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2. Föredro g leda moten farne berg utdrag ur si n årsberättel se i vetenskapsgrenen "Organi sation och personal. Utbi ld ning" för år 1973-74 med titeln "Kan
marin utbildn ing förbättras trots låga kos tnadsramar?"
3. Talade korresponderande ledamoten N ordström över äm net "En arki varies a rbetsuppgifter".
4. H öll korresponderande ledamoten Rosell ett a nförand e om " 1773 å rs
struktion för Amiralitetskoll egium".
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Efter sam manträdet skedd e visnin g av K un gl Kr igsarkivet under sakkun nig
led nin g av ledamöterna Broome, Å berg, Nordst röm och Rose!!.
Srockholm den 21 ok rober 197 4.
BO GRANATH
sekreter are
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Ledamoten
PER INSULANDER

Värdering av krigsförbands
personalinnehåll

Krigsförbands kapacitet kan värderas på många sätt och från olika utgångs -punkter. Ledningen har i alla tider velat ha en uppfattning om de underställda
förbandens stridsvärde. Motståndaren har naturligtvis också velat få klarhet i
detta. Värderingen har därför varit och kommer att förbli en fakto r med stort
underrättelsevärd e.
Värderingen kan avse förbanden i sin helhet eller vissa komponenter. I det
följande kommer endast personalkomponenten att diskuteras, varför begreppet
personalvärdering får anses lämpligt.
En chef har alltid vissa möjligheter att värde ra den underställda personalen.
Det kan ske som ett allmänt eller individuell t omdöme. Det kan också ske med
hjälp av betygsättning, någon sorts prestationsvärdering. Skall ett sammanfattande omdöme lämnas, grundas detta vanligen på subjektiva bedömningar. Varje chef har sin grund, varje förband får sin vär dering. För en högre chef blir
det därför ytterligare :vanskligt att skapa sig en uppfattning om den reella innebörden av underställda chefers värderi ngar. Mobiliserade eller fre dsrustade förband kan sättas på prov, prestationsvärderas, men redan detta är svårt emedan
variablerna är många. Annu svårare blir det att erhålla ett riktigt mått på kapaciteten hos ett krigsförband, som inte är rustat.
Varje fartyg (förband), rustat eller ej, har sin krigsbesättni ng. Denna sammansätts av människor med olika kompetens, var och en placerad i en befattnin g
vars krav han bedöms uppfylla. Kännedomen om dessa krav har sedan länge
varit grundad på exercisreglementen och erfarenhet. K unskapen om personalens
kvalifikationer har erhållits genom betyg från olika kurser . Sedan något tiotal
år har man sökt kodifiera så väl krav som kompetens och skapat krigsbefattningsrespektive användbarhetskoder. Dessa koder är analoga, d v s en man, som utan
avsteg målmedvetet kunnat utbildas för en viss krigsbefattning, han erhåller et
användbarhetskod, som helt överensstämmer med befattningens krigsbefattningskod. Ett studium av varje befattning inom ett förband jämte däri placerad personal med jämförande av dessa två koder ger följaktligen en bild av hur maP
lyckats få rätt man på varje plats. Om jämförelsematerialet är omfattande kat
granskningen underlättas med hjälp av dator.
För att denna jämförelse skall ge ett begrepp om personalens stridsvärde kräv·
att kravet på varje befattning är rätt uttryckt och att varje mans kompeten
också åter givits korrekt i kodform. Aven om möjligheter till fel fö religger
kan dt
och främst kanske beträffande individens användbarhet
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fortsättningsvis negligeras . Värre är emellertid att koden inte anger den
grad av skicklighet en man uppnått under utbildningens gång. En besättning
sammansatt av nätt och jämt godkända människor ser lika bra ut som en med
toppförmågor. Har man ambitionen att även mäta denna skillnad, mås te vitsorden i allm än duglighet och yrkesskicklighet granskas. Aven detta kan ske med
hjälp av dator.
Det mest iögonfallande förhållandet är vakans uppfy llnaden. Den är lätt att
kontrollera och uttryck a i procent eller absoluta tal. Ett allmänt procenttal för
ett helt förband med en mängd befattningar av skiftande art blir dock ett alltför gro vt och lätt missvisande värde. Man måste veta det relativa infl ytandet
p å stridsfunktion en av de ak tuella vakanserna. Det kan vara lättare att avvara
två meniga än ett befäl. Likaså kan ett basbevakningskompani med et t stort antal lika befattningar lättare bära bristen av några skyttar än en ubåt k an tåla
avsaknad av en radiosignal ist. Datamaskinen kan vara till god hjälp så väl när
det gä ller vakansmätning i olika befälsnivåer som inom specifika befattningst yp er.
Människans fysiska prestationsförmåga av tar som regel med ökande ålder sedan hon väl blivit vuxen. Den individuella fö rmågan att bibehålla andlig och
fysisk spänst varierar emellertid starkt. Olika kri gsbefattnin gar ställer olika krav
i dessa hänseenden. Det är dock mycket svårt att dra generella gränser. Vi måste hypotetiskt ansätta vissa värden fö r hur gammal en man får vara för att
kunna fylla sin funktion i vissa befattningar. Levnadsåldern kan sedan användas för mätning av den krigsplacerade p ersonalens lämplighet, men man accepterar då en felkälla - okunskapen om individens reella fysiska status. Gör
man detta kan datorn vara till stor hjälp vid en värdering.

En samövad besättning, där varje man från chef till smorpre i axelgången
känner varandra, fu ngerar bättre än en hopr afsad där alla :ir obekanta. Det säger krigserfarenheten och sammanhä nger med det förroen de uppåt och nedåt,
som gr undas p å p ersonkännedom. Den värnpliktiga personalen utgör för flottans del den mest stabila komponenten i detta sammanhang, emedan den till sin
hu vuddel stannar i den militära kompentens, som uppnås vid grundutbildningen eller vid omskolning 10-15 år senare. De fast anställda och i synnerhet
de aktiva har under sin karriär flera skolor och praktiktillfä llen, som gör omkrigsplaceringar nödvändiga. Under en sjöexpedition bemannas ett fartyg med
dels aktiva, dels reserv och värnpliktig personal. De senare tjänstgör regelmässigt kortare perioder än de förra. Krigs besättnin gen sammansätts av värnpliktiga
fr ån i första hand den s k A-omgången samt av den fast anställda personal som
fredstjänstgör (nyligen tjänstgjort) i fartyget. Värnpliktsbesättningen kompletteras ur den s k B-omgången, vilken även utgör personalreserv. Vardera omgången
·
har omfattat nio månader.
D å ett fartyg påbörjar en sjöexpedition finns det vanligtvi' en krigsp lacerad
besättning från tidigare utbildning. Mycket snart ersätts däri ingående aktiv per217

sonal med den fredstjänstgörande. Reserv och värnpliktig personal krigsplaceras
däremot senare. De sistnäm nda in te förrän sjöexpeditionen avslutats ( 18 månader efter B-omgångens påmönstring) . Placeringen blir då ofta i ett annat me n
likn ande fartyg.
Landförbanden sammansätts såväl av personal som grundutbildats för sin a
befattningar, som av personal som v id högre å lder överförts fr å n exempel vis sjötjänst.
För så väl fartyg som landförband blir det under dessa för hå ll ande svårt an
hålla p å en sådan princip som samövn in g. Den kan som regel inte fö lj as förrä n
fö rsta krigsförbandsövninge n ägt rum . Den kan heller inte upprätthå llas mer ä n
något år vad avser den fast anställda personalen. Proportionen samövade vid
krigsförbandsövning kan mätas med hj älp av uppgifter i krigsplaceri ngsreg ister
och datorn underlättar detta.

Ett för bands mobiliseringstid bestäms bl a av hur långa resvägar den inryckande personalen har. Ko mmunik a ti onernas utveckling "fö rkortar" alla avstå nd
Lokalrekryteringen får därför allt mindre betydelse utom i de fall de extrem t
korta mobiliseringstider krävs. Sådana krav är inte vanli ga i flottan. Man kar
därför ofta nöj a sig med en rekrytering ur samma militärområde som mobiliserin gsplatsen. I v issa underskottsområden mås te man nöja sig med personal fr åt
andra delar av landet. Datorn kan va ra till stor hjälp då man vill kartlägga hu t
personalen ä r bosatt i fö rhåll ande till sin mobiliseringsplats. Man måste dock S (
upp beträffande platser nära milogrä nserna. Där kan en bosättning i angrä nsan ·
de län va ra väl så ti llfredsställande ur inryckningssynpunkt.

Vid värnpli ktsverket har man tagit fram ett datasyste m för värderin g a '
krigsförbandens person a linnehålL Detta tar hänsyn till
vakanser,
rätt utbildnin g (krigsbefattnin gs- /an vändbarherskod),
samtränin g,
å lder och
lokal rekrytering.
Man kan redovisa fö rb and i sin helhet, oli ka kompetensnivåer och/eller olik 1
befattningstyper. Urval kan ske på o lika mobiliseringsmyndigh eter el ler fö t bandsnummergrupper . Datamaskinen är emellertid ointelli gent och kan inte acceptera avvikande anvä ndbarhetskoder. Den fast anställda personalen erhålh ·
ofta genom sin fortbi ldnin g ökad kompetens, v ilken måste kodifieras. Detta upr fattar maskinen som en felp lacering äve n om ve rkligheten innebär en överkval ficering.
E n värnpliktig, som bli vit för gammal för befattningar av den typ till vilke 1
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han gr undutbildats, överförs till annan krigsbefattning. Hans användbarhet ändras emelletid inte förrän omskolning ägt rum i samband med krigsförbandsövning (eventuellt vid s k särskild övning). I förband med många överförings rekryterade befattningar blir därför andelen rätt utbildade re lativt liten intill den
tidpunkt då fo lket fullgjort sådan övning.
Det räc ker inte med att veta vilk a faktorer, som kan och bör vä rderas. Det
m ås te också finnas normer mot vilka detta kan göras. För Värnpliktsverkets del
ställer militärbefälhavarna upp dessa normer. I v iss omfattning gör de detta
även gen temot Chefen för marinen. Det finns emellertid anlednin g för denne att
i övrigt ha egna normer, som i rimli g grad svarar mot de reella möjligheterna.
Flottans krigsförband har en starkt va rierande and el fast anställd personal,
från O och till 100 Ufo. Det kan därför ifrågasä ttas om värnpli ktsve rkets system
är användbart för oss. Kanske kan det nyttjas för land förba nd och för hj ä lpoch trängfartyg där värnp lik tsa ndel en är stor. Ka nske mås te fast anställd a och
värnp liktiga värderas va r för sig innan en samman väg nin g sker.

Vid flottans krigsplaceringsavdeln ing i marinstaben pagar v iss försök sverk-·
samhet avseende personalvärdering. Grunden är i hu v udsak teoretisk. Man
granskar krigsförbandens personaltabeller, räknar v akanserna, kontrollerar användbarhetskoden, noterar när krigsfö rbandsövning ge nomförts, kontrollerar åldersläget och jämför bosättningen med mobiliseringsplatsens läge (jfr bilaga). Arbetet är för närvarande helt manuellt. Faktorerna värderas och samman vägs i
femgradig skala dels för fast anställd a, dels för värnpliktiga. De erhå lln a vä rdena extrapoleras sedan efter bedömt a v klingande av k un skaperna för att ge en
grund för bedömning av erforderlig utbildning. Detta exempl ifieras i tabell " Produk tio nsöversikt" avseende jagaren Närke. (Bi laga 2).

För att nå visshet om en värderin gs riktighet fordras en jämförelse med verkli ga förhå llanden. Särsk ilt svå r är bedömningen av kun skapernas avklingande.
En uppfattning härom kan troligen erhållas ge nom värderi ng av förband und er
krigsförbandsövning. För att inte denna skall bli helt subj ektiv är det önskvärt
att viss prestationsvärderin g kan ske. Mätvärden för oli ka typförband kan sedan
tjän a som referensvärden, v id bedömning av andra förband, som ej (ell er ej så
nyligen) haft repetitionsutbildning.
Vi har i dag med datateknikens hjä lp fått ökade möjligheter till ensad och
objekti v värdering av krigsförbanden s personalin nehå lL Med hä nsyn till våra
knappa resurser finns det a ll anled nin g att vi ti ll varatar dessa för att st yra förband sp roduktion en på bästa sätt.
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Bilaga 1

Personalvärdering
Förband:
Nr :

Mo b m :
Del p g:

Underlagets datum:

tabell

placerade

vakanta

1. Besättningsstyrka :
varav stam
reserv
",
vpl
2. Rätt utbildade är:
stam
reser v
vpl

st,
st,
st,

0
/o
Ofo
0 /o

3. K.FÖ genomförd med:
totalt
man

Rätt befattnings ty p har :
stam
st,
reserv
st,
vpl
st,
Värder ingstal:

Bilaga 2

Pro d u k tionsöversik t
f a rt yg

l

V ärderin g

74/ 7S

l

(å r för
utbildn
av huvud del vpl )
Nä rk e

(0/o)

Värderin gstal:

Fl K ri

D
0

/o
/o
0 /o
D
0

l

7S/76

76/ 77

l

77/ 78

l

KF t!

4

GU
4

GU 1 )

fas t anstä lld a

s

s

v pi

3

3

2')

4

(68/69)

Anm 1.
2.

Kri gsbesä ttning produ cerad efter hel sjöexpedition med tv å vplom gå ngar (GU).
Hu vudd el av vpl utby ts.

Ofo av s:a krigsp l
0

/o a v tabellstyrkan

Senaste KFO år:

4 . Lev nadsålder för :
stam
reserv
vpl

år i medeltal ,
år i medeltal,
år i medeltal,

man (
man (
man (

Värderingstal:

D

0 /o) över
35 /45
Ofo) ö ve r 35/45
0 /o) över
30/ 35
Värderin gs tal:

år
år
år
D

Värderin gs tal:

D

5. Lokalrekrytering i förh ållande till mobpl milo:
0 /o)
Utanför totalt
man (
där a v stam
man (
Ofo)
Mobtid :
0 /o)
,
reser v
man (
0 /o)
,
vpl
man (
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Telegram Enksberg1o" Telex 2535 Eberg1o S ~Telefon 031 51 32 00

NYBYGGNADER • FARTYGSMASKINER
220

221

Ledamoten
GEORG HAFSTROM

Ett sjöhistoriskt kåseri
gammal örlogsbas

om en

" O n revient to usjou1·s d ses premieres amou.rs"
(C. G. Etienne i libretto till op . Joconde 1814)

Mitt förstlingsarbete såsom forskare och sjöhistorisk författare var den utredning som blev resultatet av en " upptäcksfärd" vilken, sannol ikt p å Gustav
II Adolfs order, utfördes på senhösten 1627 av den namnkunnige kartografen
Anders Bureus tillsammans med ami r al Klas Fleming. Resan stä lldes till Södertörns skärgård i avsikt att där " lete Skipshamn för flottan" . D e stannade för
farvattnet mellan Himmelsön och fastlandet väst därom. Som orienter ing kan
gälla, att när man i våra dagar p å väg från Osmo mot Muskö-basen för första
gången far på bro över vatten, så är det just en del av Nyhamn s böljor man har
under sig. Nyhamn sträckte sig från N . skeppsnorra udde längs Lundström men
ned till och med Norrviksfjärden i söder ända till Yxlö sydvästudde, ka llad
Lås udd.
Nu har mer än fyra decennier gått sedan min utredning gick i tryck, så det
är säkerligen många av tidskriftens nuvarande läsare som inte har någon större
aning om den gamla örlogsbasen och vad den på sin tid betydde. Att i detta
sammanhang ge så att säga en repris i ärendet är ingalu nda min a vsikt, jag v ill
bara kortel igen orientera lite om n ågra väsentliga tilldragelser under det hal va
sekel basen existerade såsom sådan .
Första gången den togs i anspråk va r våren 1628. Sver ige låg då sedan åtskill iga år i krig med Polen . Våra sjöstridskrafter var vid den tidpunkten redan
till största delen på p lats, men nu gällde det att konu ngen jämte en mindre
truppstyrka om c:a 3.300 man sku lle överföras till krigsskådep latsen, n ärmare
bestämt D anz igbukten och med P il lau som debarkeringsort. Hela det när mast
innanför varande landområdet av Brandenburg-Preussen låg sedan 1618 under
polsk länshöghet. En eskader om 11 örlogsskepp och ett antal smärre fartyg un der befäl av amiral Klas Fleming hade för detta företag sammandragits till
Nyhamn . Konungen embarkerade där den 29 april och den 1 maj startade resan .
En annan v iktig tilldragelse i Nyhamns historia var de stora planer som p å
1670-talet utarbetades inom amiralitetet om att omforma basen till att bli ingentin g mindre än "station av K. Maj :ts och Riksens Orlogsflotta", försedd med
var v, dockor och personalbostäder m. m. Inloppet sku lle skyddas av nödiga
skansar. Men planerna gick om intet trots att Nyhamn ansågs vara "över måttan
bekväm" för ändamålet.
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.Å ren gick, tiderna hade förändrats och södra Sveriges karta desslikes. När
högste befa lh avaren över den rustad e f lottan amiral Hans Wachtme1 ster p å hösten 1678 i l1khet med sina underlydande flaggmän ansåg att flottans huvuddel
borde v interförläggas i Nyhamn och hade v idtagit omfattande förb eredelser därför, strandade planen på motstånd fr ån Ka rl XI :s sida. D et gick inte alls, det.
Konungens menin g va r att flott an under den kommande vintern bord e li gga del vJs i Kalmarsund och del vis i Blekin ge-skä ren och därmed jämnt. Mona rkens
vi lja segrade och efter någ ra få år var Karlskrona ett faktum och därmed också
N yhamns saga all såsom örlogsbas.
Utöver de rent sjömi litära förd elar Nyhamn ägde må äve n fram hållas att
basen kom att utnyttjas såsom uthamn till huvudstaden. Det är härv id att märka
att N yhamn framför Alvs nabben hade den sto ra fördelen att ha direkt kontakt
med fastlandet. Det hände emellanåt att utländska sändebud eller andra dåtiden s VIP använde sig av denna genväg. Det är fullt tänkbart att kännedom om
Nyhamn däri genom också spred sig till utlandet.

Och härmed kommer vi till en rätt dråplig relation i fransk sjö hi storisk litteratur fr ån 1600-talet. Dråp]ig i så måtto, att dess författare (t i11 v ilken vi
strax återkommer) såsom utlänning helt natu rli gt haft svår igheter att rätt återge
fö r honom konstiga ort- eller person nam n, vilka därmed ofta för vanskats ti ll
abrakadabra i den (i de tta fa ll ) svenske läsarens ögon . Relationen återfinns i arbetet " Hydrographie" av Georges Fournier, vilket utkom i Pari s med en första
upplaga 1648 (ej ti llgängli g i Sve rige) och med den andra upplagan år 1667
(femtOn år efter förf :s bortgång). H ära v äger K. Biblioteket i Stock holm ett
exemplar. Under mina forskningar åren 1963-67 i KB i och för arbetet "UTBLICKAR kring tillkomsten av skeppet WASA" (tr. 1968) hade jag mycken
nytta av detta arbete.
Denne Fournier (1595-1652) var enligt uppgifter i gamla Larousse (Grand
dictionnaire universel) en fransk skriftställare och jesuit. Efter studier i litteratur blev han skeppspräst i franska flottan, gjorde långa sjöresor och skaffade
sig kännedom om geografi och hydrografi. Av de många arbeten han utgivit
är "Hydrographie", innehållande redogörelse för teori och praktik inom sjöväsendets alla områden, det mest kända verket. Så långt Larou sse. Och det kan
man förstå, ty det kan utan v idare sägas, att boken handlar om "all t mellan
hi mmel och jord" p å sjöväsendets v ida horisont, ja inte ens sjösjukan är förbigången som di skussionsämne. Den di gra volymen i format star fo lio räknar inte
mindre än sammanlagt- 1.431 sidor!
. Det va r när jag en februaridag 1963 på KB hade fördjupat mi g i den lärde
Jesuitpaterns nyss nämnda verk, som jag i dess kap . XXXVII fann en redogörelse för ol ik a länders örlogshamnar. Där säger han under rubriken " D e !'arsenal
de Sued e" p å ta l om Alvsnabben (som han lyckats stava till Hiess nablen) att
"Ce havre tautefois n'est plus si celebre qu e deuant, depuis Gustave [Adolphe]
a porte ses affections a Nympha [!J qui ve u di re Havre ne uf. Ce f ut la q u' il
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s'embarqua [1628] pour ven ir en Allemagne, il y [dvs Nyham n ] a pres de trois
lieues Suedoises de Iong & si creux que les grands v aisseau x y peuvent toucher
la coste [numera cote ]". Marginalrubriken lyder: "Nympha Ha v re excellent".

Ledamoten
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C DANCK WARDT

"Flottans batterier i Fårösund"
- några blad ur Gotlands kustartilleriförsvars
historia

Appendix
För at t innehållet i den franska originaltexten skall kunna avnj utas a v en var,
följer här en fri översättni ng av M . Fourniers förkunnelse beträffande Al vsnabben och Nyh am n.
Hans uppfattning är alltså, att den ända sedan gamla tider begagnade ankarplatsen A lsnabben varit förträfflig men att den "likväl inte hingre är så berömd
som förut, sedan G ustav [Adolf] visat sig fö redraga Ny hamn" [av Fou rnier
kallad Nympha i st. f. med den dåtida svenska stav ningen Nyha mpn J men
tillägger helt korrekt att den sistn ämnde hamnens n amn " betyder Ny hamn".
Därpå fortsätter Fournier: " Det var där han [konungen] embarkerade [ 162 8]
för att segla till Tyskland,". Efter kommatecknet överraskad e Fournier med att
i nästa sats helt oförmedla t tala om Nyh anms längd, som han uppger vara " nära
tre svenska mil" samt tillägger att " den är så djup, att de största skeppen kan
förtöjas invid stränderna" .
Den gam la svenska milen var drygt 10.68 8 m. Tre gånger det beloppet blir
drygt 32.164 m. N yhamn skulle alltså haft en längd av c:a 32 km. Om man
kollar med vårt nutida sjökort av det aktuella området av Södertörn, nr 715 ,
så f inner m an emellertid att den redan i k åseriets inledning angivna hu vudsträckningen av Nyhamn, räknat från dess nordända vid N. Skeppsholmen via Himmelsö sydvästr a udde (där farvatt net kröker till 50) och vidare ned till sydgränsen tvärs Låsudd, har en sammanlagd längd av 5 km. Den gode Fournier
har tydli gen blivit i hög grad felunderrättad från svenskt håll vad N y hamns
verkliga längd angår.
Slutligen en reflek tion apropå namnet L!lsudd: kan inte detta både origin ell a
och framför allt talande namn misstänkas ha ti llkommi t p å 1670-talet, då man
just planerade att den mellan udden och den motsatta stranden liggande Norrv iksholmen skulle befästas med inloppets starkaste skans såsom ett lås för Nyhamn?
Och härmed, mina ärade läsare, sätter jag punkt för ämnet Nyhamn i dess
egenskap av kåsörens sjöhistoriska " premier amour".

strategisk bakgrund
Under det stora nordi ska kriget anlades und er å ren 1712- 1713 två kanonbatterier med vardera två 12-pundiga pjäse r p å Bungenäs v id södra inloppet till
Få rösund, med uppgift att förhindra rys kt inträngande. Dessa batteri er, som
uppförts a v timm er och med jordvallar, r ase rades emellertid efter någon tid och
under hu vudd elen av 1700- och 1800-talen saknades fast försva r i Fårösund .
Först mot slu tet av 1800-talet skulle Fårösund åter få ett fast försvar.
Den strategi ska och politiska bakgrunden till den förbättring av ku stförsvaret
vid Fårösund som då genomfördes kan sökas i Krimkriget åren 1853-1856.
Sverige avgav i december år 1853 en neutralitetsförklaring v ari bl a Slite förklarades som krigshamn. Försvarsåtgärderna på norra Gotland v ar i övrigt blygsam ma. I Fårösund fann s endast en strandpostering och ett vaktskepp. Sommaren år 1854 sände England och Frankrike sjöstyrkor till Ostersjön för att
denna bakväg anfalla Ryssland. Dessa sjöstyrkor utn yttjade med Sveriges medgivande und er somrarna 185 4 och 1855 Fårösund som opera tionsbas. Ryss land
protesterade, men Sveriges möj ligheter att h ä vd a sin neutralitet gentemot Engla nd och Frankrike var sm å. Krimkriget va r inte någon ärorik period i försvaret
av Gotland. P å vå ren år 1885 före låg ri sk för en ny konflikt mellan bl a Ryssland och England . En britti sk eskader uppgavs vara segelklar för Ostersjön .
Gotlands läge som en operationsbas och observationspunkt för främmande sjöstr idskrafter framhö lls åter. Ryssland lät nu tyd ligt förstå att man inte skulle
komma att finn a sig i att situation en från Kr imkri get upprepades och Tyskland
krä vde direkt att Fårösund sk ulle befästas om Sveriges neutralitet skulle kunna
erkännas. Slite och Fårösund förk larades då av Sveri ge som krigsha mn ar och
befäs tnin gsarbeten påbörjades i Få rösund.

Fårösund befästs igen
År 1885 igå ngsattes an läggand et av tre batterier med inloppsförsvarsuppgift samt
två minpositioner i Fårösund . Batteriern a ben ä mndes batteri I, II och III och
minposition ern a F!lrösund norr (F.N. och F!lrösund Södra (F.S.). Batteri I låg
v id södra inloppet i höjd med Skarvg rund och batteri III ca 1 km län gre u t mot
Bungenäs, med an batteri II låg vid norra inloppet.
Batteri ern a bestyckades med 12 cm kanoner M/73 på s k ku rsörlavet ter och
17 cm kan oner M /69 i batter il ave ttage M/74. 12 cm kan oner na va r fr amlad d224
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De första inloppsförsvarsbatterierna vid Fdrös und uppfördes 1712 vid Bungenäs.

ningskanoner medan 17 cm kanonerna var bakladdningspjäser med kammarskruv. 12 cm pjäserna användes dels som lättare bestyckning på örlogsfartyg,
bl a 2.klass kanonbåtar och korvetten Norrköping, dels som pjäser p å sjöbefästningar bl a i Fårösund och på Västra Hästholmen.
Pjäserna hade fyra räfflor och projektilerna var försedda med styrklackar av
järn och mässing som passade in i räfflorna.
17 cm pjäserna var konstruerade efter fransk förebild och även de avsedda både
för fartyg och kustbefästningar. Bakladdningsmekanismerna bestod av en cylinderskruv med en tätskål av stål. Förutom i Fårösund fanns denna pjästyp på
Kungsholms fort, Hästholms fort och skolfartyget Stockholm.
17 cm kanonerna manövrerades i sida med grova taljor och i höjd med handspakar. Rekylinrättningen utgjordes av s k lamellbroms och brokar av grovt rågvirke som var fästa i murverket framför pjäsen. Batteri I bestyckades med sex
\2 cm kanoner, batteri II med fyra 12 cm kanoner och batteri III med åtta
17 cm pjäser.
Anläggningarna benämndes "Flottans batterier och minpositioner i Fårösund" .
De lydde förvaltningsmässigt under Flottans station i Stockholm och då närmast
under varvschefen. Befästningsanläggningarna sorterade dock under lamförsva rsdepartementet och sköttes av fortifikationsbefälhavaren i Visby. Förutom de
markområden som tagits i anspråk vid batterierna och minpositionerna hade ett
markområde även inköpts vid Fårösunds samhälle, som vid denna tid var mycket blygsamt. P å detta "flottans markområde", som var beläget öster om det nu vara nd e färjläget uppfördes med början 18 86 en del byggnader och bryggor.
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Batteri I vid Södra gal/et sju st 17 cm framladdningskanoner

Främst var det ett boställeshus för tillsynsmän, som var inflyttningsklart år 1888,
ett minmagasin och några smärre uthus .
Ersättning för ianspråktagen mark för batterierna och minposltlonerna reglerades genom dom vid lagtima hösteringet med Gotlands norra härad den 5
september 1887. Vissa mindre markområd en vid bl a minpositionern a synes ha
arrenderats.
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Flottans boställshus i Fårösund. Rivet på 1940-talet.

År 1899 byggdes batteri l och Il om och bestyckades med 57 mm kanoner m /92.
De försågs då med /örsvarsanordning, bl a stormhinder runt om.

För tillsyn av anläggningar, byggnader och materiel placerades en "bevakningsbefälhavare vid Fårösund". Ovrig personal utgjordes till en början av en
vaktka rL Senare tillk-om äve n en vapen smed och ytte rli ga re en vakt karL
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Tillsynsman och bevakningsbefälhavare var en underofficer vid flottan eller en
f d sådan. Vapensmeden var synbarligen civilan ställd. År 1900 utökades den
militära personalen med en minör.
Artillerimaterielen och ammunitionen förvarades i batterierna med undantag
för mekanismerna till 17 cm kanonerna, som förvarades i särskild lokal i Fårösund, samt krutladdningar till pjäserna och laddningar till granaterna, som förvarades i ett kruthus beläget mellan batteri I och III. Gru ndresterna kan fortfarande stueleras på det nuvarande bombfältet på Bungenäs.
Minmaterielen förvarades i ett särskilt minmagasin i Fårösund och utgjordes
av kontrollerbara flytminor med ankare, kablar, skarvlådor m m. Förvaringsplatsen bedömdes ganska snart som mindre lämplig ur säkerhetssynpunkt och
ett nytt minförråd uppföreles senare vid Norra Gattet.
År 1900 utbyttes, i samband med en ombyggnad av batterierna, de omoderna
12 cm framladdningskanonerna mot 57 mm snabbskjutande kanoner av moclell/92 , fyra pjäser per batteri. De fortifikatoriska arbetena utfördes av fortifikationsbefälhavaren i Visby medan pjäserna sändes från örlogsvarven i Stockholm
och Karlskrona med bl a pansarbåten Svea och kanonbåten Alfhild.
Samma å r tillföreles även strå lkastare, eller som de då benämneles " lysmaskiner", till batterierna och minpositionerna. Lysmaskinerna fick sin ström från
clynamomaskiner, som i sin tur drevs av koleldade turbiner.
Fårösunclspositionen utrustades redan från början med båtmateriel och denna
utgjordes till en början av ångslupen F S (Fårösuncl) och transportpråmen nr 1
MKP (el v s en s k minkranpråm), vilka vintenicl drogs upp på land på flottans
område i Fårösuncl. Båtbeståndet utökades senare med bl a två ångslup ar och ett
antal roclclfarkoster.
229

~-('"'~'": ";'':" ::····.····"·::~· :.~·:-:

fÅRÖ5UND

Il',
):

t~i~~i~~j;;~::~;~SJ~~

Kustartilleridetachementets kasernamr/ide !ir .1906-1919 .
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Livet vid flottans batterier i Fårösund
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skriftväxlingen mellan be vak ningsbefälhavaren och var vsc hefen speglar tämligen väl alla de problem, som den fåtali ga styrkan i Fårösund brottades med.
På materielsidan var det stora problemet tydligen att hålla ammunitionen funktionsdugli g. Dels var det krutladdningarna som skulle fyllas i karduser av tyg
och som sedan skulle "champluneras" d v s förslutas, dels var det laddningarna
till granaterna . Dessa laddningar låg i tygpåsar av silkestyg, som sedan vid apteringen skulle placeras i granaterna, som var försedda med perku ssionsrör, d v s
ett slags mekaniska anslagständrör.
Ett problem, som har stora likh eter med vå ra dagar, var brister i bostäderna
och byggnadsunderhållet. Redan efter någ ra år klagade man över att det regnad e
in, att hyran va r för hög och att utrustningen med spisar och tvättstugor var
otillräcklig eller i dåligt skick. Kvaliteten va r antagligen inte den bästa. Den
ursprungliga by ggmästaren gick nämligen i konkurs och arbetena fick fullföljas
av en annan byggmästare. Varvschefsämbetet i Stockholm var dess utom liksom
dagens Kungl Fortifikationsförvaltning svårflirtad och höll ett hårt tag om pennmgpu n gen.
I början av år 1886 anlände artillerimaterielen till Fårösund, bl a med k ano nbåten Astrid. D en 18 apri l skedde inkallelse a v Godands national beväring, den
24 apri l var mineringarna utlagda och dagen efter anlände 35 man ur Göta artilleriregemente till Fårösund. Den 1 maj anlände en styrka p å 12 örlogsfartyg
under befäl av amiralen Virgin, som tog befälet öve r samtliga trupper i Fårösund. Fartygsbesättningarna hjälpte till med rustningen av befästningarna. I
mitten av maj var skälet till beredskapshöjningen, den befarade konflikten mellan
England och R yssland, bilagd och man återgick till fredsförhållanden . Batterierna var vid denna tidpunkt långt ifrån färdiga. Troligen kunde dock pjäserna utnyttjas. Under de följande åren kompletterad es materielen och befästningarna färdigställdes . E n hel del detaljer återstod i fr åga om batteriernas färdigställande liksom åtgä rder för fr edsförvaltningen och beredskapens upprätthållande.
Någon permanent bemanning av batterierna avdelades inte, men de låg alltid
i en relativt hög materiell beredskap.
Den övningsverksamhet som förekom under åre n 1887-1901 v id Fdrösundsbatterierna synes främst ha v arit när fästningsartillerikompaniet vid Kungl Gotlands artillerikår hade sina övningar förlagda till dessa. Efter tillstånd från
Kungl Sjöförsvarsdepartementet medgavs nämligen armeartilleristerna att låna
flottans artillerimateriel under ca en månad i taget. Personalen i Fårösund fick
litet extra betalt för merarbetet. Av ammunitionsbeställningarna att döma var
det fr ä mst 17 cm kanonerna som man sköt med. Hur man övade mintjänsten
framgår inte. Personal för utläggning och bemanning skulle vid mobilisering
komma från Flottans station i Stockholm. Vid ·denna tid organiserades det s k
"Fasta minförsvaret" med särskild personal som sedan del vis uppgick i Kustartilleriet.
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Den första "bevaknin gs befälhavarcn och uppbördsmannen vid Batterierna i
F&rö sund" va r underoffi ceren vi d fl ottan F N ilsson som år 1888 av löstes a v f d
fl aggunderofficere n vid flottan C A Pettersson. D en fö rste vapensmeden hette
J N ilsson. Av skriftväxlingen kan man utläsa att bevaknin gs befälh avaren inte
hade något ekonomiskt bemyndigande utan tvingades skr iva till "Wa rfschefsämbetet" för allra minsta inköpsbehov, ett " Lås, häng-, mindre" t ex.
Diverse arbeten utfördes under åren 1888-91 p å byggnaderna, gamla bryggor
revs och ny brygga uppfördes. Vattenförsörjnin gen i Fårösund va r redan p å
denna tid synbarligen ett problem och en 15 m djup brunn sprängdes. Arbetet
utfördes av sten spränga re H Hansson. Kost nade rn a hä rför v ar 750 :- k ronor.
Innan brunnens tillkomst fick va tten köras till anläggningen.
Materiel sändes i regel fr å n Flottan s varv i Stockh olm med lastå ngfarty g till
Fårsöund eller Visby. Bl an d fartygsnamn en kan nämnas å ngfartygen K.are, W'is by och K.lintehamn . K are bogserade därvid ibl a nd t ransportfart yge t (prå men )
No 3 L lastad med ammunition. Ofta utnyttj ades em ellertid örlogsfartyg, framförallt när det gällde a mmuniti onseffekter och tyngre a rtillerimateri eL K a non bå tarna Astrid, Alfhild, Disa, Verdande, Skagul, ve rkstadsfart yget R an och
pan sarb åten Svea kan hä r nämnas.
A v ett inspekti o nsprotokoll frå n 1890 f ram går att minm a<>asinet hade en sä rskild ankarbädd och en vändskiva, där ett decauvillesp å r sh~ le a nläggas. I min magasinet fö r varades till en börj an äve n vissa arti lleriinventarier, men dessa
fl yttades senare till särskilda lokaler. För placering i nischer i mur verken v id
tänd station erna fanns monte rin gs bara " blockhus" a v trä. H äri genom fick man
förvar in gsr um för k ä1isli g materiel i de ga nska primiti va befästningarna. Bevaknin gspersonalen fi ck provmontera block husen och för vissa sig om att de passade
in i nisch erna.
I juni 1891 förvarna des bevaknin gs befä lh avaren om att kung O scar II kund e
förväntas besöka Fårösund med chefsfartyget Drott oc h då önskade se batterier
och förr åd. E n särskild örlogsflagga avsedd att anvä ndas vid besöket avsändes
fr å n örlogsvarvet.
Är 1891 satte man upp ås kledare, leve rerade av Stockholms Belltelefonbolag ,
p å kruthu set och minm agasinet. Kännedomen om fö rhållandena vid Fårösun d
fö refaller in te h a varit sä rdeles in gående vid fl ottans station i Stockholm. Av en
skriv else år 1891 f ramgår t ex a tt man saknade bes tyckningsplan och varvschefen fr ågade om det fanns krutkällare vid " hvardera af batterierna". Han ~eringen av kr ut både fö r kanonladdnin gar och gran a ter krävde må nga detaljmstrukuoner och upp tog synba rli gen ganska mycket av bevaknin gspersonalens
arbets tid. Ave n kr ut till minorn a förvarades lös t. Vid fyllning av krutet skulle
noggranna säkerh etsbestä mmelser följas. Avstå ndet till kruthu set skulle va ra
minst 200 meter och end ast "två fyll da center i se nder må vara utta<>na ur kruthuset". K rutfyllni ng fick endast ske vid torr väderlek. För att de~ inte skull
uppstå gnistor i kruthuset skulle man vid arbete na bära filtskor. Är 1894 erhöll
man därför 1O par. .
I febru a ri 1892 gjorde bevakningsperso nalen en gemensam fra mställnin g om
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att en tvätt- och bagarstu ga sku lle uppföras. D et bl ev nämligen för dyrt att
köpa bröd fr ån Slite. Någon bagare fanns inte i Fårösund. D et blev också dyrt
att lämna bort tvä tten . Varvschefen svarade härpå "att spisa rn a i bostället var
avsedda för bak och de voro tillräckliga". Bröd kunde där bakas " billigare än i
någon baga rstuga". Däremot sk ulle en t vä ttstuga k unn a uppföras av kalksten .
Ett anbud a v P J acobsson p å 408 kronor och 77 öre på en sådan stu ga antogs i
november 1892.
I ju li 189 3 avlämnade pansarbåten Svea från va rvet i Karlskron a 400 st s k
långa granater till 17 cm kanon erna i utb yte mot korta granater m/69. E tt större
parti krut sändes med ångfart yget Wi sby i november samma år. För att spara
pen gar och pjäsmaterielen anv;indes redan p å de nna tid tubk anoner. T ill 17 cm
pjäserna va r de av 25 mm kaliber och hade modellå ret 1880. Successiva förbättrin gar genomförd es och år 1895 erhöll t ex 17 cm kanonerna nya elevation svisa re.
Det var synbarligen f rämst bat teri II som a nvändes fö r utbildning. Armeartilleriet svarade fö r bema nnin gen. Av handlin garna år 1894 ka n man t ex utläsa att Kungl Gotlands a rtillerik års fästningskompan i detta år fick tillstånd att
kostnadsfritt utnyttja flott ans artillerimateriel "för bevä ringen s vap enövni ngar
vid regementsmötet i juni månad". Likn and e medgivande lämnades i stort sett
årli gen. skjutnin ga rna utfördes mest med tubkan oner men äve n skjutning med
"egen ammunition " förek om. Är 1898 utl ämn ades t ex 30 skarpa skott till 17 cm
kanonerna.
Organisationsutr ednin ga r förekom r edan p å de nna tid. Är 1897 hade synbarligen fr ågan om överlämn ande av batteri erna till lamfö rsvaret väckts. Bevaknin gs befälhavaren redo v isade här vid p å en fr åga fr å n örlogsvarvet att flottan i
Fårösund ägde " boställshus, en uthusbyggnad, minm agasin, kruthu s samt två
tänd station er". Artilleriammu ni tionen, 17 cm och 12 cm projektil er och kardu ser,
för varades i kruthuset medan artilleriin ve ntari erna, bl a bakladd nings mekanismerna, förv arades i ett rum (nr 5) i boställshuset. Minmaterielen och de s k blockhu sen för v arades i minm agasinet och ankarna till minorna utanför detta. Av ett
re ve rsal fr å n år 1898 kan man utläsa att upp börden omfattade 75 st min or
("elektri ska af pl åt") av typ Flytmina No 3 M/76 med tillh örande "tändflaskor
af mess in g", a nkare m m.
I maj 1898 hade " kommitten för utrednin g röra nde landers fasta försvar"
begärt att en för söksskjutnin g skulle genomföras med 17 cm bakladdningskan onerna och med a n vä ndande av stridsladdningar. Skjutnin gen skulle genom föras
vid batteri III.
Är 1899 påbörjad es ombyggnad a v batteriern a I och II, var vid 12 cm k anonern a skulle ersättas av moderna 57 mm kanon er m/92. I m aj 1900 anlä nde med
kanonbå ten A lfhild fyra av de n ya pj äse rn a, som tidi gare troli gen had e tillhört
pan sarbåten Th ule, jäm te ammunition. Resterande f yra kanoner a nl ände p å
samm a sätt i juni 1901, då de fortifikatori ska arbetena även synes ha vari t kla ra.
Ett nytt minförråd hade då även uppförts vid Norra Gattet. A lla minor skulle
fl ynas till detta fö rråd. Det gaml a minm agas in et mitt i samh äll et ansågs troligen
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för riskabelt även om inte minkrutet normalt förvarades där. KrutpHyllningen
mliste troligen dock ha skett i minmagasinet.
säkerhetstjänsten var nog inte sli högt utvecklad pli denna tid. Utlänningar
höll man dock ögonen på redan då. År 1899 hade t ex varvsc hefen i Stockholm
fått uppgift om att en utländsk officer besökt befästningarna och plipekar för
bevakningsbefä lh avaren att utländska personer inte äger tillträde.
Som en följd av bl a denna incident efterhörde i december 1899 station sbefälhavaren i Stockholm var personalen i Fårösund bodde och hur långt det va r till
olik a bevakningsobjekt häri frli n. Känne dom en var inte särsk ilt stor om hur man
hade det p li denna lilla av lägsna utpost. Av svaret framg år att "bevakningschefen , vapensmeden och va ktkarlen bodde i Kungl Flottan s boställshus, uppfört
å r 1888" . Frlin Fårösund till norra batteriet är väglängden 1 1/4 mil , till
södra batteriet (III) 1/4 mil och till batteri l något kortare. Bevak nin gsbefälhavaren föres lår att ett vakthus bör uppföras vid norra batteriet och även v id
I. och III. batterierna med mellan dessa beläget kruthus borde ett vakt hu s uppföras om beva kningen sku lle kunna upprätthållas. Stängslen kring batteri ern a
kunde man " lätt kliva över". Efter diverse skriftväxling beslöt man att bygga
vakthus vid I. och II. batterierna. För att klara bevakningen måste emellertid
personalen utökas. En minör erfordrades dessutom för att sköta minmateriel en
och å r 1901 medgav Sjöförsvarsdepartementet att en 1. eller 2. klass minör från
Flottans station i Stockholm kommenderades till Fårösund. Vapensmeden N ilsson och en va ktkarl förflyttades nu till vakthuset vid norra batteriet och senare
skulle ytte rli gare en vapensmed och vaktka rl erfordras vid I. och III. batterierna.
Minören, som hette nr .5 Sporrong, placerades i boställshuset i Flirösund. Vapensmeden N ilsson klagade emellertid . över förflytt ningen till norra batteriet och
begärde bl a högre lön, dock utan framgång. Han tecknade att han haft del a v
beslutet med en resignerad kommentar att han troligen om han nekade fl ytta,
ändli sku lle kommenderas till norra batteriet och fann sig därför i sitt öde.
Standardiseringen var inte så utvecklad på denna tid och ma n hade bl a en hel
del problem med krutkarduserna till 17 cm kanonerna. En del va r för långa,
andra för korta och även diametern varierade alltför mycket. Ideligen sändes
krut och karduser av och an mellan Stockholm och Fårösund och brevväx lin gen
mellan artilleridepartementet vid Flottan s Varf och bevakningsbefälhavaren blev
omfattande. Transporten skedde ofta med båt till Visby, dä refter med järn väg
till T ingstäde och sedan med hästskjuts till Fårösund . Ammunition sä nd es äve n
från Karlskrona och då med örlogsfartyg, t ex kanonbåte n Alfhild. Kanonbåten
transporterade även ti llb aka ammunitionen till 12 cm kanon erna när dessa bonflyttades å r 1899.
Av en förteckning Över ammunitionsbehlilln ing den 1. november 1899 framglir
bl a följande: 200 st 17 cm mass iva projektiler m/69, 400 st långa granater samt
80 st skr å (ett si ags kartesch), 7 50 st 12 cm granater m/73 och 150 st skrli, 400
st p åsar med laddning till 17 cm kanonerna och 600 st till 12 cm kanonerna och
lik a många påsa r för spräng laddn in gar.
Byte av uppbördsnian hade skett den 1. oktober 1900 och und eroffice ren av
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2 :a graden J A Rydberg hade tillträtt. Av inventeringsprotokollet kan man utläsa att minpositionerna nu har s k lysapparat, d v s strålkastare.
Batterivärnen vid batteri III, som inte skulle moderniseras, var av allt att
döma i mycket dliligt skick å r 1901. Inte ens de massiva projektilerna ansågs
kunna förvaras där p g a "fukt och dylikt som hela batteriet är indränkt af".
Batterierna I och II, som skulle försetts med modern materiel (nya 57 mm pjäser och strli lk astare) hade byggts om och v issa utrymmen bl a för strå lkastarmaterielen var nu ombyggda och upp vä rmdes med stenkol. Diverse enkel förbrukningsmateriel rekvirerades fonfara nde från varvet i Stockholm och för~
sä ndes med blit. Fyra piassavakvastar och fyra snöskyfflar av trä, som sändes 1
oktober 1901, sk ulle säkert ha kunnat anskaffas billigare på Go tl and, men bevakningsbefä lh avare n had e tyd li ge n Inga befoge nheter och inga medel för egna
inköp.

Kustartilleriet tar över
Den 1 januari 1902 hade K un gl Kustartilleriet inrättats med uppgift att ta hand
om rikets ku stbefästningar och inloppsförsvaret i skärgårdar och viktigare hamnar. Anläggningarna i Fårösund bildad e Fdrösunds kustposition och bemanningen skul le utgöras av ett detachement frlin Vaxholm (11. art illerikompaniet
m m) . I februari 1902 hade därför Vax holms kustartilleriregemente övertag it
ansva ret för den militära personalen i Fårösund och flaggunderofficeren Rydberg titu lerades nu flaggjunkare. Avlöningsförmånerna som översändes var 98
kronor och 71 öre, troli ge n må nadslönen. Regementschefen förfrågade sig om
det fann s något hus som kunde användas som sjukhus eller för inkvartering av
personal. Flaggjunkare Rydberg svarade att det endast fan ns ett hus som kunde
tänkas, nämli ge n det s k Löfenbergska huset, uppfört 1853 och som då användes
so m sjuk hus, troligen för enge lska och fran ska sjömän. 20 man skulle kunna inkva rteras i detta hus. Hu set sköttes a v handlanden K F Smitterberg för änkan
Löfenbergs räkning.
I januari 1902 överförd es iiven den 2. kl minör från Flottan, som var placerad
i Fårösund till Kungl Vaxholms kustartill eriregemente. Sporrang kan således utnämnas till "KA 3:s urminör". Han erhöll nr 19 v id 1. M .K . Hösten 1903 av löstes han av " 2. kl minören nr 170/1. M.K. Cederholm.
Alla "befästningar, hu s och byggnader, bryggor och vägar samt in ve ntarier och
verktyg" överlämnades i februari 1902 till ku startilleriets uppbördsman, som
dock under "Fortifikationsbefälhavaren vid Gotlands fonif ikationsområde"
skul le svara för dessa. Från tygmästaren på Godand mottogs från tyg- och
ammunitionsförrådet på E nholmen diverse inventarier.
Efter ombyggnaderna och ombestyckningen åren 1899-1902 hade man synbarligen svårigheter att ordna tillsyn och skötsel av materielen, främst vid batteri
II (vid Norra Gattet) . Vid batteri et fanns å r 1902 en nyuppförd vaktstu ga och
som va ktkarl antogs va ktkarl en Stening, som tidi gare bott v id batteri I. Det
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fanns dock behov även av en vapensmed vid batteri II, men för en sådan fanns
ingen bostad. Varvschefen frågade d å om vape nsmeden Pettersson, som bodde
och arbetade vid batteri I, även kund e se till pjäserna vi d batteri II . Pettersson
förklarade sig v illig härtill mot en ersättnin g av 20 kronor per månad inkluderande skjutskostnad.
Ans v aret för den civila personalen öv erfördes fr o m l. januari 1902 från
Flottans station till Varfschefen s förvaltning. l oktober samma år anställdes
va ktkarl en Stening vid batteri II, ar betskarlen Nordström v id batteri I och
vapensmeden Pettersson fick sina 20 kronor extra i månaden. Båtsmannen nr 8
Sol som "u nder innevarande år inköpt betydligt med jordom råde" kunde emellertid a v detta skäl inte rekommenderas till en vaktka rlstjän st.
Förvaltningsmässigt kvarstod batterierna i fråga om materiel t ills vidare under
varvschefen v id Flottans station även sedan Vaxholms kustartilleriregemente
tillkommit. Vid regementet fanns då en "förvaltningsd irektion", som främst synes
ha svarat mot intendenturförvaltningen .
Någon slip för kronans fartyg fanns inte vid sekelsk iftet, utan båtarna fick
dras upp på land med primitiva metoder. År 1902 upph a lades t e ångslupen F.S
och transportpråmen No 1 M.K.P. (troligen en minkranpråm även om den ibland
benämndes krutpråm) på marken söder om kronans område . Arbetet utfördes av
herr K F Smitterberg för 775 kronor. Som teknisk expert ställdes "l. klassens
sjömannen vid 2. Handtverkskompaniet No 7 Åberg" från kanonbåten Rota till
förfogande. Sjösättningen utfördes i maj för 500 kronor. Priset förefaller ganska
högt. Sliptagning och sjösättning v id Marinvarvet i Fårösu nd idag är faktiskt
betydligt billigare .
År 1902 fattades beslut om inrä-ttande a v en gnistsignalstation i Fårösund.
Motstation upprättades på Oscar-Fredriksborg. Materielen översändes med ångfartyget Roma. Stationen ersattes senare av en marin radiostation i Tingstäde.
I oktober 1902 avfördes 12 cm kanonerna, tillsammans tio stycken, från u p pbörden. Pjäserna i batteri I hade numren 2, 3, 5, 7, 37, och 38 och i batteri II
nr 10, 17, 21 och 40.
År 1903 var det aktuellt att för första gången förlägga ett större antal kustartillerister till Fårösund . Underhandlingar om inkvartering inleddes och anbud
på förläggning och utspisning infordrades från chefen för Kungl Vaxholms kustartilleriregemente. Bevakningsbefälhavaren meddelade att för 90 öre om dagen
var knappast någon villig att åtaga sig utspisningen i Fårösund . Om det v ar
kostnaderna som avskräckte regementschefen eller något annat skäl framg år inte,
men planerna på förläggning under år 1903 övergavs .
Planeringen av lokal er för det nyuppsatta kustartilleridetachementet p å börjades och ytterligare mark inköptes. En kasern med matsal och kök samt förråds byggnader och befälsbostäder sk ull e uppföras. Aven en upphalningsslip a nlades
och några mindre verkstadsbyggnader uppfördes i anslutning till denna. Arbetena
påbörjades 1904 och synes ha varit genomförda vid årsskiftet 1905-1906.
År 1904 hade man fortfarande bekymmer med tillsynspersonalen och deras
bostäder. Va pensm ede'n bodde nu i vaktstugan vid batteri I medan vak tka rlen
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bodde i F å rösund. Ett byte av bostäder däremellan Önskades, men detta gick inte
att genomföra tvångsvis. Vapensmeden Pettersson, som 1904 blev antagen som
underofficerskorpr al vid kustartilleriet, fick det generösa tillståndet att bo i
"flottans hus" även efter denna utnämnin g.
Samma år i februari sku lle övningar med kustartilleri personal äga rum i Fårösund . 125 man sku lle inkvarteras och utspisas. Inkvarteringen kunde ordnas i
f d Löfenbergs magasin, som låg på av kronan inköpt tomt. Utspisningen åtog
si o- handlanden Smitterberg för 1 krona per man och dag. Bevakningsbefälha vare~1 fick tillstånd av varvschefen att tillhandahålla kustartilleristerna erforderlig
materiel och ammunition. Dessa krångliga förvaltningsvägar har vissa likheter
med de som bl a armechefen tänkte sig i ett utredningsförslag för Gotland år
1971 och som vissa långt från det praktiska li vet levande utredare fortfarande
för efaller att betrakta som en rationell lösning. Misstagen från 1900-talets början
rättades se nare till för kustartilleriets del och det förefaller onödigt att göra om
dem en gång till.
Ny materiel tillfördes under år 1904 kustpositionen. Verkstadsfartyget Ran
och kanonbåten Skagul utförd e transporterna, som bl a innefattade tre tub kanoner m/ 80 till 17 cm kanonerna m /69, en ångs lup F.M.F. 1 eller No 7, min arbetsbåt, två barkasser, en jolle, 35 st flytminor av typ No 3 m /01, 10 st handminor, materiel till signalstationerna v id batteri I och II. Samtidigt överfördes
(eller bogserades) ångsluparna F.N och F.S avsedda för norra resp södra minpositionen. All 57 mm ammunition (av ett och samma parti) byttes samtidigt ut.
Vid batteri I uppfördes detta år ett minförråd, ett båtskjul, en kabelkällare och
en ny minbrygga. I detta minförråd skulle alla flytminor och handminor förvaras. Handminorna var bl a avsedda för en minering i Slite. Det gamla minmagasinet i samhället ansågs antagligen för farligt. Ångkranpråmen, minutläggarens föregångare, v interförlades till Slite. Personalen hade år 1905 utökats ä ven
med en maskinist.
År 1904 organiserades Fårösunds kustposition under befäl av majoren vid
kustartilleriet Karl Wilhelm Bille.
Den 6 april 1905 skulle detachementet uppsättas formellt och byggnader och
materiel överlämnas från Flottans Varv till detachementsbefälhavaren. Overlämningen tog ganska lång tid och många dokument utväxlades mellan Stockholm ,
Fårösund och Vax holm. Personalstyrkan vid detachementet uppgick till ett 60tal man fast anstä llda. Värnpliktsstyrkan v arierade något, men var i allmänhet
mellan 40 och 50 man, företrädesvis gotlänningar. Befälspersonalen utgjordes av
två till tre officerare, en läkare, sex till sju underofficerare och fem underofficerskorpraler.
I början av å r 1904 upprättad es en tillfällig minspärrning i Slite, troligen med
s k handminor. Denna uppgift i Slite kvarstod sedan.
A v 1906 å rs handlingar kan man utläsa att övningsverksamheten successivt
hade ökat i Fårösund. Både stam- och bevärings.utbildnin g ägde numera rum v id
detachementet. Utbildningen på artillerisidan skedde på både 57 mm och 17 cm
kanoner. Vid 17 cm kanonerna sköt man för det mesta med tubkanon. Dessa
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hade 25 mm kaliber och laddades med blyprojektiler och karduser. I juni månad
var mineringsskolan från Vaxholm förlagd till Fårösund. Månaderna juniaugusti va r liksom i våra dagar de intensivaste. I augusti-september ägde s k
regementsövningar rum. Vid dessa sköt man tydligen även med egen ammunition
till 17 cm kanonerna. Att man rodde en hel del framgår av en kompletteringsbeställning på åror. Ca ett 25-tal å ror hade synbarligen mineringsskolan år 1906
"konsumerat". 64 ton stenkol hade också gått å t. Av insända tomhylsor att döma
sköt man ganska mycket med både lös och skarp ammunition.
Den teletekniska utvecklingen under dessa år kan man följa ganska bra ge nom
reversal och beställningssedlar. Den optiska signalmaterielen spelade fortfarande
stor roll men telefonen, i fältmässigt utförande kallad skärgårdstelefon, blev
allt va nligare. Ofta utnyttjades samma ledning för telefon och telegraf. Genom
en nyckel för strömväxling (omkopplare) kopplade man in telegrafapparaten.
Vid både batteri I och II fann s det signalstationer och gnistsignalstationen låg
vid batteri II. Bland delarna igenkändes komponenter från elektricitetens barndom såsom Hellesens element, Leydnerflaskor, polarisationselement, turbina vbrytare, lockare m m.

DICK BORJESSON

Minkrig

1

Vietnam

f

Unda våren 1974 har ett antal artiklar om mtnkng- '
föringen i Vietnam publicerats i utländsk press. Örlogskapten Dick Börjesson ger här en sammanfattning av tillgängligt material kompletterat med egna
synpunkter.
~--------------------------------~

Minor -

ett hot mot världsfreden

D å Haiphongs hamninlopp minerats a v USA i maj 1972 sade statsminister

slutord
Materialet till detta arbete är bl a hämtat från handlingar från å r 1888 till
1906, som av en slump återfunnits på en vind vid Bunge museum. Handlingarna
är nu införlivade med Gotlands kustartilleriförsvars arkiv.
Man kan a v denna skildring konstatera att Fårösund sedan lång tid tillbak a
har varit marin förläggningsort. Den marina traditionen är djupt förankrad i
samhället. Den bevaras och vårdas · idag samtidigt som den med stor kraft lever
vidare.
G.otlands kustartilleriförsvar av idag är kanske i än högre grad än tidigare, ett
mannt förband med traditioner och uppgifter inom både flottans och kustartilleriets verksamhetsområden. Marinens personal i Fårösund i våra dagar
brottas visserligen med må nga liknande problem som sina kollegor v id sekelskiftet men ser framtiden an med optimism och tillförsikt.
12 '" 8A1TERilAVEHAGf

l~~lme att den amerikanska regeringens beslut att utvidga Vietnamkriget kunde
fora ~ss ull. randen av ett tredje världskrig. Hans farhågor delades av många i
den ~~sterlandska press~n. Det framhölls att minorna, som inte kan skilja mellan van och frende, utgjorde ett hot mot den fria sjöfarten. Riskerna för en ut -

vJdgnmg av konflikten var därför uppenbara.
Sovjetunionen och Kina reagerade mot de amerikanska försöken att "skapa
egna regler för den fria sjöfarten" men reaktionerna innebar i huvudsak ett för dömande av den amerikanska minfällningen och en försäkran om fortsatt stöd
till det nordvietnamesiska folket.
Mil~.fäl.lningen genomfördes i avsikt att avbryta tillförseln sjövägen av vapen
och fornodenheter till Nordv1etnam. Om underhållslinjerna från Sovjetunionen
och Kma kunde skäras av skulle Nordvietnams militära resurser snart vara uttömda. Fredsförhandlingarna i Geneve borde därför snabbt kunna slutföras.

,.j85

Mineringsverksamheten
Minor hoade anvä.n ts ~v båda sidor redan tidigare under Vietnamkriget och
avsduen da hksom 1 maJ 1972, var att skä ra av underhållslinjerna.
Det amenkanska underhållet till Sydvietnam tillfördes främst via hamnarna
Saigon och Da Nang. Endast en mindre del flygtransporterades .
Nordvietnamn fick sitt underhåll dels från Sovjetunionen över hamnarna
Haiphong, H01~ Gai och Cam Pha dels på järnväg från Kina. (Bild 1).
Av der tillforcia underhållet bedöms ungefär hälften ha distribuerats inom
ländern~ med utnyttjand e av småtonnage på de inre vattenvägarna.
Omknng 1965 mledde FNL mineringsföretag mot flodtrafiken i Sydvietnam.
12 cm framladdningskanon M/8 3 som användes i batteri l och III .
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Sannolikt var hu vuddelen av minorna okontroller bara och av ;i ldre sovjeti sk
modell, men även enkla kontrollerb ara min eringar lades ur. Förekomste n av minor tvingade Sydvietnam och dess allierade att sätta in minröjning sförband. I
dagspressen har bilder v isats av minsvepare i arbete p å de inre vattenväga rna,
samtidigt som handelsfart yg passerar. Man kan därav dra slutsatsen att sjöu·afik har måst bedrivas inom områden, som inte kunnat garanteras vara helt minfria. F ortfarande kan man allts J med insats av enkel och lätthanterli g mineringsmateriel på geografiskt lämpliga platser skapa ett minhot, som kräver ständiga
insatser av minröjning sförband.
De första amerikansk a minfälten utanför Nordvietna mn fälldes den 26 febru a ri 1967 då sju fl ygplan av typ A6 (bild 2) från hanga rfarty get Enterprise från låg höjd fällde två mineringar utanför mynningar na till Song Ca
och Song Giang . Under mars må nad lades ytterligare tre minfält ut av fl ygplan
typ A6 i mynningar na till Song Ma, Kien Giang och Cua Sot. De flesta minfällningarna skedde under mörker och dåligt väder.
Underrätte lsetjänsten konstaterad e att mineringar na hade god verkan. Flera
minsprängd a fartyg obse rverades, trafiken p å floderna upphörde och underhållstransporter na fick övertas av landtransp ortmedeL
Eftersom sjötrafiken till Haiphong, Cam Pha och Hon Gai kunde fortgå
obehindrat var tillförseln av und erhåll till Nordvietna m ti ll fredsställan de trots
de utlagda mineringar na. För att få ett snabbt slut på kriget framförde amerikanska chefer i Vietnam redan sommaren 1967 krav p å att få minera Haiphong. Dessa krav avvisades dock av hänsyn till icke krigförande nationers sjötrafik. I stället beordrades bombning av järnvägsför bindelser och broar krin g
Ha ip ho ng samt mineringar i de inre vattenväga rna.
Den m ilitära ledningen upprepade v id flera tillfällen sina förslag om att få
mi nera Haiphong. Förslagen tillbakavisa des dock varje gång eftersom man i
Pentagon fruktade att minering av lederna till Haiphong kunde leda till öppen
konfrontat ion med eller för sämrade relationer ti ll Sovjet och Kina.
Den amerikansk a trupp insatsen i Sydvietnam minskades successivt fram till
1972 då ca 60 000 man fanns kvar. Dessa var främst specia lister som inte direkt
kunde insättas i strid. Direkt stöd till den sydvietnam esiska arme n lämnades i
stället i form av f lygunderstö d. Därvid bombades i första hand utv8.lda militära mål och underhållsl injer.
Under trycket av den nordvietnam es iska offen siven i början av 1972 inleddes
en ny amerikansk bomboffens iv . Bomberna fälldes f rån hög höjd bland annat
på grund av vädret. Dessa bombninga r res ulterade i stora skador bland civil befolknin gen. Reaktionen i vä rldspressen blev så våld sam att man i Washington
tvingades överväga andra metoder.
Den 8 maj 1972 till kännagav president Nixon i ett TV-tal att det endast
fanns ett sätt att få slut p å kriget, nämligen att förhindra va pentillförseln till
Nordvietna m. Därför h ade han nu beordrat att alla nord vietnamesiska h amnar
sku ll e mineras. De fartyg som låg i hamnarna skulle kunna avgå inom tre dy gn.
Härefter skulle m inorna armeras och all sjötrafik skedde då på fartygens egen
risk .
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President N ixo ns TV-tal började kl 2 100 (Washin gto ntid) och redan kl 2104
fälldes de första minorn a från flygplan typ A6 i inseglin ge n till H a iphon g.
Därutöver minerades ytterligare sex nordvietname siska hamnar.
Mineringarna fick avsedd verkan. Eftersom Nordvietnam saknade resurser
för att röja mineringarna upphörde all sjötrafik över de minerade hamnarna.
Av de 36 handelsfart yg, som låg i Haiphongs ham n när minfällnin gen inled des,
avseglade endast fem medan de övriga låg kvar i hamnen ända till min er ingarn a
röjts av amer.i kansk a förband under 1973 .

dast ca 300 fl yg pl ansföretag erford ras för att U lla 8 000-9 000 mulor d v s
den mängd , som fälldes i Nord vietnams ha mn ar och k ustfarvatten under penoden 1967-1972 .
Minröjningsverksamh~::ten

Redan v id planl äggninge n av mineringsföre tagen mot nordv i etnan~esis k a ham nar beak tades möjli gheten att amer ik anska förband sk ull_e kun na fa 1 uppd_rag
att röja minorna. Detta påve rkade fra mför a llt valet av. mmt yper och min.II.l Stallningar. Det skulle a lltså va ra möjligt att röja de fällda mm orna med hp lp av
amerikansk m inröjn iagsmateri eL
.
. ..
Ovningar i minröj nin g med helikopte rförband in led des. E tt öv nm gs n_1mfalt
fälldes för att ge minröjnin gsför band en ö vning och för att utpro va mJnroJnmgstaktik och mate riel.
Mot magneriska minor an vä nd es i första hand MK-1 05, en bärplanssläde :
som kan bogseras i 25 knops fart. Dessutom användes en _"svepstav", MOP, I
farter mellan 1 O och 25 kn op. Akustiska svep fördes antt ngen separat eller
kombination med ett eller fler a magnctsvep.

Bild 2.
Minbärare i Vietnam- A G lnt ruder.

Hu r många minor som totalt fä llts i Nord- och Sydvietnam und er kriget
framgår inte av hittills publicerat material. Amerikanska källor uppger dock
att enbart amerik a narn a har fällt 11 000 minor fördelade p å 3 000 minor i de
inre vatten vägarn a och 8 000 minor i hamnar och kustfarvatren . Minorna uppges vara av två hu v udtyper, dels en vanli g bottenmina, dels en 500-punds fl ygbomb, som försetts med mina vfy rnin gsorga n.
D e avs tå ndseffekter som utnyttjades var magnetik , akustik och en kombination av dessa effekter. Avfyrningsor ganen kund e ställas in på olika känslighet.
Minorna var dessutom inställd a för självsprän gning eller självdesarmer in g efter
viss tid .
Flygfällninge n utförd es främst med fl ygplan typ A6. Varje sådant flygplan
kan ta en vapenlast på 30 stycken "5 00-punds bombminor". Det innebär att en242

Bild J.
En modifierad Sikorsky CH- 53 bogserar ett magnetsvep' Mark JC:. Svepet består av
en släde med bärplan vilka kan sänkas ner eller lyftas pa s1gnal fran helikoptern.
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. Som osvepbogserare användes främst helikopt ra r av typ CH-53 D, Sea Stallw.n, fra n AMCM .(A1rborne Mine Countermeasures) resp marinkåre n. (Bild 3) .
Mmsvepare urn yttpdes dels för röjning av de yttre minerin garna, som låg på
stort dJup, .dels s~m lednmgsplattformar för hel ikopterröjstyrkor.
Den 27 pnuan 1973 undertecknades eldupphöravtalet i Paris. Detta medförde
b~ a att USA sk ulle. röja alla minor, som amerikanska förband fällt p å nordv ietnan:.esJ~kt terntonalh av, i hamnar och inre vattenvägar .
MmrOJnmgsoperatJonen benämndes END SWEEP. Den genomfördes av ett
särski lt förband Task Force 78, som indelats i följande Task Groups:

- CTG 78.0 Commander Amphibious Squadron One, som ansvarade för alla
stör re förf lyt tningar och det sjöburna underhållet till hel a Task Force 78.
- CTG 78.1 Commander Mobile Mine Countermeasures Command som ansvarade för ledningen av helikopterröjningen samt samordning av all röjning i
kustfarvatten och hamnar.
- CTG 78 .2 Commander Mine Flottilla One, som ansvarade för ledningen
av mmsveparna.
---:- CTG 78.3 som övervakade och lämnade basunderhåll från Subic Bay (Filippillerna) .
- CTG 78 .4 som ansvarade för minröjni ngen i de inre vattenvägarna.
- CTG 78.5 som ansvarade bl a för dykeri- och räddningsverksamheten.
I Task Force 78 ing1ck inledningsv1s följande enheter
13 helikoptrar typ CH-53 D ur HM-12 (Hebcopter Mine Countermeasure
18 helikoptrar typ CH-53 D ur marinkåren
LPH-11 New Orleans
LPD-8 Dubuque
LPD-5 Ogden (Bild 4).
LPH-12 lnchon
- LPD- 7 Cleveland
lednings- och
basfartyg för
hkp från HM-12
lednings- och basfartyg
för hkp från marinkåren
10 minsvepare (MSO)
2 Jagare
2 bogserbåtar
1 ubåtsräddningsfartyg
2 LST samt
ett antal helikoptrar för person- och godstransport samt räddningstjänst

Bild 4.
LPD-5 Ogdcn utnyttjades som basfartyg för helikoptrar under operation End Swecp.

ten. Sedan man fått försäkringar från Nordvie nam om att minsveparnas verksamhet inte skulle försvåras, beordrades de in på nordvietn2.mesiskt sjöte rritorium utanför Haiphong. Den 6 februari började de fyra minsveparna röja i de
områden där helikopterledningsfartygen (LPH och LPD) skulle li gga till ankars under helikoptrarnas röjning. (Bild 5).
De första helikoptersvepningarn a började den 27 februari. Haiphongs hamn
öppnades officiellt den 20 juni och Hon Gai och Com Pha den 27 ju ni . Därefter röjdes minfälten vid Vienh, Quang Khe, Dong Hoi, Than Hoa och ett
dussintals andra platser.
Den röjning som genomfördes efter den sista juni kunde begränsas till söksvepning eftersom samtliga utlagda minor var inställda för självsprä ngnin g eller
självdesarmering före juni månads utgång. Först den 2 augusti förk larades minröjningsoperationen avslutad. Den hade emellertid avbrutits flera gå nger av
svårigheter vid fredsförhandlingarna, fångutväxlingen m m. USA utnyttjade
såled es mineringarna och röjningen av dem som ett påtryckni ngsmedel även
efter det arr eldupphöravtalet träffats.

Den 27 januari avgick minsveparen Engage (MS0-433) For ce (MS0-445 ).
Fortify (MS0-446) och lmpervious (MS0-449) från Subic Bay till TonkinbuJr
24 4
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röjnmgsor gani sation, som skall arbe t a un de r kr igsförh å llanden, mås te därför
h a resurser att analysera röjresu ltatet och fientlig materiel m m, så att de effektivas te röjmetodern a kan beordr as v id va rj e ens kilr minröjn ingsför etag.
De amerika nska min eri nga rn a utanför de nordv ietnam es iska hamnarn a avbröt
som beräknat t illförseln av vapen och förnöden heter. Minorn a visade sig alltså
v ara ett ve rksamt medel mot en krigfö rande som är beroen de av till förse l sjöväge n. D ärför bör minor i invasionsförsvaret vara ett allvarligt problem för
en ang ripare. Fö re landstigning mås te omfattande minröjnin gsresurser avdelas
om minhotet ska ll k unn a neutraliseras D ärmed kan förvarningstiden ökas. Efter
en landsti gnin g mås te minröjn inge n fortsätta om fö rsvararen kan fä lla minor
utanför taget brohu v ud . Om minröjning måste bedrivas samtidigt som tillförseltransporter pågår minskar takt en i angriparens styrketillväxt.
An v ä ndnin g av minor minskar dock inte betydelsen av andra stridskrafter.
En angr ipa res minröjningsfö rb a nd och landsti gn in gston nage är kä nsli ga för
bekämpnin g fr å n sjö- och fl ygs tr id skrafter. E n angri p a re som lyc kats la ndstiga
mitste slås av anfa llskraft iga markförband . Men ju färr e k valificerade förband
som för sva rare n disponerar desto större är kra ve t att d e skall h inna omgrupperas till aktuell in vasionsr iktnin g inn a n angriparen tagit så stort broh uv ud ell er
till fört så sto ra res urser att h an inte ka n slås. Minor, som fä lls från fartyg och
flygplan både före och efter en fientlig Landstigning, kan tillsammans med and ra
åtgärde r vinna tid och därmed ökad handlingsfrihet åt f örsvara ren.

Bild 5.

'(l1.·.

USS lmp crvious ( M S0 -449 ) deltog i operation f. n d Swcep.

Erfarenheter
Oper a tio n E nd Swecp visade helikoptern s a nvänd barhet vid mmroJn1n g. Rörli ghet, hö ga svepfaner och möjli ghet at t för fl y tta sig ö ver ett minfäl t u tan
större risk att själv p åve rka minorna, är p åtagli ga fö rdelar. Men heli kop tern
ha r också beg rä nsn inga r. Den är väderberoende och h ar beg ränsad fly gt id . E nkel sveputru stning kan m edfö ras, medan ty ngre och m er ko mplicerad materiel
mås te öve rtas frå n mins vepa r e eller stödfartyg i anslutning t ill röjområd er. Dessutom är na v iger ings nogg r annh eten inte t illfredss tä lland e v id minröjnin g om inte
särs kilda n av ige rin gssystem eller ledni ngsfa rt yg utn yttjas som h jälp vid lägesbestämni nge n. Minsvepare med kvalificerad sveputrustning och minjaktfarty g
torde därför även i framtiden vara nödvändiga komponenter i en effektiv minrö jningsorganisati on .
Opera tion En d Sweep visade åter igen att minröj n in g är tidsödand e. N u röjdes eg na minor va rs lägen och in ställnin gar var känd a och utan mot ve rkan fr ån
fientliga str id sk rafter. Tidi gare erfare nh eter från andra vä rldskriget, korea k riget och efterk ri gs min svepni ngar gäll er a ll tså ä n i dag. Röjning av minor tar lång
tid även om m intyp~rna är enkla och minställnin garna kända. En effektiv min -
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BJORN ELFHAGEN

Sjöstridskrafternas
politiska roll

PRINCIPER FÖR SJÖSTRIDSKRAFTERNAS ANV.ANDANDE I
FRED OCH PÅ LÅGA KONFLIKTNIVÅER MED EXEMPEL FRÅN
TIDEN 1940-1974.
Introduktion
"En nations sjöstridskrafter kan spela en betydelsefull roll då det gäller att uppnå v issa utrikespolitiska mål, vilket tre år hundraden ur den brittiska flottans
hi storia avslöjar. Genom att örlogsfartyg ägs av suveräna stater och utnyttjas
enligt nation ella ledares intentioner kan deras operationer direkt relateras till
landets politiska syften. Ytterligare förståelse för den vitala roll sjömakt kan
spela i ett lands utrikespolitik får man från det faktum att ungefär 90 Ofo av
vä rldshandeln sker över haven, och att omkring 70 °/o av vä rldens befolkning
lever inom 50 km från kusten.
I slutet av 1800-talet bel yste den a merikanske amiralen A. T. Mahan den historiska länken mellaw dipl omati och sjömakt. Förr i tiden skickade stormakter
kanonbåtar uppför fl oderna i de stater de försökte influera; i dag tjän a r närvaron av örlogsfartyg utanför kuster och i främmande hamnar som påtagliga
sy mboler för inflytande och prestige. I kristider och krishärdar kan blotta närvaron av en modern sjöstyrka signalera flaggstatens attityd och intresse. Ett örlogsfartyg, liksom en ambassad utomlands, är en enklav av suve ränt territorium,
som symboli serar och förstärker intrycket a v den stat det representerar. Rörligheten hos örlogsfartygen ger dem dess unika egens kap av in strument för interna tionell diplomati."l
Commander Ackley pekar i citatet ovan främst på det användningsområde
för sjöstridskrafter, som kallas "flag-show in g" . Den brittiske diplomaten James
Cable har noggrannare analyserat hela den fö reteelse som han kallar "kanonbåtsdiplomati" .2 Eftersom Cables sy npun kter och begreppsapparat är värdefull a för
det fortsatta resonemanget följer här nedan en kort sa mman fa ttnin g av dessa .

Commande r Richard T Ackley, USN i N aval W ar College Rev iew, maj 1972 : " The
Soviet Navy' s ro/e in fo reign policy".
1

2

James Cable: " Gunboat Diplomacy" 1971.
För en utförlig förteckning över inträffade fall av " kanonbåtsdiplomati" åren 1919/969 se "Appendi x" i s~nuna bok.
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Kanonbåtsdiplomati enligt James Cable
Cable defini erar kanonbåtsdiplomati enligt följande:
"Kanonbåtsdeplomati är insättandet av eller hotet om insättande av begränsade sjöstridskrafer på annat sätt än genom krigshandling för att nå fördelar
ell er för att undvika förluster, antingen i en internanonell konfltkt eller mot ett
främmande lands medborgare inom deras eget territorium eller jurisdiktion.".
Cable indelar inträffade fall i fyra gr upper med hänsyn till avsikten med msatserna:
definitiv in sats,
målinriktad insats,
katal ytisk insats och
demonstrativ in sats.
Inom va rje grupp analyserar han sedan två

a tre

konkreta fall ingående.

Betecknande fö r en definitiv insats är att den age rande själv unda nröjer
anledningen till en dispyt hellre än att p åve rka motstå ndaren att göra det.
Cable tar upp två sådana fall, prejningen av Altmark 1940 och kapnmgen av
Pueblo 1968 .
Fallet Altmark är ett typiskt exempel på definitiv insats med begrän sa~ st yrka. För norrmännen kunde måhända uttrycket "begrän sad" om den bnmska
jagarstyrkan förefalla diskutabelt. Det väsen tliga _v~r britternas klart ut"talade
och begrän sade målsättning, nämligen att befna bnwska medborgar.~ ur _fa ngenskap på ett tyskt fartyg, v ilket befann sig p å _d et neutrala Norges Sj Oterntonum.
Operationen skulle inte vara och uppfattades u1te heller som ett hot mot _No rges
oberoende, ä ve n om den utgjorde ett brott mot neutraltreten och ledde t1ll dtplomatiska förvecklingar.
Händelsen sj u vec kor senare, då norrm ä nnen sänkt~ den tyska kry.:saren
Blueher i Oslofjorden, tas upp so m jämförelse. Blueher tillsammans med ovnga
tyska sjöstridskrafter representerade ett obegränsat hot, inte bara mot No rges
neutralitet utan mot landets existens och oberoende.
Syftet med den " definiti va insatsen" måste således av m~tståi:dare:l uppfattas
inte bara som begränsat utan också som tolererbart. Det ar vasenthgt att man
rätt bedöm er motståndarens "toleranströskel" . skulle denna vara läg re än beräknat utlöses väpnat motstå nd. Auktionen har då misslyckats som kanonbåtsdiplon1ati och kan möjligen fullföljas som krigshandling.
.
Styrkeförhållandena är i hög grad avgöra nde för toleranströsk~lns höjd. En
underdimensionerad " diplom atstyrka" kan nonchaleras av motstandaren . eller
fresta honom till vapeninsats. En överdimensioilerad styrk a däremot kan mmska
trovärdigheten i det begränsade syftet och led~ till despe rat -~1otst å 1_1d. I fa~!et
Altmark genomfördes själva prejningen av en jagare, medan ovnga pgare va n
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tade utanför norskt sjöte rritorium , beredd a till insats. P å så sätt demonstrerade
britterna sitt begränsade syfte, samtidigt som det stod fu llt klart att överlägsna
stridskrafter fan ns inom räckhåll.
Det gäller så ledes att med lagom styrkein sats höja motstå ndarens toleran ströskel dock med beaktande av att aktionens syfte alltjämt framstår som begränsat och inte missförstås. Ti llgripande av våld måste undvikas. Om britterna
t ex hade tvingats sänka en norsk patrullbåt för att kunna genomföra aktionen,
hade detta sannol ikt lett till ett bestämt motstånd från övriga norska fartyg .
Efterräkningarna hade då inte kunnat inskränkas till diplomatisk notväxli ng.
Enligt ovanstående resonemang blir hu v udprincipen för en lyckad kanonbåtsdip lomati således:
"Insats med maximal styrka med minimalt använd and e av våld för att nå
ett syfte som a v motståndaren upfattas som både begränsat och tolerabelt."

Målinriktad insats kan göras av sjöstridskrafter för att p åverka en främ mande makt att ändra sin pol itik i en speciell fråga. I denna roll begränsas sjöstridskrafternas insats till att förmå den andra makten att fatta ett beslut, so m
annars inte skulle ha fattats; att göra någonin g eller att avstå från att fullfölja
en utstakad handlingslinje . Denna metod är mindre direkt och därför mindre
pålitlig än den definitiva insatsen. Resu ltatet vid målinriktad insats beror på
motståndarens slutliga ·samarbetsvilli ghet.
Cable analyserar närmare två fall a v mål in riktad insats: Mussolinis tillfälliga
ock upation av Korfu 1923, genom v ilken han lyckades ut verka offentliga grekiska ursäkter för mordet p å en italiensk delegat samt utbetalning av skadestånd,
och Storbritanniens insats i K uwait 1961, då man genom en snabb landstigning
sannoli kt förhindrade en irakisk ockupation av landet.
Aven om britti ska arme- och flygstridskrafter i Kuwait så småningom numerärt kom att överstiga flottans (inklusive embarkerade marinsoldater och fartygsbaserat flyg) , så var den snabba marina insatsen nödvändig för att aktionen
skulle lyckas.
Principerna fr ån Altmarkaffären var åter tillämpbara: Irak övertygades om
att den insatta brittiska styrkan var tillräcklig för att uppnå det i FN uttalad e,
begränsade och tydligen tolererbara målet.
Slut!igen bör det noteras att britterna inte handlade med internationellt godkännande. Hade sådant inväntats, skulle vä rldsopinion en under tide n ställts inför ett fait accompli, och staten Kuwait efter några år varit bortglömd.
Denna något spekulativa kommentar leder fram till en synpunkt med vidare
tillämpning. En styrkeinsats har stö rst möjli ghet att lyckas om den görs omedelbart. Det är få utsatta som, om de ges tillräcklig förvarning, inte kan göra
politiska eller militära motdrag som reducerar eller el iminerar effekten av insatsen. Detta är gru~den till den i kanonbåtsdiplomatin så ofta använda över250

raskningstaktiken med 24- timmarsultirn ata. Därför förekom s också den irakiske
generalen Kassem, vars stridsvagnar kunde ha kört igeno m Kuwait på några
timmar, om de bara hade startat i tid.

Kapitlet om katalytisk insats inleds med en översi l~t, s?m här åteq~es i sin
helhet eftersom det inneh åller en stor del av kanonbatsd iplomatms karna:
"Vi' har hittills betraktat användandet av begränsade sjöstridskrafter för att
uppnå i förväg definerade mål : att befria fångar, kapa e~t fartrg, utv ~rka ~-xakt
formulerade eftergifter, avskräcka en främmande regenng fran en 1cke onskvärd handlino-. Men makt används ofta för att nå mera vagt definierade mål.
En situation ~ppkommer, fylld av ett formlöst hot eller erbjudande diffusa möj ligheter. Någonting ofördelaktigt håll er på att hända, en ut_veckl mg som skL~~le
kunna förhindras om stridskrafter fann s till gängliga i det knuska området. Fordelar va rs innebörd ännu inte klart kan defineras skulle kunna uppnås av den
som :ir beredd att vid eventuellt behov omedelbart sätta lämpliga maktmed el bakom si na strävanden. Sådana situationer är märkligt gynnsamma för begrän sade
sjöstridskrafter. Orlogsfarryg kan kryssa omkrin_g UJ~ der lång otid_ och invä nt~ de~
mest gynnsamma ögonblicket för ett eventuellt mgnpande. Sa Iange de bef!lll:_e'
sig på fr itt hav kan de inte bli komprometterade . T tll och me~ efter ett paborjat ingripande kan de lätt avveckla sitt engagemang och dra s1g tillbaka. Flyg,och armeförband är trögare instrument som 'släpar en lång svans bakom bettet ·
De är sämre anpassade för en ta-tillfället-i-flyktentakti~ eller för e1:. begrä~1sad,
trevande, okomprometterande sondering. (Detta gäller mte om berorda lander
har gemensam landgräns). Ett fartyg eller en sjöstyrka kan lika gärna segla utanför den ena kusten som den andra."
Cables hämtar ett exempel på katalytisk insats från brittiska flottans upp:rädande i Ostersjön åren 1919-1921. Dess närvaro bidrog starkt till de baluska
staternas frigörelse. Ett annat exempel är USA:s ingripande i L ib anon 1958:
Exakt vad som va nn s med den senare operationen är väl oklart. Status quo 1
landet bibehölls tills vidare, d v s en fortsatt västo rienterad regim. Det är intressant att jämföra denna operation med vad som hände, ell er snarare vad som
inte hände då en likartad situation uppstod i Libanon elva år senare. Så vi tt
man vet ö'vervägdes då ingen amerikansk intervention . Sjätte flottan var inte
längre ensam i området.

Fredliga örlogsbesök har sedan länge varit en acc_e pterad form a v interna_tionellt umgän o-e. Att både besökande och besökt nation kan ha handelspoliti ska
fördelar här~v är ett känt faktum. Besöken tj änar också till att sprida "goodwill" och öka besökande staters prestige i värd landet.
Cable räknar dock inte örlogsbesök och liknande fredliga uppträdanden som
251

"demonstrativa insatser". Som såda na kan örlogsbesöken enelast räk nas då de
t e avläggs för att visa solidaritet med en hotad regim (eller inhiberas för att
visa motsa tsen).
De verkligt demonstrativa in satserna gö rs mot en allvarligare bakgrund. USA
demonstrerar t e sin rätt att med örlogsfartyg befara Svarta Havet med jämna
mellanrum , då man låter två jagare gå in och öva där. Ryssarna protesterar lika
regelbundet med hänvisning till Montreuxkonventionen från 1936, so m begränsa r tonnage och artillerikaliber för inpasse rande örlogsfartyg som inte tillhör
strandstaterna. Härvid hävdar ryssarna formellt att jagarnas ASROC-kaliber är
större än den tillåtna, medan amerikanarna påpekar att konventionen endast
gäller artilleri.
Någon annan anledning än den demonstrativa kan inte spåras bakom amerikanarnas politik . Den symboli ska flottstyrkan kan inte utöva något hot mot
ryssarna i Snrta Havet och sk ulle bli ett lätt byte i en konfliktsituation. Därför
kan dess uppträdande där inte sättas i samband med en katalytisk insa ts.
Sovjetunionens inställnin g kan ses som ett led i dess allmänna sträv a n att
få USA att lämna Europa. Aven p å nordflanken möter man motsvarande fenomen . Sedan gammalt arbetar ry ssarna på att göra Osrersjön till ett "mare
clausum", d v s tillträde bör endast ges åt örlogsfartyg som tillhör strandstaterna. Västmakterna hävdar sedan ännu längre tillbaka havens absoluta frihet.
Detta kom bl a till uttr yck 1971 , då en amerikansk hangarfartygsstyrka i samband med ett örlogsbesök i Västtyskland gjorde en tur upp i norra Ostersjön,
vi lk et väckte ett visst uppseende runt alla dess kuster. Aven om denna styrka,
mätt med vårt mått, var form id abel, skulle den inte ha stor chans vid ett eventuellt sovjetiskt angrepp i detta område, och dess närvaro mås te ses som främst
demonstrativ.
Under senare år har flera regelrätta sjöslag utkämpats, utan att detta lett till
öppet krig mellan inblandade stater. Som exempel kan nämnas sjöstriderna i
samband med Kinas besättande av Paracelöarna och de slag som utkämpats
mellan nord- och sydkoreanska sjöstridskrafter. (Det turkiska angreppet p å grekiska sjöstridskrafter, som försökte landsätta trupp på Cypern, dementeras ännu i skrivande stund av Grekland.) Dessa händelser nämns för att visa att handlin gar kan utspelas på havet och t o m p å främmande makts sjöterritorium uran
att ge upphov till öppet krig, något som i de flesta fall skulle vara otänkbart om
liknande händelser inträffat i land.

I kapitlet "Naval Capacities and Doctrines" gör Cable en indelning av insa tser med hänsyn till storleken och kva liten hos insatt styrka. Denna indelning
är användbar då det gäller att bedöma vilka typer av insatser olika sjömakter
kan utföra, och vilk.a fartyg som lämpar sig bäst för dessa. Cabels framställning
aterges här i konhet:
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Enkel fartygsinsats
O ve rlägsen farty gsi nsats
Enkel sjös tyrkein sats

O vc rlägsen sjöstyrkein sats

Enkel amfibieinsats
Bekämpad amf ibiein sats

Insats av enstaka fartyg, där inget eller
föga motstå nd för vä ntas.
Insats a v enstaka fartyg, kapabla att överv inna väntat motstånd.
In sats för a tt lösa uppgifter, där motstå nd
inte förväntas (t ex blockad ), men där större kapacitet krävs.
In sats för att lösa uppgifter so m kräve r
fartygsförband kapabla att övervinna förväntat motstånd .
Landstigning när mostånd inte förväntas.
Landstigning där ve rksamt motstånd kan
förvä ntas.

"The strategy of interposition"
Cable anser att en aktiv insats måste göras för att begreppet kanonbåtsdiplomati skall vara tillämpbart. I vidare bemärkelse måste en marin närvaro i ett
potentiellt konfliktområde också ses som en katalytisk insats. Ett exempel på
detta är amerikanska sjätte flottan s närvaro i Medelh avet. D enna, som för länge
sedan förlorat sin betydelse som avskräckande kärnvapenstyrka, har hela tiden
varit beredd till insatser p å alla konfliktnivåer och genom sin närvaro alltså
varit en polirisk faktor, som regimerna i området mås t räkna med.
Att sjätte flottans handlingsfrihet nedgått på senare år beror i sin tur p å den
sovjetiska medelhavses kaderns utbygg nad. Så länge förhå ll andena mellan USA
och Sovjetunionen inte är avsevärt skärpta, föreligger liten risk för att dessa
f lottor skall komma i strid med varandra. Aven, kanske rent av framför allt,
utanför storkrigets ram har den ryska flottstyrkan en betydelsefull uppgift, nämli gen att "neutralisera" den amerikanska. Därutöver kan den göra direkta, om
än begrän sade, insatser. För att rätt förstå växelspelet mellan medelhavsflottorna måste man betrakta den företeelse som a nglosaxarna kallar " th e stratcgy of
interposition".
Efter junikriget 1967 befarade man att israelerna skulle gå till förnyad attack
med invas ion över Suezkanalen. I det läget inlöpte stora de lar av den ryska
medelhavseskadern i egyptiska hamnar och lade sig sålunda delvis mellan israelerna och deras potentiella angreppsmål. Israelerna stannade som bekant v id kanalen. Om de över hu vud hade tänkt gå till förnyad attack är väl tve ksamt, men
med de ryska fartygen "i flanken" blev det otänkbart.
Ett annat exempel p å denna strategi är amerikanska sjund e flottan s uppträdand e vid Formosa under början av 1950-talet. Dess närva ro förhindrade effektivt såväl kommunistisk in vas ion av Formosa som. nationali st iska räde r mot
fastlandet.
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"The strategy of interposition" har ve terligen hittills ingen svensk översättning, trots att det är ett fundamentalt begrepp med framför allt marin tillämpning. Eftersom strategin går ut på att placera sina egna stridsk rafter mellan motstå ndaren och hans mål och p å så sätt övervältra ansvaret för upptrappning p å
motståndaren, kommer strategin här att benämnas blockeringsstrategi.
På sam ma sätt som ryssarna blockerade ett eventuellt israeliskt angrepp över
Suezkanalen, kan de placera sin medelhavseskader mellan sjätte flottan och dennas eventuella landstigningsmåL Detta förklarar del vis den minskade in satsviljan
hos a merikanarna det sista decennier. Kanske kan den ryska es kadern också ha
orsakat att sjätte flottan inte förm ådde avhålla turkarna från invasionen på Cypern. Strategin slår självfallet åt båda hållen. Inte heller r yssarna kan göra några in satser, där sådan inte välkomnas av strandsta ten .
Blockeringsstrategin syftar alltså, med Cables teminologi, till målinriktad
insats. Man v ill få motståndaren att avstå från en beslutad eller befarad handlingslinje, men det är motstånd aren själv som avgör om han v ill trappa upp
konflikten och fullfölja målsättningen eller avstå. Därför måste blockeringsstyrkan så avvägas att motståndaren dels finn er det utsiktslöst eller olönsamt att
ful lfölja sin a syften, dels ime uppfattar blockeringsstyrkan som ett direkt hot
mot något so m skulle kunn<t utlösa själ v försvarsåtgärder.

Den marina blockaden
En yttring av blockeringsstrategin är den ma rina blockaden . Denna har mest
eftersom folkrättsliga hänsyn begränsar dess användbarhet.
an vä nts i krig,
Två fall av efterkrigsblockader har dock ådragit sig stor uppmärksamhet; den
ena iscensatt efter internationell sanktion, den andra efter snabbt unilateralt
beslut.
1966 sökte man med FN :s säkerhetsråds medgivande stoppa oljetillförseln till
Rhodesia. Det blev Storbritannien som genom den så kallade beirapatrullen upprättade en marin blockad. Erfarenheterna från denna är i stort följande.
E n effektiv blockad kräver stor tillgå ng till stridskrafter, särski lt om ing<t
baser finns tillgängliga i närområdet. Följaktligen blir en lå ng varig blockad en
dyr affär. Eftersom endast ert fåtal nationer förfogar över tillräckliga sjöstridskrafter för att kunna genomföra en blockad, uppkomm er frågan om kostnadsfördelningen vid en internationell in sats. I fallet Rhodesia visade det sig att
britterna endast kunde på räkna moraliskt stöd fr ån övriga nation er.
Rhodesias råoljeimport över Beira ströps effektivt så län ge blockaden varade.
Trots detta ku nde landet hjälpli gt klara sitt oljebehov ge nom vänskap li ga grannar. Detta visar det i och för sig självklara, att en blockad blir effektiv endast
mot en helt isolerad stat, helst en ö. Rhodesia har som bekant inte ens kust.
I det andra fallet före låg visse rli gen såväl geografiska som militära förutsättningar för en verktJingsfull blockad. Då USA 1962 satte Kuba i "karantän",
måste dock h elt <t ndr<t hän sy n r:1.s, cfrer som :iven Sovjetunionen blev direkt be-
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rörd . Alla har väl i gott minne det akuta kärnvapenhotet som låg latent under
hel a Kubakrisen. Följande erfarenheter kan framhållas.
Den marina blockaden förhindrade effektivt y tterligare tillförsel av kärnvap ensty rkor till Kuba. Däremot kunde blockaden inte få ryssarna att demontera
och hemföra redan utförda installationer. Denna effekt åstadko ms med hot om
bombning och invasion av K uba, sa mtidi gt som man förde en intensiv offen tli g
dipl omar isk och journalistisk kampanj inför värld sopinionen .
Kärnvapenhotet förblir ett trubbigt och otympligt instrument på de flesta
konfliktnivåer, så länge maktbalans råder. Inte heller hot om replissalier i en
annan del av vä rlden , t e Berlin, blir relevant i en lokalt begränsad konflikt.
Lösningen av en sådan konflikt bör sökas på platsen, och där h ade endast USA
de nödvändiga stridskrafterna.
En blockad kan i sig själv inte få någon omedelbar verkan. I k ubakrisen var
detta en fördel, eftersom inget oåterkallerligt steg behövde tas, och tid för förhandlin gar skapades .
Allmänt sett kan sådan tid utn yttjas för att skapa en reträttväg fö r motståndaren, som därigenom kan "rädda ansiktet". Detta är väse ntligt framför allt i
en konflikt mellan supermakterna. Deras pres tige inför omvärlden är v iktigare
än deras "goodwill". I detta fall gjorde USA en formell utfästelse att dra tillbaka sin a installationer av förå ldrade titanrobotar från T urki et, och, mindre
formellt, för band man sig sann olikt att inte företa eller uppmuntra några nya
krigshandlingar mot Kuba.
Sammanfattningsvis kan kubakrisen betraktas som ett mmärkt exempel på
insats med och hot om insats med adekvata stridskrafter för att nå ett mål som
motståndaren uppfattar som begränsat och tolererbart.
D en m arin a blockaden fick efter kubakrisen ett förnyat intresse, och många
strategiska tänkare (framför allt väs tmakternas) såg i den en sorts universialinstrument för marin strategi. Man får dock inte bortse från de spec iella omständ igheter som förelåg i fa llet Kuba. Det är knappast troli gt att ryssarna gör
en lik adan felbedömning av situation en en gång till. Att ryssarna efter kubakrisen avsevärt rusrat upp sin flotta medför säkerligen svårigheter för väs tmaktern a
att i framtiden utn yttja block adsitu at ioner i t ex tredje värld en, då detta strider
emot ryssarnas intressen.
I blockadsammanhanget kan vara lämpli gt att ta upp USA:s minering av
Hai Phong m fl hamnar i Viet Nam-kriget. Mineringarna var naturligtvis ett
led i en blockad mot nordsidan men riktades direkt mo t tredje part, framför
allt Sovjetunionen, som sjövägen försåg Nordv ietnam med materiel. Att angripa dessa transportfartyg med sjö- eller flygstridskrafter vat: naturligrvis poliriskt otänkbart, men bekantgjorda mineringar överlåter åt motståndaren att
själv avgöra om han vill bli sänkt eller inte, då de en gå ng är utlagda.
Att just dessa minor fl ygfälld es förändrar inte principen för minan som ett
marint vapen, använd bart på alla konfliktnivåer. D e folkrättsliga as pekterna
komplicerar naturligtvis användningen av minor på låga konfliktnivåer, men
stater har tidi gare satt sig över folkrätten tlt:l.n arr krig mbrutit och kommer
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att göra sa aven framdeles. Mineringar som ett tänkbart led i en blockeringsstrategi, antingen utanför aktuella hamnar eller i strategiska förträngningar,
kan alltså inte uteslutas. Att de egyptiska mineringarna av inloppen till akabaviken 1967 tillsammans med a ndra faktorer utmynnade i öppet krig jävar in te
detta påståe nde.

"Fiskekriget"
En alld eles speciell form av kanonbåtsdiplomati har utövats de två gånger som
Island unilateralt har utvidgat sin fiskegräns. De isländska kanonbåtarnas ansträngningar att skära av trålvajrarna för de brittiska trålarna måste betecknas
som en målinriktad insats, då resurserna inte medgivit en definiti v insats. De
brittiska fregatterna gjorde också en målinriktad insats, då de försökte skydda
trålarna i deras arbete. En definitiv insats från britternas sida vore att sänka de
isländska kanonbåtarna, en handlin g som från militär synp unkt vo re enkel att
utföra men naturligtvis politiskt otänkbar.
I "fiskekriget" ser vi återigen två relativt vänskapligt si nnade nationer,
vars själva vänskap sätter gränsen för konfliktnivån. Ingendera parten var benägen att allvarligt äventyra relationerna, även om islänn in garna hotade med
detta.
Fiskekriget har också visat den avgöra nde skillnaden mellan en stat som
kan ha ett eller flera örlogsfartyg på platsen och en som inte l1 ar några alls.
Island utan kanonbårar skulle k nappast kommit p å iden att unilateralt utv id ga
sin fiskegrä ns.

Insatser kan göras med varierande styrka, från en enstaka patrullbåt till amfibiestyrkor med fartygsbaserat flyg, beroende på vilket mål som eftersträvas
och förväntat motstånd. Styrkan bör noga a v vägas med hänsyn till målsättningen ; i allmänhet underlättas insatsen om maximal styrka används.
Direkta våldshandlingar som leder till förlust av människoliv och materiel
måste und vikas, då sådana sänker motståndarens toleranströskel.
Sjöstridskrafter kan, härutöver, användas för att signalera en makts inställning och intentioner samt för att genom allmän "flag-showing" vidmakthålla
eller höja en nations prestige utomlands.
(Forts)

Allmänna Bevaknings Aktiebolaget
STATENS

B~VAKNINGSFÖRETAG

ABAB har sedan bolagsbildninge n utvecklats till en bevakningsorgan isatio n som fyller högt ställda personella och tekniska krav.
Därför att:
Företaget har följt med i den tekniska utvecklingen .
Personval och utbildning har gjorts med största omsorg.
Personalen har erhållit trygga och rejäla anstfllningsvillkor och
ändamålsenlig utrustning.

ABAB -

Allmänna Bevaknings AB

Sammanfattning

Statens Beval<ningsföretag

Mot bakgrund av ovan relaterande fa ll kan följande kortfattade sa mmanfattnin g göras:
Ingripande med sjöstridskrafter i fred och på låga konfl iktni våer kan gö ras
mot främmande makts fartyg till sjöss
- mot främmande makts territorium

Sibyllegatan 17

För att ingripandet inte skall leda till en okontrollerbar höjning av konfl iktnivå n krävs
att målet är begränsat och k lart uppfattas av mostå ndaren,
att målet är tolererbart för motstå ndaren ; han måste f inn a det meningslöst
eller olönsamt att tillgripa motå tgärder eller repressalier,
at t motståndaren om möjligt tillåts rädda sin prestige, v ilket höjer hans toleranströskel.
För att ingripandet skall ha stö rsta möjligh et att lyckas, krävs snabbhet och/
ell er överraskning, yilket i sin tur under lättas om stridskrafter f inn s ti ll gängli ga
i akwcllt område.
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Fack, 102 40 Stockholm 5
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PER-OLOF EKMAN

Finlands pansarskepp(3)

I början av juli begynte ryssarna tränga över Viborgsviken, där rasande strider om där befintliga öar utkämpades den 4. och 5. till lands, sjöss och i luften .
De lyckades dock icke bita sig fast på den västra stranden och i mitten av månaden avstannade offensiven här. En förnyad framställan av Väinämöinens chef
att få ingripa i stridens brännpunkt backades även denna gång på högre ort. Ett
dylikt företag hade kunnat ända i katastrof. Fartyget stannade kvar i Helsingfors-trakten och bidrog åtminstone till stärkandet av huvudstadens luftförsvar ,
som redan var mycket effektivt. Sedan februari månads storräder hade staden
fått vara ifred tillsvidare. Tyngpunkten låg i öster, där bl. a. Kotka häftigt
anföll s. Motståndarens spaningsflyg bemödade sig också att spåra upp och följa med Väinämöinens rörelser, tillika med de tyska fartygens. Efter ett framgångsrikt anfall mot mindepån på Kirkkomaansaari utanför Korka den 20 juni,
utförde ett stort uppbåd plan (122) en avgörande stöt mot Väinämöinen. Eller
rättare sagt vad man trodde vara Väinämöinen.
Emedan tillräckligt luftvärn saknades för de talrika tyska flottförbanden,
vi lka nyttjad e Korka som bas under kampen om den omstridda Finska vikens
östra del, förlade Kriegsmarine luftvärnskryssaren Niobe till stadens hamn den
10 juli . Fartyget var den ex-holländska kryssaren Gelderland från 1898, beslagtagen 1941 och ombyggd 1944 med bl. a. l 0,5 cm kanoner till Flakschiff N io be.
Nykomlingen ble v genast föremål för det ryska fly gets intresse. Dess dimensioner och utseende påminde om Väinämöinen. Efter ett första misslyckat störtbombsanfall med 30 PE-2 plan eskorterade av 17 jaktplan den 12. gjordes en
vä lförberedd och avgö rande stöt den 16. med 70 bombare (PE-2), 20 attack(IL 2), 8 torped-(Boston) och 24 jaktplan. Medan bombplanen band luftvärnselden högt upp, rusade de åtta torpedplanen in på låg höjd i skydd av närliggande holmar. Den ankrade N iobe träffades av fyra 250 kg bomber och två
torpeder och sjönk på stället med svåra förluster i manskap. Nio plan sköts ned .
Flygarna rapporterade sig ha sänkt Väinämöinen. Ledarna av attacken, öv.löjtn.
V. I. Rakov, major I. N. Ponomarenko, kapten I. V. Tichomirov dekorerades
med höga utmärkelsetecken. Förgörandet av ett pansarskepp, det enda fienden
hade att tillgå, var värt ett medaljregn.
Den till den sovjetiska kontrollkommissionen hörande konteramiral A. P .
A leksandrov hade svårt att dölja sin förvåning, när h an senare på hösten efter
vapenstilleståndet inviterades till visit ombord. Vraket i Korka var alltså inte
Väinämöinen, utan en gammal uttjänt holländare.
På morgonen den _4 sept. trädde det mellan Finland och Råds unionen ingånga
avtalet om eld upphör i kraft. Ett av villkoren (Art. 2) förutsatte avväpnandet
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av alla inom finländ skt område kvarvarande tyska truppor senast vid midnatt
den 15 sept. I Lappland var detta praktiskt omöjligt. Från södra Finla1:~{ avreste
ryskarna godvilligt inom utsatt tid. Samtidigt ~!or~e ~:1 från Estl~nd oversk:pad kontingent ett länge förberett kuppartat forsak ( Tanne. Ost ) att bemak~iga sig Hogland. Försöket avvisades av försvaret . (TtS 1965 sid: 341-::-:3:.4 ):..
Incidenten föranledde Sjöstridskrafterna alarmera Avdelnmg Valllamomen
från ankarplatsen vid Parkkala att biträda vid kampen mot tyskarna. Oroande
rapporter om tysk aktivitet i väster sände ~mellertid pansars.k~ppet den 15 sept.
kl. 03.00 i ilfart tillbaka samma väg och v1dare ull Ala1:d: Ogrup~e1: .var dock
inte i fara, ty operation "Tanne West" hade två veckor ud1gar_e defmltlvt slumlagts. Enligt stilleståndets art. 9 sattes fördraget angående Alancl .av d.en .11
okt. 1940 åter tillfullo ikraft. Den 17 okt. gavs order om dess demJ!Jtamenng
och raserandet av samtliga befästningsv erk . Åland var återigen försvarslöst och
avväpnat.
I enlighet med stilleståndsvillkoren återgick al.la fin~ka k~ig.sfarty~. den 22
sept. till si na stödjepunkter. Väinämöinen förtöjdes v1d kaJ mom orlogsstationen Pansia invid Åland. Dess framtida öde var än så länge ovisst. En del
rykten visste berätta, att Sovjet f~rdrat dess internerii~g i. Viborgsv~~en tillsv.idare för att senare lägga beslag pa pansarskeppet. Besattmngen ullhonga sextJO
ester, v ilka året förut tillika med hundratals andra landsm än tagit sig över till
Finland som flykingar unelan dem påtvingad tysk militärtjänst och enroll ~rat
sig till tjänst ombord, befriades vid ankomsten till. Åbo från vidareo tjänstgö~.Ing.
De betraktades ju av den östra grannen som sovJetmedborgare. Pa obka vagar
sökte de sig till Sverige för att skapa sig en framtid i den fria västvärlden.
När kriget mot tyskarna i Lappland utbröt, föres log kommendörkapten Pukkila, att hans fartyg måtte sändas upp till Bottniska viken för att stö d~ landstigningen i Torneå, men hans begäran avslogs. I slutet av no.vember la1?1nade
han chefskapet över Väinämöinen . Besättningen reducerades ull ett mmJmum .
örlogsstationen i Åbo blev dess permanenta förläggningsort för över två åor framåt. Ett visst sovjetiskt intresse för pansarskeppet tycktes fortfara nde besta.

*
Tyskarnas intresse för Väinämöinen under . de .sista hektiska k:·ig~månaderna
häruppe förtjänar också ett omnäm~1a1?de . . SJ~.kngets schac~spel .~ F~.nska v~~e1~
var fartyget a v allt att döma en v1kt1g pJaS for Knegsmanne, dar orlogsman 1
denna storleksordning med svårt artilleri ve rkligen började bli tunnsådda. På
tyskt håll följdes Väinämöinens förehavande och dess position kontinuerligt och
personlig kontakt med befälet upprätthölls så långt detta var möjligt. Medan
fartyget låg i Helsingfors i slutet av juli ogjorde d.en loka~e ~tabsch~fen kommendörkapten Leonhardt och ledaren av ubatsoperauonerna 1 Fmska v iken kommendörkapten Brand i en oväntad visit ombord. Syftet. var a.tt av che.~en _få reda
p å planerna för pansarskeppets framtida användhmg, 1fall .Fmland p~otsb~t drog
sig ur kriget, såsom det ryktats. Gästerna undfägnades. val, omen nagontmg av
vikt erfor de inte. Visiten upprepades strax efter det sullestand et med ryssarna

!.
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ingåtts, dcnn::t gång i övertalningssyfte att sl uta upp vid Tysklands sida och
fortsätta kriget tills slutseger nåtts. Besöket va r resultatlöst. Ett sista försök till
olydnad gjordes samma dag de sista tyska fartygen lämnade Helsingfors av
stabschefen vid marinstaben i Reva!, kommendörkapten Gustav Forstmann. Denne uppmanade per telefon kommendörkapten Pukkila föra sitt fartyg över
Finska viken från Parkkala till Reva! och ställa sig till tyskarnas förfogand e.
Eskort utlovades. En fullkomligt felaktig bedömning av läget, finsk pliktkänsla
och mentalitet. Samma felkalkyl gjorde tyskarna vid försöket att taga Hogland.
Väinämöinens framtida öde avgjordes slutligen av Finska regeringen och bestämmelserna i stilleståndsavtalet av den 4. sept. 1944. Enligt dess 16. artikel
förband sig Finland att ick.e tillåta borttransport av egendom tillhörande tysk a
staten eller dess medborgare bosatta här eller i Tyskland från sitt territorium.
Inom ramen för det slutli ga fredsfördraget i Paris den 10 febr. 1947 erkände
Finland Sovjetunionens rätt till all tysk egendom i landet.
Hösten 1946 hade myndigheter på det s. k. tysk-kontot samlat inalles c. sex
miljarder finska mk, vilken jättesumma under dåvarande internationella valutaförhållanden icke kunde överföras från ett land till ett annat finansvägen. Den
enda möjligheten var att tillhandahålla olika förnödenheter eller tjänster direkt
till fordringsägaren. I slutet av november hade den av ministären Pekkala tillsatta kommissionen uppgjort en förteckning över dylika objekt. Förutom byggandet av kraftverk i Lappland och en ny sovjetambassad i Helsingfors m. fl.
ersättningar upptog listan pansarskeppet Väinämöinen till ett värde a v 265
milj. mk. Bland extra reserveringar fanns de finska i torrdocka upptagna ubåtarna, vilkas framtida användning fredsfördraget uttryckligen förbjöd.

Väinämöinen under sista krigsåret 1944.
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Vid de i jan.-febr. 1947 förda förhandlin garna mellan de båda ländernas dele<>erade tillbakavisade ryssarna bl. a. ubåtarna såsom obehövliga för Sovjerunion~l, medan Väinämöinen accepterades som delbetalning. Likaså reparation av
sovjetiska fartyg vid finl ändska varv för 400 a1ilj. mk. m. m. Därmed fö rlorade
flottan sitt enda större pansrade fartyg .
Flaggväxling skedde den 5 juni 1947 i Åbo. Officersmässens inredning som
under årens lopp anskaffats med egna medel eller erhållits som gåva ingick icke
i köpet, utan flyttades iland och skänktes Sjöofficersföreningens klubbrum vid
örlogsstationen där. Också en minnessköld skänkt Väinämöinen på flottans 20årsdag den 9 juli 1938 av kaparna av den tsarryska isbrytaren Volynets -senare Väinämöinen och 1922 estniska Suur Töll - den 29 mars 1918 bevaras
idag som ett minne av pansarskeppet. Med försäljningen av Väinämöinen bragres den korta eran med svårt arti lleri inom Finlands flotta till ett slut. Men
renden sen v ar allmän överallt i världen, där slagskeppen och pansarfartygen
med sina svåra kanoner gav vika för lättare enheter, med nya effektivare va..
..
pensystem.
Nyförvärvet döptes av ryssarna till Vyborg, det av Ostern nyss erovrade
Tyrgils Knutssons gamla fäste, och stationerades till en början i det arrenderade
Porkkala-området. Det torde ha utrangerats någon gång under 1960-talet, någ ra
år efter det området återbördats till Finland.
Det påstås att sjöfolk är skrockfulla. Vare härmed hur som helst. Den marina
historien upp visar emellertid exempel på fartyg, som under hela sin existens
förföljts av osedvan lig otur och som följdriktigt fått ett olyckligt och våldsamt
slut.
Om man jämför de båda syste rfartygen Ilmarinen och Väinämöinen, kan det
förra nog sägas ha blivit fött under olyckliga stjärnor, utan att dock direkt böra
hänföras till kategorien "bad shi ps". Under sitt korta tioåriga levnadslopp förföljdes Ilmarinen i mångt och mycket av direkt otur, medan följeslagaren Väinämöinen, förutom en krigstida bottenkänning kom betydligt lindrigare undan.
Redan Ilmarinens kännetecken, ett brett svart "sorgband" målat runt stridsmärsens översta del, tolkades av de vidskepli ga som ett dåligt omen. (Det ersattes
1940 med ett vitt). Vid övningar kolliderade skeppet den 5 juli 1934 med en
ubåt och rände två veckor senare på grund, med allvarliga skador och ommöblerin gar inom det högre marina befälet som följd. Andra smä rre fredstida
missöden inträffad e också. Under de krigstida flygangreppen led Ilmarinen skador och personalförluster, Väinämöinen däremot inte. Den l dec. 1939 skadades
Ilmarin en av bombplitter, den 26 juli 1941 ävenså. Och den 13 sept. slog dess
ödesstund vid ett meningslöst företag. Talet tretton spökade även här p å annat
vis: 13 officera re miste livet ... Sjöstridskrafternas första teleprinter-ord er om
fram stöten bar efter klockslaget numret 1313 . ..

Var Finlands två kustpansarfartyg nödvä ndiga? Frågan har ofta ventilerats
und er efterkrigsåren intill vå ra dagar och ställningstagand en för och emot finnes
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förvisso. Efter kriget höjdes röster, som helt fördömde 1926 års beslut att bygg~
desamma. De härför reserverade ansenliga penningsummorna borde ha an vänt ~
för nyttigare ändamål. Krigsåren visade att man icke erhållit full utdelning fö1
de på pansarskeppen satsade medlen. Måhända hade kritikerna rätt, i viss mån
Nybyggnadsprogrammen för flottan innefattade ju inte prioritet för lättare fartyg, vilka härigenom på grund av bristen på pengar inte byggdes innan krigsutbrottet, utan startade med pansarskepp . således med de dyraste och teknisk t
mest kr ä vande enheterna. Men detta får sin naturliga förklaring i de på 1920talet rådande doktrinerna inom sjökrigföringen. Svårt artilleri ansågs dåförtidei'
utgöra marinens huvudsakliga vapen. Vid planerandet av Finlands sjöförsval
spelade svåra KA-batterier huvudrollen. För fyllandet av luckorna inom de t
fasta kustförsvaret behövdes ovillkorligen rörligt svårt arti lleri: kustpansarfartyg. Ett av sjöförsva rets nyckelproblem var försvaret av de genom internationell a
fördrag demilitariserade Ålandsöarna. Snabbt till platsen flyttbara åtta 25,4 cm
kanoner representerade onekligen en faktor att räknar med i krissituationer. Deras eldkraft var stor och de kraftigaste örlogsfartyg hade erfordrats för deras
nedkämpande. Flygets farlighet hade överdrivits, luftvärnet visade sig klara av
bombplanens attacker.
Pansarskeppen byggdes nog inte på grund av sjöofficerarnas p ås tådda förkärlek för stora fartyg. Utslagsgivande var den tidens uppfattning om kustförsvarets ovillkorliga behov. Att större skepp skapar förtroende och pondus
inom en numerärt obetydlig flotta behöver väl knappast betvivlas. I Finlan
skapade pansarskeppen trygghet där de v isade sig . Byggandet av Väinämöinen
och Ilmarinen var ett djärvt försök att på allvar stärka landets försvarspotential
till sjöss. Deras stora .betydelse för den inhemska skeppsbyggnadsindustrins kom mande utveckling bör ej heller förg lömmas.
Vad hade kunnat hända om pansarskeppen icke funnits till? Frågan är icke
alldeles lätt att besvara. Möjligt är att fienden uppträtt mera aktivt emot kusta vsnitt helt blottade på eller försvarade av fåtaliga, svaga KA-batterier. Genom
sin blotta existens uppfyllde de två det sjöstrategiskt betydelsefulla "fleet in
being" -begreppet. För finländska förhållanden betydde detta, att en storsti lad
in vas ion had e varit, om icke omöjlig, så åtminstone ytterst riskfylld att utför:t
inför deras kanon er. Situationen hade varit en annan, ifall pansarskeppen hade
kunnat elimineras t. ex. från luften. Krigets förlopp visade, att de för det mesta
lyckades hålla sig undan i skärgårdens vinklar och vrår. När flygattackern a
satte in, slogs de med eftertryck. Flygarna noterade icke en enda bombtJ·äff,
däremot sköts flera plan ned . Flygangreppen v isade, att motståndaren hyste ett
livligt intresse för dessa obekväma pjäser i sjökriget och på detta enda möjliga
sätt försökte komma åt dem.
De finländska pansarskeppen planerades och byggdes ett årtionde före de n
andra stora världsbrandens utbrott. Krigen har dock en viss benägenhet att urkämpas på ett från vad vederbörande planerat avvikande sätt. Finlands kri g
1939-40 och 1941-44 utgör inget undantag härvidlag. Om också pansarskeppens krigsinsatser i~ke motsvarade de förväntningar man ställt p å dem, vågar
man väl änd å påstå, att Väinämöinen och linurinen spelad e den strategiska roll ,
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som från första början tilldelats dem.

Å landsöarnas strategiska betydelse har idag gått starkt tillbaka. Sjökrigets
tyngdpunkt inom Ostersjöområdet kommer vid en eventuell framtida konflikt att
befinna sig långt i söder och vid de danska sunden. Det oaktat torde intresset för
det militära tomrum Åland idag representerar fortbestå i v iss mån. Finland är
fortfarande ansvarigt för denna landsändas säkerhet och oberoende. Redskapen
för försvaret av ögruppen är i våra dagar a v annat slag än de va r för fyra årtiond en sedan. Utsikterna för en bestående fred i denna del av vä rlden är id ag
lju s.
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A KTUELL T OCH HISTORISKT
E n ung generalstabsoffi cer hävdad e i en bok, ut given i Berlin 1901 , a tt den tys ka
krigs ma kten va r i stå nd a tt la nd sä rta en arm e i U SA, och a rt detta skull e få avgö ra nd e
be t yd else i ett f ra mtida kri g.
Genera lstab schefen reagera de mycket negati vt nä r boken kom ut - av lättförstå eli ga

skäl. Staben sysslade just med att planera invasionsföretag mot bl a USA.
Fö rst lå ngt eft er 1 :a v ärld skri gets slu t blev dessa planer kä nd a av hi sro rik er och sena re - eft er 2 :a värld skri get - då det tys ka ma rin a rk ive t öppn J. ts fö r for sknin g ha r
mera fa kta kommi t i da gen .
Den tys ka fl otta n skulle oc kupera C uba, bo mb a rd era a merikan ska kuststäder oc h
landsätta avsevärda t rupp st y rkor på det amerika nska fa stla nd et.
Att tyskarn a på 1880-ta let inlett en kolo ni a l ex pansion bl a i Still a H ave t och a tt
Sa moa-öa rna d ä rv id var ett med USA kollider ande intresse rord e va ra helt kla rt .
Av planläggni nge n f ramgå r emell ertid a tt " inre ens ett a ll deles förin ta nd e slag mot
den ame rikanska flottan skull e k unn a tv in ga USA till ov illk orli g ka pitulation , men
d et skulle ge Tys kl and sjöh erra vä ld et, säkra dess sjöförbind elser och kanske i längden
få U SA a tt tröttn a p å kri get".
I 1974 å rs utgåva av A ktu ellt och HistOri sk t (Mili tä rhi sro ris ka Förslaget) beh a ndl a r
fil lic Gö ran H enrik son den na - för sve nsk publi k r ela ti vt okä nd a - planl ägg nin g
m yc ket in gåe nd e.
F örfatta ren p åvisar, eft er omfatta nd e studi er i t ys ka a rki v, en ve rkli ghetsbakgrund
som hi storiker t idi ga re v elat förneka
sex d aga rskri get 1967 be handl as i en upp sat s av fil kand I Fag ring. Författa ren har
sök t finn a orsa kerna till kri gs utbrottet och bedöm er att dc fyra viktigas te fr ån israe lisk
syn punk t var Egy ptens mobili se r ing och uppl ad dn ing i Sina i, FN-s ty rka ns å terk a llande,
bl oc kaden av Aa kabav ik en sa mt pa kten mellan Egypten och Jorda ni en.
I en tred je upp sats behandla r övlt A C ronenb erg skriften "Ny Milit ä r Tid skrift"
unde r å ren 1927-29. Kretsen krin g Helge Jun g och tid skriften a nses ha utöva t ett
star kt infl yt an de på den försvarspoli t ik som syftade till att stärk a a rme n p å ma rinens
bekost nad. Br isten på örlogsfartyg v id det 2 :a vä rld skri gets utbrott får utgö ra hi sto ri ens do m över den na t yp av ens idi gt fö rsva rsg rcnstänkand e.
1974 å rs Aktu el lt och Histo ri skt urgö r sä ke rt en v;ilk omm cn julkl app fö r må nga sjömil iö rt oc h histo ri sk t int ressera de.
Hake

Flaggor

MAR TNSTABENS
BIBLIOTEK
Förteckning över nyinkommen litteratur /914-05-01-08-31
ALLMAN FORSVARSLITTERAT UR
S l PRI ycarbook 1974. World armamcnt; and disarmament. Lo nd. 1974 . 3 12 s.
Strategic survey 1973 .
Akerman, No rda l, Det begränsade k riget. Sthlm 1973 . 27 1 s.
MP I - B-rap port nr 102, juni 1974. Fö rsöksverksamhet i samband med ins k rivn ing av
vpl av G. Prenzel m. fl. 46 s. [Duplic]
. . .
..
MP ! _B-rapport nr 101, juni 197-t. Krigsmakten s an d a och d 1sophn av N. Forandc r.
91 s. [Dupli c]

MARINHISTOR 1A. KR JGSH ISTOR LA
H M S Alvsnabbens lå ngresa 1973-74.
Papp, D. & Ohngrcn, B., Arbetarna v id Oskarsham ns varv k ri ng sekelskiftet. Sth lm
1974 . 185 s. 111. (Sjöh is t museet. Rapport 3)
Beth ell, N., T he wa r H itl er won. T he fa ll of Pob nd, sept. 1939. New Yor k 1973 .
472 s.

Sa lisbury, H ar rison E., D e n ioh undra dagarna. Orig. tite l : The 900 Days. The siegc of
Lenin grad . Ovc rs. av C. G ripe nberg. Sth lm 1974. 38 1 s.
.
Jn sight on the Midd le East War. By the I nsight Tea m of the Su nday Ttmcs. Lo nd. 1974 .
256 s. 111.
T he history of the United Na t ions forces in the Korca n Wa r. lUtg. av) the Mi n ist ry
of nat ion al dcfense, t he rep ublic of Korea [Seou l] Ba nd 2. 1974 . 8 11 s. III.

SJOVASEN. Sj OKRl GSKONST
Bess,

J-{. } -[. , D ie Marine der Bundesrepub li k D eutschla nd. Herfo rd 197 1. 78 s. III.
Naval review issue 1974. Ed. by Frank U hlig, Jr.
Mcc Gw ire, M ., Soviet naval developmcnts: Capabiilty and context. Papns rclati ng to
R uss ia's ma ritime a ffa irs. Lon d. 1973. 555 s.
Kohler, Foy D . m. fl., Sov iet st rategy fo r the scve nties. From cold war to peaceful
cocxiste ncc. Miami 1973. 241 s.
Svenska kryssarklubbe ns årsskrift 1974. I hcmmavattcn .

Ivar Rydbergs Flaggfabrik
KARLSHAMNS FLAGGFABRIK
Te l. 0454/103 66

H ALSO- OCH SJ UKVÄRD
F örsvarsmed. forskningsdelegation. Katastrofmed ici nska stud ier
der och P-E. W iklund. Sthl m 1973 . 80s. Ill.

USA. [A v J T. Si b n-

265

UNDERR li. TTELSE TJj'NST
a nd domesti c ac K irkpatrick , L. B., T he U S in tel ligence comm unit y. Foreign poli cy
t t v tt ics.

New Yo rk 1973 . 212 s.
wea pon . Wash.
US N ews and World Repo rt, F amous Sovi et spie s. Th e K rcml in 's secrct
1973. 21 5 s. III.
p apers in no rth!-!aasum, Si bylla, V iki ngatide ns seglin g och n avigation . [T hescs a nd
Il!.
s.
135
4.
europ en a rchaeo logy 4 J. Sr h lm 197
Andersson, E . W ., M a n, t he nav igator. Lond . 1973 . 128 s.
Prager, Ha ns G ., Z u Schi ff d urch Eu ropa. He rfo rd 1973 . 19 1 s. III .
Svensk fyrlista 197 4.

LANTFO R SVA R SVli.SEN DE
Aktu ell t oc h hi sto ri skt J 974.

FL YGVli.S E N DE
of 1919. An nap o lis
Smith, R ichard K ., F irst ac 1·oss ! T he U S N a vy's tran sarianti c fli ght
III.
1973. 279 s.
MEMOA RER OCT-I BiOG R AF IER
Kennedy , R ose F., T id att minna s. O ri g. titel: T imes to remembc r.
Bo uven g. Sthlm 197 4. 309 s. Il!.

OVRIGT
Norges sta tsb iender 197·1.
The Stateman ' s yea r book 1974/ 75.
Stenberg, Si gurcl , Konsten at t h åll a ta l. Srhlm u. å. 1 ~ 2 s.
a rer. Göte statsko ntoret, P erso na ladmini strat iv termin olog i. Defin it ioner och komment
s.
87
borg 19 74.
kontorets pe rsonal statskont oret, P erson a la dmini strat iv p lanerin g. En ra pport frå n stats
s.
141
.
1974
admini str ati va öve rsyn. Skrift nr 17. Sthlm
sta tsko ntore rs persta tskontore t, P erson a ladmini stra tiv o rga nisa t io n E n rappo rt frå n
sona ladmini st ra ti va ö versyn. Sk rift n r 18. Sthlm 197 4. 223 s.
h mätm etoder. E n
Statskont oret, P erson a ladmini str at iva effekte r - tillv ägagån gssä tt oc
nr 19. Sthlm
Skrift
n.
översy
trativa
is
dmin
la
na
erso
p
ra pport fr å n stats kontorets
1974 . 120 s.
1974. 212 s.
Berckman , E., Creators a nd destroye rs of th e En glish n avy. Loncl.
owe r. Lond. 1974 .
p
sea
British
of
y
stor
he
T
seas.
the
of
Ho wa rt/1, Dav id, So ve rcign
382 s. Ill.
untin g of one of
Gibson, C harl es, D., Th e o rd ea l of co nvoy N.Y. 119. A deta ilecl acco
Y ork 1973.
New
tic.
n
Atla
orth
N
e
th
cross
to
ever
voys
con
th e strangest WW II
178 s. III.

O vcrs. av Tore

Rli.TTS- OC H ST ATSVET ENSK.AP
tisk riksdag spolit ik
Molin, Ka rl , Fö rsva re t, fo lkhem met och de mokrat in. Socia ld em okra
l.
Il
s.
462
.
1974
hlm
1939-19 45. St
sa tion och st ru kt ur
Friberg, Lenn ar t, Sture i k ristid . St ud ier i kri sför valtni ngens orga ni
1939-1945 . Srhlm 1973 . 44 4 s. III.
1943-194 5.
Tor ell, U lf, Hjälp t ill Danmark . Mi litära oc h poliriska förbind elser
Sth lm 1973. 384 s. I II.
nd ra v ä rl dsk ri get.
Rockberg er, Ni co la us, G öteborgs tra fike n. S vensk lejdt ra fik under a
I.
II
s.
332
Sthlm 1973.
under a ndra
Karlsson, Ru ne, Så stoppad es tysktRgen . D en tys ka tra nsiterin gs trafiken
v ärld skriget . Srhlm 1973. 332 s. III.
Sjöfartsv erkets förfa ttnin gs handbok. Vol I-II. S thlm. 1974.

MA RIN VAR VET
o
FARÖSUND
Nybygg nad av fartyg upp till 40 m och motorjak ter.
Svetsade stålkonst ruktioner .
Slipar för mindre och medelsto ra fartyg.
Ombygg nad och reparatio ner i mekanisk-, elektrisk-,
snickar- och motorver kstäder.

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER
N ATUR VETEN SKAP
i v ärlden s en ergiförsör jni ng. Sthlm 1974. 128 s. III .
l
ko
och
Moberg, Erik, O lja, gas
dsvisione r i långsiktig plane ring. Sr hl m 1974 . 144 s.
mri
Fra
,
B.
,
rz
Schwa
&
N.
Andren,

Marinva rvet, Fårösund
tel. 0498/214 00 Vx.

III.
31 2 s.
S IPR I, N uclear p roli feration p roblems. Radioacr i ve w aste. Lo nd . 1974.

266

267

5.702 orsaker till
varför Kockumsfungerar så bra.
5.700 skickliga människor.
+ 2 avancerade datasystem .
Det är formeln bakom Kockums framgångar.
Kockums är människor. I första hand och
framför allt. Det är samarbete mellan individer, förståelse för förutsättningar och
sammanhang, gemensamma ansträngningar
som gjort Kockums till vad detär-ett av
världens mest produktiva varv.
Det är därför Kockums satsar stora resurser
på den mänskliga miljön, för att få dessa
5.700 individer att trivas och stanna kvar.
Arbetet med att förbättra arbetsmetoder och
arbetsmiljöer pågår ständigt; fö r att göra
lönesystemet bättre och rättvisare, för att
bygga ut inom områden som hiilsovård,
bostadsfrägor, utbildning, hjälp åt invandrare
och deras familjer, socialrädgivning.
Två samverkande datasystem, styrbjörnsystemet och Q-systemet, spelar en viktig
roll i vår produktion.

styrbjörn och Q-sys temet vet tillsammans
nästan allt om varvets verksamhet.
Från fö rkalkyl och konstruktionsdata via
materialbeställningar och ordersatser till
färdigskurna plåtdetalj er , löneberäkningar
och efterkalk yler. stort som smått, miljoner
detaljer.
Styrbjörn och Q har skapats på Kockums.
Inte för att förvandla varvet till en själlös
prod uktionsmaskin.
Utan för att skapa ordning och reda i en
ytte rst komplicerad ve rksamhet. För att göra
jobbet öve rsiktligt, enklare och därigenom
mera meningsfullt för 5. 700 män och kvin nor.
De som har vad inget datorsystem någonsin
kommer att fa: fan tas i, s unt förnuft och
mänskl ighet.

