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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 1/1969 

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 års
berättelse för 1968 i vetenskapsgrenen "Robotteknik" betitlat "Ma
rina 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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KUNGL 
ORlOGSMANNASÄllSKAPET 

Meddelande 
Nr 2/1969 

Ordinarie sammanträde på Kungl Sjökrigsskolan, Näsby 
den 5 februari 1969. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Sammanträdet hölls i närvaro av 15 hedersledamöter, 50 ord
narie 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 

148 

HEDERSLEDAMOTEN 
B WESTIN Marinens framtid 

Sammandrag av anförande vid Kungl Örlogsmannasällskapets 
sammanträde 5/2 1969 

Marinens huvuduppgifter i totalförsvaret i dag såväl som i fram
tiden är att i samverkan med andra stridskrafter avvärja anfall över 
havet. Kungl Maj :t allmänna riktlinjer för den långsiktiga utform
ningen av krigsmakten kan icke tolkas på annat sätt. En viktig upp
gift är även att skydda de sjötransporter, som behövs för vår för
sörjning och för våra militära operationer. Mot bakgrund härav 
måste marinens utveckling betraktas. 

Marinens stridskrafter måste sålunda kunna bekämpa en angripa
res sjötransportmedel och sjöstridskrafter och därigenom åstadkom
ma sådan effekt att den kan klara sin andel av försvaret mot inva
sion och förhindra verkan mot vår sjötrafik. Den sistnämnda upp
giften 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 stridskraf
ter, 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 Sovjet
unionen 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 stän
digt 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 på
verka läget i Östersjön, främst i vad avser beredskap mot överras
kande företag. 

Östersjöländernas fiskeflottor, främst öststaternas, har under se
nare år genomgått en snabb utveckling såväl ifråga om fartygsstor
lek som fart och kan utgöra en avsevärd kapacitetsökning för över
skeppningsopera tioner. 

Man ökar inte bara slagkraften hos övervattensfartyg. Ubåtar 
byggs för att bekämpa såväl över- som undervattensfartyg. Kärn
vapenbestyckade 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 möjlig
heterna 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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Utdock ning av sväv fa rkost frt!ln amerikanska landstignin gsfartyget 
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 svä
varområdet och bärplanbåtar finns i stort antal för främst flod
transporter. Här pågår en utveckling mot stridsfartyg. 

Förenta Staternas flotta är byggd kring en kärna av kärnvapen
bestyckade atomubåtar och kring hangarfartygsgrupperna. Nya far
tygstyper 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 vapen
system kan det lilla fartyget göras effektivt även mot det stora. 
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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 kompen
seras genom rörliga enheter, som skulle kunna kraftsamlas till hota
de 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 eko
nomiska 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 be
hövs för att lösa uppgifterna. 

Vi har väl genomarbetade projekt för att fortsätta ersättnings
byggnad med effektiva torpedbåtar, de utprövade Spica-båtarm 
Detsamma gäller ersättningen av det tunga kustartilleriet liksom 
materiel för rörliga förband vid kustartilleriet. Studier och forskning 
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 utnytt
ja 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, tor
peder, 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 fram
åt i tiden och därmed uppstår vår oro. Vi ser framför oss allt mindre 
möjligheter att i framtiden - och den ligger nära - lösa våra upp
gifter. 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 för
sökt 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 sena
re 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 fram
sprungen 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 ut
forskningen av havet kommer att leda till en explosionsartad ut
veckling. 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 kust
ägaren 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 män
niskan 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 nöd-
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vändigt att göra omvärdering av kustens betydelse. Kuststräekot 
som nu kanske förefalle~ sakna intresse, kan bli betydelsefulla ge
nom att de har en kontmentalsockel, som har stort exploaterings
värde . 

. 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 om
råde 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 handlingsfrihet 
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 re
surser för att undersöka olika utvecklingslinjer. D v s man behöve1 

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 !5 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 marin
plane~s grundtanke och skapa handlingsfrihet för att kunna följa ut
vecklmgen 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 gö1 

det moJhgt att t fraruttden ha sa gott underlag för beslut, att så klok~ 
beslut kan fattas att de leder till ett effektivt handlande. 
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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 mi

litiirtelmis.'c:a utvecklingen, vilka risker för neutralitets

hän.'mingar, som kan föreligga vid en konflikt i vår 

närhet samt vilka krav, som då måste ställas på mari

nen. slutsatsen är att behov av marina förband kom

mer att öka i framtidens neutralitetsförsvar. 

Vårt försvar måste vara så uppbyggt att vi kan värja oss vid an
grepp från främmande makter. Det måste vara starkt för att ge rim
lig 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 krif-
förande. 

K ra ven på de neutrala staterna har successiv t skärpts, sedvanL
reg ler har om vandlats till ri ttsregler. De i dag gällande fick sin slu t
giltiga utformning genom 1907 års Haagkonventioner, där huvu c 
pnnC!perna var 

det neutrala territoriets okränkbarhet, 
den neutrala statens 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 bcmirkelse - sk i l jas fr å 1 

begreppet neutralitetspolitik. Neutralitet innebär att en stat står utaJ 
för ett pågående 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. 

Neutralitetspolitik är å a ndra sidan ett begrepp som saknar fo] l,
rättslig betydelse. För vår del torde begreppet innebära att de 
"neut ralitetspolitik" vi för i fred ger oss ökade möjligheter att för b 
neutrala under krig i vår närhet. 

Den svenska neutraliteten är emellertid inte, ti ll skillnad fr ån 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 L
des helt beroende av 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 handelspolitik inledningsvis gynnade tyskarna. Geno1 1 

tyska påtryckningar tvingades vi till avsteg fr ån neutra litetspolin 
ken . Vi gav Tyskland neutralitetsvidrigt understöd exempelvis ge 
nom att "acceptera" de tyska mineringarna på svenskt vatten vi. l 
.Falsterbo, genom att de svenska fyrarna i Oresund släcktes och kan 
ske främst genom den svenska mineringen i Kogrundsrännan so1 
hindrade fri genomfart genom Oresund. Ä andra sidan få r man int · 
glömma alla insatse r som gjo rdes under en pressande neutralitetsvak 
för att hävda vårt oberoende och skydda sjötrafiken p å svenskt w 
ritorialhav. 

Vid krigsutbrottet 1939 förklarade sig Sverige omedelbart net 
tralt. Under vinterkriget lämnade vi dock ett sådant stöd till Finlan l 
att neutraliteten kan ifrågasättas. Och vi tvingades ånyo till avste .~ 
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Under krig såren utgjorde konv ojeringsuppdragm en bety dande del 
av neutralitetsvakten. 

från neutraliteten efter hå rda påtryckningar från Tysk la nd. Exem
pel på detta är genomtransport av Engelbrechtsdi visionen, transi~~
ringsavtal et för transporter på svenska järnvägar och ty ska SJO

transporter på svenskt vatten. . 
När Ty sklands militära motgångar började "kompen se rade~' v1 

för våra avsteo- från neutraliteten genom att säga upp tran sltenn gs
avtalet och igå~1gsä tta utbildningen av dan ska och norska f lyktingar 
till hjälppoli se r. 

Händ else rna under andra vä rld skr ige t visar vi lka 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 neutrali
tetsvakt. Aldrig tidigare har det svenska folket så p åtagligt t vingats 
inse att neutraliteten inte inn ebär passivitet utan stor aktivitet av 
den som vill hävda sin rätt. Det finns skäl att citera Per Ed vin 
Skölds 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 försvarsutgifter 

Under hela efterkrigstiden har behovet av ett starkt försvar betrak
tats som en nödvändig förutsättnin g för alliansfrihet. Den inrik es
politiska debatten har ofta rört frågan hur starkt försvaret behövet 
vara, men försvaret som grundförutsättning för alliansfrihet har int 
allvarligt satts i fråga. 

Neutraliteten i försvarsutredningarna 

Efter andra världskrigets slut befann sig Sverige bland de få län
der som inte nedrustade. Försvaret var då relativt väl avpassat för 
neutralitetsförhållanden. 

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 äng
mng 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 s
ram bör utgå ur organisationen bibehålls under fyrårsperioden. Kost
nader för omsättning av sådana enheters utrustning måste emellertid 
undvikas". 

Eftersom invasionsförsvaret samtidigt gavs högsta prioritet inn e
bar detta att de enheter som främst kan verka under neutralitet blev 
satta i andra hand . 

.. OB ut~ic~ i sin u.tr.edning (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 in

ledningen 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". 

158 

I OB 65 utgår OB från dels den allmänna målsättningen för total

försvaret där det bl a heter att 
"Totalförsvarets främsta uppgift är att vara så förberett för kri

get att det verkar fredsbevarande. - - --
Det skall ge uttryck för vårt folks vilja att bevara landets fri

het----". 
dels från målsättningen för krigsmakten som anger att 
"Krigsmakten skall kunna avvisa kränkningar av vårt territorium 

i fredstid samt under krig mellan främmande makter varunder Sve

rige är neutralt". 
OB ansåg att det militära försvaret skulle ges en sådan utform

ning, "att det i varje tänkbart läge ger stöd åt denna alliansfria ut
rikespolitik och därmed bidrar till att vår handlings frihet bevaras" . 

"Neutralitetstillstånd" behandlas mycket kortfattat under en sär
skild 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, patrulle

ring, väpnad kontroll, visitering och avvisning samt för skydd av 
sjöfart". 

OB påtalar också det av 1963 å rs för sva rsbeslut uppskjutna stä ll
ningstagandet angående ersättningsbyggnad av eskortenheter. Ersätt

ningsbyggnad 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 är a v sedda främst för neutralitetsförsvar ut
går i de lägre ramarna. 

1967 anmodade för sva rsutredningen OB att företa ytterligare ut
redningar. 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 kombi
nationer bättre jämtsättningar att kunna avvisa kränkningar". 

OB bedömde dock inte våra möjligheter att verka und er neutra

litet 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 
neutralite t mot kränlmingar från varje främmande makt såväl 1 

fredstid som under pågående krig el ler som förspel till mot oss rik
tade krigsföretag". 

Försvarsutredningen kon st::ttera r också att "Aven om N ordeuro
pa ... dras in i en leonflikt i Europa mellan stormakterna, behöve1 
detta förhållande inte oundgängligen beröra Sverige". 

Försvarsutredningen bedömer alltså neutralitetss itua 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 återspeglat 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 försvarsutred
ning avgivit, vilket legat till grund för för svarsbeslutet 1968 , har 
givit neutralitetssituation en sådan vikt att en ändring borde komm a 
till stånd . 

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 miljö 
än den de är tillkomna för. 

Den tekniska utvecklingen medför också att militär materiel blir 
förhållandevis allt dyrare, samtidigt som tiden för framtagning av 
nya vapensystem ökar. För att kunna disponera ett tillräckligt stort 
antal enheter under neutralitet kan detta komma att inn ebära att vi 
i framtiden måste ändra avvägningen mellan kvan titet och kvalitet, 
särskilt mot bakgrunden att ett ingripande vid en neutralitetskränk
ning ofta är ett psykologiskt problem snarare än ett militärt. Det är 
sa nnolikt fördelaktigare att snabbt ingripa med en mindre kvalifice
rad enhet än att inte ingripa alls. 

Den skeppsbyggnadstek niska utvecklin gen sker efter två hu v ud-
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Amfibiekrigföringen utvecklas snabbt. - Svävare typ SBN 5 och landstignings

fartyget FEARLESS. 

linjer, den ena med deplacerande eller planande skrov där uth ållig
het och förmåga att bära vapen prioriteras och den andra med svä
vande skrov där fart och framkomlighet prioriteras. 

Svävare har fart och framkomlighet som vida överträffar de kon
ventionella fartygen. Det är därför främst tidsfaktorerna som 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 lastförmåga förbättras och fly
tande helikopterplattformar blir mer vanligt förekommande. Främ
mande nationer kan således ytterligare komma att utn yttja sina beli
koptrar i spaningsföretag. 

Förbättrade egenskaper kan också göra helikoptrar mer använd
bara för uppgifter i vårt neutralitetsförsvaL 

Inom vapensektorn kommer torpedutvecklingen att medföra ökad 
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fart och ökat skjutavstånd. Detta innebär att ubåtar kan uppehåll z 
sig långt ute till sjöss och ändå beskjuta mål innanför en territorial 
havsg räns. För vårt neutralitetsförsvar innebär detta ökade krav p2 
ubå tsjaktresurser. 

Handelsfartygsutvecklingen 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 framtiden att ha stor betydelse vid 
identifiering. Förbättrade prestanda . hos radarstationerna ökar vis
serl igen våra möjligheter till övervakning, men vid en kränkning a\ 
vårt territorium måste identifieringen " på platsen" tillm ätas stor 
betydelse. 

Nya underva ttensspaningsmedel utvecklas successivt, men inom 
överskådlig framtid erfordras hydrofonutrustade fart yg och heli
koptrar för att upptäcka och lokalise ra ubåtar i uläge. 

Tidskravet vid informationsöverföring ökar i samm a takt som 
stridskrafternas fartresurser ökar. Rapporter om kränkningar från 
enheter till sjöss och order från ledningen i land måste kunna utväx
las snabbt och säkert. H öga krav måste därför ställas på sambands
nätens prestanda. · 

På frestningar på marinen under neutraLitet 

R edan under fredsförhå ll anden förekommer kränkningar av vå rt 
territorium a v så väl öst- som västmaktsstridskrafter. Vid en stor
maktskonflikt i Nordeuropa är kränkningsrisken väsentligt större. 
De krigförande kommer med a ll sannolikhet att pröva o li ka metoder 
att skaffa sig fördelar genom att utnyttja vårt territorium. De kom
mer sannolikt också att bedöma motpartens för- och nackdelar med 
detta. I ett sådant läge kan bristande förm åga att avvisa kränk
ningar få all va rliga följder. 

Haagkonventionernas (1907) bestämmelse att den neutrala staten 
skall insä tta "alla till dess förfogande stående medel" för att avvä rj a 
kränkningar måste - en ligt fo lkrättslig sakk unskap- tolkas så at t 
avsaknad av militära maktm edel inte är ett godtagbart skäl - ur 
internationellrättsl ig synvinkel - att tillåta kränkningar av något 
slag. Om vi underlåter att söka avvä rja kränkningar kan detta tol
kas som oförmåga att hävda vårt oberoende och således medföra att 
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någo n av de krigförande angriper oss med motivet att skydda sina 
egna intressen. Ur såväl militär som politisk synvinkel ä r det därför 
mycket viktigt att vi har tillräckliga resurser för att kunna avvisa 
alla typer av kränkningar av vår neutralitet. 

Neutraliteten kan givetvis komma att kränkas på många olika 
sätt - mer eller mindre allvarligt - avsiktligt eller oavsiktligt, på 
flera platser samtidigt och under långa tidsperioder. Dessa kränk
ningar kan så ledes medföra sto ra påfrestningar på de ma rina för
banden efter hela kusten. 

Det är in te möjligt att göra en fullständig förteckning över a lla 
tänkbara kränkningar av vårt sjöterritorium och därav följande på
frestni ngar. Det följande måste därför ses som exempel på typer av 
påfrestningar på marinen som kan bli aktue ll a under nutralitet. 

11 

Gränskränkningar kan förekomma om stridd1andlin ga r före tas 
av de krigförande gen temot varandra nära utanför vårt territo
num. 
En av de krigförande parterna kan utföra stridshandlingar mot 
motpartens handels- eller örlogsfartyg då dessa be fin ner sig, lega l t 
ell er illegalt, på svensk t sjöterritorium. 
Endera av de krigförande kan utföra stridshandlingar mot 
svenska fa rtyg som befinner sig till sjöss på eller utanför vå rt 
sjöterritorium. 
Anfall kan insättas från svenskt sjöterritorium av en krigförande 
part mot motparten, utan att svensk t territorium därför har ut
nyttjats som bas. 
En krigförande part kan minera på svenskt sjöterritorium t ex 
i O resund eller Åland s hav i a v sikt att hindra motpartens genom 
fart. 
Krigförande kan uppbringa handelsfartyg på svenskt sjö ter rito
num. 
Krigförande makt kan försöka frita a v motparten uppbringat 
fartyg vid passage på svenskt va tten, t ex i Oresund . 
Krigförande kan försöka föra uppbringat svenskt fartyg på 
svenskt vatten genom Oresund. 
Krigförandes eller andra neutra la staters handels- och örlogsfa r
tyg kan bryta mot svenska lagar och förordningar (t ex sjötrafik
k ungöre lsen, till trädeskun göre lsen, skyddsom rådes k un gö re l sen 
eller tullstadgan) . 
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Flyktingar från främmande territorium kan passera in på svensk 
sjöterritorium. 
Krigförande makt kan tänkas försöka röja av motparten utlagd, 
min eringar på vå rt territorium , under före vä ndning a tt vi själv, 
inte t illräckligt snabbt och säkert vidtagit erforderliga å tgä rdeJ 
- d v s inte kunnat uppfylla våra förpliktel se r. 

F lertalet 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 hävda neutra 
liteten, utan kan också av ena krigförande parten komm a att betrak 
tas som neutralitetsvidrigt understöd åt motparten. Detta kan i sir 
tur föranleda repressalier vilka i sin 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 spelar dock 
ganska liten roll vilket som är fallet eftersom båda typerna av 
kränkningar måste avvärjas med alla till buds stående medel. D et 
torde dessutom i de a llra fl esta fall vara omöjligt att konstatera 
vilket som är fallet . Om de krigförande märker att oavsiktliga 
kränkningar inte åtgärdas fr ån vår sida är detta lik a allvarligt som 
att d e avsiktliga kränknin garna - t ex i syfte att pröva hållbarh e
ten a v vå r neutralitetsförklarin g - få r ske opåtalade. 

Förutom ovan påtalade direk ta neutralitetskränknin gar kan vi 
komma att utsättas för a llvar liga politiska påtryckningar 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 möjligheter att stå emot p å tryckningarna. En 
sta rk krigsmak t - integrerad i ett starkt totalförsvar utgör den 
bästa garantin för att vi ska ll kunna uppnå vårt politisk a mål -
att förbli neutrala. 

Om en främmande makt a v någo t skäl önskar försvaga det svens
ka samhället och därmed försvaret eller tvinga oss till eftergifter 
kan avspärrning tillgripas. Avspärrning kan innebära att huvudde
len av vår import stryps. Detta kan ske i form av ubåtsanfall mot 
vå ra handelsfartyg ell er minfällning i de leder som utnyttjas av 
importsjöfarten. Under neutralitetsförh ållanden kan detta vara ak
tuellt om en dera av de krigförande vi ll öva påtryckningar mot oss 
eller minska vår motståndskraft som förberedelser för ett planerat 
anfall. Om avspärrning sker genom att vår sjöfart anfalls p å Atl an
ten eller Nordsjön 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 insättas mot är då 
Sovjetunionen önskar hindra vå r import västerifrån genom anfall s
och mineringsverksamhet i Skagerack och Kattegatt. 

Om en krigförande makt önskar minska vår motståndskraft på 
Gotland, kan detta ske genom anfa ll mot vå ra förstärknings- och 
underh ållstransporter till ön. Marina fö rband måste i så fa ll in sättas 
till skydd av dessa transporter. 

Kvalitativa krav på marina enheter 

D e övervattensfartyg som skall utn yttjas i neutralitetsförsvaret 
måste ha v issa grundläggande prestanda. De måste kunn a uppträd a 
i de fl esta vädersituationer och ha tillräcklig uthålligh et. D e måste 
också ha god navigeringsutrustning och sådana fartresurser att de 
kan eskortera snabba handelsfartyg och genomföra snabba omgrup
peringar, samt ha en bestyckning som medger graderad insats. Detta 
innebär att va rningsskott, icke sänkande verkningseld och sänkand e 
verkningse ld skall kunna avges. 

Utöver örlogsfartyg kan helikoptrar användas, genom att de med 
sin närvaro kan förhindra att kränkningar kommer till stånd. I sjö
fartsskyddet kan helikoptrar utny ttjas för att sä tta ombord personal 
på handelsfartyg för bevaknin g, lotsning eller visitering. Helikoptrar 
har dock en begränsning genom att de har små möjligheter a tt till
gripa vapenmakt mot övervattensfartyg. 

Av marinens nuvarande enheter ä r jagare, fregatter och torped
bå tar de lämpligaste för neutralitetsförsvar. Om svävare i framtiden 
bedöms komma att uppträda vid vår kust kommer övervattensfar
ty 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 ing. 
Ibland kan också flera enheter med låg fart ersätta en med mycket 
goda fartresurse r. 

Ett grundläggande krav under 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 
ligga 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 stor 
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 på 
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 har 
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 patrull
fartyg 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 an
talet 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 på 
grund av variationer i salthalt och temperatur. Detta ställer höga 
k ra v på utrustning för lokalisering a v ubåtar. Ubåtarnas ökade mot
ståndskraft mot undervattensdetonationer och deras ökade farter stäl
ler 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 im
portsjöfart 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 bevak
ningssystemet erfordras kontrollerbara minor och lämpliga enheter 
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för vapeninsats, främst patrullfartyg med artilleri- och ubåtsjakt
utrustning. 

Neutralitetsförsvaret kräver således fl era typer av ubåtsjakten-
heter: 

fartyg. med f~dlständiga vapen system, goda fartr esurser, vapen
urha11rghet, vaderoberoende och möjligheter till st ridslednin g och 
sa mband, 

helikoptrar för att nå erforderlig snabbhet vid insats 
beva!<ningsenh eter för kontinuerlig övervakning av,viktiga k ust
avsnitt . 

.. I de omr~den l.~ngs ku sten som är särski lt viktiga ur invasion s
[o rs.;arssynvm~el ar fasta sp~rr~örband grupperade. Här måste varje 
wtrangoande pa osvenskt terntonum kunna förhindras, vilket ställer 
krav pa att omradet kan övervakas effektivt. 

. För att. förhindra .infil~~·ationsfö retag i skärgården, erfordras spe
c r e~lt L~tbddade manna forband (kustjägarförband understödda av 
a~trllenbestyckade örlogsfartyg), som med god uthållighet effektivt 
bor kunn a genomsöka skärgården och vid behov ingripa mot främ 
mande trupp . 

. Åtgä.:der .som skall vidtas av marina förband i händelse av neutra
lrtetskranknmgar ställer krav på ledning. Underrättelser måste 

s ~:abbt k unna b~a.rbetas och vidarebefordras till de insatsberedda 
forbanden. K valrftcerad ledning stäl ler kra v på kontinuerligt sam
band ~::~!lan chefer till sjöss och i land. Särskilt viktigt är samver
ka~1~1110Jlrgheterna mellan enheter ur flottan och kustartilleriet. 
. O vervakningen av havsområden och skäro-årdar kommer i fram
trd~n att . ställa ~kade krav på marina förba,~d, genom att rationali
senngar mom oh~~ .områden t e indragningar av lots- och fyrplatser 
har tunnat ut moJlrgheterna till kontinuerlig övervakning av våra 
kuster. 

. ~ör att medge insats och exakt fastställa platsen för eventuella 
mcidenter erfordras en täckande radarkedja med hög driftsäkerh et 
utefter hela kusten. 

Radarstation~r kan utsä ttas för störning, med minskad räckvidd 
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 momen
tant stora räckvidder. 

168 

Om främmande makt minerar på svenskt territorium måste mi
norna snabbt kunna lokaliseras och röjas. Kravet är särskilt uttalat 
i områden, där sjöfarten kanali se ras t e utanför större hamnar, i vik
tiga skärgårdsleder och i Oresund. 

Insatsberedda förband kan inte med hän syn till våra begränsade 
resurser finnas på alla platse r samtidigt efter vår långa kust. Detta 
ställer emellertid höga krav på övervakning och rörliga enheter som 
snabbt kan insättas i områden där incidenter eller kränkningar in

träffar. 

K r av på utbildning 

Marinen måste inte enbart ha stridsk rafter tiU förfogande för att 
avvärja varje form av kränkning, utan också personal som vet vilka 
åtgärder som skall v idtas enligt gällande bestämmelser och vilka åt
gärder som får vidtas inom ramen för gällande internationell rätt. 
En strikt tillämpning av IKFN bestämmelser är nödvändig - miss
tag kan få mycket allvarliga kon sekvenser. 

Det yttersta ansvaret vilar all tid på den marin e chefen på platsen 
för händelsen . Tidsförhållandena medger inte alltid att order inhäm
tas från högre chef iland, inte heller att gällande bestämmelser stu
deras på platsen. 

För att marinens förband rätt skall kunna lösa sina uppgifter 
krävs att all personal, på alla nivåer, bibringas erforderlig kunskap 
om gällande bestämmelser och Hirdighet i att tillämpa bestäm melser
na på rätt sätt så att riktiga åtgärder vidtas i skilda situationer. För 
detta erfordras dels grundläggande utbildning, dels övning a v denna 
verksamhet redan under fredsförh ållanden. 

Kvantitativa krav 

I det föregående har påvisats att neutrali tetsförsvaret - oberoen
de av de rådande miLitärpolitiska fö rhållandena - ställer höga krav 
på marina förband. 

Neutralitetsuppgifterna får emellertid - 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 som måste ställas för neut ra litetsförsvaret, utan att göra in
gående 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 beträffande: 
omfattning av sjö trafik, underhåll sresurser m m. 

Det neutrala Sverige har skyld 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 orimliga 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 t
avsn itt än i ett anna t. 

Förband för bevakning d v s radar, bevakningsbåtar och strids
krafter för inloppsförsvar krävs i a lla 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 som 
under ytan komma att inträffa. Kränkningarn 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 för
svar 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 eller försök ti ll 
kränkningar av vår neutralitet. 
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S NORDLANDER 
T ung 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 at t anlöpa ett fåtal storhamnar. Fa~t~g ~a 
upp till 210.000 ton beräknas kornm~ndc s?mma_r kunn~ ga ~~. 1tdl Göteboro-. För svensk t vidkommande ar det Icke langre vara mopg
heter at~ bygga stora fartyg, eller våra hamnars l~ajkapa~ itet och 
dylikt som är a v görande om storto_nn~ge ska ~! _traf_Iker_a v,:ua ham-
1ar. 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 1 O meter mycket ovanligt. Strä van att förbättra tran sportekon o
min har emellertid drivit fram byggandet av visentligt mycket stör
re fartyg. Detta har varit möjligt t::tck vare den tekniska ut:,eck_ling
cn 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 hamnmyndigheters synpunkt ar det darfor ::tn~ela g~t att 
så långt möj ligt erbjuda lossningsmöjlighete: för dessa __ dJupgaende 
fartyg. Detta har för Europas del resulterat_! d~n ka~plopnmg mel
lan olika hamnstäder som jag i korth et berort 1 en foregaende arti
kel (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 denna förändnng 1 fartygens dJupgaend~ har b!t:_tt 
att tidigare utarbetade norrner för sjömätningens bednvande, SJO
kortens nautiska redigering och säkerhetsanstalternas anordnande 
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11ld 1. 

har måst omprövas. säkerhetsmarginalen i djupled minskar mycket 
snabbt. Riskerna för svårartade fartygskatastrofer och därav föl
jande skadeverkn ingar ökar i motsvarande grad, speciellt mot bak
grund av den mindre goda kva liten på större delen av befintlig sjö
kartläggning i Skagerack, Kattegatt och Ostersjön. 

År 1961 påbörjade sjöfartsverket sjömätn in gar inom ett system av 
s k tungtrafikkorridorer till vi lk a den tunga sjöfarten sk ulle hänvi
sas. Aldre sjömätningsmaterial har i stor utsträckning kunnat använ
das för lokalisering av speciellt kritiska områden till vilka mätnings
verksamheten koncentrerats. Djupgåendeutvecklingen 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 grundsvepningar funnit att ett vattendjup på 19 meter 
finns tillgängligt inom större delen av leden 48 a, 48 och 34. Ome
delbart 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 Ostersjötillfarten 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 Katte
gatt SW till boj nr 2 sydost om Langeland sjömätts. Det torde såle
des inom detta område finnas ett vattendjup på 18 meter, men säker
hetsanstalterna 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. 

Djupförhållandena 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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PlANERADE 

TUNGTRAPIKKORRI~rR 

Arbetsläget den l /7, 1967 -W avslutad mä tning 

~ a kompletteringsmätning erfordras 

c::J C: nymätning ännu ej påbörjad 

Tonnageutvecklingen innebär att a ll kraft måste sättas in på att 
kartlägga bottend j u pen. A v rent ekonomiska 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 till
tänkta tungtrafikkorridoren (bild 2) pågår därför f n. 

De framtida tungtrafikl ederna måste dras genom ännu icke min
fria områden. Det blir därför nödvändigt att först utföra minsvep
ning. 

F n kan man således räkna med att till svenska västkusten (Göte
borg) 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 refe
reras ett intressant tyskt förslag om en för NATO gemensam 
jagarkonstruktion. Enligt förslaget skulle 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 skulle man lätt och 
på kort tid kunna byta ut omoderna vapensystemkom ponenter. 
Detta sk ulle bland annat medföra högre insatsberedskap genom 
att tiderna för varvsförläggning kan red uceras. standardise
ringen sku lle vidare underlätta underhållstjänsten samt genom 
att den långa seriens princip kan tillämpas medföra lägre pris 
per enhet. 
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L TROELL 
A MUREN 

Dykerimedicinska aspekter på 

den submarina verksamheten 
. . 
1 mannen 

,-------------------------------------, 

l artiklar i T l S under f öregliende lir har en rad mari
na ex perter på ublits- och dykerit jänst diskuterat ak
tuella problem kring k ollektiv och indiv iduell räddn ing 
ur sjunken ubåt (1, 2, 3)"". H ärvid har av naturliga 

skäl även de medicinska aspekterna berörts. Den del 
av navalmedicinen som är aktuell i detta sammanhang 
är dy kerimedicinen ( dy kerifysiologi och -psykologi). 
Marinöverläkaren LARS TROELL och specialmarin
läkaren ANDEl~S MUREN redo gör närmare fö r ut
vecklingen inom det ta område samt konstaterar att 
svenska marinen ligger llingt f ramme. A vslutningsvis 

ger fö rfattarna en bild av framtidm tvecklingen som 
med hiinsy n till exploateringen av havet och havsbo tt
nen erfordrar metoder för 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 flyg
medicinska nämnden 1948 ändrades till att omfatta även navalm e
dicin. Sålunda etablerades flyg- och navalmedicinska nämnden som 
omfattade militära och medicinska experter inom flyg- och naval
medicin. Under de följande l O åren bearbetades dykerimedicin ska 
problem vid flyg- och navalmedicinska laboratorierna vid Karolin s
ka Institutet samt vid Fysiologiska Institutionen i Lund. Marinens 
dykeriforskningsbehov kunde under denna tid huvudsakligen till -

,,. Sc litteraturförtecknin 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 målinrik
tade 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 forsk
ningsutredning tillsattes år 1959 och vid den s k Oregrundskonferen
sen 1961 drogs riktlinjerna upp för marinens behov av forsknings
verksamhet vad gäller fysiologi, hygien-toxikologi och psykologi. 
Beträffande personalbehoven enades man om behovet i första hand 
av en specialmarinläkare och en marinpsykolog med inriktning på 
submarina problem. 

En specialmarinläkartjänst inrättades 1961 och besattes med en 
marinläkare med utbildning i fysiologi. Denne fick planera uppbyg
gandet av den dykerimedicinska forskningsverksamheten samt att 
ur medicinsk forskningssynpunkt utrusta det nya ubåtsbärgnings
och dykerifartyget som då var under byggnad ( 4 ). Några fasta ut
rymmen för forskning, försök och prov fanns vid detta tillfälle inte. 
Genom tillmötesgående från Karolinska Institutets navalmedicinska 
laboratorium fick marinen tillsvidare disponera denna avdelnings 
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 forsk
ningsverksamheten. 

Under 1962 framlades utredningen Försvarsmedicinsk Forskning 
i Totalförsvaret, SOU 1962:34 (5 ). Den innebar en genomgripande 
omorganisation av den försvarsmedicinska forskningen. Försvars
medicinen indelades i två huvudområden, ett grundforskningsbetonat 
och ett tillämpat eller målforskningsbundet. Den grundforsknings
betonade forskningen borde huvudsakligen stödja sig på och omfat
tas av universitetsanknuten medicinsk forskning . Den tillämpade 
forskningen däremot borde på motsvarande sätt anknytas till för
svarets 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 Medicinska Forskningsråd 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 Försva rsmedicinska Forskningsdelegatio
nen (FMFD) med representanter för såväl universiteten, krigsmak
ten, dåvarande medicinalstyrelsen och civilförsvarsstyrelsen. FMF 
fick i uppgift att vad gäller krigsmakten fördela de medel, som be
viljats för försvarsmedicinsk forskning. Liksom i armen och flyg
vapnet uppgjordes i marinen dels översiktliga långtidsplaner för · sju 
år, dels detaljerade korttidsplaner för närmast följande budgetå r. 
Marinens nuvarande forskningsplan gäller perioden 1967/68-
1973/74. Den är vad gä ller dykerimedicinen uppgjord i en lighet med 
tidigare angiven målsättning (se tabell sid 188). 

Efter en omfattande ombyggnad och översyn 1963 av Ovningstanken , 
Orlogsbas Ost (OT/OrlB 0), koncentrerades till densamma den sub
marina målinriktade forskningsverksamheten jämte försök och prov. 
Anläggningens kapacitet kan nu sägas vara helt utnyttjad. Tryck
kammaren vid OT medger endast ett arbetstryck av 11 ata, motsv a
rande dykning till 100 m djup. Anskaffning av en ny tryckkammare 
som tillåter ett högsta arbetstryck av 40 atmosfärer pågår. Kamm a
ren 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 regleras 
via Dyki M. I marinstaben utarbetas i samarbete med marinmate
rielförvaltningen 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 sympo
sier, sammanträden etc nödvändig kontakt och utb yte a v erfarenhe
ter med förutom marinens personal även representanter för den dy
kerimedicinska grundforskningen v id i första hand de nava l- och 
flygmedicinska institutionerna vid Karo lin ska Institutet i Stock
holm och vid fysiologiska institutionen i Lund. Vissa av marinens 
forskningsprojekt kan även bli föremål för delstudier vid universi
tetsinstitutioner i t ex Stockholm, Lund, Uppsala och Göteborg; å 
andra sidan har även universitetens forskare kunnat beredas arbets
möjligheter vid marinens anläggningar. 

Framtagning a v nya dykmetoder sker i flera 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 på 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 
rigorös övervakning. Kunskaper och erfarenheter nöd:'ändig~ för 
den vidare utvecklingen erh ålls dels genom försök v1d mannens 
anläggningar, i första hand OT/OrlB O, dels genom fortlöpande 
kontakt med andra länders mariner. Det tredje steget, som först 
kan äga rum när metoden bedöms tillräckligt säker, ä r praktisk till
lämpning v id försök och prov i öppen sjö med den personal och 
materiel, som i fortsättnin gen skall utn yttja metoden samt bearbet
mng 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 dy
keri under de senaste tio åren är i någon mån befogad . Det är givet
vis angeläget att orsakerna till detta k la rläggs och att läm p liga 
åtgärder vidtas. Problemet har en taktisk, en teknisk och en medi
cinsk aspekt. Här skall icke närmare 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 inom dykeriets utveckling i form av for sk
ning, försök och pro v så har ingen personell upprustnin g skett, utan 
tj änstgörande officer vid MS/UB får på deltid tj änstgö ra som tank 
ledare vid övningstanken. Inom marinmaterie lförvaltningen har den 
byrådirektörstjänst vid SU som tidigare helt ägnades dykeriutveck
lino- men nu varit vakant i två år icke å terbesatts. b o 

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 tjänstgörande läkare vid OT. Den
ne sistnämnde, som vanligen tjänstgjort 1-2 månader åt gången, 
har i möJ' li o- utsträclming valts med hänsyn till lämpliga kvalifika-

b l o f o tioner för forskningsarbete. Befattningshavare 1ar vanerat ran yng-
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re värnpliktig med kand, van ligen fysiolog, till professor i navalm e
dicin. P å det hela taget borde man således kunnat vänta sig betydligt 
mer resultat inom den medicinska sektorn av dykeriet under de se
naste 5-l O å ren jämfört med tidigare. 

En redogörelse för den medicin ska delen av verksamheten med 
hänvisning till i tabellen på sid 188 aktuella projekt under 7-årspe
rioden 1967-74 lämnas i det följande. En del resultat är dokumen 
terade i publikationer eller manuskript klara för publicering. 

Beträffande dykning med luft har omfattande prov och modifie
ringar skett av tabeller för djup överstigande 50 meter. Redan tidi
gare fann s dekompressionstabeller för djup ned till 90 meter, men 
i praktiken förekom dykningar till detta djup ytterst sällan. Redan 
1962 fick vi tillgång till US Navy lufttabeller till 90 meter (300 fot) 
vilka var betydligt mer differentierade med avseende på olika djup 
och tider än de svenska tabel lern a. Efter prov med US-tabellern a 
under dyksäsongen 1962 fick dessa ersä tta tidigare svenska tabeller. 

Under 1962-63 gjordes en serie försök att i tryckkammare un
dersöka möjligheterna att dyka till större djup än 90 m. Experi
mentdykningar utförda med 24 olika personer visade att det är möj
ligt att vistas på 120 meter i luft upp till en timme (6) . En betydan
de försämring av såväl fysiologisk som psykologisk prestationsför
måga kunde dock påv isas i flertal et fall. Särskilda dekompression s
tabeller utarbetades för dessa dykningar på basis av tidigare nämnda 
amerikan ska tabeller, men relativt hög procent av dekompressions
symptom, delvis av tidigare icke beskriven karaktär, uppträdde vid 
dessa dykningar. Samtliga symptom k unde emellertid med gott resul
tat behandlas med tillgängliga behandlingstabeller. 

Förekom sten av dekompressionskomplikationer har varit ett pro
blem även vid dykning till djupområdet 60-90 meter såväl i kam
mare som i öppen sjö. En sammanställning av samtliga dykningar 
såväl vid OT som från HMS Belos under perioden 1964-66 -
totalt ungefär 1000 dykningar - visade att medan komplikations
frekvensen 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 om
arbetning 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 på djupen 
60, 66 och 72 m för att systematiskt prova dessa tabeller. I denna 
serie på 69 dykningar förekom två fa ll med dekompressionssymp
tom. Fortsatt provning på större djup är planerad inn an de nya 
tabellerna införes i nästa upplaga av Dyk! M. 

Det stora och svåra problemkomplexet tryckfallssjukans orsak är 
sedan länge kla rlagd såtillv ida att man vet att hela raden skiftand e 
symptom förorsakas av små gasbubblor som frigöres i vissa vävna
der p g a att tryckminskningen är för hastig i förh ålland e till den i 
vävnaden lösta gasmängden. En vidare analys av denna mekanism 
måste angripas på matematisk-fysikali sk-fysiologisk bas och kräver 
omfattande grundforskning inn an de praktiska problemen kan lösas. 
Vid fysiologiska institutionen i Lund har sedan många år djurexpe
rimentella studier pågått inom området. Resultaten av dessa före
ligger nu i form av en doktorsavhandling (7). Aven inom marinens 
an läggningar har djurexperimentella studier bedrivits av forskare 
fr ån Uppsala universitet (8). 

stresspåverkan vid förhöjt tryck i vila och arbete har stud erats 
ur olika synpunkter, särskilt i samband med tidigare nämnda dyk
ningar till 120 m djup (6) där även utsöndring av "stresshormoner
na", adrenalin och noradrenalin (katekolaminer) studerades. Det är 
uppenbart att plötslig exposition till höga tryck är en stressfaktor 
även hos en van dykare. Förutom förändring av katekolaminhalten 
finner man nästan genomgående vid experimentdykningar att viio
pulsen är högre innan dykningen än efter. Detta ä r särski lt markant 
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 på grundforskningsbas av forskare från Göteborgs 
universitet med stöd av medel från marinen (9). 

Dykarens fysiska prestationsförmåga eller graden av kroppsan
strängning har en avgörande betydelse för dykarens säkerhet såväl 
under expositionen som dekompressionen. En erfaren dykare ekono
miserar med krafterna och undviker att ens närma sig gränsen för 
vad han orkar fysiskt . Han vet att man lätt råkar in i ett tillstånd 
som man inte behärskar och som kan vara ödesdigert ifa ll man an
stränger sig utöver en viss gräns. D et har även v isa t sig att dyka ren 
är mera påverkad av djupnarkos und er a rbete än under vila på ett 
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och samma tryck. De fysiologiska mekanismerna bakom dessa feno

men är endast delvis kända. Man vet att koldioxidh a lten i vävna

derna spel ar en betyda nde ro ll. Sedan 1966 har en rad försöksserier 

genomförts särskilt med avseende på koldioxidens effekt under för
höjt tryck (10, 11) . 

Dessa stu dier har lett till en praktisk tillämpning som innebär 

förbättrad ventilation i dykarhjälm en. Mätningar v isade nämligen 

att den luft som dykaren in andas i en konventionell tung utrustning 

innehöl l avsevärt högre halt koldioxid än vad man tidiga re räknat 

med på basis av ventilationens storlek. Den koldioxidrika utand

ningsluften ansam las genom skiktnin g i nedre del av hjälmen medan 

den fri ska luften till stor del shuntas direkt fr ån inloppsventilen till 

:lvluftningsventilen. Genom en relativt enkel modifiering kunde av

luftningen av hjälmen ändras så att i första hand den koldioxidan

rikade lu ften i hj älmens nedre del eller under bröstplåten leddes ut. 

Samtliga hjälmar som används på HMS Belos är utrustade med den

na luftav ledningskanal ("LUAK"). Förutom att den minskar kol

dioxidhalten i dyk a ren s inandningsluft med ungefär 40 °/o innebär 

den även andra fördelar. Genom att den fri ska kalla lu ften ström

mar ned över ansiktet bildas ej imma på frontglaset i samm a ut

st räckning som tidigare, och genom inkapslin gen av utloppsventilen 

v id höger öra är det störande ljudet från luften som strömm ar ut 

avsevärt reducerat (12). Fortsatta studier pågår i samarbete med 

forskare från Karolinska Institutets navalmedicinska laboratorium 

rörande effekten av ökad mängd koldioxid i dykarens inandnin gs
luft (13). 

E n ann an effekt a v fys iskt arbete är en vidgning a v blodkärlen 

med ökad genomblödning till följd ick e endast i de arbetande mu sk

lerna utan även i en rad andra vävnader. Denna kärlvidgning är till 

v iss del även utlöst av den genom arbetet ökade koldioxidhalten. 
Den ökade kroppstemperaturen vid arbete förorsakar också kärl

vidgning i sto ra delar av kroppen. En följd av detta är att den fysi

kaliska uppladdningen av kväve påskyndas då uppladdningshastig

heten är direkt beroende av vävnadens genomb lödning. Detta ökar 

risken för dekompressionssymptom under uppstigningen. Med av

sikten att exakt kunna dosera och registrera dykarens fysiska an

strängning vid experimentdykningar har en ergometercykel konstrue

rats 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 syreförbrukning och puls. Denna 

ergometercykel användes vid alla de dyk ningar som sedan början av 

1969 pågår vid OT och som skall ge underlag för dyknin g i öppen 

sjö från Belos med den nya helium-syrem etoden. 

Orsakerna till djupnarkos är föremål för olika åsikter och omfat·· 

tande studier gö rs i olika länder för att närmare klarlägga mekanis

men. Sedan 1961 har mer eller mindre kontinuerligt för sök pågått 

inom svenska marinen för att närmare klarlägga dessa problem . 

Objektiva metoder har utarbetats för att studera psykomotoriska 

funktioner vid olika tryck och resultaten synes ta la för att det icke 

endast är kvävgasen som föror sakar djupnarkos (15, 16) . Som ovan 

berörts är djupnarkosen en komplex mekanism där även ko ldioxid 

synes spela en sto r roll. Undersökningar av möjligheterna att elimi

nera eller reducera de djupnarkotiska effek tern a har visat att dyk

vana spelar en betydande roll. Redan efter en föregående dykning 

till extrema djup har man betydligt större möjligheter att behärska 

narkoseffekten. O a v sett träning synes stora individuella skillnader 

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 praktiken 

skall kunna dyka till mer än ungefär 100 meter med luft då det 

förutom djupn arkos finns andra faktorer som beg ränsar dykdjupet 

med luft. En övergång till annan andningsgas är så ledes ofrånkomlig 

om denna gräns skall överskridas. 

Dykarens föda torde ha viss betydelse för förekom st av bl a de

kompression ssymptom . Det är sedan länge bekant a tt naturdykare, 

exvis grekiska svampdykare, tillämpar en särskild dietregim på så 

sätt att de icke intar någon riktig måltid förrän dagens dykningar 

är avslutade. Sedan ett antal år har dessa problem ägnats v iss upp

märksamhet även i vårt land. En sak för sig är den rekommendation 

som sedan länge tillämpats att före en dykning icke äta kost som 

leder till riklig gasutveckling i tarmen vilken under dekompression 

kan leda till besvär p g a expansionen. Den sak som här avses är när

mast födoämnets roll i kroppens vävnader och i blodbanan. Det är 

särskilt fettämnen som är aktuella i sammanhanget då dessa ämnens 

kapacitet att lösa kvävgas är ungefär fem gånger så stor som va tt

nets eller övriga vävnaders. (För exvis hel ium är förhållandet ett 

annat). En studie över förmågan hos blod att lösa kväv e före och 
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efter fettrik måltid utförd i samarbete mellan forskare från Göte 

borgs universitet och marinen gav resultat som ledde till vidare un

dersökninga r på grundforskningsbas (17, 18). Fortsatta studier ä, 

planerade, dels i samband med dykförsök på getter vid Lunds uni

versitet, dels genom systematiska blodprovsstudier på marinens dy
kare. 

Försök och prov a v materialförbättringar och nya konstruktione1 

har pågå tt kontinuerligt. Dessa uppgifter har i huv udsak handhafts 

av marinmaterielförvaltningen i samarbete med de officerare, tekni

ker och läkare som i övrigt varit engagerade i försöksverksamheten 
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 dekompressionstiden genom låg kvä

vehalt på mindre djup och att minska syrgasförgiftningsrisken ge

nom minskad syrehalt på stora djup. På uppdrag från marinmateri el

förvalt 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 
blandarsystemet inte var tillräckligt p ålitligt med avseende på syr

gasdoseringen, varför detta projekt lades ner till svidare. En ni trox

apparat med fast blandning dä r lämpligt blandningsförhåll ande kun

de vä ljas med avseende på ak tuell dykning levererades 1968 från 

Drägerwerk för prov. :Oess främsta fördel , som alteri1ati v till luft

apparater, är att aktionstiden är fl era gånger längre med samma 

gasförråd då den bygger på ett halvs! ute t sys tem. Riktlinjer för val 
av lämpliga gasblandningar samt dekompressionstabeller är unde r 

utarbetande och apparaten kommer att bli föremål för ingående 
prov . 

Dykning med ren syrgas praktiseras nu såsom tidigare a v attack

dyka r~ och adykdjupet är begränsat till 7.5 meter. N ågon tillämpad 

forskmng pa detta område har icke utförts. Grundforskningsstudier 

p~ om.~ådet har m.ed s ~öd från marinen gjorts av en forska rgrupp 
v1d Gateborgs UmverSltet (19, 20). Av naturliga skäl innebär det 

speciella svårigheter att studera syrgastoxiska effekter på människa, 

184 

då man inte gärna vill utsä tta fri ska personer för syrgaskramper. 

Det kan i sammanhanget nämnas att behandling av patienter av 

olika kategorier med syrgasövertryck fått stor aktualitet under den 

senaste 10-å rsperioden. Man har funnit att vissa sjukdomstillstånd 

påverkas gynnsamt av denna behandling. S~väl !nom som utom 

landet finns nu tryckkammare för syrebehandlmg vtd ett stort antal 

kliniker och erfarenheter föreligger från sto ra patientmateriaL Detta 

är emellertid en verksamhet som till större delen utveck lats utanför 

marinens ram , men ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter försiggår. 

Dykning med helium-syre (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 marinförvaltningen i upp

drag att leverera dykapparater för dyknin g med heliox. Såsom fal

let var med ovannäm nda nitroxapparater va r också denna apparat 

från börj an baserad på ett halvslutet system med automatisk bl and

ning av helium och syrgas på så sätt att syrgashalten minskades med 

ökande djup men hela tiden hölls så hög att man fick kortast möjli

ga dekompressionstid. Prototyper provades i tryckkamm are men det 

visade sig även i detta fa ll att självblandarsystemet icke var fullt 

tillförlitli gt. Stor risk förelåg för dykaren att få fö r hög syrehalt 

under vissa perioder, varför man till svidare frångick sjä lvblandar

prin cipen. I stället gick man in för ett system med fasta blandningar 

helium-syre, där blandningsförhållandet på förhand kunde väljas 

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 samm anhängande med 

heliox-dykning bearbetats. Beträffande interkommunikationsproble

men, som är särskilt aktuella vid helioxdykning, har forskare från 

Tekniska Högskolan och Lunds uni versitet gjort vissa studier vid 

såväl OT som Belos (21, 22). Någon "talomvandlare" som gör he

liumtalet fullt begripligt har ännu icke tagits fram här i landet. Ge

nom lämpligt val av mikrofoner och lämplig placering av dessa, har 

man kunnat förbättra förhå llandena i viss utsträckning. Ett annat 

problem i samband med dykning med helium på stora djup i iskallt 

vatten är att åstadkomma ett effektivt köldskydd. En sä rskild dräkt 

har framtagits av firm a Aqua-Sport i Göteborg i samarbete med ex-
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pertis från marinen. De amerikanska dekompressionstabeller för he
lium som tidigare har provats såväl här i landet som utomlands har 
visat sig vara långt ifrån säkra. Upprättande av nya tabeller pågår 
på skilda håll utomlands, men de är ännu icke tillgängliga. En om
arbetning av befintliga tabeller företogs 1968, vilken innebar en ut
ökning av dekompressionstiderna på nära l 00 °/o. Sedan januari i å r 
pågår prov i våt kammare med de nya helioxapparaterna och dräk
terna och med användning av de nya tabellerna till 100 m djup. 
Resultaten 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 ti llräck lig djupkapacitet blir tillgän g
lig. 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 Zet
terström men som upphörde i och med att han omkom 1945 . Under 
den senaste l 0-årsperioden har emellertid detta pro je k t haft lägre 
prioritet än helioxmetoden. För det djupområde som f n är aktuell t 
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 explosi
virer i blandning med syrgas vi lket innebär särskilda säkerhets
problem. 

Psykologiska problem vid dykning med luft omfattar en rad spe
ciella områden förutom de som sammanhänger med djupnarkos vil
ka tidigare redovisats. Hörselperception har studerats sedan fem år 
tillbaka och har va rit föremå l för särskilda studier i ~amarbcte med 
audiologisk expertis från Karolinska institutet (23, 24). Sedan 1967 
har även balans- och koordinationsförmåga und er tryck varit före
mål för särskilda undersökningar i samarbete med forskare från Ka
rolinska institutet (25, 26 ). I sam band med dessa psykologiska eller 
sinnesfysiologiska studier har en rad apparater och särskilda meto
der utvecklats, vilka delvis tillåter strikt objektiv mätning av psyka
fysiologiska 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 anledningen till detta är det 
välkända förhållandet att man alltid vid starkt målinriktad forsk
ning, 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 
länders mariner finner man att vi ligger långt framme. Flerta 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 dju
pet eventuellt utökas med bibehållande av tillfredsställande säkerhet. 
US Navy har tvingats revidera sina tidigare metoder vid helioxdyk
ning. 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 tidiga
re 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 
helhet 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 havs
bottnen nödvändiggör utveckling av metoder för vistelse på stora 
djup under långa tider. Det som i första hand är aktuellt är att ut
nyttja havets rikedomar på olja, naturgas och mineraler men på 
längre sikt räknar man även med att få utnyttja havet för produk
tion av födoämnen i en helt annan utsträckning än tidigare. Civila 
och militära intressen måste samordnas och förutom statliga institu
tioner kommer även privata företag in i bilden. Behovet av en mel
lanstatlig 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 hölls av Fredsforskningsinstitutet i Stockholm i juni 1968. 

Målsättningen är att skapa produktionscentra på havsbotten, över
vakade av specia ltränade tekniker förlagda i undervattensboningar. 

187 



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. Mättnadsdykningen 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 dekompres
sionstiden densamma. A ven om dekom pressionstiden kan uppgå till 
flera dygn efter en mättnadsdykning så blir den effektiva tiden på 
djup avsevärt större än vid konventionell dyknin g. Denna metodik 
har tillämpats vid Cousteau-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 på 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. 

Tabell över forskningsbehov inom dykerimedicinen 

I. Dykning med luft (och nitrox) 

l. Modifi erin g av tabell er för d jup > 50 m 

2. Utredning av inträFFade o lycksfa llmed elle r utan tryckfa llssj uka 

3. Tryckfallssj ukans orsak 

4. St resspåverkan vid för höjt tryck i vi la och vid arbete (t ex kateko lmetabo lism) 

5. Fysisk prestationsförmåga 

6. Orsaken till djupnarkos 

7. Försök t ill elimi nering el reducering a v djupnarkot iska eFfek ter 

8. Di etföreskrifter för djupdy kare 

9. Försök och pro v av materialförbättr in ga r 

10. Dyktabe ller för b landgas (andra proportioner 0 2-N2 än lu ftens) 

11. Behandl ingstabeller För b la ndgas 

12. Simulerad d yknin g med blandgasapparater 

13. Försök och pro.v av blandgasapparatur 
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14. D yknin g i sjön med blandgas 

15. Dyktabell er För dyknin g med maximalt 0 2 partia ltryck fö 1· snabbare och eko-

nomisk dekompression 

J6. Simulerad d ykning med maximalt 0 2 partialtryck 

17. Försök och prov med appartu r för maximal t partialtryck 

18. D yknin g i sjön med appara tur För maxim alt 0 2 partialtryck 

19. Utfor mnin g av dykapparatur för minsöknin g (tyst oc h omagnet isk) 

20. Avstå nd och skydd mot undervattensdetOnationer 

Il . Dykning med JOO 0/o 02 

1. O rsaken t ill syrgasförgiftn in g 

2. Försök oc h prov av mater ia lförbätt ringar 

III. Dykning med H e-02 

l. Praktiska prov i sjön till 150 m 

2. Försök och prov a v materi a lförbättringar 

3. Fysi ka li ska kommunikation sprob lem 

4. Dekompression efte r heliumd ykning 

5. Beha ndlin gstabe ll er 

IV. Dykning med H2-02 (syntesgas) 

l. Blandning av H 2-02 under minimum av ex plos ion sri sk 

2. Ex pm iti on För syntesgas 

3. Dyktabeller för sy ntesgas 

4. Beha ndl in gs tabe ll er fö r sy ntesgas 

V. Psykologiska problem v id dykning med luft (up pfattning och reaktion) 

l. Fra mtagn in g av apparatur För perceptionsmätn in ga r 

2. Hörselperception (ex mikrofonproblem) 

3. Balans- och koordination sförm åga vid under vat ten sa rbeten 

4. Synper ception under oli ka ljusbetingelser 

5. Psykisk pres tationsförm åga 

6. U ndersöknin g om perso nli ghetsförändrin 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 

Inledning 

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 uppgifter är i ba

lans samt om målsättningen för förbandet är uppfylld. 
K apten GORAN W ALLEN behandlar i denna artikel 

vissa principer för samt möjligheter till prestationsmät

ning av flottans krigsförband. Artikelns innehåll grun

das på en specia lstudie, som utförts av en grup p elever 
vid Militärhö gskolans stabskurs 1966-68. 

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 utrustn ing som finns gripbar på av
sedd plats, i vilket skick den befinner sig etc. I princip torde det gå 
tämligen väl att siffermässigt ange materielkomponenten i ett krigs
förband. Denna fråga lämnas emellert id i detta sam manh ang därhän . 

,,_) Försvarets kostJiadsutredning 

192 

Personalkomponenten i förband et kan delas upp på följande sätt: 
Finns all personal? 
Ar personalen 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 personalens formella kva
lifikationer är de rätta. 

För att erh å lla svar på den andra frågeställningen erfordras att 
förbandets förmåga att lösa stä llda uppgifter mäts. I programbudge
teringssystemet bcnäms detta prestationsmätning. 

statsmakternas och vissa myndigheters behov av prestationsmätning 

För de anslagsbeviljande myndigheterna, d v s Kungl Maj :t och 
Riksdagen 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 byg
ger även på förutsättningen att de anslagsbeviljande myndigheterna 
har möjlighet att budgetårsvis jämföra satsade medel mot erhållen 
effekt. I systemet finns även från statsmakternas sida önskemålet att 
kunna jämföra kostnader-stridseffekt för olika vapensystem såsom 
underlag för beslut om hur krigsmakten på sikt skall utformas. 

Med hänsyn till dels att krigsförbanden sammansätts av personal 
som erhållit sin grundutbildning vid olika fredsförband , dels att den 
personella sammansättning främst vad avser befälet v id freds
(utbildnings-)förbandet ofta i hög grad skiljer sig från krigsförban
det (betydligt högre andel stambefäl vi d fredsförbandet), kan en 
rättvisande prestation smätning av ett krigsförband göras först när 
detta är uppsatt, d v s i fråga om förband ur marinen vid 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 emel
lertid åligga statsmakterna att ange krigsorganisationens storlek , 
d v s meddela OB det antal förband av olika slag som skall finnas. 

För de chefer som då kommer att ansvara för att krigsorganisatio
nen har den omfattning och det innehåll som statsmakterna bes lutat, 
d v s i första hand överbefälh avaren och under denne försvarsgrens-

193 



cheferna samt militärbefälhavarna, är det nödvändigt att periodisk t 
(å rligen) få en uppfattning om de kvalitativa och kvantitativa kra
ven på krigsmakten uppfylls. 

Prestationsmätning av krigsförband i samband med repetitionsöv
ningar - fortsättningsvi s benämnt krigsförbandsprov - syftar så
ledes främst till att för statsmakterna samt operativa chefer skapa 
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 nyssnämnd a 
myndigheterna att årligen få en sammanställning av krigsmaktens 
effekt. 

Målsättningar 

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 be
dömningarna kan till en del hänföras till avsaknaden av k lart for
mulerade målsättningar för respektive förband. 

Målsättningar får flottans förband saknas i dagens läge. Overbe
fälhavaren har emellertid beordrat att en takti sk-organ isatorisk
ekonomisk målsättning (TOEM) skall utarbetas för vart och ett aY 
följande flottans förband (motsva rande order har utbrdats för för
band ur armen , kustartilleriet och f lygvapnet): 

Orlogsbas- och bevakningsområdesstab 
Operationsbas 
Kustbevakningsbata ljon/ -kompani 
Torpedbåt s di vision 
Robotbåtsdivision 
Kanon bä tsdi vision 
Ubåtsdivision (-flottilj ) 
Minfartygsflottilj 
Helikopterdivision med basförband 

I det fortsatta resonemanget utelämnas robotbåts- och kanonbåts
divisionerna 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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tiansmätningen i flertalet fall måste göras på en lägre nivå erfordras 
det målsättningar även för förbandets underavdelningar. 

De krav som upptas i TOEM kan icke direkt utnyttjas som mål
sättningar v id grundutbildningen. Här erfordras detaljerade delmål
sättningar för den enskilde soldaten, för pjäsavdelningen, för vapen
systemet etc. Dessa målsättningar skall emellertid vara uppgjorda 
mot bakgrund av TOEM. Detta kan åskåd liggöras med nedan ståen
de skiss. 

13 

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

TOEM för 
förb a nd et 

+ 
" Takrikdclen" an ger 
vilka uppgifter för 
band et skall kunna lösa 

+ 
TOEM för und eravd elni ngar 

Organi sationen 
br yts ner till 
enskild a karlar 

Krigsarga n isa t ian s
rabeller 
Mobiliserings
rabe ller 
Sam nl ansättnin gs 
rabeller 
Dcsättn i ng s l Lstor 

Uppgift om 
-+ vilka pres tario

ner (kva li fika 
tioner) som krävs 
a v den ens k i l d e 
solda ren 

l Befannin gsbeskri vnin ga r 

+ 
l Utbildningsmå lsä ttnin ga r 

l Skolreg lemenren J:-- + 
'-------------' JKurs- och timplaner 
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För att pre<.;tationsmätningen verk ligen skall vara mätningar ocl 
icke i alltför hög grad bedömningar krävs det att målsättninga rn , 
på alla nivåer (från TOEM till skolreglementen) preciseras, d v s au 
prestationskraven så långt möjligt uttrycks i mätbara storheter. Ut
tryck av typen 

avge ve rkningsfull eld 

- med strid smäss ig fart 

- ges sådan vård att rimlig rehabiliteringsmöjlighet erhålls 
bör ersättas med uttryck som entydigt definierar vad som avses. T e:>. 

avv ärja minst två tätt på va randra (20 sek) följand e f lyganfal L 
vardera bestående av ett flygplan 

med minst 25 knops fart 

skadad personal skall kunna ges sårskadebehand lin g (förbands
läggning) , chockbehandling ink! intravenöst dropp, stödförban 
som möjliggör transport till kvalificerad vå rd o s v 

D e uppgifter som från prestationsmätningssynpunkt - vid värde
ring av krigsförband - är intressanta i TOEM är det som karakteri
serar den aktuella förbandstypen, d v s som regel hu vudtjänsten . 
D etta kan belysas med ett par exempel: 

- Det är inte .normerande för ett minfartyg att det med egna re
surse r skall kunna bevakas vid krigsförtöjningsplats. Däremot ä r 
dess förm åga att på viss tid lägga ut en angiven minering bestäm
mande. 

- Att pjäsbetjäningen vid artilleripjäsen på en torpedbåt behärs
kar pjäsen enligt gällande exercisreglemente etc är icke något som 
är utmärkande för torpedbåten. Detta gäller alla pjäsbetjäninga r. 
Det ger heller inget mått på fartygets luftförsvarsförmåga. Men att 
torpedbåten skall kunna avslå upp till fyra tätt på va randra (20 
sekunder) följande flyg- eller robotanfall om vardera ett mål är et t 
må tt på fartygets luftförsvarskapacitet. 

Betydelsen av att de normerande kraven på ett förband tas fra m 
understryks av att man måste räkna med att för prestationsmätnin g 
i samband med krigsförbandsv is repetiansövning som regel endast 
kunna disponera kort tid och troligen även endast begränsade perso
nella och materiella resurser. Med hänsyn härtill är det viktigt att 
resurserna utny ttjas för mätning a v de väsentligaste a v ett förband s 
uppgifter. 
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Icke mätbara faktorer 

Utöver direkt mätbara faktorer finns det inom ett förband fakto
rer som i dagens läge definitivt icke kan mätas, t e anda och disci
plin. Här avses också sådana faktorer där chefens inflytande kom
mer in. Eftersom förbandets personalkomponent består av chef och 
besättning (trupp) och dessa bådas inbördes relatio ner i hög grad 
påverkar förbandets stridseffekt bör man när man prestationsmäter 
krigsförband i princip inkludera chefen. 

Mot detta talar att chefen kan påve rka förbandets effekt i nega
tiv riktning, t e genom en dåligt upplagd manöver som medför att 
fartyget erhåller ett dåligt skjutläge. Man bör därför avgöra från prov 
till prov om chefen skall deltaga i ett krigsförbandsprov elle r icke. 

Frågan om huruv ida förbandet har en chef som kan utföra de 
å ligganden som å vilar denne to rde t v få besvaras med ledning a v 
genomgången utbildning, v itsord etc. 

Sådana faktorer som icke kan mätas t e stabs- och ledningskapa
citet hos ett stabsförband måste alltfort bedömas. 

Bedömningar måste även användas när det gäller att värdera 
prestationsförmågan hos förband av så sto r omfattning att mät
ningar icke låter sig göra. 

Inom armen och kustartilleriet där viss provverksamhet redan 
utförts har en femgradig skala utnyttjats för at t ange förbands pres
tationsförm åga enligt fö ljande 

poang 
Innebörd l Utbildnings-l 
( d"" ) b .. . om om e enan1n1n g Krigsa nvändbarh et An m 

5 Mycket bra 

} 
God fär- Förbandet (so ldaten) be- Särski lt goda 
dighet/ döms kun na lösa uppgif- pres tat Joner 

4 Bra kunskap ten i kri g 
3 Tillfreds- Färdighet/ - " -

stä ll ande kunskap 
2 Mi n d re -. ill- Någon Förband et (so lda ten) be- Prov uppgi f-

fred sstä l- färdighet/ döm s ha små möjligh ete r terna har 
land e känn edom att lösa uppgifter i k rig. delvis lösts 

1 Då li gt Förband et (so ldaten) be- Provuppgif-
döms icke lösa för elagda terna har 
uppgifter icke lösts 

E rfarenhetern a av denna metod för prestationsbedömning är goda. 
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Prestationsmätningars principiella omfattning och genomförande 

Vid presta tio ~l smätning skall enligt DB direktiv sträva n vara att 

prestation smä ta fö rband i dess helhet. End ast om detta helt ell er 

delvis är omöjligt skall p restationsm ätning göras vid förbandets un 

deravdelninga r. 
Vid utarbetande av prov för prestatio nsmätning måste förbandets 

stridsvärde analyse ras och sanna kri te rier på stridsvärd et bestäm

mas. Därefte r måste man ana lyse ra i v ilken utsträckning som dessa 

kriterier kan utgöra grund för prestationsmätning. Om det icke går 

att fastställa sann a kriterier på stridsvärde för förbandet i dess hel

het eller om dessa av olika skäl (t e ekonomiska) inte kan läggas ti ll 

e rund för prestationsmätning måste förfarandet upprepas för fö r

bandets und eravdelningar ned ti ll en nivå dä r man kan bestämm a 

sann a kriterier på enhetens stridseffekt v ilka kan läggas till grun d 

för prestationsmätning. Om detta leder till att prestationsmätningen 

helt eller delvis måste ske på fö rband ets underavdelningar måste re

sultaten a v dessa mätningar sammanställas så att ett rättvisande 

mått på stridsvä rdet för hela förbandet erhåll s. 
Denna metodik måste utnytt jas v id va rje förband styp för sig för 

bestäm ning av prestation smätnin gens omfattning och genomförande. 

För a tt: belysa metodiken och vissa pr inciper redovisas längre fram 

ett exempel på tänkbar metodik vid prestationsmätning av torped

båtsdivision. 
Som tidiga re anförts bör prestationsmätningen av krigsförbanden 

- krigsförbandsproven - genomföras under de krigsförbandsvisa 

repetitionsöv ningarna. För repetitionsöv ning med fartyg och far

tygsförband utnyttjas fö r rustning (mobilise ringsövning), fartygs

och förbandsvisa övnin gar, av ru stning samt förflyttningar till och 

f rån krigsöv ning m m sammanlagt 20 samt för krigsövning 5 av de 25 

dagar som repetitionsövningen omfattar. Motsvarande siffror för 

flottans landförb z, nd är 13 resp 5 daga r. 

Andamålet med prestationsmätnin g av krigsförband är att få reda 

på dessas krigsduglighet. Denna når med all sannolikhet sitt lägsta 

värde omedelbart före en repetition söv ning. För att erhålla ett rätt

visande värde på krigsmaktens effekt bord e därför repetition söv

ninga rna inl edas med prestation smätningar. 

Om man prestation smäter ett förb and direkt efter inrycknin g 

och rustning ka1i man icke påräkna någon tid för prestationsmät-
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ning när förbandet rycker ut ; man vet med andra ord icke vilken 

kvalitet förbandet ha r efter genomförd repetition söv nin g. Mot bak

grund av att friktionern a erfarenhetsmäss igt är fler under en repeti

tionsövnings början än under dess slut torde ett krigsförb::mdsp rov 

omedelbart efter repetition söv ningens igångsättnin g ta längre tid än 

om samm a prov genomfördes L!nder dess slut. 
För att genomföra mätningarna a v förbandens stridsvärde mot 

slutet av repetition söv ningarna tala r att 
enligt VU-60 principen är en krigsbesättning utbildad först i och 

med att den första repövnin gen genomförts 
de y ttre förh ållandena då ä r snarlika de som inträffar under krig 

erfarenhetsmässigt har det visat sig svå rt att alltid ge a lla i en 

krigsövning deltagande förband (delar av förb and) meningsfylld 

verksamhet under huv uddelen av k rigsöv ningen . Aven om det i 

krig förmodligen blir långa perioder av väntan och inaktivitet 

bör sådant undvikas under en övning. Det torde dä rför finnas 

goda möjli gheter att mellan aktiva skeden i den "operativa" hän

delseutvecklingen lägga in prestationsmätningar i form av mo

mentövnin gar. I de fall vapenövningar t e stridsskjutningar, min

fällnin gsövningar ingår i proven är detta en ytterligare fördel 

eftersom vapenin satser sä ll an görs i samband med krigsövninga r

na. För fart ygsbesättninga rna med undantag a v fart ygs ledningar

na samt tj änstegrenar som manöver, signal, stridsledning har hit

intills krigsövningsskedet mången gång upplevts som något av en 

antik limax genom att fartygen enbart "gått som ångbå ta r" . 

den prestationsmätande personalen hunnit bättre lära känn a för

band ets personal. Detta gör riskerna för felbedömningar mindre 

vid sådana värderingar där bedömnin gar måste tillgripas. 

Den fr ämsta nackdelen med pres tationsmätningar under k rigs

övningsskedet - att man icke får reda på det lägsta vä rdet p å för

bandets krigsduglighet - kan eventuellt kompenseras med någon 

form a v erfarenhetsmässig eller beräknad korrektionsfaktor. Oav

sett detta bedöms fördelarn a med prestationsmätning under repeti

tionsövningarnas slutskede, d v s under krigsövningsperioden, vara 

så stora att detta förfarande förordas. 
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Möjligheter att prestationsmäta förbanden 

Örlogsbas- och bevakningsområdesstaber 

brlogsbas- och bostabernas personella resurser är avpassad me 

hänsyn till resp områdes sjöopera ti va betydelse m m. D essa stabers 

s tabs~ o~h sam bandsförband är samm ansa tta med hänsy n till lokala 

omstand1gheter varför praktiskt taget a lla förband (stab med stabs
och samban dsförband) sinsemell an är olika. 

Om prestationsmätning av dessa förband skall kunna ske måste 

krav _\TOE~) för var t och ett av förbanden inom varje förbandsty p 

faststa llas. .A ven om detta skulle vara mö j Ii at att genomföra bl ir 

vä rdet av prestationsmätningen begränsad dt inga jämfö relser kan 

göras med identiskt lika förband. Normerande krav för underav del

ningarna bö : därför fast~tällas och - om det är möjligt - dessa 

und_eravde lnmgar presta tiOnsmätas (t e stridsledningstropp, radio

statwns~r uP.p o s v). Möjl_i~h eterna att prestationsmäta stabern a på 

ann_a~ satt an genom kvalificerad bedömning är ytterst begränsad då 

defm1erad e krav på prestation sförm åga knappast kan fastställas. 

Operationsbas (bas bataljon/ -kompani) 

Vad .som i det följande anförs beträffande basbataljon gäller även 

re~aratwnsbatalJon. Basbataljon kan icke prestationsmätas som ba

tal~onsfö rb~n~. Skälen härför är flera. Det viktigaste är att basba

taiJ on~rn~ 1 VIssa fall är stora och personalstarka. Det finns i krigs

o rgamsatwn~n exem~e l på bataljonsförband som innehåller upp ti ll 

niO kompamer av ohka slag. Detta är en följd av att bataljonern a 

sammans~ tts med hänsyn till de operationsbaser de sld l! betjäna. 

.. Prest~nonsmoätni~g av i bataljonerna in gående kompaniförband 
stoter aven pa . sva ngh eter. Basbevakningskompanierna uppträder 

normalt a~ dn g 1 större förband än pluton; presta tionsmätning av 

b~sbevakmngspluton är dock möj lig. Genom summ ering av pluton s

va_r~en.a kan ett värde på kompaniets krigsduglighet erhållas. 

Ovnga l basbataljonerna ingående enheter är rena underhållsför

band där det bedöms svårt att kunna formulera målsättningar vars 

uppf_~llelse s l~a ll kunna mätas vid ett krigsförbandsprov. I många 

fall ar det f raga om rena arbeten som skall mätas, t e att lämn a ut 

ammunition från ett förråd eller att reparera en skrovskada. Man 

200 

rorde här i stor utsträckning få utn yttp bedömningar stället för 

mätmngar. 

J{ustbevakningsbataljonl -kompani 

Sammansättningen a v dessa förband är beroende av de lokala för

hållandena, varför förbanden sinsemellan är olika. Prestation smät

ning av de enskilda MKB-förbanden i form av kuns~apskontroller 

samt, när det gäller radarförband och stridsledningstroppar, prov 

111ed utny ttjande av simulatorer tord e kunna genomföras. 

Torpedbåtsdiv ision 

För a tt i deta lj redovisa möjligh eterna att pres tationsmäta et t far

tygsförband har ett prestation smätningssys tem för en torpedbåtsdi

vision skisserats (redovisas nedan under "Exempel på värdering av 

krigsförbands effekt"). 
Vid arbetet härmed visade det sig därvid svårt att tillskapa nor

merande krav på fö rbandet i allmänhet och p å huvudtjän sterna i 

synnerh et. Däremot kunde tämligen lätt motsva rande krav för det 

enskilda fartyget framtas. 

U båtsdivision 

Eftersom ubåtarna uppträd er enskilt är det ej lämpligt att pres ta

tion smäta förbandet utan presta tionsmätningen bör inriktas på den 

enskilda ubåten. D å förbandsstaben icke utövar någon taktisk led

ning torde man kunna bedöma eller ungefärligen beräkna förban

dets stridseffekt genom att summera prestationsmätningsresultaten 

från i förbandet ingående ubåtar. 
Prestationsmätning av en repetitionsövande ubå tsbesättning be

döms väl kunna utföras; ubå ten to rde vara ett av de marina förband 

som är mest lämpat för prestationsm ätning. Samtliga huvudfunktio

ner (anfall, minering, spaning, ubåtsjakt, navigering, förmåga att 

undandra sig fiendens ubåtsjakt, skyddstjänst etc) torde väl kunna 

mätas och anges med nummeriska värden. 
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Min far ty g s flott il j 

Normalt uppträder icke en minfartygsflottilj som 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 kun
na ombordta en viss mängd minor samt i stort sett oberoende av sikt
och väderleksförhållanden kunna förflytta sig så vä l inom- som utom
skärs till ett angivet mineringsområde och där utlägga en minerin g 
torde vä l kunna ske som ett krigsförbandsprov. 

Helikopterdivision med basförband 

Uppgörande av TOEM för hel division bedöms vara möjligt och 
lämpligt bl a med hänsyn till att förbandschefen har så vä l helikop
terflygkompani som helikopterbaskompani sig underställd. Normalt 
formulerar högre chef uppdragen så att divisionschefen får frihet att 
utnyttja divisionen på lämpligaste sätt för uppdragens lösande. 

Prestationsmätningen 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 prestJl tionsmätning 
1cke ske pa d!VlS!Onsplanet. Det kan t o m d1skuteras om mätning på 
fartygsplanet är möjlig, eftersom jagaren (fregatten ) är en så 
komplex organisation. 

Erhåller en torpedbåt en träff från en 13 cm granat ell er spräng
raket torde följderna oftast bli så allvarliga att fartyget måste av
bryta striden. De materiella och personella resurserna för att på 
stridsplatsen omedelbart reparera skadorna eller mildra deras verk
ningar är så begränsade att de icke i nämnvärd omfattning kan på
verka 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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Man måste följaktligen vid värdering J.V jag::trens stridseffekt mäta 
även den skadeavhjälpande personalens förmåga. 

Värderingen av en jagar- och fregattbesättnings krigsduglighet bör 
sannolikt ske huvudsakligen i form av tjänstegrensvisa prestations
mätningar. Sådana bedöms kunna genomföras inom flertalet tjänste
grenar. Fartygets stridseffekt kan därefter anges som ett vägt medel
värde av tjänstegrenarnas prestationsförmåga. 

M i nr ö jningsflottiljens stridsvärd får bedömas sedan fartygsvisa 
presta tionsmä tninga r genomförts. 

Exempel på värdering av krigsförbands effekt -
prestationsmätning av torpedbådsdivision 

[( riterier på stridsvärde 

Torpedbåtsdivisionens huvuduppgift är enligt en tänkt TOEM an 
fallsföretag mot i första hand överskeppningsföretag. Ovriga upp
gifter för förbandet är mineringsföretag samt övervakning och spa
nmg. 

Målsättningen är ifråga om hu vuduppgiften att kunna sänka x 
mål i en transportomgång eller konvoj under förutsättning att skjut
lägen 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 ren
odla prestationskravet till ett rent sk juttekniskt krav. Inom arm en 
kan man använda begrepp av typen "skyttebataljon skal l med egna 
medel i betäckt (småbruten) terräng kunna slå en framryckande me
kaniserad bata ljon", eftersom man har en vä l definierad fiende (me
kaniserad bataljon). 

För sjöstridskrafterna kan fiendens sammansättning (transport
omgång, 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 fjärr
och närskyddsstyrkor. 

Att praktiskt t ex genom en torpedskjutning, utröna en torped
båtsdivisions 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 målförband 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 torpcd
båtens förmåga att genomföra ett torpedanfall. Detta skulle exem
pelvis 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 tor
peder. Att under en krigsövning hinna med mer än en skjutning/far
tyg är bl a mot bakgrund av målfartygsfrågan - även andra för
band 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 eldled
ningsarbetet. Blott genom skjutning - och helst av fullsalva -- er
håller man kontroll på hela torpedvapensystemets stridseffekt. Trots 
att man icke erhåller ett statistiskt riktigt underlag bör man låta re
sultatet från en torpedskjutning ligga till grund för värderingen av 
torpedbåtens förmåga att lösa sin huvuduppgift. I viss mån torde en 
kompletterande 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 minom
bordtagning kan mätas. Fällningsnoggrannhet kan likaså uttryckas i 
siffervärden med tämligen enkla mätmetoder. 

A ven förmågan till spaning torde va ra möjlig att mäta. Härfö r 
krävs dock sannolikt en mera omfattande kontrollorganisation inne
fattande protokollgrupper på ett stort antal målfartyg m m. Spa-
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ningsuppgiften bedöms vara den minst viktiga av torpedbåtens upp
gifter, vilket motiverar att man - eftersom den för prestationsmät
ningar disponibla tiden är begränsad - icke gör någon mätning a v 
förmågan att lö :Ja spaningsuppgiften. 

Prestationsmätning bör diremot genomföras inom några av "stöd
funktionerna" 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 förmå
gan att säkert tJ. sig fram i våra skärgårdar. 

När det gäller förmågan att avslå luftanfall kan detta mätas ge
nom 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 strids
flygplan och robotar. 

Kravet på ett korrekt statistiskt underlag innebär att ett antal 
skjutningar måste genomföras. Här kommer kostnadsaspekterna in 
eftersom zonrörsammunitionen är tämligen dyr. Luftvärnsskjutning
ar 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 eldled
ningen är så konstruerad kan eventuellt en del skjutningar ersättas 
med simulerade anfall eller eldningsövningar mot kvalificerade mål
flygplan (stridsflygplan). 

Om man önskar värdera fartygs uppträdande vid krigsförtöjnings
plats 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 genom
gående vid alla prestationsmätningar. D e uppmätta numeriska vär
dena måste alltid jämföras med en kvalificerad befattningshava res 
omdöme. 

Exempel på prestationsmätningsprogram 

Torpedtjänst 
Provet består av två delar 
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- torpedombordtagning och klargöring för sk jutning 

- torpedskj utnin g. 
Första delprovet sker i bas vid krigsförtöjningsplats. Fyra torpe

der tas ombord och klargörs. Dels mäts tider, dels vä rderas utförd a 

arbeten. Provet kompletteras genom kunskapskontroller på väsentli

ga avsnit t inom tjänsten, t e stridsspetsens klargöring, säkerhetsföre

skrifter. 
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 målförband. A ntal erhållna träffar, använd tid, samt om 

dömen om orderterminologi etc utgör grund för värderingen. 

Mintjänst 

Provet består av tre delar 
ilandtagn ing av tuber och torpeder samt ombordtagning av minor 

- minfällning 
- ombord tagning av tuber och torpeder. 

Delprov l och 3 innebär kontroll av att arbetena hinner genomfö

ras inom målsättningens tidsramar. Tidsuppgifterna komplette ras 

med kunskapskontroller samt omdömen om arbetets kvalitet. 

Delprov 2 innebär kontroll av att minorna fäll s på rätta platser 

(rätt fä llningsintervall etc). Kontroll sker dels under fällningen om 

bord på fällande fartyg , dels efter minfällningen på fällningsplatsen. 

Siffervärdena kompletteras med omdömen om personalens agerande. 

N a vigerin gstjänst 

Provet består av förflyttning inom skärs un der mörker i såväl belyst 

som obelyst led en viss sträcka (storleksordningen 75 distmin) med 

en medelfart av 25 knop. Navigeringsorganisa 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 (eventuellt från olika rikt

ningar). Tid mäts från upptäckt till eldöppning m m. Antal träff 

(zon rörskrevader) registreras. Siffervärdena kompletteras med be

dömningar (omdömen) om personalens kunskaper m m. 
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Fö r att erhålla statistisk bredd eftersträvas fl era skjutningar. 

Uppträdande v id krigsförtöjningsplats 
Fartyget beordras under mörker gå til l krigsförtöjningsplats, 

maskera och anordna bevakning. 

Kontroll gö rs a tt angivna maximitider innehåll s. Dessa uppgifter 

kompletteras med omdöme om arbetets kvalitet, personalens kun ska

per etc. Eventuellt kan kontroll även ske av den personliga skjut

skickligheten exempelvis vid en fä ltskjutning. 

Allmän stridstjänst 
Omdömen om besättningens kunskaper och färdigheter som icke 

kunnat mätas vid andra tjänstegrensvisa prov, kan i mån av resurser 

kompletteras med prov i t e brandsläckning, fartygskännedom , sjuk

vård. Detta kan kompletteras med yrkesvisa prov för vissa personal

kategorier t e radiote legrafi ster. 

Behov av resurser för prestationsmätning 
Ovan skisserade prov bedöms kräva följande tidsram för en tor

pedbåt: 

Prov 

----------------
Torpedtjä nst 

delprov 1 

- delpro v 2 

Mintjänst 
delprov 1 

- delprov 2 

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

Al lm ein strid stjänst 

l Summ a 

l 

Al;tall Anmärkning 
tllll 

2 V id kfp . Kan ske som ett und erh)i !l stjänstmo
mcn t inom krigsöv ningen (KO). Bör ske under 
mörker. 
Kr:ive r må lförband och rorpedbärgare . Kan ut
föras under dager ell er mörk er. 

2 Kan ske som uh-mom inom KO (mörker) 
'h Ex kl förfl yttningar. Kan genom föras samt id igt 

av sam tli ga tb (som ett mincringsföretag). M.ör
kcr. 

2 Kan ske som uh-mom inom KO (mörker). 
3 K.an kombin eras med t e minrjänstprovet. 

1/e Tnom tid sramen ryms flera anfa ll. 
2 Ka n ske i anslutni ng till något företag som ge

nomförts in om ramen för KO (mörker). 
Erforde rli g tid är beroende a v omfattn in gen a v 
pro vverksamh eten. Vissa prov av befattnin gs
pro vs karaktär kan ge nom föras före KO-perio 
den. 

13 Exk lu sive prov i allmän stridstjän st. 
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Normalt repetlttonsövas tre torpedbåtar vaqe ar. Bedömningsv i 
kan ett prestationsmätningschema av ovan skisserad omfattning ku n 
na genomföras för dessa tre torpedbåtar inom ramen för en krigs 
övning. En noggrann deta ljplanl äggning erfordras emellertid in t 
minst med hänsyn till övriga förbands krigsförbandsprov. Målresur 
se rna kan exempelv is förutses bli hz.r t utnyttjade. 

Som objektiv bedömare bör på va rje enh et f innas en med torped 
bå tstj änsten vä l förtrogen office r. Härtil l bör icke någon av besätt 
ningen uttas utan denna verksamh et bör ombesörjas av en utOm 
stående person. Om den krigsplacerade rorpedbåtsdivisionschefeJ 
fullgör repetition söv ning bö r denne icke ifrågakomma, han är eljest 
lämplig. Chefen för det fredsrus tade förband et bö r då i stället utses 

Rapportering och uppföljning av krigsförbandsprov 

Rapporteringen syftar till a tt för vede rbörande chefer (myndigh e
ter) k largöra krigsförbandets förmåga att lösa olika uppgifter . 

För "operativa chefer" (OB, MB, COrlB, förbandschefer) kan 
kännedomen om kapaciteten (förmågan) hos de olika förbanden på
ve rka k rigsplanläggningen. 

För " utbildningsa nsvariga chefer" (CM, CO rlB, CKF, förband s
chefer) utny ttjas kännedomen om prestationsutfa llet till att un der
söka på vad sätt utbildningen - såvä l grundutbi ldningen som repe
titionsutbildningen - kan förbättras. 

Härti ll kommer OB (årliga) redovisnin g av krigsmak tens effek t 
för statsmakterna. 

Protokollföringen under själva krigsförbandsproven bör vara täm
ligen detaljerad . Man bör av protOkollet från resp prov kunna utläsa 
vad den prövade en heten (sjömannen, pjäsbesä ttningen, fartyget etc) 
klarat ut och vad den icke klarat ut . Detta är av intresse för den 
chef som i krig har enheten sig unders tälld samt för de chefer som 
har ansvar fö r förbandsproduktionen. 

M h t önskemålet att förh å llandevis detaljerat få klar lagt enheten s 
kunskapsmässiga status bör man icke vara bunden till den tidigare 
omnämnda femgradiga värderingsskalan när det gä ll er att värdera 
olika 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 förbandens effek t skall vara så 
översiktlig att det blir möjligt att överblicka krigso rganisationen s 
tOtala effek t. Det är här endast fr åga om tämligen grova vä rd ering
ar; den femgradiga skalan bör dä rfö r utn yttj as. 

Exempel på rapporteringssys tem 

I provkatalogen med krigsförbandsprov bör för va rje prov f inn as 
angivet vad som ska ll mätas samt hur det ska ll protokoll föras. 

Efter genomförda krigsförband sprov sparas protakollen hos ve
derbörande fredsutbildningsförband för att möjliggöra en eventuell 
detaljuppföljnin g som underlag t ex för att ändra utbildnin gen. 

Resultaten från de olika krigsförbandsproven sammanställs av 
prov ledaren i repetitionsövningsrapport 1. Denna uppgörs för den 
största enh et (förband) som kan prestationsmätas t ex to rpedbåt, 
tjänstegren på jagare o s v och in sänds till vede rböra nde fred sutbild
ningsfö rband. 

R epetition sövningsrapport 1 från de olika underavdelningarna 
som incrå r i ett förband för vilket TOEM uppgjorts sammanställs 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 svars
departementet redovisas icke här. 

Om behovet av försvarsdebatt och försvarsupplysning. 

"- - - - Försvarets styrka bygger på medborgarnas kunskap. 
Bristfällig kunskap leder till negativ ism och osakligh et, med
veten eller omedveten. Man måste fr ån militä rt håll upplysa 
om försvaret och föra ut debatten fr ån mässar och facktid
ningar. Förklara, informera, korrigera, kritisera, gör vad som 
helst, men gör någonting! - - - -" 

Ämn eslärare U lf Nordström "Gör någontin 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 kapid en fö r dc a lli e
rade under andra vä rld skri get, då samve rk an mellan stridskrafter ur olika natio
ner ännu ej va r tillräck li gt övad och då bestä mm else r i stor utsträcknin g sa kn ~ 
dcs: "Ba ttlc of the J a va Sea" a v Da vid Thomas (And re D eutsch, London 1968; 
260 s) 

D c inledande kapid en ger en intressa nt inbli ck i fö rspe ler till der japanska in 
t rädet i VK 2. Läsaren får i snabba glimta r en bild a v s:'tv ä l den goda mater iella 
som den höga personella standa rden i den kejse rli ga flottan - kanske liret onyan 
serat, men helt säkert vä lgrunda t. Särsk ilt intressant ä r jämförelsen mell an prestan 
da för japanska, britti ska och amerikansk a to rpeder. Vidare ger o rganisation en a v 
m:t rinflyge t i J apan intryck av stort förutseende, en ga ranti för smidi g samve rk an . 

U ngefä r ha lva boken ä r ägnad å t bakgrunden till sjä lva slage t i J avasjön , de 
sista dagarn a i februa ri 1942. Utbli ckarna blir stundom rä tt omhnandc. Så f3. r 
exempelv is st riderna i Medelha ver 1940-1941 ett helt kapitel. Å andra sidan ger 
bcränelse n om " Force Z" och dess undergå ng utan fö r K uantan å rskilliga intres
santa och så vitt bekant hittills opubli cerade fakta. 

De stora sv3.r ighererna an skapa en funkti onsdugli g ledningsorga ni sa tion in om 
det os tindi ska operati onsom rådet fr~ mträde r med skärpa. R edan en sa mordnin g 
av mark - , sjö- och luftst ridskrafter va r ett relativt nytt behov och va r långtifrån 
till godosett. Så mycket vä rre blev det då an försö ka samordna st ridskra fter a v 
a ll a slag ur fyra nation ers kri gsmakter, den amerikan ska, den bri tt iska, den hol
ländska (Dmch) och den austra li ska. Ett gemensam t kommando, ABDA efter 
nations initi a lerna , kom dock r iii stå nd. D ess högkvarter sa ttes upp i det inre a v 
J ava, va r vid en del sa mbandssvå righeter tillkom. Personli ga och nat ionel la för 
rroendekriser samt byten på v issa chefsposter, a llt und er tryck et :n den vä ldi ga 
japanska offens i v kraften, reduce rade ytter li gare AB DAs utsikter r iii framgå ng. 

Då tid ens tvekamp fl yg- fa rtyg få r god belysning, inre ba ra ge nom skildrin gen 
av kuantankarasrrofen, utan även och kan ske än bättre vid besk ri vnin gen av 
"Combin ed Srri kin g Force" och dess framstötar i Javasjön. 

Seriderna vid Ba likpapan oc h krin g Ja va skildras deta lje rat oc h ger en god 
förställning om de takt iska förloppen. Bekl ag li gt vis saknar man sa l!ldom ett ka rt
materia l av samma kva litet, där man kan återfinna a ll a näm nda sund, öar, udd ar 
111.111. 

Dc alli erades fön vivlade situa tion vintern 1941-42 framträder kl ar t. Combin ed 
Sr rikin g Forcc's uppgifter va r många och svå ri gheterna att kr:tftsamla stora . Der 
va r en ganska krigst rött och nedsli tet förband, som så små nin gom r;ick si n under
gå ng till möres- in i der sista kämpand e med förrviv la ns mod . 
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Skildringen av själva slaget i J avasjön är utomordentligt deta ljerad och ger en 
god bild av de svårigheter, som taktisk ledning av en internationell sjösryrk.1 
bjuder. Dena så mycket mer som riden för förberedelser varit så knapp att ge
mensa mma signa lbestämmelser ej kunnat utfärdas. I detta avsnitt ger skisserna en 
god uppfa ttnin g om fartygens positioner i stridens olika faser. Viss tveksamhet 
råder bet räffande några jagare, men deras rörligher i förhållande till kryssarna gör 
dem natu rligtvis svåra att följa upp. Man måste dock efterlysa jagaren Evertscn, 
som redovisas v id slagets början, men som sedan ej avhörs förrän huvudstriden är 
över . 

En v iss motsägelse ligger i påståendet att dc allierade på grund av det stora 
antalet torpeder, 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 någ
ra kölv attensst rimmor. Möjlighererna att lyssna in torpederna torde varit små 
när fartyget höll 25 knops fart el ler mer. 

D e sista kapiden 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 ställningen li v. 

Bland de personer man möter märks kanske främst konteramiral Karel Door
man, chef för Comined Striking Force, och viceamiral Conrad Helfrich, Com
mander Naval Forces (efte r 12/2 -42) samt amiralen sir Tom Phillips, chef för 
styrka Z, som mötte sitt öde uranför Kuanran den 11 december 1941. Däruröver 
få r man glim rar av såväl japanska som framför allt allierade chefer på olika 
nivåer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Thomas lyckats ge en mycket levande skild
rin g av striderna i Javasjön 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 redo
görelse lämnars för stridernas förlopp kunde de t varit trevligt art finna en analys 
och en redovisnin g av konsekvenserna. Derta förhållande undanskymmer dock ej 
det faktum an vi här har fått en värdefull sammanställning av händelserna i 
Ostasien december 1941-februari 1942. 

PIR 

CHRONIK DES SEEKRIEGES 1939-1945 

av Jurgen Rohwer och Gerhard Hi.immclchen. 656 sidor. 
Gerhard Sralling Verlag, O ldenburg 1968. 

Två kända ryska marinhistoriker, som båda tidigare har publicerJ.t undersök
nin ga r av vissa ens taka avsnitt av andra vä rldskrigets 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 för

tecknade 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 . 

Förel iggande 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 om

Fattningen 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 sjömilitära led

ningsorganen 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 det

ta avseende en märkbar brist, eftersom ovan relaterade händelser där hade skild

r:lts i tv~ helt olika kapitel, nämligen dels i ett som behandlar tyska hjälpkryssare 

och dels i ett avsnitt om jaranska ubåtso;:>crationcr. 

I "Chronik des Sce!,riegcs" intar naturligt nog de tyska ubåtarnas operationer 

ett mycket dominerande utrymme. Ubåtskriget var ju till sitt omfång och sin be

tydelse det allt annat överskuggande inslaget i sjökriget. Olika konvojoperationer 

beskrivs utförligt med angivande av deltagande enheter. I tidigare böcker har 

oftast endast angiv 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 söklin jer. Mycket detaljerat anges hur båtarna sam

manförs till grupper, insäas mot en konvoj, själva anfallet mot konvojen och där

efter upplösning av ubåtsgruppen med båtarnas slutliga dirigering mot basen eller 

eventuellt till en förrådskomplettering till sjöss. 

Läsaren kan i boken finna beskrivningar av de stora "klass iska" konvojopera

uoncrna men även ~ för första gången - av många misslyckade tyska opera-
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tion er. Dc a lli erades växande öve rl ägsenh et i eskortfartyg och -flygplan und er se

nare delen av kriget gav som resultat a tt många anfall misslyckades och sä nk
ningarna av handelsfartyg minskades. 

Men sjökrige t fördes inte enbart a v tyska ubå tar. D ärför är boken oc kså en 

verk ligt a llomfattande skildring av sjökrigshändelscrna. 

Kri ge t i Stilla Havet har sin rätt visa and el i bokens inn ehå ll ävensom dc tidi 

gare kanske mindre kända och oftast underskattade insatse r som ita lie nska och 

sovjet iska marin erna gjorde på olika kri gsskådeplatser. 

Givetvis ligger ett mycket omfattande fo rsknin gsarbete av författarna bakom 

detta ve rk. Många länd ers officiell a publikation er över sjökri get, memoarer av 

kri gsde ltaga re samt krigsdagböcker, sä rskilt från tyska enh eter, har var it v:irdc

ful la källo r för boken. D essutom har fakta insam lats genom ett mycket givande 

samarbete med olika länders krigshistOriska avde lnin gar och med otaliga krigsdel

taga re inom såvä l axelmakternas som dc al lierades örlogs- och hande lsfl ottOr. 

U tförli ga registe r öve r person- och fartygsnamn, konvojer och r:icknamn för 

operation er är rill stor hjälp vid användnin g av boken. 

"Chronik des Seckricgcs" är ett oumbärl igt stand ardverk för a ll a som är intres

se rade av kri ge t ti ll sjöss under andra vär ldskri ge t. 

L L 
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Hon skall hålla tätt om man skall trivas ... 

Aven till synfJS hopplöst gistna och spruckna båtar bli efter en 

rätt utförd FARM-behandling absolut täta. 

FARM nr 100 ä r i pastakonsistens och användes vid tätning av 

svårare läckor. Efter tätning med FARM nr 100 bör hela båt

botten strykas med FARM 50. Färg: svart. Spacklas. 

Farm nr 80 är till sin konsistens halvflytande och användes vid 

tätning av läckor 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 tätningsfärg avsedd för hel bottenstrykning. 

Färgen tätar då samtid igt små läckor, som äro svåra att upptäcka. 

Färgen är en utmärkt grundfärg och bör bestrykas med FARM 

skeppsbottenfärg. T ä c k yta 5 m2 per kg. Färg : svartbrun. Torkt id: 

l -2tim. 
FARM SKEPPSBOTTENFÄRG är en giftfärg som effektivt förhind

rar a ll växt lighet. FARM skeppsbottenfärg kan med fördel an

vändas även på icke FARM-behandlade båtar. T ä ck yta 12 m2 

per lit. T orktid : 1-2 t im. Färg : Koppar. 

=-FARM sä ljes av al la vä lsorterade färg- och skeppshandlare -

AB DICKSON & STRÖMBERG 
Stockholm stör gärna till tjän st med vidoro upplysningar Tel. växel 23 19 70 

KARLSKRONAFABRIKEN 






