KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 3 1969

Meddelande
Nr 1/1969

KUNGL
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 14 januari 1969.
(Utdrag ur protokoll)
1. Utsågs ledamoten Granath till föredragande i vetenskapsgrenen
"Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik"
för år 1969.

2. Föredrog ledamoten Broman utdrag ur ledamoten Kassmyrs årsberättelse för 1968 i vetenskapsgrenen "Robotteknik" betitlat "Marina robotvapen". Efter utdraget ur årsberättelsen gav ledamoten
Broman vissa i årsberättelsen berörda frågor ytterligare belysning.
Stockholm den 28 februari 1969.
HANS HALLERDT
sekreterare
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Meddelande
Nr 2/1969

KUNGL
ORlOGSMANNASÄllSKAPET

Ordinarie sammanträde på Kungl Sjökrigsskolan, Näsby
den 5 februari 1969.
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i närvaro av 15 hedersledamöter, 50 ordnarie och 9 korresponderande ledamöter samt 15 inbjudna gäst( r
med representanter för riksdagen, statsförvaltningen, pressen ocn
krigsmakten.

2.

Talade hedersledamoten Westin över ämnet "Marinens framtid

Stockholm den 28 februari 1969.

HANS HALLERDT
sekreterare

HEDERSLEDAMOTEN
B WESTIN

Marinens framtid

Sammandrag av anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets
sammanträde 5/2 1969
Marinens huvuduppgifter i totalförsvaret i dag såväl som i framtiden är att i samverkan med andra stridskrafter avvärja anfall över
havet. Kungl Maj :t allmänna riktlinjer för den långsiktiga utformningen av krigsmakten kan icke tolkas på annat sätt. En viktig uppgift är även att skydda de sjötransporter, som behövs för vår försörjning och för våra militära operationer. Mot bakgrund härav
måste marinens utveckling betraktas.
Marinens stridskrafter måste sålunda kunna bekämpa en angripares sjötransportmedel och sjöstridskrafter och därigenom åstadkomma sådan effekt att den kan klara sin andel av försvaret mot invasion och förhindra verkan mot vår sjötrafik. Den sistnämnda uppgiften kommer ofta att enbart vila på marinen.
Uppgiften att hävda vårt oberoende i fred och vid neutralitet har
hittills lösts med de stridskrafter vi har anskaffat för försvar mot
mvaswn.
För att lösa uppgifterna försöker vi bygga upp rörliga stridskrafter, som kan kraftsamlas då de behövs i en viss stridssituation, och
kan användas inom olika delar av havet utanför vår kust. Det senare
benämnes strategisk tyngdpunktsförflyttning i militär terminologi.
Områden av stor strategisk betydelse, som vi under alla förhållanden
behöver försvara, försöker vi förse med fasta stridskrafter med ett
kraftigt skydd. Tillsammans hoppas vi detta skall ge ett försvar
med ansenligt djup och en mot kusten växande styrka.
Omfattande studier och analyser har lett oss fram till denna
grundsyn. Teknisk utveckling, icke minst inom sjöfarten, har därvid
varit en av grundstenarna.

Utvecklingen inom Östersjöområdet
Utvecklingen inom sjöfarten på världshaven sätter sin prägel även
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på förhållandena i Östersjön; alldeles särskilt gäller detta Sovjetunionen vars handelsflotta bedöms att från 13 milj BRT 1968 nå 20
milj BR T 1980. En liknande utveckling sker i alla Östersjöstater,
vilket innebär att man 1980 kan räkna med över 5 milj BR T ständigt i Östersjön.
Den moderna sjöfarten går mot ökande farter, högre lossningstakt
och rationalisering av lasthanteringen över huvud. Som exempel kan
tas roll on/ roll off-tekniken, lift on/ lift off-tekniken i kombination
med den om 15 år kanske helt dominerande containermetodiken.
Fredsmässiga hamnanordningar kommer att få minskad betydelse för
invasionsföretag över havet.
Pågående utveckling av svävare och bärplanbåtar kommer att påverka läget i Östersjön, främst i vad avser beredskap mot överraskande företag.
Östersjöländernas fiskeflottor, främst öststaternas, har under senare år genomgått en snabb utveckling såväl ifråga om fartygsstorlek som fart och kan utgöra en avsevärd kapacitetsökning för överskeppningsopera tioner.
Man ökar inte bara slagkraften hos övervattensfartyg. Ubåtar
byggs för att bekämpa såväl över- som undervattensfartyg. Kärnvapenbestyckade ubåtar torde däremot inte komma att användas i
Östersjön.
Specialfartyg för överskeppning och landstigning utvecklas och
byggs såväl av öststaterna som Västtyskland.
Den marina utvecklingen i Östersjön visar sådana drag att man
inte kan komma ifrån behovet att gardera sig mot de ökade möjligheterna att utföra överskeppning.
Stormakterna bygger nya fartygstyper

Inom stormakternas mariner pågår en fortlöpande utveckling av
nya fartygstyper och nya vapensystem.
. För Sovj;tunionen har detta ~rämst betingats av dess utvidgade
mtresseomraden. Engagemangen 1 Medelhavet och öster om Suez är
påtagliga. Sovjet har tidigare kraftigt satsat på ubåtar. Nu bygger
man oceangående, robotbestyckade jagare och fregatter och enheter
lä~pade för insats långt från egna basområden. Exempel härpå är
helikopterhangarfartyg av typ MOSKVA och landstigningsfartyg
av typ ALIGATOR. Flera av dessa fartyg är även lämpade för bruk i
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Utdoc k ning av sväv fa rkost frt!ln amerikanska landstignin gsfart yget

FORT MANDAN (LSD).

Östersjön. Inom detta hav inriktas nybyggnadsverksamheten dock
huvudsakligen mot ett stort antal mindre och snabba fartyg. Den
tekniska utvecklingen medger att dessa ändå kan ges en slagkraftig
bestyckning, t e med robotar. Försöksverksamhet pågår inom svävarområdet och bärplanbåtar finns i stort antal för främst flodtransporter. Här pågår en utveckling mot stridsfartyg.
Förenta Staternas flotta är byggd kring en kärna av kärnvapenbestyckade atomubåtar och kring hangarfartygsgrupperna. Nya fartygstyper är i de flesta fall specialbyggda för sin uppgift t ex ubåtar
för ubåtsjakt, luftvärnsrobotfregatter, helikopterhangarfartyg m m.
En utveckling av sjörobotsystem har påbörjats som komplement till
det hangarfartygsbaserade flyget.

Marinen i en nära framtid

Marinplan 60 är en ideplan som för flottan innebar en växling av
tyngre enheter mot flera lättare och en utveckling av möjligheterna
till krigföring under ytan. Med dagens och morgondagens vapensystem kan det lilla fartyget göras effektivt även mot det stora.
151

skyddsfaktorn tillgodosågs genom förmåga till spridning. Ideplaner>
har accepterats av överbefälhavaren och statsmakterna som grunc
för marinens utveckling.
För det fasta kustartilleriet med gruppering till de strategiskt mest
betydelsefulla områdena innebar marinplanen ökat skydd. Detta
nödvändiggjorde en viss minskning av antalet batterier, men med
ökad verkan hos varje enhet. Minskningen av antalet skulle kompenseras genom rörliga enheter, som skulle kunna kraftsamlas till hotade områden. Genom införande av robotförband med stor räckvidd
skulle den tunga eldkraften bibehållas.
Marinplanens ide har emellertid förfuskats. Antalet enheter har
inte ökats utan i stället minskat.
Marinens ekonomi har blivit alltmera ansträngd och dagens ekonomiska utsikt över den närmaste framtiden ger anledning till djup
oro. Vi ser framför oss ytterligare reduktion av fartygsbeståndet och
finner att kustartilleriet inte kan byggas ut till den styrka, som behövs för att lösa uppgifterna.
Vi har väl genomarbetade projekt för att fortsätta ersättningsbyggnad med effektiva torpedbåtar, de utprövade Spica-båtarm
Detsamma gäller ersättningen av det tunga kustartilleriet liksom
materiel för rörliga förband vid kustartilleriet. Studier och for skning
för utformning av nästa ubå:tstyp pågår. Våra studier och analyser
har visat att vi har behov av ett mindre fartyg, som vi benämner
kanonbåt. För att finna den bästa lösningen på detta problem måste
vi göra försök. Vi bör dessutom undersöka möjligheterna att utn yttja svävare och bärplanbåtar som ersättning för eller komplement till
nuvarande fartygstyper.
Behovet av den mångsidigt användbara helikoptern måste aven
tillgodoses. Våra fartyg för sjöfartsskydd saknar ännu erforderlig
ersättning.
Samtidigt måste vi genom forskning och försök hålla oss i takt
med den internationella utvecklingen av vapen, d v s kanoner, torpeder, minor och robotar m m.
Det är alltså mycket som vi skulle kunna göra vid marinen. Våra
resurser är emellertid så begränsade, att vi ser allt detta flyttas framåt i tiden och därmed uppstår vår oro. Vi ser framför oss allt mindre
möjligheter att i framtiden - och den ligger nära - lösa våra uppgifter. När vi dessutom vet att vi med måttligt ökade resurser skulle
kunna skapa möjligheter att ge marinen en bättre avvägd effekt
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inom den nuvarande försvarsplaneringen anser vi att ett beslut i den
riktningen bör komma snart. I dag kan vi lova att varje krona som
satsas på marinen, kan ge god utdelning för vår totala värnkraft
eller försvarseffekt, vilket uttryck av dessa man än vill använda för
att mäta vårt militära försvars betydelse i totalförsvaret.

Marinen på lång sikt
I försvaret har vi nu infört begreppet perspektivplanläggning.
Detta är icke något i grunden nytt. Försvarets män har alltid försökt att se långt in i framtiden. Utvecklingen inom industrin har
emellertid gjort det nödvändigt att försöka skapa en ännu fastare
långtidsplanering. Komplicerade vapensystem kan ta l O år i anspr.åk
för utveckling och tillverkning. Sedan skall de finnas för operattvt
bruk i 10-15 år. Det är därför nödvändigt att försöka skapa en
bild av framtiden om 10-25 år. Hur ser försvarsproblemen ut
1980-1995?
Ett tankeexperiment. Vad visste vi om rymden 1955. Två år senare kom Sputnik. I år ser vi möjligheten att människan kommer att
besöka månen. Många har svårt att se skälen för denna utveckling.
Kommunikationsteknikens betydelse för världens utveckling är framsprungen ur ett för jordens befolkning väsentligt behov.
Jag vill rikta uppmärksamheten på havet och havsbotten. Idag se~
vi att brist på födoämnen och energi redan är och kommer att bh
ett mycket stort problem i framtiden. Havens tillgångar måhända
kan lösa problemen. För mig står det klart att den påbörjade utforskningen av havet kommer att leda till en explosionsartad utveckling. I denna måste vi vara med.
En konvention om kontinentalsockelns utnyttjande har trätt i
kraft 1965 med ett 30-tal stater som undertecknare. I den finns
överenskommelse om att havsbottnen till ett djup av 200 m ger kustägaren rätt till exploatering. Om sådan sker skall skyddszoner med
vissa krav upprättas. Det blir ett komplicerat problem, detta med
rätt till havsbottnen, som kan vara täckt av fritt hav.
Utvecklingen kommer att medföra ökade möjligheter för människan att vistas och bo under havsytan. Därmed följer även ökade
möjligheter att använda vattnet under ytan för militära företag.
Den här utvecklingen kan leda till att nya aspekter måste läggas
på försvarsproblemen. Från strategisk synpunkt kan det bli nöd153

vändigt att göra omvärdering av kustens betydelse. Kuststräekot
som nu kanske förefalle~ sakna intresse, kan bli betydelsefulla genom att de har en kontmentalsockel, som har stort exploateringsvärde .
. En angripares förmåga att vistas under vattenytan medför att nya
~tsker. uppstår för våra hamnar och baser. En dag kanske risk för
mvaswn under havsytan är en verklighet.
Vi har inte underlåtit att följa denna utveckling. Aven om vi intE
kan helt följa med i stormakternas utveckling måste vi veta vad som
sker på området. En övervakninR" under ytan kommer att bli lika
nödvändig som på ytan. Inte enb~rt av militära skäl. På detta område är vi inte redo för den tekniska utvecklingen, men mariner
måste få medel för forskning och kan och bör gå hand i hand med
samhället i övrigt.

Handlings frihet

I dagens försv~rsplanering talas det mycket om handlin gsfrihet
En snabb utvecklmg föranleder risk för felbeslut. Man vill därfät
ha v~!frih~t f~~ framtida beslut. Detta är i och för sig riktigt, men
det vasenthga ar att beslut fattas då tidpunkten för beslut är inne.
För att skapa möjligheter till handlingsfrihet måste det finnas resurser för att undersöka olika utvecklingslinjer. D v s man behöve 1
medel. Den fattige har ingen handlingsfrihet!
I marinen ser vi utvecklingsvägar som måste undersökas Ja?: ha
pekat på kano~båtsfrågan, utveckling av vapensystem och havsbott~ens exploatenng. Dessa utvecklingsvägar är inte enbart av marinr
mtre~~e. I grunden är det totalförsvarsfrågor och i vissa avseender
s~mhallsfråg~r. ~~t är o emellertid naturligt att vid detta tillfälle
satt; en r::~nn pragel pa problemen. För mig, som under de senaste
2? a~~n t)anstg)Ort av dessa inom de andra försvarsgrenarna och
vtd forsvarss.~aben, ar ~et e~eller~id angeläget att framhålla, att ja~
anser att en okad satsnmg pa mannen för att kunna fullfölja marinplane~s grundtanke och skapa handlingsfrihet för att kunna följa utvecklmgen är ett klokt beslut. Jag anser att det skulle medföra e1
ökad effekt inom totalförsvaret på såväl kort som lång sikt.
Me~. ~andlin.gsfrihe~ menar jag då en medelstilldelning, som gö 1
det moJhgt att t fraruttden ha sa gott underlag för beslut, att så klok~
beslut kan fattas att de leder till ett effektivt handlande.

!5
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C HOLMBERG

Krav på mannen under
neutralitet

,-------------------------------------"Inget försvar kan skapa garanti för neutralitet men
ett lämpligt sammansatt försvar kan ge ökad chans
att stå utanför krig" säger kapten CA Y HOLMBERG
i denna artikel, som närmare analyserar marinens roll
i ncutralitetsförsvaret.
Författaren behandlar, mot bakgrund av bl a den militiirtelmis.'c:a utvecklingen, vilka risker för neutralitetshän.'mingar, som kan föreligga vid en konflikt i vår
närhet samt vilka krav, som då måste ställas på marinen. slutsatsen är att behov av marina förband kommer att öka i framtidens neutralitetsförsvar.

Vårt försvar måste vara så uppbyggt att vi kan värja oss vid angrepp från främmande makter. Det måste vara starkt för att ge rimlig utsikt till framgång. Först och främst är det dock vår önskan att
slippa delta i krig som bör vara styrande för försvarets utformning.
Inget försvar kan skapa garanti för neutralitet, men ett lämpligt
sammansatt försvar kan ge ökad chans att stå utanför krig.
Detta betyder att försvaret skall inge respekt för vår politik "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig". Det skall till sin
styrka och sammansättning ge omvärlden förtroende för vår vilja
och förmåga att hävda neutraliteten.
Alla tre försvarsgrenarnas stridskrafter har viktiga uppgifter att
lösa under neutralitet. I föreliggande artikel kommer dock endast
de marina förbandens roll att belysas.

V år rätt till neutralitet

Neutralitet är ett begrepp som i sin nutida bemärkelse hänför sig
till 1500-talet. Kraven på den neutrala staten var på den tiden inte
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sä rskilt stora. Olika former av hjälp kunde t ex lämnas å t de krifförande.
K ra ven på de neutrala state rna har successiv t skä rpts, sedvan Lreg ler har om va ndlats till ri ttsregler. De i dag gällande fick sin slu tgiltiga utformning genom 1907 års Haagkon ve ntioner, där huvu c pnnC!perna var
det neutrala territoriets okrä nkbarhet,
den neutrala state ns sky ldighet att förhindra att dess territori UJ 1
utnyttjades som bas ell er görs till krigsskådeplats ,
den neutrala staten s opartiskhet.
Neutra litet måste - i sin folk rättsliga bcmirke lse - sk i l jas fr å 1
beg reppet neutralitetspolitik. Neutralitet innebär att en stat står utaJ
för ett p ågående krig. Rätten till neutralitet bygger på att den net trala staten förhåll er sig opartisk och att de krigsfö rande respektera
den neutrala staten s okränkbarhet.
Neutralitetspo litik är å a ndra sidan ett begrepp som saknar fo] l,rättslig betydelse. För vår del torde begreppet innebära att de
"ne ut ralitetspolitik" vi för i fred ger oss ökade möjligheter att för b
neutrala under krig i vår närhet.
Den svenska neutraliteten är emell ertid inte, ti ll skillnad fr å n t e
den schweiziska, internationellt ga ranterad eller ens som den Öste r
riki ska reglerad i något fredstraktat . Vår rätt till neutralitet är sål Ldes helt beroende a v vår förmåga att vara opartiska och att få vå ·
okränkbarhet respekterad av de krigförande.
Vår neutralitetspolitik har inte särskilt gamla ano r.
Under första världskriget lyckades Sverige förhålla sig neutra c
även om vår hand elspolitik inledningsvis gynnade tyskarna. Geno1 1
tyska påtryckningar tvingades vi till avsteg fr ån n eutra litetspolin
ken . Vi gav Tyskland neutralitetsvidrigt understöd exempelvis ge
nom att "acceptera" d e tyska mineringarna på svenskt vatten v i. l
.F alsterbo, genom att de svenska fyrarna i Oresund släcktes och ka n
ske främst genom den sve nska mineringen i Kogrundsrännan so1
hindrade fri genomfart genom Oresund. Ä andra sidan få r man int ·
glömma alla insatse r so m gjo rd es under en pressande neutralitetsvak för att hävda vårt oberoende och sk y dda sjötrafik en p å svenskt w ritorialhav.
Vid krigsutbrottet 1939 förklarade sig Sverige omedelbart n et
tralt. Under v interkriget lä mnade vi dock ett sådant stöd till Finlan l
att neutraliteten kan ifrågasättas. Och vi tvingades å nyo till avste .~
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Under krig såren utgjorde kon v ojeringsuppdragm en bet y da nde del
av neutralitetsvakten.

från neutraliteten efter hå rda påtryckningar från Tysk la nd. Exempe l p å detta är genomtra nsport av E ngelbrechtsdi vision en, transi~~
ringsavtal et för transporter p å svenska järnvägar och ty ska SJOtransporter på svenskt vatten.
.
När Ty sklands militära motgå ngar började " kompen se rade~' v1
för våra avsteo- från neutraliteten genom att säga upp tran sltenn gsavtalet och igå~1gsätta utbildningen av dan ska och norska f lyktingar
till hjälppo li se r.
Händ else rna under andra vä rld skr ige t visar vi lk a svårigheter ett
land kan råka ut för när det saknar ett tillräckligt starkt försvar
som stöd för sin neutralitet.
Und er alla krigsåren bedrevs emell ertid en omfattande neutralitetsvakt. Aldrig tidigare har d et svenska folket så p å tagligt t vin gats
inse att neutraliteten inte inn ebär passivitet utan stor aktivitet av
den so m v ill hävda sin rätt. Det finns skäl att citera Per Ed vin
Sköld s ord vid sjösättning av en jaga re i Göteborg 1942:
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"Knappast någon del av värt försvar har vi hittills rmder de n
krig haft ett så påtagligt behov av som flottan. Den frågan bör ald
rig mer få ställas: Behöver vi en flotta? Så länge Sverige behöver et
försvar behöver det oc!eså en flotta."
När Sverige efter världskrigets slut valde alliansfrihet före at
söka trygghet genom anslutning till ett stormaktsblock framhölls at
detta inte skulle innebära någon lättnad för landets försvarsut gifter
Under hela efterkrigstiden har behovet av ett starkt försvar betra ktats som en nödvändig förutsättnin g för alliansfrihet. Den inrik espolitiska debatten har ofta rört frågan hur starkt försvaret behövet
vara, men försvaret som grundförutsättning för alliansfrihet har int
allvarligt satts i fråga.

Neutraliteten i försvarsutredningarn a
Efter andra världskrigets slut befann sig Sverige bland de få länder som inte nedrustade. Försvaret var då relativt väl avpassat för
neutralitetsförhållan den.
För att underlätta den långsiktiga försvarsplaneringen övergick
man 1958 från ettåriga till fleråriga försvarsbeslut, men försvaret
behöll sin tidigare in riktning.
. 1961 och 1963 års överenskommelser innebar i princip en förl ängmng av ~ 958 års överenskommelse, men i 1963 års beslut skiljde sig
anskaffmngs- och planeringsnivåerna från varandra. Detta kom av
försvarsministern att tolkas så att "enheter som vid lägre kostnad sram bör utgå ur organisationen bibehålls under fyrårsperioden. Kostnader för omsättning av sådana enheters utrustning måste emellertid
undvikas" .
Eftersom invasionsförsvaret samtidigt gavs högsta prioritet inn ebar detta att de enheter som främst kan verka under neutralitet blev
satta i andra hand .
.. OB ut~ic~ i sin u.t r.e dning (OB 62) ifrån att den största krigsrisken
for oss lag 1 att bit mdragna i ett storkrig men att "det finns skäl
sot?. tal~r för atot Sverige inte b:höver beröras i inledningsskedet" .
OB raknade saledes med att v1 skulle kunna förbli neutrala i inledningen av en stormaktskonflikt i vår närh et. Trots detta ta lar
OB 62 i mycket liten utsträckning om ett neutralitetsförsvar. Vare
~i? i texten till den allmänna eller den politiska målsättningen som
OB föreslår kan· man återfinna ordet "neutralitet".
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I OB 65 utgår OB från dels den allmänna målsättningen för totalförsvaret där det bl a heter att
"Totalförsvarets främsta uppgift är att vara så förberett för kriget att det verkar fredsbevarande. - - - Det skall ge uttryck för vårt folks vilja att bevara landets frihet----".
dels från målsättningen för krigsmakten som anger att
"Krigsmakten skall kunna avvisa kränkningar av vårt territorium
i fred stid samt under krig mellan främmande makter va runder Sverige är neutralt".
OB ansåg att det militära försvaret skulle ges en sådan utformning, "att det i varje tänkbart läge ger stöd åt denna alliansfria utrikespolitik och därmed bidrar till att vår handlings frihet bevaras" .
"Neutralitetstillstån d" behandlas mycket kortfattat under en särskild rubrik, där OB konstaterar att det är synnerligen viktigt att vi
har förmåga att avvärja kränkningar och att kränkningar kan ske
"på flera ställen samtidigt och under lång tid".
OB konstaterar vidare art "vår verksamhet under neutralitet i
första hand kräver stridskrafter lämpade för övervakning, patrullering, vä pnad kontroll, visitering och avvisning samt för skydd av
sjöfart".
OB påtalar också det av 1963 å rs för sva rsbeslut uppskjutna stä llningstagandet angående ersättningsbyggnad av eskortenheter. Ersättningsbyggnad kunde inte inrymmas i någon av ramarna "3460" eller
"3600", detta trots att antalet marina enheter för ubåtsjakt starkt
skulle komma att minska.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att "OB 65" anser att
försvaret bör utformas så att det främst kan möta en in·vasion mot
vårt land. Enheter som ä r a v sedda främst för neutralitetsförsvar utgår i de lägre ramarna.
1967 anmodade för sva rsutredningen OB att företa ytterligare utredningar. Samtidigt gavs vissa direktiv för utredningsarbetet .
I avvägningen mellan försvarsgrenarna i de lägsta ramarna har
OB i OB-svaret 67 valt kombination 3, vilket inn ebä r nuvarande
avvägning mellan försvarsgrenarna, med motiv att
"Den ger vid neutralitetstillstånd i förhållande till övriga kombinationer bättre jämtsättningar att kunna avvisa kränkningar".
OB bedömde dock inte våra möjligheter att verka und er neutralitet som goda i något av alternativen.
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Enligt 1965 års försvarsutrednings betänkande kan ett av dc
grundläggande elementen i vår säkerhetspolitik uttryckas:
"Vi är beslutna att bevara vår alliansfrihet samt att värna v å1
neutralitet mot kränlmingar från varje främmande makt såväl 1
fredstid som under pågående krig el ler som förspel till mot oss riktade krigsföretag".
Försvarsutredningen kon st::ttera r också att "Aven om N ordeuropa ... dras in i en leonflikt i Europa mellan stormakterna, behöve1
detta förhållande inte oundgängligen beröra Sverige".
Försvarsutredningen bedömer alltså neutralitetss itu a tionen som
sa nnolik under en stormaktskonflikt.
Detta understry ks också av att det sägs i utredningens slutsatser
att "V år t försvar s,kall även framgent vara fredsbevarande och ge
stöd åt vår alliansfria utrikespolitile som syftar till neutralitet i krig ."
Vårt försvar under neutralitet har således under de senaste åren
rönt ökad uppmärk samhet i försvarsutredningarna. Detta har dock
inte åters peglat sig i medelsramarna - åtminstone inte för marinen .
Vissa stridskrafter som erfordras för neutralitetsförsvaret har få tt
utgå i de lägsta L:tmarna. Det betinkande 1965 års försvarsutredning avgivit, vilket legat till grund för för svarsbes lutet 1968 , har
givit neutralitetssituation en sådan vikt att en ändring borde komm a
till stå nd .

Militärtekniska utvecklingens inverkan på neutralitetsförsvaret
Den tekniska utvecklingen är nu så snabb och dynamisk att folk rättsutvecklingen tyvärr riskerar att balka efter. Man kan påstå att
vi idag måste tillämpa folkrättsliga regler i en annan tekn .isk milj ö
än d en de är tillkomna för.
Den tekniska utvecklingen medför också att militär materiel blir
förhållandevis allt dyrare, samtidigt so m tid en för framtagning av
nya vapensystem ökar. För att kunna disponera ett tillräckligt stort
antal en heter under neutralitet kan detta komma att inn ebära att vi
i framtiden måste ändra avvägningen mellan k van titet och k valitet,
särskilt mot bakgrunden att ett ingripande vid en neutralitetskränk ning ofta är ett psykologiskt problem snarare ä n ett militärt. Det är
sa nnolikt fördelaktigare att snabbt ingripa med en mindre kvalificerad enhet än att inte ingripa alls.
Den skeppsbyggnad stek niska utv ecklin gen sker efter tv å hu v ud160

Amfibiekrigföringen utvecklas snabbt. - Svävare typ SBN 5 och landsti gning sfartyget FEARLE SS.

linjer, den ena med deplacerande eller planande skrov där uth ållighet och förmåga att bära vapen prioriteras och den andra med svävande skrov där fart och framkomlighet prioriteras.
Svävare har fart och framkomlighet som vida överträffar de konventionella fartygen. Det är därför främst tidsfaktorerna so m är
ogynnsamma för den som inte har sväva re.
Ubåta rnas förbättrade prestanda gör att ökade krav måste ställas
på ubåtsjaktförbanden i framtid en.
Helikoptrars fart, uthållighet och la stförm åga förbättras och flytande helikopterplattformar blir mer vanligt förekommande . Frä mmand e nationer kan således ytterligare komma att utn yttja sina belikoptrar i spaningsföretag.
Förbättrade egenskaper kan också göra helikoptrar mer användbara för uppgifter i vårt neutralitetsförsvaL
Inom vapensektorn kommer torpedutvecklingen att medföra öka d
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fart och ökat skjuta vstånd. Detta innebär att ubåtar kan uppehåll z
sig långt ute till sjöss och ändå beskjuta mål innanför en territorial
havsg räns. För vå rt neutralitetsförsvar innebär detta ökade krav p2
ubå tsjaktresurser.
Handelsfartygsut vecklingen innebär att våra eskortenheter måste
ges högre farter för att kunna eskortera egna hande lsfartyg. D et'
ökade tonnagestorleken gör också att vi i större utsträckning måste
leda sjötrafiken utanför skyddade skärgårdsleder.
Optisk spaning kommer även i framtide n att ha stor betydelse vid
identifiering. Förbättrade prestanda . hos radarstationerna ökar visserl igen våra möjligheter till övervakning, men vid en kränkning a\
vårt territorium måste identifieringen " på platsen" tillm ätas sto r
betydelse.
Nya underva ttensspaningsmedel utvecklas successivt, men inom
överskådlig framtid erfordras hy drofo nutrustade fart yg och helikoptrar för att upptäck a och lokalise ra ubåtar i uläge.
Tidskravet vi d informationsöve rföring ökar i samm a takt som
stridskrafternas fartresurser ökar. Rapporter om kränkningar från
enh eter till sjöss och order frå n ledningen i land måste kunna utväxlas snabbt och säkert. H öga krav måste därför ställas p å samband snätens prestanda . ·

R edan under fredsförh å ll anden förekommer kränk ningar av vå rt
territorium a v så väl öst- so m västmaktsstridskrafter. Vid en stormakts konflikt i Nordeuropa är kränkningsrisken väse ntligt större.
De krigförande kommer med a ll sannolikhet att pröv a o li ka metoder
att ska ffa sig fördelar genom att utnyttja vårt territorium. De kom mer sannolikt också att bedöma motparten s för- och nackde lar med
detta. I ett sådant läge kan bristande förm åga att avvisa krän kningar få all va rliga följder.
Haagkonventionernas (1907) bestämmel se att den neutral a staten
skall insä tta "alla till dess förfogande stående med el" för att avvä rj a
kränkningar måste - en ligt fo lkrättslig sakk unskap - tolkas så att
avsa knad av militära maktm edel inte är ett godtagbart skä l - ur
internationellrättslig synvink el - att tillåta kränkninga r av något
slag . Om vi underlåter att söka avvä rja kränkningar ka n detta tolkas so m oförmåga att hävda vårt oberoende och således medföra att

någo n av de krigförande angriper oss med motivet att skydda sina
egna intressen. Ur såvä l militär so m politisk synvinkel ä r det dä rför
mycket viktigt att vi har tillräckliga resurser för att kunna avvisa
alla ty per av kränkningar av vår neutralitet.
Neutraliteten kan givetvis komma att kränkas p å många olika
sätt - mer ell er mindre allvarligt - avsiktligt eller oavsiktligt, på
flera platser samtidigt och und er långa tidsperioder. Dessa kränkningar kan så ledes medföra sto ra på fre stningar på de ma rina förbanden efter hela kusten .
D et är in te möjligt att göra en fullständig förteck ning öve r a ll a
tänkbara kränkningar av vårt sjöterritorium och därav följande p åfrestni ngar. D et följande måste därför ses so m exempel på typer av
påfrestnin gar på marinen so m kan bli aktue ll a under nutralitet.
Gränskränkningar kan förekomma om stridd1andlin ga r före ta s
av de krigförande gen temot vara ndra nära utanför vårt territonum.
En av de krigförande partern a kan utföra stridshandlingar mot
motpartens handels- eller örlogsfartyg då dessa be fin ner sig, lega lt
ell er illegalt, på svensk t sjöterritorium.
Endera av de krigförand e kan utföra stridshandlingar mot
svenska fa rtyg som befinner sig till sjöss på eller utanför vå rt
sjöterritorium.
Anfall kan insättas från sve nskt sjöterritorium av en krigförande
part mot motparten, utan att svensk t territorium därför har utnyttjats som bas.
En krigförande part kan minera på svenskt sjöterritorium t ex
i O res und eller Åland s hav i a v sikt att hindra motparten s ge nom fart.
Krigförande kan uppbringa hand elsfart yg p å svenskt sjö ter ritonum.
Krigförande makt kan försöka frita a v motparten uppbrin gat
fartyg vid passage på svenskt va tten, t ex i Oresund .
Krigförande kan försöka föra uppbringat svenskt fart yg p å
svenskt vatten genom Oresund.
Krigförandes eller andra neutra la staters handel s- och ö rlogs fa rty g kan bryta mot svenska lagar och föror dnin gar (t ex sjötrafikk ungöre lsen, till trädeskun göre lsen, sk y ddsom rådes k un gö re lse n
eller tullstadgan) .
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På frestningar på marinen under neutraLitet
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Flyktingar från främmand e territorium kan passe ra in på svensk
sjöterritorium.
Krigförande makt kan tänkas fö rsöka röja av motparten utlagd ,
min eringar p å vå rt territorium , under före vä ndning a tt vi själv,
inte tillräckligt snabbt och säkert vidtagit erforderliga å tgä rd eJ
- d v s inte kunnat uppfylla våra förpliktel se r.
F lertal et ovan angivna händel se r kan naturligtvis skapa allvarlig<
problem. Att tillåta kränkningar av de slag som redovisats kan int(
bara komma att betraktas som bri stande förm åga att häv da neutra liteten, utan kan också av ena krigförande parten komm a att betrak
tas som neutralitetsvidrigt und erstöd åt motparten. Detta kan i sir
tur föranleda repressa lier vilka i si n tur kan komma att leda till att
vå r politiska målsä ttning " . .. neutrali tet i krig" inte uppfyll s.
En kränkning kan vara avsiktlig eller oavsiktlig. D et sp elar dock
ganska liten roll vilk et som är fallet eftersom båda typerna av
kränkningar måste avvärjas med a lla till buds stående medel. D et
torde dess utom i de a llra fl esta fall vara omöjligt att konstatera
vilket som är fallet . Om de krigförande märker att oavs iktliga
krä nkningar inte åtgärda s fr å n vår sida är detta lik a all varligt som
att d e avsiktliga kränknin garn a - t ex i syfte att pröv a hållbarh eten a v vå r neutralitetsförklarin g - få r ske opå talad e.
Förutom ovan p åtalade direk ta neutralitetskränknin ga r kan vi
komma att utsättas för a llvar liga politiska på tryckningar under ett
neutra litetsskede. Våra möjligh eter att stå emot dessa är då i hög
grad beroende av totalförsvarets sty rka. Ett starkt förs va r med hög
beredskap ger ökade möjli gheter att stå emot p å tryckningarna. En
sta rk krigsmak t - integ rerad i ett starkt totalförsvar utgör den
bästa gara ntin för att vi ska ll kunna uppnå vå rt politisk a mål att förbli neutrala.
Om en främmande makt a v någo t skäl önskar försva ga det svenska samh ä llet och därmed försvaret eller t vinga oss till eftergifter
kan avspärrning tillgripas. Avspärrni ng kan inn ebära att huv udd elen av vår import stryp s. Detta kan ske i form av ubå tsanfa ll mot
vå ra handel sfart yg ell er minfällning i de leder so m utn yttjas av
impo rtsjöfarten. Und er neutralitetsförh åll anden kan detta vara aktu ellt om en dera av de krigförande vi ll öva påtryc kningar mot oss
eller minska vår motstånd skraft som förberedelser för ett planerat
anfall. Om avspärrning sker genom att vår sjöfart anfalls p å Atl anten eller Nord sjön kan vi in te hindra detta med militära maktmedel,
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knappast heller om det är västm ak terna som vill hindra vå r import.
Det fal l av avspä rrning som marina förband kan in sättas mot är då
Sovjetunionen önskar hindra vå r import västerifrån ge nom anfall soch mineringsverksamhet i Skagerack och Kattegatt.
Om en krigförande makt önskar minska vår motstånd skraft på
Gotland, kan detta ske genom anfa ll mot vå ra förstärknings- och
und erh å ll stransporter till ön. Marina fö rba nd måste i så fa ll in sättas
till skydd av dessa transporter.

Kvalitativa krav på marina enheter
D e överva ttensfartyg som skall utn yttjas i neutralitetsförsva ret
måste ha v issa grundläggande prestanda. De måste kunn a uppträd a
i de fl esta vä dersituationer och ha tillräcklig uth ålligh et. D e måste
också ha god navigeringsutrustning och sådana fartresurser att de
kan eskortera snabba handelsfa rtyg och genomföra snabba omgrupperingar, sam t ha en bestyck nin g som medger graderad insats. Detta
inn ebär att va rningsskott, icke sä nk ande verkningseld och sä nkand e
verkningse ld ska ll kunna avges.
Utöver örlogsfartyg kan heli koptrar använda s, genom att de m ed
sin närvaro kan förhindra att kränkningar kommer till stå nd. I sjöfartsskyddet kan helikop trar utn y ttjas för att sä tta ombord perso na l
p å handelsfartyg för bevaknin g, lotsning eller visitering. Helikoptrar
har dock en begränsning genom att de har små möjligheter a tt tillgripa vap enmakt mot övervattensfartyg.
Av marinens nu v arande enheter ä r jagare, fregatt er och torpedbå tar de lämpligaste för neutralitetsförsvar. Om svävare i framtiden
bedöms komma att uppträda vid vår kust kommer övervattensfarty gens fartresurser inte att va ra tillräckliga. Aven vi måste därför
redan nu överväga anskaffning av sväva re.
Låg fart kan i vissa lägen kompenseras med tidig förvarn in g.
Ibland kan också flera enh eter med låg fart ersätta en med mycket
goda fartresurse r.
Ett grundlägga nde krav und er neutralitet är att vå ra enheter skall
kunna ingripa så tidigt att inga a ll va rliga kränkningar sker. Hög
fart ä r dock inte alltid tillräckligt. Fartyg måste ständigt kunna
li gga till sjöss och avpatrullera sjöterritoriet, särskilt i d e strategiska
förtr ängnin ga rn a.
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Vi måste således ha fartyg med såväl goda fartresurser som sto r
L'thållighet.
Ett väsentligt krav är att våra enheter kan lösa sina uppgifter
under alla de väderförhållanden som tillåter främmande fartyg att
uppträda vid vår kust. Detta krav dikterar i viss mån storleken p å
våra enheter. Förutom att de skall tåla hårt väder skall de kunn a
ingripa vid alla tänkbara siktförhållanden. Vid kränkningar är det
dessutom viktigt att vi kan fastställa alla de inblandades lägen i för hållande till vår territorialhavsgräns. Detta ställer höga kvar på na vi?eringsutrmtningen och förutsätter radar.
Särskilda krav måste också ställas på sambandsutrustning, fö r
kommunikationen mellan egna och främmande fartyg till sjöss och
med myndigheterna iland.
För att avvisa ett fartyg som kränker vår neutralitet kan vapen makt behöva tillgripas. Artillerivapensystemet är i detta avseende
det bästa, eftersom en graderad insats måste kunna göras, men dess
sänkande verkan är begränsad. Torped- och robotvapensystem ha r
stor sänkande verkan, men de måste kompletteras med artillerisystem
för att varningsskott skall kunna avges.
Storleken på enhetenu och deras beväpning är dock inte alltid
avgörande för orri vi skall lyckas lösa våra neutralitetsuppgifter.
Situationer från andra världskriget har visat att även mindre patrullfartyg genom ett resolut uppträdande kunnat få jagarförband att
upphöra med olovlig verksamhet. Detta hade dock sannolikt inte
varit möjligt om inte de små enheterna kunnat få understöd av
tyngre enheter.
Inom överskådlig framtid kan vi räkna med att övervägande antalet ubåtar som uppträder i våra farvatten är av konventionell typ .
Detta innebär att de tidvis behöver snorkla och att de kan förvänta s
utnyttja periskop och radar för informationsinsamling. Närvaro av
svenska ubåtsjaktenheter stör därför allvarligt deras verksamhet.
De svenska kustfarvattnen är ofta ogynnsamma för ubåtsjakt p å
grund av variationer i salthalt och temperatur. Detta ställer höga
k ra v på utrustning för lokalisering a v ubåtar. Ubåtarnas ökade motståndskraft mot undervattensdetonationer och deras ökade farter ställer också höga krav på ubåtsjaktvapensystemen, såväl vad avser
laddningsvikt som precision.
Moderna minröjningsresurser måste finnas tillgängliga i alla oss
omgivande farvatten.
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Norsk kanonbåt av typ "Storm". Utnyttjas bl a vid patrulleringsuppdrag

Skyddet av sjötransporter, såväl transporter till Gotland som importsjöfart och kustsjöfart, kräver enheter med lång aktionstid och
stort väderoberoende. Enheterna bör också ha stor vapenuthållighet
för att kunna utnyttjas effektivt.
För att försvåra för ubåtar att uppträda i vår kustzon måste
ubåtsjakt bedrivas med enheter som snabbt kan komma på plats vid
indikation.
Studier och erfarenheter visar att det stridsekonomiskt optimala
ubåtsjaktförbandet utgörs av fregatter och helikoptrar. Helikoptern
har visat sig överlägsen då det gäller att lokalisera en indikerad ubåt,
men med hänsyn till helikopterns ringa vapenuthållighet erfordras
samverkan med fartyg för att nå optimal effekt.
För att hindra främmande ubåtar från att oupptäckt tränga in i
skärgårdar och hamnar erfordras inloppsförsvar - bevakningsbåtar,
bevakningsslingor och hydrofonbojar. Som komplement till bevakningssystemet erfordras kontrollerbara minor och lämpliga enheter
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för vapeninsats, främst p atr ullfartyg med artilleri- och ubåtsjaktutrustning.
Neutralitetsförsvare t kräver således fl era typer av ubåtsjaktenheter:
fartyg. med f~dlständiga vapen system, goda fartr es urser, vapenurh a11rghet, vaderoberoende och möjligheter till st ridslednin g och
sa mb and,
helikoptrar för att nå erforderli g snabbhet vid insats
beva!<ningsenh eter för kontinuerlig övervakning av,viktiga k ustavsnitt .

Om främmande makt minerar på sven skt territorium måste minorna snabbt kunna lokaliseras och röjas. Kravet är särskilt uttalat
i områden, där sjöfarten kanali se ras t e utanför större hamn a r, i viktiga skärgårdsleder och i Oresund.
Insatsberedda förband kan inte med hän syn till våra begränsade
resurser finna s på alla platse r sa mtidigt efter vår långa kust. Detta
ställer eme llertid höga krav på övervakning och rörliga enh eter so m
snabbt kan insättas i områden där incidenter eller kränkningar inträffar.

omr~den l.~ngs ku sten som är särski lt viktiga ur invasion s[o rs.;arssynvm~el ar fa sta sp~rr~örband grupperade. Här måste varje

K rav på utbildning

.. I de

wtrangoande pa osvenskt terntonum kunna förhindras, vilk et ställer
krav pa att omradet kan övervakas effektivt.
. För att. förhindra .infil~~·ationsfö retag i skärgården, erfordras specre~lt L~tbddade manna forband (kustjägarförband understödda av
a~trllenbestyckade örlogsfartyg), som med god uthållighet effektivt
bor kunn a genomsöka skärgården och vid behov in gripa mot främ mande trupp .
. Åtgä.:der .som skall vidtas av marina förb and i händelse av neutralrtetskranknmgar ställ er krav på ledning. Underrättelser måste
s~:abbt k unna b~a.rbetas och vidarebefordra s till de insatsberedda
forbanden. K valrftcerad ledning stäl ler kra v p å kontinuerligt sam band ~::~!lan chefer till sjöss och i lan d. Särskilt viktigt är samverka~1~1110Jlrgheterna mellan en heter ur flottan och ku startilleriet.
. O vervakningen av havsom råden och skäro-årdar kommer i framtrd~n att. ställa ~kade krav på marina förba,~d, genom att rationalisenngar mom oh~~ .områden t e indragningar av lots- och fyrplats er
har tunnat ut moJlrgh eterna till kontinuerlig övervakning av våra
kuster.

Ma rinen måste inte enbart ha stridsk rafter tiU förfogande för att
avvärj a varje form av kränkning, utan också personal som vet vilka
åtgärder so m skall v idtas enligt gällande bestämmelser och vilka åtgärder som får vidtas inom ramen för gällande internationell rätt.
En strikt tilläm pning av IKFN bestämmelser är nödvändig - misstag kan få mycket allvarliga kon sekvense r.
D et yttersta ansvaret vilar all tid på den marin e chefen p å platsen
för händelsen . Tidsförhållandena medger inte alltid att order inhämtas från högre chef iland, inte heller att gällande bestämmelser studeras på platsen.
För att marinens förband rätt skall kunna lösa sina uppgifter
krävs att all personal, på alla nivåer, bibringas erforderlig kunskap
om gäll ande bestämmelser och Hirdighet i att tillämpa bestäm melserna på rätt sätt så att riktiga åtgärder vidtas i skilda situation er. För
detta erfordras dels grundläggande utbildning, dels övning a v denna
verksamhet redan under fredsförh åll anden.

. ~ör att medge insats och exakt fastställa platsen för eventuella
mcidenter erfordr as en täcka nde radarkedja med hög driftsäkerh et
utefter hela kusten.

Kvantitativa krav

Radarstation~r kan utsä ttas för störning, med minskad räckvid d
s?m. resultat, ..vi!ket gö~ att fasta stationer måste kompletteras med
rorl;g~. De rorlrga statronerna bör dels vara fartygsburna med stor
uthalhghet, dels fl yg- eller helikopterburna för att medge momentant stora räckvidder.
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I det föregående har påvisats att neutralitetsförsvare t - oberoende av de rådande miLitärpolitiska fö rhållandena - ställer höga krav
på marina förband.
Neutralitetsuppgifte rna får eme llertid - som tidigare påpekats inte vara avgörande för försvarets storlek och sammansättning.
Stridskrafterna måste i första hand vara avpassade för ett starkt
invasionsförsvar. Storanfall med begränsad kärnvapeninsats är en-
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ligt OB dimensionerande angreppsmetod. Detta innebär dock at·
stridskrafter avsedda för invasionsförsvar jämväl skall kunna lös,
uppgifter i nueralitetsförsvaret.
.
Det är inte lätt att precisera de kvantitativa kraven på mann ,
enheter so m måste ställas för neut ra litetsförsvaret, utan att göra ingående studier angående företagsfrekvenser, preciserade antagand ,
beträffande militärpolitiska förh åll anden, ekonomiska ramar och re
sursavvägningar, noggranna militärgeografiska studier av ski ld a kust
avsnitt, omfattande kontaktlinjeberäkningar, underlag beträffan de:
omfattning av sjö trafik, underhåll sresurser m m.
Det neutrala Sverige har sky ld ighet att ingripa vid varje form a\
neutra litetskränkning. I princip innebär detta att stridskrafter stän
digt skulle behöva uppehålla sig inom varje del av vårt sjöterrito
rium. Detta skulle emellertid leda till uppenbart orim liga konsekven
ser beträffande antalet enheter.
Behov av förband för lednin g och övervakning är lika stora efter
hela kusten. Utan att närmare precisera de militärpolitiska förh ål landena är det inte möjligt att säga om behovet är större i ett kus tavsn itt än i ett anna t.
Förband för beva kning d v s radar, bevakningsbåtar och stri dskrafter för inloppsförsvar krävs i a ll a viktiga inlopp - främst i an slutning till stora hamnar och områden där sjöfarten löper in i och
ut ur skärgården.
Som påvisats tidigare kan kränkningar av skilda slag såväl på so m
under ytan komma att inträffa. Krä nkningarn a kan förekomma på
olika platser, inom skilda kustavsnitt samtidigt och under lång tid.
För att vi rätt skall kunna fullgöra våra neutralitetsförpliktelsei
krävs därför - förutom ett effektivt övervakningssystem och försvar a v viktiga inlopp - rörliga, allsidigt sammansatta förband av
sjöstridskrafter, utgångsbaserade inom de skilda kustavsnitten så att
de snabbt kan sättas in för att avvärja kränkningar ell er försök till
kränkningar av vår neutralitet.
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S NORDLANDER

Tung sjötrafik till svenska
hamnar

I denna tidskrift har tidigare berörts den snabb;1 utveckling som
f n sker inom sjöfartsområdet bland annat av tonnagets stor lek . All;
större fartyg kommer att anlöpa ett fåtal storhamnar. Fa~ t ~g ~a
upp till 210.000 ton beräknas kornm~ndc s?mma_r kunn~ ga ~~. tdl
Göteboro-. För svensk t vidkommande ar det Ick e langre vara mopgheter at~ bygga stora fartyg, eller våra hamnars l~ajkapa~itet och
dylikt som är a v görande om storto_nn~ge ska ~! _traf_Ik er_a v,:ua ham1ar. Den beo-ränsande faktorn har 1 sta llet bhv1t dJupforhallanden a
; våra omgi;ande farvatten samt möjligheterna att skapa t_illräckligt
djupa farleder. Bilden av den utveckling i~1om sjöfarts!~ännge1~. som
nu äger rum kan kompletteras med föl p n de redogorelse for de
problem , som fartygens stora djupgående för med stg.
Utvecklingen i fråga om fartygs djupgående har un der ?e s:naste
åren gått mycket snabbt. För ett tiotal år sedan var ett dJupgaende
av 1O meter mycket ovanligt. Strä van att förbättra tran spo rtekon omin har emellertid drivit fram byggandet av visentligt mycket större fartyg. Detta har varit möjligt t::tck vare den tekniska ut:,eck_lingcn inom varvsindustrin. Vid årsski ftet 1967/ 68 fann s bestallmngar
på över tvåhundra fartyg överstigande 100.000 ton av vilka -~15 är
av storleksordnin<>en 200.000 ton och nio över 300.000 ton. Varidens
största tankfarty~ idag är på 310.000 ton d w och har ett största
djupgående på 24,7 m.
..
.. ..
..
Ur olika hamnm yndigheters synpunkt ar det darfor ::tn~ela g~ t att
så långt möj ligt erbjuda lossningsmöjlighete: för dessa __dJupgaende
fart yg. Detta har för Europas del resulterat_! d~n ka~plopnmg mellan olika hamnstäder som jag i korth et berort 1 en foregaende artikel (TiS apri lnummer 1968). Det kan näm_nas att det behövs ett
segelfritt djup av 18 m för att kunna taga 111 en fullastad 200.000
tonnare till Göteborg.
.
_
.
o
. .
En följd av d enna förändnng 1 fartygens dJupga end~ har b!t:_tt
att tidigare utarbetade norrner för sjömä tningens bednvande, SJOkortens nautiska redigering och säkerhetsanstalternas anordnande
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har måst omprövas. säkerhetsmargi nalen i djupled minskar mycket
snabbt. Riskerna för svårartade fartygskatastro fer och därav följande skadeverkn in gar öka r i motsvarande grad, speciellt mot bakgrund av den mindre goda kva liten på större delen av befintlig sjökartläggning i Skagerack, Kattegatt och Ostersjön.
År 1961 påbörjade sjöfartsverket sjömätn in gar inom ett system av
s k tungtrafikkorri dorer till vi lk a den tunga sjöfarten sk ulle hänvisas. Aldre sjömätningsma terial har i stor utsträckning kunnat användas för loka li sering av speciellt kritiska områden till vilka mätningsverksamheten koncentrerats. Djupgåendeutv ecklingen har emellertid
accelerat snabbare än väntat och man kan med någon överdrift säga
att de större fartygen nu praktiskt taget släpar utefter botten då de
passerar Stora Bält. Denna farled är i dag utprickad och utbojad
för ett djupgående av 12 meter, men ett fartyg med ett djupgående
av 13,4 meter har en ligt uppgift tagits in i Ostersjön.
När det gälle,· st räckan mellan Skagen och Stora Bält (bild l) har
man genom grundsvepning ar funnit att ett vattendjup på 19 meter
finn s tillgängligt inom större delen av leden 48 a, 48 och 34. Omedelbart norr om Själland blir va ttendjupen mer begränsade och det
effektiva svepdj upet har på ett avsnitt reducerats till 18 meter och
på ett annat till 16,5 meter. Man torde kunna räkna med 17 meters
vattendjup från Skagen fram till Stora Bält om trafiken förs fram
via de idag befintliga minfria lederna.
"Tröskeln" i Ostersjötillfart en ligger i norra delen av Stora Bält
ovanför Kalundborg. Vattendjupet är här cirka 12 meter. Med vissa
svårigheter passerar därför fartyg om c:a 40.000 ton in i Ostersjön.
Hinder föreligger förutom vid Kalund borg, ä ven vid ett grunt och
vrakbemängt avsnitt i Kieler Bucht. Tröskeln vid Kalundborg har
dock eliminera ts genom dansk minsvepning och utbojning av en
kringgångsled "28 r", Dessutom har led 28 från fyrskeppet Kattegatt SW till boj nr 2 sydost om Langeland sjömä tts. Det torde således inom detta område finnas ett vattendjup på 18 meter, men säkerhetsanstalterna är för närvarande inte arrangerade på sådant sätt
att detta va ttendjup kan utnyttjas. På flera platser är bredden på
denn a djupränna mindre än 500 meter.
Djupförhålland ena från Gedser Rev fyrskepp till norra delen av
led 55 har de besvärligaste hindren för fartyg med stort djupgående,
i varje fall så länge sjötrafiken är bunden till min lederna nr l och
55. F n har man här räknat med ett största djupgående av 15 m.
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Tonnageutvecklingen innebär att a ll kraft måste sättas in på att
kartlägga bottend j u pen. A v rent ekonomi ska skäl tvingas redarna
att till Ostersjön ta in så sto ra fartyg som möjligt. Marginalerna i
djupled blir således allt mindre. En tidsödande sjömätning i tilltänkta tungtrafikkorridoren (bild 2) pågår därför f n.
De framtida tungtrafikl ederna måste dras genom ännu icke minfria områden. Det blir därför nödvändigt att först utföra minsvepning.
F n kan man således räkna med att till svenska västkusten (Göteborg) föra in fartyg på maximalt ca 200.000 ton och till Ostersjön
fart yg på ca 100.000 ton.

EUROPA-jagaren ·
I januarinumret av den danska Tidskrift för S0vaesen refereras ett intressant tyskt förslag om en för NATO gemensam
jagarkonstruktion. Enligt förslaget sku lle EUROPA-jagaren
vara uppbyggd efter ett slags modulsystem. Motivet härför ä r
att skrov och framdrivningsmaskineri har lång livs längd under
det att vapensystemen ombord snabbt blir omoderna. Under
ett fartygs livstid erfordras därför täta moderniseringar av
vapenutrustningen. Genom modulsystemet sk ull e man lätt och
på kort tid kunna byta ut omoderna vapensystemkom ponenter.
Detta sk ulle bland annat medföra högre in satsberedskap genom
att tiderna för varvsförläggning kan red uceras. standardiseringen sku lle vidare underlätta underhållstjänsten samt genom
att den långa seriens princip kan tillämpas medföra lägre pris
per en het.
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,-------------------------------------,
l artiklar i T l S under f öregliende lir ha r en rad m arina ex perter på ublits- och d ykerit jänst diskuterat aktuella problem krin g k ollektiv och indiv iduell räddn ing
u r sjunken ubåt ( 1, 2, 3)"". H ärvid har av natu rliga
sk äl äv en de medicinsk a aspekterna berörts. Den del
av nava lmedicinen som är aktuell i detta sammanhang
är d y kerimedicinen ( dy kerifysiologi och -psykologi).
Marinöverläkaren LARS TROELL och specialmarinläkaren ANDEl~S MUREN redo gör närmare fö r utvecklingen inom det ta område sam t konstaterar att
sven sk a marinen ligger llingt f ramme. A vslutningsvis
ger fö rf attarna en bild av framt idm tvecklingen som
med hiinsy n till ex plo ateringen av havet och havsbo ttnen erfordrar metoder f ör v istelse på sto ra d jup under
lång tid .
~-------------------------------------/

Utvecklingen av den submarina medicinska v erksamheten
fram till nuvarande organisation
En framställning från chefen för marinen 1943 och ordnarrdet av
navalmedicinsk forskningsverksamhet ledde till att dåvarande fly gmedicinska nämnden 1948 ändrades till att omfatta även navalm edicin. Sålunda etablerades flyg- och navalmedicinska nämnden so m
omfattade militära och medicinska experter inom flyg- och navalmedicin. Under de följande l O åren bearbetades dykerimedicin ska
problem vid flyg- och navalmedicinska laboratorierna vid Karolin ska Institutet samt vid Fysiologiska Institutionen i Lund. Marinen s
dykeriforskningsbeho v kunde under denna tid huvudsakligen till ,,. Sc littera turfö rtec knin g sid 190.
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godoses genom anlitande av forskare vid dessa laboratorier.
Efter hand som marinens behov a v ny metodik och utrustning
starkt expanderade blev det klart att marinen var i behov av egna
forskare som kunde ägna hela sin tid åt att lösa de starkt må linriktade problemen. Inom marinen tillsattes 1958 en utredning i form av
en arbetsgrupp för submarin verksamhet (AG SUB) som fastställd e
målsättning och omfattning av den medicinska forskningen jämte
försöks- och provverksamhet i marinen. En försvarsmedicinsk forskningsutredning tillsattes år 1959 och vid den s k Oregrundskonferensen 1961 drogs riktlinjerna upp för marinens behov av forskning sverksam het vad gäller fysiologi, hygien-toxikologi och psykologi.
Beträffande personalbehoven enades man om behovet i första hand
av en specia lm arinläkare och en marinpsykolog med inriktning p å
submarina problem.
En specialmarinläkartjänst inrättades 1961 och besattes med en
marinläkare med utbildning i fysiologi. Denne fick planera uppbyggandet av den dykerimedicinska forskningsverksamheten samt att
ur medicinsk forskningssynpunkt utrusta det nya ubåtsbärgningsoch dykerifartyget som då var under byggnad (4 ). Några fasta utrymmen för forskning, försök och prov fanns vid detta tillfälle inte.
Genom tillmötesgående från Karolinska Institutets navalmedicinska
laboratorium fick marinen tillsvidare disponera denna avdelnin gs
tryckkammare. Försöksverksamheten påbörjades där hösten 1962.
Någon tjänst för dykeripsykologi hade ännu inte inrättats men med
stöd av dåvarande försvarsmedicinska forskningsberedningen knöts
en p sykolog med praktisk erfarenhet från marinens dykeri till forskningsverksamheten.
Under 1962 framlades utredningen Försvarsmedicinsk Forskning
i Totalförsvaret, SOU 1962:34 (5 ). Den innebar en genomgripande
omorganisation av den försvarsmedicinska forskningen. Försvarsmedicinen indelades i två huvudområden, ett grundforskningsbetonat
och ett tillämpat eller målforskningsbundet. Den grundforskningsbetonade forskningen borde huvudsakligen stödja sig på och omfattas av universitetsanknuten medicinsk forskning . Den tillämpade
forskningen däremot borde på motsvarande sätt anknytas till försvarets egna organ och anläggningar.
För marinens submarina verksamhet innebar detta att Flyg- och
N a valmedicinska Nämnden upplöstes 1963 och ersattes a v två organ .
D et ena knöts till Starens M edicinska Forskningsrå d som dess fö r-
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svarsmedicinska sektion och blev huvudorgan för den försvarsmedi cinska grundforskningsverksamheten . Som organ för den tillämpade
målforskningen etablerades Förs va rsmedicinska Forskningsdelegationen (FMFD) med representanter för såväl universiteten, krigsmak ten, dåvarande medicinalstyrelsen och civilförsvarsstyrelsen. FMF
fick i uppgift att vad gäller krigsmakten fördela de medel, som beviljats för försvarsmedicinsk forskning. Liksom i armen och flygvapnet uppgjordes i marinen dels översiktliga långtidsplaner för · sju
år, dels detaljerade korttidsplaner för närmast följande budgetå r.
Marinens nuvarande forskningsplan gäller perioden 1967/681973/ 74. Den är vad gä ller dykerimedicinen uppgjord i en li ghet med
tidigare angiven målsättning (se tabell sid 188).
Efter en omfattande ombyggnad och översyn 1963 av Ovningstank en ,
Orlogsbas Ost (OT/OrlB 0), koncentrerades till densamma den sub marina målinriktade forskningsverksamheten jämte försök och pro v.
Anläggningens kapacitet kan nu sägas vara helt utnyttjad. Tryckkammaren vid OT medger endast ett arbetstryck av 11 ata, motsv arande dykning till 100 m djup. Anskaffning av en ny tryckkammare
som tillåter ett högsta arbetstryck av 40 atmosfärer pågår. Kamm aren beräknas vara installerad och komma i bruk under 1969.
Den praktiska· tillämpningen och prövningen av vid OT/OrlB O
framtagna dyktabeller och utrustning kommer framför allt att äga
rum å HMS Belos. A ll rutinverksamhet vad gäller dykning reglera s
via Dyki M. I marinstaben utarbetas i samarbete med marinmaterielförvaltningen särskilda detaljplaner för forskning, försök och
prov av dc olika projekten. Resultaten av respektive försöksseri e1
rapporteras till chefen för marinen.
Marinens medicinska dykeriexpertis upprätthåller genom symposier, sammanträden etc nödvändig kontakt och utb yte a v erfarenheter med förutom marinens personal även representanter för den dykerimedicinska grundforskningen v id i första hand de nava l- och
flygmedicinska institutionerna vid Karo lin ska Institutet i Stockholm och vid fysiologiska institutionen i Lund. Vissa av marinen s
forskningsprojekt kan även bli föremål för delstudier vid universitetsinstitutioner i t ex Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg; å
andra sidan har även universitetens forskare kunnat beredas arbetsmöjligheter vid marinens anläggningar.
Framtagning a v nya dykmetoder sker i fler a steg, som vart och
ett kan taga ett till fl era år. Det första och vanligtvis långvarigaste
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är den grundforskning, baserad p å försök med djur och människor,
som man måste stödja sig p å. Underlag måste bland annat hämtas
fr ån teoretiska institutioner inom och utom landet. Nästa steg är
fortsatta för sök i torr och våt kammare med människor, oftast i
stora se rier , som görs vid en fast anläggning med stora resurser och
rigorö s övervakning. Kunskaper och erfarenheter nöd:'ändig~ för
den vidare utvecklingen erh ålls dels genom försök v 1d mannens
anläggningar, i första hand OT/OrlB O, dels genom fortlöpande
kontakt med a ndra länders mariner. Det tredje steget, som först
kan äga rum när metoden bedöms tillräckligt säker, ä r praktisk tilllämpning v id försök och prov i öppen sjö med den personal och
materiel, so m i fortsättnin ge n skall utn yttja metoden samt bearbetmng av erhål ln a erfarenheter.

Utförd och pågående forskning, försök och prov
Den åsikt som framförts i artiklar i TiS under föregående år (1, 3),
att det skett en viss stagnation inom området ubåtsbärgning och dykeri under de sena ste tio åren är i någon må n befogad . Det är givetvis angeläget att orsakerna till detta k la rläggs och att läm p liga
åtgärder vi dtas. Problemet har en taktisk, en teknisk och en medicinsk aspekt. Här skall ick e nä rmare di skuteras de två förstnämnda
på annat sätt än en jämförande bedömning i förhållande till den
medicinska. Man kan tycka att den personel la satsningen borde vara
någo t så när jämnt fördelad på dessa tre kategorier. Beträffand e
stabssidans engagemang in om dykeriets utveckling i form av for skning, försök och pro v så har ingen personell uppr ustnin g skett, utan
tj änstgörande officer vid MS/UB får på deltid tj änstgö ra so m tank ledare vid övningstanken. Inom marinmaterie lförvaltningen har den
byrådirektörstjä nst vid SU som tidigare helt ägnades dykeriutvecklino-b m en nu varit vaka nt i två år icke å terbesatts.
På medicinsidan har som tidigare nämnts en personell upprustmng
skett. Utöver specialmarinläkaren och marinpsykologen har, i och
med att kontinuerlig d ykeriforskningsverksamhet etablerades vid
OT/OrlB O från början av 1964, under hela året en marinläkare
ständigt va rit kommenderad som tjänstgöra nde läkare vid OT. Denne sistnämnd e, so m vanligen tjänstgjort 1-2 månader åt gången,
har i möJ'li o- utsträclming valts med hänsyn till lämplig a kvalifikab
o
tion er för forskningsarbete. Befattningshavare l1ar vanerat f ran
y ngo

o
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re värnpliktig med kand, van ligen fysiolog, till professor i navalm edicin. P å det hela taget borde man således kunnat vänta sig betydligt
mer resultat inom den medicinska sektorn av dykeriet under de sena ste 5-l O å ren jämfört med tidigare.
En redogö relse för den medicin ska delen av verksamheten med
hänvisning till i tabell en på sid 188 aktuella proj ekt under 7-årsperioden 1967-74 lämnas i det följande. En del resultat är dokumen terade i publikationer eller manu skript klara för publicering.
Beträffande dyk ning med luft har omfattande pro v och modifieringar skett av tabeller för djup överstigande 50 meter. Redan tidigare fann s dekompressionstabeller för djup ned till 90 meter, men
i praktiken förekom dykningar till detta djup ytterst sällan. Redan
1962 fick vi till gång till US Navy lufttabell er till 90 meter (300 fot)
vilka var betydligt mer differentierade med avseende på olika djup
och tid er ä n de sve nska tabel lern a. Efter prov med US-tabell ern a
under dyksäsongen 1962 fick dessa ersä tta tidigare svenska tabeller.
Und er 1962-63 gjordes en serie försök att i tryckkammare un dersöka möjligheterna att dyka till större djup än 90 m. Experimentdykningar utförda med 24 olika personer visade att det är möjligt att vistas p å 120 meter i luft upp till en timme (6) . En betydande försämring av såväl fysiologisk som psykologisk prestationsförmåga kunde dock påv isas i flertal et fall. Särskilda dekompression stabeller utarbetades för dessa dykningar på basis av tidigare nämnd a
amerikan ska tabeller, men relativt hög procent av dekompressionssymptom, delvis av tidigare icke beskriven karaktär, uppträdd e vid
dessa dykningar. Sam tli ga symptom k unde emellertid med gott resultat behandla s med tillgängliga behandlingstabeller.
Förekom sten av dekompressionskomplikatione r har varit ett problem även vid dykning till djupområdet 60-90 meter såväl i kammare som i öppen sjö. En sammanställning av samtliga dykningar
såväl vid OT som från HMS Belos under p erioden 1964-66 totalt ungefä r 1000 dykningar - visade att medan komplikationsfrekvens en var l Ofo el ler lägre för djup ned till 60 m var den 5-10
% vid dykning på djup 60-90 meter. F lerta let komplikationer var
av lindrig art och upphävdes helt vid rekompressionsbehandling.
Inga bestående skador har förekommit. Det beslöts emellertid att
en omarbetning av tabellerna för området 60- 90 meter skulle ske
innan rutinmässig dykning på dessa djup fick fort sätta. D enna omarbetning gjordes hösten 1967 vilket innebar en ökning av totala
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dekompressionstiderna med 50-70 °/o. Under vå ren 1968 gjordes
en serie dykningar i våt kammare med tung utru stning p å djup en
60, 66 och 72 m för att systematiskt prova dessa tabeller. I denna
serie på 69 dykningar förekom två fa ll med dekom pressionssymptom. Fortsatt provning på större djup är planera d inn an de nya
tabellerna införes i nästa upplaga av Dyk! M .
Det stora och svåra problemkomplexet tryckfallssjukans orsak är
sedan länge kla rlagd såtill v ida att man vet att hela raden skiftand e
symptom förorsakas av små gasbubblor so m frigöres i vissa vävnader p g a att tryckminskningen är för hastig i förh å lland e till den i
vävnaden lösta gasmängden. En vidare analys av denna mekanism
måste angripas på matematisk-fysikali sk-fysiologisk bas och kräver
omfattande gr undforskning inn an de praktiska problemen kan lösas.
Vid fysiologi ska institutionen i Lund har sedan många år djurexperimentella studier pågått inom området. Resultaten av dessa för eligger nu i form av en doktorsavhandling (7). Aven inom marin en s
an läggningar har djurexperimentella studier bedrivits av forsk are
fr ån Uppsala universitet (8).
stresspåverkan vid förhöjt tryck i vila och arbete har stud erats
ur olika syn punkter, särskilt i samband med tidigare nämnda dykningar till 120 m djup (6) där även utsöndring av "stresshormonerna", adrenalin och noradrenalin (katekolaminer) studerades. D et är
uppenbart att plötslig exposition till höga tryck är en stressfaktor
även hos en van dykare. Förutom förändring av kateko laminha lten
finner man nästan genomgående vid experimentdykningar att viiopulsen är högre innan dykningen än efter. Detta ä r särski lt mark ant
i början av en serie dykningar till extrema djup eller då man har
anledning räkna med möjligheten av komplikation er av ena ell er
andra slaget. Katekolutsöndring i samband med tryckexposition
har även angripits p å grundforskningsbas av forskare från Göteborgs
universitet med stöd av medel från marinen (9).
Dykarens fysiska prestationsförmåga eller graden av kroppsansträngning har en avgörande betydelse för dykarens säkerhet såväl
under expositionen som dekompressionen. En erfaren dykare ekonomiserar med krafterna och undviker att ens närm a sig gränsen för
vad han or kar fysiskt . Han vet att man lätt råkar in i ett tillstånd
som man inte behärskar och som kan vara ödesdigert ifa ll man a nstränger sig utöver en viss gräns. D et har även v isa t sig att dy ka ren
är mera p åve rkad av djupnarkos und er a rbete än under vila på ett
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och samma tryck. De fysiologiska mekanismerna bakom dessa fenomen är endast del vis kända. Man vet att koldioxidh a lten i vävnaderna spel ar en bet yda nde ro ll. Sedan 1966 har en rad försöksserier
genomförts särskilt med av see nde på koldioxidens effekt under förhöjt tryck (10, 11) .
Dessa stu dier har lett till en prak tisk tillämpning so m innebär
förbättrad ve ntilation i dykarhjälm en. Mätningar v isa de nämligen
att den luft som d ykaren in andas i en konventionell tun g utrustning
innehöl l avsevärt hög re halt koldioxid än vad man tidiga re räknat
med på basis av ve ntilation ens storlek. Den koldioxidrika utandningsluften ansam las genom skiktnin g i nedre del av hjälmen med an
d en fri ska luften till stor del shuntas direkt fr å n inloppsventilen till
:lvluftnin gsventilen. Genom en relativt enkel modifiering kunde avluftningen av hjälm en ändra s så att i första hand den koldiox idanrikade lu ften i hj älm ens nedre del ell er under bröstpl åten leddes ut.
Samtliga hjälmar som används på HMS Belos är utrustade med denna luftav ledningska nal ("LUAK"). Förutom att den minskar koldioxidhalten i dyk a ren s inandningsluft med ungefär 40 °/o innebär
den även andra fördelar. Ge nom att den fri ska kalla lu ften strömmar ned över ansiktet bildas ej imma på frontglaset i sa mm a utst räckning som tidigare, och genom inkaps lin gen av utloppsventilen
v id höger öra är det störand e ljud et från luften som strömm ar ut
avse värt reducerat (12). Fortsatta studier pågår i samarbete med
forskare från Karolinska Institutets navalm edicinska la boratorium
rörande effekten av ökad mängd koldioxid i dykarens inandnin gsluft (13).
E n ann a n effekt a v fys iskt arbete är en vidgni ng a v blodk ärlen
med ökad genomblödning till följd ick e endast i de arbetande mu sklerna utan även i en rad andra vävnad er. Denna kärlvidgning är till
viss del även utlöst av den genom arbetet ökade koldioxidhalten.
Den ökade kroppstemperaturen vid arbete förorsakar också kärlvidgning i sto ra delar av kroppen. En följd av detta är att den fysikaliska uppladdningen av kväve p åsky ndas då uppladdningsha stigheten är direkt beroen de av vävnadens genomb lödning. Detta ökar
risken för dekompressionssym ptom und er upp stigningen. Med avsikten att exa kt kunna dosera och registrera dykaren s fysiska ansträngnin g vid experimentdykning ar har en ergometercykel konstruerats för användning i vatten och under höga tryck (14). Man kan
så ledes jämföra den arbetsbelas tning som pålägges dykaren med den
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ökning som a rbetet förorsakar i syreförbruknin g och puls. Denna
ergometercykel användes vid alla de d yk ningar so m sedan början av
1969 pågår vid OT och som skall ge underlag för d yknin g i öppen
sjö från Belos med den nya helium-syrem etoden.
Orsakerna till djupnarkos är föremål för olika åsikter och omfat··
tand e studier gö rs i olika länder för att närmare klarlägga mekanismen. Sedan 1961 har mer eller mindre kontinuerligt för sök pågått
inom svenska marinen för att närmare klarlägga dessa problem .
Objektiva meto der har utarbetats för att studera psykomotoriska
funktioner vid olika tryck och resultaten synes ta la för att det icke
endast är kvävgasen so m föror sakar djupnarkos (15, 16) . Som ovan
berörts är djupnarkosen en komplex meka nism där även ko ldiox id
synes spela en sto r roll. Undersök ningar av möjligheterna att eliminera eller reducera de djupnarkotiska effek tern a har visat att dyk vana spelar en betydande roll. Redan efter en för egåend e dy kning
till extrema djup har man betydligt större möjligheter att behärska
narkoseffekten. O a v sett träning synes stora individuella skillnad er
föreligga varför en selektion av särski lt djupnarkosresistenta dykare
är tänkbar då det gäller dyknin g till extrema djup med luft. Några
medel som motverkar djupnarkosen vid luftdykning är ännu icke
framtagna. Overhuvudtaget syns det otänkbart att man i praktik en
skall kunna dyka till mer än ungefär 100 m eter med luft då d et
förutom djupn arkos finns andra faktorer som beg ränsar dyk djupet
med luft. En övergång till annan andningsgas är så ledes ofrånkomlig
om denna gräns skall överskridas.
Dykarens föda torde ha viss betyd else för förekom st av bl a dekompression ssy mptom . Det är sedan länge bekant a tt naturdykare,
exvis grekiska svampdykare, tillämpar en särskild dietregim p å så
sätt att de ick e intar någon riktig må ltid förrän dagens dykningar
är avslutade. Sedan ett antal år har dessa problem ägnats v iss uppmä rksamhet även i vårt land. En sak för sig är den rekommenda tion
som sedan länge tillämpats att före en dykning icke äta kost som
leder till riklig gasutveckling i tarm en vilken under dekompression
kan leda till besvä r p g a expansionen. Den sak so m här avses är närmast födoämnets roll i kroppens v ävnad er och i blodbanan. Det är
särskilt fettämnen som är aktuella i sammanhanget d å d essa ämnens
kap acitet att lösa kvävgas är ungefär fem gånger så stor so m va ttnets eller övriga vävna ders. (För exvis hel ium är förhållandet ett
annat). En studie över förmåg an hos blod att lösa kväv e före och
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efter fettrik må ltid utförd i samarbete mellan forska re från Göte
borgs universitet och marinen gav resultat som ledde till vidare undersökninga r på grundforskningsbas (17, 18). Fortsatta studi er ä,
planerad e, dels i samband med dykförsök p å getter vid Lunds universitet, del s genom systematiska blodprovsstudi er p å marinen s dykare.
Försök och prov a v materialförbätt ringar och nya konstruktione 1
har p ågå tt kontinuerligt. Dessa uppgifter har i huv udsak handhafts
av marinmaterielf örvaltningen i samarbete med de officerare, tekniker och läkare so m i övrigt varit engagerade i försöksv erksamheten
vid OT och Belos.
Problem i samband med dykning med blandgas, kväve-syre
(nitrox), har under de senaste tio åren endast i mindre utsträcknin g
varit föremål för bearbetning. Men redan i början av 1960-talet
projekterades apparatur och dykmetoder för nitrox då man med
denna blandning, beroende av förh ållandet mellan kväve och syre,
bör ha möj ligheter att minska dekompression stiden genom låg kvävehalt p å mindre djup och att minska sy rgasförgiftning srisken genom minskad sy rehalt p å stora djup. P å uppdrag från marinmateri elförvalt t:ingen tillverkade Drägerwerk 1963 en nitroxapparat med
betecknmgen SM-l (Selbst-Mischung) som automatiskt skulle dosera
g~serna så att bla~1dningsförhållandet blev det optimala vid varje
djup. Prov som gjordes med denna apparat visade emellertid att
blandarsysteme t inte var tillräckligt p ålitligt med avseende på syrgasdoseringen, varför detta projekt lades ner till svidare. En ni troxapparat med fa st blandning dä r lämpligt blandningsförh åll ande kun de vä ljas med avseende p å ak tuell dykning levererades 1968 fr ån
Drägerwerk för prov. :Oess främsta för del , som alteri1ati v till lu ftapparater, är att aktionstiden är fl era gånger längre med samma
gasförråd då den bygger på ett halvs!utet sys tem. Riktlinjer för val
av lämpliga gasblandningar sa mt dekompressionstabeller är unde r
utarbetande och app araten kommer att bli föremål för ingående
prov .
Dykning med ren syrgas praktiseras nu såso m tidigare a v attackdyka r~ och adykdjupet är begränsat till 7.5 meter. N ågon tillämpad
forskmng pa detta område har icke utförts. Grundforskning sstudier
p~ om.~ådet har m.ed s~öd från marinen gjorts av en forska rgr upp
v1d Gateborgs UmverSltet (19, 20). Av naturliga skäl innebär det
speciella svårigheter att studera syrgastoxiska effekter på människa,
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då man inte gärna vill utsä tta fri ska personer för syrgaskra mper.
Det kan i sammanhanget nämnas att beh andling av p atienter av
olika kategorier med syrgasövertryc k fått stor aktualitet und er den
senaste 10-å rsperioden. Man har funnit att vissa sjukdomstillstå nd
påverkas gynnsam t av denna behandling. S~väl !nom som utom
landet finns nu tryckkammare för syrebehandlmg v td ett stort antal
kliniker och erfarenheter föreligger från sto ra patientmateriaL Detta
är emellertid en verksamhet som till större delen utveck lats utanför
marinen s ram , men ett ömsesidig t utbyte av erfarenh eter försiggår.
Dykning med helium-sy re (h eliox) är ett sedan början av 1960-talet
högt prioriterat projekt. Målsättningen är att utveckla en metod för
dykning med heliox till 150 m djup med en timm es exposition stid.
Redan 1962 fick Drägerwerk i Li.ibeck av marinförvaltni ngen i uppdrag att leverera dykapparater för dyknin g med heliox. Såsom fallet var med ovannäm nda nitroxapparate r va r också denna apparat
från börj an baserad på ett halvslutet system med automatisk bl andning av helium och syrgas på så sätt att syrgashalten min skad es med
ökande djup men hela tiden hölls så hög att man fick kortast möjliga deko mpressionstid. Prototy per provades i tryckkamm are men det
visade sig även i detta fa ll att självblandarsys temet icke var fullt
tillförlitli gt. Stor risk förelåg för dyk aren att få fö r hög syrehalt
under vissa perioder, varför man till sv idare frångick själv bland arprin cip en. I stället gick man in för ett system med fasta blandningar
helium-syre, där blandningsförh ållandet på förhand kunde välj as
med avseende på aktuellt dykdjup. En rad prototyper enligt denna
princip benämnda FGG (Fertiges Gas Gemisch) framtogs men p g a
en rad tekniska fel och långa leverans tider har fö rst under 1968 nya
prov kunnat utföras.
Under de senaste å ren har andra probl em sa mm anhängand e med
heliox-dykning bearbetats. Beträffande interkommunik ationsproblemen, som är särskilt aktuella vid helioxd ykning, har forskare från
Tekniska Högsko lan och Lunds uni versitet gjort vissa studier vid
såväl OT so m Belos (21, 22). Någon "talomvandlar e" som gör heliumtalet fullt beg ripligt har ännu icke tagits fram här i landet. Genom lämpligt val av mikrofoner och lämplig placering av dessa, har
man kunnat förbättra förhå llandena i viss utsträckning. Ett annat
problem i sam band med dykning med helium på stora djup i iskallt
vatten är att åstadkomm a ett effektivt köldskydd. En sä rskild dräkt
har framtagits av firm a Aqu a-Sport i Göteborg i samarbete med ex185

pertis från marinen. De amerikanska dekompressionstabeller för helium som tidigare har provats såväl här i landet som utomlands ha r
visat sig vara långt ifrån säkra. Upprättande av nya tabeller pågår
på skilda håll utomlands, men de är ännu icke tillgängliga. En omarbetning av befintliga tabeller företogs 1968, vilken innebar en utökning av dekompressionstiderna på nära l 00 °/o. Sedan januari i å r
pågår prov i våt kammare med de nya helioxapparaterna och dräkterna och med användning av de nya tabellerna till 100 m djup .
R es ultaten är ännu så länge tillfredsställande och det är avsikten att
under våren prova systemet i öppen sjö från HMS Belos.
.
Steget från 100 till 150 m djup måste senareläggas till dess den
beställda tryckkammaren med tillräck lig djupkapacitet blir tillgän glig. Systemet kan sannolikt utvecklas vidare till 150 m under 1970.
Dykning med väte-syre (hydrox) har län ge varit aktuellt såsom
en fortsättning på det pionjärarbete som gjordes av ingenjör A Zetterström men som upphörde i och med att han omkom 1945 . Und er
den senaste l 0-årsperioden har emellertid detta pro je k t haft lägre
prioritet än helioxmetoden. För det djupområde som f n är aktuellt
har hydrox sannolikt icke andra förde lar än det lägre priset före
heliox . F n är emellertid kostnaden för helium relativt ringa jämfört
med övriga kostnader, särskilt genom den besparing av gas som det
halvslutna systemet innebär. Nackdelen med vätgas är dess explosivirer i blandning med syrgas vi lket innebär särskilda säkerhetsprobl em.
Psykologiska problem vid dykning med luft omfattar en rad speciella områden förutom de som sammanhänger med djupnarkos vilka tidigare redovisats. Hörselperception har studerats sedan fem år
tillbaka och har va rit föremå l för särskilda studi er i ~amarbcte med
audiologisk expertis från Karolinska institutet (23, 24). Sedan 1967
har även balans- och koordinationsförmåga und er tryck varit föremål för särskilda undersökningar i samarbete med forskare från Karolinska institutet (25, 26 ). I sam band med dessa psykologiska eller
sinnesfysiologiska studier har en rad apparater och särskilda metoder utvecklats, vilka delvis tillåter strikt objekti v mätning av psykafysiologiska funktioner.

Sammanfattning

På basis av den redogörelse som lämnats kan man konstatera att
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betydande forskningsinsatser gjorts inom marinens dykeriutveckling
under de senaste tio åren. Det är dock en relativt ringa del av de
erhållna resultaten som hittills vunnit praktisk tillämpning i form
av förbättrade dykmetoder. Något av anledn ingen till detta är det
välkända förhållandet att man alltid vid starkt målinriktad forskning, måste räkna med en fördröjning på ett till flera år mellan tiden
för erhållna forskningsresultat och den praktiska tillämpningen av
dessa. En annan bidragande orsak kan vara bristande samordning
mellan de taktiska, tekniska och medicinska målsättningarna.
Om man jämför ställningen inom svenska marinen med andra
länd ers mariner finner man att vi ligger långt framme. F lerta let
andra mariner har begränsat sin luftdykning till 60 m eller mindre.
För närvarande tillåter vi icke dykning till större djup än 72 m utan
särskilt tillstånd, men med förbättrad ventilation i hjälmen kan djupet eventuellt utökas med bibehållande av tillfredsställande säkerhet.
US Navy har tvingats revidera sina tidigare metoder vid helioxdykning. De har givit upphov till svåra komplikationer med dödsfall.
För närvarande pågår såväl inom amerikanska, engelska som franska
mariner experimentdykningar med heliox på djup ned till 180 meter.
De cljupdykningsmetoder, såväl med luft som med heliox som tidigare tillämpats har blivit föremål för omvärdering p g a att riskerna
visat sig större än man tidigare räknat med.
Om man betraktar den internationella dykeriverksamheten som
helh et kan förutom nämnda omprövning av tidigare metoder också
nya utvecklin gslinjer skönjas vilka kommer att få konsekvenser även
för svenska marinen. Kraven på exploatering av havet och havsbottnen nödvändiggör utveckling av metoder för vistelse på stora
djup und er långa tider. Det som i första hand är aktuellt ä r att utnyttja havets rikedomar p å olja, naturgas och mineraler men på
längre sikt räknar man även med att få utnyttja havet för produktion av födoämnen i en helt annan utsträckning än tidigare. Civila
och militära intressen måste samordnas och förutom statliga institutioner kommer även privata företag in i bilden. Behovet av en mellanstatlig havsbottenorganisation för att undvika risk för kommande
konflikter mellan olika "strandägare" har tagits upp på FN-nivå
och var bl a föremål för ett internationellt vetenskapligt symposium ,
som höll s av Fredsforskningsinstitutet i Stockholm i juni 1968.
Målsättningen är att skapa produktionscentra på havsbotten, övervakade av specia ltränade tekniker förlagda i undervattensboningar.
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Ur dyke rim edicin sk synpunkt innebär detta att man lämn ar den
klassiska dyktekniken med korttidsvistelse på havsbotten till förmån
för s k mättnadsdykning. Mättnad sdykningen bygger på det faktum
att när dykaren utsätts för det fördröjande gastrycket under viss tid
(för luft 24-36 timm ar) är hans vävnader mättade med gasen och
oavsett hur lång tid vistelsen utsträckes ytterligare, så är dekom p ressionstid en densamma. A ven om deko mpressionstiden kan uppgå till
flera dygn efter en mättnad sdykning så blir den effektiva tiden på
djup avsevärt större än vid konventionell dyk nin g. Denna metodik
har tillämpats vid Co usteau-projekten Precontinent I, II och III
samt av US Navy-projekten SEALAB I och II. De senare av dessa
utnyttjade en blandning av helium och syre. Under innevarand e år
planeras SEALAB III genomföras med två veckors vistelse på 180 m
djup. Bland försöken med undervattensstatione r p å mindre djup,
varvid luft eller nitrox som andningsgaser använd s, kan nämnas det
sovjetiska CERNOMOR under 1968 samt det pågående (febr 1969)
amerikanska TEKTITE I på 15 m under 60 dagar. Inom svenska
marinen har försök med vistelse på 20 m under tre dygn p lanerats
till hösten 1969.

14. D y knin g i sjön med blandgas
15. Dyktab ell er För dyknin g med maximalt 0
J6.
17.
18.
19.

20.

Il . Dyknin g med JOO 0 /o 02
1. O rsa ken t ill syrgasförgiftn in g
2. Försö k oc h prov av m ater ia lförbätt rin gar

III. Dykning med H e-02
l.
2.
3.
4.
5.

Tabell över forskningsbehov inom dykerimedicinen
I. D yk ning med luft (och nitrox)
Mo difi erin g av tabe ll er för d j up > 50 m
Utredning av inträFFa d e o lycksfa llmed e ll e r utan tryckfa llssj uka
Tryckfa ll ssj ukans orsak
St resspåverka n vid för höjt tryck i vi la oc h vid arbete (t ex kateko lm etabo lism)
Fys isk prestationsförm åga
Orsaken till djupnarkos
Försök t ill elimi nering el reducering a v djup nar kot iska eFfek te r
Di etföres krifter för djupdy kare
Försök och pro v av materialförbättr in ga r
10. Dyktabe ller för b landgas (a ndra proportion er 0 2 -N 2 än lu ftens)
11. Be hand l ingstabeller För b la n dgas
12. Simule rad d y knin g med blandgasapparater
13. Försök oc h pro.v av blandgasapparatur
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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2 partia ltryck fö 1· snabbar e och ekono mi sk dekompression
Simul erad d y kning med maxima lt 0 2 partialtr yck
Försö k oc h prov med a ppartu r för maximal t partialtryc k
D yknin g i sjö n med appa ra tur För ma x im alt 0 2 partialtr yck
Utfor mnin g av dy kapparatur för minsöknin g (tyst oc h omag net isk)
Avstå nd oc h skydd mot undervattensdetOnationer

Praktiska prov i sjön till 150 m
Försök och pro v a v materi a lförbättringar
Fysi ka li ska kommunikation sp rob lem
Dekompressio n efte r heliumd ykning
Be ha ndlin gstabe ll er

IV. Dykning med H 2-02 (syntesgas)
l.
2.
3.
4.

Blandning av H 2 -02 under minimum av ex pl os ion sri sk
Ex pm iti on Fö r sy n tesgas
Dyktabeller för sy ntesgas
Beha ndl in gs tabe ll er fö r sy ntesgas

V. Psykologiska problem v id dykning med luft (up pfattning och reaktion)
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Fra mtagn in g av apparatur För percep t ionsmätn in ga r
Hörselperce ption (ex mikrofo np roblem)
Balans- oc h koordination sfö rm åga v id und er vat ten sa rbeten
Sy np er ception und e r oli ka ljusbetingelser
Psykisk pres tationsförm åga
U nd er sö knin g o m perso nli ghetsfö r än drin gar
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VI. Psyfeologiska problem vid dykning med He-0 2
J. Hörselperception
2. Undersökning av p erson ligh etsförändringar
3. Psykisk pres rationsförm :'tga

VII. Uttagning och klassificering av dykeripersonal
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G WALLEN

Prestationsmätning av flottan
krigsförband

Prestationsmätning av förba nd och enheter tngår som
ett led i bl a ett nytt ekonomisystem enligt F K U'') prin ciper. Syftet är att ge underlag för en bedöm ning om
ett förba nds tilldelade resurser och up pgifter är i balans sam t om målsättningen för förbandet är uppfylld .
K apten GORAN WALLEN behandlar i denna artikel
vissa principer för samt möjligheter till prestationsmätning av flottans krigsförband. Artikelns innehåll grundas på en specia lstudie, som utförts av en grup p elever
vid Militärhö gskolans stabskurs 1966-68.

Inledning
Krigsorganisationen består av ett stort antal förband av olika slag.
Förbanden kan i sin tur anses bestå av tv å komponenter
materiel
- personal.
För att förbandet skall kunna lösa stä llda uppgifter krävs det att
materielen finns tillgänglig i avsedd omfattning
personalen är så utbildad att den rätt kan hantera och utnyttja
materielen .
Genom att undersöka i hur hög grad dessa två krav är uppfyllda
kan man erhålla ett ungefärl igt mått på ett krigsförbands värde eller
effektivitet.
För mätning av materielkomponenten erfordras att man tar red a
på hur stor del av förbandets utru stn ing som finns gripbar p å avsedd plats, i vilket skick den befinner sig etc. I princip torde det gå
tämligen väl att siffermässigt ange materielkomponenten i ett krigsförband. Denna fråga lämnas eme llert id i detta sam manh ang därhän .
,,_) Fö rsvar ets kostJiadsutrednin g

192

Person alkomponenten i förband et kan delas upp p å följande sätt:
Finns all personal?
Ar p erso nalen i stånd att lösa avsedda uppgifter?
Den förs ta fr ågeställningen är lätt att ge svar på; här krävs endast
en kontroll att inga vakanser finns och att p ersonalens formella kvalifikationer ä r de rätta.
För att erh å lla svar p å den andra frågeställningen erfordras att
förbandets förmåga att lösa stä llda uppgifter mäts. I programbudgeteringssystemet bcnäms detta prestationsmätning.

statsmakternas och vissa myndigheters behov av prestationsmätning
För de anslagsb eviljande myndigheterna, d v s Kungl Maj :t och
Rik sdagen är det väsentligt att kunna studera om de medel, som
avsatts för olika typer av krigsförband gett avsedd utdelning i form
av stridseffekt. Det kommande programbudgeteringssystemet bygger även på förutsättningen att de anslagsbeviljande myndigheterna
har möjlighet att budgetårsvis jämföra satsade medel mot erh ållen
effekt. I systemet finns även från statsmakternas sida önskem ålet att
kunna jämföra kostnader-stridseffekt för olika vapensystem såsom
underlag för beslut om hur krigsmakten på sikt skall utformas.
Med hänsyn till del s att krigsförbanden sammansätts av personal
som erhållit sin grundutbildning vid olika fredsförband , dels att den
p ersonella sammansättning främst vad avser befälet v id freds(utbildnings-)förbandet ofta i hög grad skiljer sig från krigsförbandet (betydligt högre andel stambefä l vi d fredsförbandet), kan en
rättvisande prestation smätnin g av ett krigsförband göras först när
detta är uppsa tt, d v s i fråga om förband ur marinen vi d första
repet1t10nsövning.
Kungl Maj :t styrning av krigsmaktens organisation sker f n genom
tilldelning av medel för anskaffning av organisationsbestämmande
materiel. I ett fullt utbyggt programbudgeteringssystem bör det emellertid åligga statsmaktern a att ange krigso rganisationens sto rlek ,
d v s meddela OB det antal förband av olika slag som skall finna s.
För de chefer som då kommer att ansvara för att krigsorganisationen har den omfattning och det innehåll so m statsmakterna bes lutat,
d v s i första han d överbefälh avaren och under denne försvar sgrens193

cheferna samt militärbefälhavarna, är det nödvändigt att periodisk t
(å rligen) få en uppfattning om de kvalitativa och kvantitati va kraven på krigsmakten uppfylls.
Prestationsmätning av krigsförband i samband med repetitionsövningar - fortsättning svi s benämnt krigsförbandsprov - syftar så ledes främst till att för statsmakterna samt operativa chefer skap a
en bild av krigsmaktens reella styrka eller effekt. Eftersom förban den repetitionsövas vart 4-6 å r kan redovisningsinterva llet sättas
lågt, bedömningsvis ett å r. D v s det torde räcka för de nyss nämnd a
my ndigheterna att årligen få en sammanställning av krigsmakten s
effekt.

tiansmätningen i flertalet fall måste göras på en lägre nivå erfordras
det målsättningar även för förbandets underavdelningar.
De krav so m upptas i TOEM kan icke direkt utnyttjas som målsättningar v id grundutbildningen. Här erfordras detaljerade delmålsättningar för den enskilde soldaten, för pjäsavdelningen, för vapensystemet etc. Dessa målsättningar skall emellertid vara uppgjorda
mot bakgrund av TOEM. Detta kan åskåd liggöras med nedan stående skiss.

TOEM för
förb a nd et

+

Målsättningar
"Organ isarian sdelen "
a nge r hu r förband et
är sanlin ansatt

Mätning av stridsförbands effekt har tidigare endast skett genom
inspektioner och bedömningar - provmetoder som innebär mer elle r
mindre uttalade risker för sub jektiva omdömen. Osäk erheten i bedömningarna kan till en del hänföras till avsaknaden av k lart formulerade målsättningar för respektive förband.
Målsättningar får flottans förband saknas i dagens läge. Overbefälhavaren har emellertid beordrat att en takti sk-organ isatoriskekonomisk målsättning (TOEM) skall utarbetas för vart och ett aY
följande flottans förband (motsva rand e order har utbrdats för förband ur armen , kustartilleriet och f lygvapnet):
Orlogsbas- och bevakningsområ desstab
Operationsbas
Kustbevakningsbata lj on/ -kompani
Torpedbåt sdi vision
Robotbåtsdivision
Kanon bä tsdi vision
Ubåtsdivision (-flottilj )
Minfartygsflottilj
Helikopterdivision med ba sförband

+
TOEM för und eravd elni ngar

Or gani sationen
br yts ner till
enskild a karlar

Krig sarga n isa t ian srabeller
Mobiliseringsrabe ll er
Sam nl ansättnin gs rabell e r
Dcsä ttn i ng s l Lstor

-+

Uppgift om
vilka pres tarioner (kva li fika tioner) som krävs
a v den ens k i ld e
sold a ren

lBefannin gs bes kri vnin ga r
+

lUtbildnin gsmå lsä ttnin ga r

I det fortsatta resonemanget utelämnas robotbåts- oc h kanonbåtsdivisionerna eftersom beslut om uppsättande av dessa förband ännu
ick e föreligger.
TOEM skall öm fatta helt förband . Mot bakgrund a v att p resta-
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" Takrikdclen" an ge r
vilka uppgifter för band et skall kunna lösa

l

Skolreg lemenren
J:-+
' - - -- - - - ------'
JKurs- och timpl a ner

13
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För att pre<.;tationsmätningen verk ligen skall vara mätningar ocl
ick e i alltför hög grad bedömningar krävs det att målsättninga rn ,
på alla nivåer (från TOEM till skolreglementen) preciseras, d v s au
prestationskrave n så lå ngt möjligt uttryck s i mätbara storheter. Uttryck av ty pen
a vge ve rkningsfull eld
- med strid smä ss ig fart
- ges sådan vård att rimlig rehabiliteringsmöjligh et erh åll s
bör ersättas med uttryck so m entydigt definierar vad som avses. T e:>.
avv ärja minst t vå tätt p å va randra (20 sek) följand e flyganfal L
vard era bestående av ett flygplan
med min st 25 knops fart
skadad p ersonal skall kunna ges sårskadebehand lin g (förband släggning) , chockbehandling ink! intravenöst dropp, stödförban
som möjliggör transport till kvalificerad vå rd o s v
D e uppgifter som från prestationsmätningssynpunkt - vid värd ering av krigsförband - är intressanta i TOEM är d et som karakteriserar d en aktuella förbandstypen, d v s som regel hu v udtj änsten .
D etta kan bely sas med ett par exempel:
- Det är inte .norm erande för ett minfartyg att det med egna resurse r skall kunna bevakas vid krigsförtöjningsplats. Däremot ä r
dess förm åga att på viss tid lägga ut en angiven minering bestämmande.
- Att pj äsbetjäningen vid artilleripjäsen på en torpedbåt behärskar pjäsen enligt gällande exercisreglemente etc är ick e något som
är utmärkande för torpedbåten. Detta gäller alla pjäsbetjäninga r.
Det ger heller inget mått p å fartygets luftförsvarsförmåga. M en att
torpedbåten skall kunna avslå upp till fyra tätt p å va randra (2 0
sekunder) följande flyg- eller robotanfall om vardera ett mål är et t
må tt på fart ygets luftförsvarskapacitet.
Betyd elsen av att de normerande kraven på ett förband tas fra m
und erstryks av att man måste räkna med att för prestation smätnin g
i samband med krigsförbandsv is repetiansö vn ing so m regel enda st
kunna di sponera kort tid och troligen även end ast begränsade personella och materiella resurser. Med hän syn härtill är d et vikti gt att
resurserna utny ttjas för mätnin g a v de väsentligaste a v ett förband s
uppgifter.
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Icke mätbara faktorer
Utöver direkt mätbara faktorer finn s det inom ett förband faktorer som i dagens läge definitivt icke kan mätas, t e anda och disciplin. Här avses också så d ana faktorer där chefens inflytande kommer in. Eftersom förbandets personalkompo nent består av chef och
besättning (trupp) och dessa båd as inbö rd es relatio ner i hög grad
påverkar förbandets stridseffekt bör man när man prestationsmäter
krigsförband i princip inkludera chefen.
Mot detta talar att chefen kan p åve rka förbandets effekt i negativ riktning, t e genom en dåligt upplagd manöver som medför att
fartyget erh åller ett dåligt skjutläge. Man bör därför avgöra från pro v
till prov om chefen skall d eltaga i ett krigsförbandsprov elle r icke.
Frågan om huruv ida förbandet har en chef so m kan utföra de
å ligganden som å vilar denne to rde t v få besvaras med lednin g a v
genomgången utbildning, v itsord etc.
Sådana faktorer som icke kan mätas t e stabs- och ledningskapacitet hos ett stabsförband måste alltfort bedömas.
Bedömningar måste även användas när det gäller att värd era
prestationsförmågan hos förband av så sto r omfattning att mätningar icke låter sig göra.
Inom armen och ku startilleriet där viss provverksamh et redan
utförts har en femgradig skala utny ttj ats för at t ange förbands prestati onsförm åga enli gt fö lj ande

Inn ebörd

poang

(om d""
om e)

5

Mycket bra

4
3

Bra
Tillfredsstä ll ande
Mi n d re -. illfred sstä lla nd e
Då li gt

l
2

1

l Utbildnin gs-l

benan1n1n
.. . g

God färdighet/
kunskap
Färdighet/
kun ska p
Någon
färdighet/
känn edom

}

Krigsa nvä ndbarh et

An m

Förba nd et (so ldaten) be- Särski lt go da
döms kun na lösa uppgif- pres tat Joner
ten i kri g
- " Förband et (so ld a ten) bedöm s ha små möjligh ete r
att lösa uppgifter i k rig.
Fö rb and et (so ldaten) bedöms icke lösa för elagda
uppgifter

Prov upp gi fterna h ar
delvis lösts
Provupp gifterna har
ic ke lösts

E rfarenhetern a av d enna metod för prestationsbedömning är goda.

197

Prestationsmätningars principiella omfattning och genomförande
Vid pr esta tio ~l s mätnin g skall enligt DB direktiv sträva n vara att
prestation smä ta fö rband i dess helh et. End ast om detta helt ell er
delvi s är omöjligt skall p restationsm ätning gö ras vid förbandets un d erav delnin ga r.
Vid utarbetand e av prov för prestatio nsmätning måste förb andets
strid svä rd e anal yse ras och sanna kri te rier på stridsvärd et bestämmas. Därefte r måste man ana lyse ra i vilken utsträckning so m dess a
kriterier kan utgöra grund för prestationsmätn ing. Om det icke går
att fastställa sann a kriterier på strid svä rde för förbandet i dess helhet eller om des sa av olik a skäl (t e ekonomiska) inte kan läggas ti ll
e rund för prestationsmät ning måste förfarandet upprepas för fö rbandets und eravd elnin gar ned ti ll en niv å dä r man kan bestämm a
sann a kriterier på enhetens stridseffekt v ilka kan läggas till grun d
för prestationsm ätning. Om d etta led er till att prestationsm ätnin gen
helt eller d elvis måste ske på fö rband ets underavdelning ar måste resultate n a v dessa mätningar sa mmanställas så att ett rättvisand e
må tt p å strid svä rd et för hela förband et erhåll s.
Denna metodik måste utnyttjas v id va rje förband styp för sig för
bestäm ning av prestation smätnin gens omfattning och genomförand e.
För att: belysa metodiken och vissa pr inciper redovisas lä ngre fram
ett exempel på tänkbar metodik v id prestationsmät ning av torpedbåtsdivision.
Som tidiga re anförts bör prestation smätningen av krigsförbanden
- krigsförbandsp roven - genomföras under de krigsförbandsv isa
repetitionsöv ningarna. Fö r repetition söv nin g med fartyg och fartygsförband utn y ttjas fö r rustning (mo bilise ringsövning), fartygsoch förband sv isa öv nin ga r, av ru stning samt förflyttningar till och
f rån krigsöv ning m m sa mmanlagt 20 samt för krigsövning 5 av d e 25
dagar som repetitionsövni ngen omfattar. Motsvarande siffror för
flotta ns landfö rb z, nd är 13 resp 5 d aga r.
Andam å let med prestationsm ätnin g av krigsförband är att få red a
på dessas krigsdu glighet. Denn a når med all sannolikhet sitt lägsta
värde omedelbart före en repetition söv nin g. För att erhålla ett rättvisand e v ärde på krigsmakten s effekt bord e därför repetition sövnin ga rna inl edas med prestation smätningar.
Om man prestation smäter ett förb and direkt efter inryck nin g
och ru stning ka1i man icke pårä kna någon tid för prestati onsmät-
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nin g när förbandet rycker ut ; man vet med andra ord icke vilk en
kvalitet förbandet ha r efter genomförd repetition söv nin g. Mot bakgr und av att friktion ern a erfarenhetsmäss igt är fler und er en repetitionsöv nings början än under dess slut torde ett krigsförb::md sp rov
omedelbart efter repetition söv ningens igå ngsättnin g ta längre tid än
om samm a prov genomfördes L!nder dess slut.
För att genomföra mätnin ga rna a v förbandens stridsvärde mot
slutet av rep etition söv ningarna tal a r att
en ligt VU-60 principen är en krigsbesättning utbildad först i och
med att d en första repövnin gen genomförts
de y ttre förh ållandena då ä r snarlika de so m inträffar under krig
erfarenhetsmä ssigt har det visat sig svå rt att alltid ge a ll a i en
krigsövning deltagande förband (delar av förb and) meningsfylld
verksa mhet under hu v uddelen av k rigsöv nin gen . A ve n om det i
krig för modligen blir lå nga perioder av väntan och inaktivitet
bör sådant undvikas under en övning. Det torde dä rför finna s
goda möjli gheter att mellan akti va skeden i den "operativa" händelseutveckling en lägga in prestationsmät ningar i form av momentövnin gar. I de fall vapenövningar t e stridsskjutning ar, minfällnin gsöv ningar ingår i proven är detta en ytterligare fördel
eftersom v apenin satser sä ll an görs i samband med krigsövninga rna. För fart ygsbesättninga rna med undantag a v fart ygs lednin garna samt tj änstegrenar som manöve r, signal, stridsledning har hitintills krigsövningsske det mången gång uppl evts som något av en
antik limax genom att fartygen enbart "gå tt som ångbå ta r" .
den prestationsm ätande personalen hunnit bättre lära känn a förband ets p ersonal. Detta gör riskerna för felb edömnin gar mindre
vid sådana värderingar där bedömnin gar måste tillgripas.
Den fr ämsta nackdelen med pres tationsmätning ar under k rigsövningsskedet - att man icke får reda p å det lägsta vä rdet p å förbandets krigsduglighet - kan eventuellt kompen se ra s med någon
form a v erfarenhetsmässig eller beräknad korrektionsfak tor. Oavsett d etta bedöms fördelarn a med prestationsmät ning under repetiti onsövningarnas slutskede, d v s under krigsövningspe rioden, vara
så stora att d etta förfarande förorda s.
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Möjligheter att prestationsmäta förbanden

rorde här i stor utsträckning få utn yttp bedömningar
mätmngar.

stället för

Örlogsbas- och bevakningsomr ådesstaber
brlogsbas- oc h bostabernas personella res urser är avpassad me
hänsyn till resp områdes sjöopera ti va betydelse m m. D essa stabers
stabs~ o~h sam ba ndsförband är sa mm ansa tta med hänsy n till lokala
omstand1gheter varför praktiskt taget a lla förband (stab med stabsoch samb an dsför band ) sinsemell an är olika.
Om prestationsmätn ing av dessa förband skall kunna ske måste
krav _\TOE~) för var t oc h ett av förbanden inom va rje förbandsty p
faststa llas. .A ven om detta skulle vara mö j Ii at att genomföra bl ir
inga jä mfö relser kan
vä rd et av prestationsmä tningen beg ränsad
göras med identiskt lik a förband. Normera nde krav för underav del ningarna bö : därför fast~tällas oc h - om det är möjligt - dessa
und_eravde lnmgar presta tiOnsmätas (t e stridsledningstr opp, radios tatwn s~r uP.p o s v). M öjl_i~h eterna att prestationsmät a stabern a på
ann_a~ satt an ge nom kvalificerad bedömning är ytterst beg ränsad då
defm1erad e krav på prestation sförm åga knappast kan fastställas.

dt

Op erationsbas (basbataljon/ -kompani)
Vad .so m i det följande anförs beträffand e basbataljon gäller äve n

re~aratwnsbatalJon. Basbataljon kan icke prestationsmäta s som ba-

tal~onsfö rb~n~. Skälen härför är flera. D et viktigaste är att basbataiJ o n~rn~ 1 VIssa fall är stora och perso nal starka. Det finn s i krigs-

J{ustbevakning sbataljonl -kompani
Samm ansättningen a v dessa förband är beroend e av de loka la förhållandena, varför förband en si nsemellan är olika. Prestation smätning av de enskilda MKB-förbande n i form av kuns~apskontroller
samt, när det gäller radarförband och stridsledningst roppar, prov
111 ed utn y ttjande av simulatorer tord e kunna genomföras.

Torp edbåtsdiv ision
För a tt i deta lj redovisa möjligh eterna att pres tationsmäta et t fartygsförba nd har ett prestation smätningssys tem för en torpedbå tsdivision skisserats (redovisas nedan under "Exempel på vä rdering av
krigsförbands effekt").
Vid arbetet härmed visa de det sig därvid svårt att tillskapa normerande krav p å fö rbandet i allmänhet och p å hu vudtjän ste rna i
synnerh et. Däremot kunde tämligen lätt motsva rande krav för det
enskilda fartyget framtas.

o rgamsatwn ~ n exe m~ e l på bataljonsförban d som inn ehåller upp ti ll

U båtsdivision

niO kompamer av ohk a slag. Detta är en följd av att bataljonern a
sa mm ans~ tts med h änsyn till de operationsbase r de sld l! betjäna.
..Prest~nonsmoätni~g av i bataljonerna in gående kompaniförban d
stoter aven pa . sva ngh eter. Basbevaknings kompanierna uppträder
normalt a~ dn g 1 större förband än pluton; presta tionsmätning av
b~sbevakmngspluton är dock möj lig. Genom summ ering av pluton sva_r~en.a ka n ett värde på kompaniets krigsduglighet erhåll as.
Ovnga l basbataljonerna ingående enheter är rena und erhåll sförband där det bedö ms svårt att kunna formulera målsättningar vars
uppf_~llelse sl~all kunna mätas vid ett krigsförbandsp rov. I många
fall ar det f raga om rena arbeten som skall mätas, t e att lämn a ut
ammunition från ett förrå d eller att reparera en skrovskada. Ma n

Eftersom ubå tarna uppträd er enskilt är det ej lämpligt att pres tation smäta förbandet utan presta tion smä tningen bör inriktas p å den
enskild a ubå ten. D å förbandsstaben icke utövar n ågon taktisk led ning torde man kunna bedöma eller ungefärligen beräkna förbandets stridseffekt genom att summera prestationsmätn ingsresultaten
från i förbandet ingående ubåtar.
Prestation smätning av en repetitionsövan de ubå tsbesättning bedöm s väl kunna utföras; ubå ten to rde vara ett av de marina förband
som är mest lämpat för prestationsm ätning. Samtliga huv udfunktioner (anfall, minerin g, spaning, ub åtsjakt, navigering, förmåga att
undandra sig fien dens ubåtsjakt, skyddstjänst etc) torde väl kunna
mätas och anges med nummeriska värden.
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Min far ty gsflott il j
Normalt uppträder icke en minfartygsflottilj so m takiskt förband
utan i flottiljen ingående minfartyg uppträder enskilt. Flotti lj ens
stridsvärde bör därför utgöras av summan av ingående minfartyg.
Mätning av minfartygets normerande egenskap att på viss tid kunna ombordta en viss mängd minor samt i stort sett oberoende av siktoch väderleksförhåll anden kunna förflytta sig så vä l inom- som utomskärs till ett angivet mineringsområde och där utlägga en minerin g
torde vä l kunna ske so m ett krigsförbandsprov.

Man måste följaktligen vid värdering J.V jag::trens stridseffekt mäta
även den skadeavhjälpande personalens förmåga.
Värderingen av en jagar- och fregattbesättnings krigsduglighet bör
sanno likt ske hu vudsakligen i form av tjänstegrensvisa prestationsmätningar. Sådana bedöms kunna genomföras inom flertalet tjänstegrenar. Fartygets stridseffekt kan därefter anges som ett vägt medelvärde av tjän stegrenarnas prestationsförmåga.

M i nr ö jningsflottiljens stridsvärd får bedömas sedan fartygsvisa
presta tionsmä tninga r genomförts.
Helikopterdivision med basförband
Uppgörande av TOEM för hel division bedöm s vara möjligt oc h
lämp ligt bl a med hänsyn till att förbandschefen har så vä l helikopterflygkompani som helikopterbaskompa ni sig underställd. Normalt
formulerar högre chef uppdragen så att divisionschefen får frihet att
utnyttja divisionen p å lämpligaste sätt för uppdragen s lösande.
Prestationsmätninge n av förbandet torde trots detta behöva göras
på så väl divisions- som lägre ni v å.

Möjligheter att prestationsmäta vissa andra förband
I fråga om motortorpedbåtsdivision torde det vara möjligt att
prestationsmäta förbandet i dess huvuduppgifter - torpedanfall och
minu tläggning. I övrigt bör mätningen inriktas på fartygen.
När det gäller jagar- och fregattdivision kan av samma skäl som
~i digare a~1fö~ t ~ . beträffahde torpedbåtsdivi.sion prestJltionsmätnin g
1cke ske pa d!VlS!Onsplanet. Det kan t o m d1skuteras om mätning p å
fartygsplanet är möjlig, eftersom jagaren (fregatten ) är en så
komp lex organisation.
Erhåller en torpedbåt en träff från en 13 cm granat ell er sprängraket torde följderna oftast bli så all varliga att fartyget måste avbryta striden. De materiella och personella resurserna för att på
stridsplatsen omedelbart reparera skadorna eller mildra deras verkningar är så begränsade att de icke i nämnvärd omfattning kan p åverka enhetens stridsvärde. För ett fartyg med ca l O gånger större
deplacement finns betydligt större möjligheter att reducera eller helt
eliminera följderna av en inträffad skada.
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Exempel på värdering av krigsförbands effekt prestations mätning av torpedbådsdivision

[( riterier på stridsvärde
Torpedbåtsdivisione ns huvuduppgift är enli gt en tänkt TOEM an fallsföretag mot i första hand överskeppningsföret ag. Ovriga uppgifter för förbandet är mineringsföretag samt övervakning och spanmg.
Målsättningen är ifråga om hu vud uppgiften att ku nn a sä nka x
mål i en transportomgång eller konvoj under förutsättning att skj utlägen inom y m från avsedda mål uppnås. Härvid förutsätts att en
torpedträff ge r sänkande verkan. Man måste vidare bortse från den
inverkan som fiendens sjöstridskrafter kan ha på företaget och renodla prestationskravet till ett rent sk juttekniskt krav. Inom a rm en
kan man använda begrepp av typen "skyttebataljon skal l med egna
medel i betäckt (småbruten) terräng kunna slå en framryckande mekaniserad bata lj on", eftersom man ha r en vä l defini erad fiende (mekaniserad bataljon).
För sjöstridskrafterna kan fiendens sammansättning (transportomgång, närskydd, fjärrskydd) variera inom så vida gränser att ett
sådant förfarande icke är möjligt. Det är därför lämpligare att vid
utformningen av förbandets målsättning bortse från eventuell a fjärroch närskyddsstyrkor.
Att praktiskt t ex genom en torpedskjutning, utröna en torpedbåtsdivisions stridseffekt är ogörligt av följande skäl:
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Som regel reptitionsövas varje år endast en rote om tre torped bå tar.
Antalet som målfartyg för torpedskjutningar tillåtna fartyg som
är rustade är så litet att ett tillräckligt stort m ålförband icke kan
åstad kom m as.
Mätnings- och protokollorganisationen blir omfattande.
Förbandschefens inflytande på resultatet blir stort.
Man får i stället inrikta sig på att söka mäta den enskilda torpcdbåtens förmåga att genomföra ett torpedanfall. Detta skulle exempelvis kunna ske som fartygsvisa skjutningar mot ett målförband om
minst två fartyg, d v s i princip samma övningsuppläggning som v id
torpedbåtarnas nuvarande tävlingsskjutning med torped. Mot detta
talar att man för att erhålla ett riktigt statistiskt underlag måste
göra ett antal skjutningar.
Att genomföra tre fartygsvisa skjutningar mot ett må lförband tar
från det övningen börjar tills torpederna bärgats storleksordningen
tre timmar under förutsättning att varje torpedbåt skjuter två torpeder. Att under en krigsövning hinna med mer än en skjutning/fartyg är bl a mot bakgrund av målfartygsfrågan - även andra förband erfordrar målfartyg för sina prestationsmätningar - ytterst
tveksamt. Om endäst anfallsövningar genomförs kan sannolikt varje
torpedbåt i roten hinna med minst två anfall under tre timmar. Som
mått på eldledningsarbetet kan tas antalet "blockeringar" (tillfällen
då enligt eldledningen torpedsalvan passerar ett mål).
Anfallsövningar ger en uppfattning om i huvudsak endast eldledningsarbetet. Blott genom skjutning - och helst av fullsalva -- erhåller man kontroll på hela torpedvapensystemets stridseffekt. Trots
att man icke erhåller ett statistiskt riktigt underlag bör man låta resultatet från en torpedskjutning ligga till grund för värderingen av
torpedbåtens förmåga att lösa sin huvuduppgift. I viss mån torde en
kompl etterande kvalificerad bedömning kunna ersätta den statistiska
bredden hos underlaget.
I fråga om mineringsförmågan är det förhållandevis lätt att ta
fram kriterier på stridseffekt. Tider för ombestyckning och minombordtagning kan mätas. Fällningsnoggrannhet kan likaså uttryckas i
siffervärden med tämligen enkla mätmetoder.
A ven förm ågan till spaning torde va ra möjlig att mäta. Härfö r
krävs dock sannolikt en mera omfattande kontrollorganisation innefattande protokollgrupper på ett stort antal målfartyg m m. Spa-

204

ningsuppgiften bedöm s vara den minst viktiga av torpedbåtens uppgifter, vilket motiverar att man - eftersom den för prestationsmätningar disponibla tiden är begränsad - icke gör någon mätning a v
förmågan att lö:Ja spaningsuppgiften.
Prestationsmätning bör diremot genomföras inom några av "stödfunktionerna" nämligen navigc;--ingsförmågan, förm ågan att avslå
luftanfall samt eventuellt uppträdandet vid krigsförröjningsplats.
N a vigeringsskickligheten - uttryckt i förmåga att inom en viss
tidrymd genomföra en angiven längre förflyttning inomskärs bedöms utan problem kunna mätas i samband med andra mätningar
eller företag inom krigsövningens ram. Här finns goda möjligheter
att få fram ett tämligen brett underlag för ett omdöme om förmågan att säkert tJ. sig fram i våra skärgårdar.
När det gäller förmågan att avslå luftanfall kan detta mätas genom skjutning mot luftmåL Tyvärr disponeras i dag icke tillräckligt
kvalificerade (radiostyrda) målflygplan eller -robotar för att man
skall få en säker uppfattning om luftförsvarsfö rmågan mot stridsflygplan och robotar.
Kravet på ett korrekt statistiskt underlag innebär att ett antal
skjutningar måste genomföras. Här kommer kostnadsaspekterna in
eftersom zonrörsammunitionen är tämligen dyr. Luftvärnsskjutningar kan - om skjutområdet är fritt från handelsfartyg - som regel
genomföras snabbt, varför tillgången på provtid icke behöver vara
gränssättande för hur många skjutningar som kan göras. Om eldledningen är så konstruerad kan eventuellt en del skjutningar ersättas
med simulerade anfall eller eldningsövningar mot kvalificerade må lflygplan (stridsflygplan).
Om man önskar värdera fartygs uppträdande vid krigsförtöjningsplats torde detta kunna ske som en kombination a v mätta värden,
t ex tid för maskering, och bedömda, som maskeringens effekt.
Kombinationen av mätningar och bedömningar torde vara genomgående vid alla prestationsmätningar. D e uppmätta numeriska värdena måste alltid jämföras med en kvalificerad befattningshava res
omdöme.

Exempel på prestationsmätningsprogram

Torpedtjänst
Provet består av två delar
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torpedombordt agning och klargöring för sk jutning
torpedskj utnin g.
Första delprovet sker i bas vid krigsförtöjning splats. Fyra torpeder tas ombord och klargörs. Dels mäts tider, dels vä rderas utförd a
arbeten. Provet ko mpletteras genom kunskapskontro ller på väsentliga avsnitt inom tjänsten, t e stridsspetsens klargöring, säkerhetsföreskrifter.
Andra delprovet har en upp läggning som ungefärligen motsvarar
torpedbåtarnas n u varande t ä v lingssk jutning om Norgepokalen, d v s
från ett utgångsläge inomskärs skall torpedbåtar uppsöka och an falla ett må lförband. A ntal erhållna träffar, använd tid, sa mt om dömen om ordertermino logi etc utgör grund för värderingen.
-

Mintjänst
Provet består av tre delar
ilandtagn ing av tuber och torpeder samt ombordtagnin g av min o r
- minfällning
- ombord tagning av tuber och torpeder.
Delprov l och 3 innebär kontroll av att arbetena hinner genomföras inom målsättningens tidsramar. Tidsuppgiftern a komplette ras
med kunskapskontro ller samt omdömen om arbetets kvalitet.
Delprov 2 innebär kontroll av att minorna fäll s på rätta platser
(rätt fä llningsintervall etc). Kontroll sker dels und er fällningen om bord p å fällande fartyg , dels efter minfällningen på fällningsplatsen .
Siffervärdena kompletteras med omdömen om personalens agerand e.
N a vigerin gstjänst
Provet består av förflyttning inom skärs un der mörker i såväl belyst
som obelyst led en viss sträcka (storleksordnin gen 75 distmin) med
en medelfart av 25 knop. Navigeringsorg anisa tionens arbetssätt m m
bedöms.
Provet kan utföras samtidigt som t e prov i mintjän st.
Artilleritjänst
Under förflyttning utomskärs utsätts fartyget överraskande fö r
luftanfall av flera flygplan i tät följd (event uellt från olika riktningar). Tid mäts från upptäckt till eldöppning m m. Antal träff
(zon rörskrevader) registreras. Siffervärdena kompletteras med bedömningar (omdömen) om personalen s kunskaper m m.
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Fö r att erhå ll a statistisk bredd eftersträvas fl era skjutningar.
Uppträdande v id krigsförtöjning splats
Fartyget beordras under mörker gå til l krigsförtöjning splats,
maskera och anordna bevakning.
Kontroll gö rs a tt angivna maximitider innehå ll s. Dessa uppgifter
kompletteras med omdöme om arbetets kvalitet, personalens kun skaper etc. Eventue llt kan kontroll även ske av den perso nliga skjutskick ligheten exempe lvis vid en fä ltskjutning.
Allmän stridstjänst
Omdömen om besättningens kunskaper och färdigheter so m icke
kunnat mätas vid andra tjänstegrensvisa prov, kan i mån av resurser
kompletteras med prov i t e brandsläckning , fartygskännedo m , sjukvård. Detta kan kompletteras med yrkesvisa prov för vissa personalkategorier t e radiote legrafi ster.
Behov av resurser för prestationsmätn ing
Ovan skisserade prov bedöms kräva följande tidsram för en torpedbåt:
Prov

------------ ----

Al;tall

Anmärkning

2

V id kfp . Ka n ske som ett und er h)i !l stjän stmomcn t in om krig söv ningen (KO). Bör ske und er
mör ker.
Kr:ive r må lförba nd oc h rorpedbärgare . Kan utföras und er dager ell er mörk er.

2

Ka n ske som uh-mom in om KO (mörker)
Ex kl förfl yttningar. Kan ge nom föras samt id igt
av sam tli ga tb (som ett mincringsfö retag). M.örkcr.
Kan ske so m uh-mom inom KO (mörker).
K.an kombin eras med t e minrjän stprovet.
Tnom tid sramen rym s flera anfa ll.
Ka n ske i a nslutni n g till något för etag som genomförts in o m ramen för KO (mörk er).
Erforde rli g tid är beroe nde a v omfattn in gen a v
pro vverksamh eten. Vissa prov av befattnin gs pro vs kar aktär kan ge nom föras före KO -perio d en.

tllll

l

Torpedtjä nst
d elprov 1

-

delpro v 2

Mintjänst
d elprov 1
- d elprov 2

'h

- delprov 3
N a v igerin gstjänst
Artill eritj ä nst
Uppträd a nd e vid kfp

2
3
1/e
2

Al lm ein strid stjän st

l Summ a

13

Exk lu si ve prov i allmän stridstjän st.
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Normalt repetlttonsövas tre torpedbåtar vaqe ar. Bedömningsv i
kan ett prestationsmätnings chema av ovan skisserad omfattning ku n
na genomföras för dessa tre torpedbåtar inom ramen för en krigs
övning. E n noggra nn deta ljplanl ägg nin g erfordras emellertid in t
minst med hänsyn till övriga förb ands krigsförbandspro v. M ålresur
se rna kan exempelv is förutses bli hz.rt utn yttjad e.
So m objektiv bedömare bör på va rje enh et finna s en med torped
bå tstj ä nsten vä l förtrogen office r. Härtil l bör icke någon av besätt
ningen uttas uta n denn a verksamh et bör ombesörjas av en utOm
ståe nde p erson. Om den krigsplacera de rorpedbåtsdivisionsc hefeJ
fullgör repetition söv ning bö r denne icke ifrå ga komma, han är eljest
lämplig. C hefen för det fredsrus tade förband et bö r då i stället utses

Rapportering och uppföljning av krigsförbandsprov
Rapporteringen syftar till a tt för vede rböra nd e chefer (myndigh eter) k largöra krigsförbandets förmåga att lösa o lika uppgi fter .
För "o perativa chefer" (OB, MB , COrlB, förbandschefer) ka n
kännedomen om kap aciteten (förmågan) hos de olika förbanden påve rk a k rigsplanl äggninge n.
Fö r " utbildningsa nsva riga chefer" (CM, CO rlB, CKF, förb and schefer) utny ttjas kännedom en om prestationsutfa llet till att un dersö ka p å vad sätt utbildningen - såvä l grundutbi ldnin gen som repetition sutbildningen - kan förbättras.
Härti ll kommer OB (årliga) redovisnin g av krigsmak ten s effek t
för statsmakterna.
Protokollföringen under själva krigsförbandsproven bör v ara tämligen detaljerad . Man bör av protOkollet från resp prov kunna utl äsa
va d den prövade en hete n (sjö mannen, pjäsbesä ttningen, fartyg et etc)
klarat ut och va d den ick e klarat ut . Detta är av intresse för den
chef so m i krig har enhete n sig unders tälld samt för de chefer som
har ansvar fö r förbandsproduktion en.
M h t önskemå let att förh å lland evis detalj erat få klar lagt enheten s
kunskapsmässiga status bör man icke vara bunden till den ti digare
omnämnda femgradiga v ärderingsskalan när det gä ll er att värdera
olik a prestationer. En tiogradig skala bedöm s i många fa ll här vara
lämplig.
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R edov isningen till MB och OB av förb andens effek t skall vara så
översiktlig att det blir möjli gt att överblicka krigso rganisationen s
tOtala effek t. Det är här endast fr åga om tämligen grova vä rd eri ngar; den femgradiga skala n bör dä rfö r utn yttj as.

Exempel på rapporteringssys tem
I pro vkatal ogen med krigsförbandsprov bör för va rje prov finn as
angivet vad so m ska ll mätas samt hur det ska ll protoko ll föras.
Efter genomförda krigsförband sprov sparas protako llen hos vederbö rande fredsutbildningsförb and för att möjliggöra en eventuell
det aljuppföljnin g som und erlag t ex för att ä ndra utbildnin gen.
Resultaten frå n de o lik a krigsförb and sproven samman ställs av
prov led aren i repetitionsövningsra pport 1. Denna uppgörs för den
största enh et (förband) som kan prestationsmätas t ex to rpedbåt,
tjän stegren p å jagare o s v och in sä nds till vede rböra nd e fred sutbild nin gsfö rband.
R epetition söv ningsrapport 1 frå n de olika underavdelnin garna
som incrå
r i ett förband för vilket TOEM uppgjo rts sammanst älls
1:>
•
i repetitionsöv ningsrappo rt 2 och insänd s tjänstevägen nl! den MB
som har förbandet sig underställt i krig. Kopia tillställs CM.
MB rapportering till OB och dennes redovisnin g inför för svarsdep a rtementet redovisas icke här.

Om behovet av försvarsdebatt och försvarsupplysning.
"- - - - Försvarets styrka bygge r p å medborgarnas kun skap .
Bristfällig kunskap leder till negativ ism och osa kligh et, medveten eller omed veten. Man måste fr ån militä rt håll upplysa
om försvaret och föra ut debatten fr ån mässar och facktidningar. Förkla ra, informera, korrigera, kritiser a, gör vad som
helst, men gör någonting! - - - -"
Ämn eslärare U lf Nord ström "Gör någo ntin g!",
Vårt Fö rsva r 1/ 69.
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Litteratur m. m.

STRIDERNA l JAVASJON 1942
H elt ny li gen har en bok mkommir om en av de dystraste kap id en fö r dc a lli erade und er andra vä rld skri get, då sa m ve rk a n mellan strid skrafter ur olika natio ner ä nnu ej va r tillräck li gt övad oc h då bestä mm else r i stor utsträc knin g sa kn ~ 
dcs: "Ba ttlc of th e J a va Sea" a v Da vid Thomas (And re D eutsc h, London 1968;
260 s)
D c inl edand e kapid en ge r en intressa nt inbli ck i fö rspe ler till der japan ska in t räd et i VK 2. Läsare n får i snabb a glimt a r en bild a v s:'tv ä l den go da mater iella
som den höga perso nella sta nd a rd en i den kej se rli ga flottan - ka nske liret on yan se rat, men helt sä kert vä lgrund a t. Särsk ilt intressant ä r jä mförelsen mell a n prestan da för japa nsk a, britti ska och a merikansk a to rp eder. Vidare ger o rga nis ation en a v
m:t rinfl yge t i J apa n intr yc k av stort förut seende, en ga ranti för smidi g sa mve rk an .
U ngefä r ha lva bok en ä r ägnad å t ba kgrund en till sjä lva slage t i J avasjön , d e
sista daga rn a i febru a ri 1942. U tbli ckarna blir stundom rä tt omhna nd c. Så f3. r
exe mpelv is st riderna i Medelha ver 1940-1941 ett helt kapitel. Å a ndra sidan ger
bcränelse n om " Force Z" oc h dess und ergå ng utan fö r K ua ntan å rskilli ga intressanta oc h så vitt beka nt hittills op ubli cerade fakta.
De stora sv3.r ighererna an skapa en funkti onsdugli g ledningsor ga ni sa tion in om
det os tindi ska operati onsom rådet fr ~ mträd e r med skärpa. R edan en sa mordnin g
av ma rk - , sjö- och luftst rid skrafter va r ett relativt nytt behov och va r lå ngtifrå n
till godosett. Så myc ket vä rre bl ev det då an försö ka sa mordna st rid skra fter a v
a ll a slag ur fyra n ation ers kri gs ma kter, den a merikan ska, den bri tt iska, den holländska (Dmc h) och den austra li ska. Ett ge mensam t ko mmand o, ABDA efter
nations initi a lerna , kom dock riii stå nd. D ess högkva rter sa ttes upp i det inre a v
J ava, va r vid en del sa mband ssvå ri ghete r tillkom. Perso nli ga och nat ionel la för rroe nd ekriser sa mt byten p å v issa chefsposter, a llt und er tryck et :n den vä ldi ga
japanska offe ns i v kraften, redu ce rade ytter li gare AB DAs utsikter r iii framg å ng.
Då tid ens tvekamp fl yg- fa rty g få r god belysning, inre ba ra ge no m skildrin gen
av kuantankar asrrofen, utan även oc h kan ske än bättre vid besk ri vnin gen av
"Combin ed Srri kin g Fo rce" och dess framstötar i Ja v asjön.
Se rid ern a vid Ba lik papan oc h krin g Ja va skildra s deta lje rat oc h ge r en god
förställning om de takt iska förlopp en. Bekl ag li gt vis sa knar man sa l!ldom ett ka rtmateria l av sa mma kva litet, där man kan återfinna a ll a näm nda sund , öar, udd ar

Skildringen av själva slaget i J avasjön är utomordentligt deta lj erad och ger en
god bild av de svå righeter, som taktisk ledning av en internationell sjösryrk.1
bjud er. Dena så mycket mer som riden för förberedelser varit så knapp att gemensa mma signa lbestäm melser ej kunnat utfärdas. I detta avsnitt ger skisserna en
god upp fa ttnin g o m fartygens positioner i stridens olika faser. Viss tveksamhet
rå der bet räffande några jagare, men deras rörligher i förhållande till kryssarna gör
dem natu rli gtvis svåra att följa upp. Man måste dock efterlysa jagaren Evertscn,
som redov isas v id slagets början, men som sedan ej avhörs förrän huvudstriden är
över.
E n v iss motsäge lse li gger i påståendet att dc allierade på grund av det stora
antalet torp ed er, som sköts mot dem i slagets första skede, trodde att iven ubåtar
del tog. Läsaren har tidigare fått veta att de japanska torpederna ej lämnade några kölv atten sst rimmor. Möjlighererna att lyssna in torpederna torde varit små
när fartyget höll 25 knops fart el ler mer.
D e sista kapid en erbjuder en fasc in erande skildring av de allierades förrvivlade
kamp och det mod, som v isades i hopplösa situationer. Många ögonvittnesskild ringar ger fram stä llnin ge n li v.
Bla nd de persone r man möter märks kanske främst konteramiral Karel Doorman, chef för Co mined Striking Force, och viceamiral Conrad Helfrich, Comma nd er Nava l Forces (efte r 12/2 -42) samt amiralen sir Tom Phillips, chef för
styrka Z, som mö tte sitt öde uranför Kuanran den 11 december 1941. Däruröver
få r man glim rar av såvä l jap anska som framför allt allierade chefer på olika
ni våer.
Sammanfattnin gsvis kan sägas att Thomas lyckats ge en mycket levande skildrin g av strid erna i Javasjö n och dc händelser, som ledde fram till dem. Förspeler
har dock fått så mycket utrymme att man blir litet överraskad av det abrupta
slutet. Var inspirationen förbrukad eller fick ej boken bli tjockare? Scdan redogörelse lämn ars för stridernas förlopp kunde de t varit trevligt art finna en analys
och en redov isnin g av konsekvenserna. Derta förhållande undanskymmer dock ej
det faktum an vi här har fått en värdefull sammanställning av händelserna i
Ostasie n december 1941-februari 1942.

PIR

CHRONI K DES SEEKRIEGES 1939-1945
av Jurgen Rohwe r och Ger hard Hi.immclc hen. 656 sidor.
Gerhard Srallin g Verlag, O ldenburg 1968.

111.111.

Dc alli erades fön vivlade situ a ti on vint ern 1941-42 framträder kl ar t. Combin ed
Sr rikin g Forcc's upp gifter va r må nga oc h sv å ri gheterna att kr:tftsa mla stora. Der
va r en ga nska krigst rött oc h nedsli tet förband, so m så små nin go m r;ick si n und ergå ng till möres- in i d er sista kä mp a nd e med förrviv la ns mod .

Två kä nda ryska marinhistoriker, som båda tidigare har publicerJ.t undersöknin ga r av vissa ens ta ka avsnitt av andra vä rld skrigets historia, h:n i föreliggande
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bok ;\sradkommit ett upp"b;;svcrk över sjökriget 1939-1945 på alla fronter och
r1 alla hav.
Boken är i hela sin uppläggning ett uppslagsverk, där alla operationer är förtecknade i kronologisk ordning. Läsaren frestas då omedelbart till jämförelse med
tidigare böcker över sjökriget såsom Roskills "The War at Sca" och Morisons
"History of United States Naval Operations". Här föreligger en väsentlig skillnad
i framställningen. De tidigare böckerna har en berättande sti l, som med relativ t
mycket text beskriver händelserna till sjöss. I synnerhet Morison ger dessutom
mycket utförligt den politiska bakgrunden till krigets olika skeden .
Föreliggande bok därcn:ot ger med sin knappa och pregnanta stil enbart fakta .
D:irför är boken just ett uppslagsverk där läsaren kan finna alla fakta för dc
olika händelserna till sjöss. Och någon brist på fakta föreligger sannerligen inte
i denna bok. Här förekommer, delvis flera gånger, över 8 500 fartyg och cirka
3 000 personer med namn. Alla str id er till sjöss, hur obetydliga de än kan ha varit ,
finns förrccknade.
Ovanför varje händelse står med halvfet stil angivet dels datum och dels vilket
geografiskt område som berörs, t ex Nordatlanten, Medelhavet eller Östersjön.
Genom denna uppdelning och rubricering får läsaren en mycket bra bild av omFattningen och utbredningen av sjökriget, som sannerligen spände över alla hav.
Vidare får man just genom denna framstä llning av händelserna en uppfattning om
vilka problem och vilka krav på flexibilitet, som uppstod hos dc sjömilitä ra ledningsorganen såväl hos de allierade som hos axelmakterna. Så kan t ex ena dagen
en tysk hjälpkryssare \ Indiska oceanen uppbringa ett handelsfartyg, som är på
v:ig från Indien till Australien och nästa dag sänker japanska ubåtar några fartyg
utanför Madagaskar. Detta är detaljer i en mycket komplicerad bild av sjökriget,
s3.som de ytterst åskådligt framlägges i boken . Tidigare utkomna böcker har i detta avseende en märkbar brist, eftersom ovan relaterade händelser där hade skildr:lts i tv~ helt olika kapitel, nämligen dels i ett som behandlar tyska hjälpkryssare
och dels i ett avsnitt om jaranska ubåtso;:>crationcr.

tion er. Dc a lli erade s växande öve rl ägsenh et i es kortfartyg oc h -flygplan und er senare d elen av kriget gav so m resultat a tt må nga a nfall mi sslyckades oc h sä nk ningarna av handelsfartyg min skad es.
Men sjökri ge t fördes inte enbart a v tyska ubå tar. D ä rför är boke n oc kså en
verk ligt a llomfatta nd e skildring av sjökrigshänd elscrna.
Kri ge t i Stilla Ha vet har sin rätt visa a nd el i bokens inn ehå ll äve nso m dc tidi ga re kansk e mindre kända och oftast und erskattade insatse r so m ita lie nska och
sovjet iska marin erna gjorde p å olika kri gss kådeplatser.
Givetvis ligger ett mycket omfattande fo rsknin gsa rb ete av författarna bakom
detta ve rk. M ånga länd ers officiell a publikation er över sjökri get, memoa rer av
kri gsde ltaga re sa mt krigsda gböcker, sä rskilt fr å n tyska enh eter, har var it v:irdcful la käll o r för boken. D ess utom har fakta insam lats genom ett mycket giv and e
samarb ete med olika länders krigshi stOri ska av de lnin gar och med otaliga krigsdeltaga re inom såvä l ax elmakternas som dc al lierad es örlogs- och hande lsfl ottOr.
U tförli ga reg iste r öve r person- oc h fart ygs namn, konvo jer och r:ick namn för
operation er är rill stor hjälp vid a n vä ndnin g av boken.
"Chronik des Seckricgcs" är ett oumbärl igt sta nd ar dverk för a ll a som är intresse rade av kri ge t ti ll sjöss under a ndr a vär ld skri ge t.
L L

I "Chronik des Sce!,riegcs" intar naturligt nog de tyska ubåtarnas operationer
ett mycket dominerande utrymme. Ubåtskriget var ju till sitt omfång och sin betydelse det allt annat överskuggande inslaget i sjökriget. Olika konvojoperationer
beskrivs utförligt med angivande av deltagande enheter. I tidigare böcker har
oftast endast ang iv its vilka ubhar, som sänkte fartyg. "Chronik des Seekrieges"
innehåller uppgifter om alla deltagande ubåtar, vilket är en mycket välkommen
utökning. Härigenom kan man t ex följa en viss ubåts deltagande i striderna, hur
båten förflyttade sig mellan konvonjerna och hur den ingick i olika grupper, som
låg på väntepositioner och på sök lin jer. Mycket detaljerat anges hur båtarna sammanförs till grupper, insäas mot en konvoj, själva anfallet mot konvojen och därefter upplösning av ubåtsgruppen med båtarnas slutliga dirigering mot basen eller
event uellt till en förrådskomplettering till sjöss.
Läsaren kan i boken finna beskrivningar av de stora "klass iska" konvojoperauoncrna men även ~ för första gången - av många misslyckade tyska opera-
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Hon skall hålla tätt om man skall trivas ...
Aven till synfJS hopplöst gistna och spru ckna båtar bli efter en
rätt utförd FARM-beh andling absolut täta.
FARM nr 100 ä r i pastakonsistens och användes vid tätning av
svå rare läckor. Efter tätning med FARM nr 100 bör hela båtbotten strykas med FARM 50. Färg: svart. Spacklas.
Farm nr 80 är till sin konsistens halvflytan de och användes vid
tätning av lä ckor i nåt och bord läggning . Efter tätning med
FARM nr 80 bör he la båtbotten strykas med FARM nr 50. Färg :
svartbrun. M å las el ler spacklas .
FARM nr 50 är en tätningsfä rg avsedd för hel bottenstry kning.
Färgen tätar då samtid igt små läckor, som äro svåra att upptäcka.
Färgen är en utmärkt grundfärg och bör bestrykas med FARM
skeppsbo ttenfärg. Tä c k yta 5 m2 per kg. Färg : svartbrun. Torkt id:
l -2tim .
FARM SKEPPSBOTTENFÄRG är en giftfärg som effektivt förhindrar a ll växt lighet. FA RM skeppsbo ttenfärg kan med fördel användas även på icke FARM-beh andlade båtar. Tä ck yta 12 m2
per lit. Torktid : 1-2 t im. Färg : Koppar.
=-FARM sä ljes av al la vä lsorterade färg- och skeppsha ndlare -
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