måste reservofficersinstitutionen var kostnadsmässigt ytterst attraktiv. Det gäller då att finna en
metod för att identifiera de befattningar
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som rimligtvis kan komma ifråga för reservofficerare. Härvid får man inte vara
låst vid ett traditionellt statiskt system
utan vara öppen för en bred flexibilitet
och låta de skilda profilkraven avgöra utformning av tjänstgöring och utbildning .
Av praktiska skäl bör givetvis de olika
förslagen grupperas , så att mam får tillräckligt stora utbildningsenheter.
Ersättning, lön och olika förmåner såsom utbildningspremier och t ex avgångsvederlag kan också variera på olika
sätt med syfte att attrahera utbildning
och tjänstgöring.
Utan att vara förtrogen med aktuella
personalproblem tror jag mig kunna förmoda en del vid genomgången av tidigare funderingar. Så tillvida skulle jag kunna tänka mig att behovet av unga 'operatörer' måste vara mycket stort för att
kunna hålla igång det stora antalet insatsberedda förband inom flottan och
flyget, men att detta skulle kunna ge ett
överskott av personal i något högre åldrar, om inte fredstida förvaltnings- och
andra uppgifter kan suga upp dem.
Om jag förmodat rätt , borde kanske
någon form av korttidsanställning kunna
vara en tänkbar lösning . D v s all tjänstgöring gjord i ett sammanhang, en utbildning för en specifik befattning och
inga repövningar , om det inte finns speciella behov att behålla dem i en krigsplaceringsreserv.
En annan fråga som jag förmodar har
aktualiserats under de senaste åren är
behovet av olika slag av förstärkningar i
samband med incidenter. Jag antar att
staber , underhållsförband och kanske
även vissa stridande enheter kan behöva
utökas för att ge uthållighet. Med hjälp
av lämpligt reservbefäl kontrakterat för
snabb inställelse bör sådan verksamhet
kunna organiseras, för att pågående
fredstida operationer- inte skall behöva
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avbrytas i större omfattning.
Det finns säkerligen många fler exempel. Jag hoppas dock detta varit tillräckligt för att förklara mina tankegångar.

Dagens situation
Vilken profil har reservaren i flottan?
För att få svar på den frågan har jag sammanställt en del data om medlemmarna i
SFRO, Svenska Flottans Reservofficersförbund. Det är inte fråga om någon
större undersökning, blott några faktorer som kan ge en vink om profilen .
Underlaget till statistiken baserar sig på
en enkät under våren 1985 , på vilken c:a
2/3 av medlemmarna svarat före sommaren. Eftersom bortåt 80 % av flottans
reservare är medlemmar anser jag att
den erhållna bilden bör i stört sett vara
representativ för helheten.
Tabell l. bostadsort.
stockholmsområdet
Göteborgsområdet
Malmö(Skåne )området
Övriga Sverige
Utlandet

43 %
18 %
1%
25%
2%
100 %
Som synes dominerar storstadsområdena kraftigt, nästan 3/4 av alla med
Stockholm som dominerande ort. Siffran
för utiandsbosättningen tycks vara i underkant. Det kan bero på att dessa svar
blivit fördröjda. Av tabellen att döma
torde " gripbarheten" av reservofficerare
inte bereda några större svårigheter på
grund av bostadsort.
Tabell 2. Åldersstruktur.

<25
2631 3641-

år
31
35
40
45

år
år
år
år

6
9
12
12
10

%
%
%
%
%

46- 50
51- 55
56- 60
61- 65
66-70
>71 år

år
år
år
år
år

11
9
9
6
7
9
100

%
%
%
%
%
%
%

Som synes en mycket homogen struktur och om man anser att behovet också
är likformigt över åldrarna tycks fördelningen vara tillfredsställande . Av betydelse är givetvis om behovet av reservofficerare motsvarar denna åldersstruktur.

Tabell 3. Utbildningslinje.
Linje A
Linje B
f d Stam
Intendent
Ingenjör
Läkare
Värnpliktig off

29 %
45 %
16 %
4%
1%
3%
2%
100 %

Som väntat dominerar linje B men påfallande många är före detta stamofficerare, bland vilka det även finns ett antal pensionsavgångna.

Tabell 4. Civilt yrke eller civil titel.
Sjökaptener (Befälhavare, styrmän, hamnkaptener, lotsar, etc)
Flygtjänst (Flygkaptener, flygförare)
Civilingenjörer (Ink!. teknologer)
Civilekonomer (Ink!. ekon .stud)
Jurister (Ink!. advokater, jur stud)
Läkare
Tandläkare
Agronomer/Jägmästar e
Övriga studenter
Privata chefstjänstemän (VD, marknadsdir, förs.chefer, personalchefer, bankdir. etc)
Övriga privattjänstemän
Egna företagare
Lärare (Professorer, lektorer, adjunkter)
Chefer/Tjänstemän i offentlig sektor (GD , AC, BC, BD etc)

18 %
1%
13 %
10 %
3%
3%
2%
1%
5%
21%
7%
6%
5%
5%
JOO %

Tabellen utvisar utbildning eller civilt
yrke. statistiken baserar sig på svaren
till frågan "yrke/titel" . Vissa har svarat
med sin akademiska titel andra med sin
yrkestitel, en del med båda två . I första
hand har den akademiska titeln medtagits om flera titlar angivits.
Några intressanta observationer:
* Ett stort antal av linje A har lämnat
sjökaptensyrket (jfr. tabell 4 med tabell 3) .

* 37 % har angivit akademisk titel. Om
man antager att flertalet av chefstjänstemännen även har sådan utbildning , förstår man att mycket få av reservofficerarna ej vidareutbildat sig .
* Reservofficerarna
representerar
många skilda yrkeskategorier och stor
bredd vad gäller utbildningen, där civilingenjörer/ekonome r
dominerar
kraftigt, minst 1/4 av alla RO .
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Tabell 5. Arbetsgivaren.
Offentlig verksamhet
statliga myndigheter
Kommuner/Landsting
statliga aff:drivande
verk
Försvaret
Universitet
Privat verksamhet
Industri
Handel
Försäkring
Bank
Reklam
Transport
Organisationer
Övrigt
Pensionärer

27 %
9%
9%
3%
2%
4%
62%
17%
7%
5%
4%
1%
18%
2%
8%
11 %

100%
De privatanställa dominerar med
tonvikt på transport , industri och handel. Även i denna tabell ser man reservofficerarnas breda representation inom
ett stort antal olika verksamhetso mråden i samhället.
.
När det gäller profilen för reservofficerarna i kustartilleriet finns det inte någon undersökning av samma aktualitet
att tillgå. Med hjälp av äldre undersökningar tillsammans med god kännedom
av denna personal har ledningen inom
KAROF - Kustartilleriets Reservofficersförbund - medddelat mig att akademikertäthe ten är ungefär densamma
som för flottan, medan antalet anställda
inom den offentliga sektorn förefaller
procentuellt sett vara betydligt högre .
Hur utnyttja flottans reservofficerare?

Vad för slutsatser kan man dra av ovanstående för utnyttjandet av reservofficeren i krigsorganisationen? Innan jag
går in på detta skulle jag vilja indela reservofficerarna i två kategoner:
1. De unga som utbildats till specifika

36

befattningar där den militära utbild·
niogen och repetiansövni ngarna ä1
helt avgörande för befattning och yr
kesskicklighet.
2. De äldre som både skaffat sig civil yr
kesutbildning och fått civil yrkeser
farenhet.
För kategori l bör det inte finnas någ
ra större svårigheter att definiera utnytt
jandet. För kategori 2 är det säkerliget
svårare och svårare att med stigande ål
der finna matchande befattningar . En k
last är det säkerligen för dem som beh å!
ler den krigsbefattning de får i trettioårs
åldern (typ kompanichef) tjänstgörings
tiden ut. Här betyder den civila erfaren
heten mest i form av allmän människa
kunskap - att i det militära leda dt
värnpliktiga som reservofficeren leder
det civila. Detta är den traditionella ro
reseervofficeren alltid haft. Men är de
optimalt att utnyttja alla på detta sätt '
Ingenjörer, ekonomer , chefstjänstem ä 1
av olika slag? De som förutom en ged gen civil utbildning förvärvat kunska,J
och erfarenhet inom teknik , ekonom ,
administratio n,
personallednin ~,
projektstyrnin g ... ja listan kan göras
mycket lång.
J ag vill nu återknyta till det resont mang om definition av lämpliga befat ningar för icke heltidstjänstg örande sor 1
jag tidigare förde. Utgångspunk ten vcr
ju den att en reservofficer kostar avs<värt mindre än en heltidstjänstg örand ~
för befattning i krigsorganisationen . V dare att en metod bör eftersträvas enligt
vilken icke heltidstjänstb efattningar kan
identifieras och definieras. På så sätt kan
"efterfrågan" fastställas. Samtidigt be··
"tillgångssida n" klarläggas, och detta < ett område som också tarvar mycket a bete . Det gäller att förstå de kvalifi k<tioner - och potentiella sådan - som ko 1
finnas i kadern av reservofficerare me j

beaktande av civila erfarenheter. Det
gäller också att ha tid till förfogande för
sådant arbete. Med andra ord, de som
sköter personalplane ringen av krigsorganisationen måste förstå vad olika civila
yrken och befattningar innebär och kunna värdera hur sådan erfarenhet bäst kan
komma till nytta inom försvaret. Jag tror
säkert att sådan kunskap om det civila livet finnes inom försvarets högre ledning
men kan givetvis utökas genom t ex en
rådgivande kommitte av lämpliga reservofficerare.
Efter redovisningen av statistiska fakta om reservofficera rna skulle jag vilj a
göra ett försök till generalisering av
människan bakom. För det första har
han frivilligt valt att bli reservare- vilket
i princip innebär att upprätthålla två yrken - på grund av ett starkt intresse för
försvaret och för flottan. Vidare finns
det också en stark vilja att göra en insats
när det behövs och att hålla sig ajour
med både säkerhetspolit isk och teknisk/taktisk utveckling. Önskemålet att
bli informerad och villigheten att hjälpa
finns ständigt - inte bara under inkallelserna - men som förstås av redovisningen av reservarnas civila engagemang , måste han prioritera sin tid. Det
betyder att information som skall nå honom måste ha en paketering och en editering som gör inhämtaodet effektivt
och vidare, att hans engagemang göres
motiverande.
I detta sammanhang vill jag anknyta
till de diskussioner som representante r
för chefen för marinen och även marinchefen själv haft under året med medlemmar i SFRO . En del bitterhet har
kommit fram bland de yngre reservarna.
Attraktiva utbildningsgrenar har slopats , nedklassning av nivåer för reservofficersbefattningar sägs ha skett och
överföring från sjötjänst till landtjänst

har tidigarelagts för att nämna några påståenden . Förklaringar har givits vid
samtalen och det hela hänger samman
med den strukturförän dring som har
skett med flottan. Tyvärr hade information om detta inte kommit reservofficerarna till del på rätt sätt. Den informationsmissen håller nu på att rättas
till. Och i samband med detta ställs det i
utsikt nya befattningar i den nya strukturen och också erbjudande att delta i
arbetet för detta. Något som uppfattas
som mycket positivt.
Låt mig nu återkomma till motivationen . Och nu tänker jag speciellt på reservofficerarna i ålderskategorien 30--55
år i vilken mellan hälften och två tredjedelar finnes . De som avslutat sin civila
utbildning och antingen påbörjat en civil
karriär eller etablerat sig i någon verksamhet. För att en militär befattning
skall vara meningsfull måste det finnas
någon form av parallellitet med den civila positionens svårighetsgrad och ansvarsnivå. Med tanke på de redovisade
civila befattningarn a tror jag inte det är
någon överdrift att säga att den typiske
reservofficeren har ett kvalificerat civilt
arbete ofta omfattande personalledni ng i
tekniskt, ekonomiskt eller administrativt hänseende . Hur skall då försvaret
konkurrera för att få hans tid och intresse ? (Detta är givetvis under förutsättning att kraven på de befattningar som
identifierats som lämpliga för icke heltidsengagerad e passar in på den ovan redovisade profilen .)
Den metod jag bedömer vara verkningsfull gentemot många är att ge dem
ett specifikt ansvar för en krigsbefattning. Ett ansvar som ständigt skall ligga
på honom, inkallad eller ej. Som innebär
att den egna enheten ständigt skall vara
mobiliserings- och insatsberedd inom stipulerade tidsramar. Planer , organisa-
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tion, personal, materiel etc måste regelbundet följas upp genom samling av nyckelpersoner - kanske halvårsvis - mellan
ordinarie övningar. Det är vidare väsentligt att kraven på reservofficerarnas
verksamhet klart definieras, att system
för regelbunden uppföljning och redovisning förefinnes samt att - och inte minst
viktigt - myndigheterna uppfattar reservofficerarnas befattningar eller chefspositioner som lika aktiva delar av den
totala organisationen som övriga delar.
Genom att ha ett ständigt förevarande
personligt ansvar som är kvalificerat och
utmanande och som är en fast del av
"apparaten" skulle många av våra reservare kunna motiveras att göra en utökad
försvarsinsats. Att jag föreslår detta innebär inte att det inte förekommer redan idag. Men jag anser att det borde förekomma i långt högre utsträckning
För att uppnå detta fordras givetvis en
hel del planeringsarbete på personalsidan- att kunna finna de reservofficerare
som har rätt profil fö~ de identifierade
befattningarna. Med det arbetet är ju inte annorlunda i sin karaktär än motsvarande arbete som sker både civilt och
militärt vid tillsättande av chefsbefattningar.
Vid betraktandet av den breda bas av
erfarenhet som tydligen finns i reservofficerskåren fråga man sig om inte marinen skulle kunna draga nytta av denna
resurs som sådan. Finns det behov av
kunskap inom dessa områden? I så fall är
jag övertygad om att man svårligen kan
finna bättre (och billigare) konsulter.
Även i detta fall gäller det att förstå den
potential man eventuellt kan ha till sitt
förfogande.
Reservotmcerarna och opinionsbildningen

Reservofficerarnas v.ärde för opinions-
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bildningen i samhället för ett starkt försvar har ofta framhållits. Det breda kontaktnätet framför allt med beslutsfattare
värdesättes högt. Trovärdighet av vad
som sägs skapas också av det faktum att
man kan tala som militär yrkesman utan
att behöva bli häcklad för att tala i egen
sak, pekuniärt sett.
Jag anser dock att mycket mer borde
kunna uppnås. När det gäller opinionsbildning för ett starkt försvar ligger frågorna mer på en säkerhetspolitisk nivå
än på den vapengrensvisa tekniska/taktiska nivå som är reservofficerarnas militära vardag. mer information om säkerhetspolitik , · hotbilder ; nedrustningsfrågor och om nödvändigheten av ett
starkt svenskt försvar måste i högre grad
komma in i tankevärlden. Från reservofficersförbundens sida försöker vi täcka
in sådan information, dels genom kursverksamhet som försvarsstaben hjälper
oss att organisera, dels genom att saml a
våra lokalavdelningar i riksomfattande
samrådsoperationer inför försvarsbesluten. Mitt önskemål är att reservofficerarna i samband med inkallelser skall
konfronteras med säkerhetspolitiska
spörsmål i större utsträckning för att bli
bättre opinionsbildare.

Sammanfattning
Jag har vid diskussionen av reservofficersinstitutionen dels uppehållit mig vi
tankar kring utnyttjandet av icke heltidsanställd personal i krigsorganisationen i
allmänhet , dels tittat närmare på den reservofficerskår som idag finns knuten till
flottan.
I det allmänna resonemanget konstaterades att principen med reservoffi·
cerare i krigsorganisationen är ett kostnadsmässigt mycket attraktivt system
om önskad kvalitet och beredskap kar
upprätthållas . Vidare ansågs att man in

te borde vara för mycket låst vid nuvarande system för reservofficerare vid
analys och identifikation av lämpliga befattningar för icke heltidsengagerad personal. Sådana studier borde kunna vara
förutsättningslösa för att ge bättre resultat.
Beträffande flottans nuvarande reservofficerskår har jag velat göra en profilbeskrivning som framför allt påvisar civil utbildning och anställning. Jag tror
det är första gången på mycket länge

som något sådant gjorts. På basis av den
statistiken har jag dragit vissa slutsatser
rörande lämpligt utnyttjandesätt för att
öka insatserna för försvaret , utan att den
totala resursramen skulle behöva ökas.
Tillåt mig avslutningsvis framföra en
förhoppning om att mina tankar skall leda till en dabatt om utnyttjandet av icke
heltidsanställda i försvaret , så att deras
kunskaper och erfarenheter kan komma
till nytta på ett bättre och bättre sätt.

Bilskeppningar är vår specialitet

WALLENIUSREDERIERNA
STOCKHOLM
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Ledamoten
HANS RÖCKERT

Hans Röckert är marinens dykeriöverläkare
och tillika professor i histologi vid Göteborgs
Universitet

DJUPDYKNING under 1980-TALET
- en produkt av medicinska landvinningar, teknisk
utveckling och riktade ekonomiska satsningar.
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och
sjukvård med navalmedicin" för 1986187.

Allmänt

Marinvapen
Bofors har lång tradition som tillverkare
av luftvärnssystem och annan beväpning
för marina enheter.
Dagens 40- och 57 mm pjäser har i kombination med nya ammunitionstyper och
laddningssystem utvecklats till högeffektiva allroundpjäser för både luft- och sjömål.
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l Bofors marinprogram ingår även vapensystem för ubåtsjakt, lys-och remsraketer och sjöminor.
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FÖRSVARSMATERIEL

Box 500.691 80 BOFORS Telelon 0586 -810 00
Te lex 73210 bolors s

Kunnandet inom svenskt dykeri har varit
stort under århundraden. De fyra senaste seklen har haft var sin föregångsman.
Den förste är Hans Albrekt von Treilebens introduktion av dykarklockan i
Sverige 1658. Att med ett sådant hjälpmedel och med primitiva resurser bärga
mer än 50 kanoner från Wasa 1663-1665
framstår än i dag som en imponerande
prestation. 1700-talets föregångsman inom dykeriutvecklingen var Mårten Triewald som bl a 1729- 1730 införde en metod för luftforsärjning till dykarklocka.
Anton Ludvig Fahnehjelm var upphovsman till åtskilliga epokgörande undervattenskonstruktioner. Han utgav boken "Dykningskonsten
Sverige"
18501} Under 1900-talet fram till
1960-talets början har forskning och utveckling inom dykeriet dominerats av
medicinskt och tekniskt kunnande inom
örlogsmarinen. Som ett fjärde exempel
på svenskt dykerikunnande framstår ingenjören Arne Zetterström 2) Han lanserade under 40-talets första hälft en
djupdykningsmetod med hydrogen-oxygen (hydrox) som i dag, drygt 40 år senare , framstår som epokgörande för framtidens verkligt djupa arbetsdykning till
djup större än 250 m.

Upptäckten av de stora gas- och oljefyndigheterna i Nordsjön under början
av 1960-talet skapade hos havsexploateringsindustrin en ekonomisk miljö i vilken dykeriet bereddes tillfälle att utvecklas. I mitten av 1960-talet blev tekniken med mättnadsdykning tillgänglig
för industrin i och med att helium-oxygen, heliox, kunde ersätta luften som
andningsbar gasblandning. Utvecklingen
gick från universitet via örlogsmariner
eller direkt till industri och dykbolag,
där de stora ekonomiska investeringarna
kunde göras.
1960-talets djupdykningsaktiviteter i
Nordsjön var erfarenhetsberikande, tyvärr på bekostnad av många människoliv, delvis beroende på brister i säkerheten men även i utbildningen av dykarna. Den tekniska utvecklingen av dykerimaterielen fick även vind i seglen och
blev en förutsättning för djupdykningens
vidare utveckling.
Under 1970-talets senare del och i början av 1980-talet kom man att inse helioxdykningens begränsningar bl a genom rekorddykningar inom djupintervallet 610-688 m utförda i USA, England
och FrankrikeH' 1• I öppen sjö prövade man funktionsmöjligheten till 500
m.
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I Sverige började man de första experimentdykningarna med heliox på
1960-talet i kammaranläggningen vid
Galärvarvet. Provdykningar ned till 150
m utfördes från Belos 1975 6l . Likt erfarenheterna från andra länder gav dessa
dykningar en hel del komplikationer. Internationellt var man vid den tiden bekymrad över komplikationsfrekvensen i
de olika länderna . 1973 bildades European Diving Technology Committee ,
EDTC med representanter från 13 europeiska nationer med dykeriverksamheL
EDTC:s arbete strävar bl a mot en gemensam hög kunskaps- , utbildningsteknik- och hälsonivå för europeiska dykare . En "workshop" anordnades 1975 i
Washington D.C. för att samla och diskutera det globala vetandet på området'!. Man konstaterade att kunskapen var mycket bristfällig och man var
angelägen att samla resultat framgent
från olika nationers forskningsaktiviteter. Djupdykeriet i Sverige riskerade att
praktiskt och kunskapsmässigt distanseras internationellt. Genom tillkomsten
av Marinen dykericentrum, MDC , 1979
fick man i Sverige en anläggning där
Marinen och FOA:s navalmedicinska expertis sam lokaliserades och ett fruktbart
samarbete kunde intensifieras i form av
teoretisk och praktisk forskning parad
med teknisk utveckling'! . Det vapen
som pryder entren till MDC, en treudd
korsad med den medicinska ormen och
staven , är betecknande för den vardagliga aktiviteten i byggnaden. Sjömilitärt
och tekniskt dykerikunnade kan utvecklas i symbios med de medicinska framstegen inom området. Den höga kunskapsnivån har kunnat tryggas i landet
hos dykare , tekniker och läkare.
I stort sett saknas biologiska grundforskningsdata om olika gasers löslighet i
och permeabilitet g~nom de sju olika
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vävnaderna i människokroppen. De dyktabeller som funnits och finns är resultaten av teoretiska beräkningar och empi risk tillämpning. Vid MDC utvecklades i
samarbete med amerikanska fysiologer i
början av 1980-talet ett dataprogram
som baserade sig på ett antal hypotetiska vävnader i människokroppen och som
man lät få olika teoretiska halveringstider vid utvädring efter mättnad. D e
dyktabeller som blev resultaten av dessa
beräkningar prövades praktiskt unde r
åren 1980-1985 vid kammardykningar
vid MDC och i öppen sjö fr ån Belos. Tabellerna som tillåter både mättnadsdykning och långa punktdykningar med
heliox befanns vara mycket säkra och
tillförlitliga såväl mättnadsdykningstabellen och de 174 punktdykningstabellerna. Totalt utfördes 96 mandykninga r
under dessa år för att utvärdera 26 "nyckeltabeller" i tabellverket. Med hänsyn
till att många av dessa dykningar varit
veckolånga är det en imponerande arbetsinsats. Tabeller för mättnadsdykning har funnits tillgängliga på den internationella marknaden , men dessa tabeller har ofta antingen varit dåligt prövade och dessutom kalkylerat med er
viss procent medicinska komplikationer
som man varit beredd att behandla .
Ekonomiska intressen har troligen legat
bakom denna filosofi . Många tabelle1
har betraktats som affärshemlighetei
och varit svåra att få ta del av. De sven·
ska tabellerna har i stället framtagi t'
med säkerheten i centrum , och där av
saknaden av medicinsk behandling ha
varit den främsta belöningen. US Navy'
dyktabeller har varit basen för olika in
ternationella dykbolags tabellverk. Mai
har från USA vidgått, att US Navy intt
dyker efter US Navy's tabeller vid dju p
dykning, utan man förändrar dem allt ef
ter dykarens vikt, medicinska komplika

tianers benägenhet, arbetsförmåga och
kondition. De svenska heliox-tabellerna
är avsedda att användas som de står lika för alla. Det vid MDC framtagna tabellverket för långa punktdykningar
med heliox inom djupområdet50-150m
har tilldragit sig ett stort internationellt
intresse, då de är de enda prövade tabellerna med expositionstider upp till 3 timmar.

Fysikaliska och fysiologiska
parametrar
Mättnads- och punktdykning
När man exponeras för ett övertryck ,
som vid dykning , löser sig de inandade
gaserna i kroppens alla vävnader i proportion till trycket. Stannar man tillräckligt länge på ett visst djup , blir vävnaderna mättade med gas. För att undvika att gaserna frigöres i form av gasbubblor i vävnaderna och på så sätt kan
förorsaka tryckfallssjuka (dykarsjuka),
går man till ytan med en långsam , i förväg kalkylerad, hastighet. Denna form
av dykning benämnes mättnadsdykning.
Om vävnaderna inte är mättade med
andningsgaser, benämnes dykningen
punktdykning. Fördelen med mättnadsdykning jämfört med punktdykning kan
vara mer än 50 % längre effektiv arbetstid på botten. Uppstigningshastigheten
vid mättnadsdykning är densamma, oberoende av hur länge man stannar under
tryck , dagar , veckor e ller månader. Oftast sker uppstigningen med linjär dekompressionshastighet.
I den
vid
MDC/Belos utvecklade och prövade
mättnadsdykningstabellen för helioxdykning är uppstigningshastigheten 2
m/tim till 30m därefter l m/tim. De sista
15 m sker dekompressionen i luft. Man
behöver således endast en tabell för
samtliga djup vid mättnadsdykning , d å

dekompressionen sker på samma sätt
oberoende av djup enl. ova n.

K lockdykning
Djupdykning med heliox sker nästan
uteslutande från en dykarklocka. Dykaren och en reservdykare (tillika skötare)
sänks mot botten i en dykarklocka med
stängd bottenlucka. När klockan står
strax ovanför botten kontrolleras att
trycket inuti klockan är detsamma som
det omgivande vattentrycket. Luckan
öppnas och dykaren går ut iklädd sin
dräkt och hjälm, som har en tätande
kragkonstruktion. Moderna hjälmar är
till stor del gjorda i plast för att vara lätta . I hjälmen finns dessutom ett telekommunikationssystem. Dykaren är
ansluten till dykarklockan via en 30 m
lång s k navelsträng, som innehåller
gasslang , varmvattenslang och teleförbindelsen. Dessutom har han en livlina.
På ryggen bär han en andningsapparat
och har till hjälmen anslutit en gasvärmare , båda avsedda att vara reservutrustning för att användas för transporten
från arbetsplatsen till dykarklockan , ifall
navelsträngen sku lle få ett brott. Efter
arbetsuppgiftens slutförande går dykaren in i klockan , stänger luckan , och
klockan hissas upp med bibehållet tryck
och anslutas till en tryckkammare , där
dykaren kan vila till nästa arbetspass eller där han vistas under dekompressionen.

Köld
I och med att man kan vistas långa tider i
vatt net , har kölden blivit ett allt större
problem . Dels måste dykardräkten vara
tjock för att tåla mekaniska påfrestningar, dels ändå vara smidig för att tillåta en
god rörelseförmåga. Detta blir som alltid
en kompromiss , men nedkylningen är ett
livshotande problem. Vid helioxdykning
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I hjälmen finns en ansiktsmask för att
minimera det skadliga rummets risk för
C02-anhopning. Ökad C02-halt ger en
ökad andningsfrekvens och förändrat pH
i blodet. Man får vid högre koncentrationer huvudvärk , illamående och kan bli
medvetslös delvis beroende på konsekvenserna av pH-förskjutningen i blodet.

att hålla ett konstant oxygenpartialtryck
som är < 0 ,5 bar , för att dykarens
andningsfunktion inte skall försämras.
Eventuell funktionsnedsättning är dock
reversibel och normaliseras vanligtvis inom en vecka. För att inte orsaka besvärande skador måste man vid ökande
djup därför minska 02-halten succesivt
eller i steg. Vid 300 m kommer 02-halten i andningsgasblandningen att behöva
hållas på någon enstaka procent. Detta
ställer stora krav på gasanalysen både instrumentellt och på operatörerna på
ytan. En mycket liten fluktuation kan
förorsaka lungskador alternativt kvävningsrisk. Sofistikerade gaskromatografer hör i dag till standardutrustningen på
många dykfartyg. Ett tabellverk med
amerikanskt ursprung finns tillgängligt
för beräkning av s k CPTD enheter (Cumulative Pulmonary Toxic Dose). Ur tabellerna kan man beräkna hur högt man
vågar lägga oxygenpartialtrycken i olika
situationer utan att äventyra dykarnas
lungfunktion. Dessa enheter är särskilt
viktiga att kontrollera för konstruktörer
av dyktabeller och för dykarläkare, som
behandlar en patient i tryckkammare
med oxygen.

Oxygen

Nitrogen

Vid utarbetandet av en dykmetod måste
man noga ha förutsett andningsgasernas
biverkningar. Oxygen är kraftigt toxiskt
under tryck större än 2 bar. I höga koncentrationer påverkas ämnesomsättningen i hjärnans celler , så att dykaren får
epileptiska kramper och blir medvetslös
inom någo n minut. Från ett oxygenpartialtryck > 0,5 bar får man en påverkan av lungans celler som ger svullnad och fläckvis cellsönderfall och i
avancerade expositioner även blödningar till följd av cellsönderfallet i kapillärväggarna . Det är där[ör av yttersta vikt

Nitrogen ger under övertryck narkotiska
symptom när man når 5,5 bar eller mer.
Effekten liknar alkoholberusning och
ökar i proportion till trycket. Man undviker därför dykning med luft i dag till
djup större än 50-60 m.

blir värmeavgången genom andningsvägarna ett påtagligt problem , då gasens
värmetransportförmåga ökar med trycket"1. Man måste därför vid helioxdykning dels förse dykaren med uppvärmd
andningsgas , dels förse honom med värmetillskott i dräkten. Det sistnämnda
har man vanligen löst genom att låta
dräkten genomspolas av varmvatten.
Utan dessa arangemang skulle dykaren
bli stelfrusen och oförmögen att röra sig
inom några minuter, då han för det mesta vistas i 4-gradigt vatten. Heliums värmekonduktivitet är ca 7 gånger större än
luftens. Vid vistelse i tryckkammare med
helioxatmosfär blir konvektionen fr ån
kroppen stor. Man behöver därför hålla
en temperatur > 30° i tryckkammaren ,
för att inte dykarna skall frysa.

Koldioxid
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Helium
I stället använder man helium som ine rtgas tillsammans med oxygen. Tyvärr
ger även helium biverkningar , som dock
inte är av narkotisk karaktär. Vid tryckökning får dykarna lätt illamående och
darrningar i kroppen , främst armar och

ben , vilket omöjliggör arbete. Tillståndet kallas High Pressure NeurologicaJ
Syndrom e (HPNS). Darrningarna går
över efter några timmar. Man tror att
tryckökningen tillsammans med helium
p åve rkar nervce llmembranernas tjocklek och därmed också stör impulspropagationen ut till musklerna . Man ka n
minska biverkningarna av helium genom
att öka trycket långsamt , d v s göra en
långsam nedstigning och/eller tillsätta en
mindre mängd nitrogen till andningsgasen. En sådan gasblandning kallas i
dagligt tal för trimix. Det för efaller som
om he liums och nitrogenets effekter på
cellerna i centrala nervsystemet är antagonistiska och i rätt proportion kan de
negativa effekterna från gaserna utsläcka varandra.

subjektivt och objektivt notera att andningsarbetet underlät tades betydligt
jämfört med heliox , men tyvär r visade
sig hydrogen ha en narkotisk effekt" 1. Man kan därför inte räkna
med hydrox som dykgas till större djup
än ca 150 m. Däremot kan förmodligen
framtidens dykgas för de stora djupen
mellan 300-500 m bli en blandning av hydrogen och helium i ungefär lika proportioner med tillsats av någon enstaka
procent oxygen. En sådan gasblandning
har testats i Marseille 1985 i tryckkamma re till 450 m med gott resultat i ett
fransk-svenskt
samarbetspro jekt" 1.
En vidareutveckling av denna princip
kan förväntas under senare delen av
1980-talet.

Hydrox

Vistelse i tryckkammare under 1-4 veckor är idag inget ovanligt för djupdykare. Denna artificiella form av livsföring
ställer stora psykologiska krav på dykarna. De inbördes relationerna blir viktiga , då fritidsaktiviteterna är begränsade. Dessutom skapar kammarmiljön
med höjda partialtryck speciella bakteriologiska problem. Det har visat sig ,
att bakteriegruppen pseudomonas tycks
trivas extra bra i helioxatmosfären. Då,
som nämnts, behaglighetstemperaturen i
tryckkammaren vid helioxdykning ligger
på > 30° på grund av heliums höga värmekonduktivitet , blir tillväxtmöjligheterna goda för bakterier. Noggrann personlig hygien och dagliga tvättningar av
kammaren , speciellt noga i sanitetsdelen , har blivit en tvingande vardagsrutin för dykarna . Pseudomonasbakterierna ger speciellt lätt.infektioner i de
yttre hörselgångarna , och långa och dyrbara dykningar har tvingats avbrytas i
förtid, på grund av att dykarna fått avancerade hörselgångsinflammationer.

Ytterligare ett praktiskt problem som
försvårar djupdykarens vardag är av fysikalisk natur. Vid de stora tryck som dykarna exponeras för , blir tätheten i gasblandningen så stor, att blandningen blir
svårandad , trots att gasblandningen till
största delen består av den lätta gasen
helium . Vid djup > 250 m blir andningsarbetet så betungande för en arbetande dykare , att en stor del av dykarens
totala muskelkraft går åt till enbart
andningsarbetet. Man har därför utfört
experiment med hydrogen-oxygen , hydrox , som andningsbar gasblandning.
Hydrogen är ju den lättaste av alla gaser.
Vid en oxygenhalt som understiger 4 %
blir bl andningen icke explosiv. En sådan
gas kan man givetvis inte andas på ytan
men som andningmedium vid djup
> 100 m fungerar den väl. Man har i
Frankrike och vid MDC genomfört hydroxdykningar. I FOA:s regi genomfördes en kammardykning med hudrox
1983 till 120 m "' 1• Man kunde då både

Hygien
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Verktyg
De arbeten som dykarna skall uföra i
vattnet sker med hjälp av olika verktyg.
Många av dess är emellertid föga lämpade att användas i vatten . Ofta har man
modifierat ett verktyg avsett för användning på land, så att det hjälpligt kan fungera i vatten. Dykarens verkningsgrad
blir ej optimalt uttnyttjad på grund av
bristen på ändamålsenliga verktyg. Här
finns plats för tekniska innovationer.
Forskning på området har påbörjats i
Sverige bl a vid Chalmers Tekniska Högskola.

Svetsarbete
Svetsning och skärning under vatten har
kommit att bli en vanlig arbetsuppgift
för många djupdykare. En av de effektivare metoderna består i att bygga en
kammare , habitat, kring svetsobjektet
och låta dykaren stå klädd i sin dykarutrustning med hjälm och utföra svetsningsarbeteL Han bearbetar arbetsstycket med elektriska .svetselektroder
och en mängd biprodukter bildas såsom
kolmonoxid, argon, koldioxid, nitrösa
gaser , ozon, fasta mikroskopiska metallpartiklar.
Var och en av dessa toxiska komponenter bildas i koncentrationer som är
tillräckliga för att omedebart döda dykaren , om han skulle ta av sig hjälmen i
habitatet. Utbildningen av dykare i
svetsningsarbeten sker i tryckkammare,
där analyskraven av gasmiljön i kammaren är rigorösa, så att dykaren efter
arbetets slutförande kan tillåtas ta av sig
hjälmen utan förgiftningsrisk.

ROV
Med tanke på alla de komplicerande parametrar, som måste bemästras för att
inte äventyra djupdykarnas hälsa, kan
man fråga sig om det i-nte vore enklare
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att slippa exponera dykaren för övertrycket eller helt ersätta dykaren med en
robot. Trycktäta pansardräkter finns
kommersiellt tillgängliga . Dykaren står
då i ett trycktätt skal och händerna är
förlängda med manipulatorannar. En sådan dräkt blir klumpig och dykaren kan
endast uföra mycket grova sysslor. Robotar eller ROVs (Remote Operated Vehicles) har konstruerats och blivit allt
mer sofistikerade under 1980-talet. Den
allmänna tendensen i dag, när man för
arbetsdykningar nalkas de stora djupen
> 250 m, är att om möjligt försöka eliminera dykaren till förmån för ROVs.
Man har redan kommit långt på den vägen. Att helt eliminera dykaren blir
omöjligt. Det kommer alltid att finnas
arbetssituationer i vattnet, där handens
rörelser, känseln , synen och den motoriska precisionen inte kan ersättas, speciellt om den dessutom är parad med
hjärnans beslutsfunktioner.

Gaspermeabilitet
Behovet av biologisk grundforskning avseende fysiologiska förlopp på cell- och
vävnadsnivå är stort. Svensk forskning
pågår och det har bl a kunnat visas, att
gaslösligheten och gaspermeabiliteten i
vävnader ändras med stigande ålder i olivävnader 1w 1•
Måhända
komka
mer framtidens dyktabeller se olika ut
för olika ålderskategorier. Individuella
dyktabeller är inte heller något orealistiskt framtidsalternativ.
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Är övningar i s k fri uppstigning för ubåtspersonal
berättigade?
Denna fråga har jag ställt mig dagligen
sedan drygt tjugo år såsom medicinskt
ansvarig för uttagning till elever till dylika övningar och som ansvarig för behandling av förekommande komplikationer i samband med dessa övningar. Samma fråga ställdes av generalläkaren vid
avslutning av konferens för yrkesofficerare i stabstjänst tillhörande medicinalkåren 1985.12.11. Generalläkaren antydde att han avsåg ta upp övningar i s k
fri uppstigning till diskussion med chefen
för marinen och att det ville mycket till i
motivationsväg för att behålla dessa övningar.
Då jag befarar att beslut i denna fråga
kan komma att fattas av personer utan
direkta insikter i alla de positiva effekter
dylika övningar innebär och där de negativa effekterna därmed kan komma att
överväga , anser jag det befogat att komma med en tändande gnista till en debatt
i frågan.

har man full kontroll
ända ti Il dess
torpeden träffar mäletl

Allmänt om övningarnas bedrivande

Två moderna torpedtyper är under utveckling, både med avanceradetrådstyrnings-och
målsökningssystem. Den tunga TP 617 har
unik precision och lång räckvidd vid hög färt.
Den lätta TP 427 är en universaltorped, både
då det gä ller vapenplattformar och mål.

VVV ~

FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en
av Sveriges största industrikoncerner med
över 8.000 anställda. Värt nya företags-märke
är en symbol för hur hög teknologisk kompetens och moderna produktionsanläggningar
har samverkat till den positiva utveckli ng som
FFV upplever

Försv_a_r_s_m_a-te-r-ie_I_______ __6_31-87_E_s-Ki-ls_t_u-na

Claes Lindemark är försie marinläkare och
ch ef för marinens m edicinska undersökningscenlral, Sydkustens örlogsbas, Karlskrona.

Övningarna bedrivs sedan 1957 för
ubåtspersonal med vissa modifieringar
under årens lopp vid övningstanken i
Karlskrona. Med fri uppstigning menas
att man gör uppstigningen genom vattnet upp till ytan utan hjälp av någon andningsapparat. Däremot påkläder sig eleverna undan för undan mer och mer utrustning och gör slutövningen med luftfylld utstigningsdräkt med likaså luftfylld huva av genomskinligt plastmate-

ria! och med uppblåst flytväst från en
ub åtsatrapp i övningstankens botten placerad på drygt tjugo merters djup.
Innan eleven kommer till dessa övningar har han genomgått en ingående
intervju beträffande tidigare sjukdomar
och skador och genomgått omfattande
medicinska undersökningar. Enligt vissa
regler gallras härvid personer med ökade
risker för komplikationer undan . Eleverna har genomgått s k provtryckning i
tryckkammare för att få fram ev tendenser till klaustrofobi och för att gallra ut
personer med tryckutjämningssvårigheter beträffande trumhinnor och näsans
bihålor.

Ytövningar, fingerade fria
uppstigningar
Övningarna påbörjas sedan med s k
ytövningar varvid e leverna får lära sig att
uppskatta storleken av sin lungvolym när
han ligger i vattnet. Man försöker att eftersträva att eleven skall lära sig känna
hur 2/3 av den maximala lungvolymen i
vatten känns. Eleven andas in maximalt
vid ytan och dyker ner under vattnet och
förflyttar sig ner till varierande djup ,
maximalt till två meters djup och minskar där sin lungvolym till uppskattade
2/3 och går därefter upp till ytan under
det att en ständig , jämn luftström från
den expanderade lungluften bubblar ut.
Vid ytan kan man med hjälp av en enkel
spirometer konstatera att nästan alla efter några försök kan lära sig att komma
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upp med den rätta volymen så när som
på någo n deciliter. Det fåtal , som ej klarar detta , fr ån fortsatta övningar. Orsaken till denn a noggrannhet är vissa fy sikaliska fakta , främst den s k Boyle's lag,
en gaslag innebärande att produkten av
tryck och volym för en given gasmassa är
konstant. Med andra ord, den luft, som
finns i lungorna och i luftvägarna expanderar vid trycksänkning . Lungornas
förmåga att hålla för ökat tryck från den
instängda luftmängden är mycket liten.
Lungbristning har sålunda inträffat fr å n
så ringa djup som 65-70 centimeters vattendjup efter att vederbörande inandats
komprimerad luft på djupet ifråga.
Praktiskt innebär Boyle's lag att en !ungvolym på t ex 5 liter på tjugo meters
djup , innebärande tre atmosfärers tryck ,
expanderar till femton liter på vägen upp
till ytan , där trycket är en atmosfär.

Fria uppstigningar från ökande djup
Efter genomgångna , lyckade ytövningar
vidtar övningar med uppstigning från
successivt ökande djup där eleven fått
andas komprimerad luft på djupet ifråga. Eleven går ner genom vattnet , stående tillsammans med en instruktör i en s k
dykarklocka . Man står där med huvudet
i luft , som undan för undan komprimeras
motsvarande det omgivande vattnets
tryck. Uppstigningsövningarna sker först
med eleven sittande med huvudet i vatten på klockans botten. När detta genomförts på tillfredsställande sätt stiger
eleven ut ur klockan och går upp genom
vattnet till ytan . Uppstigningarna utföres från successivt ökande djup och med
undan för undan mer och mer av den utrustning , som ingår i ubåtarnas räddningsutrustning för individuell räddning
från sjunken ubåt. Vid varje uppstigning
är eleven åtföljd av en instruktör , som
övertygar sig om att ele.Yen har uppfattat
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nödvändigheten av att låta den expanderande lungluften bubbl a ut kontinuerligt
och att detta sker jämnt och utan avbrott under hela uppstigningen . Vid slutövningen går eleven in i ubåtsatrappen
vid övningstankens botten med instruktör. Luckan stängs och vatten släpps in
så att luften komprimeras tills jämvikt
inträffat. Därmed kan luckan till övningstanken öppnas och eleven klättra
uppför lejden. I praktiken ha r eleven så
stor flytkraft att han flyter upp och hejdas av en instruktör , som förvissar sig
om att eleven är medveten om att !ungvolymen reducerats till 2/3 innan han låter eleven flyta vidare upp mot ytan.
Elevens flytkraft med uppbl åst dräkt
med huva och med uppbl åst flytväst gör
att hastigheten genom vattnet blir tre till
fyra meter per sekund. Hela uppstigningen går sålunda på omkring tio sekunder till ytan .

säkerhetsåtgärder
Vid ytan finns maximala möjligheter att
omhänderta eventuella komplikationer.
Specialutbildad dykarläkare med medicinsk utrustning , en tryckkammare klar
för omedelbar användning och med all
nödvändig personal för att genomföra
tryckkammarbehandling finns sålunda
p å plats på övningstankens övre plan .
Rekompression i tryckkammare är nämligen den behandling , som komplikationer vid dylika tillfällen skall genomgå
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Rekompressionen ås tadkommer att
de luftblåsor (Iuftemboli e r), som sugs in
i blodets kretslopp vid bristningen pressas ihop och minskar sin vo lym i e nlighet
med Boyle 's lag. Risken är stor för att
dylika blåsor följer med blodströmmen
upp till hjärnan och förorsakar stopp i
blodkärlen och därmed stänger av oxygentillförseln med olika bortfallssym-

tom som följd. Utom att effekten av
Boyle's lag finns även det faktum att
komprimerad luft innehåller mer oxygenmolekyler, ty de ligger ju täta re än
vid norma lt atmosfärstryck. Sammanlagda effekten blir erfarenhetsmässigt att
cirkulationen som regel kommer igå ng
igen till den avstängda hjärndelen. Därmed försvinner symtomen, som kan vara
medvetslöshet , blindhet, partiell förlamning etc helt och normaltillståndet återinträder. Det enda undantaget är ett
beklagligt dödsfall , som inträffade
1972.12.13. Eleven ifråga utförde en allmärkningsfri uppstigning genom vattnet
fr å n klockan frå n fem meters djup. Eleven klättrade över kanten och stod i enskild ställning utanför tryckkammaren
och rapporterade att allt kändes bra d å
han uppenbarligen drabbades av luftembolisering med medvetslöshet och a ndnings- och hjärtstillestånd tjugo till trettio sekunder efter ankomsten till ytan.
Omede lbar rekompression med intensiva upplivningsförsök var förgäv es, intet
tecken till förbättring erhölls utan eleven förblev livlös och dödförklarades efter två timmar. Samtliga övriga medicinska komplikationer har så vitt det har
gått att bedöma ej medfört några best ående men.

Komplikationsfrekvens
Komplik ationsfrekvensen har statistiskt
sett legat på O,7 % för eleverna, med
andra ord sju av tusen elever rå kar ut för
lungbristning med eller utan luftembolisering. Vunna erfarenheter , egna och internatione ll a inom intensivvården och
dykerim edicinen har inneburit undan för
undan modifiering av behandlingsmetodik och utrustning. Det är sörjt för möjligheter att förstärka insatserna inn e i
kammaren under tryck med specialutbildad person al från Blekinge läns

landsting , främst fr ån K arlskro na centrallasaretts anestesiklinik. Efte r byte av
tryckkammare finns num e ra möjligheter
att utföra de mest avancerade behandlingar , som är kända internatione llt .
Trots detta går det dock ej att und vi ka ,
enligt internationella erfarenheter, att
de t i enstaka fall sker sådan lufte mbolisering att dödsfall ej kan undvikas genom att livsviktiga hjärnfunktioner skadas irreparabelt.

Fördelar med övningen i fri
uppstigning kontra nackdelarna
Vad vinner man med dessa övningar ,
som uppenbarligen innebär vissa risker?

l. Man gallrar ut persone r med oförmåga att tryckutjämna.
2. Man gallrar ut personer med tendens
till klaustrofobi.
3. Varje man ombord på en ub åt vet hur
han skall bete sig vid en ev utstigning.
Han vet också att han klara r av att
göra uppstigning genom vattnet om
det skulle bli en tvingande nödvändighet.
4. Övningarna i fri uppstigning förefaller att gallra ut för lungbristning
känsliga personer. Med andra ord
trots att rätt teknik tillämpas , inträffar det medicinska komplikationer i
en viss frekvens. För elever, som
övats tidigare är komplikationsfrekvensen i lungbristning med luftembolier nära noll procent.
Ett enda fall har inträffat med en
ubåtskommenderad , som gjort upprepade övningar i fri uppstign ing . Det gällde
en 36-åring , som efter några timmar visade sig ha fått luft i ena lungsäcken.
Sannolikt rör det sig i detta fall om en åldersförändring, s k emfysembildning.
Det innebär att vissa mellanvaggar i
lungblåsorna atrofierar därmed åstad-
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kommande att lungorna relativt sett blir
mer luftinnehållande än från början.
Därmed räcker inte dimensionerna på
luftrörens förgreningar till området ifråga till för att föra ut den expanderande
lungluften , övertryck med bristning blir
följden. Den tillämpade regeln att övningar i fri uppstigning är frivillig för
ubåtspersonal över 35 års ålder överensstämmer med denna teori .
Sammanfattningsvis
åstadkommer
man genom att öva ubåtspersonal i fri
uppstigning ett urval med maximala
möjligheter att klara ubåtshaverier med
livet i behåll såväl i fredstid som i krigstid.

Påståenden om det meningslösa i att
öva fri uppstigning
Det har förekommit påståenden om det
meningslösa i att bedriva övningar i fri
uppstigning från diverse håll. Nedan bemöts några vanliga av dessa påståenden:
l. "Man fryser ihjäl vid ytan innan räddning hinner fram". Den isolerdräkt,
som ingår i varje ubåts utrustning för
individuell räddning för besättningen
klarar av att hålla kroppstemperaturen normal flera timmar i isvatten.
2. "Man drunknar uppe på ytan, ty man
måste fälla ner huvan eller dela på
den för att få luft att andas med".
Varje man har en enmansflotte. Varför skulle inte en ubåtsman klara sig
från drunkning när t ex havererade
flygare gjort det?
3. "Vad har man för garanti att den havererade ubåten blir liggande på ett
så måttligt djup att fri uppstigning går
att utföra"? Fri uppstigning har utförts från 185 meters djup med lyckat
resultat. De största riskerna numera
för ubåtshaveri torde vara påsegling i
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närheten av hamnar där djupen i allmänhet är mycket måttliga.
4. "Våra moderna ubåtar klarar påsegling utan att haverera och alla faktorer såsom fe/handling, genom den
s k mänskliga faktorn kan elimineras
med datateknik " . Påseglingar förekommer och vi har haft tur med att
ingen ubi\t har blivit så skadad att den
blivit liggande på botten. Hur man än
gör för att undvika felhandlingar av
den ubåtskommenderade personalen,
så kan sådant inträffa av en sådan
grad att en ubåt sjunker till botten
och blir liggande där. Vi har även här
haft tur än så länge .
5. "Tryckupptagningen tar så lång tid
att den instängda utbåtspersonalen
drabbas av dykarsjuka ifall de lyckas
ta sig till ytan med fri upstigning".
Denna risk har man minskat till ett
minimum genom att öka dimensionen
på fyllningsrören och dess ventiler.
Givetvis kan komplikationer tillkomma , så att besättningsmännen måste
vistas under tryck så länge , att risk
för tryckfallsjuka kan uppstå. l ubåtsbärgningsplanerna ingår tryckkammare att medföra ut till en bärgningsplats, och förhoppningsvis kan
rekompression ske så snabbt. att allvarliga följder av tryckfallssjuka ej
sker.

6. "Värmeutvecklingen vid komprimeringen av lujien ombord i ubåten blir
så stor att den instängda personalen
omkommer därav"' Genom praktiska
prov har man funnit att den komprimerade luftens egenskaper uppenbarligen är annorlunda ur värmeledningssynpunkt än vad vissa pessimister befarat.
7. ''Det finns effektiva räddningsklockor, självgående och andra som tar

sig ner utefter en wire från ett bärgningsfartyg på ytan. Varför då ta de
risker, som övningar i fri uppstigning
innebär; det kanske aldrig behövs någon fri uppstigning för all rädda besättningen " ? Vid en ubåtsolycka i
fredstid kan ubåtens skador med vatteninträngning och luftbrist göra att
man ej hinner invänta ankomsten av
dylika klockor. Det kan även vädermässigt vara förhållanden, som gör
hanteringen av klockor omöjlig. Att
bärga enskilda besättningsmän när de
kommer upp efter fri uppstigning kan
däremot vara möjligt , speciellt om de
kommer upp i en takt , som kan styras
från ytan. Under krigsförhållande torde detta vara den enda möjligheten
att rädda ubåtsbesättningar från en
havererad ubåt på botten.
8. "Det finns ubåtsnationer, som ej utbildar sin ubåtspersonal i fri uppstigning" l Vilka är dessa nationer? V åra
grannländer med västerländsk livssyn
övar sina ubåtsbesättningar i fri uppstigning! Fransmännen avstod under
en följd av år med den motiveringen
att de ubåtar , som man förlorat
sjunkit på sådana djup att fri uppstigning ej var möjlig att utföra.
Fransmännen har börjat igen och de
har även planer på att få fram en
teknik att klara fri uppstigning från
flera hundra meters djup! I England
hade man ett beslut på väg om att
upphöra med övningar i fri uppstigning för ubåtsbesättningar. Innan
man hann skriva protokollet från sista
sammanträdet färdigt sjönk H M S
Artemis 1971.07.01 vid kaj i sin ubåtsbas så olyck ligt , att några instängda
endast kunde räddas genom att tilllämpa fri uppstigning. Det blev ytterligare ett sammanträde med ett

beslut i att fortsätta övningarna i fri
uppstigning för ubåtspersonal!

Det meningsfulla med att öva fri
uppstigning
stutsatsen beträffande det berättigade i
att öva ubåtspersonal i fri uppstigning
blir enligt min mening, att fördelarna
klart överväger nackdelarna. Vill vi ha
ett fungerande ubåtsvapen i Sverige, så
måste vi ha våra ubåtar bemannade med
personer, som praktiskt övat fri uppstigning och vet att det fungerar! Det
torde vara den enda metod man kan tänka sig under krigsförhållanden. Under
krigsförhållanden - som vi förvisso inte
önskar oss råka i - måste vi har ubåtsbesättningar, där varje man vet att han
har största möjliga chans att reda upp
varje svår situation. Lyckligt genomförda övningar i fri uppstigning är därvid
en ytterligt betydelsefull vetskap för den
enskildes förmåga att fungera optimalt
ombord och därmed ge den utdelning vi
hoppats på från det svenska ubåtsvapnet.

Övningar i fri uppstigning för dykare
- ett självklart inslag för säker dykning
Vad beträffar liknande övningar för dykare är de ännu mer berättigade. Praktiskt taget varje dykare råkar ut för att
behöva gå upp till ytan utan sin utrustning i funktion, med andra ord göra en
fri uppstigning för att rädda livet! Det är
ett anmärkningsvärt glädjande faktum ,
att inte ett enda fall med tungbristning
härvid har rapporterats för någon , som
genomgått lyckade övningar i fri uppstigning vid marinens dykarskola i Karlskrona , där tekniken har tillämpats. Det
finns dock en dykarelev , som i hastigheten glömde vad han lärt sig och fick !ungbristning. När han kände den expande-
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rande lungluften var det försent att hindra förloppet , som dock blev mycket
lindrigt. Det finns en dykare , där näsblödning under pågående dykning hindrade luften att fritt passera. Ä ven här inträffade lungbristning dock med lindriga
följder och utan bestående men. Lungbristning med de följder , som den därvid
inträffade luftemboliseringen medför
har för civila dykare, ej övade i fri uppstigning vid marinens dykarskola i Karlskrona , visat sig vara en vanlig orsak till
dödsfall och till svåra medicinska komplikationer. Detta är helt i överensstämmelse med det som anförts ovan, nämligen att övning i fri uppstigning innebär
att man provocerar lungbristning . Under
förutsättning att man har maximala
möjligheter att reda upp de komplikatio-

[](9

.

ner , som därvid uppstår är det berättigat. Möjligheterna till en lycklig utgång
vid en dylik komplikation är då avsevärt
mycket bättre för den, som drabbas därav ute till sjöss.

Litteratur:
l. Carl Magnus Hesser ; Tidskrift i Sjöväsendet , April 1958, sid 211-236: " Årsberättelse i hälso- och sjukvård för år 1957, Fri
uppstigning".

2. Claes Lindemark och John Adolfson; FOA
Report: C50021-H1 " Diving and Hyperbaric Medicine ," Proceedings of The XI
Annual Meeting of the European U nersea
Biomedical Society in Gothenburg 1985
Aug 21-23 , page 81-84: " Lung Rupture as
a Comp1ication in Free Escape" .

KARLSHAMNS HAMN

-

den djupa hamnen

-

den lastvänliga hamnen

-

den expanderande hamnen

TRANSPORTCENTRUM med strategiskt läge och uppland under stark industriell
expansion.

NYEXPLOATERING av industrimark, oljehamn samt bergrumsanläggning för flytande bulkvaror, med väl skyddad hamn.
VAnENDJUP vid kaj 8-14 meter.
STILLERYDSHAMNEN - den nya uthamnen med roll/on/off för enhetslaster,
125.000 m2 upplagsyta med 21.000 m2 magasin samt järnvägsspår, 2 st portalkranar med vardera 35 tons lyftkapacitet vid 400 m kaj med 8-1 O m vattendjup
och utmärkta väg- och järnvägsförbindelser.
SNABB OCH GOD SERVICE, fördelaktiga taxor.
LONSAM OCH LASTVANLIG HAMN för alla trafikanter.
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GUNNAR HAGMAN

Jagarepisoden vid Färöarna i juni 1940
Inledning

Ubåt av Näcken-typ.
En Scania DS 11 driver fartygets hjälpaggregat.

Den s k jagarepisoden vid Färöarna i
juni 1940 behandlades senast i TIS år
1971. Sedan dess har möjligheter yppats
till ytterligare studier av bl a protokoll
från det brittiska krigskabinettets sammanträden . En ingående granskning av
dessa och en del handbrev lämnar intressanta synpunkter på anledningen till incidenten .
Eftersom viss bakgrund erfordras, innehåller denna redogörelse nödvändigtvis någon upprepning av fakta som
nämndes i TIS 1971 . En sådan upprepning kan kanske medföra, att kännedom
om denna händelse ökas, vilket synes vara erforderligt, eftersom den ej omnämns i något sammanhang vid våra
marina skolor. Detta trots att den får anses vara det tillfälle , då Sverige var när-

mast att bli indraget i VK 2.
Som ytterligare bakgrund bör nämnas ,
att Färöarna före VK 2 var ett amt i
Danmark. Det färöiska Jagtinget hade
dock i sin egenskap av amtsråd större befogenheter än övriga arntsråd . Denna
ställning fortsatte i teorin under kriget. I
april 1940 korn britterna till Färöarna
och krävde olika förmåner, som beredvilligt beviljades av lagtinget och amtsmannen. I praktiken var Färöarna " besatta" av britterna, som dock icke formellt erkände detta, vilket skulle inneburit ansvar för Färöarnas styrelse och
försörjning.
I denna redogörelse behandlas icke
närmare förflyttningarna till och från
Färöarna samt förhandlingarna om ersättning för de skador som tillfogades jagarna under tiden de var i brittisk hand .

Kortfattat händelseförlopp
1940-01-25

Den blivande förbandschefen , kommendörkapten 2.graden Torsten Hagman, som tidigare ställts till marinförvaltningens förfogande för att "i samråd med den till Italien utsända rnarinkommissionen vidtaga förberedand e åtgärder för hemförande av vissa
fartyg ." avreser till Italien.

01 -31

Kk Hagman (fortsättningsvis kallad AC) jämte viss övrig personal ankommer till La Spezia.

02- 16-02-28

Ytterligare off , uoff och ubef anländer till La Spezia

03-04

Svenska Lloyds passagerarfartyg Patricia avgår från Göteborg
med 425 man av olika grader. Patri cia är nu örlogsfartyg .

03- 19

Patricia ankommer till La Spezia , medföljande personal fördelas
på jagarna, som fått nam ne n Puke, Psilander , Romulus och Remus.

03-27

Flaggs kifte på jagarna .
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04-14-04-15

Avdelningen avgår från La Spezia och ankommer till Neapel
04-15.

04-18

Avdelningen avgår från Neapel , sedan bl a 30 torpeder ombordtagits.

06-21

Patricia och Castor avgår från Färöarna , radiorapport till CM .
CM beordrar fartygen att återgå till Färöarna.

04-21

Avdelningen ankommer till eartagena för reparation av Puke
och Psilander efter ombordläggning till sjöss

06-22

Patricia och Castor ankrar vid inloppet till Thorshavns redd. Jagarna återfordras.

04-23-04-25

Patricia avgår från Cartagena och ankommer till Lissabon 04-25.

06-25

Meddelande från CM att jagarna kommer att återlämnas. Radiotrafiken friges .

04-26-04-28

Jagarna avgår från Cartagena och ankommer till Lissabon 04-28.

06-28

05-11

Order från CM att förbereda avgång till Cobh en! plan.

Order från CM att förbereda Patricias avgång till Kirkwall, dit
britterna förflyttat jagarna .

05-15

Meddelande från CM att svenskt tankfartyg väntas inom fyra
fem dagar , därefter avgång.

06-30

Patricia med samtliga jagarbesättningar och passagerare avgår
från Thorshavn och ankommer till KirkwalL

05-21

Tankfartyget Castor ankommer till Lissabon.

06-31

Undersökning av skador och förluster på jagarna påbörjas.

05-24

Meddelande från CM att Castor med last övergått till svenska
staten och är örlogsfartyg.

07-02

Jagarbesättningarna embarkerar på sina resp fartyg.

07-05

05-26-05-27

Avdelningen avgår till Vigo och ankommer dit 05-27 .

05-29

Avdelningen avgår från Vigo, Castor detacheras p g a för låg fart ,
som är alltför oekonomisk för jagarna.

Jagarna och Patricia lämnar KirkwalL På kvällen förenar sig Castor med den övriga avdelningen, som fortsätter mot Norge enligt
tidigare order.

07-08

06-02

Jagarna och Patricia ankommer till Cobh. CM meddelar , att
svensk personal och viss materiel skall medtagas.

Avdelningen anfalls på morgonen av ett brittiskt bombplan. Fyra
bomber , ingen träff. Närmaste nedslag ca 50 m från Castor. Britterna meddelade senare att anfallet berodde på ett misstag och
framförde sin ursäkt.

06-04

Castor beordras av franska örlogstatyg att ingå till Casablanca .

07-09

06-06

Castor frigiven , avgår av tidsskäl direkt ti ll Färöarna .

06-11

CM beordrar avgång till Färöarna 06-15.

Avdelningen ankommer till Kristiansand med tysk minlots ombord och avgår kl 15.30. Sedan Castor detacherats vid Kosteröarna , förtöjde jagarna vid Nya Varvet 07-10 kl 17.00 och Patricia
vid Stigbergskajen.

06-12

Svenska marinattacheen i London meddelar att tillfredsställande
arrangemang av oljeleveranserna kan ordnas.

06-15

Passagerarna från London embarkerar Patricia. Ingen olja ka n
erhållas. Ilastning av all materiel från London kan ej avslutas för e
beordrad avgång.

a

06-16

Jagarna och Patricia avgår från Cobh.

06-19

Jagarna och Patricia ankrar i Skaalefjorden , Färöarna. Castor ankommer till Färöarna , ankar utanför Thorshavn.

06-20

Tre brittiska jagare av Tribal-klass jämte flera armerade trålare
synliga i skaalefjordens mynning. Chefen för det brittiska jagarförbandet ombordkommer på Puke och överlämnar ett ultimatum från den brittiska regeringen, vilket säger , att de svenska jagarna skall utrymmas och besättningarna embarkera på Patricia.
Radiosändning förbjudes.
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Jagarna utryms

Färdväg

Lämplig färdväg för hemtagning av jagarförbandet under rådande förhållanden hade länge diskuterats. Passage genom Engelska kanalen eller Kielkanalen
hade icke ansetts böra ifrågakomma. I
brev från marinstabschefen uppgavs , att
fö ljande route av försvarets kommandoexpedition meddelats till den tyska beskickningen i Stockholm:
La Spezia - Lissabon - Vigo - N 4500
W 1500 - N 5130 W 1500 - Bantry Bay

(Irland) - N 5130 W 1200 - N 5500 W
1500 - N 5900 W 1500 - Thorshavn (Färöarna)- Målöy (Norge)- utmed norska
kusten- Göteborg. (Se skiss 1.)
P g a irländska önskemål ersattes senare Bantry Bay av Cobh.
Förbandet anlöpte dessutom Neapel
för att hämta torpeder samt eartagena
för reparationer. Dessutom ändrades
färdvägen vid Färöarna efter brittiskt ingripande.
P g a världshändelserna var hemfärden förenad med många risker. I PM
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från UD till sjöförsvarets kommandoexpedition 04-29 meddelades , att beskickningen i London från brittiska UD fått
besked, att britterna förordade "att jagarna skulle beordras att t v kvarstanna i
Lissabon och att man under rådande förhållanden ansåg sig med bestämdhet vilja avråda från att försöka hemtransportera dem". Innehållet i denna PM
delgavs aldrig förbandschefen.

Färdväg

Händelserna vid Färöarna

~ - ~••u~ll. bri.tt~rna, verks~.älld

~
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Avdelningen låg på morgonen 06-20 till
ankars i Skaalefjorden, Castor utanför
Thorshavn, jfr skiss 2. Platsen hade anvisats av en brittisk officer enligt gängse
regler för örlogsfartygs besök i främmande hamn.
Kl 07.15 ombordkom på Puke Captain
C Caslon RN och meddelade, att han direkt från brittiska regeringen erhållit order att taga de svenska jagarna i förvar.

Besättningarna skulle via England sändas till Sverige . Patricia och Cator skulle
ohindrade få fortsätta. Radiosändning
förbjöds. Som förklaring till det brittiska
handlingssättet anfördes , att man var
förvissad om att jagarna annars skulle
falla i tysk hand och som stöd för åtgärden angavs , att denna stod i överensstämmelse med internationell rätt.
Captain Caslon framhöll att allt motstånd skulle nedslås , för vilket ändamål
han disponerade tre jagare av Tribalklass (vilka tidigare på morgonen rapporterats till AC). Försök att upprätta
radioförbindelse med Sverige skulle avvisas med våld. AC svarade, att han icke
gick med på förslagen utan skulle upptaga strid , alternativt sänka fartygen. C
beklagade detta belut och framhöll , att
det ej var meningen att övertaga fartygen utan endast att taga dem i förvar.
Såvitt C visste skulle jagarna betraktas

Psilander utanför La Spezia
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som svensk egendom och kvarbliva vid
Färöarna under tillbörlig vård. AC framförde en allva rli g protest och begärde att
få den brittiska regeringens krav och
motiv i skriftlig form.
C lovade att villfara AC begäran och
lämnade därefter Puke tillsammans med
sina fö ljetagare, varefter AC kallade till
rådplägning enligt RM II § 56.
Sedan de skriftliga brittiska kraven erhållits , hölls rådplägningen , varvid AC
bl a framförde följande: Med minimal
behållning av olja och vatten och med
endast Remus' aktra 10 cm kan bärande
mot fjordens mynning mot de mångdubbelt överlägsna britterna skulle väpnat
motstånd endast medföra meningslös
blodsutgjutelse. Efter en mirakulös
eventuell utbrytning skulle jagarna ej
kunna förflytta sig långt fr ån Färöarna
utan sedan vara "sittande fågel" för fartyg och flygplan ur Home Fleet. Dessutom sku lle den svenska regeringen sättas i en icke önskvärd situation.

Att allvarligt skada eller sänka jagarna
skulle
hjälpa britterna i deras påstådda strävan att hindra att jagarna skulle falla
i tyska händer ,
äventyra svenska regeringens ersättningskrav ,
medföra allvarliga konsekvenser för
Patricia och Castor med passagerare
och dyrbara laster av krigsmateriel
och olja.
Den enda riktiga åtgärden vore att
frågan i sin helhet löstes genom förhandlingar mellan regeringarna. Härför
erfordrades att snarast möjligt komma
till sjöss med Patricia för att komma i
förbindelse med Sverige.
Samtliga jagarchefer ansåg det tillrådligt att ingå på de i den brittiska skrivelsen angivna villkoren .
Det svenska svaret överlämnades och
innebar att AC under all varlig protest
gick med på den brittiska regeringens

Puke lämnar Neapel den 18/4 1940.
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krav men framförde , att även jagarbesättningarna måste få embarkera på
Patricia och Castor. Detta önskemål tillgodosågs och utrymni ngen började omkring kl 12 .00. Blåsande flaggor och befälstecken kvarlämnades för att ange, att
jagarna var svensk egendom .
Under dagen kom pletterade Patricia
o lj a till fullt förr åd från Castor.
06-21 omkring kl 09.00 ombo rdkom
NOIC (Naval officer in charge of Faroe
isles) , Captain Crowther och meddelade
att Patricia och Castor kunde avgå , ju
förr dess bättre, med antydan om att
fientlig verksamhe t vore att för vän ta.
Efter avgången kunde AC med tnr 1510
meddela CM om det inträffade och omkring kl 22.45 erhölls följande orde r fr ån
CM: "Återgå T horshav n. Återfordra
energiskt jagarna. Engelska reger ingen
har ej meddelat något till den svenska
regeringen. "
Sedan ordern från CM mottagits , be-

o rdrade AC återgå ng till Thorshavn. på
morgonen 06-22 mötte NOIC i inloppet i
en armerad trålare , varvid AC sände ett
meddelande om att svenska regeringen
protesterat och utgår ifrån att jagarna
skall åte rlämn as. AC fordrade att jagarna sku lle återlämn as till hono m samt att
han beordrats kvarstanna vid Färöarna
t v.
Svenske vicekonsuln på Färöarna
meddelade under dagen, att de svenska
jagarna förflyttats till för ho nom obekant plats samt att han hos den brittisk e
konsuln protesterat mot den brittisk a åtgärden.
06-24, uppsökte AC NOIC och upprepade kravet på jagarnas återlämnande .
Samma dag avlade AC officiellt besök
hos amtsmannen och inlade en all va rli g
protest mot det brittiska övergreppet i
neutralt färiskt vatten.
På em 06-25 fick AC från CM besked
att jagarna skulle återlämnas , varefte r

Remus på ingång titt Göteborg den 1017 1940.

64

förbandet skulle återförenas och avgå
mot Norge. Vid sammanträffande med
NOTC uttalade denne sin gläd je över
detta besked samt att svenska marinattachen i London meddelats om orsaken
till att jagarna skulle återlämnas. Enligt
brittisk uppgift befann sig två av de
svenska jagarna i Kirkwall och två på väg
dit.
På morgone n 06-28 erhölls order från
CM att Patricia skulle förbereda avgå ng
till Kirkwall med jagarbesättningarna
och att passagerarna sku lle inkvarteras i
Thorshavn. Denna inkvarte rin g tilläts ej
av de brittiska myndi gheterna 1
Thorshvn. CM meddelade senare att
förflyttningen till Kirkwall sku ll e ske under den ljusa delen av dygnet med avgång kl 01.00 . (Dagsljus råder i dessa
områden hel a dygnet vid denna tid på
året.)
06-30 fm avgick Patricia till Kirkwall
och ankom dit på kvällen , varefter jagar-

na besiktigades och visade sig va ra illa
skadade och utblottade på lös materiel
och personliga effekter.
07-03 meddelades CM att jagarna
övertagits, men att de var mer eller
mindre skadade med påföljande nedsatt
sjövärdighet och a ktionsradie .
07-04. Jagarna och P a tricia lämnade
Kirkwall kl 02.00.

Krigsrättsförhandlingarna
J en rapport till CM 06-23 om jaga rnas

utrymmande redogj o rde AC för händelseförloppet vid Färöarna samt sina bedömningar av läget . Efter ankomsten till
Göteborg kall ades AC till förber edan de
förhör vid fältkrigsrätten vid Västkustens marindistrikt.
Vid förhöret framhöll AC i korthet att
av hans instruktion framgick, att Sveriges förhållande till utländska ma kter var
gott. Han hade vid förfrågan hos CM

Romulas på ingång till Göteborg den 1017 1940.
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fått veta , att Färöarna ockuperats av
britterna.
Mottagandet vid Färöarna 06-19 gav
ingen anledning till oro. Den anvisade
ankarplatsen är den bästa vid Färöarna.
Enär AC anlände med neutrala fartyg till
en vänskap ligt sinnad nations hamn , reflekterade han vid ankringen ej på strid.
Vid bedömningen av beslutet ang jagarnas överlämnande borde följande omständigheter observeras:
All kommunikation utanför fartygen
var förbjuden, icke ens svenske kon suln i Thorshavn kunde nås. Ä ven
Patrici a var förhindrad att avgå till
internationellt vatten för att få kontakt med Sverige.
AC kunde ej kontrollera , om svenska
regeringen , som Captain Caslon
framförde , var underrättad .
Vid bedömningen av beslutet att icke
upptaga strid borde följande faktorer observeras :

AC hade den uppfattningen , att en
strid skulle medföra att Sverige kom i
krig med Storbritannien.
Fartygen hade ett ur stridssynpunkt
ytterst utsatt läge. Endast Remus'
två aktra 10 cm kanoner bar mot in loppet , icke heller torpedtuberna
bar.
Förflyttning av jagarna tilläts ej av
britterna.
Vardera av de brittiska jagarna hade
8 st 12 cm kan , 4 st !vakan och 4 st
torpedtuber.
AC hade den bestämda uppfattningen att britterna ej " bluffade".
AC ansåg att en strid med all säkerhet skulle sluta med svenskt nederlag
och att upptaga en strid vore
"brottsligt" . En strid skulle även
medföra, att Patricia och Castor gick
förlorade med oundvikliga förluster
bland besättningar och passagerare
samt av värdefulla laster.

AC slutsats blev , att han genom att ej
upptaga strid möjliggjorde för den svenska regeringen att återfordra jagarna , när
britterna besinnat sig .
På fråga av förhörsledaren, om han
ansåg att han uppehållit " svenska flottans anseende och svenska flaggans ära"
svarade AC , att han ansåg sig i föreliggande läge handlat riktigt , oberoende av
reglementen och instruktioner.
Protokoll över förhöret sändes till CM
utan vidkännande av AC, som förklarat
sig behöva längre tid för detta och för att
ev rådfråga advokat. Ordföranden , kommendör Adolf Cassel , förklarade för AC
att ärendet var av brådskande natur och
att han bedömde läget för AC som mycket al lvarligt.
CM överlämnade protokollet till Konungen via ÖB , tillsammans med ett telegram från brittiska regeringen till brittiske ministern i Stockholm , vilket överlämnats till CM , vari sades (här förkortat):
att jagarna frisläppts p g a den svenska
regeringens upprepade framställningar,
att britterna icke satt någon som helst
tilltro till tyskarnas erbjudande om fri
lejd ,
att britterna ej önskade, att den svenska
regeringen skulle tro att jagarna lockats i en fälla,
att de svensk-tyska förbindelserna skulle
störas och att Sverige skulle få svårt
att hävda sin neutralitet , om jagarna
ej släpptes

En Remus-jagare långsides en Tribal-jagare i Skaalefjord.
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att svenska regeringen skulle meddelas,
att enligt förste sjölordens bestämda
uppfat tning kunde den svenske befälhavaren icke klandras. "Vi skulle icke
väntat oss att någon av våra officera-

re handlat på annat sätt under rådande förhållanden ."
När ÖB överlämnade ärendet till Konungen framhöll han "att ärendet - särskilt med hänsyn till krigsmaktens anseende och till den prejudicerande betydelse det kan komma att få för militära
befälhavares förfaringssätt i liknande fall
- bör hänskjutas till undersökning vid
krigsdomstol ."
Sedan Kungl Maj :t 08-02 förordnat att
ärendet om överlämnandet av jagarna
skulle hänskjutas till krigsdomstol sammanträdde fältkrigsrätten vid Västkustens marindistrikt 08-06.
Svea hovrätt hade förodnat revisionssekreterare Gösta Lind att tjänstgöra
som åklagare. Denne skulle meddel a
justitiekanslersämbetet vad som förekom vid domstolens sammanträden .
Vad som förekom vid de olika sammanträdena kan här av utrymmesskäl ej
utförligt relateras . Sammanfattningsvis
bör följande nämnas:
AC påpekade , att hans beslut grundade sig på dels ett politiskt, dels ett militärt bedömande . Läget var komplicerat
och kunde icke förutses i reglementen
och instruktioner. AC uppgift försvårades av ansvaret att hemföra över hundra
civila personer, varibland många kvinnor
och barn.
Åklagaren inlämnade en skrift med
uppgifter , som erhållits från UD och sjöförsvarets kommandoexpedition , vari
hävdades , att brittiska myndigheter hela
tiden varit informerade om förbandets
hemfärd. Sålunda meddelades den härvarande brittiske marinattachen, commander Poland, i brev 03-21 om jagarnas
planerade färdväg via Färöarna. 03-28
meddelades den svenska beskickningen i
London med officiell skrivelse om förbandets hemväg via Färöarna. 03-29
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meddelades genom brittiska amiralitetet
och Poland , att irländska regeringen
önskade att förbandet måtte angöra
Cobh i stället för Bantry Bay. Färdplanen ändrades enligt dessa önskemål,
vilket meddelades berörda parter.
Med anledning av den tyska invasionen i Norge ifrågasattes en omläggning
av färdvägen till Engelska kanalen och
Kielkanalen. Förslaget om denna ändring föll dock genom den tyska invasionen i Holland och Belgien.
Beskickningen i London hölls sedermera underrättad om beräknad ankomsttid till Cobh. Den svenske marinattachen meddelade 05-26 att engelsmännen trots allt hyste farhågor för att
jagarna skulle falla i tyska händer.
Då jagarna 04-28 ankom till Lissabon,
ingick från svenska beskickningen i London ett telegram, enligt vilket brittiska
UD bestämt avrådde från att fortsätta
hemfärden .
Med telegram 06-18 meddelade beskickningen i London att brittiska amira li tetet begärt exakt uppgift om tidpunkten för de svenska jagarnas ankomst till Färöarna. Som svar meddelades beskickningen 06-19 , att jagarna och
Patricia samma dag på morgonen tord e
ha ankommit till Färöarna.
Vid ett samtal 06-24 mellan chefen för
sjöförsvarets kommandoexpedition och
Poland bekräftade denne, att de brittiska myndigheterna hållits fullt tillfredsställande informerade om jagarnas
hemfärd och tillade, att beslagtagandet
möjligen kunde ha berott på fel ak ti ga
underrättelser fr ån Secret service.
Utöver ovan relaterade skrift anförde
åklagaren, att det kanske varit lämpligt
att låta engelsmännen skjuta ett eller annat skott och först därefter bestämma,
huruvida jagarna skulle överlämnas. AC
svarade att han Gfrånkomligt varit
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tvungen att besvara elden, varigenom
även alla ersättningsanspråk skulle äventyras. Det var utomordentligt viktigt att
inte ett enda skott föll. Vid ett senare
tillfälle meddelade åklagaren privat, att
han ansett sig skyldig framlägga denna
tankegång, till vilken han fått uppslaget
av en hög sjöofficer.
På förfrågan från åklagaren förklarade
AC, att han ej kunde komma i förbindelse med yttervärlden , eftersom radiosändning omedelbart skulle upptäckas
av de brittiska jagarna.
Vid fältkrigsrättens sista sammanträde
företeddes en VPM från den svenska
marinattachen i London , varav framgick
att denne 06-18 meddelades av en av sina
engelska officersvänner att han borde
kontakta amiralitetet ang de svenska jagarnas hemfärd. En fråga, huruvida allt
icke stod väl till , besvarades undvikande. Amiralitetet meddel ade dock. att
man fruktade att jagarn a sku lle tagas av
tyskarna. Besök de tv å följande dagarna
gav inga nya upplysningar. Av vad marinattachen sedermera inhämtade , hade
hans sagesman 06-18 kännedom om den
pl anerade aktionen mot jagarna.
Efter ett uppeh åll i fältkri gs rättens sista sammanträde inl ämnade åklagaren
en skrivelse från JK. Däri anfördes följade (här förkortat):
AC hade sammanfattningsvis meddelat att till grund för han s beslut legat
dels ett politiskt , dels ett militärt bedömande. Att inför hot om våld utan försök till väpnat motstå nd överlämna
krigsfartyg till främmande ma kt måste i
och för sig framstå so m stridande mot
krigsmannaplikten. Med hänsyn till de
säregna omständigheterna torde AC
emellertid hava varit berättigad att grunda sitt handlingssätt på överväganden.
som eljest icke ankommit på honom i
hans egenskap av befälh ava re för flat-

tiljen. Vid sådant förhållande synes AC
förfarande att i det läge, vari han befann
sig, överlämna jagarna till brittisk myndighet icke vara av beskaffenhet att för
ho nom föranleda ansvar eller ersättningskyldighet. JK-ämbetet förordnar
därför , att någo n talan icke skall föras
mot AC.

Uppgifter från brittiska UD, utdrag ur
krigskabinettets protokoll m m
Handbrev 04-24 från vice marinstabschefen, amiral Philips, till sir O Sargent,
brittiska UD
Vi är emellertid mycket intresserade av
att fördröja dessa jagares ankomst till
Östersjön så länge som möjligt , eftersom
de , om Tyskland bestämmer sig för att
invadera Sverige, säkert kommer att fal la i tyska händer. I vilket fall som helst så
är fartygen ur vår synpunkt nyttigare
utanför Östersjön än i Österjsön. Faran
är desto större eftersom de uppenbarligen avser att passera genom Kielkanalen.
För deras egen säkerhet bör vi därför
kraftigt råda dessa jagare att fortsätta
till Gibraltar eller , om de så föredrar , till
en mellanliggande neutral hamn, t ex
Lissabon, tills läget förbättrats
Om svenskarna icke önskar följa det
råd som nyss nämndes , tror vi, att vi
skulle rekommendera vägen vi a Skagerak och sedan genom norskt territorialvatten ti ll Göteborg. Vi sku ll e emellertid
avsevärt föredra att detta alternativ icke
erbjuds i detta skede.
Utdrag ur krigskabinettets protokoll
06-18
Ministe rn för Dominions meddelade , a tt
fyra svenska jagare hade lämnat Eire för
att gå till Färöarna. Han föreslog att
krigskabinettet skulle överväga möjlig-

heten att kapa jagarna vid deras ankomst till Färöarna.
Utrikesministern förklarade sig vilja
undersöka denna fr åga närmare.

D:o 06-19
The Lord President of the Council hänvisade till det förslag , som lagts fram för
krigskabinettet föregående dag, att åtgärder skulle vidtagas för att kapa fyra
svenska jagare , som köpts i Italien och
som var på väg från Eire till Färöarna.
De kunde inte nå Sverige och det fanns
anledning att tro , att avsikten var att jagarna skulle fortsätta till Petsamo.
Ministern för Dominions ansåg , att
detta var ett fall i vilket man mycket väl
kunde använda the Right of Angary. *
Utrikesministema föreslog, att vi skule säga, att vi hade informationer om att
tyskarna avsåg beslagta de svenska jagarna, om de fortsatte längre .
Premiärministern ansåg det vara av
största vikt att sätta sig i besittning av
dessa jagare. Omedelbara åtgärder skulle vidtagas för att förhindra , att de gled
oss ur händerna och vi kunde senare undersöka, vilka förklaringar vi ansåg
lämpliga . Krigskabinettet gav amiralitetet i uppdrag att snarast möjligt ge order
om kapning av dessa svenska jagare.
Handbrev till premiärministern från utrikesministern 06-19
Det har framförts till mig att, eftersom
större delen av den svenska flottan be*The Right of Angary är en i internationell
rätt fastställd rättighet för e n krigförande nation att beslagta en neutral sta ts ege ndom inom områden. som ockuperats av den krigförande nationen. De nna rätt gäller, som AC
även framförde vid Färöarna , ej örlogsfartyg.
Färöarna var dessutom icke ockuperade av
e ngelsmännen.
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finner sig i Östersjön, kommer , omvikapar fyra jagare , tyskarna kanske att svara med " We want eight and we can 't
wait ". Det förefaller mig vara en viktig
faktor och jag tycker att premiärmin istern bör beakta den .
I vad på utrikesdepa rtementet ankom mer , är vi helt och hållet beredda att stå
på den plattform, som jag föreslog i morse , nämligen att säga , att vi hade an ledning att misstänka, att jagarna skulle falla i tyska händer och att vi därför borde
ta dem i "skyddshäk te". Jag tror icke att
det är någon ide att blanda in " The
Right of Angary".

Utdrag ur krigskabine ttets protokoll
06-20
Premiärmin istern informerad e krigskabinettet om att det , eft er vidare konsultationer mellan amiralitetet och utrikesdepartemen tet föregående kväll , hade
bestämts , att operationer na för att gripa
de svenska jagare, som inköpts i Italien,
skulle fortsätta . Det hade framförts att
detta kunde leda till att tyskarna skulle
beslagta svenska jagare i Östersjön, men
man hade enats om att detta icke var ett
adekvat skäl att ändra kabinettets sy npunkter.
Utdrag ur rapport från brittiske ministern i Stockholm till brittiska UD 06-22
Brittiska ministern i Stockholm , mr Mallet , rapporterad e om den skarpa svenska
reaktionen samt att det kan råda någon
missuppfatt ning i London beträffande
de arrangeman g som gjorts med det tyska amirali tetet för att tillförsäkra eskort
vid infarten till de tyska minfälten. Tyskarna har försäkrat , att de svenska jagarna på intet sätt skall hindras.
Svenskarna har meddelat mr Mallet
att incidenten med lagarna skulle förstöra a ll kvarvarand e först åe lse för brit-
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terna. Malle t sade sig icke bli förvån ad,
om tyskarna sände svenskarna ett utlimatum om att acceptera tyskt skydd
mot Storbritann ien.
Mallet meddelade även, att den svenske kabinettsek reterare n Boheman sagt ,
att 50 nedskjutna flygplan sedan 04-09
borde vara bevis för svenskarna s beslut
att uppehåll a sin neutralitet. B framförde vidare , att han tyckte att den
svenske befälhavare n vid Färöarna handlat fel och " ought to be hanged "' l

Utdrag ur protokoll fört vid svenske ministerns besök hos den brittiske utrikesminist ern 06-22
Prytz meddelade att , om britterna behöll jagarna, skulle tyskarna anklaga den
svenska regeringen för att tillåta kränkning av den svenska neutralitete n och
vedergälla med invasion av Sverige.
Prytz var av den uppfattning en att jagarnars färd fullständigt diskuterats av den
brittiska legationen i Stockholm och
svenska myndighete r. Halifax sade sig
icke ha någon vetskap om någon som
helst diskussion i Stockholm, men att
han själv till den svenska legationen i
London vidarebefor drat en begäran från
det brittiska amiralitetet att jagarna i
Lissabon borde avvak ta händelserna s utveckling.

'

1

l sitt svarsbrev på en förfråga n från författaren till denna redogörelse svarade B,
att "yttrandet fälldes innan några underrättelser ingått om hur kapningen gått till
och avsåg att inskärpa hur all varligt vi såg
på kapningen . Dessutom är uttrycke t
"ought to be hanged " på engelska ett lätt
slanguttryck för att uttrycka ogillande .
Sedan alla omständigheter blivit kartla gda , kom jag till den öve rt ygelsen att för bandschefen handlat rätt, vilket jag vid
ett par tillfällen meddelat honom. ··

Utdrag ur telegram till brittiske mtmstern i Stockholm från brittiska utrikesministern 06-23 fm
Det faktum , att den svenska regeringen
nu enligt kabinettsse kreteraren i utrikesdepartemen tet har mottagit en försäkran om fri lejd från den tyska regeringen ,
är icke i och sig sj ä lv tillräckliga skäl för
att vi skall ändra vå r uppfattning .
Vad beträffa r p åståendet , som gjorts
av det svensk a amiralitetet , a tt de har
mottagit försäkran om fri lejd fr å n den
brittiska amiralitetet , är här ingenting
känt om att en sådan för säkra n skulle ha
avgivits.
Utdrag ur krigskabine ttets protokoll
06-23
Utrikesmin istern meddelade, att han tidigare hade informerats om att jagarna
avsågs gå till Petsamo, men det stod nu
klart , a tt avsikten hade varit att de skulle gå till Sverige och skulle antagligen ha
anlänt dit utan missöde . Konsekven serna av att behålla dessa fartyg kunde kanske bli mycket allvarliga. Ifrågavaran de
jagare hade rapporterat s vara små och
icke särski lt effektiva och det verkade
därför tveksamt, om fördelarna med att
behålla dem skulle uppväga nackdelarna.
Premiärmin istern ansåg att jagarna
hade kapats under mycket misstänkta
förhållande n och försök hade gjorts vid
Färöarna att utföra sabotage på fartygen , så snart som den brittiska avsikten
att kapa dem hade blivit känd. Om fartygen verkligen avsågs gå till Sverige via
Skagerak , var det svårt att förstå deras
närvaro så långt norrut som vid Färöarna. Deras värde som jagare var inte
högt, men de skulle kunna vara användbara för konvojuppd rag , där de sku lle innebära ett avsevärt tillskott. Vi skulle
naturligtvis erbjuda oss att betala kom-

pensatian och skicka de evakuerade
svenskarna vidare till Sverige.
The Lord President of the Council
sade , att Sverige visste , att ma n inte
kunde lura Tyskland men trodde , att
man kanske kunde lura oss att återlämna
dessa fyra jagare. Dessas närvaro vid
Färöarna var mycket misstänkt och att
släppa dem skulle antagligen innebära
att man överlämnad e dem till tysk kontroll. Anledninge n till att sve nsk a rna så
kraftigt ogillade vårt handlingssä tt var
att de var rädda för att detta kunde påskynda en tysk invasion i Sverige. Vi borde hålla fast vid vårt beslut att behålla
fartygen och i våra svar på de svenska
protesterna kraftigt påpeka , att vå ra
misstankar hade växt genom att finna
·
dessa fartyg så långt norrut.
Utrikesmin istern framhöll , att det enda alternativet var att återlämna fartygen. Men detta behövde inte göras omedelbart. Medan fartygen var i vår hand,
skulle de kunna användas som ett argument i våra förhandling ar i en fr åga som
utrikesmini stern hade tagit upp i samband med svenska inköp av flygplan fr å n
USA.
Krigskabine ttet beslöt att de svenska
jagarna skulle behållas men att ett omedelbart erbjudande skulle göras att betala kompensati on.

Anteckning ar gjorda på brittiska UD vid
besök av svenska ministern i l.,ondon
06-23
Såvitt brittiska UD visste , hade det alltid
funnits misstankar om tyskt ingripande i
denna affär. Dessa misstankar hade
framförts till svenska myndighete r , så
snart som fartygen hade lämnat Italien
och några garantier om fri passage till
Sverige genom farvatten , som stod under tysk kontroll, hade Storbritann ien
a ldrig lämnat. Detta medgav Prytz orne-
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delbart. Mini ste rn visade stor o ro vid
meddelandet om att jagarna t v skulle
behållas. H an bad mig som personlig vän
att förlåta honom, om han uttryckte sig i
kraftiga ordalag och sade , att detta var
det dummaste han hade hört , sedan han
kom till London , t o m värre än beslutet
att lägga minor i norskt territorialvatten.
Brittiska regeringen kanske inte bryr sig
om svensk goodwill, men kunde den inte
inse , med den norska lektionen framför
ögonen, att tyskarna sku lle på alla sätt
använda denna händelse för att ursäkta
en aktion mot Sverige?

Utdrag ur telegram från brittiske ministern i Stockholm till brittiska UD 06-24
Den svenska regeringen förs äkrar att
den genom brittiske marinattachen i
Stockholm har hållit den brittiska regeringen informerad om allting som rört
flottiljens resa från Italien och den påpekar särskilt , att det icke har rests något hinder för besöket vid Färöarna. Det
tillstånd , som gavs att besöka Färöarna,
ansågs innebära en försäkran om fri lejd.
Den svenska regeringen påstår vidare,
att den brittiska marinattachen i Stockholm i god tid informerades om överenskommelsen med det tysk a amiralitetet om de svenska fartygens passage till
svensk hamn. Detta är icke riktigt , även
om rnarinattachen av meddelanden från
de svenska amiralitetet först ått , att vissa
arrangemang hade gjorts. Marinattachen
fick i mars medelande om att vidare detaljer rörande resan skulle meddelas den
brittiska regeringen av den svenska legationen, vilket ansågs vara den rätta
kanalen.
Utdrag ur krigskabinettets protokoll
06-24 fm
Lord Privy Seal framförde, att han hade
hört genom arbetsministern, att de
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svenska fackför eningsledarna var mycket upprörda över vår aktion , som kunde stärka de protyska strömningarna i
Sverige .
AC fick vid senare tillfälle av P A
H a nsson veta, att dåva rande labourledaren Attlee talat om för P A Hansson , att
de svenska fackföreningsrea ktionerna
hade haft visst inflytande på den brittiska regeringen.

Underhandsmeddelande från mr L Collier, brittiska UD, till brittiske utrikesministern 06-24
Med tanke på svagheten i det svenska läget måste vi därför varna den svenska regeringen och fr amh å lla , att vi med stor
oro ser på planerna att skaffa de 300
gamla flygp lan , som svenskarna bestä ll t i
USA. I detta fall kornmer tyskarna utan
tvekan att erbjuda fri passage , men, när
tiden kommer , är vi övertygade om att
de kommer att ta dessa flygp lan , om och
när de vi ll. Vi bör därför föres lå , att den
svenska regeringen som en försäkran om
svenska avsikter att icke till åta tyska
kränkningar av sin neutralitet till skada
för Storbritannien , t v säger upp kontraktet om dessa flygplan eller åtminstone uppskjute r anskaffningen, tills
flygp lanen kan transporteras till Sverige
utan risk. Annars måste vi varna den
svenska regeringen att , om och när dessa
flygp lan skeppas över Atlanten , kornmer
sa mma fråga uppstå som beträffande jagarna, d v s om ti llstånd att fortsätta till
Sverige.
Utdrag ur krigskabinettets protokoll
06-24 fm
Utrikesministern sade att , om jaga rn a
sku lle släppas. så skulle den svenska regeringen informe ras om att den brittiska
rege ringen icke vidtog denna åtgärd i
förlitande på tyska försäkringar om fr i

lejd. Vi sk ull e förklara att vårt beslut
hade fatt ats i ljuset av de nya uppgifter
som kommit fr ån den svenska regeringen , vilka visade att den hade trott, at t vi
hade full vetskap om planerna att säkert
föra jagarna till Sverige. I utbyte mot jagarna sk ull e den svenska regeringen
tvingas att t v upphäva sitt kontrakt på
flygplan fr ån USA. Utrikesministern
skulle försöka att göra detta till ett villkor för att släppa jagarna.
Kri gskabinettet beslöt:
Anmoda utrikesministern att tala om
för den svenska regeringen, att jagarna skulle släppas som ett resultat av
de nya upplysningar som kommit från
den svenska regeringen.
Anmoda utrikesministern att an vända jagarnas frigivande som ett
skäl att inhibera det svenska kontraktet på flygplan från USA.
Anmoda informationsministern att se
till att ärendet icke nämndes i pressen.

Utdrag ur kurirbrev från brittiske utrikesministern till brittiske ministern i
Stockholm 06-24
Jag framhöll bl a att den brittiska regeringen fort farande fäste sto r vikt vid den
svenska neutraliteten. J ag framförde
samtidigt at t , om den svenska regeringen ve rkli gen avsåg att skydda si n neutralitet , borde den vara försiktig med att ge
sådana tillstånd som givits att transitera
tysk ammunition på svenska järnvägar
till Norge. Brittiska regeringen hade bestämt att släppa jagarna , men till detta
beslut måste fogas fr ågan om transport
av ammunition geno m Sverige till Norge
och en allvarlig vädjan , att den svenska
regeringen skulle vara beredd att hjälpa
den brittiska genom att uppskjuta an-

skaffningen av flygplan i USA.
Jag bad ministern framföra ti ll sin regering, att det var förste sjölorde ns bestämda uppfattning , att den svensk e befälhavaren vid Färöarna hade gjort allt
han kunde inför överlägsna styrkor, att
han på intet sätt kunde klandras och att
vi icke skulle förväntat oss, att en brittisk officer skulle handlat annor lun da.
Mr Prytz, sade, att han med glädje skulle vidarebefordra detta meddelande till
sin regering , detta så mycket me r som
han kände denne officer som en man ,
som hyste kraftigt antinazistiska ås ikter.

Orsakerna till britternas ingripande
Som framgått av referatet av krigsrättsförhandlingarna ansåg svenska UD och
sjöförsvarets kommandoexpedition att
brittiska myndigh eter hela tiden varit informerade om det svenska jagarfö rbandets hemfärd. Den svenska beskickningen i London meddelades i en skrivelse om förbandets hemväg via Färöarna. Hur denna skrivelse handlagts på
beskickningen har trots undersökningar
icke kunnat klarläggas. Brittiske ministern i Stockholm , Mallet , hävdade , att
svenska regeringen genom brittiska marinattachen hållit brittiska myndigheter
noga underrättade om jagarnas färdväg
och förvissa t sig om att det inte heller
fanns några invändningar mot angöring
av Färöarna , sedan britterna "besatt"
öarna.
D åvarande svenske marinattachen i
London, kommendör Nils Wesström ,
skrev senare i ett brev till AC:
"I Amiralitetet framhölls för mig med rätt eller orätt - att UD var ytterst
irriterat över att någo n diplomatisk
framställning fr ån svenska UD om tillstånd för jagarna att besöka Cobh och
Färöarna icke gjorts i vederbörlig ordning och att detta varit knäppen , som
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satt igång lavinen . Denna pås tådd a underlåtenhet hade av brittiska UD tytts
som nonchalans från svensk sida och som
om svenskarna var så övertygade om att
England skulle förlora kriget , att vanlig
diplomatisk artighet icke längre ansågs
behöva iakttagas av det tyskori enterade
Sverige."
Uttrycket " i vederbörlig ordning"
(proper channel) återkommer flera
gånger i brittiska handlingar, som kunnat studeras . Mycket pekar på att den
brittiske marin attachen i Stockholm,
commander Poland , användes som mellanha nd för meddelanden fr ån såväl sjöförsvarets kommandoexpedition som
brittiske ministern till brittiska myndigheter i London. Det kan förmodas , att
meddelanden fr ån P av dennes chef i
London icke ägnades tillräcklig uppmärksamhet, varför de icke vidarebefordrades i erforderlig utsträckning.
På svensk sida handlades de ärenden
rörande jagarnas hemfärd , som berörde
Storbritannien, genom kontakter mellan
kommandoexpeditionen och Poland. De
brittiska myndigheterna ansåg uppenbarligen , att i detta fall " vederbörlig
ordning" hade varit besök av svenske
ministern i London på brittiska UD.
Man måste väl i detta fall ge britterna
rätt. De svenska förbindelserna med
britterna synes ha skett på för lågt plan,
d v s ungefär efter samma mall som vid
planläggning av e n vanlig " långresa" i
fredstid.
Dåvarande svenske konsuln på Färöarna har medde lat följande beträffande
den svenska handläggningen av ärendet
rörande jagarnas hemfärd. "Sve nska diplomatiska källor har , såvitt jag kan förstå, i någon grad sviktat i fr åga om klara
upplysningar om jagarnas hemfärd. Visserligen hävdar man, att den brittiska
marinattachen hållits -noga underrättad ,
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men jag har en föreställning om att dessa
underrättelser till de n brittiska regeringen icke varit så klara eller så genomförda
som de borde varit. J ag tror personligen ,
att man från svensk sida bör ha dåligt
samvete på denna punkt. I varje fall kan
jag meddela , att jag , som svensk represe ntant på Färöarn a, absolut icke blev
meddelad på annat sätt än att ett telegram kom till AB Färoya Banki , vari sades, att ett ganska sto rt belopp var ställt
till min dispostion att användas, nä r jagarna befann sig vid Färöarna. Den täriske amtmannen, som formellt var Färöarnas högsta myndighet, hade abso lut
icke fått någon underrättelse , vilket
måste anses som ett grovt fel fr ån den
svenska regeringens sida. Såvitt jag
minns rätt , var icke heller NOlC , captain Crowther, meddelad , innan jag gav
honom besked. Det är i varje fall klart
att han icke hade någon aning om det
komm ande överfallet. "
Hur bristfälliga förbindelsern a mellan
de två regeringarna än må varit, kan detta knappast ha varit orsaken till det
brittiska överfallet . Kommendör Wesström rapporterade , att det rådde en
mycket nervös stämning i såväl brittiska
UD som amiralitetet. Fö ljande ax plock
ur yttranden av krigskabinettets ledamöter ger en bild av förvåning och olika
uppfattningar.
" De kunde inte nå Sverige och det
fanns anledning att tro , att avsikten var
att
jagarna
skulle
fortsätt a
till
Petsamo. "
" Vi kunde säga, att vi hade information er om att tyskarn a avsåg att beslagtaga de svenska jagarna , om de fortsatte
hemfärden. "
" Vi kunde senare undersöka vilka
förklaringar vi ansåg lämpliga."
"l detta fall kunde man mycket väl använda the Right of Angary."

"Vil ka försäkringar tyska rna än må
gett , kommer jaga rna till slut att falla i
tyskarnas händer. Som exempel på den
svenska regeringens oförmåga att motstå
tyskt tryck kund e vi påpeka , att Sverige
har medgivit transitering av tysk trupp
och materiel på svenska järn väga r till
Norge. "
En hög civil tj änsteman i amiralitetet
framförde en gå ng till dåvarande konteramiralen S H:son Ericson , att den
brittiska åtgärderna uteslutande kunde
förklaras med det nervösa tillstånd , i vilket britterna befann sig samt att amiralitetet gjort en mycket beklaglig blunder.
Captain Henry Denham , som efterträdde commander Poland som brittisk
marinattache i Stockholm , skriver om
Färöhändelserna i sin nyligen utkomna
memoarbok " Inside the Nazi Ring" och
refererar bl a ett yttrande av Winston
Churchill , vilket tidigare ej varit känt:
"Om den svenske chefen varit en brittisk
officer i motsvarande läge , skulle vi ha
givit honom en lämplig utmärkelse för
att uttrycka vår beundran och nationens
tacksamhet." Förord till D:s bok är skrivet av den kände TV-mannen Ludovic
Kennedy , vilken som ung reservofficer
på jagaren Tartar blev beordrad att
tjänstgöra ombord på Puke under förflyttningen Färöarna - Orkneyöarna. K
har tidigare i tidskriften " Biackwood's
Magazine " beskrivit den stormiga färden och kall at det brittiska angreppet
för " en episod , som gav oss intet annat
än vanrykte och svenskarna en miljon
kronor. "
Britterna har vid upprepade tillfällen
framfört , att de ångrade sin åtgärd, som
ka ll ats " a dirty trick" , igångsatt av Secret Service. Ett annat uttryck är "en stor
skam för oss britter". Den brittiske befä lhavaren för sjöstyrkan vid Färöarna
sade , att hans uppgift skulle ha varit

" most distasteful " om det kommit till
strid , vilken oundvikligen skulle ha förorsakat förluster bland de civila passagerarna på Patricia.
Britterna var givetvis nervösa inför
ovissheten om vad de då segerrika tyskarna skulle vidtaga för åtgärder mot de
svenska jagarna under dessas fortsatta
hemfärd. Detta förhållande jämte irritation över bristfällig orientering om
jagarnas färdväg samt missnöje med
svenska regeringens genom transite rin garna visade bristande förm åga att upprätthålla landets neutralitet får anses ha
varit orsaken till deras bryska handlingssätt.

Efterspel
Efterspelet till händelserna vid Färöarna
kan lämpligen indelas i militära order
m m och pressröster.

Militära order m m
I anslutning till att JK förklar at, att anledning till talan ej förelåg vid krigsrätten, skrev amiral Gösta Ehrensvärd i
brev till AC:
" J ag beklagar, att icke åklagaren fullföljde sin talan , ty ett frikännande i
högsta instans , vilket kanske varit möjligt , hade varit det enda som inom officerskåren - och i vida kretsar utom densamma- kunnat få saken ur världen. Att
kvälja dom är nämligen farligt. Vad utlandet tänker och säger vill jag lämna
åsido. "
E:s synpunkt, att endast ett frikännande i högsta instans skulle varit det
enda som kunnat få saken ur världen , är
svårförståelig. Att rikets högsta åkl agare
anser , att ingenting i en befattningshavares åtgärder i en viss situation kan
förorsaka ansvar för denne , måste rimligtvis väga tyngre än att åklagaren anser, att talan bör föras.
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Enligt "Juridiska termer", en publikation utgiven av tre juristprofessorer,
är "kvälja dom (dom kval) " en äldre benämning på brott, bestående i att man
klandrar ("kväljer" ) en meddelad dom.
Amiral Ehrensvärd ansåg uppenbarligen
att nedläggningen av målet icke var detsamma som en frikännande dom.
Dåvarande JK , framlidne Nils Alsen,
hade annan uppfattning än E i vad avser
att kvälja dom , vilket framg år av hans inställning till följande två handlingar:
l. Dagen efter det att fältkrigsrätten
avslutat sin förberedande utredning,
utfärdade amiral Ehrensvärd i egenskap av chef för kustflottan följande
order: " Jag förbjuder mig underlydande chefer att under någo n som
helst förevändning överlämna dem
underställt fartyg till främmande
makt. Flaggans heder går främst."
2. Påföljande dag meddelade ÖB följande i skrivelse till CM: " Krigsmakten
tillhörande chefer och befälhava re av
officers och underofficers grad erinras
om att det icke tillkommer dem att
överväga och taga hänsyn till politiska eller andra ovidkommande synpunkter vid utförandet av erhållna
befallninga r och uppdrag. Varje krigsman skall vid fullgörandet av sin
tjänst handla enligt gällande föreskrifter och givna order. Där sådana
icke föreligger eller på grund av ändrade förh ållanden tydligen icke är tilllämpliga, skall han handla efter eget
initiativ i överensstämmelse med
krigsmannaplikten och på det sätt,
som motsvara r Sveriges och den
svenska krigsmaktens ära och anseende. "
När författaren till denna redogörelse
en gång tillfrågade Alsen om dennes
uppfattning om ordern och skrivelsen
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svarade han förv ånad , att han aldrig sett
dessa. Sedan han fått del av dem , meddel ade han mig , att han "skulle övervägt
åtal för kväljande av dom ", därest han
fått vetskap om dem.
Såväl ordern som skrivelsen var hemligstämplade , vilket väckt förvåning.
Vad var hemligt i dessa texter?
Formuleringar som " under någon som
helst förevändning" resp " taga hänsyn
till po litiska elle r andra ovidkommande
synpunkter" måste anses vara riktade
mot den som några dagar tidigare fått sina skäl att göra ett politiskt bedömande
godkända vid utredning inför krigsdomstol. Det borde vara självklart att höga
chefer icke utfärdar order m m , som är
som en dolkstöt i ryggen på den som löst
e n kontroverisell uppgift på ett sådant
sätt att åklagaren i vederbörande krigsdomstol anser sig icke ens böra föra tala n. ÖB skrivelse och CKF order var sådana dolkstötar och AC kunde icke förstå att militära honnörsord som " flaggans heder" och " krigsmaktens ära och
anseende" skall få hindra en befälhavare
att i en speciell situation, som icke reglerats av order eller instruktion , använda
sitt sunda förnuft.
När CM överlämnade AC rapport till
Konungen skedde detta via ÖB , som påtecknade: " med framhållande av att
ärendet - särskilt med hänsyn till krigsmaktens anseende och till den prejudicerande betydelse det kan komma att få
fö r militära befälhavares förfaringssätt i
liknande fall - bör hänskjutas till krigsdomstol". ÖB ansåg uppenbarligen före undersökningen vid krigsdomstol att domstolens beslut skulle vara prejudicerande. ÖB skrivelse till CM med
underkännande av JK beslut visar att
ÖB ej längre ansåg att ärendet borde
vara prejudicerande och ger vid handen
att ÖB väntat sig en fällande dom. Han

var icke ensam o m detta. Ordföranden
vid det första förhöret inför krigsrätten
vid Västkustens marindistrikt meddelade sålunda förbandschefen att han ansåg
läget mycket allvarligt. I förhörsprotokollet kallades f ö förbandschefen " den
tilltalade" . Någo n tilltalad fanns ej.
CM , amiral Fabian Tamm , meddelade
AC , att han ej klandrade denne för
handlingssättet vid Färöarna. Detta yttrande bör dock kompletteras med att T
vid flera tillfällen visade en kritisk inställning. Som exempel kan anföras
att mottagandet vid jagarnas ankomst
till Göteborg var uppenbart kyligt
att T inför denförsamlade delen av sjöofficerskåren i Karlskrona hösten
1940 förklarade att han väl förstod
"att mången sjöofficer anser att han
skulle handlat på annat sätt om han
varit befälhavare". Amiral Tam m angav ej vilket handlingssätt han åsyftade .
att T till verkställande ledamoten i
"Sveriges Flotta" uttryckt sin önskan
att, på grund av oenighet i sjöofficerskåren, jagarintermezzot ej borde
beröras i föreningens tidskrift. En
artikel av den kände sjöhistorikern
amiral Gunnar Unger infördes därför
icke.
Måhända var allt officiellt erkännande
bannlyst. Det enda erkännande , som jagarbesättningarna och deras avdelningschef fick , stod att läsa i ett brev till
verkställande direktören i rederi AB
Svenska Lloyd från CM 1940-07-17 . I
samband med Patricias återgång till civil
tjänst framfördes ett tack för Patricias
befäls goda insatser samt sades dessförinnan: " Alla äro vi därför i första
rummet kommendörkapten Hagman
och hans jagarbesättningar stort tack

skyldiga .. ." Någo n kopia av detta brev
tillställdes aldrig AC och delgavs icke besättningarna.
Dåvarande kapenen , sedermera konteramiralen K M Östberg, startade en
petition till CM , enligt vilken händelserna vid Färöarna " satt sjöofficerskårens
heder och anseende i tvivelsm ål" och
krävde "att en såväl inom sjöofficerskåen som utåt fullt klarläggande undersökning snarast måtte verkställas." Ö
framförde senare som svar på förfråga n
fr ån AC att " skrivelsen tillkom vid en
tidpunkt, då man hade anledning att förmoda att ärendet ej skulle hänskjutas till
krigsrätt utan i stället behandlas
politiskt." Tanken att händelserna vid
Färöarna ej skulle bli föremål för behandling av krigsrätt förefaller egendomlig . Hur behandlas ett sådant ärende
politiskt? I verkligheten ägde det första
förhöret med AC rum mindre än ett
dygn efter dennes återkomst till Sverige
efter fem månaders bortovaro . Enligt Ö
hade undertecknarna överenskommit ,
att en avskrift av skrivelsen skulle tillställas AC, om den framlämnades. Detta
gjordes aldrig, men ÖB och CM blev
meddelade om dess existens . Vilka som
avsett underteckna denna skrivelse , som
ifrågasatte AC heder , meddelades aldrig
denne . Ingen har heller funnit anledning
att träda fram .
Pressröster
Färöhändelserna blev föremål för många
skriverier i pressen. Sammanfattningsvis
kan sägas att nästan alla var positiva till
AC ställningstagande . Tidningar från
extrema vänstern samt den för sin tyskvänlighet kända Östgöta-Correspondenten var kritiska. Ä ven Dagens Nyheters
dåvarande chefredaktör , f d kommandörkaptenen Sten Dehlgren, var kritisk i
en signerad ledare , men skrev senare i
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ett brev till AC , att det är lätt att vara
efterklok (!).
Stor uppmärksamhet väckte överste
W Kleen, " flottans fiende nr l" och AC
motståndare i många debattet under
mellankrigsårens försvarsdebatter. I en
artikel under rubriken "Han gjorde rätt"
skrev Kleen bl a: "Torsten Hagman har
ingalunda visat sina kamrater vägen till
feg självuppgivelse. Han framstår tvärt-

om som en befälhavare som i ett svårt läge förmått att väga och våga, som haft
det moraliska modet att handla självständigt utan slavisk bundenhet av bestämmelser, som icke äga tillämpning på
hans fall." I ett brev t i11 A C skrev K:
"Du har hela den tänkande delen av
krigsmakten bakom Dig. Det är bara
nödvändigt att vrida vapnen ur händerna
på lönnmördare ."
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Debatt
Tillverkning och reparation
av manometrar
för sjöfart och industri

Ledamoten
CLAES TORNBERG

Operativa proffs

AB Svenska Manometerfabriken
Blå bodarna 1-9 116 45 Stockholm Tfn 08-40 25 94

Kalmar Hamn
går på
offensiven
Ett omfattande investeringsprogram i ro-ro-läge, nya
kranar och magasin ger ökade resurser. Vi kan
erbjuda modern lasthanteringsteknik , stora magasin
och upplagsytor och effektiv godsvård.
Räkna med Terminal Kalmarsund i din
transportplanering.

Box 8HJ , 391 28 Ka lm.u
Telefon: 0480-157 75

80

Jag har i mitt inträdesanförande i Kungl
Krigsvetenskapsakademien " Sjömakt eller vanmakt" efterlyst
o en fri intellektuell debatt som prövar ,
vidareutvecklar och tillämpar det
strategiska tänkandet särskilt på det
marina området .
o en företrädare för det övergripande
sjöoperativa tänkandet , så att det kan
hållas vid liv och vidareutvecklas.
Med termen sjöoperativ avser jag all
den verksamhet som berör operationer
till sjöss eller mot mål på eller i havet.
Jag framförde vidare att integreringen
gått för långt på Militärhögskolan . Där
bedrivs enligt min mening fortfarande
rent markoperativa spel och studier , medan de sjöoperativa har försvunnit. Med
detta menar jag självklart inte att den integrerade operativ aledningen på ÖB
och MB nivå är felaktig . Tvärtom den är
absolut nödvändig och är något vi i Sverige kan vara stolta över att ha kommit
så långt med. Integreringen får dock inte
drivas så långt att den fackmässiga kompetensen förloras.
Chefen för militärhögskolan har tydligen sett det som sin plikt att bemöta
mig. Han beskriver hur det tvååriga högre kursernas operativa utbredning sker
integrerat. Det är bra!
Självklart måste de officerare som
skall verka i högre integrerade staber
och i högre befattningar i övrigt besitta
en övergripande operativ och strategisk
kunskap .

Men i hur mycket av utbildningen
läggs tyngdpunkten på de sjöstrategiska
och operativa förhålland ena till sjöss?
Enligt min mening mycket litet. Ett visst
erkännande att det kan bli bättre ger
Evert Båge dock när det gäller den taktiska utbildningen. Allt hör ju ihop ; taktik- operationer- strategi .
Båge tror att lösningen att få flera sjöoperativa proffs i milorstaberna och högkvarteret är att fler kvalificerade lärare
finns på MHS . Det vore självklart bra
men löser knappast det grundläggande
problemet. Detta ligger enligt min mening i att i ökad utsträckning beakta de
grundläggande sjöoperativa faktorerna i
den operativa utbildningen . Härtill måste man på marinlinjen även genomföra
rent sjöoperativa spel och applikatoriska
exempel. Till exempel:
o Hur etableras kontrollen resp hur bestrids denna över havsområden i olika
konfliktlägen ?
o Hur kan vår minkrigföring utnyttjas
vid beredskapshögning i fred, under
neutralitet resp i krig? Vad krävs för
förberedelser m h t internationell
rätt , säkerhet för sjöfarten etc<?
o Vad innebär krigföring i ''exklusiva
zoner" typ Falkland för oss?
Jag rekommenderar en översyn av den
operativa utbildnigen på MHS , där en
större tyngd läggs på utbildningen i maritima operativa förhållanden.
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Generalmajor
EVERT BÅGE

Kommentar till Claes Tornbergs replik
Efter att ha tagit del av Claes Tornbergs replik under rubriken "Operativa proffs"
tror jag mig kunna konstatera att vi är ense om vikten av den operativa, taktiska utbildningen och att denna både kan och bör förbättras. Frågan är bara hur och inom
vilka områden .
Det som emellertid hittills varit förvillande för mig i debatten, och möjligen för
andra läsare, är att C.T. inte använder den fastlagda terminologin, då han handskas
med ämnet operationer. Vi talar nog förbi varandra av denna anledning.
Enligt "Bestämmelser för samordning i krig inom försvarsmakten" - SamoF- är
"Operation" en sammanfattande benämning på "en följd av förflyttningar och stridsverksamhet på marken, till sjöss och i luften jämte den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten, som syftar till att inom ett militärgeografiskt sammanhängande större
område - operationsområde - nå ett bestämt mål" .
Överbefälhavaren utövar den övergripande operativa ledningen medan militärbefälhavare utövar operativ ledning varvid han samordnar insats med mark-, sjö- och
flygstridskrafter. Chefer på nästa nivå, bl a örlogsbaschefer, utövar taktisk ledning
(företagsledning, stridsledning) m m av mark-, sjö- respektive flygstridskrafter.
Man bör alltså notera att de gamla begreppen mark-, sjö- och luftoperativ verksamhet har utgått ur vokabulären . Detta kan beklagas; begreppen hade sitt berättigande när det gällde att kortfattat beskriva de delområden inom vilken t ex militärbefälhavaren leder sina operationer.
Jag hävdar fortfarande, att utbildningen vid MHS högre kurser på den operativa
nivån innefattar studier och spel, där alla stridskrafter utnyttjas i en försvarsoperation. Beroende på vilken del av landet (vilket milo) som studeras, kommer tyngdpunkten i operationerna av självklara skäl att förskjutas mellan insats av sjöstridskrafter- kustmilo-och markstridskrafter- landgränsmilo. Flygstridskrafterna spelar alltid en stor roll oavsett operationsriktning. Här finns ingen anledning att föra
några förskjutningar i avvägningen mellan studier av olika stridskrafters utnyttjande.
Vi har den militärgeografi vi har och den hotbild som omvärlden konstituerar'
Det som idag emellertid behöver förbättras i de operativa spelen och exemplen är
att större vikt måste läggas på genomförandet av operationer- inte så mycket planering för ett utgångsläge som idag. Här måste vi med hjälp av bl a datorstödda krigsspel öva våra elever bättre i beslutsfattning och ordergivning. Jag hoppas att de nya
stabsövnings-och krigsspelslokaler, som börjar iordningsställas i höst vid MHS, skall
ge oss goda förutsättningar. Inom ramen för dessa krigsspel kan vi mer ingående studera de olika faserna i en operation, t ex de där sjöstridskrafternas insatser dominerar.
För att med god effekt kunna utföra den operativa planeringen och ledningen ,
fordras att eleverna har en god och bred kunskap om de stridskrafter från alla försvarsgrenar som de s_kall handskas med, men dessutom fordras förstås fördjupade
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kunskaper inom den egna försvarsgrenens förband och dess taktik. Vi genomför f n
översyn av denna del av utbildningen för bl a marinlinjens del. Det fmns anledmng
att då beakta de förslag till förbättringar som C.T. framför även om en del kanske
snarare hör hemma under rubriken "strategi" än " operationer".
Jag tror att Claes Tornberg kan känna sig alldeles lugn för att undervisoningen vid
MHS ger en allsidig operativ utbildning. Det är fortfarande osant att v1 pa MHS har
"rent markoperativa studier och spel medan de sjöoperativa har försvunnit". Men vi
vill gärna förbättra vår undervisning, och där hoppas jag den här debatten kan verka
pådrivande.
..
..
..
Låt micr avslutningsvis framhålla att MHS har en central roll, nar det galler att formedla k;nskap om och att utveckla strategi, operationer och taktik. Det är då närmast en självklarhet att skolan måste ha en kompetent lärarkader- bl a "operativa
proffs" med goda kunskaper inom den marina sektorn.

Debatt
Generalmajor
CLAES SKOGLUND

Både "Gemensam grundsyn" och
gemensamma strategier
Min efterlysning av de yngre i pågående
debatt om gemensam grundsyn inom
försvarsmakten fick snabbt gensvar.
Magnus Haglund, även han med nyss
genomgången utbildning vid US Navy
War College, säger nej till gemensam
grundsyn men ja till gemensam strategi.
Det gäller att först klara ut begreppen. Gemensam grundsyn uttrycks senast i ÖB 85, nämligen i de läsvärda kapitlen om säkerhetspoliska och militärstrategiska utgångspunkter och operativa krav på försvarsmakten. Härom råder
tydligtvis full enighet inom militärledningen . Så har inte alltid varit fallet.

Ensidig satsning på antingen luftförsvar
eller på invasionsförsvar utanför gräns
och kust eller på djupet av vårt territorium har haft sina förespråkare långt upp
i hierarkin. Kort krig (vecka till månad)
kontra långt (upp till år) har en gång
också varit ett tvisteämne. Det var sådant som utgjorde bakgrund för min
uppsats i TiS år 1958.
Den nuvarande gemensamma grundsynen bygger faktiskt, M .H till trots, på
militärpolitiska realiteter, vårt utsatta
randstatsläge täckande halva den europeiska fronten . Vi kan givetvis aldrig
vinna en avvärjningsseger mot en super-
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makt, som föresatt sig att ockupera delar av eller hela Sverige. Men både
Washington och Moskva skall veta att
om någon har ett dylikt alternativ i bakfickan vid en konfrontation mellan
maktblocken , så kommer det att ta lång
tid och kräva stora resurser att nå det
operativa målet. Tids- och resursförluster för en angripare åstadkoms genom
hela folkets samlade fientlighet och genom ett djupförsvar i luften , till sjöss och
på marken som börjar utanför angriparens kust och vid landgränsen. I fall av
behov sträcker sig detta djupförsvar ända bort mot de stora sjöarna och bakom
varenda norrlandsälv. -Den presumtive
angriparen förkastar alternativet!
Det är detta som skapar den fredsbevarande/krigsavhållande effekten hos
både försvarsmakt och totalförsvar i övrigt. Förtroende för vår utrikespolitik i
förening med respekt för vårt försvar
konstituerar säkerhetspolitiken. Så långt
den nödvändiga gemensamma grundsynen.
Jag håller emellertid med M.H. om
risken för att bli "nutidsblind" och se
alltför mycket till en studieframtid. Denna får felaktigt representera miljön i vilken operationer skall genomföras i nuet.
Det var just denna risk som föranledde
en omorganisation av försvarsstaben
1978 till en Operationsledning (OpL) för
nuet och en Planeringsledning för framtiden . För den förra återstår förvisso
mycket att göra inte minst på det operativa utbildningsområdet. Och långsiktsplanerarna dominerar enligt min uppfattning alltjämt alldeles för mycket.
*

M.H . definierar strategi som en följd
av operationer för att nå ett bestämt politiskt syfte. Det har alltid rått delade
meningar om vad strategi är. Oraklet
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Beaufre ville beteckna strategi som ett
sätt att tänka men också som konsten att
uppfatta och behärska den växelverkan
mellan viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin inbördes konflikt.
För vår del är nationell strategi eller
måhända bättre totalstrategi förbehållet
regeringen. Den ansvarar för krigföringen, där hela samhällets totala resurser
tas i anspråk. statsministern är med andra ord numera " högste befälhavare".
Under regeringen utövar ÖB den
övergripande operativa ledningen av försvarsmakten i samverkan med de civila
totalförsvarsmyndigheterna på central
nivå. ÖB är också regeringens försvarspolitiske rådgivare. För att anknyta till
några av M.H :s exempel samverkar ÖB
vid behov även direkt med den utrikesoch handelspolitiska ledningen. Det är
hans uppgift och ansvar, inte någon
MB :s och inte heller någon annan militär
myndighets , vilket M. H. hintar om. Det
må gälla import genom luften , över sjön
och landsvägen eller hävdande av folkrätten i Öresund och annorstädes. MB
och hans underställda chefer verkställer
ÖB:s direktiv och order. Vem eljest?
Detsamma gäller självfallet vid hävdande av mittlinjeprincipen till havs . Under ÖB känner varje berörd MB förvisso
sitt ansvar. ÖB med försvarsstaben
(OpL) är redan det centralt placerade
operativa ledningsorgan M.H. av svårförståelig anledning efterlyser. MB med
underställda chefer är verkställare.
"Är försvaret av landet detsamma som
försvaret av ett antal milo? " fr ågar M.H.
Milo är ett ursprungligt militärteritoriellt begrepp, sedan 1950-talet innefattande både luft- , sjö- och markterritorium. Genom försvar av infallsportar ,

knutpunkter och fasta anläggningar för
stridsledning och baser medelst markstridskrafter (även KA) inom varje milo
skall operationsfriheten säkerställas för
de rörliga stridskrafterna i varje element
och i vilken landsända som helst. Krigsbildens fortgående förändring med ökande luttransportkapacitet och sabotagehot gör det territoriella försvaret alltmer
angeläget.
Om eller när storanfall kommer gäller
det för ÖB att till operationsområde där
avgörandet eftersträvas eller väntas falla
låta samla och till uppnående av fastställt operationsmål leda starkast möjliga stridskrafter i Juften, till sjöss och på
marken. Operationsområde har ett milo
som stomme men gränserna fastläggs efter de växlande operativa förhållandena .
Genom att MB med stab , var och en inom sitt havsområde och i sin landsända,
har mölighet att ingående studera grunderna för dessa operativa förhållanden
och praktiskt öva krigsförbanden i samverkan skapas en bas för framgångsrikt
genomförande av en operation.
Men de säkerhetspolitiska och militärpolitiska förhållandena är mer komplicerade än så. De medför att vi vid ett krigsutbrott inledningsvis kommer att befinna oss i efterhand . Angriparen har till att
börja med initiativet. Det gäller att snarast undanrycka honom detta . Det ställer krav på snabb beslutsprocess och aktiv stabsmetodik. De skall på både ÖB
och MB-nivå vara inriktade mot att skapa och utnyttja möjligheter , " ta chansen" , och att - främst på ÖB-nivå - arbeta mer med angriparens bedömda avsikter och lägesuppfattning än mot enbart
hans resursdispositioner.
Man kan också uttrycka det som så,
att det gäller att möta en i fråga om resurser både kantitativt och i många avseenden kvalitativt överlägsen angripare

med vår överlägsenhet i tänkande , planering och övrig ledning. Detta i förening med att slåss på hemmaplan - något som gäller för flyg- och sjöstridskrafter i liknande mån som för markstridskrafter - skapar utsikten att föra kriget
till ett godtagbart slut, nämligen krigsmålet återvunnen fred med bevarad frihet.
Dessa principer för operativ ledningkalla det gärna " militärstrategi" - har
omsorgsfullt penetrerats och fastställts ,
för övrigt under den tid nuvarande chefen för marinen var försvarsstabschef.
De motsäger inte M.H. elementära synpunkter på "strategisk planläggning".
Hur vi slutligt skall försvara landet , om
stunden kommer , kan och skall vi inte
ange i förväg . Men vi måste ha en gemensam grundsyn och även tillkännage
den utåt och inåt i respekt- och förtroendeskapande syfte.
M.H. utslungar så påståendet att vår
ledningsorganisation inte är tänkt att
fungera i fred. Detta måste vara en kapital missuppfattning. Operativa och territoriella chefer på central, högre och
lägre regional nivå skall ständigt vara beredda att verka i fred , kris, neutralitet
och krig. Beredskapen inom staberna
höjs och sänks allt efter det för tillfället
rådande läget , vid omfattande incidenter
eller kriser till högsta nivå.
Samma organisation, metoder och
tj änstevägar skall råda från fred till krig .
Det måste finnas en direkt överförbar
rutin, en stadga i ledningsystemet under
konfliktsituationer.
Försvarsstaben
(OpL), milostaber och lägre regionala
staber besitter sin grundstomme och sin
nyckelpersonal redan i fred. De talrika
incidenter och "krisungar" som inträffat
under senare år har emellertid röjt en
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benägenhet att frångå den fastställda
ordningen så snart något händer med uppenbara , delvis betänkliga följder. Mellanliggande chefsnivåer med sitt klart uttalade ansvar och med övergripande resurser har överhoppats. Samordning genom befäl har inte utnyttjats. Det är
främst detta som medfört för försvarsmakten misskrediterande passeringar.
De behöver inte och får inte upprepas .
*

Jag tillåter mig vidhålla min uppfattning. En gemensam grundsyn finns , som
väl är, och skall vidmakthållas och utvecklas. Den står inte i något motsatsförhållande till de strategier vi behöver
tillämpa i kris och krig. Hur operationerna , militärstrategien , skall föras , om
stunden kommer, kan inte anges i förväg. Men det vill till utbildning och övning och åter övning i snabb beslutspro-

cess och aktiv stabsmetodik vid de operativa staberna. Endast så kan gentemot
en i övrigt överlägsen angripare den utjämnande förmåga uppnås , den näst intill virtuositet i operativ ledning skapas ,
som tidigare skisserats. Så skapas också
den gemensamma militärstrategin. Men
det måste ske i dag och med den organisation och de resurser vi i dag disponerar. Vi måste gilla läget. Vi måste ha
fasthet och stadga. Det är synbarligen
även Magnus Haglunds uppfattning .
Tids nog kommer av utvecklingen betingade , nödvändiga förändringar.
Det gäller för cheferna för försvarsstaben (OpL) och milostaberna att röja i
den byråkratiska bråten och skapa tid
och utrymme för utbildning och övning i
vad de operativa staberna är avsedda
och konstruerade för , att biträda ÖB
och MB med operativ ledning.

Ledamoten
MAGNUS HAGLUND

Föråldrad grundsyn
Efter general Skoglunds senaste inlägg
kan jag konstatera att vi är överens i flera avgörande frågor. Så långt är allt gott
och väl. Om man samtidigt med gemensam grundsyn enbart menar ungefär vad
som sägs i ÖB 85 kapitel 3 så är vi helt
överens. Det är enligt min mening helt
säkerhetspolitike ns
okontroversiellt.
mål och medel är vi helt överens om .
Det är detta som Skoglund betecknar
som en "total-strategi". Ä ven huvuddelarna av samma publikations fjärde kapitel är höjt över vår diskussion. Det är
fortfarande grunderna för en nationell
målsättning och me1:1len för att nå dessa
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mål - en nationell strategi - som där anges , även om en del postulat börjar förlora sin trovärdighet i belysningen av vad
som händer i vårt närområde. (jfr Beaufre: .. att uppfatta och förstå ... )
I ÖB 85 (sid 39) hävdas som ett exempel på detta att det främst är ett starkt
invasionförsvar som verkar fredsbeva rande på lägre konfliktnivåer. Jag undrar
om författaren verkligen tänkt på vad
han hävdat. Detta är ett exempel på va
Skoglund anser vara en gemensam
grundsyn och som jag verkligen anse1
kan och bör ifrågasättas . Det faktum at t
vi själva möjligen börjar tro på våra på
ståenden gör dem inte mera giltiga för er
utomstående bedömare.

Men nu är det också så att vad som i
dagligt tal menas med en gemensam
grundsyn som regel även drabbar betydligt längre ner i totalförsvarets verksamhet. Om jag uttrycker det lite tillspetsat
så omfattar den gemensamma grundsynen sådan verksamhet som har direkt
bärighet på ett infanteribrigadpr oducerande to-regemente. Allt annat sorteras
bort. Ända hit ner sträcker sig det skadliga inflytandet av en alltför rigid grundsyn. För att ta ett enda begränsat exempel kan vi titta på våra arbetstidsbestäm melser. Det är ju ganska egendomligt att
finna samma grundbestämmel ser reglerande så vitt skilda verksamheter som
ett skyttekompani förlagt i kasern som
en patrullbåt under ubåtsjakt. Uppgifterna är ju verkligen helt väsensskilda.
Tyvärr återverkar den tankemässiga stelbentheten även inom övriga delar av totalförsvaret. Nu anses det helt riktigt att
t ex bandvagnar hjälper till vid större elbortfall . Vid Tuvekatastrofens inledande
handläggning hölls den militära hjälpinsatsen tillbaka därför att detta var en civilförsvarsuppgift .
Ä ven på den rent operativa sida n finns
det nackdelar då en generell strategi gemensam grundsyn - tillämpas i stället
för en situationsanpassa d. Ett belysande
exempel lämnar Skoglund själv då han
anger att det är lämpligt att minera vid
Kopparstenarna. Varför det? I en slentrian-strategi är det säkert rätt och riktigt att göra så - och det är så man blir
godkänd på MHS:HK- men förfarandet
är ju helt förutsebart för en presumtiv
motståndare och en inbjudan till förluster eller , i det längre perspektivet ,
nederlag. Ingen osäkerhet skapas. l stället borde även mineringsverksam heten
passas in i sitt operativa sammanhang
d v s den strategi som måste tillämpas då
försvarsuppgiften löses .

Min kritik att operativa militära chefer inte känner ansvar för de dagliga
fredsoperationer na står jag fast vid. Man
har hittills bara reagerat på andras åtgärder, vilket inte alls motsvarar den
idealbild av hur den operativa ledningen
borde som Skoglund så riktigt beskriver.
Ledningen fungerar i stället reaktivt och
inte alls så framsynt som den borde
och vad allvarligare är: Vilken strategi
tillämpar man då handlingslinj e rna ändras beroende på vem och var viktiga beslut fattas?
Vi är vidare överens om att planeringsmiljön präglar den gemensamma
grundsynen och felaktigt också dominerar den operativa kunskapen och fantasin. Skoglund bedömer att detta bara
är en utbildningsfråga. Jag tror inte det.
Våra förband från olika miljöer (försvarsgrenar) är så olika till sin grundläggande natur att man måste förstå deras
" innersta väsen " för att kunna utnyttja
dem operativt på ett kompetent sätt.
Om behovet av detta är vi helt överens ,
men som jag har upplevt det är den trista
verkligheten den att den gemensamma
grundsynen huvudsakligen producerar
mediokra ledningsorganisa tioner utan
tillräckligt djup i sina kunskaper- inte
ens om sina egna system. Särskilt okunniga blir vi inom sådana sektorer som av
något skäl dessutom hamnar utanför den
ramar.
grundsynens
gemensamma
Ubåtsjakten är ett illustrativt exempel.
Många "operatörer" tror ju att ubåtsjaktens mål i fred är att sänka eller tvinga
upp en ubåt då dess " innersta väsen " i
verkligheten är att få bort verksamheten
från vårt sjöterritorium. Det är först när
vi inte har några ubåtskontakter som
ubåtsjakten har löst sin uppgift'
Skoglund avvisar slutligen min tanke
att strategin bör styra även ledningens
organisation. Att hävda att vi borde ha
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en central operativ ledning för marinens
stridskrafter anses tydligen vara ett allvarligt angrepp på den ge mensamma
grundsynens former. Frågan borde vara
helt okontroversiell eftersom ÖB själv
föreslår en liknande organisation för ledningen av de fr amtida flygstridkrafterna.
De alltför fåta liga rörliga förbanden
som numera finns i marinen och i flyg-

vapnet motive rar verk li ge n en revidering
av dagens ledningsprinciper.
Den enda , monolitiska gem e nsa mma
grundsyne n kanske är klar för skrotning
och i stä llet ersättas av flera - varför inte
t ex en per försva rsgren - för att tankemässigt täcka ett bredare register. Ä ve n
detta borde vara he lt okontroversiel lt.

Generalmajor
CLAES SKOGLUND

Gemensam grundsyn - slutreplik
Den av mig väckta debatten om gemensam grundsyn är nu inne på andra året.
Det kan vara på tiden .att avsluta den.
I sitt sista inlägg konstaterar Magnus
Haglund att vi är överens i flera avgörande frågor. Bra! Han kritiserar dock ÖB
85 , som hävdar att det främst är ett
starkt invasionsförsvar , som verkar stabiliserande och fredsbevarande på lägre
konfliktnivåer än krig mot Sverige.
M. H. underlåter likväl att referera ÖB
85 direkta fortsättning , nämligen att de
för detta försvar avsedda resurserna
skall kunna verka över hela konfliktskalan (fred-kris-neutralitet-krig).
Själv uttryckte jag detta redan i min
uppsats i TIS nr 1/85. Jag tillät mig också
citera konteramiral Gunn ar Grandin ,
som KrY AT understrukit att kustko rve tten är användbar i den ena eller den andra funktionen , i fredstid och under beredskapslägen med tyngdpunkt på ubåtsjakt och i krigstid på attackfunktionen
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med främst sjörobot i invasionsförsvaret.
Jag tillät mig även hävda att sjörobot 15
ä r den stora milstolpen i Flottans utveckling under 1900-talets senare hälft.
skyttekompanier och bandvagnar
kontra patrullbåtar och civilförsvar läm nas här därhän. Byråkrati i militä ra sammanhang skall bekämpas i stort som
smått. Det har inge t med gemensam
grundsyn i strategiska och operativa
sammanhang att göra. Kopparstenarna
har jag letat efter i verkligheten (tillsammans med dåva ra nde ÖB fann jag
dem medelst helikopter). Men i pågående diskussion återfinner jag inte mig
tillvitat påstående om att minera vid detta röda und erv attensgrund. Däremot
fr amhöll jag i mitt lilla meningsutbyte
med vännen Grandin , att jag som elev
vid KHS lärde mig att man und e r vkr 2
opererade bakom uppgrundningen Koppa rstenarna - Got land. Men det är snart
50 år sedan!

Av mitt föregåe nde inlägg i detta nr
torde med al l önskvärd tydlighet framgå
att det är raka motsatsen till "slentrianstrategi" som avses tillämpas en ligt gällande principer för operativ ledning. Att
det synbarligen behövs mycke n utbildning och övning härför har jag upprepade gånger understrukit.
Det senare be kräftas till yttermera
visso av M.H:s dystra beskrivning av
" mediokra led nin gsorganisationer utan
tillräckligt djup i sina kunskaper ens om
sina egna system " . Eftersom ubåtsjakt
exemplifieras, riktas kritiken främst mot
sjöofficersutbildningen . Den har C MHS
behandlat i TIS nr 3/85. Det ligger likväl
något i vad M.H. betecknar stridsk rafternas i ski lda element " innersta viise n"De s k operatörerna, alla chefe r och
stabsofficerare i central och högre regional ledning , som skall ha kunskaper och
förvärva erfarenhet om möjli gheter och
begränsningar hos vape ns ystemen både i
luften , till sjöss och på marken (j mfr TIS
nr l och 3/85) .
Til l slut. J ag avv isar ingalunda att militärstrategien ( operationsk onsten) bör
styra lednin gens orga nisati on . Tvärtom
vill jag hävda att vå rt nuvarande operativa syfte , nämlige n att bringa stridskrafterna i luften , till sjöss och på marken till
maximal verkan el v s högsta möjliga ge m ensamm a verkan, i högsta grad styrt
den nuvarande såvä l central a som högre
regionala lecl ningso rga nisati one n. Därför avskaffades på båda dessa nivåe r
1961 resp 1966 separat operativ ledning
av flyg- och sjöstridskraft er.
Påståendet att ÖB nu föreslår återgå ng till sådan led ning av de fra mtida
fl ygstridskrafterna är felakti gt. I ÖB 85

(sid 55) står: " En särsk ild funktionsledn ing för flygstridskrafterna bör inrättas för att ge underlag för ÖB operativa ledning av flygstridskrafterna i krig ."
Denna funkti onsledning är någo t helt
annat än operativ ledning . Den avser att
med datorstöd följa upp tillgä ngligheten
av de kritiska komponenter som e rfordras för att sätta in flygstridskrafter inom
visst operationsområde . Flygöversten
Göran Tode har närmare utvecklat detta
i sitt inträdesanförande i KrY A (KrY A
H nr 2/84). Han framhå ller särski lt att
denn a funktionsledning inte ink räktar på
MB möjligheter att utöva operativ ledning. De komm er sna rare att förbättras.
Behovet av en motsvarande funktionsledning för sjöst ridskrafterna lämnas
därhän.
Den svenska försvars maktens gemensamma grundsyn inom ramen för vår säkerhetspolitik har jag åter kort beskrivit
i det första inlägget i detta häfte. En gemensam operativ grundsyn ino m och
mellan de olika led ningsnivåerna ä r särskilt betydelsefull i de sig snabbt utvecklande kriser som är att förutse för framtiden. Den är motsatsen till föråldrad.
In om ramen för denna operativa
grundsyn skall det give tvis finnas ta ktiska grunder för de skilda förbandens
strid m m, framt ag na av försv arsgrenarnas procluktionsledningar. Men uppfattningen eller tendensen inom vissa
sjöofficerskretsar att se Marinen (läs
Flottan) som ett snart sagt självsvä ngande system utan större samband med
försvarsmakten i övrigt är inte okontroverisell. Den är tvärtom i högsta grad
omstridd.
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Litteratur m m
Intressanta minnen från
43 års tjänst i flottan
Memoarer kan vara intressanta men är
lika ofta tråkiga , de t senare i synnerhet
när syftet verkar vara försvar av egna åtgärder eller efterhandskonstruktio ner
för att visa hur rätt man hade .. .
Det finns åtskilliga exempel på båda
slagen, också från pensionerade officerare.
Så finns det den form av memoarer ,
som författaren inte låtit gå till tryck, redogörelser för vad han varit med om , reflextioner och omdömen . D enna typ av
memoarer har sitt givna värde för historikern - de ger en oftast saklig , avslöjande och inträngande kunskap om
skeendet. Och inte bara för historikern
utan också för dem som upplevt epoken i
fråga och bildat sin egen uppfattning om
skeendet.
Denna sistnämnda form av memoarer
har konteramiralen Hans Uggla satt på
pränt i vad han själv kallar en "minnesbok", en 140-sidig stencil i ett begränsat
antal exemplar. Det är en lågmäld, väldokumenterad redogörelse för vissa
avsnitt av hans livsgärning som otvivelaktigt har värde utöver det rent personliga.
Från kadettutbildningen och sjöofficersexamen 1928 till posten som marinkommandochef på "lovartskusten" 1967
har han åtskilligt av värde att förtälja,
lågmält, sakligt utan åthävor och ovanligt nog- även utan aversioner eller
rancuner , som även den mest opartiske i
regel har svårt att undertrycka.
Det är en fascinerande bana , som
Hans Uggla avverkat: utöver mellankrigsåren , som behandlas kortfattat , är

det ju de sex åren av VK 2, som ski ldras
mer utförligt , och efterkrigsåren med
allt ansvarsfullare befattningar , som tilldrar sig största intresset. Göteborgs-eskadern under ett par krigsår och kustflottans flagg var givetvis utsiktspl atser ,
som gav åtskilligt av historiskt värde.
Man läser med särskilt intresse vad han
skildrar av turerna kring den s k skarpnäcks-instruktionen , ett märkligt bl ad i
vår neutralitetshistoria , som han belyser
med vissa annars bortopererade fakta.
Att de till detta reservflygfält knutna
eldöppningsbestämmelserna gentemot
tyska överflygningar inte var den isolerade företeelse , man försökt hävda , blir
här effektivt vederlagt.
Tiden efter VK 2 blev för Hans Uggla
en svit fascinerande kommenderingar:
sekond och senare chef på Göta Lejon,
underrrättelsetjänst och krigsövn ingar,
inspektör för sjöartilleriet , chef för l. jagaflottiljen och kungl sjökrigsskolan
samt inte minst avslutningen på hans sj ömilitära karriär, marinkommandot i Göteborg.
Det skulle föra för långt att närmare
ta upp något eller några av de mest intressanta avsnitten i Hans Ugglas " minnen och reflexioner" . Men inte minst i
dessa dagar av fortgående besök av
objudna undervattensgäster fäster man
sig vid hans utförliga redovisning av incidenten med den " sannolika " ubåten i
Gullmarsfjorden i oktober 1966. Några
hundra s k TT-kommunikeer om " okända" ubåtar under åren 1955-75 har undertecknad haft plikten att utfärda och
minns både den nyssnämnda och en se91

nare påhälsning i fjorden . Det är av värde att en så detaljerad, strängt saklig redovisning för incidenten för 20 år sedan
läggs fram. Det hände sannerligen åtskilligt av samma slag i våra skärgårdar
redan på den tiden, även om det inte var
specialbyggda "kryp-ubåtar", som uppträdde då.

Hans Ugglas minnen och reflextioner
från 43 års tjänst i vår örlogsflotta är ett
värdefullt dokument, ett sakligt vittnesbörd om händelser under VK 2 och senare, som på detta sätt får en objektiv belysning.
K-E Westerlund

Attack till sjöss

töjt Terschelling. Extra förplägnad av
Genever. .. ". Jo, nog redde sig torpedochapparna: r brist på vatten - genever!
Om detta och mycket annat berättar
de för denna tidskrifts läsare välbekanta
Curt Borgenstam och Bo Nyman i boken
"ATTACK TILL SJÖSS ", som väl får
ses som en uppföljare till den tidigare
boken "MOTORTORPEDBÅT" (1981)
och skildrar svenska flottans torpedbåtar
under etthundra år. Första halvan av boken presenterar de ångdrivna torpedbåtarna alltifrån vår första stångtorpedbåt Spring till Plejadklassen, vars sista
enhet kom i tjänst 1912.
Den andra ha lvan av boken skildrar
våra större motortorpedbåtar, vil ka sedermera kom att kallas blott och bart
torpedbåtar. Fastän medel till större
motortorpedbåtar beviljades redan i
1942 års försvarsbeslut, kom det att dröja ända fram til l mitten av femtiotalet ,
innan denna båttyp ingick i flo ttans
krigsförband.

Sommaren 1912 var H.K.H Prins Wilhelm löjtnant och fartygschef på l:a
klass torpedbåten Argo. På hösten sam ma år befordrades han till kapten och
någon gång under loppet av detta år
skrev han "Torpedochapparnas visa " ,
vilken trots sina muntra slutrader " ... ty
klarar sig gör alltid en smart torpedochapp", väl knappast kan räknas till de
omistliga litterära storverken.
Däremot förefaller visans ord innehålla inte så lite sanning. Man tycks ha klarat sig i allehanda - ofta livsfarliga - situationer.
Ti ll de mer kuriösa inslagen hör onekligen torpedbåten Seids hemfärd från
Storbritannien 1883. Färden gick via den
numera nedlagda Eiderkanalen och i
loggboken antecknades bl a " 27/4 Gång
till Harwich, upphandlat 2 but gin. Extra
förp lägnad = 2 kubiktum/man. 29/4-2/5
Styrt till sjöss. 2/5 kl 1800 förlorat varteneist till fö ljd av hög sjö.- kl 2000 för-
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Den första av dessa större motortorpedbåtar , Perseus, var en produkt
från Götaverken och Marinverkstäderna
i Karlskrona. Det har länge förbryllat
shiplovers att utvecklingen av Perseus
kom av sig och att efterföljarna köptes
från det tyska Lurssen-varvet och detta
vid en tid då Tyskland varavmilitariserat
.och ännu knappast "politiskt rumsrent".
Härom vet Curt Borgenstam, själv part i
målet, att ge klara besked.
Boken leder läsaren fram ända till
dagsläget och våra s k kustkorvetter.
Det är en omväxlande läsning, som
författarteamet bjuder på och behaget
ökas av Bertil Skogsbergs förnämliga
layout tillsammans med påkostad papperskvalitet och rikhaltiga illustrationer.
Boken kan njutas med god behållning
både av den initierade kretsen av " torpedochappar" och shiplovers som av en allmänt sjöintresserad publik.
Det faller sig naturligt , att en bok med
en sådan stor spännvidd inom målgruppen , måste bli något av en kompromiss.
Den verklige " finsmakaren " skulle önska en högre detaljeringsgrad i fartygslistorna.

En annan synpunkt , som man kan ha
på boken , är att en del kapitel ursprungligen verkar varit skrivna som fristående
artiklar , vilket i enstaka fall medför att
en introduktion, som läsaren redan fått ,
upprepas på nytt. Detta borde kunnat
undvikas vid redigeringen. Dessbättre är
dessa onödiga upprepningar ingalunda
regel utan enstaka undantag .
Till det mest positiva hör otvivelaktigt
att författarna till trycket befordrat uppgifter , som tidigare varit förbehållna en
trängre krets. Boken tillför oss nytt vetande. Därtill kommer roliga , dramatiska och underhållande berättelser. Sammantaget innebär detta att boken är ett
" måste" för alla torpedochappar och
shiplovers och ett " bör" för alla, med intresse för maritima frågor eller behov av
en underhållande läsning.
Stellan Bojerud

Curt Borgenstam och Bo Nyman
ATTACK TILL SJÖSS
CB Marinlitteratur, Västra Frölunda.
208 sidor. Rikt ill. Pris ca 21 O kr.
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Canadas flotta i slaget om Atlanten
Happy is the convoy
with no history.

Kanadensaren Dan G Harris , som
tjänstgjort som marinattache i Sverige
under 2:a världskriget och fortfarande
upprätthåller sina kunskaper i svenska
genom kontakt med svenska sjöofficerare och sjöhistoriker , har skickat
Kungl Örlogsmanasällskapet en intressant bok som gåva. Författaren , Marc
Milner , är historiker vid försvarshögkvarteret i Ottawa och Lt-cdr i kanadensiska flottans reserv .
I sin bok " North Atlantic Run " skildrar han utan försköning alla de problem ,
som den kanadensiska flottan hade att
lösa i och med Canadas inträde i kriget.
Det var ingen stor flotta som ställde upp
vid Storbritanniens sida. I början av
1930-talet hade generalstabschefen i depressionens tider t o m föreslagit , att en
vapengren skulle slopas för att de övriga
skulle kunna leva vidare. I 1940 års rnarinkalender kan man räkna till sex jagare
i Canadas flotta , d v s de fartyg som
skulle kunna användas för konvojering.
Av dessa var i krigets början fyra avdelade för västkusten. Detta stämde ganska
väl med den uppfattning man hade såväl
inom RN som RCN att ubåtshotet inte
skulle bli så farligt. RCN var inriktad på
att bygga en jagarflotta . Så blev det nu
inte. I stället måste under stora svårigheter och stor tidspress en flotta lämpad
för konvojeringsuppdrag byggas. Vad
det materiellt innebar kan man delvis
förstå om man summerar RCNs fartygsbestånd just för dessa uppgifter i marinkalendern från 1945. Där finns upptagna
20 större och 6 mindre jagare , 68 namngivna fregatter och 113 namngivna korvetter.
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Att i en sådan uppbyggnads- och krisperiod personal- och materielproblemen
blev stora kan man förstå. Någon erfarenhet av att bygga örlogsfartyg fanns
inte i Canada , utan huvuddelen byggdes
i Storbritannien. Inte heller fanns utbildningsanstalter och underhålls- och reparationsresurser för fartyg.
Det uppstod också problem i samarbetet med engelsmännen och senare även
amerikanarna . Orsakerna var flera. Man
hade olika synsätt då det gällde konvojernas olika operativa betydelse. Amerikanarna hade till en början inte heller
något förtroende för konvojprincipen.
Särskilt amiral King tycks ha varit besvärlig att samarbeta med. Han var särskilt angelägen att skydda den amerikanska ostkusten , som efter USAs inträde i kriget blivit utsatt för de tyska
ubåtarnas härjningar. Från engelsmännens sida visades många gånger också en
storebrorsattityd , som inte heller underlättade samarbetet och framför allt inte
befälsproblemen . Men även internt i
RCN förekom åsiktsmotsättningar både
vad gällde utbildningssystem, operativa
träningsprogram och materielmodifieringar.
Trots alla problem kunde RCN börja
konvojering från St John den 20 maj
1940. De krigsbyggda korvetterna var
trots allt ryggraden i eskortförbanden.
Men korvetterna var inga materiellt välutrustade fartyg. Med hjälp av magnetkompass och en handmanövrerad svängare skulle man jaga ubåtar. Ofta var det
endast fartygschefen, som var kompetent för vaktgöring på bryggan. och asdicoperatörerna hade alldeles för liten

övning . Fartygen var inte heller några
stabila vapenplattformar. Även i måttlig
sjö blev allt blött ombord. Hygienen var
svår att sköta . ibland blev det ett riskfyllt företag. Så här sa en telegrafist:
" Om man råkade sitta på toaletten och
fartyget krängde , fick man en fyra tums
stråle av iskallt atlantvatten i baken. "
Kanad ensarna var goda sjömän men naturligtvis oerfarna som sjökrigare; huvuddelen av besättningarna var ju snabbutbildade . Bäst kanske förhållande beskrivs genom att direkt citera författarens sammanfattning av ett konvojslag: " Dimma , kollisioner , stormar, is ,
materielhaverier , borttappade esko rtfartyg , beslutsamma men dåligt disciplinerade befälhavare på handelsfartygen ,
och en liten , dåligt samverkande eskort.
Men när denna cirkus drabbades av en
flock beslutsamma och skickliga ubåtar i
en del av oceanen som inte kunde nås av
snabba förstärkningar, var resultatet en
verklig nattmara. "
Situationen förbättrades från början
av 1943 men försämrades igen tillfälligt
när de allierade började få fram gå ngar
på landfronterna och landstigningen i
Nordafrika.
Författaren inleder sin bok med en
skildring av ett konvojslag med stora förluster i konvoj ONS 154. Han varvar därefter sin skildring med händelser i land, i
staber , under utbildning och personliga
kontroverser mellan chefer. skildringarna av konvojslagen är realistiska och
professionellt hållna , vilket visar att för-

fattaren är yrkesman. Övriga partier är
intressant och engagerande beskrivna ,
vilket tyder på ett noggrant och omfattande källstudium. En stark känsla för
RCN och de män som utkäm pade dessa
ojämna bataljer genomsyrar hela boken.
Man märker uppfattningen att de kanadensiska eskortstyrkorna inte blev uppskattade efter förtjänst. r en rapport från
Amiralitetet heter det först: "Kanadensarna har måst bära de tyngsta attackerna av ubåtarna under de senaste sex
månaderna , d v s från hälften av de tyska ub åtarna. " Men ändå är det bara resultatet som räknas' I en annan rapport
strax därefter heter det: " 80 % av alla
fartyg som torpederats i transatlantiska
konvojer de senaste två månaderna träffades , då de eskorterades av kanadensiska konvojstyrkor."
När kriget tog slut var också huvuddelen av eskortfartygen utslitna och
skrotades. RCN återgick till sin roll före
kriget, nämligen försvaret av Canada.
Men erfarenheterna var man medveten
om.
Boken kommer väl inte att komma
upp på de svenska bokh andeldiskarna ,
men den finns i Sällskapets filialbibliotek
på Kastellholmen.

Marc Mi/ner: North Atlantic Run.
The Royal Canadian Navy and the
Rattles for the Convoys.
University of Toronto Press,
Toronto.
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