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Meddelanden
från
Kungl. Örlogsmannasällskapet
Nr 9/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde (valsammanträdet) tisdagen den 21 september 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Sammanträdet ägde rum tisdagen den 21 september 2021 med början klockan 17.30 i
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm i närvaro av 35 fysiskt närvarande ledamöter
samt 15 ledamöter via digital uppkoppling. Sammanträdet avslutades med en gemensam middag (förrätt, huvudrätt, lättöl/vatten och kaffe) för ledamöter.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Förklarade ordförande hur glad han var 		
		 att äntligen få träffa ledamöterna igen efter långa månader med Coronarestrik-		
		 tioner.
§ 2 Meddelades att sedan föregående sammanträde har inga ledamöter avlidit.
§ 3 Sekreteraren föredrog sammanträdesprotokollet från det föregående samman-		
		 träde (nomineringssammanträdet 2021-08-18 i Stockholm) som med godkän-		
		 nande lades till handlingarna.
§ 4 Ordförande orienterade om de kommande jubileeumsaktiviteterna samt vikten 		
		 av att tidigt anmäla sig till Högtidssammanträde och Jubileumsmiddag.
577

		 Vidare orienterade ordförande om att styrelsen har beslutat att tillsätta ett antal
		 kommittéer för att stödja den nye sekreteraren i sitt arbete. Dessa kommittéer är
		 för närvarande och nya kan tillkomma när arbetsformerna klarnar;
•

invalskommitté

•

programkommitté

•

omfördelning av vissa uppgifter till klubbmästarna

•

uppföljning av avlidna ledamöter

•

belöningskommitté

•

remisskommitté

•

bedömningskommitté uppsatser och tävlingsskrifter

		 Orienterade sekreteraren att Kungl. Örlogsmannasällskapet och Kungl. Krigs-		
		 vetenskapsakademien tillsammans kommer att göra ett program under hovets 		
		 jubileumsår 2023.
•
•
•
•
•

500 år sedan Gustav Vasas valdes till kung 6 juni 1523
50 år sedan Carl XVI Gustafs trontillträde 15 september 1973
H.M. Drottningen fyller 80 år 23 december
H.K.H. Prins Daniel fyller 50 år 15 september
H.K.H Prinsessan Christina fyller 80 år den 3 augusti

		 Riksmarskalken har föreslagit att de kungliga akademierna tillsammans ska 		
		 bidra till att skapa ett program där inriktningen för jubileumsåret föreslås vara:
•
Att uppmärksamma och hedra H.M. Konungens 50 år på tronen.
•
Att tillsammans med Riksdag och Regering uppmärksamma 500 år
sedan Gustav Vasa valdes till kung och nationalstaten Sveriges födelse.
§ 5 Överlämnade ordförande ordet till valberedningens ordförande Christian 		
		 Allerman som strukturerat lotsade ledamöterna genom de olika valen.
		 Valdes ordinarie ledamoten Anders Grenstad till ordförande (omval) för en 		
		 period om ett år.
§ 6 Valdes ordinarie ledamoten Bo Berg till vice ordförande (omval) för en 		
		 period om ett år.
§ 7 Valdes ordinarie ledamoten Anders Johnsson till sekreterare (nyval) för en 		
		 period om två år.
§8
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Förrättades val till styrelsen. Valdes för en period om två år ordinarie ledamoten
Fredrik Hesselman som suppleant till vetenskapsgren I (omval), för en period 		
om två år ordinarie ledamoten Kenneth Raun som ledamot till vetenskapsgren 		
III (nyval), för en period om två år ordinarie ledamoten Patrik Selling som suppleant till vetenskapsgren III (nyval) och som ledamot till vetenskapsgren IV 		
Niklas Granholm (omval).

§9
		
		
		
		

Förrättades val av revisorer inklusive suppleanter. Valdes som revisorer för en 		
period om ett år ordinarie ledamöterna Sven Rudberg (omval) och ordinarie 		
ledamoten Mårten Granberg (omval). Valdes för en period om ett år som 		
revisorssuppleanter, de ordinarie ledamöterna Pontus Krohn (omval) och 		
Peter Thomsson (nyval).

§ 10
		
		
		

Förrättades val av valberedning. Valdes för en period om ett år de ordinarie 		
ledamöterna Christian Allerman (omval och sammankallande), Rikard Askstedt
(omval), Magnus Jönsson (omval) samt som suppleant Hans Granlund (omval) 		
att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2021 - 2022.

§ 11 Beslut om belöningar. (kompletta motiveringar för samtliga belöningar återges i
		 Tidskrift i Sjöväsendet nr 6 där även de belönade presenteras med foto).
		 Beslutades att akademien ska tilldela sekreteraren ordinarie ledamoten Bo Rask
		 akademiens medalj i guld för hans gedigna arbete som sekreterare.
		 Styrelsen har även beslutat att kalla Bo Rask som akademiens hedersledamot. 		
		 (anmärkning Bo Rask har inte deltagit i beredningen eller beslutet i detta 		
		 ärende).
		 Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Lars Wedin akade-		
		 miens medalj i guld för hans gedigna redaktörskap.
		 Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson 		
		 akademiens medalj i guld för hans arbete som projektledare för projektet KÖMS
		 250 år.
		 Beslutades att akademien ska tilldela ordinarie ledamoten Andreas Hanson 		
		 akademiens medalj i silver för att komponerat KÖMS jubileumsmarsch ”Med 		
		 förstånd och styrka”.
		
		
		
		
		

Belöning av GSS: Orienteras valsammanträdet om att styrelsen enligt stad		
garna § 14 och tillämpningsbestämmelserna punkt 7, har beslutat att tilldela 		
följande gruppbefäl, soldater och sjömän vid de marina förbanden akademiens 		
medalj i brons i Kvinnoförbundets för Sveriges Sjöförsvar anda. Förslag är 		
inkomna från respektive förband.
•
•
•
•
•
•
•

Marinstaben – Korpral Hanna Håkansson
1.ubflj - Furir Tobias Johansson
3.sjöstriflj - Menig 2 Emil Svensson
4.sjöstriflj - Menig 2 Clara Berg
1.amfibieregementet - Korpral Anna Brelin
Marinbasen - Furir Erik Eriksson
SSS - Korpral Fredric Oxelgren

		 De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän 		
		 duglighet vid respektive förband.
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		 Hedersomnämnande och penningbelöningar
		
		
		
		
		
		

Beslutades att akademien ska tilldela eleven vid Militärhögskolans OP, Emil 		
Ankerst akademiens hedersomdöme och 10 000 kronor ur Marinlitteratur-		
föreningens fond för hans uppsats Militär – Privat outsourcing i Gråzonen: En 		
Kartläggning av Gråzonsproblematik kring nyttjande av privata rederier för 		
sjöburen transportlogistik inom Försvarsmakten. Vidare ska Emil Ankerst 		
bjudas till Högtidssammanträdet för att få ta emot belöningen.

		 Penningbelöningar
		
		
		
		

Orienteras valsammanträdet om att beslutet vid 2015 års valsammanträde full		
följs genom att årligen tilldela en penningbelöning om 10 000 kronor för goda 		
studieresultat till den av kursledningen utsedde som främste specialistofficers-		
kadetten. Utdelning sker vid specialistofficersexamen i december.

		 Beslut om bokstöd
		
		
		
		
		

Beslutades att akademien ska stödja bokprojekt I Fred och Örlog – svensk 		
och engelsk sjömakt genom seklerna med 40 000 kronor. KÖMS har mottagit 		
tre ansökningar om stöd till bokutgivning. Av dessa bedöms bokprojektet I 		
Fred och Örlog – svensk och engelsk sjömakt genom seklerna vara det som 		
har störst betydelse för KÖMS om akademi.

		 Förslagen till beslut enligt ovan innebär sammantaget att KÖMS ekonomi och 		
		 fonder under året ska belastas med 60 000 kronor, tre (3) guldmedaljer, en (1) 		
		 silvermedalj och sex (6) bronsmedaljer.
§ 12 Beslutades med acklamation att kalla den norske marinchefen konteramiral 		
		 Rune Andersen som hedersledamot i akademien.
		 Beslutades med acklamation att kalla den ordinarie ledamoten Jacob Wallenberg
		 som hedersledamot i akademien.
§ 13 Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av in-		
		 komna och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som ordinarie leda-		
		 möter; kommendör Jonas Källestedt, kommendör Fredrik Peedu, kommendör-		
		 kapten John Theander, överste Anders Åkermark, kommendörkapten Patrik 		
		 Mattsson samt örlogskapten Jonas Kindgren.
		 Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som 		
		 publicerar de nyss tagna besluten om inval.
§ 14
		
		
		

Förrättades inval av nya ledamöter genom ballotering och redovisning av in-		
komna och räknade poströster. Invaldes i angiven ordning som korrespon-		
derande ledamöter; kommandør Anders Friis (Danmark) och Dr. Sebastian 		
Bruns (Tyskland).

		 Meddelade ordförande på förekommen anledning att det är styrelsen som 		
		 publicerar de nyss tagna besluten om inval.
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§ 15 Höll ordinarie ledamoten Carl Bergqvist inträdesanförande under rubriken 		
		 Ett svenskt A2/AD- koncept – en möjlighet genom ökad samordning? Följde 		
		 lång och engagerad frågestund.
§ 16 Inga övriga frågor framfördes.
§ 17
		
		
		

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen 		
den 30 september 2021 i Karlskrona. Sammanträdet ingår i programmet för 		
KÖMS 250 år. Ordinarie sammanträde med stadgeenliga förhandlingar samt 		
biblioteksseminarium under dagen på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7.

		
		
		
		

Det därpå följande ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 oktober 2021 i 		
Göteborg ingår även det i programmet för KÖMS 250 år. Ordinarie samman-		
träde med stadgeenliga förhandlingar samt sjöfartsseminarium under dagen 		
enligt särskilt heldagsprogram.

		
		
		
		
		
		
		
		

Samt att årets högtidssammanträde (det 250:e) genomförs i Stockholm på 		
Musikaliska med måndagen den 15 november 2021 i Stockholm, kl. 16.40. 		
Öppet sammanträde. Program: 16.00–16.30 Mottagning, klockan 16.40–18.30 		
Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anfö-		
randen. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Grand Hotel i Stockholm som 		
inleds klockan 19.30. Det är möjligt att redan nu besvara den utsända kallelsen 		
och anmäla deltagande.

§ 18 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,
Bo Rask
Akademiens sekreterare

Nr 10/2021. Kungl. Örlogsmannasällskapets ordinarie sammanträde torsdagen
den 30 september 2021
(För TiS anpassat utdrag ur protokoll)
Heldagssammanträdet ägde rum torsdagen den 30 september 2021 på Sjöofficersmässen Amiralitetstorget 7 Karlskrona i närvaro av 61 ledamöter och inbjudna gäster varav
53 på sjöofficersmässen och 8 digital uppkoppling. Sammanträdet hade utöver deltagare i Sverige även deltagare på plats i Storbritannien.
§ 1 Förklarades sammanträdet för öppnat. Hälsade ordförande alla varmt välkomna
		 till heldagsprogrammet med alla intressanta föreläsare.
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§ 2 Meddelades att sedan föregående möte har inga ledamöter avlidit.
§ 3 Inga övriga frågor framfördes.
§ 4 Överlämnade ordförande ordet till moderator Anders Enström som genomförde
		 programmet. Se bilaga (bild på programmet till höger).
§5
		
		
		
		
		

Orienterade sekreteraren att nästa ordinarie sammanträde äger rum torsdagen 		
den 14 oktober 2021 i Göteborg ingår även det i programmet för KÖMS 250 		
år. Ordinarie sammanträde med stadgeenliga förhandlingar samt sjöfarts-		
seminarium under dagen enligt särskilt heldagsprogram. Därefter följer 		
jubileumsveckan i Stockholm den 8 – 12 november med helt nya tema 		
varje dag.

		
		
		
		
		
		
		
		

Vidare att årets högtidssammanträde (det 250:e) genomförs i Stockholm på 		
Musikaliska med måndagen den 15 november 2021 i Stockholm, kl. 16.40. 		
Öppet sammanträde. Program: 16.00–16.30 Mottagning, klockan 16.40–18.30 		
Högtidssammanträde med redovisning av det gångna årets verksamhet, minnesteckningar över avlidna ledamöter, presentation av nya ledamöter samt anfö-		
randen. Kvällen avslutas med högtidsmiddag på Grand Hotel i Stockholm som 		
inleds klockan 19.30. Det är möjligt att redan nu besvara den utsända kallelsen 		
och anmäla deltagande.

§ 6 Förklarades sammanträdet för avslutat.
Vid protokollet,
Bo Rask
Akademiens sekreterare
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Ändrad adress?
Det är viktigt att akademiens sekreterare och redaktören för Tidskrift i
Sjöväsendet får kännedom om ändrad postadress.
Vänligen anmäl detta snarast till antingen:
secretary@koms.se eller editor@koms.se
Anmälan kan också göras brevledes till:
Redaktionen för TiS, c/o Lars Wedin, 263 Chemin de Plan Perret,
74920 Combloux, Frankrike
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Ordföranden har ordet

Det kändes riktigt bra att kunna träffas i verkliga livet i såväl Karlskrona som Göteborg
i samband med de seminarier vi genomför detta vårt 250:e verksamhetsår.
Vi fortsätter med digitala utsändningar från våra sammanträden men huvuddelen av
deltagarna fanns nu fysiskt med oss i lokalerna.
Genomslaget på plats och i media har fungerat väl och behovet av säker sjöfart når
sakta men säkert fram till beslutsfattare och allmänhet.
Nu lägger vi fokus på jubileumsveckan i Stockholm och vårt högtidssammanträde
den 15 november.
Vår verksamhet vilar på flera trygga fundament. Tidskrift i Sjöväsendet är ett av
dessa och har en spridning långt utöver våra ledamöter vilket är uppskattat men visar
också på tidskriftens höga kvalitet vilket kräver mycket arbete från skribenter, såväl
som redaktör och ansvarig utgivare.
En eloge till energiska författare och debattörer samt ansvariga för att tidskriften
kommer ut och distrubieras dit den skall.
I det här numret har vi fokuserat på de artiklar vi bedömt som mest läsvärda eller
kvalitativa under perioden 1835 – 1970. De visar hur man vid den aktuella tidpunkten
såg flottans/marinens roll i försvaret men också hur man trodde att utvecklingen skulle
eller borde se ut. Sammantaget utgör dessa artiklar en intressant resa i tiden.
Det talade språket och det som återfinns i skrift är en del av vårt historiska arv och
leder oss mot nutid och framtid.
Jag önskar god läsning och ser fram emot ledamöternas kommentarer.
Väl mött!
Anders Grenstad
Ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet
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Bli medlem i Sjöhistoriska Samfundet!
Sjöhistoriska Samfundet grundades 1939 för att bidra till utforskandet av sjöhistorien, i första hand den svenska. Samfundet ger varje år ut tidskriften Forum navale
och ett varierande antal böcker i Forum navales skriftserie.
Som medlem i Sjöhistoriska Samfundet får du Forum navale och böckerna i skriftserien. Du kallas också till Samfundets två årliga möten med föredrag i sjöhistoriska ämnen. Talare vid höstmötet är oftast vinnaren av Samfundets forskningspris
till Jan Gletes minne.
Ansök om medlemskap till Samfundets sekreterare:
Sjöhistoriska Samfundet
c/o Jenny Rosenius
Kornhamnstorg 2
111 27 Stockholm
E-post: info@sjohistoriskasamfundet.se
Medlemskap beslutas av Samfundets styrelse. Årsavgift är 300 kr för privatpersoner och 600 kr för institutioner och insätts på Sjöhistoriska Samfundets plusgiro:
15 65 19-1.
Besök gärna Sjöhistoriska Samfundets hemsida för mer information om Samfundets verksamhet och för att ta del av förteckning över tidigare utgivna skrifter och
verk:
https://sjohistoriskasamfundet.se/
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Redaktörens spalt
En marin resa i tiden
Detta nummer innehåller ”de bästa artiklarna” i TiS mellan åren 1835 och 1971. Det
första numret kom ut 1835 och 1971 firade vår maritima akademi 200 år. Dessa artiklar
har vaskats fram genom en process i tre steg. För det första har jag gått genom samtliga
TiS under perioden. Jag har valt ut de artiklar som jag funnit intressanta – intressanta
därför att de visar på läget i den aktuella marina debatten eller på annat sätt säger något
om hur man då bedömde den aktuella situationen och framtiden. Dessa artiklar har jag
sammanfattat och kommenterat. Det hela kommer att presenteras på KÖMS hemsida i
mitten av november under rubriken ”TiS – en historia”. Resultatet är en resa i tiden där
den bedömda framtiden så småningom blir nutid och sedan dåtid.
Härutöver finns naturligtvis massor av artiklar som jag inte har nämnt: de ofta synnerligen tekniska artiklarna om utveckling av artilleri, navigation etc. Där finns resebrev och bedömningar av den internationella utvecklingen. Kort sagt en nästan outsinlig källa för den historiskt intresserade.
Det andra steget är en syntes och analys av de i steg 1 valda artiklarna. Denna publiceras i jubileumsboken Med förstånd och styrka genom 250 år.
Det tredje steget publiceras i detta nummer. Från en kortlista har KÖMS ordförande
och sekreterare valt ut de artiklar som ansetts som de bästa, de mest läsvärda.
Respektive artikels förstasida, rubriksättning och stafvning har i möjligaste mån
bibehållits. I sidhuvudet återfinns utgivningsår och aktuellt nummer. Teckensnitt och
storlek har varierat över åren och där har för löptext och underrubriker det i TiS nu gällande teckensnittet (Times New Roman) använts för samtliga artiklar.
Bland dessa artiklar finns också ett antal publicerade efter 1971 – tiden står ju inte
still. Dessa kommer att successivt publiceras i kommande TiS tillsammans med två
äldre artiklar av Stig H:son Ericson som inte gick att få in i detta nummer.
Arbetet med att gå genom alla dessa gamla TiS har varit synnerligen intressant. Jag
vill gärna lyfta fram tre genomgående aspekter. För det första, skribenterna har – från
och med ångans införande i mitten av 1800-talet – sett framåt och velat anamma ny
teknik. Av bakåtsträveri och nostalgi finns få spår. För det andra så har skribenterna
sett till försvaret som helhet. Man har betonat flottans, och senare marinens, roll i samverkan med armén och småningom flygvapnet. Tyvärr gäller inte omvändningen; det
framgår att företrädare för dessa två försvarsgrenar ofta har visat total oförståelse för
behovet av en flotta/marin trots vårt uppenbara maritima läge. För det tredje, artiklarna
har varit befriande fria från personangrepp.
Nästa nummer kommer att domineras av KÖMS högtidssammanträde. Det har
deadline 1/12. Nästa ”vanliga” nummer är nr 1, 2022 med deadline 15/1.

Lars Wedin
Redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet
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Abstracts
Below are abstracts for all articles in this issue. The idea is that it should be possible to read them in sequence and thus get an idea of how the debate in TiS has
developed.
No. 2 1845 – 46: discusses a pamphlet written by the Prince of Joinville. Comment:
The Prince of Joinville (1818 - 1900) was a driving force for reform. As head of the
Mediterranean fleet in 1846, he began to experiment with steam-powered tactics.
According to the author of the article (sign. V.B.), Joinville’s views could be summarised as follows: develop the steamship fleet and organise cruise stations on all seas
to support trade in peace and as bases in war. Rationalizing away our ships [of the
line] was highly questionable. To abandon these ships in favour of steamers “would not
only be to renounce all influence at sea, but to declare oneself impotent and underprivileged!” What could a steamship fleet do against the masses of mobile artillery that a
sailing fleet possessed? They could only be auxiliary troops as tugs for the ships, for
reconnaissance and for rapid troop transport. And if we abolished the sailing ships and
this proved to be a mistake [which the writer assumes] then we had to rebuild this fleet.
Furthermore, a steamship fleet did not have the range of a sailing one.
No. 5 1860: Examination of the exaggerations of opposing proponents concerning
present-day naval warfare by anonymous. It was now a question of evaluating all the
innovations presented in recent years, not merely recording them, and neither overnor under-valuing the. The rapporteur divides the “protagonists” into “innovators” and
“contrarians”. For the former, it was clear that future wars would be fought between
steamships. All that was needed were engineers and artillerymen and some knowledge
of navigation. Those trained on sailing ships were not qualified to command steamers.
Consequently, exercises with sailing ships were a waste of money. The latter, on the
contrary, argued that there was no experience of steamers in battle. Sailing ships were
still powerful, they could block the enemy’s coast with the assistance of tugs, and they
were always useful for blockade running and troop transport. The idea of armoured
ships was unworkable and the framework “a project without serious meaning”. The
rapporteur, for his part, considers that sails were still needed for fast manoeuvres in
combination with a propeller, that training on sailing ships provided necessary seamanship skills and that it was in peacetime that a useful fleet was created, but that it
would be expensive to create a fleet that met the demands of the time. Finally, the rapporteur comes to the following conclusions: 1. Ships with sails but without steam are
not useful as warships; 2. Sailing ships are useless as blockade runners if the enemy has
steamers; 3. Blockade runners must have iron-reinforced hulls; 4. Use of bombs (grenades) makes armour plating necessary; 5. Ramming is necessary because enemy ships
are armour-reinforced; 6. Sweden’s geographic location means we must have warships;
expensive thus difficult but must be solved; 7. Look to the future!
No. 2 1900: The Strategic Relationship between the Navy and the Army by Herman Wrangel. He distinguishes three cases in connection with the defence of Sweden
588

against invasion. 1) there is no navy or it is defeated, 2) there is a navy but no army, 3)
there is both a navy and an army. In the first case, the invader has dominion at sea, he
can choose the place of attack, he can manoeuvre quickly and secretly on inner lines.
In the second case, the enemy can spread out and land quickly where he meets no resistance; “the fleet alone is not a satisfactory defence”. In the third case, the army forces
the aggressor into a concerted effort with a large transport fleet. It was this that was the
enemy’s weak point and which enabled it to be threatened even by a smaller fleet thanks
to the Fleet-in-being principle, which was now “uncontested”. The larger the army, the
easier it was for the fleet to carry out its main task while retaining its freedom of action.
No 2 1903: Strategy and shipbuilding, by Otto Lybeck and Erik Hägg. If we could
prevent an enemy from gaining scommand of the sea, the navy would thereby solve
all its tasks of preventing invasion attempts, protecting against trade blockades and
protecting against plunder. This required an effective fleet with freedom of operation.
Our navy would probably be inferior to the enemy’s, so it had to be concentrated. But
since this fleet - the “coastal fleet” - could not be everywhere, “sectional squadrons”
were required. The latter were to be located in Norrland, Stockholm, Karlskrona and
Gothenburg. The size of our ships was limited by the requirements of operating in the
archipelago - they were outnumbered by the enemy’s large ships and therefore had to be
faster to avoid combat when necessary. But they had to have some tactical characteristic that was equal or superior to the enemy battleships: faster than the strong, stronger
than the fast. The coastal fleet would include the best ships.
No. 3 1914: “The Influence of Maritime Power on Swedish History” by D. Landquist. Swedish naval history was lacking or inadequate, so many naval officers knew
more about the history of other countries than their own. Mahan argued that the need
for a navy is a consequence of the need for maritime trade but Gustav Vasa’s fleet
purchased from Lübeck in 1522 was justified by the need to capture Stockholm. “It is
rather curious that the navy should play so great a part even in this war of liberation,
which began in the centre – in the middle of the country – and developed towards the
periphery – towards the coasts”. Landqvist then goes through Swedish history. One
conclusion he draws is “It certainly cannot be emphasised enough in this context that
the influence of naval power is often of such a nature that its effects are not evident”. L.
concludes with “With the descent to a second-rate power, Sweden was forced to seek
to contest an enemy’s dominion at sea. This compulsion still applies today. He who
controls the sea around Sweden, controls Sweden. May we not forget this testimony
of history!”
No 4 1918: The World War and Sweden’s Naval Defence by Erik Hägg. He begins
with “The domination of the sea has since time immemorial been the aim of those
states which have seen in naval power – both military and commercial – the basis
for their own political and economic welfare.” One experience of the war was “The
likelihood of major naval engagements in the old style has become considerably less
than before; on the other hand, rapid and powerful advances by battlecruisers, light
cruisers and destroyer units, and in particular extensive submarine operations and
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covert minelaying enterprises, have become typical phenomena of naval warfare.”
“One of the fundamental factors in the problem [of the future Swedish navy] is the
question whether we shall in future be able to meet and resist in the open sea with armoured artillery vessels the strongest ships of a great power of that kind. The answer
cannot easily be more than one: the immense development in recent years of the Dreadnought vessels will probably exclude us from the possibility of fighting such opponents at sea with artillery ships. Hägg concludes, “It seems therefore a wise measure,
prompted by necessity, not to build any armoured ships during the five-year building
period which, according to the preparatory plans for the maintenance of the navy, will
begin in the beginning of 1920.”
No. 8 1935: Sweden’s maritime interests by D. Landquist. He begins by stating that
“maritime interests” is a concept much larger than “maritime defence”. He concludes
“1) Foreign trade and its carrier, shipping, must be supported by the State in peace
in every way whenever the need arises; 2) Foreign trade and shipping must be both
supported and protected if a state of war occurs in the waters surrounding us; for this
purpose the navy and, to a certain extent, the air force can take the lead as defenders
of neutrality; 3) Foreign trade and shipping must be protected and maintained as far as
possible if our own country is involved in a war; in this case the armed forces of the
country as a whole comes into play – but it is in the nature of things that the navy and
then the air force are most affected by these defence tasks in question.“ “But the best
guarantee in the long run for an effective support and protection for and maintenance
of Sweden’s maritime interests lies in our people coming to a full understanding of the
importance, possibilities and risks of our maritime position. I say this not only for the
sake of the naval fleet itself, nor for the sake of the merchant fleet itself, nor for all the
industries which depend on it, but for the sake of the country itself - for Sweden, our
own country, cannot now breathe and thus cannot live without connections across the
sea.
No 3, 1936: Central Defence and Dogmatism by Ragnar Liljedahl discusses the book
Swedish Defence Principles, published by Major (future General) Ehrensvärd. Liljedahl notes that the book is based on a dogmatic defence of the central defence principle.
In an important passage, the author writes that “contemporary army circles” claim
that the alternative to the central defence principle in the 1819 defence decision was
a defence with the army on the coast, which would not have been possible in view of
the demands of mobilisation. But this was wrong - the alternative should have been a
defence based on the navy. Now the central defence principle should be written off for
good “But instead central defence ideas flare up with an intensity unprecedented in the
last hundred years. The spectacle is interesting, but it seems rather eerie to think that
we are all finally involved in it.”
No. 1 1942: Reform guidelines for maritime defence by E. Biörklund. For Sweden,
the experience of the war showed that its defence must rest on a combat-capable navy,
an efficient coastal artillery defence and an effective air force. Despite its shortcomings, the Swedish navy had proved to be a power factor and thus a peace factor. “The
navy and the air force must together be able to repel landing operations against large
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parts of our coast, so that the Swedish field army is not faced with insoluble tasks.” The
difficulty of moving ships from the east to the west coast called for the reinforcement
of naval and coastal artillery forces on the west coast. Biörklund then reports on the
1941 White Book on defence, noting that it lays the groundwork for a reconstruction
of naval defence.
No 5 1943: The Navy, the Press and the People by Einar Zacke. He notes that for
many years it has been claimed that the Swedish people had a lack of understanding
of the armed forces. Theories had been discussed but it had been forgotten that every
officer, and especially those in the press and information service, must have an interest
in popular education. Such an interest was in fact rare and officers tended to look with
suspicion on the press. Now, however, there was to be an organisation of staff editors,
including those in the Coastal Fleet. But “the future of the Navy depends ultimately
on what the Swedish people think of our work, not what we think of it ourselves.” So
every officer must contribute.
No 4 1947: The Archipelago in the National Defence by Ragnar Smith. He discusses
what he calls naval areas of resistance. These had two purposes: base areas for naval
forces and obstacles to an enemy’s advance towards the coast and ports. Regarding
the requirements for such areas, he mentions the importance of “preparing fighting
ships during breaks in their operational activities, as well as the base installations, for
protection in tunnels or good camouflage.” He further outlines how an archipelago area
could be utilized as a base area. A naval resistance area must be able to defend itself by
forming an “archipelago front” along the entire width of the area defended by coastal
artillery and army forces. Smith then discusses the exploitation of such a resistance
area from various aspects. He concludes by pointing out the importance of interaction
between the navy and the coastal artillery.
No 11 1949: Man and the War Machine by O. Krokstedt. He takes as his starting
point Magnus Hammar’s book Klart Skepp, in which he wrote that it is not “the cannon, the torpedo, the mine or the armour that fights, but always the man behind the
equipment.” Training issues were now in vogue, but Krokstedt opposed too much detailed training ashore; what was important was the training of sailors and combatants
on the ships of the coastal fleet.
No. 6 1958: Reflections on the possibilities and composition of naval defence by
Gunnar Grandin. He summarizes “The two proposals by the Commander in Chief
of 1954 and 1957 must be regarded as two major steps on the road to abolishing naval
defence. The negative implications of the proposals for the navy are due to the fact that
they concentrate on the disadvantages of larger surface vessels. Their advantages have
not been emphasised and the rest of the naval forces have been treated in a very summary way. For future studies, it should be borne in mind that naval forces can combine
great combat power with tactical and strategic mobility, that they are easy to manage
from a combat management point of view, that they require little manpower (manpower is the most expensive of all) and that they are cheap, if annual quotas are used as
a basis for economic comparison. This would have been evident if a proposal with
more emphasis on the navy had been presented by the Commander in Chief’s study.
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Technological development is in no way opposed to shipborne weapons. It is just a
question of exploiting the possibilities.”
No 3 1961: The Navy in the National Defence in the 1960:ies by Åke Lindemalm. He
notes that the foreign and military policy situation had not improved in recent years.
Technological development was rapid, but implementation in operational weapon systems was often irritatingly slow; it was important to warn against over-reliance on
new technological solutions. An important and unresolved issue was whether Sweden
should acquire nuclear weapons. The introduction of missiles into the navy was to be a
key development. Another important problem was the declining willingness to defend
[Sweden], but also the lack of support from the government regarding military personnel. Recruitment difficulties, inconvenient service at a time of high material standards,
placed great demands on a rational organisation. Technological developments also placed new demands on the capabilities of personnel. ”The division of naval forces into
several smaller units, the increased effectiveness of the submarine and the advent of the
missile characterise primarily the development of the navy. The coastal artillery, with
the emergence of coastal robotic units and mobile barrage units, will have increased
mobility, force generation capability and interaction with the navy.” The importance of
interaction with the Air Force was underlined. Mobility, versatility and high readiness
were three key points for the development of the Navy.
No 10 1970: The present and the future by Å. Lindemalm. “Most important of all,
however - for the navy to develop - is that everyone working in the navy understands its
role in national defence and has a clear idea of how the tasks are to be solved and what
resources are needed for this... The condition of understanding the role and functioning
of the navy must also be met by society, represented not only by the government and
parliament but by the press and perhaps most importantly by all citizens. There must
be a widespread understanding not only of the need for total defence or the military
component of it, but also of the rationale for the different components, and in this
case primarily the need for a navy. Unfortunately, Swedish society leaves much to be
desired in the latter respect. Swedes do not understand the importance of the sea for
the country despite our clearly maritime character and our absolute dependence on the
sea in both war and peace. Generations of naval (and maritime) men have tried in vain
to change this state of affairs; so far, unfortunately, with little success.” It would have
been relatively easy to understand the need for naval units in invasion defence, but
considerably more difficult to understand the need for naval protection. Among various
important projects for the future, Lindemalm mentions the need for command ships
[“flotilla leaders”]: “Personally, I think it is very important that our ships have such a
high capacity for independent decision-making and action that they are not dependent
on a central command on shore. The nature of naval warfare is such that the commander at sea cannot be relieved of the responsibility to make decisions for himself on
the information he has. It would be far too costly – and not sufficiently secure – in the
age of tele-warfare to try to build something like the Air Force’s combat information
system for naval defence.” Finally, he raises three areas of concern: the need for new
helicopters, regional command and control and the personnel situation.
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Artikel ur TiS Nr 2 1845-46

Erinringar vid Prinsens af Joinville
anmärkningar rörande tillståndet
med Franska Sjö-Krigsväsendet1
H. K. H. Prinsens af Joinville skrift, om Frankrikes sjöstyrka, är ett af de arbeten
som måste väl studeras och betänkas, innan det afgörande bedömmes. Författarens
namn och ställning i samhället, hans egenskap af högre befälhafvare, hans ålder och
gjorda tjenster, de inflytande af hvilka han omgifves, utgöra lika många anledningar
att taga i betraktande, så väl grunden för hans åsigter som den form han begagnat för
deras framställning. Då de derjemte gifva ett ovanligt omfång åt verkningen af hans
arbete, förtjena de att afvägas och att ingå, för så mycket de verkligen gälla, uti undersökningen om den systematiska opinion, hvilken åsyftar ingenting mindre än att, allt
efter som den förstås, antingen omstörta eller befästa den nu existerande planen för
vår sjöstyrka.
Olyckningsvis medgifver icke en periodisk skrifts inskränkta utrymme, att företaga
nämde slags arbete, som både genom sin natur och speciella innehåll, kräfver en utförlighet hvilken icke kan umbäras, vid äfventyr, att blifva otydlig eller förbigå mycket
som borde sägas. Vi vilja ej heller bjuda till, att här åstadkomma något sådant. Men
tvungne till inskränkning, skola vi dock försöka, att utvisa de grunder på hvilka man
velat bygga och, i sammanhang, meddela de hufvudsakliga intryck vi erfarit.
Vi hafva utan förbehåll berömt författarens sätt att gå öppet till väga. Vi hafva bevisat oss tillhöra dem som tro det vara bättre, att upplysa en sjuk om dess verkliga
tillstånd, än förespegla honom förhoppningar hvilka nödvändigt måste upplösa sig uti
missräkning. Denna behandling förutsätter naturligtvis, att den sjuke ej hörer till de
svaga, förslappade varelser, som blifva nedslagna vid åtanken på sina olyckor och ej
hafva tillräcklig själsstyrka för att strida emot och besegra dem; men vi hafva aldrig
trott, att det skulle göra heder åt vårt fädernesland om sistnämde hypothes på detsamma tillämpades.
Likadels hafva vi gjort rättvisa åt författarens afsigt och det berömvärda mod han
ådagalägger då han offentliggör Regeringens sorglöshet i hänseende till ångflottan.
Låtom oss nu undersöka de åsigter han framställer, och att börja med den tanke,
inom hvilken de sammanfattas och som författaren sjelf har gifvit följade form:
”Kraftfull organisering och utveckling af vår ångbåtsflotta på våra kuster och i
medelhafvet.”
”Starka och väl beräknade kryssningsstationers etablerande på alla haf hvarest, i
fredstid, vår handel har intressen att bevaka och, i krig, vi kunna operera med fördel.”
1. Då Prinsen av Joinville skrift utkommit i Svensk översättning. torde det ej vara ur vägen att
dessa, ur Annales Maritimes för Maj 1844 hämtade, Erinringar äfven finnas på vårt språk, oaktadt,
såsom kändt är, Prinsen sedermera mycket justerat sina omdömen rörande Sjö-Krigsväsendet.
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Visserligen innebära dessa båda sålunda uppgifna propositioner en obestridlig sanning. De uttrycka fullkomligt vår marins behof, och måste medgifvas af alla som tänka
på dess framtid. Att så som författaren önskar, hämma den olycksdigra ström, som
indrager marinen i onyttiga utgifter för materiel och etablissementer, är visserligen en
reform som vi önska af allt värt hjerta. Men att söka detta mål på vår seglande flottas
bekostnad, ”undandraga”, enligt hans uttryck, ”vårt förtroende från våra skepp,” för
att inskränka vår styrka till underhållandet af 20 st. ångfartyg och 22 fregatter: se der
ett påstående som ej lättsinnigt bör antagas.
Det förtjenar så mycket mer att skärskådas som andan deraf genomgår hela Prinsens
af Joinville skrift, och det är den fixa idéen, att i sjöförsvaret införa rent mekaniska
verkningar i stället för dessa beundransvärda skapelser, dessa frukter af konstens och
naturens samfälta förmåga, hvartill man ledes af de annars kloka slutsatsarne som den
nya ångkraftens mellankomst ingifvit honom.
Här, om någonsin, är det nödvändigt, att uppställa en bestämd skillnad emellan författarens premisser och de konklusioner han af dem drager; emellan principen ifrån
hvilken han utgår och de följder han af den erhåller: en så mycket nödvändigare åtskillnad, som, uti ett ämne med hvilket få läsare äro fullkomligt bekante, de sanna och
rätta åsigterna i de förre lätteligen sprida falskt sken öfver de sednare. Allmänhetens
omdöme, intaget af den sannfärdiga förespeglingen om nya förhållanden som ångflottan bildar i sjökriget, kan lätt förmås att sluta sig till en opinion, hvaraf några delar
synas fullt bevisade. Dess begrepp, tillfredsstäldt i vissa punkter, skall fatta förtroende
för resten och, naturligtvis, blifva böjdt att, på en autoritets vitsord som icke bör kunna
misstänkas, sätta tro till vågade påståenden eller onaturliga slutföljder, hvilkas brister
ingenting angifver.
Men, för den allmänna godtroheten är knappt något farligare än denna blandning af
sannt och falskt, framstäldt med uppriktighet genom ett ädelt, af sin egen öfvertygelse
hänfördt, snille. Det är alla systemers vanliga fel. Man förvånas öfver en ny, rikhaltig
idée, och blott man kunde låta den mogna skulle den bära fullkomlig frukt; men menniskan, i sin äregirighet, nöjer sig aldrig med en begränad eröfring. Uppfinningens
verkliga värde tillfredsställer henne icke, och den måste blifva en guldådra som åt
henne öppnar portarne till allt vetande. På denna idée upptornar hon ett system: hon
vill derigenom uttyda oändligheten och förvillar sig i fel som, för lång tid, betager
menniskoslägtet nyttan af den först gjorda upptäckten.
Verldshistorien är full af dylika varningar. Hvad har det blifvit af alla de systemer i
vetenskaperna som alla åldrars största snillen lemnat oss? Det ena har störtat det andra;
knappt qvarstår af dem mer än blotta grundidéen; emedan endast den var sann och
fullkomlig i sin enkelhet.
Så är det äfven med de åsigter som Prinsen af Joinville har framkastat; och om man
förebrår oss att hafva åberopat så stora exempel, i anledning af en brochure, vilja vi
påminna, att frågan är om Frankrikes framtid som sjömakt och att enthusiasmen är
tillåtlig vid åtankan deraf.
Uti skriften rörande tillståndet af vår sjömakt, är allt hvad som angår en ångflottas
fördelar, de förändringar en sådan skulle tillvägabringa uti planer för anfall och försvar, (likvisst endast med begagnande af detta vapen i en inskränktare skala) och allt
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hvad som visar nödvändigheten att ådagalägga kraft i dess användande, lika väl tänkt
som uttryckt. Ja, uppfinningen af ångfartyg erbjuder Frankrike ett lofvande tillfälle
att, genom bibehållande af jemnlikhet i detta vapen, fylla en del af sin underlägsenhet
på sjön. Utgångne från samma punkt och gående med samma hastighet borde vi, på
samma tid, hafva uppnått samma kraft och styrka. Vi hafva icke gjort det; se der vårt
fel. I stället att förminska afståndet som åtskilde oss från England, hafva vi ökat detsamma, då vi till underlägsenhet i seglande flotta lagt underlägsenhet i ångflotta. Att
detta beklagansvärda oförutseende måtte visa nödvändigeten af, att vidtaga kraftiga
åtgärder till den förlorade tidens återvinnande, är hvad vi uppriktigt önska, och hvad
vi sökt framkalla genom våra förnyade påminnelser. Men att den slutföljd man häraf
kan draga, skulle blifva förminskning i våra seglande fartygs antal, eller, att vi böra
öfvergifva våra linieskepp – en flottas själ och kropp – den enda styrka som är i stånd
att uppträda i linie mot fienden, se der hvad vi aldrig kunna fatta.
Detta vore, att ej allenast afsäga sig allt inflytande på hafvet, utan derjemt, att på
förhand förklara sig vanmäktig och undergifven!
Må man ej påstå, att detta försvagande skulle ersättas af den utvidgning som gifves
åt vår ångflotta. I denna punkt åberopa vi författarens egna ord. ”Det är utom tvifvel,”
anmärker han, ”att vår ångflotta ej förmår gifva oss några fördelar som man ej skulle
kunna vända emot oss.” Häraf följer således, att sedan vi hafva uppoffrat våra skepp,
för att använda alla våra tillgångar på och ställa hela vårt hopp till en ångflotta, skola
vi ej hafva lyckats uti annat, än smida ett vapen likt det man emot kan begagna. Och
må man noga betänka, att detta vapen, med sin begränsade verkningskrets, hädanefter
skall vara det enda i våra händer. På denna enda kraft, som man måste medgifva fienden förmåga att motväga, skall vårt öde således hvila: slagne, äro vi afväpnade; och
äfven om vi segra, hafva vi ej en gång angripit det stridsmedel som försäkrar fienden
om ett oinskränkt herravälde på hafvet.
Ty om, som författaren försäkrar, ”användandet af en ångflotta i ena sidan gifver
skeppen den underordnade rôlen af belägrings-artilleri, ”hvad kan, å andra, ångflottan
uträtta emot dessa massor af rörligt artilleri? Se der en fråga som ej blifvit besvarad
och som måste besvaras, om man förutsätter, att England skulle behålla sina skepp då
Frankrike uppoffrar sina.
Mot denna fråga strandar Prinsen af Joinville hela raisonnement, hvars utredande,
ännu tillhörighet framtidens hemligheter, måste göra allt förutseende likstämmigt med
blotta hypotheser; låtom oss skärskåda detta.
Genom den utveckling författaren sjelf gifver åt sin öfvertygelse angående det nya
krigs-systemet, som ångkraften kommer att införa, blir det tydligt att, enligt hans mening, detta vapen mera egnar inom den gräns som dess sig till anfall än försvar, och
att, det endast kan verka inom den gräns som dess förråd af bränsle utstakar. Af dessa
båda omständigheter följer, att det nya systemet, icke kan tillämpas utan på haf af
föga utsträckning, såsom Canalen och Medelhafvet, och att det kommer att bestå i ett
krig, beräknadt på öfverrumplingar och coups de main. Som man måste antaga, på
sätt författaren äfven medgifver, att man har att göra med en, åtminstone i styrka och
skicklighet, jemngod fiende, så följer, att man å båda sidor skall förstöra hvarandra;
och då man har lika styrka till anfall, skola äfven båda parterna spara sina krafter för
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att försvara sig mot den ömsesidiga faran. Derigenom skall den aktiva styrkan på båda
sidor förblifva neutraliserad och, intill dess segren gör utslag i saken, de krigförande
makterna qvarhållas i deras ursprungliga ställning.
Då således ångflottorna blifva jemngoda på den plats der de kunna verka, återstår att
utforska, hvad som kan nedtynga vågskålen; och det är här som frågan om en seglande
flotta framställer sig.
Skall den endast förblifva en stilla åskådare af striden? Skall den hastigt försvinna å
båda sidor? Det är knappt troligt. Skall den spela en så underlägsen rôle, att dess mellankomst skulle anses vara utan verkan? Författaren påstår det. Men på hvilka grunder
stöder han sig? På inga, måste vi svara, och egentligen finnes också inga.
Erfarenheter har visat hvad gagn en afdelning ångfartyg som åtföljer en seglande
eskader, kan göra på kusterna. Man har sett vid Beyrouth, vid S:t Jean d’Ulloa, i China,
ångfartyg som boxerade krigsfartyg, rekognocerade och, med skyndsamhet, transporterade trupper till debarkeringsstället. Deras nytta i dylika fall är allmänt erkänd och
värderad. Men öfverallt, der man hittills sett dem agera, var det blott som hjelptrupper,
understödde af en imponerande styrka, och mera beräknade att föröka och gifva vigt åt
utvecklingen af dennas krafter, än att sjelfva åstadkomma afgörande resultater. Deras
nytta här svarar emot de biträden som en armé alltid har till sin disposition; den svarar
deremot, om man så vill, uti en mera kraftig, mera hastig och mera afgörande grad,
men alltid såsom ett bihang.
Hvad skulle således hända om hela den effektiva styrkan endast bestod af ångfartyg?
Huru skulle den taga sig ut emot en seglande flotta? Huru skulle den emotstå chocken
af dess kraftfulla artilleri? ty på samma gång som de äro de tillika mera utsatte för att
kunna lida skada. Man har ännu ej sett en strid emellan ett seglande och ett ångfartyg,
i sådan ställning till hvarandra som den, Prinsen af Joinville förutsätter i sina beräkningar, och för vår del tillstå vi, att vi ej kunna göra oss någon klar föreställning om
utgången. Huru skulle det gå, om genom vetenskapens framsteg de seglande fartygen
vunno medel att tillegna sig vissa af de fördelar ångfartygen nu äga, utan att förlora
några af sine egna? och detta är ej långt borta.
Låt vara, att man ungefärligen är öfverens om de förödelser som skulle kunna åstadkommas genom de nya anfallsmedel, hvilka en ångflotta i krig erbjuder; så äger man
dock ännu blott obestämda uppgifter rörande sättet, att ordna dess verkningar. Man
känner redan huru den kan skada, men icke huru den förmår att skydda, och detta sednare utgör likväl en icke mindre väsentlig del af krigskonsten. Den sätter åter i fråga
de flesta problemer som redan blifvit utredda för seglande flottor eller kanske rättare,
insätter nya termer i dessa problemer, och fodrar ny upplösning, hvilken ännu icke blifvit verkställd. Och, ehuru ingen förmår beräkna i hvilket förhållande den skulle kunna
förenas med de förut befintliga elementerna, vill man att den redan skall innefatta dem
alla. Man får ej glömma, att det är en sak, som ännu, befinnes i sin första utveckling
och att man icke må förhastadt och obetenkt söka bringa den till sitt yttersta, förmodande resultat. Men om erfarenheten skulle förneka alla dessa förespeglingar, om,
efter att hafva förstört våra skepp, upplöst våra stamtrupper till sjöss och förafskedat
våra besättningar, förlorat stödet af fordna ärorika minnen, man åter funne sig nödsakad att påbegynna detta ofantliga verk, hvartill så många sekler åtgått för att skapa,
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hvad skulle författaren till i frågavarande skrift svara Frankrikes sörjande Genius, de
den, såsom fordom Augustus till Varus, utropade: ”återgif mig mina legioner!”
Hittills hafva vi emellertid endast tagit i betraktande ångflottans sannolika framtid
på det inskränkta fält som uteslutande tillhör densamma. Men medan den endast rör
sig i Canalen och Medelhafvet, erbjudande åt dessa jordklotets punkter skådespelet af
sina oförtrunta strider, hurudant blir förhållande mellertid på de öfrige hafven? Skola
dess som, enligt vår gemensamma tanka, ligga utom ångflottans verkningskrets, sakna
beherrskare; eller skall ej den nation på dem spela mästare, som haft nog klokhet, för
att bibehålla en seglande flotta och icke förglömma, att Neptuni treudd är en herrskarespira?
Prinsen af Joinville har förutsett detta inkast, och skyndar sig att möta detsamma;
men bringad af sin egen sats till en materiel omöjlighet, är han nödsakad att fullfölja
tillämpningne deraf på en annan grund. Här visar det sig, till hvilka orimliga slutföljder han kommit; här börjas, på sitt sätt, straffet för det felaktiga i hans argumenter och
vi gå, med fulla segel, in på motsägelsernas gebit.
För att suppléera ångflottan på de punkter den ej kan uppnå, tar han genast sin tillflykt till en seglande flotta och påkallar, sålunda, det föraktade, förkastade verktyget,
för att dermed ensamt fullkomna de uppdrag hvilka den förstnämda, blott med dess
tillhjelp, i någon mån kunnat uppfylla. Den ena utses, att härja kusterna och förvandla
sjökriget till med list utförda landstigningar och ödeläggelser; åt den andra lemnas den
egentligt maritima verksamheten, det vill säga: att på alla haf visa nationens flagga och
fjerran låta känna moderlandets styrka. Sådan är den andel som skriftens författare
sjelf bestämmer åt hvar och en af dessa flottor.
I följd häraf föreslår han: ”Etablerandet af starka och väl beräknade kryssningsstationer på alla aflägsna haf och att, till sådant ändamål, använda åtminstone 22 fregatter af första storleken.”
Här måste åter skillnad göras emellan de af författaren anförde skäl för användandet
af stora fregatter, och det slutliga ändamål hvartill han bestämmer dem. De förra äro
förträffliga, samt fullkomligt sanna; men det sednare är bygdt på en falsk grund, såsom
vi snart skola ådagalägga.
För att beivsa hvad dessa fregatteskadrar kunna uträtta, stödjer sig författaren, bland
andra argumenter, hufvudsakligen på de vigtiga resultater som af dylika expeditioner
vunnits under föregående krig, och hänvisar till våra ärorika minnen af striderna i de
Indiska farvattnen.
Allt detta är ock sant, både uti sakernas fordna och närvarande tillstånd; men författaren glömmer här sin sats och lemnar ur sigte den punkt ifrån hvilken han utgått.
Om våra fregatter hafva uti Indien efterlemnat så ärofulla minnen, så är det i följd
deraf, att de ej hade att kämpa mot en alltför olika styrka. Och hvarföre? Jo, emedan
våra flottor, i Europa eller annorstädes, så fullt upp sysselsatte den Engelska, att dennas
större skepp måste blifva qvar vid hufvudstyrkan. För att hålla stånd emot Labourdon,
Suffren, Duperré, kunde den då blott från sig detachera ett antal och en cert fartyg
som ansågs stå i förhållande till de partiella strider hvilka föreföllo på dess aflägsna
farvatten, och som voro utan afgörande inflytande på utgången af den hufvudsakliga
kamp som föregick emellan de stora flottorna.
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Men ombyt detta förhållande; förstör Frankrikes skepp, utdöm dess linieflotta för att
sätta i dess ställe 20 ångbåtar (egentligen blott instrumenter för utförande af ströftåg)
och lika många fregatter; så skall engelska flottan, icke mer nödsakad att bevaka vår och
att sig färdig mot dess angrepp, kunna förflytta sin styrka hvart helst omständigheterna
påkalla, samt lägga ett af sina linieskepp sida om sida med hvarje af våra fregatter.
Ligger det verkligen ett förutseende af denna händelse, i den omsorg hvarmed författaren påyrkar fregatter af största dimensioner? Låtom oss åtminstone ge akt derpå;
ty emellan en fregatt af största storleken och ett litet skepp, är skillnaden icke betydlig,
och vi återkomma i det aldranärmaste till dessa krigsmachiner hvilka vi, enligt den af
författaren framkastade principen, undandragit vårt förtroende.
Af föjande tvenne händelser måste en inträffa: antingen skola fregatteskadrarne
blifva för svaga eller tillräckligt starka, att mäta sig med fienden.
I förra fallet blifva de nödsakade att ständigt undfly och dölja sig för öfverlägsna
motståndare, och, oförmögne att försvara sig sjelfve, huru skola de kunna beskydda
våra besittningar och vår handel? Kan det vara denna förödmjukade rôle som prinsen
af Joinville bestämmer åt dem? Vi tro det icke.
De måste följaktligen sammansättas så, att de kunna bestå i striden, och då återkomma vi ju till villkoren för nuvarande krigssätt. Här se vi oss ju föranlåtne att sätta
lika styrka mot lika, skepp mot skepp, fregatt mot fregatt, och, på det att våra, till de
aflägsna hafven detacherade eskadrar, icke må få att göra med alltför öfverlägsna motståndare, måste vi nödvändigt hafva en flotta som kan sysselsätta och hålla fiendens
stora makt i schack.
Sålunda återkomma vi helt och hållet till nödvändigheten att bibehålla ett sjökrigssystem i stor skala, hvilket är alldeles motsatsen till författarens, af ifrågavarande
skrift, grundidé.
Ty, uti den underordnade ställning, hvaruti vi befinna oss mot England, med hänseende till vår underlägsenhet i antal, böra vi komma ihog, att vår flottas tillvaro ej
uteslutande har segren till syftemål. Utan att söka undvika chancen af en strid utgör
den förnämligast ett medel till försvar, alldenstund det är erkändt, att man med ganska
underlägsen styrka förmår icke allenast hejda fiendens företag, men äfven tvinga honom till så stora ansträngningar att dessa omsider medtagna hans krafter och modfälla
honom.
Det är dock ej allenast en klok försigtighet och omsorgen för sitt sjelfbestånd som
mäktigt bjuder Frankrike att bibehålla sin linieflotta, genom hvilken det intager andra
rummet bland sjömakterna. Flerfalldiga bevekelsegrunder, af en högre syftning, förbjuda det att lemna detta rum och dymedelst afstå från sina pligter i hänseende till den
allmänna verldspolitiken. Vi hoppas att kunna ådagalägga detta.
Sedan vi antagit, att ingenting ännu kan vara bestämdt rörande proportionerna som
böra äga rum emellan den seglande och ångflottan, inom den trånga verkningskrets der
denna sednare, i följd af sakens natur, är instränkt; så hafva vi funnit, att sistnämda
flotta nödvändigt måste åt den förra öfverlåta oceanens vidsträcka område, det vill
säga: det egentliga fältet för sjömannaverksamhet.
I följd af författarens förslag, att afhjelpa denna oförmögenhet hos ångflottan, hafva
vi visat huru han nödgas anlita den seglande och, dertill tvingad genom slutföljderna
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af sin framkastade idé, antingen måste tillintetgöra Frankrikes kraft såsom sjömakt
eller ock åter ingå uti det närvarande sjökrigssystemets alla förhållande, dvs. bekosta
en defensiv styrka (anspråkslös politik) af samma beskaffenhet som fiendens samt, följaktligen sjelf bibehålla skepp eller stora fregatter för att kunna utkämpa striden.
Äfven vi erkänna, att hvilka de förändringar än blifva som ångflottans mellankomst
slutligen föranleder i krigen till sjöss, så är det nödvändigt, att Frankrike tillegnar sig
detta nya kraftelement; dock skall det aldrig, i anseende till sin instränkta verkningskrets, förmå att uppfylla samma ändamål som en seglande flotta, hvilken, ute på rymden, alltid rättfärdigar sin tillvaro. Beviset stöder sig på sakens natur.
Men det gifves ännu andra skäl som kunna göra sig gällande mot utdömmandet eller
minskning i antalet af våra skepp, och vi vilja framställa dem till fosterlandsvännens
närmare begrundande.
För att ersätta franska linieflottan genom tvenne eskadrar, den ena bestående af seglande, den andra af ångfartyg, båda lätta och blott tjenlige för tillfälliga företag men
ingalunda för ett reguliert krig, stöder författaren motivera i sin hypothes endast på ett
fredsbrott med England. Genomträngd af idéen om stridskrafternas olikhet, vill han
förbyta försvaret till anfall genom ett system af hemligt anlagda och hastigt utförda
öfverrumplingar. Antager man denna hypothes för god, så kan man visserligen draga
någon fördel utaf, att försöka systemet. Det har blifvit mycket berömdt; det har äfven
tillfälligtvis lyckats i utförande, och tager man omöjligheten, att på öppna fältet möta
sin fiende, för afgjord, så kan man visserligen medgifva, att det ligger ett slags nytta i
dess begagnade.
Men äro då Frankrike och England de enda makter i verlden? bör man tro, att om det
än finnes många sannolikheter i hypothesen, dennas termer likväl icke kunna modifieras, eller framstå under flera skiljaktiga kombinationer? Emedlertid har författaren
grundlagt sitt system med blicken uteslutande fästad på det absoluta förverkligandet af
hans hypothes, och uppoffrande allt som ej ingår i densamma, gör han den användbar
blott i de förhållanden han antager för gifna, men utan värde i alla öfriga, som han helt
och hållet förbiser.
Detta är ju, att göra undantaget till regel och utbyta en användbar kraftig organisation, som, lämpande sig efter alla behof och omständigheter, gifver medel att möta
faran på alla håll, – mot ett ensidigt, ohandterligt system för hvilket blott ett enda
föremål finnes.
Kan och bör Franrike, för att bereda sig för en ensam, af mångahanda framtida tillfälligheter beroende, händelse, med fri öfverläggning, fatta det förtviflande beslutet,
att indraga eller förminska sin krigsmateriel, och förkasta den bästa delen af de medel
hvarpå förhoppningen grunder sig om ett fälttågs lyckliga utgång? En öfvervunnen och
flyende General, ser sig någon gång tvingad till ett sådant beslut; men är väl Frankrike
bragdt till denna ytterlighet, då man, öfvergifven och i upplösningstillstånd lyssnar till
förtviflans rådslag? Långt derifrån, och, om man närmare vill utreda saken, skall det
befinnas, att ett helt annat framtids-perspectiv visar sig för detta land.
Genom antalet och styrkan af sina skepp, genom sitt sjöfolks duglighet och sina Officerares skicklighet, intager Frankrike andra rummet bland sjömakterna. Bibehållandet af detta rum beror endast och allenast på en väl organiserad linieflotta. Låt denna
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försvagas, sönderfalla, såras uti dess lifskraft genom frånskiljandet af dess förnärmsta
organer, och fransyska flottan skall omedelbarligen förblandas i hopen, eller nedstiga
till jemnbredd med dessa makter (Förenta Staterna förete derpå ett exempel), som,
ägande inom sig fröen till alla de medel hvilka, för bildandet af ett kraftigt sjökrigsväsen kunna erfordras, lemna dem obegagnade och ofruktbara eller öfverlåta dem till
andra ändamål.
Om deremot Frankrike bibehåller sin flotta och intager din politiska ställning som
dennas tillvaro anvisar, tillegnar det sig en vacker, upphöjd rôle; neml. den af en naturlig sjö-oppositions-chef. Främst ibland sjömakterna af andra rangen, är hon deras
ledstjerna, och samlar dem kring sin flagga hvilken, så väl åt alla gemensamt som åt
hvar och en särskilt utvisar hvarest de skola finna bistånd emot förtrycket. Hoppet att
få reda i förbund med oss under striden mot den gemensamme fienden, har ett mäktigt
inflytande på de, till vår flagga sig slutande baneren, hvilka, beskyddade i dag, kunna
i morgon blifva nyttiga auxiliairer. Oaktadt den öfvervigt England äger vågar det icke,
i sakernas närvarande skick, alltför mycket uppdrifva verkningarne af sina anspråk
på öfverväldet till sjöss. Då folkrätten ej kan hejda dess tillgrepp blir det, äfven passiva motstånd, som Franrike i spetsen för en coalition kan uppställa emot tyranniet,
ett återhållande tygel. Det varnar England på samma gång som det lifvar modet hos
de svagare. Frankrike och dess flotta bilda det nödvändiga bandet till förenande af
de krafter som motväga engelska väldet, och vårt land är skyldigt både sig sjelf och
menskligheten, att icke öfverge sin post, den siste som försvarar oberoendet på hafven.
Och detta är icke blott en hypothes. Detta åliggande som Frankrikes seklers gamla
traditioner lemnat i arf, finnes inskrifvit, för hvarje epok, i dess historia; och dess uppoffringar, dess ansträngningar, att uppfylla detsamma, upptaga några af de skönaste
blad deruti. Skulle vårt land, oberäknadt de politiska intressen som qvarhålla det i
nämde ställning, afvika ifrån densamma och, endast tänkande på sig sjelf, spara sina
hjelpkällor för en oviss, ytterligt villkorlig händelse? Skall det öfvergifva den ärofulla,
upphöjda ståndpunkt som tillhör dess rang och draga sig tillbaka från vädjobanan, eller göra sig ännu ringare för att blifva mindre blottstäldt? Skall det förvandla sin flotta
till osynliga eskadrar (escadres invisibles) inöfvade att för fienden dölja deras närvaro
och undvika hans möte, eller till krypskyttar (dresseurs d’embuscades) förnyande det
fordna barbaresk-kriget, och slutligen draga sig undan med ångans hela hastighet? Sådana äro de frågor som uppstå då man närmare tager i öfvervägande följderna af det
system författaren till ifrågavarande skrift framkastar, och för hvilka han, sluten inom
de trånga, bestämda gränsorna af den sats han drifver, icke synes hafva gjort sig reda.
Tagom oss noga i akt för denna brinnande hänförelse, denna nyhetsfeber, som uppeldar sinnena och förer dem långt utom verklighetens gränsor till inbillningens sferer.
Må vi med varsamhet emottaga det nya obepröfvade, och icke söka att gå erfarenhetens
domslut i förväg. En ny kraft har uppenbarat sig för verlden; underlåtom icke att tillegna oss den, och, skulle den äfven kosta oss stora ansträngningar och uppoffringar,
må vi likväl underkasta oss dem. När flodvattnet stiger måste alla strömmar ju höja sig
till jemnbredd dermed. Men må vi icke betala de nya framstegen med hela frukten af
redan vunna; må vi icke släppa kroppen innan vi äro fullt öfvertygade att vi ej löpa
efter skuggan. Vi veta ganska väl, att ångflottan är ett fruktansvärdt vapen, och det är
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nog för att Frankrike måste förse sig dermed. Man bör man derföre tillintetgöra den,
som så ärofullt betjenat oss och som säkerligen ännu kommer att göra det? Bör man på
en enda chance, äfventyra landets väl-färd och oberoende på hafven? Må Gud bevara
oss, att någonsin sätta sådant i frågan; nej, låtom oss beväpna oss med ångan, men
bevara omsorgsullt vår seglande flotta; förstörom ej, af öfverspännda beräkningar, på
en enda dag ett menniskoslägtets storverk och resultatet af alla seklers bemödanden.
Kortligen: allt hvad ifrågavarande skrift innehåller om vår ångflottans underlägsenhet, och nödvändigheten att gifva en kraftigare impuls åt dess organisation, är onekligen sant och förtjenar det allvarligaste behjertande. Men framställande ångflottans
fördelar med sådan öfverdrift, att han förutsätter huru den skall uttränga den seglande,
blottar författaren sin villa och beträder en grund, på hvilken han alltjemt saknar fotfäste. Utvecklingen af denna princip leder honom till ytterliga och stundom hvarandra
motsägande slutföljder, emedan han, på samma gång som han utdömmer och förkastar
den seglande flottan, måste anlita dess oeftergifliga mellankomst för att uträtta det
verk, som genom ångans materiella oförmåga lemnats ofullbordadt, och sålunda återställer, för hela verlden, med undantag af de trångare farvatten, vilkoren för nuvarande
krigs-system.
Men å författaren, hänförd af den logik som tvingar honom framåt i den riktning
han en gång tagit, föreslår Frankrike, att upplösa sin linieflotta, beröfva skeppen sitt
förtroende och inskränka sin sjöstyrka till en seglande- och en ångfregatt-eskader,
så har han utan tvifvel irrat sig; samt fördjupad uti betraktandet af den sats, hvars utveckling han vill genomdrifva, ej betänkt alla följderna af en dylik opinion, utgången
från en Prins och Officier af vapnet. Han har godtroget öfverlemnat sig åt intrycket af
sin idé utan att eftersinna, att hans yttranden kunde hafva andra följder än att blott
ådraga sig tänkares begrundande eller, i värsta fallet, framkalla en kritik. Men vi bedöma icke saken på detta sätt. Rörande ett föga kändt ämne, och uti hvilket författaren,
hvars ställning inom vapnet tillbakahåller kompetente vederläggare, måste anses vara
hemmastadd, kan detta förslag, medelst sin förvillande egenskap, göra oberäkneliga
brytningar i de allmänna åsigterna. Genom att sätta flottan och linieskeppen, som utgöra dess förnämsta beståndsdel, uti misskredit, – genom att förringa det värde, som
landet bör sätta på materielen och personalen, kan denna opinion göra ohjelplig skada.
Och Gud vet bäst, att i Frankrike det icke erfordrades, att någon röst höjde sig för att
öfvertyga landet om dess allt för stora uppoffringar för sin flotta, än mindre att denna
röst utgick så högt ifrån!
V.B.
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GRANSKNING AF MOTSATTA ÅSIGTERS ÖFVERDRIFTER
ANGÅENDE NUTIDENS SJÖKRIGSFÖRHÅLLANDEN1
”Man behöfver känna sin tid för att i den kunna verka” – äro ord utaf Geijer, hvilka
för närvarande, äfven hvad sjövapnet angår, synas vara ett lystringsrop af högsta vigt.
Det är dock icke så lätt att känna tiden, aldraminst nu, icke ens uti någon enda dess
riktning, och särskildt ej i dess maritima sträfvan – åtminstone att så känna den, att
man utan tvekan förmår skilja guldet ifrån slagget, agnarna ifrån hvetet. Hvar och en
som vill se, måste dock se, att tiden gäser uti en vidt omfattande utvecklingsprocess,
och att krigsgudinnan deruti har tillegnat sig en märkligt framstående rôle, ty liksom
trollsländan under Julisolen tyckes hon nu lefva endast för befruktning och triumf.
Hennes nyfödda idéer öfvervinna alla hinder, ikläda sig verklighet, och skifta färger
och mängd som bilderna uti ett kaleidoskop; och hennes lössläppta fantasi svingar sig
till mål, ej sällan långt framom det sunda förnuftets beräkningar. Yrkesmannens svårighet är nu, ej så mycket att uppteckna och följa alla dessa tidens barn, som ej mer, att
rätt uppskatta dem, att ej uppdrifva dem till falska värden eller nedsätta dem till underpris, att ej blindt tro och ej heller blindt förkasta. Emellan kameleontens benägenhet
att svälja hvarje surrande fluga som honom nalkas – och strutsens visdom att blunda
för hvad han önskar att icke se – emellan dess båda ytterligheter ligga många likartade
lockelser till skefva omdömen och falska begrepp, vid bedömandet af nutidens uppfinningar och yrkade förändringar uti sjökrigs-yrket. Ofta framkalla de nya idéerna med
en hänförande öfverdrift, och framkalla ett härskri emot allt gammalt och för allt nytt;
hvaremot å andra sidan, en gensträfvig misstro, hopplös och betryckt öfver tidens riktning, söker för sig och sitt bohag ett vanmäktig skydd uti att ensidigt förneka hvarje
minsta gnista af den nytända sanningen. Men härvidlag såsom uti den yttre naturen,
äro de olika elementernas strid ett villkor för den goda skördens utveckling. Man bör
icke heller för strängt bedöma den varma öfverdrift, hvars flamma näres af en kärlek
som uti yrkets framgång ser lifvets högsta önskningsmål: – ej misstyda en oböjlig
tankegång, då densamma är grundad på känslor och begrepp, hvilka ifrån barndomen
blifvit sammanvävda med allt hvad ädlast och nyttigast hjertat kunnat omfatta. När dylika den menskliga karakterens skönhetsfläckar vidröras, då om någonsin, bör fördragsamheten vara en pligt. Iakttagande detta, utan att derföre skygga för sanningen, är det
1. Anförande af föredraganden för 1:sta Vetenskaps-klassen i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet,
Högtidsdagen den 18 November 1860.
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nu min afsigt, att till skärskådning upptaga några af dagens, enligt mitt förmenande,
falska satser rörande sjövapnet och dess framtida förhållande.
Man föregifver å ena sidan, så i tal som skrift, och ej sällan under form af ofelbara
axiomer:
Att vid första blifvande sjökrig, skall ångkraften undantränga både segel och tackling, hvarföre segelmanöver, äfvensom sjömanskap i allmänhet, blifva kunskaper
utan nytta; och örlogsmannen behöfver endast vara maskinist och artillerist, samt
så mycket navigatör att han kan sätta kurs ifrån land till land.
Att de män som blifvit uppfostrade på segelfartyg icke äro vuxna befälsplats på
snabbgående ångfartyg; ej mer än en vanlig kusk att blifva lokomotiv-förare.
Att exercise-expeditioner på segelfartyg äro en förspild tid och gagnlös kostnad.
Att förrän vi få krig är det ej värdt att tänka på att få en flotta uti ett tidsenligt skick.
Å andra sidan framhåller man helt olika åsigter. Der heter det:
Att ångfartyget ännu ej har i strid pröfvat sitt bräckliga maskineri, och derföre ännu
ej kan sägas hafva åstadkommit så utomordentliga förändringar, att fartyg utan
ångkraft ej mer äro stridsfartyg.
Att segelskepp ännu äro kraftiga slagfartyg; att de med tillhjelp af goda ångbåtar
ännu kunna gå ut och slåss, och blockera fiendtlig kust; att de alltid blifva användbara att såsom blockskepp försvara våra hamnar, och att transportera trupper.
Att pantsarklädda fartyg äro en outförbar idée; och så kallade ångbräckor (steamrams) ett projektmakeri utan allvarlig mening.
Dessa och likartade yttranden, mer eller mindre begränsade, sakna hvarken anhängare
eller lifliga försvarare. Utan att nu vilja förneka dem allt värde, eller att bestrida, det
möjligen hvar och en af dem eger någon skymt af sanning, tillåter jag mig dock emot
dem alla, icke allenast uttala starka trifvelsmål, utan äfven bestämdt påstå, att såsom
praktiskt tillämpliga äro de oantagliga; att såsom grundvalar, alltför lösa att bygga på;
samt att de hvar för sig äro i strid med krigshistorien och senare årens erfarenhet.
Att tänka sig möjligheten att ett större beväradt krigsångfartyg skulle kunna lemna
hemma både segel och rår, innebär först och främst ett förbiseende af det afmastade
skeppets oförmåga att balancera sig sjelf; dess arbete och vånda uti sjöhäfning och
storm. Vidare måste det förutsättas, att maskinen icke kan skadas, och att kolförrådet ej kan blifva otillräckligt. Men om äfven resans korthet skulle kunna rättfärdiga
en dylik förutsättning, återstår alltid hvad örlogsmannen måste hafva i åtanka, särdeles under krigstid, nemligen att med minsta möjliga utrymme kunna göra hastiga och
säkra manöfvrar. Huru snabbgående nutidens krigsfartyg än äro, genom den starka
maskinkraft de ega, äro de dock under gång ensamt för ånga, och i följd af deras stora
längd, i manöver-förmåga ända till vådlighet långsamma och svårhandterliga. Först
med tillhjelp af vind och segel blifva de i händerna af skicklig manövrist, den fullkomliga krigsmaskin de nu verkligen äro. Den engelska skruffregatten Imperieuse låg bi
med maskinen i gång en mörk Novembernatt i Östersjön år 1855, då det blåste en hård
ostlig snöstorm. Hon hade alla seglen beslagna för att spara folket i den kalla väderleken. Sjön var så svår och krabb, att oaktadt full maskin blef använd, kunde fregatten
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icke bringas öfver stag, hvarföre en för-de-vinds vändning måste göras. Men den 220
fot långa fregatten tog en rundelig tid till en dylik manöver, samt rullade så våldsamt
styrbord och babord, och äntrades af sjöarna, att hon, såsom det yttrades ombord, var
nära att af sjön blifva uppäten. Enligt dess chefs, Kapten Watson, yttrade hade han icke
för sitt lif velat låta sin vackra fregatt ånyo göra en dylik manöver. När han samma natt
återigen måste vända, och nu låg för babords halsar, satte han refvade försegel, brassade så rårna såsom vanligt vid en för-de-vinds-vändning, och ifrån att med maskinen gå
framåt, backade han hastigt sin högergängade skruf, samtidigt med att lägga rodret ett
par spakar om styrbord, hvarigenom akterskeppet bringades babord hän upp emot vinden och förskeppet föll så mycket fortare undan för seglen – och när vinden kom akter
in sattes maskinen framåt igen och segelföringen rättades derefter. Sålunda gjorde han,
med tillhjelp af skruf och segel gemensamt, en maklig och säker manöver på mindre än
halfva tiden af hvad som hade varit möjligt att göra med skrufven ensamt. Vid många
andra tillfällen kan en skicklig manövrist med tillhjelp af segel göra manövrar med
ett skruffartyg, hvilka utan segel icke äro möjliga. Amiral Paris har uti sitt värderika
föredrag om ångfartygs-manöver, redogjort, för flera vackra rörelser med segel och
skruf gemensamt; såsom att med backadt stormärssegel och skrufven gående framåt,
ligga på stället och vända. – huru ett skrufskepp med seglen och skrufven verkade emot
hvarandra kan oaktadt frisk vind hållas orörligt på samma ställe och ändock lystra till
rodret – huru det medelst tillhjelp af ånga och segel kan med god fart och säker styrning gå akter-öfver igenom de trångaste farvatten m.m. Med dylika fakta för ögonen
är det ju ett fåfängt tal att säga, det segel på nutidens krigsskepp ej mer blifva nödvändiga, eller att örlogsmannen behöfver hvarken vara segelmanövrist eller sjöman.
Närmare sanningen är det då, att genom skrufvar, tygens tillkomst hafva såväl sjömanskap som manöverskicklighet snarare erhållit ett ökadt än ett minskadt värde; och
just iföljd häraf, äfvensom af andra skäl, är och förblifver ett seglande fartyg – vare
sig med eller utan inneboende ångkraft – det bästa skolskeppet för såväl befäl som
manskap. Hvad särskildt befälet beträffar, äro skälen härför flere, neml. att ombord
på det seglande fartyget är den vakthafvande officern så helt och hållet beroende af
väder och vind, att han nödgas alltjemt hafva uppmärksamheten vaken, ögon och öron
öppna, samt omdömet skärpt för att om möjligt undgå at öfveraskas af något oförutsedt. Hvarje rörelse som med ett seglande fartyg skall utföras, och ännu mer, alla de
tillfällighetshändelser som med segel och rundhult förekomma, erfordra en snabbhet i
uppfattning, tankegång och handling helt olika det sysslolöshetens qvalm som trycker
den vakthafvande officern på ett maskingående fartyg. Endast på segelfartyget väckes
den slags själsspänning och tillit till egen kraft och mandom, som emottagandet af
byar, pressning ur lägervall, och hård segelföring under mörker och stormiga nätter så
ofta erfordra. Öfningen på segelfartyg är så mycket mer, den bästa daning för krigare,
som tjensten der ombord har det allvar, att eget och hundrade menniskors lif ofta beror
på den vakthafvande officerns ögonblickliga rådighet. Men för att exercise på segelfartyg skall kunna frambringa denna karakters- och yrkes-bildning, måste man också
segla – i ordets vackraste bemärkelse segla; dvs. att på möjligaste korta tid göra långa
och svåra resor; ty att med små segel ligga veckor och månader på anbefalld latitud,
det är – med afvdrag af de goda medvetenadet af att lyda ordres – en döfödd tid som
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frambringar mer afsmak och slöhet än nytta. Emellertid är det en villfarelse, att förneka
det seglande fartyget dess värde såsom exercise-fartyg, eller att påstå, det den som med
kunskap och drift kan uppfylla en officers alla pligter på ett segelfartyg, icke skulle ega
skicklighet nog att emottaga befälet på ett ångfartyg, hvilket, officeren nästan omedvetet, framdrifves af en under däck förborgad maskinkraft. Tviflar någon härpå, måste
han vara i okunnighet om hvad sjömanskap är; äfvensom han måste hafva förbisett de
många hundrade exempel erfarenheten derom har vitsordat. Af vår egen lilla marin
tillåter jag mig anföra ångfartyget Thors befälhafvare åren 1846-48, samt Gefles år
1854. Djerfvare och bättre hafva väl aldrig svenska ångfartyg varit förda, ehuru det
var första gången deras befälhafvare tjenstgjorde på ångfartyg – men de voro sjömän!
Kunna vi blott bibringa våra officerare tillräcklig öfning på segelfartyg, nog få vi
då befälhafvare som veta att uppfylla en krigares alla skyldigheter på hvad slags sjökrigsmaskiner tiden än må frambringa. Svårare blifver det att åstadkomma de medel
som erfordras för att erhålla den tidsenliga materielen. Vägen till detta mål är ej lätt
att finna; men visst är det, att sämsta beräkningen är att vänta på nästa krig, – att lefva
på den tro, ”att förrän vi få krig, är det ej värdt att tänka på att få vår flotta uti ett
tidsenligt skick” – hvilket, med förlof, är en dåraktig förväntan, lika säkert sviken som
försöket att mjölka en krokodil! Historien visar oss nogsamt hvad en på krig oförutsedd flotta har för frukter att skörda. Under kriget vägrar tiden hvarje genomgripande
reform – efter kriget äro de utblottade financerna lika oblidkeliga: Det är icke alltid
Sveriges Konung sjelf kan bestämma sin förberedelse-tid att fullborda krigsrustningarna, såsom förhållandet var vid 1788 års krig, – icke heller är det alltid subsidier
kunna påräknas. Men detta oaktadt, huru var då svenska flottan sedan nämnde krig väl
var slutadt? Jo, så snart freden blef afgjord, upplades fartygen, kopparförhydringarna
afrefvos, varfspersonalen reducerades, och det blef sämre, ej bättre, än förhållandena
voro under de föregående fredsåren. Man måste läsa den tidens bref och rapporter
ifrån utevavarande fartygs-chefer, för att få en sannolikhet om, hvad vår flotta har
att förvänta af ett penningeödande krig. De härjande sjukdomar och många brister
som förlamade svenska flottan under krigs-åren 1788–89–90, härledde sig ensamt af
otillräckliga penningeanslag. Dessa motgångar borde väl åtminstone efter kriget hafva
varit en tydlig fingervisning på följderna af en bristfällig materiel och dålig utrustning.
Dock är det icke att betvifla, det den tidens erfarne män långt förut visste hvad som erfordrades för ett fartyg eller en flotta – men hvarest taga brödet i öknen? Efterföljande
skrifvelser kunna gifva ett begrepp om tillståndet närmaste tiden efter 1790 års krig.
Major von Platen (sedermera Exellensen Grefve von Platen) chef på fregatten Euridice,
skref nedanstående ord uti ett bref dateradt Livorno den 6 November 1793. Brefvet var
till dåvarande Öfversten, sedermera Amiralen Baron Palmqvist:
”Som min sista rapport skrefs under quarantainen, så kunde jag ej tala annat än
väl om besättningens tillstånd; men detta har varit vida annorlunda. En man dog af
skjörbjug förr än jag kom till Carthagena; på detta ställe fick jag ett det infamaste vatten, icke allenast salt utan äfven fullt af mask. Detta gjorde besättningen så svag och
oskicklig, att jag knappt kunde få rum för de sjuka. Klen och utskott har den alltid
varit, och de några dagars ondt väder och köld vi hade vid vår hitkomst fälde dem
alldeles så, att ehuru jag ännu ingen död hade vid hitkomsten, dogo dock fyra man
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under quarantainen, hvilka jag i all tysthet och nattetid smög i sjön. Jag tog det parti att
gifva dem färskt hvar dag, hvilket tillika med stryk för dem som emot all förmaning
gingo bara upp på däck, ändtligen har gjort att mortaliteten afstannat, men en stor del
äro skröpliga konvalisenter. Skörbjug har visat sig nog mycket, men man bör besinna
att fregattens batteri aldrig är torrt så länge refven äro inne. Jag har äfven en formlig
kurkammare för några och tjuga elaka benskador som hittills icke kunnat öfvervinnas; och en sådan besättning ger man en fregatt på en medelhafsresa! Usla äro sjelfva
kropparna, och icke heller hafva de något att skyla sin nakenhet med. Som Herr Baron
m.m. befalt proviantering till Januari månads slut, så förmodar jag att Herr Baron torde
hafva någon plan för att ännu göra ett försök till hemresa; men jag måste bekänna,
att jag håller den för mig, med denna besättning, för ogörlig. Pojkarna äro svaga och
gubbarna krassliga, och då deras kojrum kanske ej på fjorton dagar blifva torra, utan
glacerade med is, så är det naturligt att snart större delen skulle bli oduglig. Detta har
jag i korthet bordt detaillera. Min tackling är så medtagen, att jag måste upphandla
mycket tågvirke. Detta är frukten af att skicka ut folk med gammalt gods. En förstång
och en stormäsrå har jag bräckt.”
Samma år rapporterar Kapten Ullner, chef på kutterbriggen Dragon till ankars på
Downs redd den 24 Augusti: ”Augusti den 14, om morgonen, observerade jag förstången hafva 2:ne svåra bräckor. Den 15 sprang focke-borg-stag. Den 18 om morgonen kl. 3
observerade jag förtoppen under sjelfva vantståndet, vid briggens svåra öfverhalningar,
ansenligen gifva sig, och viste sig derjemte en röta på styrbords-sidan, hvarifrån små
träspilror åto ut sig emellan tåg-verket, hvarför jag lät genast berga mina försegel. Ytterligare kl. 6 sprang mitt fock-slag, hvilket, sedan jag fått upp en fyrlöpare-gina, jag lät
splitsa så godt som väderleken det kunde medgifva. Likadeles vid samma tid befunnos
mina båda borgvant på stortoppen vara afsprungna, samt styrbords bomdirk m.m.”
Så utrustade voro en fregatt och en liten brigg, 3:ne år efter det stora sjökriget 1790,
– och detta för en expedition till Medelhafvet! Man kan häraf bedöma hur underhållet
var af den hemmavarande flottan. Upplysande är det äfven, att oaktadt kriget hade kostat svenska flottan 17 linieskepp och fregatter, kunde man under de närmaste femton
åren efter freden icke åstadkomma eller påbörja mer än en skeppsbyggnad nemligen
Gustaf IV Adolf (nu Försigtigheten) som kölsträcktes 1798: – ej heller någon fregatt
förrän 1802 neml. fregatten Chapman.
Detta bör kunna vara tillfyllest för att visa, att det är utaf freden, icke utaf kriget,
som man kan och bör påräkna den näring som är villkoret för en marins duglighet och
tidsenliga utveckling. Det är dock icke nog med att inse denna sanning, hvilken i sig
sjelf synes vara så klar, att några historiska bevis ej borde vara behöfliga. Bekymmersammare är det att kunna finna, huru freden skall förmås att utaf sin industri och sitt
välstånd gifva hvad som erfordras för att tillfredsställa en flottas alla behofver. För en
liten stat som Sverige, med en ringa penninge-stock, ser det för framtiden mörkt ut, att
i enlighet med det traditionella anseendet, kunna vidmakthålla en flotta som motsvarar
tidens fordringar. Tanken härpå är icke mycket inbjudande. Detta får dock icke vara
något skäl att undanskjuta den, utom tvärtom, är det just nu, då ställningen är brydsam,
af högsta vigt att redbart se sanningen stint i ögonen, och ej som en bankrutterad köpman, skygga för att ett årligt bokslut, af fruktan att se affärernas sanna ståndpunkt!
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Hela frågan synes bero på, om sednare årens många kostsamma och svårtillverkade
krigsuppfinningar äro af den oafvisliga vigt, att hvarje stat som gör anspråk på att med
väpnad styrka uppträda på hafvet, ovilkorligen måste tillegna sig dem? Eller med ännu
tydligare ord: har artilleriets fullkomnande, dess ökande träffsäkerhet och förmåga att
skjuta bomber m.m. – samt framförallt, har ångkraftens allmänna tillämpning, jemte
den för större hastighet ändamålsenligare fartygs-konstruktionen – hafva dessa den
sednare tidens upptäckter eller förbättringar tillvägabragt en så genomgripande förändring uti sjökrigsföringen, att den flotta som byggdes för 20 år sedan eller längre
tillbaka, enligt den tidens fordringar, numera måste anses såsom varande icke stridbar?
Genom att upptaga denna fråga till besvarande, är man inne på den sidans område,
der det heter enligt hvad förut är nämndt: att ångfartyget ännu ej har i strid pröfvadt
sitt bräckliga maskineri, och derföre ännu ej kan sägas hafva åstadkommit så utomordentliga förändringar, att fartyg utan ångkraft ej mer äro stridsfartyg – att segelskepp ännu äro kraftiga slagfartyg; att de med tillhjelp af goda ångbåtar ännu kunna
gå ut och slås, och blockera fientlig kust; att de alltid blifva användbara att såsom
blockskepp försvara våra hamnar och att transportera trupper – samt, att pantsarklädda fartyg äro en outförbar idée; och så kallade ångbräckor (steam-rams) ett projektmakeri utan allvarlig mening.
Utan tvekan tillåter jag mig inför Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet uttala mina åsigter härvidlag – de må nu vara riktiga eller ej – dock fullt förvissad, att icke någon skall
deraf anse sig berättigad, att antaga någon annan afsigt, än begäret att framhålla sanningen. Efter hvad jag kunnat inhemta äro hittills brukliga segelfartyg utan ångkraft
– såsom slagfartyg betraktade – numera icke användbara! De väsendtligaste skälen
härför äro 2:ne, neml. att ångkraften har redan blifvit så allmänneligt tillämpad, att
man icke mer kan påräkna att möta en fiende med fartyg som ej hafva ångkraft utan
endast segla – samt vidare, att segelfartyg i strid med ångfartyg, icke ega någon sannolikhet att kunna uppfylla fäderneslandets fordringar.
Dessa satser synas så afgjorda och otvetydiga att man knappast kan tänka sig möjligheten, det någon med berådt mod skulle nu för tiden vilja blottställa egna segelfartyg
för strid emot ångfartyg. Ångfartygens välkända, mångdubbla, obestridliga öfverlägsenhet består deruti: att en fiende der ombord är oberoende af väder och vind, stiltje
och ström, och derföre alltid kan på beräknad tid infinna sig på utsatt ställe – att han
alltid efter eget god kännande kan undvika eller börja en strid, minska eller öka afståndet, alltefter som striden blifver för honom mer eller mindre gynsam – att han
utan att sjelf behöfva hvila, kan med låtsade anfall gäcka och uttrötta sin motståndare,
hvilken med handkraft måste utföra segelfartygets alla manövrar – att i farans stund
kunna ångfartygen alltid påräkna hvarandras biträde, och tillika begagna hvarje yppat tillfälle att med förenade krafter till ett gemensamt anfall, angripa motståndarens
svagaste punkter, – samt dertill, att deras besättningar måste få ett fast förtroende till
öfverlägsenheten hos ett dylikt vapen; hvilket förtroende redan i sig sjelf är mer än
halfva segern. De svårrörliga och tunga segelskeppen ega deremot icke några egenskaper som äro jemförliga med dessa många fördelar, annat än alla deras motsatta
brister, – hvarföre de icke heller kunna skära lagrar uti en så olika strid, der den gamla
segel-taktiken är utan nytta, och der de snart skulle förvandlas till stora slagtarhus,
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inom hvilka endast pligtkänslan manade till strid, men hvarken möjligheten att segra
eller ens hoppet att i olyckan erhålla ett rättvist bedömande. Man får icke heller förbise
den bittra klagan och modlöshet, som ett dylikt nära nog försvarslöst nederlag skulle
framkalla öfver hela landet, och kanske slutligen – ej utan skäl – öfvergå till misstro
emot styrelsens klokhet – en under krig den största olycka!
En föga bättre skörd hade man att förvänta, om man framför en fientlig kust planterade segelskepp, i afsigt att afstänga handeln. En engelsk Amiral har nyligen yttrat, att
numera, sedan ångkraften med hvarje dag blifver allmänneligare införd i handelsmarinen, är det omöjligtd att verkställa en fullständig blockad. Detta yttrande afsåg likväl,
att blockad-eskadern skulle bestå af endast ångfartyg. Hvad slags blockad skulle då
kunna uträttas med segelskepp? Visserligen något, men dock så litet, att det ej motsvarade den dryga utrustnings- och expeditions-kostnaden; ej eller uppvägde den förödmjukelse och det bittra hån som alltid medfölja illa fylda pligter. Följderna kunde
dock blifva ännu allvarsammare. En tilltagsen fiende med endast de hjelpkällor som
kustfarten numera erbjuder, neml. små snabbgående ångfartyg, men för tillfället bestyckade med nutidens refflade artilleri, kunde dag som natt, förmätet angripa ett i stiltje liggande segelskepp, hvaraf utgången vore svår att förutsäga. Det vissa är dock, att
blockaden blef ofullständig; otillfredsställande, och på intet vis motvägande de kostnader den erfordrade; samt att förlusten som äfventyrades vore stor, men krigsäran ringa.
Den är onekligen sorglig och förödmjukande denna granskning af de utslocknade
lifskrafterna hos en fordom aktningsbjudande materiel, hvilkens qvarlefvor nu äro,
uti tidsenligt månget annat tillfälle, intresset för något högre öfvervinner obehaget
att vidröra förgängelsen, likaså måste man äfven nu, för sanningens ernående, ej
rygga tillbaka för det motbjudande arbetet. Ännu återstår det att efterse, huruvida ett
vanligt segelskepp kan med fördel begagnas såsom blockskepp till försvar ef egna
hamnar. Äfven här synas svikna förhoppningar blifva en hård verklighet. Först måste
det ihågkommas, att blockskeppet förtöjdt för och akter, är i ännu högre grad än det
seglande skeppet, utsatt för de olägenheter som medfölja en bunden rörelse-förmåga.
Blockskeppens belägenhet har derföre i detta hänseende, alltid varit den ofördelaktigaste hvaruti skepp kunna begagnas, men den är det ännu mer nu, iföljd sednare årens
nyuppfunna förstörelse-verktyg. Det finnes dock tillfällen och lägenheter, der behofvet
af blockskepp är oafvisligt; hvarföre de, alla svårigheter till trots, måste utläggas. En
sådan lägenhet skulle man t.ex. kalla Köpenhamn; men att använda detta försvarsmedel
på ställen såsom t.ex. Stockholms skärgård eller Carlskrona hamn, der naturen frikostigt har utlagt klippor och skär, på hvilka kanoner kunna uppställas, der tyckes det som
det vore att gå öfver ån efter vatten, att förtöja blockskepp. Den fördel blockskeppet
medför, neml. flertalet kanoner för koncentrerad eld, uppväges af så många väsendtliga
olägenheter, hvilka isynnerhet på sednare tider blifvit ökade genom den utvecklade
förstörelse-förmåga som nutidens artilleri medelst användande af bränbara ämnen tillvällat öfver alla slags träfartyg. Dessa olägenheter äro snart uppräknade, och böra ej
förbises, enär de alla kunna undvikas, der tillfälle finnes att uppställa kanonerna på
klippor, huru nakna dessa sednare än må vara. Då klippbatteriet ligger säkert, kan
blockskeppet blifva skjutit i sank – det kan antändas, uppbrännas eller sprängas i luften af glödande kulor och bomber – förtöjningar kunna blifva afskjutna, hvarigenom
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det svajar kanonerna ifrån fienden – i dess förtöjda läge kan det blifva krossadt och
sänkt af fiendens ”steam-rams” – dess förtöjnings-arbeten äro tidsödande och ej sällan
svåra och olägliga – vid en hastig eld kommer det genom sina egna kanoner uti rullning, hvilket försvårar träffsäkerheten 2) – ifrån dess sidor komma träsplinter som döda
mer än fiendens kulor – och på dess täckta batterier är krutröken af några få fiendtliga
bomber tillräcklig att, åtminstone för några minuter, bortdrifva folket ifrån kanonena.
Alla dessa faror och olägenheter undgås om kanonerna ställas på äfven det mest enkla,
öppna landtbatterie. Blifva kanonerna der färre, hafva de dock, när skjutande öfver
bank, en så mycket vidsträckare rymd att kunna beskjuta, äfvensom den fördelen, att
de stå på en säker grund, som hvarken rör sig, kan sänkas, uppbrännas, sprängas i
luften eller öfverseglas. Tillika måste det bemärkas, att då skeppssidan, såsom förut är
nämndt, icke är något skydd emot fiendens kulor eller bomber, utan tvertom, ger farliga
splinter, samt dertill lätt kan sättas i ljusan låga, så är kanonbetjeningen på den öppna
klippan, men bakom en ler- eller jord-vall, äfven i dessa hänseenden lyckligare lottad.
Numer är det också ett oeftergifligt vilkor, sedan bombskjutningen blifvit allmän, att
jernkläda de fartyg som skola begagnas till blockskepp; så vida de någonting till fiendens skada skola kunna uträtta. Att deremot förbise nutidens förändrade förhållande,
och hädanefter likasom tillförne, tilldela ett vanligt segelskepp rôlen af blockskepp,
utan att gifva dess nakna träsida och dess 5 eller 600 mans besättning något skydd emot
fiendens eld, det vore att blindt förneka dagens sanningar, att illa bevaka allmänt väl,
och i sjelfva verkligheten ej annat, än en tillredelse af en gräslig auto-da-fe – der dock
den oskyldige måste brinna för den skyldige.
Att åter vilja begagna stora örlogsskepp ej försedda med ångkraft, till trupptransport
under krigstid; det utvisar icke heller någon god beräkning. Nu för tiden äro krigsoperationernas snabbhet en af de väsendtligaste vilkoren för krigets lyckliga slut, hvaremot truppers långsamhet kunna frambringa oberäkneliga förluster. Trupptransporter
måste följakligen så anordnas, att trupperna punktligt inträffa på utsatt tid och ställe.
Detta är dock icke möjligt att med någon visshet åstadkomma, om seglande fartyg
begagnas. Väl kunna äfven de största skeppen bogseras af ångbåtar; men långsamt
går det, och ändock vilkorligt, enär det är beroende af ett handterligt väder, – hvarföre
någon säkerhet icke heller dermed är att påräkna. Vi hafva deremot uti våra talrika,
lätta, snabb- och grund-gående privat-ångbåtar en både billig och en den mest lämpliga
transport-flotta som kan erfordras för Östersjön och våra egna kuster. Dessa ångbåtar
blifva under krigstid alltid tillgängliga; men att begagna dem, eller andra ångfartyg till
att framsläpa seglande truppskepp, detta vare – uppriktigt sagt – jemförligt med att
köpa en ångmaskin för att pumpa upp vatten till ett sågverk.
Hvad som här har blifvit anfördt om segelskepp ej försedda med ångkraft, är visst
icke något nytt, utan deremot redan allmänt kändt – dock icke så allmänt, att det ej
ännu, likasom för tjugo år tillbaka, då och då höres yttranden likartade med de förut
nämnda neml. att ångfartyget med sitt bräckliga maskineri ej har åstadkommit så utomordentliga förändringar, att segelskepp icke mer äro användbara slagfartyg m.m.;
och om dylika tidsräkningsfel ej rättas, leda de till olyckor.
2. Den som af brist på erfarenhet finner benägen för tvifvel, hänvisas till Krigs-Vetenskaps-Akademiens tidskrift för 1854, pag. 559.
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Hvad åter beträffar misstron emot den ”bräckliga” ångmaskinen, så måste äfven den
tillegnas några ord. Det är både sannt och icke sannt, att ångfartyget ännu ej blifvit
pröfvad i strid, ty något sjöslag med ångfartyg har visserligen icke egt rum; men uti
skarpa enkla strider hafva de dock deltagit, och dervid visat en uthållighet som rättfärdigar deras anseende såsom en fulländad krigsmateriel. I vårt närmaste granskap
hafva vi haft ett talande exempel uti Eckernförde-affären, der 2:ne ångfartyg måste
kläda skott ifrån landbatterier, hvilka ett par timmars tid riktade sin eld oafbrutet på
ångbåtarna under det de, ehuru förgäfves, försökte att utbogsera ett linieskepp och en
fregatt. De blefvo visserligen ganska illa skadade, dock ej värre, än att de med maskinen i gång kunde draga sig undan ur striden. Denna affär var dessutom deruti lärorik,
att den bevisar hvilken opålitlig hjelp bogserings-systemet innebär; särdeles när det är
fråga om större segelfartyg. – Ett ännu märkligare exempel på ångfartygs strids-uthållighet, visade en fransk hjulhus-ångbåt, hvilken i förening med andra fartyg angrep
och slutligen sprängde en stängsellinie vid Parana. Under 3:ne timmars tid låg hon
uppehållen framför stängslet, och hela tiden beskjuten ifrån strandbatterier bestyckade
med 36- och 24 pund. kanoner. Hon fick 3:ne kulor uti maskinen, och icke mindre än
56 uti och närmast omkring det åt fienden visade hjulhuset, hvarigenom detta hjul och
hjulhus bortsopades, så att axeln hade endast några sammanvridna jernspilror att gå
rund med. Icke destomindre, när stängslet slutligen blef kapadt, var hon icke allenast
ibland de första som gick med sitt återstående hjul uppför floden, utan återvände förbi
batterierna, hemtade ett litet segelfartyg med hvilket hon ånyo gick uppför floden och
sålunda för tredje gången passerade samma batterier. – Vid Obligado gick ett engelskt hjulhus-ångfartyg, bogserande 3:ne små konvoy-fartyg, förbi ett strandbatterie
bestyckadt med 5 st. 18-pund. kanoner. Gående emot strömmen kunde ångfartyget icke
göra mer än 1 knops fart, och måste ändå gå batteriet så nära som på 500 alnars afstånd.
Hvart enda skott ifrån batteriet träffade henne. Ångpannan var skyddad af kolsäckar
hvilka omkring densamma hade blifvit lagda 10 lager djupt; en kula gick dock igenom
9 säckar men stannade uti den 10:de. – Under sednaste kriget i Östersjön försökte ett
engelskt ångfartyg – detta dock en skruffregatt : Amphion – att gå igenom ett sund uppfyldt med grund och alla sjömärken borttagna. Hon nödgades derföre gå med mycket
sakta fart samt måste äfven gå förbi ett ryskt batteri på ett afstånd af 2000 alnar. Oaktadt de ryska artilleristerna så väl beräknade afståndet, att de slungade kula efter kula
i fregattens strof, lyckades det Kapten Key, – detta var chefens namn – att den sakta
farten till trots, komma förbi batteriet; men icke nog dermed, ty när fregatten kom till
andra ändan af sundet, befanns det vara der så klippsuppfyldt, att hon måste vända och
ånyo gå förbi fienden för att åter utkomma i öppen sjön, hvilket äfven lyckades, utan att
maskineriet blef af någon kula skadadt. När, det nu af erfarenheten har blifvit bestyrkt,
att till och med hjulhus-ångbåtar, hvilkas maskinerier till en del ligga öfvar vattenytan, kunna uthärda striden; huru mycket mer berättigad är man icke då, att med full
tillförsigt godkänna strids-uthålligheten hos skruffartyg, hvilkas maskineri ligger helt
och hållet under vattenytan. Misstron emot ångfartygen synes således vara obefogad.
Ett lika ogrundadt misskännande af nutidens framåtskridande uti krigsmaterielens
fullkomning, ådagalägges genom pantsarklädda fartygs användbarhet, Så visst som
artilleriet förmår att skjuta bomber med sprängladdning, bränbara ämnen och smält
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jern, lika visst skola pantsarklädda fartyg och ”steam-rams” blifva framtidens krigsfartyg. Detta är en så naturlig följ det ena af det andra, som att man lyfter armen för att
afböja ett tillämnadt slag. Det enda sätt som finnes att undgå förstörelsen af nutidens
artilleri, är att göra skeppssidan så stark, att de blifver skottskyddad, om ej emot kulor,
åtminstone för bomber. Detta har nu skett genom att pantsarklädda fartygen. Men då
denna beklädnad utgör en betydlig tyngd, har följden också blifvit, att två- och tredäcksskepp sannolikt blifva en omöjlighet, – och detta har varit nog, för att man ifrån
många håll, emot den nya idéen har ropat: korsfest! Den engelska styrelsen, som i det
längsta sträfvat emot krigsfartygens pantsarbeklädnad, hade dock en ännu vigtigare
anledning, att om möjligt qväfva den nyfödda kampen i dess linda. I samma mohn
som krigsmaterielen fullkommas, i samma mohn blifver personalens öfverlägsenhet
jemförelsevis mindre framstående; hvarföre också dessa, när nog oförstörbara hittills
utgjort vilkoren för herraväldet på hafvet, och hvilka hafva grundlagt på den engelska
motviljan för jernklädda fartyg är så mycket mer antaglig, som enahanda förhållande
visade sig innan såväl ångkraften som bombkanonerna kunde erhålla deras välförtjenta erkännande; ty äfven då utgick det skarpaste motståndet ifrån England, som gjorde
allt för att afvända uppmärksamheten ifrån dylika uppfinningar, men hvilka deremot
Frankrike så mycket ifrigare omfattade. De jernkädda fartygens stridsduglighet har
visserligen icke blifvit på allvar pröfvad, annat än vid Kinburn, hvarest de likväl motsvarade all förväntan, men hade endast 24-pund. kanoner till motståndare. Sedermera
hafva dock talrika experimenter visat, – väl att plåtarne af artilleriet genomträngas,
men dock så undantagsvis neml. endast på kort afstånd, och endast med de aldra kraftigaste kanoner, samt dertill, dessa kanoner noggrant stälda vinkelrätt emot det pantsarklädda fartyget; hvarföre en fartygs-sida, sålunda bepantsrad, i praktiskt hänseende
tryggt kan anses för skottfri, men i alla hänseenden bombfri, hvilket är hufvudsaken.
Vidare hafva alla de skäl som en mängd skeppsbyggmästare framdragit emot möjligheten för ett fartyg, nedtyngd af pantsarbeklädnad, att bära en kraftig bestyckning
samtidigt med att kunna framdrifvas till någon hastighet, eller att ens blifva ett drägligt sjöfartyg m.m. blifvit fullkomligt vederlagda, sedan nu den franska pantsarklädda
36-kanon-fregatten La Gloire, med en fart af 11 knop klufvit Medelhafvets vågor, samt
visat sig kunna bekämpa både stormar och sjö. Idéen har således redan upprädt som en
fullvuxen man, och kan icke mer bortvisas.
Lika fåfängt är det att vilja förneka så kallade ”steam-rams” en blifvande verklighet. De äro ej annat än en naturlig följd af omständigheter och förhållanden; lika
naturlig som de pantsarklädda fartygens tillkomst. Ty likasom artilleriets utvecklade
förstörelse-förmåga gjorde det till en nödvändighet att pantsarkläda skepps-sidan, likaså äro nu ”steam-rams” nödvändiga, för att kunna med framgång angripa de utaf
artilleriet oförstörbara pantsarklädda fartygen. Hvad utförbarhetem beträffar, så har
erfarenheten äfven härvidlag mycket att säga. För ej så lägesedan kom en ganska liten
jernångbåt, endast af 400 tons drägtighet, uppför Themsen, och körde rätt på lifvet på
en svår amerikansk liniepaket af 4 000 tons drägtighet. Den lilla ångbåten hade en sådan anslagskraft, att hon gick tvärt igenom sidan på det stora amerikanska skeppet, och
stannde ej förrän vid dess storluckekarm. När ångbåten derpå genast backade sig ut,
var hon sjelf nästan icke alls skadad; men det stora skeppet sjönk på ögonblicket. – Ett
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annat exempel är det engelska linieskeppet Talavera – ett litet skepp af gamla sorten
– hvilket seglade rätt tvärs emot sidan af en ny fransk 60-kanonsfregatt, mycket större
än linieskeppet. Ehuru linieskeppet kom med endast 5 knops fart, blef dock icke allenast hela fregattens sida krossad, utan äfven flere af hennes däcksbalkar drifna tvärs
ut igenom motsatta sidan. När verkan kan blifva sådan, af ett trubbigt trögseglande
skepp, – hvad har man ej då rätt att förvänta, när ett lika stort men skarpt, jernklädt
fartyg, konstrueradt för ett dylikt anfall, kommer löpande med 12 à 13 knops fart? Man
talar om huru ångbräckan skulle af skakningen vid en sådan sammanstötning, förlora
sina egna master, samt ikullstörta sitt eget maskineri; men man tyckes då hafva förgätit
de många fullt tacklade segelskepp – ångbräckan har naturligtvis reducerad tackling
– som med 10 à 12 knops fart, och med rårna hissade i topp, seglat rätt på tvärhårda
klippan, och ändock haft master och stänger i behåll. Äfven ångbåtar hafva haft likartade missöden, utan att skada maskineriet. Inom vår egen handelsmarin var det ju icke
längesedan, som ångfartyget Blekinge kom med full fart på en tvärbrandt klippa vid
Landsort, och icke en skruf lossnade uti maskineriet! Men hvad verkan skulle denna
sammanstötning haft, om det 12000 centner tunga och knifskarpa Blekinge, med 10
knops fart hade löpt rätt på veka lifvet af ett linieskepp? Nog må det vara förlåtligt om
någon skulle betvifla linieskeppets välbefinnande eller en sådan stöt! Såsom ledning
för omdömet härvidlag, och såsom bevis på skarpa jernfartygs genomträngningsförmåga, kan anföras det preussiska jernångsfartyget Nagler, hvilket genom en felaktig
manöver vid en tilläggning vid Stockholms skeppsbro, kom med förstäfven rätt på kajen, och fastän farten ej var mer än högst 5 knop, körde hon 10 fot opp uti stensättningen och vältrade de stora tunga stenarna styrbord och babord om sig: men sjelf blef
hon ej det ringaste skadad! – Vid den i år tillsatta engelska Försvars-Kommittén har det
blifvit upplyst, att om ryska flottan, under det sednaste Östersjö-kriget, blifvit förtöjd
såsom blockskepp der engelska flottan kunnat inkomma, hade meningen varit, att lyfta
ut bogsprötena på alla de engelska skeppen, samt att afsåga gallionerna och skäggen,
och med full fart, utan att lossa ett skott, rusa ryska blockskeppen rätt på lifvet, för
att sålunda, med minsta möjliga egen manspillan, sänka fienden hufvudstupa i djupet.
Idéen om ”steam-rams” är således icke så splitter ny, ej heller omogen, utan tvärtom,
en väl uttänkt plan, grundad på vältaliga erfarenhetsrön, samt, iföljd af nutidens sjökrigs-förhållanden, både behöflig och utförbar. De stora marinerna hafva också redan
byggt fartyg för detta ändamål, äfvensom de hafva tillegnat sig allt annat som vetenskap och industri kunnat frambringa till sjökrigsmaterielens fullkomnande. Hvad de
små marinerna ämna göra, det veta de troligen icke sjelfva – och icke må man undra
derpå. För Sverige är det dock gifvet, att så länge det har kringflutna kuster och en vidsträckt handel, samt för öfrigt gör anspråk på att räknas såsom en sjelfständig medlem
i det europeiska statsförbundet – måste det hafva örlogsfartyg! Tvinga de stora kostnaderna att antalet fartyg bör inskränkas, äfven betydligt inskränkas, så låt så ske; men
iakttagas måste, att de fartyg det eger, motsvara tidens fordringar, samt uti hållning och
bemanning ingifva anseende och belåtenhet. Synas svårigheterna härvid blifva stora,
är dock äfven målet stort, och ingen höfves det att stå med armarna i kors utan arbete.
I alla tider hafva förenade krafter, jemte klokhet och nit, kunnat mycket uträtta; och vi
få aldrig förgäta, att likasom vi hafva våra föregångare att tacka, mer än oss sjelfva,
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för det goda vi ega, likaså blifva våra efterkommande beroende af hvad vi nu göra eller
icke göra. Det är alltså icke nog med, att vi endast söka afhjelpa stundens brister och
behof, utan bära dagens pligter så skötas, att vid hvarje arbete som företages, blicken
är riktad äfven åt framtiden, hvilket då, – vare sig i medgång eller motgång – aldrig
skall förneka den högättade skaldens ord, att korset i den blåa flaggan är en bild af
”ärans guld på trohets grund.”
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Det strategiska sambandet emellan
flottan och armén
Af Kongl. Örlogsmannasällskapet med dess medalj i silfver belönad afhandling.
Bland alla de vigtiga frågor, som röra försvaret af ett land, hvilket kan blifva utsatt för
invasion öfver hafvet, intager det strategiska sambandet mellan dess ”krigsmagter till
lands och vatten” måhända det allra främsta rummet. Ty på detta samband eller snarare
på den inom landet – och särskildt inom dess ledande politiska och militära kretsar –
rådande uppfattningen af detta samband, beror i väsentlig mån icke blott den relativa
vigt man fäster vid försvarets båda hufvudfaktorer och till följd häraf deras utveckling
och förkofran, utan också arten och omfattningen af det strategiska understöd, de i krig
blifva i stånd att gifva hvarandra.
Lyckligtvis är detta samband, vill man måhända anmärka, af så enkel och påtaglig
natur, att någon tvekan rörande detsamma icke bör befaras. Så är dock tyvärr icke
förhållandet. Det strategiska sambandet mellan flottan och hären synes visserligen
vara enkelt och klart för en hvar, som verkligen fått ögonen öppna för detsamma; men
eljes är det ju så, att det enklaste ofta är det svåraste. Och större delen af 1800-talets
försvarspolitik inom vårt land, med sina otaliga försvarstvister, uppkomna på grund
af bristande enighet i åsigter och medförande planlöshet och lamhet i försvarsanordningarna, utvisar nogsamt, att detta samband ingalunda framstått i sin rätta dager,
vare sig inför regering, riksdag eller militärer. Under en ganska lång följd af år efter
seklets midt syntes likvisst en viss enighet vara rådande, men en enighet, som för fosterlandsvännen måste anses i hög grad nedslående. Man utgick vid försvarsplanernas
uppgörande från den förutsättningen, att fienden redan fått fast fot inom landet, man
vågade icke ens sträfva efter att fortast möjligt drifva honom bort eller ”kasta honom
i hafvet”, utan man tog frivilligt sin tillflykt till återtågsdefensivens nödfallsutväg.
Med en sådan tankegång var hoppet om ett yttre försvar oförenligt, och flottans uppgift inskränktes till lokalförsvar jemte en strategisk samverkan med hären, bestående
deruti, att hon borde skydda hans ena flank, när den stöddes på någon af våra stora
insjöar, hvarförutom hon i allmänhet borde trygga alla våra truppförflyttningar, särskildt öfver Mälaren.
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Dess bättre hafva vi numera vuxit ifrån denna nedslående uppfattning om sjövapnets till våra inre farleder inskränkta uppgifter. Ja, det utomordentligt vigtiga och till
sina följder än mera betydelsefulla steg, som l899 års minnesvärda riksdag uttagit,
framvisar med omisskännelig tydlighet, att vår i försvarsfrågor ofta allt för mycket
förkättrade riksdag kommit till full klarhet om nödvändigheten af att i det längsta
förskona fosterjorden från krigets fasor – först genom att möjliggöra upprätthållandet
af rikets neutralitet, äfven under tider då krigets åskor nå fram ända till vår kust och
vidare genom att utanför våra stränder skapa ett kraftigt hot mot hvarje angrepp på vår
urgamla frihet och sjelfständighet.
Glädjande är det också att finna, det förtroendet till sjövapnets förmåga att hindra
invasion öfver hafvet numera sträcker sig så långt, att man allmänt medgifver, att ett
sådant företag näppeligen torde komma till utförande, så länge vår flottas rörelsefrihet icke är förlamad, och naturligtvis under förutsättning, att flottan är i besittning af
sådan styrka, att hon öfver hufvud förmår utöfva ett tillräckligt verksamt hot mot fiendens transporter öfver hafvet. Ett medgifvande af dylik art hafva vi bland andra helt
nyligen inhöstat äfven från en vördad och i erfarenhet grånad man af gamla stammen,
hvars intressen en tid varit på det närmaste förbundna mot svenska flottans. Vi beklaga
endast, att han icke velat eller veta draga fulla konseqvensen af detta sitt medgifvande.
Inser man att, flottan under vissa förutsättningar kan vara i stånd att, med stöd af hären, hålla fiendens trupper fjerran från våra landamären, eller åtminstone förhindra
landstigning å en del af vår kust, så synes det väl vara en logisk följd att arbeta för
dessa förutsättningars förverkligande såväl som för en utsträckning af ifrågavarande,
vår flottas vigtigaste uppgift.
Att ingå på något bemötande af berörda, från sjöstrategisk synpunkt bjärt framlysande inkonseqvens och allt hvad dermed sammanhänger, ligger emellertid utom ramen
för detta anförande. Jag har endast velat påpeka, att den stora frågan om det strategiska
sambandet mellan flottan och hären i vårt land ännu icke synes fullt klargjord, och att
det derför höfves oss, som, icke minst genom den under de senaste decennierna uppspirade och nu snart sagdt öfver hela jorden blomstrande vetenskap, som kallas sjöstrategi,
blifvit öfvertygande om rigtigheten af de synpunkter, hvilket under det 18:de seklet och
ända långt fram på det 19:de till följd af krigens jernhårda erfarenhet ledde Sveriges
försvarspolitik – att det höfves oss, att till ett älskadt fosterlands båtnad bedrifva ett
flitigt upplysningsarbete, på det att öfvertygelsen om nödvändigheten af flottans förstärkning och främjandet af de medel, som sätta henne i stånd att fylla sin stora uppgift,
måtte tränga ned och blifva rotfäst inom allt vidare kretsar. Det är under förhoppning
att i någon mån bidraga till detta måls ernående, som jag nu dristar gå frågan om det
strategiska sambandet mellan flottan och hären närmare in på lifvet.
Invasionsföretag öfver hafvet kunna vara af så mångfaldigt skiftande natur, att det
skulle kräfvas volymer för att någorlunda uttömmande behandla endast deras strategiska sidor. Men om man frånser alla smärre landstigningsföretag, om man bortser från
hvarje inverkan af möjligen samtidigt pågående operationer öfver landgränsen och i
sammanhang härmed från alla koalitioner, om man vidare antager, att den anfallne eger
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en vidsträckt kust, samt om man slutligen inskränker sig till hufvuddragen af de stora
invasionsföretagen öfver sjön, torde ämnet blifva tillräckligt begränsadt för att kunna
inrymmas äfven uti en uppsats sådan som den förevarande.
För att nå den rätta synpunkten, torde frågan till en början böra skärskådas i sin
renaste form, dels från den anfallandes, dels från den försvarandes sida. Vi kunna
då först och främst antaga såsom en gifven förutsättning, att den anfallande förfogar
öfver tillräckligt många utbildade trupper, så att han i detta hänseende anser sig vara
öfverlägsen sin motståndare. I annat fall torde något invasionsföretag alls icke komma
i fråga, äfven om motståndaren helt och hållet saknar flotta. Sålunda kunna vi icke
tänka oss ett invasionsföretag från Englands sida mot t.ex. Tyskland, till och med om
tyska flottan vore tillintetgjord, ehuruväl en del engelsmän för icke länge sedan i sin
sjelföfverskattning drömt om ett dylikt företag, såsom framgång af den utopiska boken
”The final war”.
Huru ställer sig saken månne under den gifvna förutsättningen 1:o) om motståndaren alldeles saknar flotta, eller sedan hans sjövapen blifvit oskadliggjordt, och 2:o) om
motståndaren väl eger en fruktansvärd flotta, men alls icke några utbildade landstrupper?
1:o) I förra fallet lärer utgången icke vara oviss, om den anfallande verkligen eger
– icke blott anser sig ega – en förkrossande öfverlägsenhet i sin landmagt, samt om
motståndarens land erbjuder honom områden, lämpliga till operationsbaser. Den försvarande befinner sig i så fall i ett läge, som i sjelfva verket är vida ogynnsammare,
än det, som uppstod, om han hotades med invasion af samma motståndare öfver en
landgräns. Detta är en sida af frågan, som man i allmänhet icke torde hafva tillräckligt
beaktat, ehuru den för vårt land är af så utomordentligt stor betydelse. Någon svårighet att uppfatta densamma torde dock icke förefinnas, om man betänker, att hafvet,
som obestridt tillhör den anfallande, omgifver hans motståndares land, helt och hållet
eller åtminstone till stor del, såsom vi ofvan antagit. Den anfallande – låtom oss kalla
honom fienden – eger ju, såsom Callwell så mästerligt framställt med exempel från
ett stort antal krig under 1800-talet1 först och främst fullständig frihet i val af anfallspunkt. Visserligen måste han öfverföra ett stort antal trupper; men all sköns lugn och
säkerhet utför han alla sina förberedelser, och utan risk verkställer han sin första stora
trupptransport. Den försvarande åter vet icke, hvar han har att vänta anfallet, och han
nödgas derför intaga en eller flera tillbakadragna centralställningar för att derifrån
kunna fortast möjligt gå fienden till mötes. I de flesta fall torde han dessutom nödgas
splittra sina krafter för att icke helt och hållet blotta alla vigtiga platser vid kusten.
Landstigningen kan han icke förhindra. Ty äfven om han med öfverlägsen styrka
skulle befinna sig i närheten af landstigningsplatsen, kan fienden antingen trygga utskeppningen med sin flottas artilleri eller – välja en annan, för den försvarande okänd
debarkeringsort. Fienden opererar så att säga på inre linier, med fullständig hemlighet
och öfverlägsen snabbhet. Det gäller nu för honom att ”bita sig fast”. Gifvetvis har
han utvalt en sådan landstigningsplats, der han, med eller utan hjelp af sin flotta, kan
hålla ut, till dess att hans invasionsarmé genom upprepade transporter har vunnit
1.
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erforderlig styrka för en fortsatt offensiv. För dessa transporter, för alla sina förbindelser med hemlandet, hans armés ”lifskraft”, eger han det bästa tänkbara skydd i sitt
herravälde öfver hafvet. – Mycket mera vore att härom säga, såsom om den lätthet,
hvarmed den landsatta hären i många fall, tack vare detta herravälde, kan ombyta operationsbas vid kusten, om den förlamade inverkan som en blockad af den försvarandes
vigtigaste hamnar måste utöfva på hans ekonomi m.m.; men jag måste fatta mig kort
och öfvergår för den skull till det andra fallet.
2:o) Den försvarande har endast sin präktiga flotta att förlita sig på. Är han månne
säker för invasion?
Nej, ty under denna förutsättning ställer sig invasionsföretaget helt annorlunda. Fienden behöfver nu icke uppbjuda alla sina ansträngningar för att sammandraga och utrusta en stor transportflotta. Han kan inskränka sig till en mindre öfverskeppning, på
ett fåtal mycket snabbgående fartyg, hvilka hafva all utsigt att osedda uppnå en lämplig
landstigningsplats, och hvilka för öfrigt, i händelse af upptäckt, böra kunna undkomma
motståndarens kryssare. Han är icke nödsakad att utföra upprepade transporter, och hans
landsatta trupper hafva icke behof af förbindelser med hemlandet, ty de tilltvinga sig
med lätthet allt hvad de behöfva i ett land, der de icke röna motstånd af utbildade trupper.
Flottan ensam utgör icke något betryggande försvar.
Vi öfvergå nu till mera normala förhållanden. Båda de krigförande äro i besittning af
såväl här som flotta. Ingen stat finnes numera, som i likhet med romare på sin tid är
öfvermägtig alla andra både till lands och till sjös; men den, som är afgjordt öfverlägsen, vare sig på de ena eller andra området, torde med fullt skäl kunna anses fredad
från fara för invasion öfver hafvet. Så Frankrike från Englands sida, så England från
Frankrikes.
Annorlunda ställer sig frågan, om den anfallande förfogar öfver både en större armé
och en mägtigare flotta. För honom framstår det strategiska sambandet helt naturligt,
Näppeligen torde man kunna tänka sig något krigsföretag, hvarunder en större och
intimare samverkan mellan flottan och arméen uppstår än ett invasionsföretag öfver
hafvet gent emot en motståndare, som eger både här och flotta. Men under denna samverkan befinna sig båda i ett synnerligen ogynnsamt läge. De inskeppade trupperna
äro helt enkelt värnlösa gentemot fientliga örlogsfartyg och måste helt och hållet förlita
sig på det skydd, som deras systervapen kan gifva dem; och de landsatta trupperna äro
i nästan lika hög grad beroende af flottan, som ensam kan trygga deras oumbärliga
förbindelser med hemlandet, hvilka, för att icke hela företaget skall sättas på spel,
måste fortgå i oafbrutna strömmar fram och tillbaka. Flottan åter har att syssla med
mångahanda saker och ting, som äro för henne ganska främmande och vid hvilka hennes personal i alla händelser icke kunnat vinna någon synnerlig öfning – såsom in- och
utskeppning af trupper och träng, konvojering af stora transportflottor m.m. Flottans
verksamhet tages härigenom i så hög grad i anspråk för härens räkning, att hvarken tid
eller krafter torde föreslå för fullgörande af andra uppdrag af någon betydelsen, såsom
skydd af egen och anfall på fiendens sjöhandel m.m.
På grund häraf lärer man med visshet kunna antaga, att den anfallande från första stund samlar alla sina krafter till sjös för att krossa eller åtminstone förlama
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motståndarens sjövapen och härigenom bereda armén tryggade operations- och förbindelselinier öfver hafvet. Först sedan detta skett, bringas det stora invasionsföretaget till
utförande. Men när inkräktaren väl en gång lyckats oskadliggöra motståndarens flotta,
då är det svåraste hindret för invasionsföretaget undanröjdt och dess utgång icke längre
tvifelaktig, om, såsom vi här förutsatt, tid och penningar samt dugliga personliga och
materiella redskap förefinnas i tillräcklig mängd.
För den försvarande åter framstår det strategiska sambandet mellan hären och flottan måhända icke lika tydligt; men det är icke desto mindre af så genomgripande betydelse, att detta samband måste skattas lika högt som det å fiendens sida förefintliga.
En väl utrustad och utbildad, om än nummerisk underlägsen armé tvingar fienden
till utomordentliga ansträngningar.
Redan sammandragande af en transportflotta, stor nog att inrymma en enda armékår
med sin träng, är en kraftansträngning, som för de allra flesta nationer, äfven stormagterna på kontinenten, tager rundlig tid i anspråk och medför svåra olägenheter för
rikets ekonomi. Ingen annan nation är det gifvet att kunna utföra sådana transporter
som England, utan att väsentligt skada sin sjöhandel; ty hvad man än må tänka om engelsmännens krig i Sydafrika, så måste man dock medgifva, att deras trupptransporter
varit ett stordåd, och beundra den lätthet, hvarmed de utfört dem öfver en distans af
mer än 6 000 nautiska mil. Ångare om tillsammans vida öfver en million tons drägtighet hafva disponerats, och trots denna häpnadsväckande siffra har Englands sjöhandel
icke lidit något anmärkningsvärdt afbrott, äfven om den fått vidkännas trycket af hvad
man kallar ”dåliga tider”. När Frankrike för några år sedan skulle utföra sina jemförelsevis små transporter till Madagaskar, förmådde man icke utan allt för stor uppoffring
anskaffa tillräckligt transportmateriel inom landet, utan måste tillgripa nödfallsutvägen att förhyra engelska fartyg.
Tyskland ensamt bland kontinentalmagterna skulle deremot, tack vare sin handelsflottas exempellösa tillväxt efter 1870–71 års krig, vara i stånd att skyndsamt nog, om
än icke utan mycket kännbar inverkan på sin ekonomi, anskaffa transportmateriel både
för en och för två armékårer. Ryssland åter med sin obetydliga och vidt kringspridda
handelsflotta, skulle genast befinna sig i trångmål.
För att hafva utsigt till framgång gent emot en armé, sådan som t.ex. Sveriges nuvarande, måste fienden emellertid icke blott utföra sin första öfverskeppning i så stor
skala som möjligt, för att kunna trygga sin första operationsbas i motståndarens land,
tills erforderliga förstärkningar hunnit anlända, utan också verkställa upprepade transporter, samt förskaffa sig skydd för sina förbindelseströmmar med hemlandet, på hvilkas ostörda fortgång hela fälttågets förlopp i så hög grad beror.
Men det är just den stora transportflottan, som är fiendens ömtåligaste punkt, det
är just de upprepade transporterna till kända utskeppningsplatser, som äro svårast att
skydda, det är just den ständiga förbindelseströmmen öfver hafvet, som lättast kan
störas äfven af ett fåtal örlogsfartyg. Häri hafva vi att söka det förnämsta strategiska
sambandet mellan den försvarandes armé och flotta. Ju större och kraftigare hären är,
desto lättare blir det för flottan att fullgöra sin vigtigaste bestämmelse, så länge hon
ännu eger handlingfrihet. Tillsammans, men icke hvar för sig, utgöra de ett betryggande försvar.
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Af detta samband följer ovilkorligen, att vår flottas fortsatta operationsfrihet snart
sagdt till hvad pris som helst måste tryggas, sedan hon nu inom kort vunnit sådan
styrka, att hon verkligen utgör ett allvarsamt hot mot fiendens transporter öfver hafvet.
Men man har från mer än ett håll, som gör anspråk på auktoritet, velat draga i tvifvelsmål möjligheten för vår lilla flotta att under någon längre tid kunna undvika nederlag eller inspärrning, om hon anfalles af en betydligt öfverlägsen sjömakt. Denna
fråga synes derför vara förtjent af särskild belysning. Vore vår kust så beskaffad som
t.ex. Spaniens och Italiens, skulle det säkerligen, för att hafva säker utsigt att lyckas
härvidlag, kräfvas icke blott talrikare, kraftigare och snabbare fartyg, än hvad vi kunna
hoppas åstadkomma inom den närmaste framtiden, utan också dyrbara anläggningar,
särskildt befästningar med långskjutande, groft artilleri för att kunna hålla fienden på
sådant afstånd från en af våra operationsbaser, hvilken som helst, att våra fartyg i behofvets stund kunde bryta ut, under förhoppning att inom kort finna skydd i en annan
bas – med ett ord uppoffringar, som öfverstege rikets ekonomiska bärkraft.
Helt annorlunda och ojemförligt mycket gynnsammare ställer sig saken för oss, tack
vare våra skärgårdar. Ja, sådan är – och med rätta – uppfattningen bland flottans män;
och hvarje utläggning af skälen till denna uppfattning är åtminstone inför fackmannakretsar numera lyckligtvis öfverflödig. Men äro våra skärgårdar verkligen för ändamålet tillfyllestgörande? Först och främst fordras det, att vi skola kunna verkställa vår
strategiska uppmarsch, d.ä. koncentrera våra fartyg å lämpligt skärgårdsområde. Ega
vi månne grundade förhoppningar att efter ett plötsligt fredsbrott kunna med våra till
Carlskrona förlagda fartyg uppnå t.ex. Östergötlands skärgård? Det spörsmålet måste vi
tyvärr besvara nekande, för så vidt vi icke hafva våra fartyg rustade. Det synes derför
vara oafvisligen af nöden, att vi med det allra snaraste komma derhän, att åtminstone en
del af vår flotta är ständigt rustad. Äfven under så lyckligt förhållande är det dock möjligt för en fiende att förekomma oss. För att trygga våra fartygs strategiska uppmarsch
från Carlskrona, borde icke blott dess vestra utlopp upprensas, utan äfven dess östra.
Och för att tillförsäkra oss ostörda förbindelser emellan Stockholms yttre skärgård och
stationen innanför Oscar-Fredriksborg, vore upptagandet af en kanal genom Moranedet
af oskattbart värde. Vända vi oss till vestkusten, finna vi visserligen befästningar under
anläggning vid Göteborg, tack vare hvilka vi kunna hoppas att våra fartyg, i händelse af
behof, kunna nå Lindholmens docka; men de blifvande befästningarna och minlinierna
torde med fog kunna anses vara alltför mycket tillbakadragna för att här tillräckligt
gynna flottans operationsfrihet. En upprensning af reträttvägarna från Ellelösa och Stigfjordarne skulle i hög grad underlätta densamma. Se vi på Gotland, finna vi i Fårösund,
enligt mångens förmenande, rikets ömtåligaste och af eventuella krigförande på Östersjön mest eftersträfvade punkt. Äro dervarande befästningar tillräckliga att skydda
hamnen? Eller vore det icke välbetänkt att försänka den bredare delen af dess södra inlopp och upprensa det norra, samt sålunda göra hamnen oanvändbar för stormagternas
djupgående fartyg? Då kunde vår flotta äfven här få en ytterst värdefull replipunkt och
tillfällig operationsbas, i hög grad egnad att trygga hennes fortsatta operationsfrihet,
om hon af en eller annan anledning nödgats begifva sig ut från det skyddande skärgårdsområdet. Och slutligen är behofvet af en befäst replipunkt vid Norrlands kust oafvisligt,
om vår flotta med fördel skall kunna operera i Bottniska viken.
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Men alla dessa upprensningar af farleder kräfva ju i sin ordning skydd. Ett pansartorn vid östra inloppet till Carlskrona, en befästning vid Fällström, ett fort vid norra
inloppet till Fårösund, en sjöfästning i Norrland, flankerade minlinier i Bohus skärgård
och dessutom dylika i de båda farleder, som utmynna från Trälhafvet. Kostnaderna
blefve ju oerhörda! Så långt kunna vi icke sträcka våra anspråk! Hvarför icke, då det
gäller bevarandet af vår flottas operationsfrihet, hvilken ju ”snart sagdt till hvad pris
som helst måste tryggas”, på det att vi må blifva i stånd att upprätthålla det strategiska
samband mellan hären och flottan, utan hvilket försvaret af vårt land gent emot en stormakt är hopplöst? Uppoffringarna äro för öfrigt ingalunda afskräckande. Se på Norge!
Hvad har man icke der uträttat i kustbefästningsväg under det senaste årtiondet! Och
må vi väl betänka, att vår nuvarande sjöförsvarsbudget, huru hastigt den än vid sekelskiftet stigit i höjden, ännu icke, trots öfver 13 millioners extra anslag, uppgår till mer
än två tredjedelar af det procenttal af riksbudgeten, som vi under 1850-talet offrade på
vår flotta. Om sjöförsvarsbudgeten bibehållits vid samma förhållande till riksbudgeten, som den egde för 40-50 år sedan, skulle den således nu öfverstiga i 30 millioner,
en summa, som, vid sidan af den sjögående flottans kraf, mer än väl skulle medgifva
utförandet af alla de anläggningar, som här ofvan omnämnts.
I sammanhang mot dessa betraktelser, och då en ganska betydande ökning af flottans personal är af regeringen äskad, torde det vara af intresse att påpeka, hurusom
t.ex. flottans officerskår nu skulle räkna nära 700 löner på aktiv stat, ifall förhållandet
mellan dem och rikets folkmängd vore detsamma som vid vårt senaste fredsslut. Men
under det att allt annat sedan den tiden gått framåt inom vårt fosterland, har flottans
utveckling afstannat eller tidtals gått tillbaka ända till slutet af 1800-talet; och det är
derför, som man i allmänhet känner sig böjd att öfverskatta de senaste årens uppsving.
Utan att göra detta kunna och böra vi dock med tacksamhet erkänna, att vår flottas
framtid nu ter sig i ljusare dager, än hvad fallet varit under mer än en mansålder.
Flera gånger har i denna uppsats berörts det verksamma hot, som en handlingsfri flotta förmår utöfva gentemot tillämnade, stora och upprepade transporter öfver hafvet;
och denna fråga har hittills omtalats, under förutsättning att den kunnat anses på ett
tillfredsställande sätt besvarad och att till och med vår nuvarande försvarspolitik i
erkännansvärd måtto synes vara baserad på det svar på densamma, hvilket här framhållits såsom det rätta. Som emellertid denna fråga på det närmaste sammanhänger
med ”fleet-in-being-principen” och denna princip ingalunda torde vara oomtvistad,
i det att den till och med blifvit bestridd af en så universelt erkänd auktoritet på det
sjöstrategiska området som Mahan, så synes ett närmare ingående på densamma här
vara på sin plats.
”Fleet-in-being-principen” leder som bekant sin upprinnelse från Torrington. Hans
anförande i sitt försvar, då han framlägger orsakerna, hvarför han undvikit strid med
Tourvilles öfverlägsna flotta år 1690, framställer denna princip i klar belysning. ”For
whilst we observe the French, they cannot make any attempt either upon ships or shore,
without running a great hazard; and if we are beaten, all is exposed to their mercy”.
Denna princip har Colomb icke blott på ett mästerligt sätt utlagt, utan derjemte i sina
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afhandlingar öfver ”the conditions under which attacks on territory from the sea succeed or fail” påvisat dess giltighet i alla tider. Och likvisst har denna princip, som
sagdt, rönt gensägelse af Mahan. Denne stöder sig bland annat på förhållandet i Medelhafvet i slutet af 1700-talet, då fransmännen sökte landsätta trupper på Corsika, trots
engelska flottans närvaro, samt äfvenledes på Nelsons uttalade åsigter om saken.
Undersöka vi förhållandet härvidlag, skola vi emellertid genast finna, att det här
icke var fråga om något stort invasionsföretag till fiendeland, utan blott om enstaka
transporter till en ö, der fransmännen egde fasta platser, och hvars befolkning var fientlig mot engelsmännen, samt för öfrigt att trots dessa fördelar icke några transporter
kommo till utförande, fastän de vore planlagda.
Och om vi gå vidare i våra undersökningar, både framåt och tillbaka i tiden, så skola
vi väl finna åtskilliga lyckade transporter, äfven i ganska stor skala, öfver haf, hvilkas
herravälde varit omtvistadt, men deremot möter oss knappast ett enda större invasionsföretag, som verkligen blifvit utfördt mot fiendeland, utan att den anfallande beherskat
hafvet, för så vidt han icke kunnat räkna på att finna stöd bland befolkningen i det anfallna riket eller på annat sätt kunnat frigöra sig från behofvet af tryggade etapplinier
öfver hafvet. Den röda tråd, som genomgår alla sådana undersökningar, utvisar för
öfrigt vid en jemförelse mellan förhållandena numera och under segelflottornas tid, att
medan alla transporter öfver ett fullständigt beherskadt haf blifvit vida lättare, säkrare
och snabbare, så hafva deremot stora truppsändningar till sjös blifvit långt mera äfventyrliga, om motståndaren förfogat öfver en flotta, hvilken, om än underlägsen, dock i
materielt och moraliskt hänseende gjort skäl för namnet ”fleet in being”. För att inse
rigtigheten häraf behöfver man endast erinra sig omöjligheten för Chile att förflytta
kriget in på Perus område, förr än det sista peruanska pansarfartyget den 8 oktober
1879 fallit i Chilenarnes händer, eller den hämmande inverkan, som blotta ryktet om
ett par spanska kryssares närvaro norr om Cuba utöfvade på transporten från Tampa,
fastän det här knappast gällde invasion i fiendeland.

Hafva vi, på sätt i det föregående antydts, så ordnat vår flottas krigsberedskap och så
beredt våra operationsbaser, att flottans strategiska uppmarsch är tryggad, så kunna
vi alltså med full tillförsigt räkna på, att hon, så länge hon verkligen utgör en ”fleetin-being”, tack vare det stöd, hären gifver henne, skall förhindra utförandet af hvarje
invasionsföretag mot vårt land öfver de delar af hafvet, som ligga inom hennes räckvidd, och sålunda till gengäld för brodervapnets stöd bereda det tid, icke blott till mobilisering och uppmarsch, utan också till fortsatt förkofran i kampduglighet. Men här
möter oss en ny stor fråga: huru långt sträcker sig det område af rikets kust, som flottan
sålunda kan anses flankera? Är detta område inskränkt till det, som omgifves af det
skärgårdsband, hvilket sammanhänger med flottans tillfälliga operationsbas? Förvisso
icke. Närliggande öppna delar af kusten äro i lika hög, om icke i ännu högre grad
skyddade; ty att en fientlig transportflotta derstädes skulle kunna tryggas mot nattliga
anfall, är icke tänkbart. Hvad skola vi då förstå med närliggande delar af kusten? Jo,
tydligen alla sådana, till hvilka tillträdet för vår flotta icke kan afskäras.
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Vi kunna sålunda räkna tre skilda delar af kusten, ehuru en fullständig afspärrning
af Ålands haf säkerligen blefve en mycket vansklig uppgift äfven för en betydligt öfverlägsen motståndare, alldenstund den måste pågå oafbrutet under en lång tid. För
den skull blir sannolikheten för vår flotta att kunna flankera äfven Norrlands kust ganska betydande, så snart hon kan räkna på en skyddad replipunkt vid Bottniska viken.
Och denna sannolikhet växer med antalet dugliga stridsfartyg, som tillföras henne.
Annorlunda ställer sig frågan om skyddet af vestkusten. Faran är här visserligen dess
bättre icke så öfverhängande, men likvisst ingalunda utesluten; och grundad anledning
torde derför förefinnas att öfverväga, huruvida det icke skall befinnas nödvändigt att
här återupprätta en örlogsstation, så att vi icke kunna äfventyra, att denna del af vår
kust skulle helt och hållet sakna sjöförsvar.
Man har icke sällan velat hålla före, att en af vår flottas strategiska uppgifter skulle
utgöras af det samband med armén, som är att räkna till bevakning af kusten. Att detta
är en villfarelse, måste dock klart uppfattas. Den spanings- och bevakningstjenst, som
våra kryssare hafva att upprätthålla, eger rum för att sätta flottan i stånd att nå sitt
operationsföremål, icke hären sitt. Ty hvarthän skulle det väl leda, om en eller annan
arméfördelning satte sig i rörelse för att möta en förestående landstigning på grund
af inkomna uppgifter om att en stor transportflotta varit synlig till sjös, styrande mot
någon viss punkt af kusten? Låtom oss antaga, att transportflottans kurs blifvit felbedömd på ett halft streck. Hvilken skillnad i anfallspunktens läge kan icke härigenom
uppstå! Och hvad hindrar för öfrigt transportflottan att ändra kurs eller företaga snart
sagdt hvilken skenmanöver som helst? En med eller utan anlitande af jernvägar igångsatt större truppförflyttning kan deremot icke lika hastigt inställas eller rättas efter
omständigheterna. Förvirring och kanske oersättlig tidsförlust skulle blifva följden.
Arméens rörelser för att från sina centralställningar möta en öfver hafvet kommande
invasion få icke taga sin början, förr än man erhållit visshet om utskeppningsorten.
Detta är en princip, som man fastslagit till och med i ett land med så få och så nära
hvarandra belägna anfallspunkter på kusten som Holland.
Det strategiska sambandet mellan flottan och hären är för hela försvaret så betydelsefullt, att det icke får i någon mån störas genom belastning med inbillade tjenster. Ja,
upprätthållandet af det ofvan afhandlade sambandet gentemot invasionsföretag öfver
hafvet är af så utomordentlig vigt, att det för närvarande och intill dess att flottans
styrka vunnit en betydande ökning, måste i allt för stor omfattning inkräkta på en annan, ytterst vigtig uppgift, som fosterlandet har rättighet och skyldighet att ställa på
sin flotta, nemligen förhindrandet af en långvarig handelsblockad af rikets förnämsta
hamnar. Denna uppgift utgör en annan sida af det stora strategiska sambandet emellan
flottan och arméen, men en sida, hvars djupt ingripande betydelse man hos oss tyvärr
icke tillräckligt uppskattat, ehuru dess fullföljande är ett lifsvillkor för hela rikets ekonomi. Särskildt inom landtmilitära kretsar torde denna uppgift vara ytterst litet beaktad – och dock återverkar dess mer eller mindre lyckliga lösning i ofantligt hög grad
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just på härens förmåga att fylla sitt värf, hvadan sålunda landtförsvaret äfven af denna
orsak blir i väsentlig mån beroende af flottan.
Högst anmärkningsvärdt är emellertid, att å andra sidan flottans förmåga att fullfölja
ifrågavarande uppgift är helt och hållet oberoende af hären – oberoende af dess styrka
såväl som af dess operationer. Väl har man velat göra gällande, äfven från ett läger,
som har anspråk på stor sakkännedom, att vår flotta icke skulle ega någon af hären
oafhängig uppgift; men detta har varit ett förbiseende af den ofantliga inverkan, som
afskärandet af våra förbindelser med utlandet skulle medföra på vårt ekonomiska välstånd, och följaktligen äfven på vår förmåga att fullfölja ett krig, icke blott till sjös, utan
ännu mera till lands. Ju mera vårt beroende af utlandet växer, desto nödvändigare blir
det, att vår flotta sättes i stånd att förhindra en blockad af våra vigtigaste stapelstäder.
Och detta beroende har under de senaste årtiondena mångdubblats. Inom kort skall
värdet af vår årliga handelsomsättning öfver hafvet komma att öfverskrida milliarden.
Denna höga summa fordrar en försäkringspremie, stor nog att skapa ett betryggande
skydd för handelns fortgång, åtminstone under neutral flagga. Äfven af denna anledning torde behofvet af en örlogsstation vid rikets vestkust vara oafvisligt.

En annan fråga, som visserligen icke omedelbart berör det strategiska sambandet mellan flottan och hären, men som dock är gemensam för dem båda, synes mig i denna
öfversigt icke böra lemnas å sido, enär den icke blott är af största betydelse för vårt
lands försvar i dess helhet, utan derjemte genom motioner vid innevarande riksdag
blifvit aktuel. Den gäller ju ingenting mindre än en omorganisation af landt- och sjöförsvaret på den rena värnpligtens grund. En sådan omorganisation är, såsom man
långt före detta uttalat, en med naturnödvändighetens lag framgående följd af 1892 års
urtima beslut.
Ingen torde heller numera bestrida, att icke en ren värnpligtsorganisation, hvad landtförsvaret beträffar, skall medföra utomordentligt stora fördelar, icke blott ökad styrka,
homogenitet och reda, utan också i förhållande till effektiviteten ringare kostnad. Hvad
åter sjöförsvaret vidkommer, är förhållandet i mångt och mycket annorlunda. Icke så,
som skulle flottan för sin del sakna behof af utsträckt öfningstid för sin beväring, men
deremot i den mening, att sjöförsvarets personal icke torde kunna i större utsträckning
än hittills organiseras på värnpligtens grund, för så vidt icke en flerårig öfningstid för
beväringen genomfördes. Kongl. Maj:ts proposition till innevarande riksdag rörande
organisationen af flottans stampersonal bör icke i något afseende kunna röna inflytande
af det blifvande stora organisationsförslaget, emedan behofvet af utbildad stampersonal eller förhandsmän icke lärer kunna nedbringas under det nuvarande, äfven om
beväringens öfningstid skulle utsträckas till 12 månader.
Deremot skulle en sådan utsträckning af öfningstiden uppenbarligen i andra hänseenden medföra fördelar, som för rikets trygghet voro oskattbara. Dels måste en längre
öfningstid skapa långt bättre utbildade akterhandsmän, dels och framför allt skulle
flottans krigsberedskap härigenom i ofantlig hög grad ökas. Ty då det icke gerna låter
tänka sig, att flottans beväring ånyo skulle erhålla en stor del af sin utbildning under
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tjenstgöring i land, blefve det ju nödvändigt, att ett ganska betydligt antal af flottans
fartyg hölles krigsrustade året om eller åtminstone under större delen af året. Och härigenom skulle vi hafva uppnått ett af de ofvan berörda önskemål, hvilkas stora betydelse för flottans förmåga att fylla sin uppgift ligger i öppen dag.
Äfven på härens förmåga att fylla sin uppgift, på dess ostörda mobilisering och strategiska uppmarsch, återverkar flottans krigsberedskap.
Den förestående omorganisationen af vårt försvar ”på den rena värnpligtens grund”
– ty att vi hunnit så långt, bör man med visshet kunna hoppas – har således medelbart ett högst betydelsefullt inflytande på det strategiska samband, mellan rikets båda
försvarsgrenar, hvars hufvuddrag jag här sökt skildra och på hvars upprätthållande
Sveriges framtid i så hög grad beror.
Stockholm i Februari 1900.
		

H. Wrangel.
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Strategi och fartygsbyggnad
Nedanstående uppsats, som af undertecknade utarbetats under Juni 1901, inlämnades hösten samma
år till Kongl. Örlogsmannasällskapet och förklarades vara värd belöning med silfvermedalj. På den
grund att Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 14 Juni 1901 tillsatte en kommitté med uppdrag att
afgifva betänkande m.m. rörande nyanskaffning av sjökrigsmateriel, och då ämnet för vår uppsats
till en del kunde anses sammanfalla med nämnda kommittés uppdrag, uttalade vi vid inlämnandet af
täflingsskriften den önskan, att densamma ej måtte offentliggöras. Sedan nämnda kommitté genom
sitt den 9 November 1901 afgifna och genom utdrag 1902 offentliggjorda betänkande framhållit sina
åsikter, med hvilka våra uttalanden i det stora överensstämma, hafva vi funnit skäl icke längre förefinnas emot täflingsskriftens publicernde. Efter framställning från undertecknades sida har också
Kongl. Örlogsmannasällskapet beslutat, att täflingsskriften ”Strategi och fartygsbyggnad” skall införas i Sällskapets tidskrift, oss dock medgifvet att företaga någon redigering och göra behöfliga
tillägg, hvilka för bibehållandet af uppsatsens ursprungliga karaktär blifvit i form av noter.

Den strategiska grund, enligt hvilken vårt försvar är afsedt att verka, är defensiv. Det
vill med andra ord säga, att vi afse ett förhindrande av fiendens offensiv och, hvad särskildt flottan beträffar, ett förhindrande af de fientliga företag, som gå ut på att vinna
herravälde öfver de oss omgifvande hafven. Kan vår flotta fylla denna uppgift, så fyller hon i och med detsamma, äfven alla de särskilda uppgifter, hvilka efter ett skedt
krigsutbrott tillfalla henne, såsom afvärjande af landstigningsförsök, skydd mot handelsblockad och skydd mot brandskattning. För att kunna fylla dessa viktiga uppgifter
kräfver flottan:
1) tillräcklig effektivitet i afseende på såväl materiel som personal, och
2)

sådana dispositioner, hvilka i största mån tillåta flottan att från första början äga och
under krigets lopp behålla operationsfrihet.

Med operationsfrihet förstå vi möjligheten för flottan att med tillräcklig styrka kunna
möta fienden, hvarhelst denne än anfaller våra kuster. De strategiska dispositionerna
blifva naturligtvis för hvarje land i hög grad beroende af landets geografiska läge.
Hvad särskildt vårt land beträffar, så omgifves det af ett haf, hvilket tydligt kan uppdelas i trenne områden – bäcken – nämligen Bottenhavet, Östersjön och Kattegatt. Under
ett eventuellt krig får intet af dessa områden lämnas oberört av flottans verksamhet.
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Då våra sjöstridskrafter gifvetvis komma att i materiellt hänseende vara fiendens
underlägsna, är det för oss af vikt att hålla våra hufvudkrafter samlade, på de att de må
kunna framgångsikt flankera våra kuster. Men, då de geografiska förhållandena möjliggöra ett afspärrande af hafvet vid tvänne ställen (Kvarken och Öresund), då kustens
utsträckning försvårar eller kanske omöjliggör för oss att med dessa samlade hufvudkrafter i tid kunna uppnå varje hotat punkt och då vidare det alltid blifver oss svårt att
genom spaning utröna, mot hvilket område af kusten fienden ämnar rikta sitt hufvudanfall, så synes det nödvändigt att förutom nämnda hufvudkrafter äfven avdela särskilda sjöstridskrafter, som eljest skulle ensamt tillfalla hufvudkrafterna – ”kustflottan”. Uppgifterna för dessa särskilda stridskrafter – sektionseskadrar– blifva följande:
att effektivt försvara det dem anförtrodda området mot mindre fiendtliga stridskrafter,
att uppehållande och till kustflottans ankomst försvara nämna område mot större
stridskrafter,
att för kustflottan underlätta inträngandet i respektive sektionseskaders eget bäcken
samt slutligen
att i detta bäcken uppträda gemensamt med kustflottan.
Man får dock icke tänka sig sektionseskadern ständigt bunden till sitt eget bäcken, ty,
så snart det politika och strategiska läget blifvit bestämdt, kan det ju tänkas, att denna
eskaders verksamhet inom eget område ej är behöflig och att eskadern därför bör förenas med och uppgå i kustflottan.
Efter denna indelning af våra sjöstridskrafter i en hufvudgrupp –”kustflottan” – och
underordnade grupper – ”sektionseskadrarne” – afsedda till försvaret i de tre ofvan
nämnda bäckena, följer frågan om dessa sjöstyrkors närmare gruppering i och för vinnande af de största möjliga strategiska fördelar redan från krigets början.
De strategiska hufvudgrundsatser, hvilka böra vara bestämmande för kustflottans
förläggning, kunna sammanfattas i fyra punkter:
1)

kustflottan bör vid krigets början vara förlagd till ett område, hvilket medgifver
flottan största möjliga operationsfrihet;

2)

kustflottan bör vid krigsutbrottet vara förlagd centralt i förhållande till den kust, hon
är afsedd att skydda;

3)

kustflottan bör vidare befinna sig inom det kustområde, mot hvilket ett fiendtligt
landstigningsföretag kan för landet medföra de farligaste följderna;

4)

kustflottans läge bör slutligen bestämmas af de fiendtliga operationsbasernas belägenhet i förhållande till vår egen kust dvs. vara frontalt i afseende på den farligaste
och sannolikaste fiendens primära operationsbaser.

Om vi nu granska beskaffenheten och utsträckningen af vår egen kust samt läget hos
närmaste stormakts operationsbaser, finna vi, att Stockholms skärgård är det område, hvilket bäst uppfyller ovan nämnda fordringar. Där bör således kustflottan vid ett
krigsutbrott befinna sig.
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För sektionseskadrarnes gruppering inom respektive bäcken gälla i stort sedt samma
strategiska grundsatser, som blifvit framställda för kustflottan angående operationsfrihet och central belägenhet.
Hvad först sektionsförsvaret i Bottenhafvet beträffar, så äger Norrlandskusten i
skärgården vid Ångermanälfvens mynning ett område, som i ganska vidsträckt mån
medgifver operationsfrihet åt dit förlagda sjöstridskrafter, och hvilket område därjämte är centralt beläget i förhållande till kustens utsträckning.
Samma fördelar, som Ångermanälfvens mynning erbjuder Norrlandskusten, erbjuder Göteborgs skärgård åt Vestkusten. Skälen att detta skärgårdsområde förlägga
Vestkustens försvar förstärks vidare af det förhållande, att detta försvar härstädes är i
närmaste hand att skydda Göteborg – Sveriges viktigaste infartsort.
Hvad slutligen Östersjön angår, så äger detta bäcken i högre grad än de två nyssnämnda själva kustflottan till sitt skydd, hvarjämte man kan förutsätta, att kustflottan
icke lämnar detta haf förr än visshet erhållits, att fienden icke därstädes ämnar utföra
sina hufvudoperationer. Vidare framstår vikten af, att försvaret inom Östersjön grupperas med hänsyn af kustflottans förnämsta operationsbas, Stockholms skärgård, och
Carlskrona. Dessa förhållanden verka därhän, att fordran, på central belägenet måste
frångås på tvänne eskadrar – en till Stockholms skärgård och en till Carlskrona.
I enlighet med det föregående kommer således våra sjöstridskrafters fördelning att
blifva följande
1) kustflottan och
2) sektionseskadrarne, hvilka äro:
		Norrlandseskadern,
		Göteborgseskadern,
		Stockholmseskadern, och
		
Carlskronaeskadern
Vi öfvergå nu till en granskning af dessa olika gruppers hufvuduppgifter efter ett skedt
krigsutbrott.
För kustflottan blifva dessa följande:
1) Vid landstigningsförsök skall kustflottan vid lämplig tid och på lämplig punkt med
samlad kraft anfalla transportflottan. Detta är kustflottans och det defensiva sjöförsvarets viktigaste uppgift. Till denna uppgift måste kustflottan sparas, äfven om
man därigenom måste förbise andra mindre viktiga uppgifter och äfven om man
därigenom utsätter sig för opinionens, dvs. pressens klander. Det är tydligt, att detta
sparande av kustflottan icke får drifvas längre, än hvad den defensiva strategien
tillåter, ty när kustflottans viktigaste operationsföremål kan anfallas, måste offensiv
tagas, äfven om kustflottans tillvaro därigenom sätts på spel.
2)

I händelse af en handelsblockad, hvilken endast kan hafva till ändamål att utöfva ett
tryck på landets tillgångar och således ej är omedelbart inverkande på landets själfständighet, får kustflottans verksamhet ej drifvas längre, än att flottan fortfarande
är i stånd att fylla sin förut nämnda viktigaste uppgift. Som emellertid en handelsblockad kan taga en sådan omfattning, att landets ekonomi däraf blir allvarsamt
lidande, måste kustflottan alltid vara beredd att offra delar af sin styrka för att med
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våld afvisa blockaden. Härvid böra dock rikets och ej enstaka privata handelsförbindelsers intressen vara bestämmande.
3)

Vid brandskattning, som endast medelbart utöfvar ett tryck på landet genom den
skada, och de förluster, hvilka åsamkas vissa kustorter, blir kustflottans verksamhet
mera inskränkt, än hvad fallet är i händelse av handelsblockad. Ty brandskattningsföretag måste antagas vara af så öfverraskande och hastig natur, att de försvarskrafter, hvilka skola kunna afvärja dylika krigsföretag, måste befinna sig helt nära den
hotade orten.
Tydligt är däremot att kustflottan jämte de längs kusten fördelade sektionseskadrarne genom sin belägenhet i hög grad inskränka antalet af de orter, hvilka kunna
af fienden medelst brandskattning åtkommas.
Dessutom bör här påpekas, att flere af våra större kustorter stå i begrepp att förskaffa sig eget försvar mot brandskattning i form av minlinier med flankeringsbatterier,
hvilket lokalförsvar inom en ej allt för långt aflägsen framtid ytterligare kan tänkas
blifva förstärkt medelst undervattensbåtar.

Sektionseskadrarnes allmänna uppgifter hafva redan i det föregående blifvit berörda.
Norrlands- och Göteborgseskadrarnes särskilda uppgifter blir att inom eget område
upptaga den uppgift, som för kustflottan gäller för rikets hela kust. Stockholms-eskadern skall förhindra fiendens inträngande i vårt strategiskt viktigaste skärgårdsområde
och Carlskrona-eskadern skall skydda Blekinge skärgård och Carlskrona etablissement. Därest kustflottan afgått till annat bäcken än Östersjön, utvidgas de tvänne sistnämnda sektionseskadrarnes verksamhet till hela Östersjökusten.
Till grund för kustflottans och sektionseskadrarnes verksamma uppträdande ligger
kännedomen om fiendens företag och rörelser. Framgången af egna företag är ofta
beroende af en omfattande men framför allt riktig kunskap om fienden dvs. den är
beroende af en verksam spaning.
Man kan uppdela spaningen i fem grupper:
1) att iakttaga fiendens hamnar,
2)

att hålla känning med en utlupen fientlig flotta,

3)

att bilda en ”skärm” för egna rörelser,

4)

att inom ett visst område uppsöka en fientlig flotta och

5)

att observera ett gifvet pass – ett visst område för fiendens genomfart.

Man får icke tänka sig ett vaktande af en fientlig hamn så enkelt och lätt utfördt, som
mången föreställer sig, ty en intelligent fiende med öfverlägsna stridskrafter skall
säkerligen förstå att motsätta sig dylika företag och hålla sin kust fri från våra spaningsfartyg. Vår sannolika underlägsenhet i spaningskrafter omöjliggör således för oss
denna art af spaning.
Förhållandet blir detsamma vid försök att hålla känning af en utlupen flotta eller att
bilda skärm för egna operationer.
Detta – att bilda skärm för egna operationer – afser underlättandet af sådana företag,
som att förena olika delar af egen styrka eller att osedd nå en operationsbas. Härvid är
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likväl att märka, att om vi också icke med fartyg kunna åstadkomma en dylik skärm,
så äga vi dock i våra skärgårdar en naturlig sådan.
Af det anförda framgår, att vår spaning bör inskränkas till de i punkterna 4) och 5)
framställda uppgifterna.
Vi hafva nu i största korthet angifvit de uppgifter, som strategien ålägger vårt sjöförsvar. Den materiel, som vår flotta bör äga är till egenskaper, indelning och styrka
beroende af dessa uppgifter, dvs. i första hand af strategien.
Då flottan gifvetvis kan tvingas att lösa sina uppgift genom strid med fiendens slagflotta, måste den äga fartyg, hufvudsakligen afsedda för artilleristrid. Vi vilja således
först söka utreda frågan angående den för oss mest lämpade pansarfartygstypen för att
sedan undersöka, hvilka öfriga fartygstyper äro för oss erforderliga.
Härvid är först att märka att dels kostnadshänsyn och dels möjligheten att draga
fördel af våra skärgårdar tvinga oss att stanna vid ett visst maximaldeplacement. Å
andra sidan fordrar politiken, att våra pansarfartyg icke äro eventuella fientliga kustförsvarsfartyg underlägsna. Som exempel å dylika kustförsvarsfartyg kunna vi nämna:
Odin (Tyskland) 2800 tons;
Admiral Oushakoff (Ryssland) 4100 tons
Strategien fordrar, att våra fartyg skola äga möjlighet att undvika strid med fiendens
slagskepp, dvs. att de gent emot dessa skola äga öfverlägsenhet i fart, samt att de skola
under hvilka värderleksförhållanden som hälst kunna uppträda i de oss omgifande hafven. Taktiken kommer slutligen med den fordran, att våra fartyg så vidt möjligt är
skola i något taktiskt hänseende vara jämngoda med eller hälst öfverlägsna fiendens
slagskepp. Dessa äro i första hand de förhållanden, som verka bestämmande på deplacementets begränsning.
För att belysa den förut påpekade nödvändigheten för våra pansarfartyg att undvika
strid med fiendens slagskepp och för att utreda, i hvilka taktiska afseenden de särskildt
böra utvecklas, vilja vi här nedan framställa de offensiva och defensiva kraftförhållanden, hvilka uppstå vid strid i fritt farvatten mellan någon av våra nyaste pansarbåtar
t.ex. Äran och ett modernt utländskt slagskepp.1 Bestyckning och bepansring m.m. å
fartygen framgå av följande tabeller
”X”
Deplacement 15000 tons
Fart 18 knop
Bestyckning:
4 st 30,5 cm kanoner
12 st 15 cm kanoner
(16 st 76 mm kanoner)
(12 st 47 mm kanoner)
4 st sidoundervattenstuber

”Äran”
Deplacement 3700 tons
Fart 17 knop
Bestyckning:
2 st 21 cm kanoner
6 st 15 cm kanoner
(10 st 57 mm kanoner)
2 st sidoundervattenstuber
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”X” bepansring 2

”Ärans” bepansring 2

Af dessa tabeller framgår – hvilket ju ock är helt naturligt – att Äran är motståndaren
underlägsen i bestyckning och pansar. Praktiskt taget är däremot dess fart nästan jämngod med motståndarens.
Det största antal pjäser, som Äran kan använda mot X utgör:
2 st 21 cm kanoner
3 st 15 cm kanoner
(5 st 57 mm kanoner)
Mot dessa kan X ställa:
1

2

4 st 30 cm kanoner
6 st 15 cm kanoner
(8 st 76 mm kanoner)
(6 st 47 mm kanoner)
Denna jämförelse är dock icke tillfyllest, ty det är kanonernas kraft i förhållande till
pansarets styrka, som vid beräkningar af detta slag måste vara gällande. Genom att
anställa jämförelser mellan relationslinjer, som approximativt framställa genomträngningsförmågan i smidt järn hos ifrågavarande fartygs svåra och medelsvåra artilleri
kommer man till ett riktigare resultat. Till grund för kommande slutledningar hafva lagts de relationslinjer, hvilka angifva genomträngningsförmågan vid 650 anslag.
1. Sedan detta exempel blifvit uppställdt, har genom införandet af pansarbrytade projektiler af ny
konstruktion kanonens genomträngningsförmåga blifvit högst betydligt ökad. Särskildt inom vårt
land har utvecklingen i detta afseende varit av mycket stort betydelse. Emellertid torde det anförda
exemplet, ehuru till sina värden ej längre af sista datum, dock gifva de relativa mått, som erfordras
för de slutledningar, hvartill vi önskat komma.
2. Allt pansar antagas hafva ett relativt värde af 2,4.
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Relationslinjerna för normalt anslag lämna visserligen en praktiskt taget lika rättvis
jämförelse, men förvränga likväl bilden av det hela.
Vi vilja först jämföra de grofva kanonerna och erfara då, hurusom X:s 30 cm kanoner på största stridsafstånd genombryta allt pansar å Äran. Detta fartygs 21 cm kanoner
kunna däremot först på 2200 meter göra sig gällande mot 15 cm kanonernas kasematter och pansardäcken, hvilka senare till sin sluttande del antagits äga dubbelt så stor
motståndskraft, som vertikalpansar af samma tjocklek. Först på 450 meter kunna de
genomtränga X:s rörliga 30 cm torn, men detta är ju ett afstånd, som icke tillhör artilleristriden. X:s citadell kan ej på något afstånd genomträngas af våra 21 cm kanoner.
Betrakta vi nu 15 cm kanonernas verkan, så finna vi, att Äran på 1800 meter hotas
till sina fasta 15 cm kanontorn och pansardäck samt på 1000 meter till sina rörliga 15
cm kanontorn, medan X:s pansar ej kan genomträngas på något avstånd.
Att utkämpa en ren artilleriduell med motståndare som X synes på grund av hvad
som blifvit anfördt innebära betydande risk för fartyg av Ärans klass. Ofvanstående
utredning kan äfven anses gifva vid handen, att vi gent emot fiendens slagskepp måste
frånsäga oss den taktiska jämlikheten i artilleri. Det uppstår således i första hand för
oss att antingen söka uppnå jämlikhet i bepansring eller öfverlägsenhet i fart. En jämlikhet i bepansring hos fartyg af ungefärligen den skillnad i deplacement, hvilken finnes hos ofvan jämförda typer, innebär en afsevärd fartskillnad till det mindre fartygets
nackdel, allt under förutsättning att kanonantalet å det senare icke reduceras i väsentlig
grad. En sådan underlägsenhet i fart skulle kanske göra det omöjligt för oss att vid behof uppnå vårt hufvudoperationsmål – fiendens transportflotta. Det synes därför mera
tillrådigt att söka öfverlägsenhet i fart, hvarigenom det gives oss utsikt dels att nå
ofvan nämnda operationsmål, dels att undandraga oss afgörande strid med fiendens
slagflotta. Öfverlägsenhet i fart har äfven den betydelsen för våra fartyg, att de, i den
händelse vi för lösandet af våra uppgifter nödgas inlåta oss i strid, kunna koncentreras
mot ett mindre antal af fiendens slagskepp, hvilka, ehuru skyddade till sin flytbarhet,
sålunda blifva utsatta för öfverlägsen eld.
Genom ökad torpedutrustning skulle vi i andra hand kunna vinna en taktisk jämlikhet, hvilken i synnerhet torde kunna blifva af stor betydelse vid en genombrytning.
Det kan förefalla mången allt för anspråksfullt att af våra fartyg begära öfverlägsenhet i fart, och vi påpeka därför att härvid endast afses öfverlägsenhet gent emot
fiendens slagskepp. Denna fart torde kunna erhållas:
1)

genom förbättrade konstruktionslinjer

2)

genom ökning av deplacementet

Öfriga medel såsom minskning af pansar, kanonantal och kalibrar beröra vi ej här, då
sådana medel icke få användas för vinnande af strategiska ändamål, när det är fråga
om pansarfartygen.
Den typ, som för våra förhållanden och för fyllandet af de för flottans ”slagskepp”
angifna uppgifterna synes vara lämpad är vår ”l:sta klass pansarbåt” med de förändringar, som betingas af ofvanstående villkor. Vi afse således endast en utveckling,
icke en omkastning. Utvecklingen, hvad tontalet beträffar, kan efter en jämförelse med
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andra mariners kustförsvarsfartyg anses leda till ett deplacement af cirka 4500 tons
eller något däröfver.
För de fartyg, som endast afses för ett lokalt kustförsvar (t. ex. Förenta staternas Arkansas, Danmarks Skjold och Hollands Reinier Claeszen) har farten mindre betydelse,
men däremot artilleri och pansar desto större. Det skulle således kunna synas, som
om vårt skärgårdsförsvar vore i behof af ett dylikt pansarfartyg och skäl härför finnas
visserligen, men då det för våra förhållanden aldrig kan vara tillrådligt att hålla tvänne
slag af pansarfartyg, hänvisas vi att för det direkta skärgårdsförsvaret använda äldre,
kustflottan förut tillhörande pansarfartyg3.
Efter att helt kort hafva berört frågan om pansarfartygstyper, vilja vi nu öfvergå till
spaningsfartygen och påpeka då först, att man bland dessa skiljer på:
l)

spaningsfartyg med stridsvärde (kryssare) och

2)

spaningsfartyg med hög fart men till följd däraf utan nämnvärdt stridsvärde
(jagare m.fl.).

Därjämte erinras, att vi måste afsäga oss den art af spaning, som går ut på att sträcka
sin verksamhet till fiendens kuster och hamnar. För den spaning, som vi förut angifvit
såsom för oss möjlig och nödvändig, fordras fartyg af båda ofvan angifna slag. Kryssaren är nödvändig, dels för att spaningstjänsten skall blifva kontinuerlig och dels för
att fienden ej skall kunna undandrifva de spanande fartygen utan att därför behöfva
använda stor kraft. Spaningsfartygen utan nämnvärdt stridsvärde (jagare m.fl.) äro behöfliga, dels för att med en kryssare som stöd utföra snabba rekognoseringar mot fiendens kust och dels för att underhålla förbindelsen med egen hufvudstyrka, antingen nu
detta sker omedelbart eller förmedelst signalstationer.
De fordringar, som kunna ställas på den forsta gruppen spaningsfartyg, äro följande:
a)

att de äga ett deplacement och en konstruktion, som gifva dem en sjöduglighet,
tillräcklig för att äfven under svåra förhållanden kunna under längre tid uppträda i
de vårt land omgifvande hafven;

b)

en tillräcklig fart för att kunna undvika strid med fiendens slagskepp och pansarkryssare;

c)

en tillräcklig kolkapacitet.

Att uppställa en bestämd norm för denna kolkapacitet är synnerligen vanskligt, och
olika sätt kunna användas för beräkning af densamma. Vi hafva i detta fall tänkt oss
följande beräkningsgrund. Kryssaren skall kunna med användande af högsta fart utan
forcering gå från den ena till den andra af vårt lands från hvarandra mest aflägsna
operationsbaser, därefter utgå till ett spaningsläge för att därstädes kunna med användande af ekonomisk fart uppehålla sig omkring en vecka och slutligen kunna återigen
3. Vi hafva vid redigerandet af uppsatsen ansett oss böra jämka på detta uttalande så till vida, att
vi ej önska stämpla det som ”ej tillrådligt” att hålla tvänne slag af pansarfartyg. Det synes oss vid
närmare eftertanke, som om man efter den tidpunkt, då kustflottan uppnått en betryggande styrka,
gjorde klokt uti att för skärgårdsförsvaret bygga starkt bepansrade och starkt bestyckade fartyg med
åsidosättande af farten. Dessa fartyg skulle otvifvelaktigt blifva af långt större värde för skärgårdsförsvaret än de äldre från kustflottan utrangerade pansarfartygen. Vi förmoda att deras typ närmst
skulle kunna karaktäriseras som en utveckling af ”monitorn”.
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med högsta fart därifrån afgå till närmaste operationsbas. Först härefter får kolning
blifva nödvändig. Om vi antaga Göteborg och Ångermanälfvens mynning som våra
från hvarandra mest aflägsna operationsbaser, gifver oss föregående beräkningsgrund
en erforderlig approximativ aktionsradie af 6 000 distansminuter4).
d) Kryssarne skola vidare äga en bestyckning och bepansring, som möjliggör gynnsam strid med fiendens pansardäckskryssare, och slutligen
e)

en torpedutrustning, som gifver kryssaren jämlikhet i ett vapen gent emot fientliga
pansarkryssare och slagskepp.

Om de uti de två sista punkterna framställda fordringarne uppfyllas, erhåller kryssaren
gent emot en transportflotta nära nog samma värde som ett slagskepp.
Vi anse, att en för våra förhållanden lämpad kryssare bör konstrueras på grund af
ofvan nämnda fordringar. Att för densamma precisera ett visst deplacement låter sig
naturligtvis icke göra, men på grund af jämförelser med egenskaperna hos andra mariners pansarkryssare och kryssare torde man kunna beräkna detsamma till omkring
4 000 tons.
Angående spaningsfartygen utan nämnvärdt stridsvärde vilja vi framställa följande
hufvudfordringar:
a) hög fart,
b)

sjöduglighet,

c)

god torpedutrustning och

d)

ett mot torpedbåtar lämpligt artilleri.

Dessa fartyg hafva – af hvad typ de än må vara – vid anfall mot en transportflotta i
hufvudsak icke annat värde än det, som torpedutrustningen skänker dem.
Till hjälp vid valet af en typ inom sistnämnda slag af spaningsfartyg vilja vi här
anföra några utländska mindre fartyg med hög fart. Sådana äro:
de nyaste franska torpedbåtarne om 90 tons och 24 knop;
de amerikanska sjögående torpedbåtarne om 160 tons och 26 knop;
den österrikiska Magnet på 510 tons och samma fart;
de sista tyska divisionsbåtarne på 350 tons och 27 knop samt
de engelska jagarne om 400 tons och 30 knop.
Gifvet är att för denna art af fartyg har farten den största betydelsen, hvarför bland nu
omnämnda typer företrädet måste lämnas åt jagaren. Denna fartygstyp äger därjämte
en jämförelsevis god sjöduglighet, men medför å andra sidan olägenheten af betydlig
kostnad. Inom mindre mariner är det därför helt naturligt, att man står tvekande i
valet mellan att för samma kostnad anskaffa ett mindre antal jagare eller ett mångdubbelt större antal sjögående torpedbåtar. Genom anskaffande af jagare vinner man i
spaningstjänsten, genom anskaffande af torpedbåtar vinner man i defensiv kraft. Då,
såsom i det föregående blifvit antydt, tyngdpunkten af spaningstjänsten bör förläggas
till kryssarne, kunna i spaningen deltagande torpedbåtar hos dessa kryssare alltid finna
4.

Siffran höjd.
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nödvändigt stöd. Genom befintligheten af dessa stödjepunkter kunna torpedbåtarne i
viss grad fylla de mera själfständiga jagarnes uppgifter, men kunna aldrig betraktas
som själfständiga spaningsfartyg. De sakna därjämte förmågan att under längre tid
rida ut hårdt väder till sjöss. Man kan således icke motsätta sig jagarens införande
i vår marin, därest blott typen införes i tillräckligt antal, ty enstaka jagare äro af
ett tvifvelaktigt värde. Jagaren blir för oss i motsats till för stormakterna, som äga
möjlighet att anskaffa dylika fartyg till långt större antal, än hvad vi kunna, i första
hand ett spaningsfartyg och får ej i förtid riskeras genom utförande af torpedbåtens
tjänst. Då en stor marin kan förutsättas årligen sjösätta ett långt större antal jagare
än vi, har den också lättare att tillgodogöra sig de senaste rönen för denna fartygstyps fulländning. Det är farten, som för dessa fartyg i deras nuvarande skick har den
största betydelsen och vi måste således förutsätta, att många af fiendens jagare i detta
afseende komma att vara äfven våra nyaste båtar öfverlägsna. Det vore sålunda oklokt
att med stormakterna i detta fall upptaga en farttäflan – en täflan, som för oss skulle
blifva alltför dyrbar. I stället bör som norm för våra jagare sättas en fart, öfverlägsen
hvarje fientlig kryssares och därjämte en artilleriutrustning, kraftigare än den fientliga jagarens.
Efter att hafva i det föregående påpekat möjligheten af att använda torpedbåten som
spaningsfartyg, öfvergå vi nu till torpedbåtens användande i den tjänst, för hvilken
denna fartygstyp omedelbart har blifvit skapad. Fartyg, uteslutande afsedda för torpedstrid, hafva i stort sedt följande strategiska uppgifter:
l)

en biträdande uppgift, nämligen att underlätta egna styrkors operationer, dels
indirekt genom det hot, som deras närvaro innebär, dels direkt genom taktisk offensiv;

2)

en själfständig uppgift vid det omedelbara kustförsvaret såsom störande af en handelsblockad, förhindrande af fientliga sjöstridskrafters försök att fästa sig i skärgården eller anfall å de fientliga stridskrafter eller den transportflotta, som lyckats
närma sig våra kuster.

Häraf framgår, att man af torpedbåten kan fordra ett uppträdande under två väsentligt
olika förhållanden:
1)

dels i öppen sjö, och

2)

dels i eller i anslutning till skärgården.

Att under dessa båda förhållanden använda samma torpedbåtstyp, vore ju icke omöjligt, men då den sjögående torpedbåten fordrar ett större deplacement – och därmed äfven större kostnad – än hvad som fordras för skärgårdstorpedbåten, är det i första hand
af ekonomiska skäl fördelaktigt att begränsa den senare till ett mindre deplacement.
Praktiska skäl fordra emellertid, att den sjögående torpedbåtens tontal ej omöjliggör ett
uppträdande i skärgård dvs. ett upptagande äfven af den mindre torpedbåtens uppgifter
och att skärgårdstorpedbåtens tontal tillåter ett uppträdande äfven utanför skärgården,
då nämligen förflyttning från ett skärgårdsområde till ett annat måste kunna verkställas. Således fordra vi af de båda typerna, att de till en viss grad kunna fylla hvarandras
uppgifter.
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Skillnaden i de båda typerna ligger hufvudsakligen i deplacementet och därigenom
äfven i sjöduglighet och fart; den taktiska offensiva kraften, hvad torpedvapnet beträffar, torde i allmänhet blifva densamma.
Torpedbåtens tjänst i öppen sjö kommer i de flesta fall att förenas med den därstädes
opererande flottan, då nämligen torpedbåten måste använda denna som bas och som
skydd mot fientliga jagare. Den sjögående torpedbåten bör vara så stor, att den utan fara
för skrof, maskiner och pannor m.m. kan i öppen sjö taga sig fram i hårdt väder. Härigenom begränsas den sjögående torpedbåtens deplacement nedåt. Uti det föregående
är påpekadt nödvändigheten af, att ifrågavarande större torpedbåt äfven är lämpad för
ett uppträdande i skärgård, dvs. att den vid sidan af stor manöverfärdighet skall äga de
betingelser, som möjliggöra hastig förflyttning inom skärgård äfven under mörker samt
anfall mot i skärgård sig uppehållande fientlig sjöstyrka. Härigenom begränsas den
sjögående torpedbåtens storlek uppåt.
Den inom vår marin antagna storleken å sjögående torpedbåtar synes på grund af
ofvanstående vara lämplig. Grunden till den uppfattning, att en ökning i tontal skulle
vara behöflig får nämligen sökas däri, att man anser denna utväg vara den enda för
erhållande af större sjöduglighet och högre fart. Emellertid skola förändrade konstruktionslinier säkerligen verka därhän, att torpedbåtar om c:a l00 tons, förutom erforderlig
manöverförmåga och sjöduglighet, äfven skola vinna en önskad fart.
Torpedbåtens tjänst i skärgård eller i anslutning till densamma blir antingen af själfständig natur eller förenad med sektionsförsvaret. De betingelser, som blifvit uppställda för den sjögående torpedbåten för att densamma skall kunna göra tjänst i skärgård,
utgöra för skärgårdstorpedbåten en begränsning uppåt i afseende på tontal. Begränsningen nedåt bestämmes af den fordran, att båten skall kunna under icke alltför ogynnsamma väderleksförhållanden förflytta sig från ett skärgårdsområde till ett annat.
Vi hålla före, att den inom vår marin använda 2:a klass torpedbåten om cirka 50 tons
skall med förbättrade konstruktionslinier och ökad manöverförmåga visa sig vara den
för ändamålet lämpligaste.
Vi vilja nu öfvergå till en fartygstyp, hvilken, sedan flere tekniska svårigheter blifvit
undanröjda, inom utländska mariner fått en plats inom sjöförsvaret – nämligen undervattensbåten.
Då undervattensbåten på grund af sin konstruktion saknar såväl den fart som den
förmåga att uppträda i öppen sjö, hvilken fordras på från baserna mera aflägsna punkter, är det tydligt, att den under alla förhållanden blir inskränkt till en viss hamn eller
ett visst skärgårdsområde. Den kan således aldrig ersätta torpedbåten men väl komplettera denna vid försvaret af ett dylikt område.
Vi vilja nu närmare skärskåda några fall, vid hvilka undervattensbåtar särskildt kunna komma till verksam användning.
Uti det föregående hafva vi påpekat, att i händelse af blockad torpedbåten kommer
till vidsträckt användande. Då emellertid torpedbåten för ett lyckligt genomförande
af ett anfall, endast kan påräkna den mörka delen af dygnet, så kan den blockerande
styrkan under den ljusa delen vara tämligen tryggad för anfall och då söka någon hvila
i den ansträngande blockadtjänsten. Finnas däremot inom blockadområdet undervattensbåtar – om ock endast en eller ett par, kan den blockerande aldrig erhålla hvila.
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En vidare följd af undervattensbåtars uppträdande mot en blockadstyrka är den, att
de tvinga densamma att intaga sitt blockadläge långt ifrån kusten såväl dag som natt.
Finnas nämligen inga undervattensbåtar, kommer gifvetvis blockadstyrkan att under
dager, då torpedbåtens offensiv är omöjliggjord, söka koncentrera sig mot det blockerade föremålet.
Vid en fiendes försök att intränga och fästa sig i skärgården kan undervattensbåten säkerligen i hög grad försvåra hans operationer. En fiende kan nog gissa sig till,
hvarest minlinier äro att befara, men kan aldrig veta, hvar en undervattensbåt ämnar
anfalla. Undervattensbåten af den typ, som äger förmåga att förflytta sig på vattnet, i
vattenytan eller under vatten, är ett skärgårdarnes och lokalförsvarets vapen och skall
med säkerhet blifva en värdefull hjälp för de eskadrar, som fått sig skärgårdsförsvaret
anförtrodt.
Enstaka betydande hamnar, af hvilka några redan stå i begrepp att förskaffa sig ett
minförsvar, skulle, som förut blifvit nämndt, med säkerhet i hög grad kunna stärka
detta försvar genom anskaffandet af undervattensbåtar. Många andra viktiga hamnar
hafva sådant läge, att de ej kunna skyddas af minförsvar. Undervattensbåtens betydelse för dem torde vara själfklar.
Då således i hvarje fall undervattensbåten blir ett lokalt försvarsvapen, behöfver
fordran på dess aktionsradie icke ställas högt, hvarför dess deplacement och på grund
däraf äfven dess kostnad kan hållas inom måttliga gränser.
Det torde också vara lämpligare att för en viss anslagssumma hällre förskaffa sig ett
större antal små båtar än ett mindre antal stora.
Tontalet på i utlandet pröfvade båtar varierar betydligt från 30 tlll 300 tons – och
därigenom äfven kostnaden. För oss torde undervattensbåtar af ett relativt litet deplacement vara lämpade, dels på grund däraf, att de äro afsedda till uppträdande i skydd af
eller i nära anslutning till skärgårdar, dels emedan fordran på aktionsradie kan ställas
tämligen lågt.
Emellertid är erfarenheten om undervattensbåtarne ännu icke tillräcklig för att man
kan föredraga någon vis typ. Med fog kan man dock påstå att denna fartygstyp, en
gång införd inom vår marin, kommer att blifva af stor betydelse för vårt försvar.
Vi hafva nu redogjort för de stridsfartygstyper, hvilka synas vara för våra förhållanden
lämpade, nämligen:
l) pansarfartyg om cirka 4500 tons eller något däröfver;
2) kryssare om cirka 4000 tons;
3) jagare;
4) torpedbåtar:
		
l:a klass om cirka 100 tons,
		
2:a klass om cirka 50 tons
5) undervattensbåtar.
Fartygstyper af föråldrad natur, sådana som 2:dra och 3:dje klass pansarbåtar och l:sta
klass kanonbåtar, förbigås uti denna artikel, då de aldrig kunna komma i fråga vid
nybyggnad, ehuru de i sitt omdanade skick äga ett visst stridsvärde.
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Vi gå ej hällre närmare in på den viktiga grupp af fartyg, hvilka kunna sammanfattas under benämningen ”trängfartyg’’. Bland dessa kunna vi nämna sådana som
handminefartyg och ballongfartyg, hvilka gifvetvis fordra särskilda typer, hvilkas
granskande dock allt för mycket skulle detaljera denna uppsats. Andra åter, sådana
som kolfartyg och sjukfartyg, kunna vid mobilisering erhållas från handelsmarinen,
hvarför en redogörelse för dessa äfvenledes lämnas åsido.
Vi öfvergå nu till att söka utreda frågan om hvilken styrka, som vårt sjöförsvar bör äga
för att kunna anses vara tillräckligt effektivt dvs. hvilket antal fartyg af hvarje typ, som
vår flotta bör räkna.
Från början är då af vikt att fastslå, att en viss styrka eller en viss storlek af sjöförsvaret icke kan vara för alltid eller icke ens för en längre tid gällande. Man bör ju försöka
att hålla sitt försvar så kraftigt som möjligt och det är då helt naturligt, att detta försvar
år från år måste växa allt efter som rikets ekonomiska bärkraft ökas dvs. allt efter som
befolkningen växer, handelsomsättningen blir rikare eller med ett ord allt efter som
det, hvilket försvaret skall skydda, ökas i värde. Dessutom tillkommer det förhållande,
att vi måste följa med närgränsande staters försvarsåtgärder, och då dessa ökas få vi
icke, efter vårt mått räknadt, underlåta att följa exemplet.
Man kan således aldrig bestämma, att vårt sjöförsvar en gång för alla skall nå den
eller den styrkan, utan endast framlägga de behof, som de för den närvarande tiden
gällande förhållandena göra erforderliga.
Det är detta vi här nedan skola försöka.
Sjöstridskrafternas hufvudgrupp utgöres, som förut blifvit sagdt, af kustflottan.
Denna måste naturligtvis bestå af vår yppersta materiel och all nybyggnad – af de fartygstyper, som ingå i kustflottan – skall därför tilldelas henne. Stommen inom kustflottan bilda pansarfartygen. Att söka det minsta antalet erforderliga sådana fartyg ur en
jämförelse med en närliggande stormakts materialstyrka torde icke vara möjligt, ty vid
ett dylikt försök skulle man få svårt att utleta ett minimum. Förhållandet blir detsamma, om man söker en ledning af, hvad strategien fordrar, ty strategien kan svårligen
låta sig nöja med ett minimum. Först och främst blir ekonomien bestämmande, men
därvid är att märka, att densamma i viss mån kan ansträngas i högre eller lägre grad,
på det att nyanskaffningen må ske efter vissa grunder. Antag att fyrtalet är gällande för
divisionen, så bör hvarje plan för nyanskaffning omfatta fyra fartyg. Vi kunna förutsätta, att vår kustflotta inom de allra närmaste åren skall kunna nå upp till en styrka af
3 dylika divisioner. Med dessa tre divisioner vinnes den fördelen att om för särskildt
uppdrag är nödvändigt afdela en division, så blir kustflottan härigenom icke delad i
två lika delar utan behåller inom den större gruppen en afgjordt kraftigare styrka. Vi
antaga att nämnda styrka – tre divisioner = l2 fartyg – bör för de närmaste åren utgöra
kustflottans minimistyrka.
För kryssaren hafva vi angifvit spaningstjänsten som hufvuduppgift. Antalet kryssare inom kustflottan beror således af den fordran, att dessa skola kunna i Östersjön
utöfva en effektiv spaning. Om man för beräkning af antalet kryssare anser sig vilja
ordna en spaning, som skall sträcka sig från Åland; förbi Gotland och ned till tyska
kusten, måste dess verksamhet omfatta ett vattenområde af omkring 240’. Under den
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förutsättning att våra kryssare i förening med antingen jagare eller sjögående torpedbåtar bilda spanande enheter, hvar och en innehållande en kryssare, och under det
antagande, att hvarje spanande enhet kan svara för spaningen inom ett område af minst
40’, skulle kustflottan hafva behof af 6 kryssare. Oberoende af denna beräkningsgrund
synes antalet 6 äfven vara lämpligt på den grund, att detsamma medgifver ett afdelande
af 2 kryssare till hvarje pansarfartygsdivision.
I den händelse det kan befinnas lämpligt att för vår marin i större omfattning anskaffa jagare och då, som vi förut påpekat, denna typ för oss blir ett spaningsfartyg,
synes det oss lämpligt att bestämma deras antal efter antalet kryssare på så sätt, att för
hvarje kryssare afses en grupp om två jagare. Vi komma då till en siffra af 12 jagare.
Fortfarande antagande kustflottans styrka af pansarfartyg till 12 fartyg, beräkna vi
det däremot svarande antalet torpedbåtar så, att hvarje pansarfartygsdivision tilldelas
en division torpedbåtar och att därjämte en fjärde division afses för särskilda uppdrag.
Med 4 båtar i hvarje division erhålla vi inalles ett antal af 16 torpedbåtar.
Utan att afse någon taktisk formering kan man på sätt, som framgår af plansch I,
åskådliggöra kustflottans styrka och sammansättning.

Under den period, som fordras för att uppbringa kustflottan till sin ofvan angifna
styrka, kunna sektionseskadrarne icke räkna på att erhålla annan nybyggd materiel
än torpedbåtar och undervattensbåtar. För sektionsförsvaret utgöra torpedfartygen
en ypperlig materiel och för samtliga sektionseskadrar komma 2:dra klass torpedbåtarne (skärgårdstorpedbåtarne) till riklig användning; därjämte hafva särskildt
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Norrlands- och Göteborgs-eskadrarne behof af 1:sta klass torpedbåtar (sjögående torpedbåtar). För uppgörandet af en beräkning öfver erforderligt antal torpedbåtar måste
vi på kortet granska vår kusts utsträckning och karaktär (se plansch II!).

Norrlandseskadern har af sektionsförsvaret den längsta kusten att försvara. Hufvudpunkten på kusten bildar sektionsförsvarets bas – Ångermanälfvens mynning – och dit
vilja vi förlägga l:sta klass båtar, då nämligen dessa i förening med öfriga detta sektionsförsvar småningom tilldelade fartyg – pansarfartyg, kryssare och jagare – kunna
under kustflottans frånvaro komma att utföra själfständiga operationer. Vi antaga två
divisioner 1:sta klass båtar som minimum för Ångermanälfvens mynning.
Utan att binda torpedbåtarne vid nedan angifna platser beräkna vi antalet 2:dra klass
båtar sålunda, att det bör finnas en division att kunna afdelas till Umeå skärgårdsområde, en division till Sundsvalls och två divisioner till Öregrunds skärgårdsområde.
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En likartad beräkningsgrund kunna vi använda för Göteborgs-eskadern. Inom dess
sektion är Göteborg hufvudorten och dit afse vi två divisioner l:sta klass torpedbåtar
för eventuella själfständiga operationer t.ex. utmed Hallandskusten och mot Öresund.
För det direkta skärgårdsförsvaret kunna vi icke beräkna mindre än två divisioner 2:dra
klass båtar – en i norra Bohusläns skärgård och en i södra.
Stockholms-eskadern har det viktigaste skärgårdsområdet att försvara - vi hänföra
dit äfven Östergötlands skärgård. Genom att kustflottan antages vara från krigets början förlagd till Stockholms skärgård, är det ej behöfligt att för nämnda sektion afse
några l:sta klass båtar. Behofvet af 2:dra klass båtar är inom detta område desto större,
och vi hafva beräknat fyra divisioner för Stockholms och två divisioner för Östergötlands skärgård – eller inalles sex för denna sektion.
För Carlskrona-eskadern afse vi två l:sta klass divisioner i och för möjliga jämförelsevis själfständiga uppdrag t.ex. operationer mot Öresund eller nordvart samt en 2:dra
klass division för lokalförsvaret.
Om vi sammanräkna ofvan för såväl kustflottan som för sektionsförsvaret behöfliga
torpedbåtar, finna vi summan vara:
10 divisioner (40 st.) l:sta klass båtar och
13 divisioner (52 st.) 2:dra klass båtar.
Från den tidpunkt, då kustflottans behof af pansarfartyg är fylldt, måste man börja tänka på att till sektionsförsvaret äfven afdela pansarfartyg. Detta bör ske på sådant sätt,
att kustflottans äldsta pansarfartyg öfvergå till sektionsförsvaretoch ersättas genom
nybyggnad. Gifvet är, att pansarfartyg böra afses till samtliga sektionseskadrar, men
kraftigast framträder behofvet däraf inom Norrlands- och Göteborgseskadrarna. Det
är svårt att bestämma det minsta antal behöfliga pansarfartyg inom samtliga sektionseskadrar, men vi kunna dock ej ställa siffran lägre än till åtta sådana fartyg, hvarvid vi
dock ännu en gång påpeka, att sektionsförsvaret icke må anses bundet till visst område,
utan skall, när omständigheterna det möjliggöra, operera gemensamt och i förebing
med kustflottan.
Summan af pansarfartyg skulle således blifva 20.
Torpedkryssarne måste, intill dess att kryssare hinna anskaffas, tjänstgöra vid kustflottan, men böra därefter öfverflyttas till sektionsförsvaret. Nyanskaffning af torpedkryssare torde ej böra komma ifråga, utan böra dessa fartyg allt efter som de blifva
otjänstbara ersättas med kryssare.
För behofvet af undervattensbåtar kunna vi ännu ej göra någon beräkning, då en
dylik skulle blifva allt för obestämd. Vi nöja oss därför med att hafva påpekat denna
fartygstyps användbarhet för våra förhållanden .
Vi afsluta härmed denna uppsats, hvilken haft till ändamål att med strategien som
grundval såväl söka en utredning angående de fartygstyper, af hvilka vårt land är i
behof liksom äfven bestämma fartygsmaterielens storlek och fördelning.
Stockholm i Juni 1901.
Otto Lybeck.
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Sjömaktens inflytande på
Sveriges historia
Föredrag hållet inför Sjöofficerssällskapet i Karlskrona den 6 december
1913 av underlöjtnant D. Landquist
Mina herrar!
Mitt ämne är så vidsträckt och vittomfattande, att det kan synas vara mindre lämpligt
att söka behandla det i ett föredrag.
När jag nu ser tillbaka på de källor, som stått mig till buds, känner jag i synnerhet
en viss tvekan att inför detta auditorium framträda med bestämda uttalanden. Det är ju
allmänt bekant hur ofullständig, ja, rent ut underhaltig, vår sjökrigshistoriska litteratur
är intill senaste tid; Tornquists, Gyllengranats, Bäckströms och Zettersténs arbeten
äro icke historiska i egentlig mening; de blott beskriva händelserna i tidsföljd utan
avseende å det inre sammanhanget, likna mer rimkrönikor än historiska verk. Små och
stora händelser beskrivas om vartannat; ofta framföras till synes betydelselösa detaljer
i främsta planet. Jag tror icke, att någon, som läst dem, därur kunnat hämta vare sig
intresse och beundran för vår sjökrigshistoria eller några lärdomar i strategi och taktik.
Dessa författare bära skulden – icke blott därtill, att männen av facket ofta underskatta
betydelsen av eller äro okunniga om vår sjömakts utveckling under förflutna sekler
– utan de ha även förorsakat, att vår historia över huvudtaget, t.ex. våra historiska
läroböcker, innehålla så litet om flottan och dess betydelse vid olika tillfällen. Denna
brist i var litteratur har – samverkande med ett av våra nationalfel: kritiklös beundran
för allt utländskt – gjort vapnets män lika om icke mer bevandrade i den utländska sjökrigshistorien. Utan tvivel är den mångsidigare än vår egen och mycket lärorik – men
den är icke svensk, dess detaljer, dess bevis för den ena eller andra principen äro icke
hämtade ur vår historia, icke byggda av svenskt virke. Omständigheterna ha emellertid
nödgat mig att till en del begagna mig av utländska auktoriteter. Så mycket som möjligt
skall jag dock söka stödja min framställning på svensk historia och svensk litteratur.

Man får ofta höra, att ”Sveriges historia är dess konungars”. Att söka sammanfatta ett
lands hela historia i ett fåtal ord är ett djärvt tilltag; i varje fall kunna de orden icke
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innehålla hela sanningen. Det är icke min avsikt att närmare ingå på och undersöka
denna Geijers sats, jag tillåter mig att förbise den och uppställer såsom tes för detta
föredrag: ”Sveriges historia är herraväldets på Östersjön historia”
Det kan icke bestridas att konungamakten i Sverige varit avgörande får landets öden,
men det är icke konungars ord och tankar utan deras handlingar som spelat denna
roll – och på dem har Östersjöns beskaffenhet av ett fritt eller behärskat hav utövat ett
utomordentligt inflytande.
Det är mindre, säger Mahan, regeringarnas klokhet och förutseende, som bestämt
till havet gränsande länders historia, än dessa länders läge, utsträckning och skapnad,
folkmängd och folkkaraktär – med ett ord, vad som kallas ”de naturliga villkoren”.
Dessa naturliga villkor: landets läge, utsträckning och skapnad, folkmängden och
folkkaraktären hänvisa Sverige till havet: för framåtskridande och utveckling, för anfall och försvar.
De naturliga villkoren har emellertid icke alltid varit desamma. Intill är 1658 voro
Öresund och Kattegatt danska farvatten, och vår landgräns var svag och lätt tillgänglig.
Intill 1720-talet ägde vi ett flertal besittningar på andra sidan Östersjön, detta hav var
svenskt. Först år 1809 erhöll landet det nästan insulära läge, det nu har; år 1905 blevo
vi fullt ensamma. Dessa tidsskeden måste kunna spåras i historien om vår sjömakt, ty
dess uppgifter förändrades i och med territorialförändringarne.
I den historiska utredning som nu strax följer, förbigår jag tiden intill Gustaf Vasa.
Amiral Colomb uttalar i sitt berömda, till svenska översatta arbete om sjökriget, att
man icke kan tala om sjömakt förrän mot slutet av 1500-talet – då man först kunde
bygga skepp för längre och vidsträcktare operationer till sjöss. Jag vet icke om just
1520-talet bildar någon epok i vår skeppsbyggeritekniks historia – men det är säkert,
att före denna tid ägde vårt land knappast någon nationell flotta. Vi ha haft sjöförsvar
från hedenhös, men i form av kustförsvar: i händelse av krig utrustade varje skeppslag
invid kusten ett fartyg. Det var Gustaf Vasa förbehållet att här, liksom på andra områden, vara nydanaren.
Mahan anser, att behovet av en flotta uppstår i och med och helt beror på tillvaron
av en nationell sjöhandel. Däri såg väl Gustaf Vasa det förnämsta skälet att utveckla
flottan, men han anskaffade de första tio skeppen av en annan orsak: för att cernera
Stockholm från sjösidan och därmed slutföra befrielseverket. Det är rätt egendomligt,
att flottan skulle spela en så stor roll även i detta befrielsekrig, som började i centrum
– mitt inne i landet – och utvecklades mot periferien – mot kusterna.
Det är bekant huru den skuld Gustaf ådrog sig till Lübeck för dessa fartyg var svår
att betala och uppväckte mycken oro och missnöje i landet. Dalallmogen skrev på våren
1525 ett brev till sin konung, vari förekommer:
”Vi viljom ingalunda härefter tillstädja att I flera silfskatter skulle lägga på kyrkor
eller kloster, präster, munkar, köpstadsman eller Sveriges allmoge, medan riket haver
ej mera gagn av det som kyrkor och Sveriges allmoge onytteliga bekostat hava på herr
Severin Norrby i somras. Han ligger nu i sjön, riket och oss till stor men. Gud förlåte
Eder, att I gåven honom lös mot dagtingan ...” (Det sista ord hänsyfta på en misslyckad
sjöexpedition mot Severin Norrbys fäste på Gotland är 1524). Detta uttalande innebär
en skarp kritik – icke direkt av fartygsanskaffningen – utan av flottans användning.
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Severin Norrby hade ända sedan kung Kristians fördrivande haft sitt tillhåll i Visby
och därifrån med sina sjörövarfartyg oroat, ja, rent av förlamat Sveriges sjöhandel. Att
allmogen kände verkningarna av denna ”handelsblockad” framgår nogsamt av orden:
”Han ligger nu i sjön, riket och oss till stor men. Gud förlåte Eder, att I gåven honom,
lös mot dagtingan.” Det bör framhållas att år 1526 anföllos och besegrades Norrbys
fartyg av en liten svensk eskader.
Den verkliga betydelsen av en svensk flotta framträdde dock först med utvecklingen
av den svenska handeln. Det är allmänt bekant, hur Gustaf Vasa vinnlade sig om näringarnas utveckling; och den minsta omsorgen nedlades förvisso icke på sjöhandelns
och sjöfartens framdrivande. Där stodo emellertid hindrande i vägen i de privilegier,
som redan Birger Jarl givit lübeckarne, vilka privilegier Gustaf Vasa mot sin vilja
tvungit utsträcka, för att erhålla anstånd med sin stora skulds betalande. Men det var
icke hans avsikt att länge finna sig i ekonomiskt beroende av utlänningar. Det var – helt
naturligt – endast till sjöss, som denna efterlängtade frihet kunde tillkämpas. Under
1520-talet och förra hälften av 1530-talet uppsattes ock en aktningsvärd flotta. Statens
tillgångar voro dock knappast i det skick, att konungen med dem kunde uppnå det mål
han satt sig före, änskönt han nedsmälte och därpå offrade största delen av sitt eget
silver. Men hans undersåtar biträdde honom. Riksens råd i Uppland förstärkte år 1534
flottan med ”ett skönt skepp på 150 läster med folk, skytt, krut och lod”. Likaså förstärktes flottan från Finland och andra landsdelar, och ”de gode män i Västergötland, så
inom som utom rådet” åtogo sig att lämna ”ett skönt skepp med en god jakt” – en skatt,
varifrån ingen vare sig fattig eller rik finge undandraga sig. År 1535 kunde konungen
sålunda utsända en flotta på femton större fartyg.
Detta år utgick flottan på sitt första stora sjötåg. I förening med 7 dansk-holsteinska
och 6 preussiska fartyg utgjorde den svenska flottan under Måns Svensson Somes befäl en styrka av 28 skepp: en sjömakt, som i flera drabbningar visade sig vara den
lübeckska väl överlägsen. Dess segrar avslutade Grevefejden och – vad som var viktigare för oss – bröto ned Lübecks tryckande herravälde till sjöss och över handeln. Den
svenska flottan hade fått sitt elddop och ådagalagt sin avgörande betydelse för landets
existens, sjömaktens inflytande på vår historia framträder i hela sin vidd. Striden om
herraväldet på Östersjön har börjat.
Det tydliga inflytande på Sveriges ställning, som flottan visat sig kunna utöva, förmådde konungen att vidare utveckla den. Vid sin död år 1560 efterlämnade Gustaf
Vasa en flotta på 6 stora, 19 medelstora och 28 små skepp, sammanlagt 53 fartyg; det
var för visso en av de största flottor som då fanns. Denna uppväxande sjömakt i norra
Europa tilldrog sig också utlandets stora uppmärksamhet och förstärkte Sveriges politiska ställning. År 1542 deltog Sverige för första gången i den europeiska konserten:
detta år avslöts mellan Gustaf Vasa och Frans I i Frankrike ett defensivförbund; vid
anfall å den ena makten skulle den andra bistå med bl.a. 25 örlogsfartyg. Detta är den
första av våra många betydelsefulla allianser med Frankrike.
Jag vill anföra några yttranden av Gustaf Vasa om flottan: icke för att ådagalägga
hans förståelse av dess betydelse, ty den visade han tillräckligt i handling utan för
att framhålla hur övertygad han var om sjömaktens avgörande inflytande på Sveriges
öden.
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År 1523 yttrade han till de församlade ständerna:
”Hade icke de skepp varit, som jag skaffade, hade kung Kristian haft tillfälle att
undsätta Stockholm, Kalmar och Finland och hade de icke på denna tiden varit i
svenska händer som de nu Gudi dess lov äro”
Under vintern 1535-36, då flottan låg upplagd i Landskrona, skrev Gustaf till
Måns Somes: ”Om vår skeppsflotta komme något vid, det dock den allsmäktige
Guden förbjude, vore det så gott som hälften förlorat av Sveriges rike och den
skadan finge vi antingen sent eller aldrig bot på.”
År 1542 skrev konungen till all Sveriges allmoge:
”Och efter det att riket näst Guds hjälp genom sådane nye sedvaner är beskyddat
och beskärmat, att man i den stad där nu hålles dråpeligt krigsfolk, sköne skepp,
bösser och värjer, båtsmän och annat, som riket till beskärm för nöden är, hölt
ganska ringa folk, itera en hop skörjebåtar och annat prackeri, där varken tröst
eller hjälp medföljde; vad gagn riket av sådane gamle sedvanor hade, det give vi
eder själve till att betänke.
Ja, dette är det gagn, som riket därutav hade. Först köpmännen, som riket tillföra
skulle salt, humle, kläde och andra nödtorfter till riksens uppehälle, blevo rövade
till skepp och gods, folket kastades överbord och dränktes som hundar: efter alle
gamle sedvaner skulle räknas gode tyckes oss likväl efter Vårt förstånd, denna
icke vara mycket nyttig.
Item, vad skada fienderna gjorde på de fattige män, som sutte i skärgården, uti
gamle herr Sten Stures tid, i herr Svantes tid och nu senast i unge herr Stens tid
med rov, mord och brand, hava de det förglömt; item förhindrades dem deres
fiske borttagande deras boskap, uppbrännandes husen: desslikes var der dem
bland havsklipporna kommo över, dränkte de dem som hundar – – –
Och sätte Vi var förståndig svensk man att överväga, om desse gamle sedvanor
vårt fädernesland i så måtto nyttige äro.”

Mina herrar! Jag har länge nog uppehållit mig vid de första årtiondena av vår sjömakts
tillvaro, dess grundläggande och första starka utveckling. Tiden medgiver icke, att jag i
samma mått behandlar dess öden under de följande århundradena. Jag tillåter mig dock
att påpeka att just i denna epok av vår flottas historia – hur bristfälligt den än skildrats
av våra äldre författare på området – ligger dolt mycket som förtjänar ett utomordentligt beaktande – icke blott av oss, här – utan även av hela vårt folk. Sådana vår flottas
uppgifter voro under Gustaf Vasas tid, sådana äro de i stort sett än i dag. Flottan skulle
hålla kusten fri för inkräktare och havet för handelsförstörare, den skulle bana väg för
och säkerställa de svenska näringarnas utveckling. Vad är väl flottans uppgift annat i
den dag som i dag är?
Det är ännu en sak, mina herrar, i samband härmed. Jag har någonstädes sett den
uppgiften, att Gustaf Vasas skuld till Lübeck – vilken ju till större delen bör föras på
flottans konto – uppgick till en summa, som i runt tal emotsvarar trenne års svenska
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statsinkomster under denna tid. Det är säkerligen mycket djärvt – möjligen även felaktigt – att söka draga upp en parallell till nuvarande tid i avseende å denna summa –
denna parallell skulle föra därhän, att skulden till Lübeck i våra dagar skulle emotsvara
en summa av c:a tre kvarts milliard kronor.
Vare därmed hur som helst – ett är säkert: oerhörda svårigheter mötte Gustaf Vasa,
då han grundlade och djärvt utvecklade den svenska sjömakten. Men han var också
mannen att överkomma svårigheterna – med kraften av sin övertygelse.
Det är för visso icke en ren händelse blott, att han samtidigt är vår störste konung och
den störste främjaren av Sveriges örlogsflotta.
På den grund Gustaf Vasa lagt byggde Erik XIV vidare. Han nedlade en utomordentlig omsorg på flottans utveckling icke blott vad materialen angick utan även i fråga
om personalen, dess utbildning och yrkesskicklighet. Han belönades också i rik måtto
härför – från och med den stora sjösegern år 1565 över danskar och lübeckare var det
svenska herraväldet på Östersjön obestridligt. Emellertid synes sjömakten under det
nordiska sjuårskriget icke ha utövat det inflytande, som rätteligen tillkom densamma.
Anledningen härtill ligger till stor del däri, att konungen icke använde sin överlägsenhet till sjöss för avgörande operationer: dvs. en offensiv emot de danska öarne. Det bör
emellertid framhållas, att försvaret av våra långa dåvarande landgränser mot Danmark
knappast medgåvo en diversion mot Själland. Kriget utmärkes därför av nederlag till
land och segrar till sjöss, vilka nyss ha kompenserat varandra, till dess att de båda folken utmattade slöto fred utan avgörande.
Tornquist säger emellertid i sin Svenska Flottans Sjötåg: ”År 1570 härskade Fleming
hela sommaren i Östersjön utan att någon fiende tordes visa sig; och det är märkligt att
så länge han höll sjön, visade det danska sändesbudet mycken foglighet, men så snart
han gått in i de svenska skären blevo de åter pockande.”
Vi vunno i varje fall handelsfrihet i Öresund och herravälde i Östersjön – faktorer
av stor vikt för en trygg ekonomisk utveckling. Herraväldet i Östersjön var dessutom
en nödvändighet, ty vi hade kort förut grundlagt vårt transmarina välde, då Estland år
1561 givit sig under Sveriges krona.
Tiden tillåter mig ej att närmare behandla vårt Östersjöväldes utveckling. Jag vill
blott med några ord beröra grunderna och möjligheterna därför.
Alla strateger äro ense om, att förbindelserna äro av avgörande vikt vid operationer
vare sig till lands eller till sjöss. Mahan säger därom i sitt senaste arbete om sjöstrategi: ”Förbindelserna behärska krigen. Alla militära företag, vare sig till lands eller
till sjöss, bero ytterst på fria förbindelser med hemlandet; och förbindelselinjen är av
dubbelt värde, emedan den vanligen även är reträttlinje. Tillförsel av förråd och förstärkningar samt fri reträttlinje äro de tvenne nödvändiga villkoren för en flottas eller
armés säkerhet.”
En annan auktoritet, doktor Julian Corbett, uttalar sig i sitt arbete: Some Principles
of Naval Strategy: ”Sjökrigets mål är att behärska förbindelserna till sjöss.”
Det skulle vara enkelt att anföra ett otal yttranden i samma riktning, men jag anser
det obehövligt inför detta auditorium.
I och med den tid då Sverige på allvar sliter sig fast på andra sidan havet, framträder
flottans betydelse som aldrig förr. Den har förut haft måhända övervägande defensiv
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betydelse, har utgjort ett skydd för våra kuster, för vår handel och sjöfart. I och med
1600-talet får den en utomordentlig offensiv betydelse: den skall möjliggöra Sveriges
utveckling till en stormakt. Utan den hade alla transmarina företag varit lika vackra
drömmar, som de nu äro förflutna verkligheter. För att tillgripa en liknelse: armén var
armen som utdelade de hårda slagen, flottan var hjärtat, som gav dess muskler blod
och liv. Ur dem synpunkt förklaras Gustaf Adolfs stora hängifvenhet för sjömaktens
utveckling. Han var en strateg, som ingen detta land före eller efter, och han såg klart
in i framtiden.
Han tvekade dock länge inför övergången till Tyskland. Det må anföras några av de
ord, som fälldes vid mötet i Ulvsbäck år 1629 mellan Gustaf Adolf och Kristian IV i
Danmark. Samtalet gällde ett eventuellt förbund mellan Sverige och Danmark för avväjande av den fara, som hotade de nordiska länderna från Tyskland, enkannerligen
Wallenstein, kejsarens verktyg.
”H. K. M:t frågade på vad sätt denna storm tillstundande bäst skulle förekommas
och fiendens consilia till intet göras. –
Svarade konungen av Danmark: sig intet annat medel se än såsom att stärka sig till
sjöss, att hålla sjön ren och så mycket som möjligt fiendens skeppsbyggningar till intet
göra. –
– H. K. M:t svarade det vara ett gott consilium pro tempore, men intet medel till
säkerhet för framtiden. – – – Det bästa consilium vore att upprätta en ståtlig armé och
därmed övergå till tysk botten.”
Offensiven var då redan beslutad!
Gustaf Adolf ansåg sålunda Sverige vara tillräckligt starkt att hålla icke blott en flotta
– som är försvarsvapnet – utan även en armé, som är anfallsvapnet. Men, rådde han vid
ett annat tillfälle, om vi icke förmådde behålla våra besittningar på andra sidan Östersjön, ”böra svenskarne lägga sig inom sina egna klippor och skär, hålla en stark flotta
och leva sitt eget liv i sin endräkt då ingen lätteligen med fördel skulle dem antasta.”
Efter långa överläggningar med Riksens Ständer åren 1628–30 beslöt så Gustaf
Adolf att övergå till tysk botten – och inledde därmed vår stormaktsera. I Haag, i generalstaternas församling förkunnades denna landstigning med de stolta orden: ”Tärningen är kastad; konungen av Sverige har gått – icke som Caesar över Rubicon – men
över det stora, vida havet.”
Tiden tillåter mig icke att närmare beröra sjömaktens inflytande på våra krig under 1600-talet. Jag vill blott framhålla, att flottan – utom under det danska kriget på
1670-talet, sedan den länge vanskötts – uppehöll de livsviktiga förbindelserna mellan
våra kämpande arméer och hemlandet.
Krigen 1643–45 samt 1658–60 med Danmark avgjorde av sjömakten – vilket dock
är naturligt, om man betänker de båda ländernas geografiska förhållanden. Dessa krig
äro dessutom synnerligen intressanta, emedan de illustrera de flesta strategiska och
taktiska principer, som Mahan uppställt i sitt standardverk om sjömaktens inflytande.
Fredsslutet år 1679 efter de många nederlagen till sjöss mot den dansk-holländska flottan var utan förlust för oss endast tack vare Frankrikes bemedling.
Av dessa krigs historia framgår även, att Östersjön icke längre ur europeisk synpunkt
nu det avlägsna och obefarna vatten, som det förut varit. Det baltiska havet övergick för
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en kort tid Medelhavet i politisk vikt. Icke blott svenska och danska flottor uppträdde
där utan även holländska och engelska; i spetsen för eskadrarna stodo sådana män som
de Ruyter, Tromp, du Quesne, Montague, kung Kristian IV, Niels Juel, Klas Fleming,
Karl Gustaf Wrangel och Clas Uggla.
För att giva ett visst stöd åt mitt uttalande om sjömaktens betydelse under denna tid
– då jag ej kan utan större tidsutdräkt giva en framställning av fakta i logisk ordning –
vill jag anföra en del yttranden.
Axel Oxenstierna skrev till riksens ständer i nov. 1632 – i det kända brev, där han
meddelade konungens död och gav en överblick av läget med hänsyn därtill: ”Flottan,
som är Sveriges styrka, skall med allmakt förfärdigas och göras till reds så mycket som
någonsin ske kan.”
I inledningen till de artiklar, som år 1644 utfärdades av förmyndarregeringen heter
det: ”Näst efter Gud hänger och består riksens försvar, välfärd och säkerhet på dess
skeppsflotta, ett välordnat amiralitet och ett gott sjöfolk.”
Karl X Gustaf yttrade en gång: ”Rikets värn beror mer än mycket på dess skeppsflotta.”
Gustaf Adolf och Karl XI visade sina tankar i handlingar; den flotta den senare lämnade efter sig är den starkaste vi någonsin ägt.
Det är dock att märka, att flottans betydelse för riksens värn framför allt låg i upprätthållandet av förbindelserna mellan hemlandet och besittningarna på andra sidan
Östersjön, i upprätthållandet av det herravälde i Östersjön, vilket enligt ständernas
åsikt år 1678 ”av hedenhös under Sveriges krona hört och lytt haver.”
Med Karl XII:s fälttåg träder frågan om förbindelsernas vikt i förgrunden. Under
senaste år hava stora ansträngningar gjorts att försvara och förklara hans operationer
under det andra ryska fälttåget åren 1707–09. Det är icke min avsikt att här uppställa
några för eller emot i den frågan. Emellertid kan det icke frångås, att han bröt mot den
strategiska regel, som dekreterar, att förbindelserna med hemlandet äro avgörande för
en armés säkerhet. Sjömakten gjorde dock allt vad på den ankom för att tillföra honom
förstärkningar och eventuellt bereda honom en reträttväg; och därmed är ock för dess
vidkommande frågan avgjord.
Med Poltava faller Sveriges stormaktsställning samman i verkligheten – men i dåtidens svenska opinion tyvärr långt senare. Herraväldet över Östersjön glider ur Sveriges
maktlösa händer; blott engelsk hjälp gör det möjligt för oss att under krigets sista år
avvända de svåraste olyckorna från det egna landet. År 1712 voro vi dock ännu tillräckligt starka och djärva för att kunna sätta Stenbock med sin armé över till Rügen. Men
svagheten till sjöss, som sedan framträdde låg icke heller direkt i materielen, ty vi ägde
ett stort antal användbara linjeskepp – utan i penningbrist och manskapsbrist; dessa
båda omständigheter verkade kraftigare, ju längre kriget led.
Ehuruväl riksens ständer år 1715 – i tillsynes riktig uppfattning av Sveriges verkliga läge, som nu krävde kraftiga åtgärder i defensiv riktning – förklarade, att ”flottan
skulle före allt annat skaffas åt, efter som därpå i år mest ankommer, och så väl armén
som allt annat stå tillbaka” blev i grunden icke mycket utförd, utan tvivel därför att
konungen, som kort därpå kom hem, ännu närde offensiva planer mot Danmark och
Norge.
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Under de följande åren lämnade flottan knappast Karlskrona – och det hade må hända icke heller medfört annat än nya förluster, ty vi hade till fiender icke blott Danmark
och Ryssland utan även England och Nederländerna och örlogsfartyg från dessa länder
behärskade nu Östersjön. Men som vanligt vid allianser blevo planerna många, men
handlingarna få.
Att ställningen trots fiendernas varsamhet i avgörande operationer icke var lysande
framgår bl.a. av ett uttalande i maj 1719 till drottningen från stationsbefälhavaren i
Karlskrona, friherre Claes Sparre.
”Jag förtiger den äran Danmark annars kunde berömma sig av att i innevarande
är hava inneslutit så E. K. M:jts huvudflotta i Karlskrona som eskadern i Göteborg och nämner allenast den skada E. K. M:jt och dess rike därav haver att fienden fritt och ostörd i Östersjön får agera. Denna skada består icke allenast däri att
han infesterar hela skånska och blekingska sjökusten samt Öland och har tillfälle
formera sig allehanda desseiner på Gottland – utan man lämnar i hans discretion
att taga och uppbringa såväl de hit ärnade och med allehanda nödige varor lastade
koopverdieskeppen som alla dem vilka med svenska effekter i från detta riket
avsegla. Varandes detta intet nog, utan man giver honom även en öppet tillfälle
att hindra all inrikes commercie sjö- och stapelstäder emellan samt den tillförsel
av proviant, ekevirke och allehanda materialier som till hela rikets bästa, huvudverkets upprätthållande i Karlskrona och statensconservation år oundgänglig.”
Jag vet mig icke någonstädes vare sig i svensk eller utländsk sjökrigslitteratur ha mött
en samtidigt så klar och kortfattad framställning av sjöförbindelsernas vikt, av sjömaktens inflytande. Lyckligtvis – ur en viss synpunkt – låg sjöhandeln under dessa
olyckliga år nästan fullständigt nere, och den danska blockaden av våra kuster vållade
oss icke så mycket avbräck, som möjligt varit under andra omständigheter.
Under åren 1719–21 upprätthöll den svenska flottan – omsider åter delvis färdigrustad – i förening med en engelsk eskader herraväldet i Östersjön. Vilken betydelse detta
faktum innebar framgår knappast av den svenska historien så som den hittills skrivits.
Det kan förvisso icke nog framhållas i detta sammanhang, att sjömaktens inflytande
ofta är av sådan art, att dessa verkningar icke ligga på ytan. Krig till lands avgöras
merendels genom hårda och blodiga strider av människomassor mot människomassor, vilket måste tilldraga sig folkens uppmärksamhet. När inga strider inträffa, mister
kriget för de flesta allt intresse, helt få göra sig besvär med att efterforska orsakerna
härtill. Om vi undersöka det stora krig med Ryssland, varom det nu är tal, finna vi, att
efter 1714 inga större drabbningar till lands ägde rum – och dock fortgick denna kamp
ännu i sju år! I och med slaget vid Storkyro år 1714 var Finland förlorat för oss, zaren
var framme vid Östersjön, så väl där som i provinserna syd om Finska viken. Vad hejdade honom, den mäktige, som hade allt för kriget nödvändigt: pengar, envåldsmakt
och överlägsna stridskrafter? – Havet! Den ryska linjeflottan hade ännu icke vuxit upp
till den styrka, att den kunde mäta sig med den svenska. Men allt efter som tiden gick,
skapade zaren denna för krigets avslutande nödvändiga faktor, och hade icke år 1719
vi fått fred med England och hjälp av dess örlogsfartyg så hade – jag tvekar icke att
uttala det bestämt – Sverige snart blivit invaderat och förlorat sin frihet, för tillfället
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åtminstone. Den sjömakt, som under de föregående seger fyllda åren burit svenska arméer över till glänsande äventyr i främmande länder och utgjort deras förbindelselänk
med hemlandet, trädde nu fram – fortfarande utan vapenlarm – och gjorde sin enkla
plikt: den räddade Sveriges rike.
Kanske det bästa beviset för sjömaktens inflytande på händelserna under dessa år
är följande:
Så snart tidningen om svenska örlogsflottans utlöpande från Karlskrona hunnit till
Stockholms skärgård, försvunno alla på härjningståg stadda galärer därifrån, och så
snart den engelska eskaderns inseglande i Östersjön blivit känt av ryssarne, övergåvo
de genast den fasta position de intagit vid Ledsund i Ålands skärgård, i det galärerna
seglade till Åbo, Reval och Petersburg samt örlogsskeppen inseglade i Revals av 222
kanoner och mörsare skyddade hamn.
Tiden tillåter mig knappast att närmare ingå på dessa krigsår, hur intressant det än
kunde vara. Huvudsumman av dessa år var, att det svensk-engelska herraväldet till
sjöss förhindrade alla ryska landstigningar i stor skala vare sig i det egentliga Sverige
eller på Gotland (vilka operationer av zar Peter voro planerade och förberedda) men
däremot icke kunde förhindra smärre ryska härjningar längs Norrlandskusten – huvudsakligen av det skäl att för lokalförsvar lämpade sig nära nog uteslutande sådana
fartyg, som vi då icke ägde mycket av, nämligen galärer och kanonslupar.
I detta sammanhang måste en sak tydligt och klart framhållas: det engelska herraväldet i Östersjön var obestritt, fienden ville icke sticka ut till sjöss av fruktan för nederlag, den släppte initiativet, som annars är den underlägsnes mäktiga bundsförvant,
och övergav helt och hållet alla tankar på invasion över havet – det var ingen strid om
herraväldet till sjöss.
Jag har velat framhålla detta, särskilt emedan jag tror, att den allmänna meningen
om dessa krigsår såväl som om åren 1808-09 – försåvitt den ”allmänna meningen” har
någon kännedom om samma års sjökrigsoperationer – resonerar på ungefär följande
sätt: Ja, det är mycket sant, att sjömakten avvände invasioner, men den kunde det blott
emedan den var fiendens betydligt överlägsen! Det är just den slutsatsen som jag vill
fästa Eder uppmärksamhet på, mina herrar.
Det är mycket sant, att vi genom herraväldet till sjöss hade undergått att se vår egen
jord i främmande händer. Men hur hade vi vunnit detta herravälde? Genom strid? Nej,
genom fiendens orörlighet inför överlägsenheten – rent ut: genom fiendens feghet! Hur
hade det gått, om den oss försvarande sjömakten varit underlägsen? Jo, då hade havet
från början varit vad Colomb kallar indifferent – en eller snarare flera strider hade fått
avgöra saken, då först hade det blivit sjökrig i egentlig bemärkelse och flottan hade fått
spela en aktiv roll. Jag tror nästan man måste beklaga, att det icke gick därhän, ty då
hade flottan haft en större plats i det allmänna medvetandet.
Man tror, med ett ord, på många håll i vårt land, att sjökrig är ren addition och subtraktion: den flotta, som har fler kanoner och större tontal, är överlägsen och sålunda
mästare på havet – den som har färre kanoner och mindre tontal får stanna vackert i sin
hamn eller – skärgård och låta den andra göra vad han vill.
Hur i all rimlighets namn kan man tala om sjökrig utan sjöstrider? Men å andra
sidan, om den i materiel underlägsne även är den i anda och initiativ underlägsne, ja,
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då – men då först – bli sjökrig matematik! Men varför skola vi följa ryssarnes exempel
från 1719?
Allt nog vi ägde under åren 1719–21 herraväldet i Östersjön. Men detta var ju en
stor framgång för oss – varför förlorade vi då så mycket i freden? Helt enkelt därför
att gentemot ett land såsom Ryssland kan sjömakt blott spela en defensiv roll – om
icke sjömakten har landstridskrafter att bana väg för. Det gällde ju för oss icke blott
att försvara det egna territoriet – den uppgiften löste sjömakten – utan det gällde även
att återtaga landamären på andra sidan havet: därtill krävdes en armé och – pengar. Vi
ägde ingendera, fienden bådadera – utgången var given: Sveriges besittningar längs
fiendens kust gingo förlorade.
Så var då det stora nordiska kriget bragt till ett slut. Det gällde för oss att återuppbygga. Tyvärr ville man även återvinna, och det är en av de mindre tilltalande sidorna
i 1700-talets svenska historia: dessa omogna försök till revansche – hur dessa försök
resulterade i – i bästa fall - stora onödiga uppoffringar av folk och materiel utan någon
som helst vinst.
Flottan spelade under hela århundradet en stor roll i försvarsverket liksom i anfallsplanerna. Rådets och ständernas protokoll innehålla mångenstädes uttalanden om
flottans betydelse: man tilldelade den i allmänhet den ojämförligt främsta platsen i
försvarssystemet. Utan tvivel äro erfarenheterna från det stora kriget den förnämsta
orsaken till denna för nutidens svenskar så egendomligt främmande uppfattning. Vid
byggandet av fartyg utgick man från den s.k. egaliseringsprincipen – vilken spelat en
stor och ödesdiger roll i vår sjöstrategi under fredstid. Denna princip innebar, att den
svenska flottan skulle vara lika stark som de bästa andra vid Östersjön tillsammans –
eller åtminstone lika med den starkaste av dem. Genom betydande uppoffringar eller
med franska subsidier lyckades man på det hela taget rätt väl upprätthålla denna standard. Men flottan led sedan gammalt av ett farligt fel: personalen, särskilt manskapet,
saknade utbildning och sjömanskap. Tillgångarna uppslukades av nybyggnad och underhåll – föga om ens något blev övrigt för övningsändamål.
År 1788–90 års krig med Ryssland blottar denna och andra brister i frihetstidens
och Gustaf III:s flottpolilik. Personalen var utan övning, ledningen var dålig – icke
minst allra högst upp. Personligt mod saknades icke, ej heller god vilja till strid och
seger, men dessa egenskaper hos besättningarna – från amiralen och nedåt – kunde ej
göra sig gällande gent emot bristande erfarenhet och underhaltig krigsledning. Hade
flottan haft en skicklig och beslutsam amiral utan andra order än att efter bästa förmåga förgöra fienden, hade krigets utgång säkerligen blivit en annan och mer lysande.
Emellertid skyddade sjömakten genom sina offensiva operationer Sveriges kuster, och
slutligen vann dess bihang – skärgårdsflottan – en avgörande och kriget avslutande
seger vid Svensksund.
På 1690-talet och under åren 1780 och 1800 iakttog Sverige jämte övriga makter
i Norden ”väpnad neutralitet”. Det gällde att skydda den egna handeln – särskilt exporten – gentemot Englands krav på rätt att beslagtaga gods tillhörigt de mot henne
fientliga nationerna och gentemot hennes förklaring att skeppsbyggnadsmaterial och
spannmål voro krigskontraband. Den sista gången av de tre, då den väpnade neutralitetens makter indirekt gingo Bonapartes ärenden, ingrep England med vapenmakt för att
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skydda sina egna intressen och lyckades upplösa sammanslutningen i Norden. Vi hade
dock dessförinnan liksom vid de två första tillfällena vunnit en utomordentlig, om än
tillfällig utveckling av vår sjöhandel speciellt den utrikes fraktfarten.
Åren 1808–09 återupprepas i stort sett händelserna från 1719–21. Den mest framträdande likheten är, att vid båda tillfällena är det en engelsk eskader, som i förening
med den svenska flottan upprätthåller herraväldet i Östersjön och därmed – också utan
svärdslag – förhindrar utförandet av invasionsplanerna. År 1808 hotade en större fara
än någonsin sydväst ifrån, i Bernadottes armé, som stod färdig på de danska öarna att
övergå till Skåne. Men den engelska eskader, som övervintrat i Göteborg, jämte en
svensk eskader från Karlskrona sågade sig ut genom isen och lågo båda omedelbart
efter islossning i Sundet. Redan den 26 mars kunde konung Fredrik VI i Danmark
skriva: ”Själland kan alltså anses såsom blockerad och inga eller intet hopp finnes
för landstigningen i Skåne.” I april samma år hade ryssarna invaderat Gotland - men
deras vistelse där blev kortvarig, ty omedelbart efter det underrättelse om överfallet
inlupit till Stockholm, beordrades en svensk eskader från Karlskrona att med 2 000
man trupper ombord avgå och återtaga ön. Företaget blev – med stöd av det nyss etablerade herraväldet till sjöss – en militärpromenad. Lika enkelt visade sig återtagandet
av Ålands skärgård vara. Icke nog härmed. Fruktan för smärre svenska landstigningar
längs Finska Vikens och Östersjöprovinsernas kuster bundo närmare 100 000 man av
den ryska armén. Detta är framför allt anledningen till, att den ryska operationsarmén
i Finland sällan översteg l5-20 000 man.
Det låter onekligen en smula egendomligt, när den ryske överbefälhavaren i Finland,
general Buxhövden, våren 1808 förklarar, att ”Finlands lyckliga underkuvande har
tvungit oss att övergå från anfallskrig till försvarskrig.” Vilken kan anledningen vara
till denna omkastning i ryssarnas strategi? Förklaringen ligger i ett annat uttalande
av Buxhövden – ”den verkliga vårens inträde fordrar kraftiga medel för strändernas
försvar.” Det var återigen sjömakten, som hejdade ryssarnas offensiv och bytte den i
defensiv. – Det måste alllid för en försvarande bliva en svår, stundom olöslig uppgift att
på förhand ana sig till den punkt – utmed en lång kust, vars vatten en fiende behärskar
– mot vilken stöten skall komma.
Buxhövden skriver vidare, sedan han tillbakaslagit landstigningen vid Lemo i juni
1808: ”Vad bör jag under dessa omständigheter företaga, om dessutom engelsmännen
förena sina krafter med svenskarnas? Herrar på havet böra de kunna förelaga någonting mera än detta första prov, då jag dessutom har emot mig en mångdubbelt överlägsen lantarmé.” (B. syftar härvid på de svenska trupper, som kunnat undvaras vid
norska gränsen.) ”Med sitt stora antal trupper kunna de göra skenlandstigningar på två
å tre ställen med 1 000 man på varje, för att där vi ej vänta dem utföra en verklig landstigning – och på så sätt avleda vår vaksamhet och genom att kringgå oss på alla håll,
tvinga oss att lämna de platser, som vi både önska och måste behålla.”
Det var säkerligen icke Buxhövdens förtjänst, att kriget icke utvecklade sig så, som
han fruktade. Anledningen därtill bör sökas i underhaltig krigsledning på den svenska
sidan; den siste envåldskonungen bär ett ej ringa ansvar.
Slutligen i augusti 1809 utfördes en operation, som – alltid effektiv – även är lätt
utförd, då man behärskar havet. Jag syftar härmed på den svenska landstigningen vid
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Ratan, vilken – utförd i den ryska arméns rygg, avsåg att avskära dess förbindelser
bakåt. I vad på flottan ankom, utfördes denna operation mönstergillt, landstigningsstyrkan åter blev slagen. Emellertid drog sig general Kamenski tillbaka ända till Piteå
för att förekomma ett andra svenskt företag mot hans förbindelse.
Härmed avslutas denna korta översikt av sjömaktens inflytande på Sveriges historia.
Jag återkommer till den tes, jag i början uppställde: Sveriges historia är herraväldets
på Östersjön historia. Visserligen kan icke denna tes bevisas lika enkelt, som om det
gällde ett teorem ur Euklides. Emellertid synes mig följande sammanfattning av ämnet
vara fullt giltig:
1. I och med befrielseverket framträdde behovet av en sjömakt för försvar och handelns skydd. Det blev nödvändigt att denna sjömakt ägde herravälde på Östersjön
för frigörelse från lübeckarnes tryckande handelsvälde.
2.

I och med förvärvandet av landamären på andra sidan Östersjön blev herraväldet
på detta vatten nödvändigt för upprätthållande av förbindelserna med dessa nya
provinser.

3.

I och med nedsjunkandet till en makt av andra rangen blev Sverige nödgat att söka
bestrida en fiende herraväldet till sjöss. Detta tvång gäller än i dag. Den som behärskar haven omkring Sverige, behärskar Sverige. Må vi icke glömma detta historiens
vittnesbörd!
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Världskriget och Sveriges
sjöförsvar
Av kommendörkaptenen Erik Hägg.

En orientering
Herraväldet till sjöss har sedan urminnes tider utgjort målet för de stater, vilka i sjömakten – såväl den militära som kommersiella – sett grundvalen för egen politisk och
ekonomisk välfärd. Under segelflottornas tid kunde dylikt herravälde vinnas huvudsakligen genom tillräcklig fartygsbyggnad samt genom erforderlig bemanning och övning; de tekniska problemen rörande sjökrigsmaterielen voro då av relativt underordnad art. Välseglingen hos skeppen samt dessas olika bestyckning avgjorde visserligen
en eller annan gång kraftmätningarna till sjöss; i regel hade dock övermakten i antal
fartyg eller sjömanskapen och den militära träningen hos besättningarna den ojämförligt största betydelsen.
De seglande flottorna förmådde hålla sjön under jämförelsevis långa perioder; den
starkare flottan kunde utan nämnvärd risk för överraskande anfall blockera den svagare och därvid under långa tider uppehålla sig helt nära fiendekust. Ogynnsamma vindar
och någon gång även ”brännare” kunde visserligen bereda sagda flottas befälhavare
olägenheter; i alltmänhet var denne dock trygg i medvetandet av att äga ett större antal
fartyg än motståndaren.
I viss mån kvarstod detta förhållande någon tid efter ångfartygens införande; redan under exempelvis nordamerikanska inbördeskriget började emellertid tekniken att
spela in i sjökrigföringen på ett helt annat sätt än tillförne. Minan, stångtorpeden och
sedermera även torpeden införde i sjökriget risker, varmed sjöstyrkornas befälhavare
förut ej behövt räkna; därtill kom att den alltmera stegrade farten hos krigsskeppen i
högre grad än någonsin förut medgav koncentrering av anfallet. Överraskningens och
de oförutsedda händelsernas moment erhöllo ökad betydelse vid planläggandet och
utförandet av såväl offensiva som defensiva sjökrigsoperationer.
Man kan emellertid säga, att ännu så sent som under rysk-japanska kriget risken att
med en flotta under kortare tid hålla sjön utanför fiendekust eller att med bevakningsstyrkor observera fiendens operationsbaser ännu icke var så stor, att en befälhavare
däri behövde se en uppenbar fara för honom underlydande styrka. Om man bortser
från slutakten i Tsushimaslaget, gjorde sig torpeden huvudsakligen gällande mot fartyg till ankars, och minan användes ännu icke i sådan utsträckning, att den i avsevärd
grad nedsatte operationsmöjligheterna till sjöss. Sagda kraftmätning utvecklade sig
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huvudsakligen efter de linjer, som man dessförinnan inom alla mariner ansett vara de
sannolika för ett modernt sjökrig. Det torde icke vara uteslutet, att det engelska amiralitetet betraktat denna utveckling av sjökriget i öster med välbehag. Krigshändelserna
i Gula havet och Japanska sjön vore nämligen i viss mån en garanti för, att den nation,
som kunde hålla de flesta och starkaste artillerifartygen i tjänst och nedlägga erforderliga kostnader på sin flottas övande, borde äga stor utsikt att kunna bibehålla greppet
om Neptuns treudd – världens spira.
Samma åskådning gjorde sig naturligtvis gällande även beträffande mera begränsade intressecentra. Intrycket av det rysk-japanska krigets händelser till sjöss och därav inom de stora marinerna föranledd fartygsbyggnad uppväckte exempelvis i vårt
land den tron, att herraväldet i Östersjön, vad anginge förhållandet mellan Sverige
och Ryssland, obetingat måste vila på det senare landets visade förmåga och beredvillighet att anslå betydande medel till stapelsättandet av slagskepp och slagkryssare av
Dreadnought-typ. Det är ju allmänt bekant, att denna åskådning på sin tid verkade så
förlamande på vår nations intresse för sjövapnet, att detta därigenom löpte en allvarlig
fara att nedsjunka till ett lokalt försvar, huvudsakligen avsett såsom ett på det hela taget
underordnat komplement till försvaret till lands.
Så inträffade i augusti 1914 det ännu pågående världskriget. Under intrycket av den
allmänna åskådningen rörande betingelserna för herraväldet till sjöss gavs vid krigets
början på många håll och ej minst i England uttryck åt den uppfattning, att Tysklands
sjömakt snart skulle vara krossad av den övermäktiga engelska Dreadnought-flottan
och att kriget därefter, åtminstone vad England vidkomme, skulle vara brakt till önskat avgörande. Det visade sig emellertid ganska snart, att nya krafter, nya eller mera
fulländade tekniska hjälpmedel, trätt i sjökrigets tjänst, och att dessa i hög grad ändrat
betingelserna för upprätthållandet av herraväldet till sjöss och bekämpandet av detta
herravälde.
Sänkandet av de engelska pansarkryssarna Hogue, Cressy och Aboukir genom torpeder från den av Weddigen förda U 9 blev en kraftig väckelse rörande faran av att
låta större artillerifartyg uppehålla sig stillaliggande eller under gång med sakta fart
till sjöss inom räckhåll för motståndarens u-båtar. Utvidgandet av de tyska u-båtarnas
operationsområden till farvattnen runt om England, till vissa delar av norra Atlanten
och till Medelhavet innebar ökad risk för ententemakternas huvudsjöstridskrafter att
under avsevärd tid uppehålla sig till sjöss.
Samtidigt erhöll minkriget en omfattning, som i sig innebar en betydande inskränkning av de stora krigsfartygens operationer till sjöss. Minan hade förr så tillvida varit
ett utpräglat defensivt vapen, att dess användning i allmänhet inskränkts till i omedelbar närhet av de egna operationsbaserna utförda spärrningar. Nu icke allenast utsträcktes dessa spärrningar långt utanför de egna baserna; mineringar vid fiendekust
och framför allt utanför motståndarens örlogshamnar blevo ett typiskt led i sjökriget;
och det dröjde icke länge, innan de krigförande utan hänsyn till förut gällande lagar om
havens frihet utlade minfält, vilka omfattade stora delar av internationellt farvatten.
Det ligger i öppen dag, att här nämnda tekniska hjälpmedels inverkan på kampen om
herraväldet på havet blev högst oläglig för ententens strategiska offensiv till sjöss, samtidigt med att den gav centralmakternas flottor betydande fördelar. Eller med andra
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ord: omvandlingen av sjökriget har visat sig vara till avgjord fördel för den strategiska
defensiven och till nackdel för offensiven. Det finnes intet tvivel om, att traditionerna
från Nelsons dagar ännu hava djupt fäste inom den engelska örlogsflottan. Det är helt
enkelt uteslutet, att icke de brittiska sjöofficerarnas högsta önskan från världskrigets
början varit och ännu är att uti en väldig sjödrabbning få göra sina överlägsna krafter gällande gent emot Tysklands örlogsflotta. En dylik avgörande kraftmätning har
emellertid ingalunda varit önskvärd ur tysk synpunkt; den kvalitativt utomordentligt
stridbara men kvantitativt den engelska avsevärt underlägsna tyska örlogsflottan har
varit hänvisad till att genom utnötning försvaga sin motståndare. Endast vid några få
tillfällen hava stora sjöslag ägt rum, och härvid hava de tyska sjöstridskrafterna kunnat skickligt hålla stånd mot varje brittiskt försök till ett avgörande. Den unga tyska
sjömakten har visat sig kvalitativt fullt jämnspelt med den sedan århundraden tillbaka
grundade engelska.
Under denna tillsynes ojämna kraftmätning hava tyskarna ägt ett utomordentligt
stöd uti sitt u-båtsvapen och sina minor. Genom ett målmedvetet och skickligt användande av dessa tekniska hjälpmedel hava de icke allenast i väsentlig grad omvandlat
karaktären av krigföringen till sjöss; de hava även nått så långt, att, vad Nordsjön
beträffar, tyska flottans operationsfrihet kan anses ungefärligen likställd med engelska
flottans.
Ovan antydd förändring av karaktären hos krigföringen till sjöss kan uttryckas i få
ord. Sannolikheten för stora sjödrabbningar i den gamla stilen har blivit väsentligen
mindre än förut; däremot hava hastiga och kraftiga framstötar med av slagkryssare,
lätta kryssare och jagare bestående förband, samt isynnerhet omfattande u-båtsoperationer och hemliga minutläggningsföretag blivit typiska företeelser i sjökriget. Närblockaden har likaledes till följd av u-båtens och minvapnets utveckling blivit omöjliggjord och ersatt av fjärrblockad i olika former. Samtidigt hava de företag, som avse
undanröjning av minor, utläggande av u-båtsnät samt bevakning till sjöss blivit av ingripande betydelse för sjökrigsoperationerna. Handelskriget har ju även undergått en
förändring, vittnande om fullständigt underkännande av förut godtagna internationella lagar; denna viktiga gren av sjökriget lämnas emellertid här utan avseende. Slutligen
har flygvapnet, nytt såsom stridsmedel och hittills huvudsakligen betydelsefullt inom
landkriget samt vid anfall över havet mot militära anläggningar, under världskrigets
utveckling alltmera blivit av värde för sjökrigsoperationerna.

Några militärgeografiska synpunkter

När det gäller att omsätta ovan i kontur angivna krigserfarenheter i förslag, angivande
riktlinjerna för svensk framtida sjöförsvarspolitik, är det nödvändigt att beakta vissa
militärgeografiska olikheter hos den nuvarande huvudsakliga sjökrigsskådeplatsen,
Nordsjön, och de farvatten, som omgiva vårt lands kuster.
Nordsjöns isfrihet vintertid och ringa djup samt dess sandbottens jämna kurvatur
äro i hög grad gynnsamma för mineringsföretag; å andra sidan får ej förbises, att därstädes rådande tidvatten och strömsättning äro olägliga för dylika arbeten. De svenska
kusthavens isförhållanden, deras – med undantag för Kattegatt – i stort sett betydande
djup och ojämna botten försvåra eller omöjliggöra utsjömineringar i verklig mening
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därstädes. I närheten av kusterna äro emellertid djupen i allmänhet sådana, att minering kan företagas. Frånvaron av tidvatten och stark ström underlätta minering i våra
kusthav.
Den ringa utsträckningen av och den konkava formen hos tyska kusten vid Nordsjön medgiver anordnandet av till sjöss framskjutna minspärrningar, vilka lätt kunna
försvaras och bakom vilka tyska flottan har en för beredskap, övningar m.m. värdefull
vidsträckt operationsbas. Nämnda minspärr, vilken ännu icke har kunna undanröjas av
de brittiska sjöstridskrafterna, belyser tomheten uti Churchills skrytsamma yttrande,
att tyska flottan skulle komma att utgrävas ur sitt gömsle.
Motsvarande möjligheter, nämligen att till sjöss på betydande avstånd från flottans
operationsbaser anordna effektiva minspärrningar, finnas ej vid vår kust. Vi få emellertid icke förbise, att försvarsmineringar uti havsbandet vid inloppslederna till våra
större skärgårdsområden lätt kunna skaffa oss samma fördelar vid försvaret, som tyskarna genom omfattande åtgärder lyckats avvinna Helgolandsbukten.
Slutligen må beträffande utsikterna till offensiva mineringsföretag framhållas, att
medelavståndet tvärs över Östersjön är ungefär hälften så stort som avståndet från
Helgolandsbukten till Englands ostkust. Genom anläggandet av den tillfälliga operationsbasen Brügge-Zeebrügge hava emellertid tyskarna väsentligen förbättrat möjligheterna för verkställande av offensiv minering.
Man kan emellertid ej komma till annan slutsats än att Nordsjön, särskilt med hänsyn till sagda havs ringa och jämna djup samt isfrihet, bättre än de svenska kusthaven
lämpar sig för minkriget, och att sålunda dettas betydelse i kraftmätningen till sjöss
mellan Tyskland och England ej utan förbehåll må lagas såsom måttstock vid svenska
försvarsdispositioner till sjöss.
Vad beträffar Nordsjöns lämplighet för u-båtskriget må framhållas, att det ringa vattendjupet invid de tyska operationsbaserna tvingar u-båtarna att lämna dessa baser
under gång i övervattens- eller yt-läge; utlöpandet från såväl Helgolandsbukten som
Zeebrügge tryggas emellertid av dels minspärrar dels fästningskanoner. Väl till sjöss i
Nordsjön hava u-båtarna fördel av det relativt grumliga vattnet, detta med hänsyn till
spanande fientliga flygare, och av den jämna havsbottnen, som erbjuder gott viloläger;
å andra sidan medgiver det måttliga djupet motståndaren att i utsträckt grad använda
sig av u-båtsnät.
Undersöka vi förhållandena i de svenska kusthaven, skola vi finna, att våra u-båtar
på grund av navigatoriska förhållanden i allmänhet äro nödsakade att lämna skärgården i övervattens- eller ytläge; i de flesta fall stå emellertid åtskilliga utfallsleder till
förfogande och, vad exempelvis Karlskrona beträffar, bör utlöpandet kunna skyddas
av fästningsartilleri. Väl till sjöss sakna visserligen våra u-båtar i regel det grumliga
vattnet och den på – måttligt djup – under vattenytan belägna jämna botten att vila på;
till följd av det stora djupet behöva de å andra sidan ej befara någon rikligare förekomst
av u-båtsnät.
I Nordsjön äro u-båtarna befriade från besvärande isförhållanden; de svenska kusthaven bliva däremot under stränga vintrar ofta så isuppfyllda, att u-båtarnas operationsfrihet därigenom blir avsevärt begränsad. Det får emellertid icke förbises, att dessa svårare
isförhållanden även kunna bliva hinderliga för sjökrigsföretag i allmänhet.
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I stort sett torde de svenska kusthaven erbjuda u-båtarna ungefärligen samma möjligheter till framgångsrikt uppträdande som Nordsjön medgiver. U-båtsvapnets betydelse i sjökriget mellan Tyskland och England kan därför troligen utan förbehåll tjäna
såsom vägvisare vid uppgörandet av vårt lands framtida riktlinjer för sjöförsvarets
ordnande.
Det är emellertid ej endast här ovan nämnda militärgeografiska förhållande, vilka
hava betydelse vid en omsättning av krigserfarenheterna för framtida planläggning
av Sveriges sjöförsvar. Vi få nämligen icke förbise, att tyska flottan i Nordsjön endast
äger en operationsbas för större sjöstridskrafter, och att den tillfälliga jagare- och ubåtsbasen Brügge-Zeebrügge kan hållas under en ganska effektiv engelsk observation.
De för den nutida sjökrigföringen typiska överraskande offensivstötarna med relativt
små sjöstridskrafter måste därför å tysk sida noga planläggas till betryggande av sagda
sjöstyrkors reträttväg, varjämte det icke sällan blir nödvändigt att genom omfattande
åtgärder möjliggöra ett obemärkt utlöpande ur hamn.
De militärgeografiska förhållandena vid Sveriges kust äro i här berörda avseende
långt gynnsammare. Mäktiga skärgårdspartier bekläda här och var den långa kuststräckan. Genom tillvaron av ett betydande antal hemliga såväl förbindelse som utfalls- och reträttleder bliva nämnda skärgårdar ypperliga naturliga operationsbaser för
vår flotta, lätta att försvara och svåra att anfalla. Rent militärgeografiskt sett är sålunda
den svenska kustens bildning långt mera fördelaktig än den tyska Nordsjökustens för
utförande av operationer av här ifrågavarande art.
Å andra sidan får icke förbises, att den stora utsträckningen av vår sjögräns, vilken
dessutom här och var är blottad på skärgård, innebar vissa svagheter, som dock torde
kunna väsentligen neutraliseras genom utveckling av u-båtsvapnet och lämplig gruppering av våra sjöstridskrafter. Vårt militärpolitiska läge lider jämväl av den olägenheten, att kusthaven hopstrypas till strategiska förträngningar vid Åland och Öresund,
vilket tarvar särskilt beaktande vid försvarsfrågornas lösning.

Krigserfarenheternas omsättning

Därest ovan uttalade åsikter rörande sjökrigets förändrade karaktär äro riktiga, synes
det vara en jämförelsevis enkel uppgift att med hänsyn till nyss berörda militärgeografiska förhållanden framlägga de linjer, enligt vilka vårt sjövapen framdeles torde böra
utvecklas. Emellertid tillkomma några omständigheter, vilkas betydelse ingalunda får
underskattas och som väsentligen försvåra här nämnda uppgift.
Sedan lång tid tillbaka hava planerna och arbetet för vår örlogsflottas vidmakthållande genom nybyggnad av fartyg utgjort en beklämmande kompromiss mellan blygsamma anspråk och otillräckliga penninganslag. Vi behöva endast erinra om att vårt
nuvarande årliga nybyggnadsanslag ej uppgår till mer än knappa 5 procent av den totala ordinarie försvarsbudgeten, för att inse, huru litet man i vårt land fattar betydelsen
av tillräckliga anslag för flottans vidmakthållande i någorlunda tidsenligt skick.
Under dessa tider, då en psykologiskt fullt förklarlig krigsleda och en därav alstrad
visserligen oförnuftig men dock mycket skönjbar ovilja mot försvaret allt mera börjat
gripa omkring sig, vore det säkerligen bevis på bristande verklighetssinne att hoppas
på en väsentlig förändring till det bättre av ovanstående missförhållande. Ty även om
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det skulle gå så lyckligt, att nationen, med äntligen öppnad blick för sjövapnets betydelse, skulle giva anslagen för krigsfartygsbyggnad ett större utrymme än hittills i
försvarsbudgeten, komme däri genom dock med full visshet aldrig sådana belopp att
beviljas, vilka kunna medgiva ur ren försvarssynpunkt erforderlig ersättningsbyggnad för vår numera på grund av många års förknappning av fartygsbyggnadsanslagen
genomsnittligt mycket åldriga flotta. Att icke räkna med detta perspektiv och lämpa
planerna därefter vore liktydigt med att redan från början utgå från felaktiga förutsättningar. Det är riktigare och klokare att vid försök till problemets lösning medtaga alla
faktorer, även dem varmed man ej gärna vill räkna, och därefter försöka åstadkomma
det bästa möjliga.
Med full insikt om, att man på flera vägar kan nå fram, till ett gott resultat, och att
sålunda mot nedan framlagda förslag kunna ställas andra, vilka äro lika eller mera bärande, må här angivas några synpunkter rörande de, enligt författarens mening, lämpligaste riktlinjerna för vårt sjövapens utveckling under den närmare framtiden.
En av de fundamentala faktorerna i problemet är frågan, huruvida vi framdeles skola
kunna i öppna sjön med pansrade artillerifartyg möta och emotstå en stormakts starkaste fartyg av dylikt slag. – Svaret kan ej gärna bliva mer än ett: den ofantliga utvecklingen under de senaste åren av Dreadnought-fartygen skall sannolikt utestänga oss
från möjligheten att till sjöss med artillerifartyg bekämpa sådana motståndare. Vi bliva
säkerligen hänvisade till att mot Dreadnought-flottorna använda i första hand u-båtar
och jagare, i andra hand minor.
Om sålunda, å ena sidan, våra framtida kraftigaste artillerifartyg ej behöva givas de
egenskaper, som förläna dem förmågan att i öppen sjö upptaga uthållande strid med
fiendens slagfartyg, måste de å andra sidan och därvid ej minst med hänsyn till skärgårdsförsvaret, äga så kraftigt artilleri, att de kunna allvarligen skada dylika fientliga
motståndare. De måste vidare hava så god fart och sjövärdighet, att de förmå verkställa
erforderliga förflyttningar längs våra kuster. Och slutligen böra de givetvis besitta sådana egenskaper, att de utan svårighet kunna undandriva motståndarens lätta kryssare,
beträffande vilka man måste räkna med en betydande framtida utveckling av artillerikraften.
Huru lockande det än skulle vara att närmare behandla ovan nämnda spörjsmål,
synes det emellertid vara lämpligt att tills vidare uppskjuta diskussionen i ”pansarbåtsfrågan”. Vi måste nämligen, såsom ovan påpekats, utgå ifrån, att anslagen till krigsfartygsbyggnad icke komma att nämnvärt höjas, åtminstone ej i riktig proportion till
de ökade materiel- och arbetskostnaderna. Det är sålunda för oss angeläget att under
den närmare framtiden så ordna vår fartygsbyggnad, att vi för de anslag, som kunna
beräknas bliva ställda till förfogande, erhålla största möjliga försvarskraft i utbyte.
Visserligen kan det ej bestridas, att tillförandet snarast möjligt av ett fjärde fartyg
till de tre av Sverige-typen skulle innebära förutom ett väsentligt stärkande av vår
försvarskraft till sjöss även en högst betydande taktisk fördel. Ty därigenom kunde
divisionsförbandet om tre fartyg bibehållas, även om ett av fartygen vore förlagt under
reparation eller översyn. Emellertid skulle en dylik nybyggnad med nuvarande höga
verkstadspriser kräva, en så stor anpart av de sannolikt påräkneliga medeln, att föga
bleve kvar för nybyggnad av andra mycket erforderliga fartyg.
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Vi måste därjämte förutsätta, att våra 1.kl. pansarbåtar vid krig mot en stormakt
huvudsakligen bliva bundna vid skärgårdarna. Vid försvaret av dessa kunna även våra
äldre fartyg av dylikt slag ännu någon tid framåt göra en ganska nöjaktig tjänst. Visserligen äro deras fart och sjövärdighet och sålunda deras förflyttningsförmåga längs
kusten otillräcklig; genom en lämplig gruppering av våra sjöstridskrafter kan emellertid, såsom förut antytts, denna i sig själv betänkliga svaghet göras mindre oläglig.
Det synes därför vara en av nödvändigheten framkallad klok åtgärd att ej stapelsätta
någon pansarbåt under den byggnadsperiod om fem år, som enligt uppgjorda förberedande planer för flottans vidmakthållande tager sin början med 1920 års ingång. Under
sagda period utfallande anslag för fartygsbyggnad böra oavkortade avses för annan
materiel. Men – ”pansarbåtsfrågan” är därmed förvisso ej brakt ur världen; den måste
oundgängligen av flottans myndigheter återupptagas i så god tid, att riktlinjerna för
sjövapnets vidare utveckling äro fullt klargjorda vid ingången av byggnadsperioden
1925–1929. Vid denna utredning skall det säkerligen visa sig, att vi framdeles måste
genom kraftigt bedriven nybyggnad av pansarbåtar ersätta vår nuvarande huvudsakligen mycket åldriga pansarbåtsflotta.

Vår fartygsbyggnad 1920-1924

Den fartygsbyggnad, som kommer till stånd under femårsperioden 1920-1924, bör givetvis avse en kraftig utveckling av vårt u-båtsförsvar, våra åldriga torpedkryssares
ersättande med tidsenliga lätta kryssare, nybyggnad av ett antal jagare samt fortsatt
anskaffning av sjögående vedettbåtar.
Erforderligheten av att väsentligen utveckla vårt u-båtsförsvar är lyckligtvis så allmänt erkänd och vår nya u-båtstyp så förträfflig, att vi icke här behöva närmare motivera sagda förslag till nybyggnad ej häller beröra den delvis av hemlig natur varande
typfrågan. Däremot synes det vara nödvändigt att klargöra behovet av övrig här ovan
ifrågasatt nyanskaffning.
Härvid står i främsta rummet erforderlig ersättningsbyggnad för våra åldriga och
fåtaliga torpedkryssare – en åtgärd, vilken vilar på tydliga krigserfarenheter, och som
blivit särskilt aktuell allt sedan förlusten föregående år av torpedkryssaren Clas Uggla.
Denna förlust kan icke annat än skrivas på neutralitetsvaktens konto, och det är ej mer
än rätt och billigt, att densamma så snart ske kan materiellt gottgöres.
De viktigaste skälen för att i vår flotta snarast möjligt införa den lätta kryssaren
såsom ersättare för torpedkryssarna äro emellertid dels den ofantliga tillväxten av stormakternas jagareflottor, dels de lätta kryssarnas under världskriget ådagalagda förmåga att väsentligen försvåra motståndarens jagare-operationer.
Ovan nämnd tillväxt av stormakternas jagareflottor har ej allenast varit kvantitativ;
den har kanske i ännu högre grad bestått i utveckling av jagaretypen från ett relativt
svagt torpedfartyg till ett i nämnda avseende väl utrustat och därjämte med kraftigt
lätt artilleri bestyckat fartyg. Denna utveckling i antal och enhetskraft kan icke annat
än minska utsikten för våra jagare och u-båtar att utan stöd av artillerifartyg bibehålla sin operationsfrihet. Det synes nämligen uteslutet, att vi utan att giva våra jagare
egenskaper, som närma sig den lätta kryssarens, skola kunna med våra fåtaliga jagare
operera framgångsrikt i den säkerligen mycket obekväma och ständiga kontakten med
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motståndarens stora antal fartyg av sistnämnda slag. Och det kan icke nog framhållas,
huru besvärande en närgången jagareblockad måste vara för våra u-båtar vid dessas
ut- och inlöpande från och till de skärgårdsområden eller hamnar, varpå de stödja sina
operationer.
Våra fyra gamla torpedkryssare kunna icke i nämnvärd grad stödja operationer av
här ifrågavarande art; deras sjövärdighet och fart är synnerligen otillräcklig och deras
artilleribestyckning är ungefärligen jämställd med en modern jagares. Våra 1. kl. pansarbåtar äro ej heller lämpade för dylik periferisk tjänst; de äldre båtarna av dylikt slag
hava en alltför låg fart och Sverige-typens fartyg äro för värdefulla för att riskeras vid
operationer, där sannolikheten för torpedanfall och minsprängning äro större än vid
något annat företag inom den strategiska defensiven.
Om vi vilja förläna våra jagare och u-båtar framgång i försvarskriget, är det därför
oavvisligen nödvändigt, att vi så snart ske kan stapelsätta några lätta kryssare av sådan
storlek, snabbhet och styrka, att de utgöra ett allvarsamt hot mot fientliga jagareförband
och därjämte äga förmåga att upptaga strid med de lätta kryssare, som förekomma
inom stormaktsmarinerna. Vid skisserandet av förslag till en dylik kryssare för vår
flotta är det av vikt att taga hänsyn till nedanstående förhållanden.
Den lätta kryssaren har betydligt större sjövärdighet än jagaren; den förra bibehåller
sålunda under sjöhävning sin fart vida bättre än den senare. Redan vid måttlig sjöhävning torde en 30-knops kryssare i fart motsvara en 35-knops jagare; och i hård sjö kan
en dylik kryssare sannolikt injaga det snabbaste fartyg av här ifrågavarande slag. Detta
förhållande medför, att den fordran på hög fart, som man gärna vill ställa på en lätt
kryssare, kan begränsas till en siffra, exempelvis 30 knop, som medgiver byggandet av
ett relativt litet och billigt fartyg. I detta sammanhang må följande jämförelsesiffror
framhållas. Såsom utgångspunkt antages, att man konstruerat en 30 knops kryssare
om 3 000 tons deplacement för en kostnad av 8 miljoner kronor. Därest sagda kryssare skulle ersättas med ett 35 knops fartyg med i övrigt samma egenskaper som den
mindre snabbgående kryssaren, bleve det nödvändigt att öka deplacementet till i det
närmaste 5 500 ton; kostnaden skulle stiga till omkring 13 miljoner kronor. Samtidigt
måste fartygslängden ökas från omkring 125 till 150 meter. Dessa siffror angiva med
önskvärd tydlighet, att man icke får hava extrema fordringar på fart.
Det må vidare framhållas, att den lätta kryssaren har mycket stora utsikter att med
sitt artilleri – förutsatt att detta utgöres av kraftiga medelsvåra kanoner – allvarligen
skada eller om lyckan är god förstöra även väsentligen större och starkare motståndare
inom samma slag av fartyg. Den stora eldhastigheten hos det medelsvåra artilleriet,
de nutida projektilernas ofantliga krevadverkan och den ringa motståndskraften hos
de lätt byggda fartygsskroven utjämnar nämligen under ovan angivna förutsättning
styrkeförhållandena mellan lätta kryssare i långt högre grad, än vad fallet kan bliva
beträffande slagfartyg.
Enär det är av största vikt för oss att erhålla så många lätta kryssare som möjligt,
synes det på grund av ovan nämnda skäl vara tillrådligt att försöka inom ett relativt
litet tontal sammanföra de egenskaper, vilka böra besittas av vår kryssaretyp. Ett fartyg om 30 knops fart, såsom huvudbestyckning förande 4 st. 15 cm kanoner bakom
sköldar och i övrigt tidsenligt utrustat, torde utan svårighet kunna framställas inom ett
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deplacement av 2 500 ton. Ett dylikt fartyg kan utan tvekan betecknas såsom särdeles
lämpligt för våra förhållanden.1
Man har på vissa håll velat göra gällande, att vi skulle kunna undvara den lätta
kryssaren genom att kraftigt utveckla vår jagaretyp. En dylik fartygsbyggnadspolitik
skulle emellertid, enligt författarens åsikt, föra oss in i en kapplöpning i typfrågan,
där vi sannolikt aldrig skulle nå målet. Stormakternas jagare äro redan i allmänhet
uppe på 1000 tons deplacement; deras fart håller sig till omkring 35 knop, och artilleribestyckningen – i detta sammanhang den väsentliga – utgöres i regel av ett antal
10,5 cm kanoner. För att försöka, åtminstone under en kortare tid, uppnå en betryggande ställning med hänsyn till våra jagares operationsfrihet, bleve vi, i saknad av
lätta kryssare, utan tvivel hänvisade till att bygga stora 35 knops jagare, bestyckade
med exempelvis 2 st. 12 cm kanoner. Men när vi omsider hade en division dylika
fartyg i tjänst, skulle stormakterna förmodligen hava en minst lika stark jagaretyp
allmänt infärd i sina flottor. Då om ej förr bleve vi tvungna att upptaga byggandet av
lätta kryssare.
Det vill under sådana förhållanden synas långt klokare att redan nu gripa verket
an med anskaffandet av dylika kryssare för vår flotta och att anpassa jagaretypens
utveckling med hänsyn därtill. En fartygsbyggnadspolitik av sådan art torde vara icke
allenast ur militär synpunkt riktig utan även i ekonomiskt avseende förmånlig.
Under världskriget hava jagarna vid flera tillfällen gjort utomordentligt god tjänst,
när det gällt att lösgöra ett underlägset förband av artillerifartyg från greppet av ett
överlägset fientligt dylikt. Härvid hava deras fart, sjövärdighet och torpedutrustning
trätt i främsta rummet; artilleribestyckningen har däremot varit av underordnad betydelse. Jagarna hava emellertid långt oftare tagits i anspråk för bevakningstjänst och
offensiv minering, och har därvid förutom fart och sjöduglighet artilleribestyckningen
varit den förnämsta egenskapen hos fartygen i fråga.
Den förut påvisade minskade sannolikheten av framtida stora sjödrabbningar i den
gamla stilen och u-båtens allt större användbarhet för torpedanfall under mörker skulle
tala för, att våra blivande jagare huvudsakligen borde utvecklas till bättre artillerifartyg, än vad de nu äro. Vi få emellertid ej förbise, att våra jagare många gånger kunna
förmånligt taktiskt samverka med artillerifartyg, även om dessa uppträda i smärre
förband. Ej heller må glömmas, att de relativt korta avstånden tvärs över de svenska
kusthaven torde komma att giva jagaren långt större möjligheter än vad framgått ur
världskrigets erfarenheter att utföra överraskande torpedangrepp under mörker. Beträffande jagaren är det sålunda liksom i mycket annat nödvändigt att ”det ena göra
och det andra icke låta”; man måste aktgiva på, att såväl torped- som artillerivapnet i
görligaste mån tillgodoses.
Men – och här reser sig en svårighet vid problemets lösning – vi måste även tillse,
att vi kunna vidmakthålla ett tillräckligt antal jagare i vår flotta. Större delen av våra
torpedbåtar äro åldriga och mycket otidsenliga; de, som ännu kunna göra tjänst under
en del år framåt, lämpa sig under inga villkor för andra uppgifter än det mera lokala
försvarets. Jagarna skola sålunda framdeles komma att övertaga de flesta och slutligen
1. På grund av uppgifter rörande stormakternas nyaste lätta kryssare har förf. ansett sig böra frångå
sitt i denna tidskrift tidigare gjorda förslag att uppställa 15 cm kanonerna i torn.
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alla de uppgifter, som tillfalla övervattenstorped-fartygen; för att kunna göra detta
måste de vara många. Det synes under sådana förhållanden vara tillrådligt att begränsa
storleken av våra framtida jagare till ungefärligen det deplacement, som uppnåtts med
våra nu under färdigställning varande fartyg av dylikt slag.
Liksom våra pansarbåtar och lätta kryssare böra i högsta möjliga grad äga betingelser att vid sammanträffande med väsentligen starkare motståndare inom samma fartygsslag kunna med sitt artilleri allvarsamt skada dessa, böra våra jagare även föra ett
så kraftigt artilleri, att de under liknande utsikter kunna upptaga strid med fiendens
stora jagare. Förut har påpekats, att den lätta kryssaren i här nämnt avseende intager
en gynnsammare ställning än pansarbåten; man torde icke bedöma fel, om man förutsätter, att jagaren beträffande strid med starkare fientliga jagare är i minst lika god
belägenhet som den lätta kryssaren vid dess strid mot ett överlägset fientligt fartyg av
sistnämnda slag. Men förutsättningen måste för jagaren vara densamma som för den
lätta kryssaren. Denna senare är bestyckad med kraftigt medelsvårt artilleri; jagaren
måste föra ett kraftigt lätt artilleri.
Vi hava kännedom om, att under världskriget åtskilliga äldre med 8,8 cm kanoner
bestyckade tyska jagare blivit sänkta av engelska jagare, försedda med 10,5 cm kanoner. Vi veta, att samtliga nyare tyska och engelska jagare föra kanoner av sistnämnda
kaliber. Inför denna utveckling synes det icke vara klokt att å våra framtida jagare
uppställa en så förhållandevis svag pjäs som 7,5 cm kanonen. Så olägligt det än kan anses vara att införa ytterligare en kaliber, bliva vi säkerligen förr eller senare hänvisade
att för våra jagare konstruera en 10,5 cm kanon. Det torde nämligen vara uteslutet att
inom ett rimligt deplacement uppställa 12 cm kanoner. Enligt författarens åsikt böra
efterföljarna till de två jagarna av Wrangel-typen förses med två 10,5 cm kanoner, och
det vore därför önskligt, att en dylik kanon jämte lavettage snarast möjligt bleve vid
Bofors konstruerad och grundligt prövad.
Torped-bestyckningen å Wrangel-typen utgöres såsom bekant av sex 45 cm torpedtuber, därav två enkeltuber i förskeppet och två dubbeltuber å akterdäck. Det kan ifrågasättas, huruvida ej de tvenne enkeltuberna böra kunna utelämnas å våra framtida
jagare; därigenom vinnas väsentliga fördelar i rent konstruktivt avseende, utan att jagarens karaktär av torpedfartyg nämnvärt förringas.
Å vissa håll inom vapnet har man hårt drivit åsikten, att våra jagare måste förlänas
en fart av inemot 40 knop. Med hänvisning till vad som under behandling av kryssaretypen framhållits i fartfrågan vågar författaren såsom sin uppfattning uttala, att vi böra
förläna våra jagare den fart, som över huvud taget står att uppnå med fasthållande av
den fordran, att fartygen icke skola vara endast kapplöpningsmaskiner utan även sjövärdiga och hållfasta krigsfartyg. Och härmed är den jagaretyp, som författaren anser
lämplig för vår flotta, någorlunda tydligt angiven.
Det må emellertid ännu en gång framhållas, att här i kontur föreslagna jagaretyp
vilar på den förutsättningen, att lätta kryssare komma att tillföras vår flotta under perioden 1920–24. Skulle emot förmodan så ej bliva fallet; är det enligt författarens åsikt
oavvisligen nödvändigt att giva jagaretypen en synnerligen kraftig utveckling såväl
med hänsyn till fart som till artilleribestyckning, medförande en deplacementsökning
till in emot 1 500 ton.
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Bevakningstjänsten vid örlogshamnarna och i skärgårdarna skapade på sin tid det
slag av fartyg, som vi numera benämna vedettbåtar. Dessas huvudsakliga tjänst var
fordom ren bevakning; rysk-japanska kriget medförde ännu en uppgift för dem, nämligen minsvepning. Under nu pågående världskrig har vedettbåten därjämte haft såsom
åliggande att uppträda offensivt mot u-båtar.
Till följd av minkrigets oerhörda omfattning har minsvepningen nödtvunget utvecklats till en organisation av jättelika dimensioner. Tyskland och England hava exempelvis stora minsvepningsflottor i tjänst, och i dessa ingå såväl för ändamålet särskilt
byggda vedettbåtar som andra örlogsfartyg och ett betydande antal förhyrda trålare,
stora bogserbåtar m.m. Det är naturligt, att en organisation av här nämnd art i hög grad
måste vara grundad på förhyrning av fartygsmateriel. Men det är lika uppenbart, att
viss för ändamålet avsedd materiel måste stå till förfogande även i fredstid, dels för utbildningsändamål, dels för att tjäna såsom stomme uti den vid mobilisering väsentligen
utökade organisationen.
Den under världskriget vunna erfarenheten, att endast sjövärdiga fartyg kunna göra
verklig nytta i sjökriget, har även sträckt sig till vedettbåtarna. Dessa senare böra i
främsta hand vara ”oömma” för alla slags påkänningar, sköta sig väl i sjöhävning och,
vad de nordligare haven beträffar, även kunna någorlunda väl bryta is. Det är glädjande
att kunna anteckna, att de tre vedettbåtar, vilka för närvarande äro under färdigställning för vår kustflottas räkning, fylla sagda fordringar.
Nödvändigt är emellertid, att den med nämnda nybyggnad påbörjade anskaffningen
av sjögående vedettbåtar för vår flotta även fortsättes. Med hänsyn till vissa önskemål
beträffande fredstjänsten kan det därvid måhända vara klokt att bygga vedettbåtar av
två typer, en större och en mindre; detta så mycket mera, som en dylik fartygsbyggnad
icke står i vägen för det väsentliga, nämligen vedettbåtarnas förmåga att fylla sina uppgifter under krig. Vi veta alla, vilken ovärderlig tjänst våra l. kl. kanonbåtar och kanonbåten Svensksund gjort under många år. De hava varit travajfartyg, bevakningsfartyg,
sjömätningsfartyg, stått till vederbörande stationsbefälhavares förfogande för erforderlig personalutbildning, övervakande av vissa farvatten m.m. De skola snart vara
försvunna ur vår flotta, och det är av stor betydelse att de bliva på något sätt ersatta.
Enligt författarens åsikt skulle detta lämpligast ske genom att bygga några vedettbåtar
av ungefärligen kanonbåten Svensksunds typ, sålunda goda isbrytare, försedda med
två 7,5 cm. kanoner, kraftig strålkastare samt med anordningar för bärgningsarbeten,
bogsering och minsvepning. Övriga vedettbåtar torde böra byggas i överensstämmelse
med de nu för kustflottan under färdigställande varande båtarna; önskvärt synes dock
vara, att en skrovkonstruktion väljes, som minskar djupgåendet.

I ovanstående försök till en utredning rörande vår flottas framtida utvecklingslinjer
har intet nämnts om flygvapnet. Skälet torde vara tydligt nog. Nämnda vapen tenderar
alltmera till att bliva ett tredje vapen, stående vid sidan av marinen och armén. Det har
redan sina egna målsmän, vilka hava till uppgift att framföra vapnet till erforderlig
omfattning och effektivitet.
667

Artikel ur TiS Nr 4 1918
En annan materielfråga, som ej heller blivit berörd, är anskaffandet av tillräckligt
antal minor. Det må vara nog att här påpeka den ofantliga vikten av en dylik försvarsåtgärd. Vidare må tilläggas, att, därest ovan angivna fartygsbyggnad genomföres och
samtliga lätta kryssare, jagare och vedettbåtar samt en del u-båtar förses med anordningar för utläggning av minor, vi därmed lösa frågan om minvapnets användning på
ett sätt, som till fullo står i överensstämmelse med sjökrigets lärdomar.
Visserligen skulle i detta sammanhang kunna framdragas åtskilliga behov av annan
materiel, utgörande en modern flottas inventarier. Det torde emellertid vara tillräckligt
att här understryka nödvändigheten av att i tillräcklig omfattning anskaffa u-båtsnät
för att därmed kunna avstänga våra mera öppet liggande örlogshamnar och viktigare
skärgårdspartier från fientliga u-båtars ovälkomna påhälsningar.
Slutligen må ännu en gång betonas, att ovan gjorda förslag till vårt sjövapens utveckling under den närmaste framtiden icke gör anspråk på annat än att vara ett försök
att under brydsamma förhållanden finna den väg, vars beträdande innebär de bästa
möjliga garantier för vår örlogsflottas vidmakthållande i åtminstone någorlunda tillfredsställande effektivitet.
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Sveriges sjöintressen
Föredrag hållet av kapten D. Landquist i Flottans
Reservofficersförbund.

Herr Ordförande, mina herrar!
Då jag nu, framträder inför detta nybildade förbund med avsikt att framhålla några
synpunkter i fråga om ”Sveriges sjöintressen” – eller som man ock kan säga ”Sveriges
intressen till sjöss” – så har jag en känsla av, att åtskilliga av mina åhörare utgå från att
jag med Sveriges sjöintressen menar detsamma som och ingenting annat än ”Sveriges
behov av ett starkt sjöförsvar”.
Men, mina herrar, så är icke fallet.
Sjöförsvaret är icke och vill icke vara något annat än ett försvar i händelse av neutralitetsskydd och krig för intressen till sjöss – och det kan icke någonsin täcka själva
begreppet ”sjöintressen” i och för sig betraktat.
Följande ord av amiral Mahan i hans arbete ”Sjömaktens inflytande på historien” må
i sammanhanget anföras: ”Behovet av en örlogsflotta uppstår därför med tillvaron av
en egen handelsflotta och upphör med dennas försvinnande....”
Då jag för första gången – för ett par och 20 år sedan – läste denna sats, gav den mig
åtskilligt att tänka på och den föreföll mig först nästan oriktig. Är det möjligt, frågade
jag mig, att örlogsflottans omfattning, ja, t.o.m. dess existens kan bero av någonting så
skenbart ovidkommande som handelsflottan? Äro inte handelsfartygen egentligen bara
i vägen? Vad ha de att göra med striderna till sjöss, med de nattliga torpedbåtsanfallen,
med ubåtsanfallen under dager?
Världskriget har dock mycket tydligt ådagalagt det innerliga sambandet mellan och
det inbördes beroendet i krig av örlogsflottan och handelsflottan (inbegripet fiskeflottan) och detta måhända till förvåning för många militära yrkesmän t.o.m. i England,
där man nog alltför mycket låtit sig influera av doktrinen om sjöslaget i och för sig, ”die
Doktrin von der Schlacht an sich”.
Örlogsflottans uppgift är emellertid icke uteslutande den att skydda sjöfarten, ty den
har ock en mycket viktig uppgift däri att tillsammans med andra försvarsgrenar söka
avslå överskeppningsföretag, invasioner över sjön – men en av dess huvuduppgifter
är i varje fall såväl i fred som vid neutralitetsvakt och vid krig att bereda allt möjligt
stöd och skydd åt sjöfarten, som utgör det städse påtagliga uttrycket för och bäraren av
landets sjöintressen.
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Då det, som nu, gäller att något närmare analysera begreppet ”Sveriges sjöintressen”,
så framträder det, att dessa sjöintressen bero av ett flertal faktorer, av vilka åtskilliga
synas vara en gång för alla givna, medan andra synas mer eller mindre föränderliga
och beroende av läget inom åtskilliga andra grenar av mänsklig verksamhet.
Till faktorer av det förra, det mera beständiga slaget höra t.ex. Sveriges geografiska,
topografiska och klimatologiska förhållanden.
Redan av en flyktig blick på kartan framstår Sveriges halvö-karaktär, vilken ytterligare understrykes av landgränsernas till Norge och Finland övervägande otillgänglighet, karga natur och delvisa belägenhet norr om polcirkeln (till ungefär 35 à 40 %).
Även t.ex. Italien och Spanien äro på samma sätt geografiska halvöar men av en helt
annan art, enär deras bergiga landfästen vetta mot rika och starkt befolkade delar av
Mellaneuropa.
Av den geografiska belägenheten beror ock det kustklimat, som råder i hela Sverige
utom i ett långsmalt bälte längs norra gränsen till Norge. Den avgörande faktorn är
härvid Golfströmmen, men av betydande vikt – särskilt för Norrland – är även tillvaron av de temperaturutjämnande vattenreservoirer, som utgöras av Bottenhavet och
Östersjön.
En närmare blick på Nordens karta ger emellertid anledning att förmoda, att Sveriges intressen vid kusten och av havet måste vara ännu större än som angives av sjö- och
landgränserna inbördes storleksförhållanden. Det framträder sålunda, att kustlandskapen utgöra de utan gensägelse bördigaste och tätast befolkade delarna av riket.
Jag har härmed kommit fram till den viktigaste omständighet, som är föranledd av
vårt lands geografiska och topografiska förhållanden, nämligen förefintligheten av en
smal kustzon, som inom sig rymmer större delen av Sveriges värdeföremål.
Denna kustzon kan anses bestå av alla till kusten gränsande härad (el. tingslag el.
skeppslag) samt i dessa belägna städer. Denna kustzon har en medelbredd av 35-40
km, och inrymmer 1/5 (noga taget 19,9 %) av rikets areal. Inom denna kustzon lever
emellertid i det närmaste hälften av rikets befolkning (noga taget 48,6 % år 1930). –
Med andra ord: inom en kustzon, som utgör 20 % av rikets ytvidd, leva 50 % av rikets
invånare.
Antalet invånare inom kustzonen är därjämte under ökning relativt sett. Från år 1910
till år 1930 ökades rikets befolkning i dess helhet med 11,2 % – under samma tidsrymd
ökades befolkningsantalet enbart inom kustzonen med 15,3 %.
Inom kustzonen ligga dessutom rikets sex största städer, flertalet av dess större
kraftstationer, stenkolsgruvorna i Skåne, omkring 2/3 av mejeriproduktionen och likaledes omkring 2/3 av industriens saluvärden.
Den svenska kusten är slutligen även lättillgänglig och begåvad med ett mycket stort
antal hamnar samt flera segelbara älvar, floder och insjöar, vilket allt synes böra bidraga till svenskarnas benägenhet för kommunikationer över vattnet och till sjöss.
Av de faktiskt föreliggande förhållandena ledes man till slutsatsen, att kustzonen
utgör landets viktigaste del, eller – som man en smula paradoxalt skulle vilja säga –
dess hjärta.
Frågan är nu: har denna uppenbara orientering av de svenska folket och dess värdeföremål till kusttrakterna satt spår i folklynnet? Äro svenskarna ett sjöfarande folk, ett
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folk som i sjöfarten och dess upprätthållande ser ett livsvillkor? Man är benägen att
svara både ja och nej på den frågan. Visserligen intager Sverige, jämte övriga skandinaviska länder, en bland de främsta platserna bland jordens alla länder i fråga om såväl
den procentuella storleken av den sjöfarande befolkningen som ock i fråga om antalet
bruttoton av handelsflottan per capita av invånarantalet. Men det synes stanna därvid.
För mig åtminstone förefaller det, som om svenskarnas stora flertal ännu ej alls fått
ögonen öppna för det uppenbara faktum, att Sveriges sjöintressen samtidigt äro dess
livsintressen. Det förefaller, som om den maritima tanken ännu ej fullt slagit rot inom
Sverige.
Det är emellertid kanske ej så svårt att finna en förklaring till detta förhållande. Ett
land kan ha ett halvö – eller t.o.m. ett öläge, dess folk kan i förbindelserna sjöledes
finna de bästa kommunikationerna, och såväl dess folk som dess värdeföremål kunna
vara till övervägande del samlade till kusttrakterna – alla dessa omständigheter kunna
föreligga, utan att folket i fråga ändock i sjöintressena ser sina livsintressen. Förklaringen härtill skulle vara, att folket i fråga i stort sett är självförsörjande, att det icke har
behov av import annat än i avseende å några få varor – oftast lyxvaror – samt att dess
export inskränker sig till ett fåtal, mindre skrymmande men rätt värdefulla överskottsvaror, varav världen i övrigt är i behov.
Men sådan var just Sveriges belägenhet intill omkring 1850-talet. Åttio procent av
landets befolkning voro sysselsatta inom de jordbundna näringarna jordbruk, fiske och
skogsbruk. I fråga om spannmålstillgången hade Sverige tidigare varit ett ömsom exporterande ömsom importerande land; fr.o.m. 1830-talet intill 1880-talet översteg dock
utförseln åter införseln. De viktigaste importvarorna på t.ex. 1790-talet voro spannmål
och salt, kvantiteterna per år voro dock ej större än omkring 60 000 respektive 90 000
ton – några 10-tal fartygslaster per år enligt nutida begrepp. De viktigaste exportvarorna voro, på 1600-talet koppar och järn samt på 1700-talet järn; årskvantiteterna voro
dock på 1790-talet ej större än omkring 60 000 ton för stångjärn, och för koppar en
obetydlig siffra på några 100-tal ton.
Fr.o.m. 1850-talet inträder emellertid en förändring i Sveriges belägenhet – en förändring, som allt mer accentueras. Då börjar den moderna industrialismen här sitt
genombrott. Inom äldre svenska industrigrenar, sådana som textil-, järnvaru- och
pappersindustrien förmärkas då en verksamhet efter större linjer. Vid samma tid framträder sågverksrörelsen och organiseras en trävaruexport i stort. Senare framväxte nya,
betydande industrigrenar: på 1870-talet uppkom den senare så omfattande pappersmasseindustrien, på 1880-talet särskilt sten-, cement-, superfosfat- och elektricitetsindustrierna; 1890-talet är den tid, då sockerindustrien får storindustriell betydelse,
och då den mekaniska verkstadsindustrien – vilken eljest i huvudsak daterar sig från
1840-talet, – framträder i främsta planet, åtminstone som exportnäring; 1900-talet
slutligen har medfört ett kraftigare liv speciellt på de kemiska industriernas område.
Under åren 1850 till 1910 minskas procenttalet för den del av Sveriges folkmängd
som livnärde sig av jordbruk, fiske och skogsbruk från 81 till 48 %; samtidigt ökas
procenttalet för den del av det svenska folket, som fann sin utkomst av industri och
bergsbruk, från 9 till 32 % – för år 1920 föreligger siffran 35 %, häntydande på en
alltjämt fortgående ökning.
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Mina herrar, just i dessa siffror, just i denna industrialismens genombrott för en 80 år
sedan och sedan fortgående utveckling i Sverige ligger den enda möjliga förklaringen
till, att man dels tidigare icke beaktat sjöintressena, dels numera icke ännu fått ögonen
fullt öppna för den utveckling, som ägt rum och alltjämt äger rum.
Man torde på åtskilliga håll i vårt land ännu leva i en föreställningsvärld, som hänför
sig till förhållandena för 80 à 100 år sedan; men betraktar jordbruket m.m. som den
allt annat överskuggande huvudnäringen, och man betraktar exportindustrien, utrikeshandeln och sjöfarten såsom någonting, som är bra att ha, men vilket i nödfall kan till
större delen undvaras.
Den i vårt land på flera håll ännu förefintliga likgiltigheten för landets sjöintressen
kan i själva verket få sin förklaring endast på sätt som nu angivits – d.v.s. i den mänskliga trögheten vid erforderlig anpassning efter nya och alltjämt under ändring varande
förhållanden.
Ty om man betraktar den svenska industriens, utrikeshandelns och sjöfartens förhållanden, sådana de i detta nu äro, så framstår det i öppen dag, att Sveriges sjöintressen,
som alltid latent förelegat i geografiska m.fl., av naturen givna omständigheter, numera
äro livsintressen, som under inga omständigheter kunna förvisas från främsta platsen.
Ett intressant men också ganska komplicerat spörsmål i fråga om industriens förhållanden är det om industriens lokalisering, d.v.s. de orsaker, som verkat till att en viss
framgångsrik industri fått sitt säte på en viss plats eller ort.
Stundom ha härvid verkat rent mänskliga eller personliga faktorer såsom t.ex., att i
en viss trakt länge förefunnits hemindustri av visst slag, som så småningom utvecklats
till fabriksindustri. Den sedan århundranden förefintliga och fortplantade yrkesskickligheten har sålunda utan tvivel i hög grad spelat in vid bibehållandet av järnhanteringen i Mellansverige, av glasindustrien i Småland, av textilindustrien i södra Västergötland. I några fall torde t.o.m. blott företagarens, ledarens bostadsort ha bestämt
platsen för industriföretagets läge.
De merendels verkande och i regeln viktigaste faktorerna vid industriens lokalisering torde emellertid ha varit råvarutillgången, transportläget samt, i vissa fall, läget i
fråga om krafttillgång.
Ett typiskt exempel på samverkan av dessa faktorer erbjudes av det norrländska
kustlandets trä- och massaindustris belägenhet. Den viktigaste råvaran tillföres billigt på av naturen i stort beredda flottningsleder, krafttillgång föreligger i varan själv
eller i form av också förefintlig vattenkraft, eventuellt omdanad i elektrisk kraft, och
ett gynnsamt uttransportläge beredes av kustens många hamnar och lastageplatser,
varifrån med ett och samma transportmedel kunna nås jordens mest avlägsna hamnar.
Men det kommer – i förbigående sagt – härvid också an på att medelst omfattande
statlig isbrytarhjälp i samverkan med lokala isbrytarresurser bereda den norrländska
sjöfarten tillfälle att fortgå året runt så mycket som möjligt är. I ett visst fall, nämligen i
fråga om utnyttjande i största skala av våra järnmalmtillgångar, har bristen inom landet
på stenkol lett till att den svenska råvaran, järnmalmen, exporteras till det utländska
stenkolet för att undergå förädling. Den motsatta gången, d.v.s. stenkolets förande till
malmen, angives vara oekonomisk. Brytningen och utförseln av Sveriges järnmalm
utgör dock en svensk exportindustri av rätt stora mått.
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Den svenska industrien i sin helhet sysselsätter något över 450 000 arbetare, av vilka
2/3 (noga taget 65%) kunna sägas arbeta för hemmamarknaden och 1/3 (noga taget
35 %) för den utländska marknaden, d.v.s. i exportindustrierna.
Sjötransportvägarnas lättillgänglighet är av största betydelse både för hemmamarknadsindustrien och för exportindustrien i fråga om tillförsel av bränsle, såsom stenkol,
koks och flytande bränsle, men även i fråga om tillförsel av åtskilliga andra råvaror,
som Sverige saknar. Sjötransportvägarnas lättillgänglighet är för exportindustrien därjämte av ögonskenlig betydelse.
Det förefaller som om denna, om jag så får säga, sjötransporttekniska faktor på
senare år i hög grad inverkat på den svenska industriens lokalisering. Sålunda har från
år 1913 till år 1928 antalet industriarbetare i kuststäderna ökats med 41,5 %, medan
den samtidiga ökningen av arbetarantalet för riket i dess helhet endast utgjort 21,6 %
– antalet arbetare i kuststäderna har sålunda ökats i dubbelt starkare takt än det totala
arbetareantalet.
På tal om den svenska industriens av transporttekniska skäl föranledda orientering
mot havet bör slutligen givetvis omnämnas varvsindustrien, icke blott därför att den är
av sjöfartens egen industri utan därför, att den är en ”nyckelindustri” i särskilt framträdande grad.
I fråga om Sveriges varuutbyte med utlandet föreligger till en början dessa fakta,
att detta varuutbyte innefattar en kvantitet av 25-30 millioner viktston och ett värde av
2,5-3 miljarder kronor per år samt att det till närmare hälften försiggår på svenska kölar.
Frågan är emellertid i detta sammanhang närmast, huru stor del av detta, även relativt sett mycket betydande svenska varuutbyte med utlandet, som försiggår sjöledes.
Svaret är, att Sveriges varuutbyte med utlandet praktiskt taget uteslutande försiggår
sjöledes. Varutrafiken över landgränsen till Finland är praktiskt taget ingen – här inverkar bl.a. olika spårvidder på järnvägarna – och varutrafiken över gränsen mot Norge är
mycket liten med undantag för järnmalmsexporten över Narvik. Sveriges varutrafikproblem vis-a-vis utlandet är praktiskt taget uteslutande ett sjötrafikproblem.
Men man skulle i alla fall kunna tänka sig, att Sveriges varuutbyte med utlandet
inlednings- och avslutningsvis försigginge landledes, t.ex. vad exporten från Norrland angår över Göteborg och vad importen till Stockholm och ostkusten över huvud
taget angår likaledes över Göteborg eller västkust- och Sundshamnar i allmänhet, eftersom varuutbytet i alla fall i stor utsträckning är inlänkat västvart. Detta är måhända
utförbart i fråga om mindre kvantiteter av högvärdigt gods, men det är, ekonomiskt
sett, absolut icke utförbart i fråga om det tunga godset, vilket å andra sidan utgör huvudmassan av Sveriges export- och importvaror. Sjötransporternas kostnad är blott en
ringa bråkdel av järnvägstransporternas och ”det är uppenbart”, framhåller professor
Högbom i sitt arbete om världssjöfarten, ”att vid transporter, som uteslutande kunna
följa sjövägen, för det tunga godset betala sig nästan vilka omvägar som helst”. Han
anför som exempel att före Panamakanalens öppnande kunde tunga varor sändas från
Förenta Staternas ostkust till dess västkust med större fördel runt Kap Horn än via de
transkontinentala järnvägarna.
I detta sammanhang framträder återigen behovet av att med all makt stötta vintersjöfarten på Norrland.
673

Artikel ur TiS Nr 8 1935
Av föreliggande statistiska data framgår emellertid, att Sveriges varuutbyte med
utlandet – alldeles oavsett den isbrytarhjälp som hittills kunnat givas – till övervägande del faktiskt försiggår över landets ostkust samtidigt som detta varuutbyte är till
större delen inriktat västerut. Av en år 1929 verkställd utredning i kommerskollegium
framgick sålunda, att 68,2 % av Sveriges export och import utgick från eller inkom till
hamnar mellan Haparanda och Trelleborg, en kvantitet av 17,5 millioner viktston. Av
andra föreliggande siffror kan man draga den slutsatsen, att den svenska östersjökustens utrikestrafik till åtminstone och minst 70 % är inriktad västerut; huvudsakligen på
England, Amerika och europeiska västkustländer.
Jämsides med utrikessjöfarten pågår emellertid en annan mycket omfattande sjötrafik längs våra kuster, nämligen kustsjöfarten, vilken tidigare icke särskilt uppmärksammats, huvudsakligen av det skälet, att mera kända siffror härom icke förelegat.
Man torde dock städse haft på känn, att denna kustsjöfart för Sveriges vidkommande
varit av betydande vikt och omfattning. Genom särskilda undersökningar, utförda av
dåvarande docenten vid Stockholms handelshögskola dr. O. Jonasson, publicerade våren 1933, har man numera dock fått fastare grunder för en uppskattning av denna kustsjöfartens omfång. Det har där vid framgått, att den svenska kustsjöfartens omfång kan
uppskattas till en varuomflyttning inom riket av omkring 10 milj. varuton per år, varav
återigen inemot 70 % torde falla på ostkusten.
Den svenska utrikeshandeln omspänner hela jordklotet, och den svenska handelsflottan går till nära hälften i oceanfart. Man bör emellertid icke förbise, att den svenska
utrikeshandeln i stort och övervägande utsträckning är anknuten till östersjöhamnar
och är bärare av den svenska ostkustens – närmast norrlandskustens – exportvaror.
Östersjön är å ena sidan endast en etapp i den långväga sjöfarten på Sverige; men om
man å andra sidan lägger till samman siffrorna å de varumängder, som i svenskt intresse forslas inom Östersjön i kustfart längs Sverige, i Östersjöfart och i vidsträcktare
fart, så kommer man upp till mycket stora, ja, rent av förbluffande tal.
Jag ber att i detta avseende få återge några uppgifter, som för en månad sedan framlades av förste auktarien i kommerskollegium, dr. Eneborg vid ett föredrag i Sjöofficerssällskapet.
Det till Östersjön ur ekonomisk och samfärdselgeografisk synpunkt anknutna landområdet av norra Europa kan anses inom sig inrymma omkring 100 millioner människor. Godstrafiken i Östersjöns hamnar för detta områdes räkning uppgår, utan dubbel
räkning, till omkring 60 millioner godston per år, varav inemot hälften eller närmare
30 millioner ton komma för Sverige. Ungefär 1/4 består av inre regional trafik mellan
de olika östersjöländerna, ytterligare ungefär 1/4 består av kustfart, och återstoden,
d.v.s. hälften utgöres av trafik med utombaltiska områden.
Den från Östersjön utgående och till Östersjön inkommande fartygstrafiken går nära
uteslutande genom Öresund och Kielkanalen. Vardera av dessa trafikleder är i fråga
om den genompasserade tonnagemängden per år jämförbar med Panamakanalen och
Suezkanalen – det rör sig härvid om 20 – 25 millioner nettoton. Öresund har dock mer
än de andra trafiklederna, nämligen år 1933 27 millioner nettoton. I fråga om den genom Öresund och Kielkanalen årligen genompasserande godsmängden är dock endast
Öresund jämförbart med de stora världstrafiklederna med en godsmängd per år av
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omkring 23 millioner godston, en siffra som endast med ett par enheter understiger de
nämnda världsstråkens, Kielkanalens godstrafik uppgick det nämnda året endast till
ungefär 1/3 av Öresund.
Det märkligaste i dessa nu anförda siffror är onekligen Sveriges stora andel i Östersjöområdets trafik. Sverige har blott 6 millioner invånare av det antagna områdets 100
millioner, men ändock kommer inemot hälften av Östersjötrafiken – omkring 30 millioner godston – på Sverige. Sverige har alltså en ovanligt stor utrikeshandel per capita
av befolkningen, och är således i synnerligen hög grad beroende av sjötransporter.
Utrikeshandelns båda grenar, importen och exporten, böra väga jämt i värdehänseende. Så är emellertid i regeln icke fallet, och ofta inträffar, att importens värde överstiger exportens. Till handelsbalansens återställande eller rent av till dess nedvägande
i gynnsam riktning kunna emellertid verka flera faktorer, och den förnämsta av dessa
är den egna sjöfarten, som står som mottagare av de fraktkostnader, som ändock i varje
fall måste betalas och vilka, om ingen egen sjöfart funnes, skulle gå helt i utländska
fickor.
Jag har tidigare nämnt, att sjöfarten under svensk flagg ombesörjer omkring hälften
av rikets varuutbyte med utlandet. (I själva verket är siffran något under 50 %; den
varierar från år till år mellan 45 och 50). Man kunde önska, att procentsiffran vore
högre, men sådan den är, så utgjordes dock under åren 1922–1929 den svenska sjöfartens nettofraktinkomster av i medeltalet 162 millioner kronor per år, vilken summa direkt kunnat läggas till inkomsten av exporten för att uppväga importkostnaden. Under
den nämnda 8-årsperioden utgjorde den sammanlagda nettofraktinkomsten nära 1300
mill. kr. – ett ej föraktligt belopp, som också rätt väl illustrerar den svenska sjöfartens
betydelse för landet.
Om man betraktar sjöfarten som en transportindustri och jämför dess inkomster
med andra svenska industrigrenars, skall man ock finna, att sjöfarten därvid kommer
närmast efter de tre största och dominerande industrierna, nämligen pappersmasseoch pappersfabrikerna, de mekaniska verkstäderna och träindustrien samt framför
t.ex. mejeri- och malmindustrien. Såsom ett direkt av havet beroende näringsfång må
slutligen ock nämnas saltsjöfisket, som livnär 13 000 människor och lämna en avkastning av 25 millioner kronor per år.
Jag har härmed försökt lämna en översikt av de svenska sjöintressena ur olika synpunkter. Det återstår att därav draga några slutsatser.
Om ingenting händer till sjöss, om ingenting hotat de svenska intressena till sjöss, så
är allt gott och väl, och vi kunna i lugn och ro, jag skulle vilja säga i all bekvämlighet
emotse framtiden.
Men i själva verket ha vi under de senaste två årtiondena emottagit tre olika varningar om vad som eventuellt kan hända, varningar om sådana möjliga lägen och förhållanden till sjöss i framtiden, som förbjuda allt liv i bekvämlighet och som kräva
utomordentliga insatser av såväl statsmakterna som de enskilda individerna.
Dessa tre varningar äro: världskriget 1914–1918, isblockaden 1929 och den nuvarande, ännu pågående krisen inom världssjöfarten.
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Icke någonsin under världskriget utsattes vårt land för en fullständig avspärrning:
varuutbyte med utlandet fortgick hela tiden, om än i avseende å vissa varor i väsentligt
minskad omfattning. Tillgången på arbetskraft var oförminskad eller kunde vid behov
ökas; inga armar togos från näringslivet för krigiska ändamål. Konsumtionen av varor
ökades icke på grund av särskild åtgång eller förstörelse i samband med krigföring; allt
gick blott ut på erforderlig fredsförsörjning av det svenskt folket.
Och ändock minnas vi alla, med vilka svårigheter Sverige hade att kämpa under
dessa krisår, och vilken betydande ransonering av livets nödtorftsvaror, som här måste
genomföras, utan att ändock säkerhet förelåg för att var man fick sin rättvisa andel.
Jag vill blott giva ett exempel, nämligen i fråga om Sveriges livsmedelsförsörjning
under 1914-1918. Före kriget tillgodosågs befolkningens totala näringstillgång medelst
inhemsk nettoproduktion till 77 % i fråga om vegetabiliska och 91 % i fråga om animaliska livsmedel eller gemensamt för båda grupperna 82 %, allt räknat i kalorier; med
ett ord Sveriges totala livsmedelsförbrukning härrörde till omkring 4/5 av landets egen
alstring av födoämnen.
Därjämte importerades livsmedel; under kriget även under de svåraste åren 19171918. Sålunda importerades under åren 1917–1918, huvudsakligen från Danmark,
fläsk, kött och smör till myckenheter, som med 157 % i genomsnitt överstego 1913 års
siffror. Importen av spannmål och produkter därav understeg visserligen väsentligt
1913 års siffror; men den uppgick ändock år 1918, när den var som lägst, till 22 % av
fredstidssiffran.
Importen var att betrakta som ett överskott över den inhemska tillgången, som redan
den i stort sett uppgick till 4/5 av behovet; men ändock hade vi brödkort från januari
1917 t.o.m. juli 1919, smörkort från december 1917 t.o.m. maj 1919 och fläskkort från
februari 1918 t.o.m. februari 1919.
Hur kunde detta komma sig, då vårt land ju vara nära nog självförsörjande? Förklaringen är dock rätt enkel. Den inhemska produktionen nedgick, bland annat på grund
av minskad import av gödningsämnen, jordbruksmaskiner och brännoljor. Den minskade tillgången föranledde prisstegring, varav följde lagring i jobberisyfte; varorna
försvunno ur öppna marknaden. Bristen på drivmedel försvårade slutligen även kommunikationerna och därmed även livsmedelsdistributionen.
Man tar nog till slut fel, om man såsom en världskrigets lärdom för oss främst angiver, att bristen inom Sverige på stenkol, bränn- och smörjoljor samt bensin, för vilka
varor ersättning inom landet endast till ringa del kan beredas, nödvändiggör för oss
att med alla medel söka hålla sjön öppen. Detta är framträdande redan i fråga om
folkförsörjningen, men det är absolut oundgängligt, därest vårt land skulle självt vara
krigförande – särskilt för sjö- och luftkrigsföringens vidkommande men även för landkrigföringens och för krigsindustriens.
Isblockaden 1929 varade blott 7 veckor och berörde endast en del av Sveriges kust,
nämligen de sydsvenska hamnarna och västkusthamnarna, vartill är att märka att
blockaden av Göteborg endast varade några dagar.
Men denna blockad var, till skillnad från världskrigets handelsavspärrning, fullständig och blev därför mycket snabbt kännbar. Vårt lands ekonomiska förluster genom
blockaden uppgingo till åtskilliga millioner kronor – summan är dock naturligen svår
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att fixera. Jag vill blott anföra ett enda exempel. En kolimportfirma i mellersta Sverige
angav sin förlust till 285 000 kronor, varav i ökade fraktkostnader 187 000 kronor.
För den, som vid Sveriges Allmänna Sjöfartsförenings årsmöte för en vecka sedan
åhörde direktör Gunnar Carlssons föredrag om ”aktuella internationella sjöfartsproblem”, torde det stå klart, att världssjöfarten alltjämt befinner sig i ett krisläge, som nu
t.o.m. förefaller mera akut än någonsin tidigare. Åtskilliga länder hava redan beträtt
den direkta subventionens väg och andra, bland dem Storbritannien – vars åtgärder
i detta hänseende äro av betydande vikt för alla nationer – synes å färde med att slå
in på liknande eller parallella vägar. Det synes sålunda t.ex. icke alldeles otänkbart,
att en återgång äger rum till den engelska navigationsakten av år 1651, enligt vilken
varor fingo införas till England endast med engelska skepp eller skepp från varans ursprungsland samt engelska varor endast fingo utföras med engelska skepp.
Slutsatsen blir, att det förefaller nödvändigt även för oss i Sverige att taga i betraktande och eventuellt förverkliga statsingripande i väsentligt högre grad än nu är fallet
för att stödja sjöfarten och därmed de svenska sjöintressena.
Då Sveriges sjöintressen onekligen hava en så vägande betydelse, att de utan vidare
kunna betecknas såsom nationella livsintressen, så må det till slut anses riktigt att
draga de tre följande slutsatserna:
l) Utrikeshandeln och dess bärare, sjöfarten, måste i fred statligt stödjas på allt sätt
närhelst behov härav uppstår;
2)

Utrikeshandeln och sjöfarten måste både stödjas och skyddas, om krigstillstånd inträder å de oss omgivande vattnen; härför kunna marinen och, i viss mån, flygvapnet träda i bräschen såsom neutralitetsvärn;

3)

Utrikeshandeln och sjöfarten måste i möjligaste mån skyddas och upprätthållas, om
vårt eget land meddrages i krig; härvid träder i verksamhet landets försvarskraft i
dess helhet – men det ligger i sakens egen natur, att marinen och därnäst flygvapnet
närmast beröras av dessa ifrågavarande försvarsuppgifter.

Men den i längden bästa garantien för ett verkningsfullt stöd och skydd för samt upprätthållande av Sveriges sjöintressen ligger dock däri, att vårt folk kommer till full
insikt om vårt maritima läges både betydelse, möjligheter och risker. Jag uttalar detta ej
blott för örlogsflottans egen skull, ej heller för handelsflottans egen skull eller för alla
de näringsgrenar, som därav bero, utan för landets egen skull – ty Sverige, vårt eget
land, kan numera icke andas och sålunda icke heller leva utan förbindelser över sjön.
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Centralförsvar och dogmatism
Av docenten vid Upsala universitet Ragnar Liljedahl

Det är tydligt, att inom vissa lantmilitära kretsar för närvarande pågår en stark dogmbildning. Som så ofta sker söker man projiciera de sanningar, man menar sig hava upptäckt, bakåt i tiden. Man tror sig på något sätt styrka dessa sanningar genom att visa,
att de ha haft om icke precis evighetsvärde så dock giltighet under mycket långa tidsrymder. Detta är en process som man kan studera praktiskt taget överallt, där skarpt
utpräglade meningar blivit fastslagna och mera allmänt omfattade. Den nya åsikten
bildar utgångspunkten för en omvärdering av det förflutna. De tendenser hos dessa,
som man sympatiserar med, som man känner frändskap med och som kanske av utvecklingen skjutits i bakgrunden, blivit mer eller mindre missförstådda och fördömda,
dragas fram som den sanning, vilken eftervärlden tidigare icke förstått att rätt uppskatta och värdera.
Naturligtvis kan på detta sätt mycket välbehövliga omvärderingar av historiska skeden komma till stånd. Men faran för att den nya värdering, man vill fastslå, blir lika
ensidig som den gamla, mot vilken man opponerar, är dess större, ju mer extremt utformad den dogm är, från vilken man utgår.
På ett egendomligt sätt sammanflätad med denna process går en annan, som innebär
det förflutnas makt över det närvarande, med andra ord traditionens inflytande. Ju starkare en tradition, ett drag hos det förflutna är, dess svårare har nuet att fritt ställa sina
problem. Dessa utformas oundvikligen av traditionen, även om denna ursprungligen
skapats av förhållanden, som äro vitt skilda från nuets uppgifter. Detta är emellertid
alldeles naturligt. Att helt frigöra sig från traditionen är samma problem som att lyfta
sig själv i håret.
Den ommälda dogmbildningen i vissa lantmilitära kretsar är egentligen en cirkulus vitiosus. Det program, som man uppställer för Sveriges försvar, är utformat av en
mycket stark tradition. Den sanning, man menar sig ha upptäckt, projicieras bakåt i
tiden. Nuet och det förflutna påverka varandra ömsesidigt och bindas ihop genom en
dogm, vars uppgift är att låta aspektet bli entydigt.
Mot dogmen måste man framför allt invända, att varken nuet eller det förflutna kunna sammanpressas inom entydiga aspekt. Tvärtom är mångtydigheten, den överskådliga mängden av möjligheter det mest påfallande, lika visst som de val, som ske och
måste ske, i en mängd fall kunna vara ytterst olyckliga.
Det här sagda kan åskådliggöras på ett utmärkt sätt tack vare den uppmärksamhet i form av recensioner eller på annat sätt, som de dogmatiserande lantmilitärerna
ägnat docent Allan Janssons avhandling: ”Försvarsfrågan i svensk politik från 1809
till Krimkriget.” Det intressantaste i denna avhandling är diskussionen om centralförsvarsidéerna. På nämnt håll bevisar man med frenesi, att dessa idéer voro riktiga, inneburo det för landet bäst lämpade försvaret. Sedan de omsatts i politiken, åtminstone till
huvudsaklig del, genom 1819 års centralförsvar, har emellertid utvecklingen, bestämd
av vissa rent mekaniskt verkande faktorer, förbättrade kommunikationer, ökad befolkning, industrialiseringen etc., fört därhän, att denna försvarsordning blivit föråldrad
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och måste ersättas med ett ”periferiförsvar”, som tar hänsyn till vad den nya utvecklingen medfört. Där dessa hänsyn till följd av omständigheterna icke behöva tagas,
gälla alltjämt centralförsvarsidéerna. Sålunda är flottans avskrivning lika motiverad
nu som på 1820-talet.
Bakom detta resonemang ligger en – visserligen outtalad men likväl ofrånkomlig
– förutsättning, nämligen att den livsform för det svenska samhället, som fastställdes
under åren närmast efter 1809, har samma existensmöjligheter nu som under det århundrade, som sedan följde. Här ligger försvarsfrågans kärnpunkt i våra dagar, ett förhållande som fullständigt suddas över i lantmilitära framställningar. Och dock borde
dessa vara skyldiga att visa, att trots den totala omstöpningen av det 1800-talets europeiska statssamhälle, som möjliggjorde det dåtida Sveriges existens, denna kan obekymrat fortsättas. Är detta icke fallet, måste ny grundval för försvaret av det svenska
samhället sökas, då bör först och sist diskussionen om centralförsvarsidéernas riktighet eller oriktighet avföras från dagordningen. Dessa idéer komma oss icke längre
vid, vare sig de framföras i sin ursprungliga form eller moderniserade till någon form
av periferiförsvar. Det är absurt att, därför att de under ett gånget skede i större eller
mindre grad bestämt utformningen av Sveriges försvar, låta dem även i fortsättningen
bli normgivande. Problemet blir: vilka krav ställer det nya läget på Sverige. Den ideala
men tyvärr utom möjligheternas ram liggande lösningen vore en försvarsordning helt
oberoende av tidigare härskande föreställningar. Det förflutna undkommer man emellertid ej. I viss utsträckning måste det alltid släpas med, även om det icke annat är än
dött gods.
Detta är det stora frågetecken man måste göra inför den framställning av ”Svenska
Försvarsprinciper”, som major Ehrensvärd givit. Duga centralförsvarsidéerna, låt vara
moderniserade med hänsyn till teknisk och annan mekanisk utveckling, alltjämt som
grundval för försvaret av det svenska samhället.
Författaren vill icke här – även om han har en mycket bestämd mening – ytterligare
diskutera detta spörsmål. Avsikten är endast att fästa uppmärksamheten på problemet
och ge uttryck åt beundran för major Ehrensvärds mod, då denne (sid. 7 i cit. arbete)
utan minsta tvekan alltjämt synes acceptera den princip, som sedan 1809 varit ”grundläggande för vårt riksförsvars avsedda användning vid krig”.
Det torde emellertid icke kunna förnekas, att den kritik, som från flottans håll riktats
mot centralförsvarsidéerna, de må vara moderniserade huru mycket som helst, fyller
en ytterst legitim uppgift. Endast fanatismen kan numera se bort ifrån, att grundprinciperna för Sveriges försvar måste ställas under debatt, och att man kan bli nödsakad
att följa helt andra riktlinjer än de som hittills gällt.
Man kan emellertid gå problemen ännu ett steg närmare in på livet och ställa frågan:
innebar 1819 års centralförsvar den för det dåtida Sverige bäst avpassade försvarsordningen? Svaret har, som sagt, från lantmilitärt håll blivit ett obetingat ja. Låt oss emellertid granska den argumentering som föres. Härvid måste först i den intellektuella
redlighetens intresse en sak avföras ur diskussionen, nämligen docent Allan Janssons
avhandling. Docent Jansson har icke, som man ibland synes tro, med sitt arbete bevisat, att 1819 års centralförsvar var nödvändigt och oundgängligt. Han har tvärtom
(sid.8) uttryckligen framhållit, att det självständighetsförsvar, som efter 1809 blev den
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militära organisationens egentliga ändamål, på intet sätt måste resultera i ett centralförsvar. Även andra möjligheter stodo öppna. Att författarens sympatier sedan synas i
viss mån luta åt centralförsvaret är en annan sak, som helt måste skrivas på författarens
personliga värdesättning och som på intet vis hindrar, att man med stöd av det material,
som på ett utmärkt sätt, framlägges i arbetet, kan komma till helt andra slutsatser.
Jag har tidigare i annat forum framhållit, att den allvarligaste invändning, som kan
riktas mot docent Janssons avhandling är att utvecklingen före 1809 där är totalt förbisedd och samtidigt pekat på att 1819 års centralförsvar har tydliga och klara förebilder
i den försvarsordning, som före 1809 gällde i Finland. Detta förhållande går emellertid
ej att inpassa i den lantmilitära centralförsvarsdogmen. Istället konstruerar man – såsom överstelöjtnant Petri i Svensk Tidskrift 1936 s.223 ff. – en offensiv försvarsorganisation före 1809 med flottan som egentlig bärare och ställer de verklighetsfrämmande
traditionerna från denna i motsats till den intelligenta anpassning efter de nya förhållandena, som Lefrén eftersträvade. Det är ur historisk synpunkt meningslöst att spilla
många ord på denna konstruktion. Den saknar varje verklighetsunderlag. Någon offensiv försvarsordning, någon försvarsordning med syfte att så långt som möjligt förlägga
kriget utanför det egna landets gränser, har icke existerat efter 1721. En annan sak är,
att flottan under de krig, som förts, fått göra offensiva operationer, men detta ligger i
vapnets egen natur.
Ett orimligt påstående är även det, att Lefrén och hans meningsfränder skulle ha
stått obundna av militär tradition. Det kan visas, att Lefrén såväl som Franc-Sparre
i sin tidigare militära verksamhet varit intimt knutna till försvaret av Finland. Och
då 1819 års centralförsvar har stora likheter med den försvarsordning, som före 1809
gällde för Finland, finnes intet tvivel om det personliga sambandet. Det torde sålunda
vara omöjligt att förneka, att centralförsvaret till huvudsaklig del är produkten av en
lantmilitär tradition, en tradition som uppstått genom ett sekels erfarenheter i kampen
mot Ryssland.
Härmed är emellertid intet sagt om centralförsvarsidéernas lämplighet eller olämplighet. De torde ha fyllt en stor uppgift, när de pekade på nödvändigheten att efter
förlusten av Finland organisera Sveriges inre försvar. År 1809 stod man i viss mån i
samma situation som 1721. Sistnämnda år var problemet att ge Finland ett inre försvar
och det var med ledning av erfarenheterna från detta, som man efter 1809 grep sig an
med samma uppgift i det egentliga Sverige. Vad som sker under tiden mellan 1721 och
1809 är emellertid framför allt, att storhetstidens offensiva anda bland lantmilitärerna
så gott som fullständigt plånas ut och ersättes med något, som på mycket goda grunder
kan kallas defaitism. Härvid är frågan, om Sveriges lantmilitära stridskrafter under
denna period försummades, tämligen likgiltig. Defaitismen grundade sig icke på det
förhållandet, att Sverige hade en måhända för svag armé, utan bottnade i misströstan
om Sveriges försvarskrafter över huvud.
Man måste ha detta klart för att förstå den utformning centralförsvarsidéerna fingo
hos Lefrén. Denne förenade det mycket befogade kravet på organiserandet av Sveriges
inre försvar med en djup pessimism i fråga om Sveriges försvarsmöjligheter. Resultatet
blev, att han förordade, att landet, med undantag för de egentliga Vätterprovinserna,
vid fientligt angrepp skulle uppgivas praktiskt taget utan allvarligt motstånd. Fullt
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konsekvent satte han sin lit lika mycket till ett av en stark nationalanda framkallat guerillakrig som till de reguljära försvarstrupperna.
Man har förnekat, att den på dylika grunder byggda försvarsordningen innebar självuppgivelse. Man har motiverat detta med att försvarsordningen ställde de största krav
på befolkningen. Ett dylikt argument är knappast annat än nonsens. Det kan användas
till att försvara varje reträtt inom det egna landet, även den huvudlösaste. Problemet
är naturligtvis vad som materiellt förloras genom reträtten och hur denna kommer att
psykiskt påverka befolkningen. I båda fallen torde centralförsvaret, satt i funktion genom ett angrepp, hava medfört katastrof. Allt talar för att uppgivandet av Stockholm,
det mellansvenska industriområdet och landets rikaste åkerbruksbygder längst i söder
skulle ha gjort det ekonomiskt omöjligt för Sverige att föra krig. Det måste med största
skärpa framhållas, att det dåtida Sverige ej var, som man tycks föreställa sig, ett primitivt agrarland, ett löst förbund av sinsemellan ekonomiskt tämligen oberoende bygder, utan en gammal stat, vars rikt utvecklade andliga och materiella kultur säkerligen
skulle alldeles lamslagits av ett krig fört enligt centralförsvarets principer.
Man behöver endast peka på vad de då och då uppdykande förslagen att flytta huvudstaden till Mariestad eller Karlstad egentligen inneburo för att förstå, vilket fullständigt raserande av Sverige centralförsvarsidéerna i sin extremaste utformning
skulle ha varit. Överstelöjtnant Petri drar i sin nyssnämnda uppsats en parallell med
Ryssland och Turkiet, som efter världskriget flyttade styrelsens centrum till Moskva,
respektive Angora. Men detta är dock något helt annat än Stockholms slopande som
huvudstad. Petersburg såväl som Konstantinopel voro erövringar, som uppgåvas därför, att den erövringspolitik, som de symboliserade, definitivt misslyckats. Stockholm
åter förkroppsligar det svenska folkets hela historia, och en slutgiltig reträtt bort från
Stockholm betyder intet mindre, än att man vänder denna historia ryggen, att man river
upp det samhälle, som det tagit årtusenden att foga samman. Det må vara, att Stockholms bibehållande som huvudstad bjuder mycket svåra militärstrategiska problem,
men icke dess mindre måste dessa lösas, ty ytterst äro de identiska med försvaret av
det historiska svenska samhället.
Centralförsvarsidéernas målsmän förstodo icke, att det inre försvar, de yrkade på,
i den utformning det fick, i djupaste mening innebar självuppgivelse. Man har sökt
försvara dem med fraser om att offensivens tid var förbi, att Sverige efter 1809 måste
uppgiva all utrikespolitik. Naturligtvis är detta icke förhållandet. Sveriges utrikespolitiska problem voro lika stora efter 1809 som före. En annan sak är, att Sverige valde utrikespolitisk passivitet, och att det trots denna och endast tack vare förhållandena i det
dåtida europeiska statssamhället kunde bestå som fritt samfund. Man behöver endast
antaga, att det europeiska statssamhället rubbats på ett sätt som satt centralförsvaret i
funktion, d.v.s. att Ryssland angripit Sverige, för att inse hur meningslöst talet är om
att offensivens tid var förbi. Ett ryskt angrepp på Sverige hade med nödvändighet rullat
upp den finska frågan i hela dess vidd. Men till följd av centralförsvaret hade Sverige
avhänt sig varje medel att tillgodogöra sig den utomordentliga tillgång i fiendens eget
läger, som det finska problemet utgjorde. Det gör närmast ett groteskt intryck att se,
hur de dåtida centralförsvarsivrarna vilja inrikta Sveriges hela försvar mot Ryssland,
men samtidigt totalt se bort ifrån det kanske viktigaste problemet vid ett eventuellt
682

Artikel ur TiS Nr 3 1936
svenskt-ryskt krig. Detta förhållande ligger emellertid på samma linje som den övriga
självuppgivelsen.
Det förefaller, som om man från nutida lantmilitärt håll i reflektionerna över 1819 års
centralförsvar ville påstå, att det alternativ, som erbjöd sig, var ett försvar med armén
vid kusten. Man hänvisar till att detta alternativ var orimligt till följd av de dåtida mobiliseringsförhållandena. Påståendet är felaktigt. Alternativet till centralförsvaret var ett
försvar med flottan. Det må här lämnas därhän, huru ett försvar med tyngdpunkten på
flottan skulle ha utformats. Det skall endast framhållas, att ett dylikt försvar både hade
varit i princip möjligt och stått långt bättre i överensstämmelse med Sveriges traditioner
än centralförsvaret. När man valde det senare, bröt man helt enkelt sambandet med landets historia, låt vara att tecken, som förebådade en dylik brytning, länge hade skymtat.
Hur man i våra dagar ställer sig till de moderniserade centralförsvarsidéer, som
framföras från visst lantmilitärt håll, är självfallet ytterst en omdömessak. Men det är
av vikt, att detta omdöme sker så fritt som möjligt, att det grundas på insikt om vad
centralförsvarsidéerna ursprungligen inneburo, och att det tar allsidig hänsyn till den
utveckling, som ägt rum på grundvalen av 1819 års centralförsvar. I denna sistnämnda
punkt skulle åtskilligt vara att tillägga. Det må emellertid vara nog med att framhålla,
att denna utveckling visst ej är en mekaniskt fortskridande modernisering, utan snarare en allt längre gående uppluckring av centralförsvarets grundprinciper.
Den skarpa kritik, som redan vid centralförsvarets uppkomst riktades mot detta, har
satt tydliga spår i den följande utvecklingen. Redan under 1830-talet var grundtonen i
debatten om Stockholms, Norrlands och Gotlands försvar en annan än under det närmast föregående decenniet. Den psykos – annorlunda kan man knappast uttrycka saken
– under vars tryck 1819 års centralförsvar hade skapats, lättade en aning. Man ställdes
inför nya utrikespolitiska realiteter. Man kunde icke undgå att se den möjligheten i ögonen, att en fiende på det sätt, som centralförsvaret nära nog inbjöd till styckevis bemäktigade sig Sverige. Man började ana, att Lefréns eleganta skrivbordskonstruktioner till
sist föga annat voro än en desperat gest, som, trots försöken att sammankoppla nationalkänsla och centralförsvar, sopade bort de rationella värden, på vilka varje försvar
ytterst måste vila. Det är den gryende insikten härom, som utgör det intressanta inslaget
i 1800-talets försvarshistoria, där man kan skönja en ständig kamp mellan ”slagord” och
”verklighet” och där ”slagorden” i de flesta fall intet annat äro än uttryck för nationens
obändiga livslust, som vägrar att låta kväva sig av en ”verklighet”, vars ynkliga räkneoperationer dock aldrig kunna fånga det essensiellaste – livet självt.
I själva verket borde man nu stå inför en fullständig avskrivning av centralförsvarets grundprinciper och den ”verklighet” de förmenas konstituera, vilken har lika liten
relation till vår tids problem och de uppgifter dessa ställa, som 1809 års stympade och
lamslagna Sverige har till 1930-talets Sverige, av vilket alla dess grannar hoppas på
den omsorg om det yttre försvaret, som till slut är den enda utvägen att säkerställa
freden i Norden. Men i stället flamma centralförsvarsidéer upp med en intensitet som
aldrig förr under de senast förflutna hundra åren. Skådespelet är intressant, men det det
känns rätt kusligt vid tanken på, att vi dock alla till slut äro indragna i det.
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Reformlinjer beträffande sjöförsvaret
av kommendör E. Biörklund.

Våren 1938 publicerade författaren av dessa rader en artikel i Tidskrift i Sjöväsendet
angående ”Vårt sjöförsvars återuppbyggande”, varvid påpekades nödvändigheten av
flottans snabba återupprättande med hänsyn till det europeiska lägets allvar. Särskilt
underströks, att flottan måste bringas upp ur det lägervall, vari den försatts genom
1936 års försvarsordning, den bristande ersättningsbyggnaden och de fullständigt
otillräckliga personalkadrerna. Ur det svenska riksförsvarets synpunkt vore det synnerligen angeläget, att flottans personal återfinge sin framåtanda och sin tilltro till vapnets framtid.
Mycket har sedan dess – stimulerat av ett världskrigs erfarenheter – blivit gjort för
att fylla de brister, som då påtalades. Marinens organisation har blivit fastare, ersättningsbyggnaden satts igång beträffande ett flertal lätta fartygstyper och även mindre
kaderförbättringar hava kommit till stånd. Men ännu återstår mycket att reformera och
uppbygga.
Erfarenheten under de gångna krigsåren har visat hurusom örlogsflottorna liksom
andra vapenslag väl kunna lida förluster genom fientliga flyganfall, men vad som från
visst håll profeterats, nämligen att luftflottorna snabbt skulle slå ut örlogsflottorna har
icke besannats. De senare hava tvärtom visat en betydande förmåga till uthållighet och
särskilt värdet av strategisk och taktisk samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter har
starkt understrukits.
Vad Sveriges försvarsfråga beträffar, torde det numera vara uppenbart, att ett framgångsrikt försvar av vårt folkfattiga land i betydande utsträckning måste baseras på
förefintligheten av en stridsduglig örlogsflotta, ett gott kustartilleriförsvar samt ett effektivt flygvapen. Då de ännu hemliga handlingarna angående vårt försvarsväsendes
insats i neutralitetsskyddet bliva offentliggjorda, kommer det dessutom utan tvivel att
visa sig, vilka stora tjänster vår örlogsflotta gjort icke blott vårt eget land utan även vårt
broderland Finland.
Överbefälhavaren, general Thörnell, har också nyligen i publikationen ”Frihet och
försvar” understrukit, att försvaret av ett land med vårt nuvarande strategiska läge
d.v.s. med mycket långa både land- och sjögränser, som måste skyddas, skulle fordra
armé- och flygstridskrafter av större numerär än vi hava möjlighet att uppsätta, samt
att en slagkraftig flotta fortfarande är behövlig.
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Vid fullföljandet av ”den svenska linjen” i utrikespolitiskt avseende har den svenska
flottan, trots tidigare brister i omvårdnad, visat sig vara en maktfaktor att räkna med
samt därigenom även en betydande fredsfaktor.
En viss strategisk omvärdering har dock, i ljuset av erfarenheterna från det nu pågående kriget, visat sig erforderlig. Främst står här flygstridskrafternas ökade inflytande
på såväl lantkriget som sjökriget. Ett herravälde till sjöss kan numera ej ernås med enbart sjöstridskrafter, utan härför kräves dessutom även flyg, på samma sätt som herraväldet över ett visst landområde ej enbart kan ernås och behållas med lantstridskrafter
utan fordrar bistånd av flygstridskrafter. Intet vapen är numera ”sig selv nok”.
Nödvändigheten under dager av flygspaning och skydd med jaktflyg för en sjöstyrka
är uppenbar, liksom i viss mån arméstridskrafter och egna bombeskadrar fordra ett
dylikt jaktskydd under enahanda förhållanden. Det är i varje fall nödvändigt att kunna
bestrida fienden herraväldet i luften. Samtliga försvarsgrenar måste därför vara baserade, organiserade och utrustade med hänsyn till hotet från luften.
Förhållandet att en sjöstyrka ej är fullt operativ utan flygspaning och jaktskydd är en
viktig lärdom, som måste beaktas. Nödvändigheten att kunna sätta in eget torped- och
bombflyg i början av eller under sjöstriden talar i samma riktning, d.v.s. för en intim
sjö- och flygsamverkan.
I ett modernt sjökrig äro de stora samlade sjöslagen få. En samlad sjöstrid mellan
de båda huvudflottorna är mera önskvärd för den överlägsne, som efter en seger kan
utnyttja dennas fördelar. Om den numeriskt underlägsne icke på goda grunder kan
anse sig besitta en kvalitativ överlägsenhet, som kan skänka honom framgång, så är det
samlade sjöslaget för honom en nackdel. Han måste då i stället sträva efter att komma
åt fienden ”bitvis”.
Man har om den svenska flottans övningar ibland hört sägas, att vi alltför enträget övat det stora samlade sjöslaget, vilket dock blir ett undantagsfall i krig. Häremot
måste invändas, dels att det kan förekomma fall, då omständigheterna äro gynnsamma
för samling mot en delad fiende, i vilket fall styrkorna måste vara vuxna sina uppgifter
vid en taktisk samverkan, dels även att det är nödvändigt att öva det ”svåraste fallet”,
inför vilket man mot sin vilja kan bliva ställd. Detta utesluter likvisst icke att man övar
förbanden även i uppgifterna vid ett s.k. ”Kleinkrieg”.
Enbart slagskeppen fälla ej utslaget i ett modernt sjökrig. De lätta fartygens relativa
betydelse har ökats och det kommer numera huvudsakligen an på ett perfekt samspel
mellan olika vapen på stridsplatsen. Åtminstone i begränsade innanhav är så förhållandet.
I sjökrigets dagliga nötningskrig ingå ständigt operationer av lätta övervattensfartyg, ubåtar, flyg samt minerings- och minsvepningsfartyg såsom nödvändiga för sjövägarnas säkerställande och sjökrigsskådeplatsens övervakande. Det framgår härav
tydligt, att en icke-stormakt omöjligen kan nedlägga så avsevärda summor på byggandet av mycket stora artillerifartyg, att endast ringa blir över för de övriga fartygstyper,
vilka under alla förhållanden krävas i stor myckenhet. Under krigstiden tillkommer
omöjligheten av att få importera vissa nödvändiga delar av de stora krigsfartygens
utrustning utomlands ifrån, varför den egna krigsindustriens kapacitet nödvändigtvis
bliver avgörande även för typvalet av större fartyg.
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Beträffande övriga omvärderingar till följd av senaste krigserfarenheter måste slutligen sägas, att kuppföretag blivit allt vanligare i krigföringen, fordrande en hög beredskap även före krigsutbrott (jämför bl.a. det japansk-amerikanska!), samt att landstigningsföretag över havet – även i de fall då betydande risker föreligga – numera
ofta vedervågas, varpå samtliga försvarsgrenar måste vara beredda. Sannolikheten av
luft-landsättningar mot fasta försvarsanstalter iland bör beaktas liksom möjligheten att
de kunna sättas ur stridbart skick genom bombanfall.
Sjöhandelskrigets utgång har ånyo visat sig huvudsakligen bero på sjö- och flygstridskrafternas förmåga att skapa tillräckligt väl skyddade konvojer. Trots t.ex. den
tyska basframskjutningen till Norge, Holland, Belgien och Frankrike har det tyska
ubåtskriget avtagit i effektivitet, särskilt sedan amerikansk konvojhjälp varit att påräkna.
Basbekämpning, icke blott av flygbaser utan även av sjöstridskrafternas baser, fordrar numera ökad uppmärksamhet i det kombinerade sjö- och luftkrig, som blivit allt
vanligare. Sjöstyrkornas baser måste givas ett starkt luftvärn och förses med en fullt
effektiv luftbevakning samt spärras för raider av fientliga småfartyg.
Krigserfarenheterna peka i den riktningen, att det för vår flottas del är lämpligt att
– med undanskjutande av ”ocean-strategien” såsom varande för oss mindre tillämpbar
– konkretisera flottans uppgifter till mera begränsade vattenområden i oss omgivande
hav. Denna ”områdes-strategi” knyter flottans verksamhet mera intimt till samverkan
med kustbaserat flyg och kustartilleriförsvaret, detta dock kompletterat av en livlig
offensiv verksamhet av vissa lätta fartygstyper. En synkronisering till tid och rum av
sjö- och luftkrigsoperationerna är nödvändig och måste organisatoriskt underlättas.
Huru det försvarspolitiska läget i Östersjön och invid vår västkust kan komma att
te sig under närmaste femårsperiod låter sig f.n. på intet sätt överblicka. Utvecklingen
kan gå mot en skärpt tysk sjö- och luftkrigföring i dessa områden, mot ett visst stillastående under kraftsamling av båda de stridande parterna samt slutligen mot en ökad
västmaktsoffensiv, avseende i första hand att underhålla oro i de av Tyskland hittills
ockuperade länderna. Att under sådana förhållanden fota sig på några strategiska bedömanden om framtiden är omöjligt. Vad vi kunna göra är allenast att med alla tillgängliga krafter stärka vårt försvar i den utsträckning, statsfinanserna ytterst medgiva.
Principen om ett ”respektförsvar” är fortfarande riktig, men den kräver givetvis
ock att samtliga försvarsgrenar ingiva respekt. Eljest kan en fiende lägga upp sina anfallsmetoder mot de svaga punkterna i försvarssystemet. En svag flotta och ett svagt
flyg kan inbjuda en fiende till sjöblockad i samband med hemortsbekämpning medelst
flyganfall, låt vara med invasionshotet i bakgrunden. Marinen och flyget måste tillsammans kunna avslå landstigningsföretag mot stora delar av våra kuster, så att icke den
svenska fälthären ställes inför olösliga uppgifter.
Svårigheten att i nuvarande läge sända örlogsfartyg mellan Östersjön och västkusten nödvändiggör en förstärkning av sjöstridskrafter och kustartilleriförsvar vid sistnämnda kuststräcka
Ur ovanstående synpunkter gå vi nu att granska de reformlinjer beträffande Sveriges
sjöförsvar, som just nu äro de mest aktuella.
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Inför det hotande världsläget hava de svenska statsmakterna alltsedan 1936 gradvis
förbättrat försvaret men ett mera betydande steg tages först i och med godkännandet i
en eller annan form av det förslag, som just i dagarna framlagts av ”1941 års försvarsutredning”. Denna utredning, vilken arbetat under ledning av statssekreterare T. G.
Wärn, har – med åsidoskjutande av strategiska utredningar – utgått från principen att
vår försvarsorganisation bör erhålla högsta möjliga kvalitet utan att likväl de direkta
försvarsutgifterna drivas upp till sådan höjd, att näringslivet och samhällslivet i övrigt klavbindes. Efter överläggningar med representanter för näringslivet och inom
detta verkande organisationer m.m. har ramen för de olika försvarsgrenarnas totala
kostnader fixerats av försvarsministern i samband med överbefälhavaren. Vad marinen angår synes siffran 144 miljoners årsbudget hava varit den ram, inom vilken man
senast arbetat.
Försvarsutredningen – i det följande betecknad med förkortningen ”FU/41” – uttalar
i vad angår marinen att flottans stridsmedel undergått en icke oväsentlig utökning i
förhållande till vad som beslöts år 1936 samt att kustartilleriet utvidgats genom tillkomsten av ett flertal batterier jämte ökning av stamkadern. Förslaget utmynnar i en
plan rörande den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter
under den närmaste femårsperioden, vilken plan – eventuellt efter vissa jämkningar –
avses att ligga till grund för en proposition till 1942 års riksdag.
Reformlinjerna beträffande sjöförsvaret bliva alltså intimt knutna till denna plan,
som utvisar från vilka utgångspunkter man bör bedöma marinens framtid under närmast kommande år.
Försvarsväsendets högsta ledning föreslås undergå vissa ändringar bl.a. genom att
större antal ärenden avgöras av försvarsgrenscheferna och försvarsstabschefen, än vad
hittills varit fallet. Härigenom minskas kommandochefernas arbete och en sammanslagning av de tre kommandoexpeditionerna till en, under ledning av en generalsperson eller flaggman, bliver efterhand (efter ett eller flera budgetår) möjlig. Under denne
chef finnes en armé-, en marin- och en flygsektion, vars sektionschefer i militära fackfrågor uppehålla kontakten med utländska militär-, marin- och flygattachéer.
Bristerna i försvarsledningens funktion avses täckas dels genom att överbefälhavaren tillkommer redan i fredsorganisationen samt befrias från allt detaljarbete, dels
genom att det operativa krigsförberedelsearbetet för armén centraliseras till försvarsstaben men för marinens och flygvapnets del utföres av försvarsgrenschefernas operationsavdelningar. Uppgifter i stort och frågor om samverkan avses dock såsom nu
handläggas inom försvarsstaben. Försvarsstabschefen samt cheferna för marinen och
för flygvapnet äro föredragande inför överbefälhavaren i operativa frågor.
En ordinarie försvarsstabschef tillsättes redan i fredstid (generalsperson, Ob 3).
Armé-, marin- och flygvapenavdelningarna i försvarsstaben stå direkt under chefen
för försvarsstaben, som dessutom fördelar arbetet inom staben på vissa sektioner och
avdelningar m.m.
Marinledningen, som till hösten inflyttar i nybyggnaden för marinens ledning (på
Gärdet), kommer givetvis att arbeta under långt gynnsammare förutsättningar än tidigare genom möjligheten till en lokalt mera koncentrerad ledning, som bör möjliggöra
att genom personliga sammanträden minska behovet av yttranden och remisser mel688
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lan marinstab, kustartilleriinspektören, marinförvaltningen och tjänstegrensinspektörerna.
FU/41 utgår från att personer av flaggmans (generalspersons) grad bilda ”amiralitetet” med särskild stat. Amiralitetet skall bestå dels av chefen för marinen, chefen
för marinförvaltningen, cheferna för Ostkustens och Sydkustens marindistrikt, chefen
för kustflottan samt inspektören för kustartilleriet (de fem sistnämnda konteramiraler
av 1.graden, resp. generalmajor av 1.graden), dels av fem konteramiraler av 2.graden, resp. generalmajor av 2.graden (lönegrad Ob 2) nämligen cheferna för marinstaben, för Västkustens marindistrikt, för Stockholms skärgårds kustartilleriförsvar (f.d.
KVF), för örlogsvarvet i Karlskrona samt för Blekinge kustartilleriförsvar. Marinöverintendenten ingår dessutom i amiralitetet.
Marinstaben får en särskild utbildningsavdelning för flottan och kustartilleriet, vilket givetvis lättar något på organisations och personalavdelningarnas arbete. Vissa avdelningar i marinstaben få en regementsofficer såsom assistent, liksom f.n. är fallet i
marinförvaltningen. För de sjöofficerare, vilka ej ingå i amiralitetet, skulle chefen för
marinstaben vara personalchef. Eftersom ett flertal ärenden överflyttas från inspektören för kustartilleriet till marinstaben, blir souschefen därstädes en kustartilleriofficer
av överstes grad (Oa 6).
Samtliga dessa reformer måste hälsas med tillfredsställelse och vara ägnade att underlätta en mera koncentrerad och effektivare marinledning.
Vad personalfrågor angår, bjuder FU/41 på betydande ljuspunkter. Vi komma äntligen ifrån den stora knapphet på personal, som hittills gjort sig gällande inom nästan
alla områden i marinen, vilken knapphet orsakat bristande effektivitet i organisationen,
nödvändiggjort systemet med dubbelbefattningar samt förhindrat att giva personalen
önskvärd omväxling och skälig ledighet.
Beträffande flottans officerskår utgår FU/41 från ett behov av 620 stamofficerare,
vilket innebär en ökning med c:a 1/3 i förhållande till nu gällande stat. Det blir en viss
utvidgning i de flesta grader, medförande förbättrade befordringsutsikter och ökad
arbetsglädje. Utöver amiralitetets personal komma elva kommendörer, varav 3 i lönegrad Ob 1, nämligen stationscheferna i Karlskrona och Stockholm samt varvschefen
i Stockholm, jämte åtta i lönegrad Oa 6, nämligen en avdelningschef i marinförvaltningen, inspektören för sjöartilleriet, inspektören för torped- och ubåtsvapnen, inspektören för minväsendet (okontrollerbara mineringar och minsvepning) jämte flaggkaptenen samt tre förbandschefer å sjöstyrkorna. Utredningen ifrågasätter uppflyttandet
av en av de sistnämnda kommendörerna till konteramiral av 2.graden i samband med
kryssarförbandets färdigställande, men framlägger ej något förslag därom. Marinens
främste representant i kommandoexpeditionen blir däremot i framtiden som regel av
lägre grad än nu i samband med en föreslagen sammanslagning av alla tre kommandoexpeditionerna till en. Sjöofficerskåren skall i övrigt bestå av: 35 kommendörkaptener
(motsvarande nuvarande 22 kom.-kapt. 1.graden), 40 örlogskaptener (nu 23 kom.-kapt.
2.graden), 210 kaptener (nu 170), 219 löjtnanter (nu 169) samt 90 fänrikar (nu omkring
70), vartill kommer ett antal officerare på särskilda stater (undervisningsanstalter, marindistrikt m.m.). Av dessa kunna en del vara antingen sjöofficerare eller kustartilleriofficerare, varvid angivits proportionen 2/3 resp. 1/3.
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En utsvällning av sjöofficerskåren enligt vad ovan angivits fordrar naturligtvis en
forcerad ökning av den nya sjökrigsskolan i Näsby slott för att kunna skapa ett 30-tal
nya fänrikar varje år samt medför att sjökrigshögskolan framdeles måste utvidgas för
ett elevantal per år av c:a 80 officerare, eleverna från kustartilleriet här inberäknade.
Kustartilleriets officerskår undergår även en betydande utvidgning. Utöver vad som
nämnts angående amiralitetet, märkes att i framtiden en av marindistriktscheferna å
ostkust, sydkust eller västkust kan vara kustartilleriofficer (generalmajor av 1. eller
2.graden). Betydande förbättringar införas i regementsofficersgraderna och officerskåren blir omkring 300 man stark, vartill likvisst komma vissa reserver. Kustartilleriofficerarna utgöra sålunda 1/3 av marinens officerskårer.
Betydande förbättringar införas dessutom beträffande marinens ingeniör-, intendentur- och läkarkårer.
Vad underofficerarna beträffar, fördubblas praktiskt taget flottans underofficerskår
(enligt 1936 års beslut 594 underofficerare, vartill kom 275 flaggkorpraler) till 1 680
man, samtidigt med att pensionsåldern för underofficerare av 2.graden sänkes till 50
år. De nuvarande flaggkorpralerna uppflyttas till underofficerare av 2.graden. Vid Göteborgs örlogsdepå uppsättes en egen underofficers- och sjömanskår. Kustartilleriets
underofficerare nå upp till ett antal av 558 man. Befordringsförhållandena för underofficerarna förbättras alltså.
Angående manskapet märkes att – sedan flaggkorpralstiteln blivit ledig – den nuvarade
furirstiteln utbytes mot flaggkorpralsbenämningen. Flottans stamkadrer skola uppbringas till 5820 man (215 högbåtsmän, 2130 flaggkorpraler samt 3475 korpraler och meniga).
En marinens underofficersskola i Karlskrona skall kunna mottaga c:a 135 stam- samt
50 reservunderofficerselever, varjämte en för flottans manskap gemensam rekrytskola i
Karlskrona, förlagd till Karlskrona grenadjärregementes kaserner, blir en sjömansskola
om c:a 1000 man, vilken givet oss en viss kompensation för den borttagna skeppsgossekåren. Kustartilleriets manskapsstyrka av stammen skall uppgå till l855 man.
Den för alla försvarsgrenar till 450 dagar utökade värnplikten skall vid flottan fullgöras i en följd utom för värnpliktiga i allmänhet, ej inskrivna vid sjömanshus, för
vilka fredstjänstgöringen uppdelas i en första tjänstgöring om 420 dagar samt en efterutbildningsövning om 30 dagar. För sjökaptener och likställda tillkomma 120 dagar
i form av tvenne repetitionsövningar. Vid kustartilleriet fullgöres värnplikten genom
360 dagars första tjänstgöring, tvenne repetitionsövningar samt en efterutbildningsövning om vardera 30 dagar. Vid kustartilleriet får personal, uttagen för officers- eller
underofficersutbildning, en förlängning med högst 360 resp. 180 dagar.
Denna nu beslutade utvidgning av värnplikten kommer givetvis att avsevärt stegra
möjligheten till kontinuitet i flottans fartygs bemannande samt möjliggöra en högre
krigsberedskap vid kustartilleriet än som tidigare kunnat ernås.
Vad beträffar frivilliga organisationer har ju sjövärnskåren på senaste tid undergått
en snabb utveckling till stor båtnad för de marina kustorganens funktion och är f.n.
under viss omorganisation i anslutning till den marina ungdomsverksamheten (flottiljernas aspirantavdelningar).
Angående förhållandet mellan personal och materiel måste det tyvärr konstateras, att den personal flottan nu har icke räcker till fullgod bemanning å de befintliga
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fartygen. Erfarenheterna från den förstärkta försvarsberedskapen hava starkt understrukit personalbristens allvarliga karaktär. I dessa hänseenden åstadkommer FU/41
en avsevärd förbättring.
Liksom försvarsutredningens förslag i vad angår lantstridskrafterna skapar förutsättningar för organiserande vid mobilisering av en omedelbart operationsduglig armé,
så skapas även vad marinen angår betydligt gynnsammare förutsättningar i krigsberedskapshänseende. Men med hänsyn till behov av reserver m.m. kunna personalberäkningarna ingalunda anses särskilt väl tilltagna. Tvärtom spårar man på sina håll en
långt driven personalekonomi.
Vi skaffa oss dock nu personalkadrer för en modernare flotta och dessa kadrer medgiva att för framtiden – även i fredstid – hålla en väsentligt högre grad av beredskap än
vad som förutsattes i 1936 års försvarsordning. Detta är en stor fördel.
Man måste instämma med FU/41, att den nya marinorganisationen utformats med
hänsyn till lägets krav samt det pågående krigets och försvarsberedskapstidens erfarenheter. Det nya försvarsförslaget åstadkommer också en bättre harmoni mellan personal och materiel såtillvida, att de utökade kadrerna av flottans personal höra räcka
för del fartygsbestånd, som man förutsätter skola finnas. Att sedermera detta fartygsbestånd är mindre, än vad som erfordras, är en annan sak. Inom den angivna ramen har
ingen bättre lösning kunnat åvägabringas.
Men det måste bemärkas, att ovannämnda personalökning bör betraktas endast såsom en första etapp, medgivande att bemanna 1942 års flotta. Marinens nuvarande
uppgifter skulle i själva verket fordra en betydande materiell förstärkning, vilken i sin
tur nödvändiggjorde en avsevärt större kaderökning.

Sjökrigsmaterielen indelas i linjeflottan, reservflottan och hjälpflottan, den förstnämnda bestående av fartyg inom skälig livsålder, vilka tillhöra kustflottan eller lokalstyrkorna.
Nybyggnaden av örlogsfartyg under tiden 1942/43 – 1946/47 siktar närmast på att
vidmakthålla flottan vid den styrka, den kommer att äga, sedan beslutade fartygsbyggnader under den närmaste tiden färdigställts, samt att stärka torpedbåtsvapnet. I fråga
om större fartyg räknar man med att – såsom chefen för marinen föreslagit – bygga en
tredje kryssare av den typ, varav år 1940 beslutades byggandet av tvenne (Tre Kronor).
Beträffande denna typ underströk statsrådet Sköld nyligen, att dessa kryssare vore för
sina uppgifter väl ägnade fartyg med kraftig eldverkan och förhållandevis starkt pansarskydd samt hög fart. Sverigeskeppens ersättande med nya pansarskepp med grovt
artilleri finge skjutas på framtiden. FU/41 yttrar sig heller icke om huru de återstående
Sverigeskeppen framdeles skola ersättas. Större jagare om c:a 1800 ton, bestyckade
bl.a. med 4 st. 12 cm kanoner, kraftigt luftvärn och 53 cm torpeder, föreslås till byggande liksom kustubåtar samt större och mindre torpedbåtar.
Kostnaderna för nybyggen under femårsperioden skulle därmed bliva 127 milj. kronor, vartill komma bl.a. c:a 53 milj. kronor för beslutade byggen, vartill medel ej ännu
anvisats. Per år avses nybyggnadsanslaget under femårsperioden att uppgå till 36,25
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milj. kronor, vartill kommer anslag för byggande av nya jagare i stället för Klas Horn,
Klas Uggla och Göteborg.1
Beträffande motiven för en nybyggnadspolitik enligt ovan angivna linjer säger
FU/41 bl.a., att målet är att skapa ett kombinerat sjö- och flygförsvar i stånd att gå till
de motanfall, som äro nödvändiga för framgång i ett försvarskrig. Med hänsyn till
luftfaran måste dels de enskilda fartygens luftvärn och skydd för vitala delar stärkas,
dels fartygens verksamhet kompletteras genom aktivt ingripande av flygstridskrafter,
särskilt torped- och bombflyg.
FU/41 framlägger i en tablå resultaten av den gångna krigstidens erfarenheter beträffande flyganfallens verkan i jämförelse med resultaten av sjökrigets övriga vapen
såvitt angår förlorade fartyg. Det framgår därav att flygvapnets andel i förlusterna varit
avsevärda. Utredningen angiver vidare, att relationen mellan skador orsakade av anfall
från flygstridskrafter och av övriga sjökrigets vapen icke lika lätt låter sig överblicka,
men att det är ett faktum att såväl flyganfallens antal som de uppnådda resultaten varit
betydande.
Samma erfarenheter kunna givetvis dragas beträffande av flyganfall orsakade förluster för stridskrafter till lands. Härtill må anmärkas, att oerhörda mängder krigsfolk,
tanks och flygplan hava satts ur spelet genom flyganfall, men ingen drager därav den
slutsatsen att det vore oklokt att uppsätta krigsfolk, tanks och flygplan. Så är ej heller
förhållandet med örlogsfartyg, vare sig större eller mindre.
Utredningen säger om byggandet av tunga fartyg, pansarskepp, monitorer el. dyl.
att sådant bygge t.v. icke upptagits, enär deras konstruerande efter moderna principer
och färdigställande i nuvarande läge tager längre tid och ställer större krav på vår
industriella kapacitet än uppbyggandet av den ävenledes nödvändiga lätta delen av sjöförsvaret. Man får sålunda fortfarande räkna med 2-3 Sverigeskepp såsom kärna i en
stödstyrka åt de lätta fartygen, trots dessa pansarskepps föråldrade konstruktion. Det
synes berättigat att härav draga den slutsatsen, att då pansarskeppen ej längre kunna
kvarhållas i kustflottan, måste ett fientligt anfallsföretag över havet mötas av samtidigt
motanfall av lätta snabbgående sjöstridskrafter samt flygstridskrafter. I vårt sjöförsvar
måste sålunda ingå en med sjöstridskrafterna grundligt samövad flygeskader och vad
sjöstridskrafterna beträffar kommer torpeden att skjutas mera i förgrunden än vad hittills varit fallet. En lätt eller – om man så vill – ”medelsvår” kustflotta om minst 3 kryssare, 12 jagare och 18 torpedbåtar, samverkande med en marinflygeskader och med
undervattensbåtar (tillsvidare vederbörligen stödd av äldre artillerifartyg) är härmed
den framtidsbild, som FU/41 uppdrager. Då pansarskeppen ej längre äro brukbara i
linjeflottan, bliva uppgifterna till sjöss givetvis försvårade.
Härom skall blott sägas, att vi i vår flotta redan hava betydande erfarenheter om villkoren för en sådan lätt eller ”medelsvår” flottas uppträdande. Kustflottans spaningsavdelning har under åratal övats på detta sätt och värdefulla rön därvid gjorts. Det är icke
fråga om att i många lägen synnerligen allvarliga förluster kunna åsamkas en fiende
genom lämpligt ansatta kombinerade torped- och bombanfall från vattenytan och från
luften. Men det måste samtidigt konstateras, att övervattensfartygens artilleri måste
1. I statsverkspropositionen upptages t.v. reservationsanslag för fartygsbyggnader med 50 milj. kr.
samt för kustartillerimateriel med 10 milj. kr.
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vara av erforderlig styrka för att man under dager skall hava utsikt att verkligen slå sig
fram till användbara anfallslägen. I detta hänseende utgör kryssarnas snabbskjutande
medelsvåra artilleri samt understödet av ett starkt bomb- eller torpedflyg en god tillgång.
FU/41 förslag går som nämnt ut på ett vidmakthållande av 1942 års flotta. Med en
större ram hade det givetvis varit möjligt att ersätta ytterligare ett antal av de omoderna
fartygen med moderna sådana samt att utöka det nu mycket begränsade antalet lätta
fartyg med hänsyn såväl till kustflottan som till lokalstyrkorna.
Förslagets allvarligaste skuggsidor finner man, om man begrundar huru det skall
bliva möjligt att få sjökrigsmaterielen att räcka till för alla de geografiskt splittrade
uppgifter, vilka påvila den svenska marinen. Man får icke förglömma att bl.a. sjöhandelsskyddet kräver fartyg i lokalstyrkorna.
Marindistriktsorganisationen har, såsom FU/41 påpekar, varit av största betydelse för
den marina beredskapen under senaste tid. Tack vare att organisationen i fråga varit i
verksamhet några år hava de lokala sjöförsvarsorganen i stort sett varit väl beredda för
sina uppgifter. Förhållandet mellan flottan och kustartilleriet har också inom marindistriktsorganisationens ram blivit mera intimt – till stor båtnad för marinens samlade effektivitet. Den ursprungligen såsom operativ krigsorganisation tillkomna marindistriktsorganisationen har medgivit en rationell lösning av även andra problem än de operativa.
FU/41 konstaterar, att det normalt bör vara marindistriktschefen som utövar den militära ledningen av samtliga förband, organ och anstalter av flottan och kustartilleriet
inom marindistriktet och att tiden nu är inne för en mera definitiv lösning i denna
riktning.
De föråldrade begreppen ”fästning” och ”kommendant” borttagas sålunda och ersättas med ”kustartilleriförsvar” och en chef för detta, i militärt hänseende underställd
marindistriktschefen. I tekniskt-ekonomiskt avseende är den förre underställd resp.
centrala förvaltningsmyndighet, men marindistriktschefen har inflytande även över
dessa spörsmål. Medelsbehov för ny- och tillbyggnader samt anslagsäskanden utgå
från marindistriktschefen. Man får väl förutsätta, att marindistriktschef av amirals
grad även behåller titeln ”Befälhavande amiral”.
Kontrollerbara mineringar jämte materiel för deras utläggande och hemtagande
tillhör kustartilleriet, okontrollerbara mineringar flottan. Luftvärn vid kustförsvarsanstalter, örlogsbaser och krigsankarplatser hänföras till kustartilleriet (utom det å Stockholms station och varv). Visst rörligt luftvärn överföres till armén.
Marindistriktschefen har en stab, vars stabschef kan vara sjö- eller kustartilleriofficer, beroende på vem som är äldst i tjänsten.
Dessa reformlinjer angiva i korthet den ”clearing”, som skett i de ofta invecklade
förhållandena mellan flotta och kustartilleri i havsbandet. Lösningen synes logisk och
bör vara tillfredsställande för båda parter.
Marindistriktschefen har samma ställning till chefen för kustartilleriförsvaret
som en arméfördelningschef till underlydande chefer inom sitt arméfördelningsområde eller som en militärområdesbefälhavare till underlydande försvarsområdes693
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befälhavare. Ett dylikt lydnadsförhållande bör vara tillräckligt för att betrygga en enhetlig militär ledning.
Norrlandskustens marindistrikt har ju länge varit ganska vanlottat i personal- och
materielhänseende. Hänsynen till vårt försvarspolitiska samband med Finland och
”kalottstrategiens” växlande problem tala dock för en tingens bättre ordning härvidlag.
FU/41 siktar även mot en effektivare marindistriktsledning där redan i fredstid, förläggning dit av vissa fartyg med personal samt tagande i bruk och ett visst utbyggande
av den förut utarrenderade örlogsdepån i Gustafsvik. Härmed tillgodoses behovet av
en replipunkt på Norrlandskusten, varjämte kustartilleriförsvaret vid Härnösand redan
i fredstid erhåller viss bemanning. Befattningen såsom marindistriktschef bestrides
av en sjö- eller kustartilleriofficer av kommendörs eller överstes grad. Samtliga dessa
åtgärder motivera utan tvivel den härpå nedlagda kostnaden.
Ostkustens marindistrikt är en mycket omfattande organisation, där under marindistriktschefen äro ställda bl.a. lokala sjöstyrkor samt chefen för Stockholms skärgårds
kustartilleriförsvar (CSSK), under vilken i sin tur lyder chefen för Waxholms kustartilleriregemente. CSSK är samtidigt chef för visst försvarsområde inom marindistriktet.
Enär CSSK är förlagd till Waxholm, ingår i marindistriktsstaben en särskild fortifikationsofficer.
Beträffande Stockholms Örlogsstation konstaterar FU/41, att kaderökningen gör
en utflyttning av Stockholms örlogsbas nödvändig, men då betydande medel nyligen
nedlagts på örlogsvarvets modernisering föreslås att utflyttningen till en början kommer till stånd enbart för örlogsstationen samt etappvis. Stationsfrågan bör upptagas
till behandling så snart marinorganisationen i stort behandlats av riksdagen. Marindistriktschefen med stab samt delar av intendenturförvaltningen böra dock tills vidare
vara kvar i Stockholm. Hårsfjärdens depå föreslås underställas marindistriktschefen
i stället för att såsom nu vara underställd chefen för kustflottan. Stationschefen får
en stationsstab under en örlogskapten, varjämte inrättas ett kompaniernas ekonomikontor, ingående i stationsförvaltningen. Kasernbehovet (2050 man) nödvändiggör
fortfarande utnyttjandet av vissa logementsfartyg.
Enär örlogsvarvens ställning och organisation f.n. är föremål för särskild utredning,
har FU/41 utgått från nuvarande varvsorganisation med vissa jämkningar. Förslag hava
framställts om att alla verkstäder skola utbrytas ur varvsdepartementen och bilda ”marinverkstäderna” under särskild ledning, varvid marinverkstäderna skulle bliva affärsdrivande verk, direkt underställda marinförvaltningen, men härom är ännu intet beslut
fattat.
Gotlands marindistrikt har sin betydelse bl.a. på grund av det ökade behovet av en
replipunkt å Gotland för lätta fartyg, vilket fordrar en ökad depåorganisation i Fårösund. FU/41 föreslår, att militärbefälhavaren å Gotland samtidigt skall vara marindistriktschef och hava under sig lokalstyrka, kustartilleriförsvar och marint förbindelseväsende. Militärbefälsstaben skulle utökas med marin sakkunskap och särskilda
bestämmelser gälla angående chefens för marinen rätt att utfärda order och föreskrifter
till marindistriktschefen.
Beträffande Sydkustens marindistrikt märkes, att marindistriktschefen ej längre
skulle vara kommendant i Karlskrona fästning utan i stället hava under sig en chef för
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Blekinge kustartilleriförsvar (CBK), en generalmajor av 2.graden, samtidigt chef för
visst försvarsområde. Marindistriktschefen skulle få ökat lokalutrymme i kanslihuset i
och med att stationschefen med sin stationsstab beredes plats i en nybyggd kasern invid
f.d. skeppsgossekasernen, medan CBK inflyttar i f.d. ingeniörskasernen. Örlogsvarvet
skulle organiseras efter samma grunder som det i Stockholm samt erhålla ökat kajutrymme för lokalstyrkans fartyg.
Marinens underofficersskola och ”sjömansskola” skulle förläggas enligt vad tidigare
sagts samt kasernbehovet (2000 man) täckas genom tillbyggnader för 500 man. Liksom i Stockholm skulle ett kompaniernas ekonomikontor tillkomma, varigenom kompanicheferna i större utsträckning skulle kunna ägna sig åt rent militära förhållanden.
Öresunds marindistrikt avses undergå endast smärre förändringar (adjutanter hos
marindistriktschefen, vissa anordningar för utnyttjande av kustartilleri inom distriktet
m.m.), sedan man av ekonomiska skäl avstått från inrättandet av en särskild örlogsdepå.
Angående Västkustens marindistrikt åter föreslår FU/41 till följd av ökad operativ
betydelse av försvarsanstalterna vid västkusten ganska omfattande utvidgningar och
förändringar, gående ut på att marindistriktschefen (Ob 2) skall hava sig underställda
bl.a. lokalstyrka av sjöstridskrafter, chefen för Göteborgs skärgårds kustartilleriförsvar (CGSK, Ob 1) samtidigt härmed chef för ett nyupprättat Älvsborgs kustartilleriregemente, samt en avsevärt utvidgad örlogsdepå med en regementsofficer ur flottan
som depåchef. Kustartilleriregementet erhåller en ny förläggning i omedelbar närhet
av Nya varvet. Expeditions-, exercis- och skollokaler utökas, örlogsdepån organiseras
på en stationssektion med en mindre underofficers- och sjömanskår jämte kompanier
för stam och värnpliktiga, en varvsektion med en ekipage- och en ingeniörsavdelning
samt en intendentursektion. För flottans personal och materiel å Nya varvet bliva en
del nybyggnader erforderliga. Även den väsentligt utökade marindistriktsstaben samt
intendenturförvaltning jämte kameralkontor kräva givetvis ökat lokalutrymme. Slutligen skulle en mindre basorganisation tillkomma inom skärgårdsområdet Göteborg
– Marstrand.
I samband härmed bör påpekas att den betydande ökning av flygvapnet, som FU/41
föreslår, går ut på uppsättandet av 16 flygflottiljer, fördelade på fyra eskadrar. Av dessa
är en (4. flygeskadern) främst avsedd för operationer över havet och vid kusten i samverkan med marinstridskrafterna. Eskadern skall i fred omfatta en marinspaningsflottilj, en torpedflottilj samt en fjärrspaningsflottilj. I krigstid torde eskadern jämväl
komma att, åtminstone tidvis, omfatta jaktflyg.
Den nyskapade torpedflottiljen avses för övervakning av havet och fiendens kust, för
stödjandet av sjöstridskrafterna i strid samt för utförandet av självständiga offensiva
företag med bomber, torpeder eller minor. Med stöd av denna flottilj erhålla sjöstridskrafterna större möjligheter till offensiva företag i sjökriget utanför de egna kustfarvattnen.
Eskadern torde i krig avses att normalt vara underställd chefen för marinen.
Dessa organisationsförslag äro givetvis till båtnad för försvaret, men man bör med
hänsyn till krigserfarenheterna fordra att jaktflyg konstant tilldelas kustflottan och
vissa lokalstyrkor.
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Totalt sett medför ett genomförande av FU/41 förslag betydligt förbättrade arbetsförhållanden för svenska marinen. En bestämd förutsättning härvidlag är dock att
under ärendets fortsatta behandling icke företagas några nedskärningar vare sig av
personal eller materiel. Ett påskyndande av kryssarbygget samt en ökning av jagarnas
och torpedbåtarnas antal vore i själva verket vad som krävdes. En stor fördel vore
dessutom, om fartygsbyggnadsprogrammet kunde realiseras på kortare tid än fem år.
Förslaget är så tillvida radikalt, att man nu går in för att låta den närmast erforderliga
förnyelsen av våra artillerifartyg avse en kryssare med 15 cm:s artilleri i stället för ett
fartyg med grövre bestyckning. Sakskäl för denna inställning äro dels den i viss mån
begränsade ekonomiska ramen för sjöförsvarets totala omkostnader, dels konstruktiva
svårigheter för att nu inom landet snabbt bygga pansarskepp, dels flygets ökade betydelse som möjliggör att giva en flotta till sjöss ett kraftigt stöd av flygstridskrafter. Ett
intimt samspel mellan flottan och flyget blir därför i framtiden än viktigare än hittills.
Utökade kadrar, förbättrad krigsberedskap samt en icke oväsentlig utökning av de
lätta fartygens antal äro vidare fördelar av betydelse. Detta berättigar slutsatsen, att
med ett genomförande av 1941 års försvarsutrednings förslag lägges grunden för ett
aktivt återuppbyggnadsarbete inom det svenska sjöförsvaret.
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Marinen, pressen och folket
Av kapten Einar Zacke.

Det har i många år klagats på svenskens bristande förståelse för krigsmakten. Och
för att komma tillrätta med detta bekymmer har det skrivits många promemorior och
anvisningar för den militära publicitetstjänsten. Därvidlag ha med monoton regelbundenhet angivits de tre möjligheterna: press, radio och film. Men det militära önskeprogrammet har oftast byggts på abstrakta teoretiska grunder, och sedan har man förhoppningsfullt trott, att allt skulle gå i uppfyllelse med militärisk punktlighet. Man har helt
enkelt tappat bort den nödvändiga förutsättningen, att varje enskild officer och särskilt
de för press- och informationstjänst avsedda måste äga ett personligt, varmt intresse
för att denna gemensamma angelägenhet verkligen blir omhuldad.
Ett sådant intresse existerar i själva verket blott hos ett mycket ringa fåtal officerare.
Följande rader syfta till att fästa uppmärksamheten på en del fakta och förhållanden,
som äro av betydelse i första hand för den marina presstjänsten, och som – om de uppfattas på rätt sätt – i någon man kunna inverka till att skingra åtminstone de vanligaste
villfarelserna.
Officeren intar i allmänheten en utpräglat misstänksam hållning gentemot varje tidningsman. Om man vill roa sig med att analysera, beror denna inställning sannolikt på
tre skäl. Dels är han av gammalt avogt stämd mot pressen, som under tidigare år i sin
egenskap av språkrör för den svenska folkmeningen ofta kritiserat försvaret på ett sätt,
som med fog sårat dess utövare: Häri ligger sålunda en misstro av vana. Ett annat skäl
till officerens reserverade hållning är hans personliga rädsla för att kanske få ”skylta i
tidningarna”. Ofta nog hör man sådana yttranden som: ”det är bäst att inte säga någonting, man vet aldrig vad de ta sig till att skriva!” ”Tala är silver och tiga är guld” kan ju
vara en god regel men näppeligen ett lämpligt motto för en informationsofficer!
Det tredje och sista skälet till officerens förbehållsamhet i upplysningsärenden är
det enda, som har ett bärande motiv nämligen den honom åliggande tystnadsplikten.
Ehuru det kan synas, som om hans hållning därvidlag vore oantastlig, finner man dock
ganska snart, om man tränger litet djupare, att lojaliteten i detta fall mycket ofta tages
som förevändning för en kategorisk vägran att lämna vare sig uppgifter eller hänvisningar till annan ”behörig myndighet”, om vederbörande själv icke vågar ta risken att
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offentliggöra en uppgift eller – vilket tyvärr ibland händer – icke har tillräcklig kännedom om lagar och författningar för att kunna avgöra, vad han kan och får säga. En
överdriven förtegenhet stämmer pressen till reaktionär misstänksamhet och besvikelse, ”militären vill åter isolera sig!” Dessutom kan det t.o.m. bli en smula äventyrligt för
individen att använda en dylik ”ostron-taktik”, eftersom tidningsmannen i de flesta fall
– på basis av sina yrkesintressen – är mycket väl studerad i alla tryckfrihetsparagrafer
och följaktligen knappast kan undgå att märka, hur genomskinligt argumentet är.
Ofrånkomligt är dock att de nuvarande utomordentliga förhållandena utöva en starkt
restriktiv inverkan på publicitetsintressena. Innan man därför ger sig in på några positiva önskemål för den marina presstjänstens organisation och verksamhet, bör alltså
en inventering förelagas i fråga om gällande författningsenliga bestämmelser och utfärdade order. Det skärpta läget skapade snart nog en Kungl. Maj:ts kungörelse av den
12 april 1940, den av alla pressmän välkända ”197-an” i Svensk Författningssamling.
Denna stöder sig på 3 § tryckfrihetsförordningen, vilken i utdrag lyder som följer:
Kungörande i tryck av vad som hörer till statens å färde varande underhandlingar
med främmande makter etc. – så ock av underrättelser rörande krigsmakten, som
kunna skada rikets försvar, där vad sålunda kungjorts bort, utgivaren veterligt,
hållas hemligt för främmande makt etc. skall anses såsom missbruk av tryckfriheten. Förbrytelsen straffes efter allmän lag etc.
Uttrycket, ”där vad sålunda kungjorts” resulterade alltså i ovannämnda SF n:r 197, ur
vilken följande utdrag närmast har intresse för den marina läsekretsen:
Det är förbjudet etc., att genom beskrivning, avbildning eller på annat sätt i tryck
offentliggöra underrättelser om:
de militära stridskrafternas styrka, beteckning, organisation, förläggning och förflyttning (t.ex. antal rustade fartyg, förbandsindelning), deras beväpning och utrustning (gäller dock endast nybyggda eller ändrade fartyg; allt som står att läsa i
marinkalendrar eller kan iakttagas vid besök i hamnar undantaget), olyckshändelser
vid militära företag samt vad eljest är av betydelse för bedömande av krigsmaktens
stridsduglighet;
militära kommenderingar m.fl. dylika personalärenden; befästningsanläggningar,
mineringar och förstörelsearbeten; anskaffning, tillverkning, transport och lagring
av förnödenheter för försvanväsendet eller krigsindustriens behov.
I den följande paragrafen medgives likväl rätt till publicering, under förutsättning att
tillstånd inhämtats från behörig myndighet eller från Statens Informationsstyrelse.
Nästa steg blir alltså att fastslå vad som avses med ”behörig myndighet”. Härom
ger ASMP (Anvisningar för samarbetetmellan militära myndigheter och publicitetsorganen) och mo n:r 41/41 (TS B: II n:r 8/41) upplysningar, som enklast kunna uttydas i
följande form:
I allt vad rör marinens styrka, sammansättning, övningar och förläggning (nybyggnader, sjösättningar, ”kungaskjutning” etc.) liksom även meddelanden om
större haverier och olyckor (t.ex. jagarolyckan) är Chefen för Marinen behörig
myndighet. Ärendena handläggas då genom Marinens pressdetalj försorg. I fråga
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om tekniska spörsmål och förvaltningsärenden tillkommer behörigheten Marinförvaltningen, varvid tillstånd till offentliggörande alltid förmedlas av Marinens
pressdetalj.
Beträffande händelser av lokalt intresse och uteslutande berörande det egna befälsområdet är IKA, CKF, Marindistriktscheferna samt CSHS och CSS behöriga
myndigheter. I samtliga fall skall dock Marinens Pressdetalj anlitas för förmedling resp. orienteras, allt beroende på ärendets vikt.
Bland alla dessa förbud och restriktioner skymtar tidningsmannen en enda ljusning:
”behörig myndighet”. Och det är ganska klart att han måste ställa alla sina förhoppningar till denna myndighet, om han skall ha någon möjlighet att förse allmänheten
med marina nyheter, utan att samtidigt blamera sin tidning och sig själv. Lika klart bör
det vara, att den behöriga myndigheten efter bästa förmåga står till tjänst med upplysningar och hjälp, och detta inte bara därför att det står i bestämmelserna, utan därför
att det positivt främjar det egna vapnet.
Den som närmast har att bära detta ansvar är givetvis informationsofficeren, till
vilken den direkta kontakten med pressen alltid skall stå öppen.
Sedan den ovannämnda marinordern n:r 44/41 tillkom, skulle alltså en dylik hjälpsam och förtroendefull kontakt – planenligt sett – ha ägt bestånd mellan marinen och
pressen. Den frågan lämna vi emellertid därhän, alldenstund denna framställning föredrager att följa rent positiva linjer. Villigt må erkännas att de återgivna bestämmelserna icke ge någon livligare inspiration. Närmast föra de tanken på en frågebyrå med
tämligen beskurna möjligheter till uttömmande svar, och det är icke uteslutet att en och
annan informationsofficer fattat sin uppgift så. Detta är för övrigt mycket förklarligt,
ty en officer är utbildad för krigstjänst och icke för presstjänst. Man kan icke fordra av
honom att han skall äga den, oftast medfödda, men dessutom genom årslång träning
uppövade blick för förmedling, som är journalistens yrkesmässiga särtecken. När till
detta kommer, att informationsofficeren uppehåller sin tjänst såsom sådan vid sidan av
den militära huvudbefattningen, må det vara till fullo ursäktat, att resultatet icke blir
tillfredsställande.
De i föreliggande arbete framförda synpunkterna äro icke byggda på lösa antaganden utan på en längre tids kontinuerliga iakttagelser, varvid jämförelser anställts mellan tillgängligt nyhetsmaterial, lämpligt för publicering och – å andra sidan – bristande
sinne för vad som kunnat göras av detta material.
Då det knappast synes troligt, att någon ändring kan åvägabringas enbart genom
övertalning eller föreställningar, måste uppenbarligen andra vägar sökas för att tillgodose den marina presstjänsten på det sätt, som är nödvändigt för att marinen skall få en
befästad ställning i det svenska folkets medvetande. Ty det har det inte! Låt vara att det
byggts fartyg och befästningar var och varannan vecka; det beror inte på att Sveriges
folk har vänt blickarna mot sjön och dess folk, det beror på krigsrädslan. Om icke förr,
så komma vi säkerligen att få erfara det, när freden kommer, och då vore det måhända
klokt att ha hunnit säkra sin plats i folkets sinne.
Vad vi därför behöva är en daglig, öppen och frispråkig kontakt med allmänheten,
en naturlig meddelsamhet om livet och förhållandena inom flotta och kustartilleri, som
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ger relief åt själva verksamheten. Förvisso är det uppmuntrande för svensken att höra,
att det sjösatts en ny jagare, men – och gissningen är säkert inte överdriven – sannolikt
vet knappa 50 % bland Sveriges befolkning vad en jagare egentligen är! Därför bör
man naturligtvis ingalunda undanhålla en så glad nyhet, men man hör fastmer komplettera den med skildringar från livet ombord, berättelser om personernas insats. Det
är det, som väcker intresse hos svensken iland, det är det, som får honom att förstå vad
marinens folk gör och varför de göra det.
För att komma till rätta med lösningen av denna fråga står tydligen endast en väg
öppen. Vi måste skaffa oss medarbetare i den marina presstjänsten, som äro kapabla att
i tryck ge liv åt våra stela tjänstedrag, och därigenom sunt popularisera marinen utan
någon som helst propagandistisk överdrift. Ty det behövs inte, om man fattar begreppet
”upplysning” i dess rätta innebörd.
De ovan angivna synpunkterna och kraven ha lett till uppbyggandet av en effektivare presstjänst inom marinen eller kanske rättare sagt, till ett försök i denna riktning.
Genom en i dagarna fastställd generalorder kommer marinen att fr.o.m. innevarande
vår disponera 8 yrkesjournalister i egenskap av stabsredaktörer. Av dessa äro tvenne
avsedda för alternerande tjänstgöring i Marinstaben, 1 för Kustflottan och de 5 återstående för marindistrikten med undantag för Gotlands marindistrikt, där presstjänsten anses kunna kombineras med militärbefälsstabens. Stabsredaktörerna inkallas vid
behov, t.ex. för Kustflottans del under den brådaste och mest händelserika övningsperioden under sommaren. För marindistriktens vidkommande torde det vara svårt
att fixera någon tidpunkt, som framstår särskilt givande ur nyhetssynpunkt, men man
kan åtminstone tillvara laga sådana tillfällen som isbrytningsexpeditionen på norrlandskusten, västkustens minskördande vårstormar, kustartilleriets vårskjutskola eller
Hårsfjärdens idrottsvecka.
Överhuvudtaget utgör den tillämnade organisationen ett försök att skapa en såvitt
möjligt bestående kontakt mellan marinmyndigheterna å ena sidan och pressen å den
andra. Stabsredaktören skall vara dels en rådgivande och pressförmedlande assistent åt
myndigheten – utan att åsidosätta men väl samarbeta med informationsofficeren – dels
en lokalkorrespondent åt Marinens Pressdetalj, varigenom denna sättes i tillfälle att
genom sitt vilt förgrenade kontaktsystem förmedla alla upplysningar och nyheter av
allmänt intresse till hela den svenska läsekretsen.
Slutligen några ord till officerskårerna. Även om denna organisation med stabsredaktörer skulle visa sig i någon mån motsvara förväntningarna, är likväl problemet
långt ifrån löst. Marinens framtid beror ytterst av vad svenska folket tänker om vår
gärning, inte vad vi själva tänka om den. Och därför behövs det och kommer alltid att
behövas personlig insats från varje officer för att främja vapnets och därmed landets
intressen inte bara genom uppfyllande av reglementets bud utan också i ett vidsynt,
träget och optimistiskt arbete i upplysningens tjänst.
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Skärgårdarna i riksförsvaret
Av Kungl. Örlogsmannasällskapets arbetande ledamot
översten Ragnar Smith
Våra skärgårdars betydelse ur försvarssynpunkt utgör en gammal och sedan länge omstridd fråga. Alltifrån den tid då sjöforsvaret omfattade två flottor – ”stora flottan” och
skärgårdsflottan – och intill senaste dagar ha meningarna brutits om i vad mån öppna
havet eller skärgårdsfarvattnen böra betraktas som det främsta området för sjöstridskrafternas operativa verksamhet. Att skärgårdarna – rätt använda – bilda en väsentlig
tillgång för rikets försvar, som det är nödvändigt att utnyttja, ha väl däremot i allmänhet de flesta varit eniga om. Hur detta bäst bör ske – därom har det senaste kriget och
den krigstekniska utveckling, som detta framtvingat, skänkt nya erfarenheter. Om de
strategiska och taktiska synpunkter, som härigenom aktualiserats, råder åtminstone
delvis överensstämmelse i uppfattningarna. Så är däremot icke fallet beträffande de
konsekvenser, som därmed böra följa i avseende på organisation och befälsförhållanden. De strategiska och taktiska faktorerna måste emellertid anses utgöra den sakliga
grunden för de senare frågornas lösande. Endast den förra sidan av spörsmålet kommer
här att upptagas till behandling.
Vad som på senaste tiden särskilt kommit skärgårdarna att framstå i en ny dager,
det är den utvecklingsriktning, som krigstekniken tagit i vad angår ett områdes besittningstagande. Redan tidigare ha våra skärgårdsområden på grund av sin natur i
allmänhet framträtt som jämförelsevis svårtillgängliga. Härtill har emellertid numera
kommit, att de medel, som man på fastlandet kunnat begagna sig av för att i förut oanad
grad öka snabbheten i operationerna – pansar – och andra motoriserade förband samt
luftburna trupper – inom skärgårdsterrängen däremot ha en ytterst begränsad användbarhet. Det gör att dennas företräden framför fastlandet, när det gäller att åstadkomma
ett uthålligt försvar, nu framstå som väsentligt större än förr. Ett villkor härför är dock,
att försvararen kan prestera en så kraftig motverkan inom skärgårdsfarvattnen, att ej
därvarande leder komma att erbjuda angriparen fullgod ersättning för fastlandsområdets genomgående vägar.
Nyssnämnda utveckling har skapat ännu starkare skäl än de tidigare gällande att
söka på mångsidigast möjliga sätt draga fördel av lämpligt belägna och utformade skärgårdsområden samt att utrusta dessa med för ändamålet erforderliga försvarsanordningar och övriga resurser.
Då det i första hand är de marina stridskrafterna, som för sin verksamhet kunna få
nytta av sådana skärgårdsområden, och då dessa områden äro särskilt ägnade att inrättas för ett segt försvar, som enligt sakens natur till stor del måste få marin prägel, skola
de i det följande benämnas marina motståndsområden.

Marina motståndsområden

Vilka syften är ett marint motståndsområde avsett att tjäna? I första hand skola följande – i regel samtidigt gällande huvudändamål fyllas, nämligen:
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att utgöra basområde för sjöstridskrafter, beredda att – oavsett andra uppgifter –
medverka vid försvaret mot invasion över havet, vare sig denna ansättes mot eller
på sidan om ifrågavarande område, samt
att skapa hinder eller svårigheter för en fiendes direkta framträngande till eller utnyttjande av sådana hamnar och strandområden vid fastlandskusten, som genom
sitt läge och sin beskaffenhet erbjuda den invaderande särskilt stora fördelar vid
urlastning av trupper och materiel.
Vilka krav böra härvid ställas på områdets belägenhet och utformning?
l. Området skall innesluta lämpliga utgångspunkter för egna sjöstyrkors operationer i
förhållande såväl till en motståndares sannolika anfallsriktningar vid invasion som
till befintliga farvattensförträngningar.
2. För att gynna sjöstridskrafternas operationsfrihet bör området ha sådan bredd – så
stort avstånd mellan utloppen att fartygsförbanden därifrån kunna direkt stöta ut i
flera redan från början skilda riktningar. Även med hänsyn till det omedelbara mötandet av invasion bör området ha en sådan omfattning, att det täcker en avsevärd
del av kustlinjen. Därmed ökas utsikterna att kunna skapa svårigheter och tidsförlust för en angripare, som föredrar att kringgå området.
3. Det är även önskvärt, att området har så stort djup, att vid anfall, som framföres
genom detta, ett fördröjande försvar kan successivt utföras i flera linjer bakom varandra och att sådana vid baserna liggande fartyg ävensom basanordningar, som
ej kunna givas fullständigt skydd, äro i möjligaste mån undandragna vapenverkan
såväl från sjön som från fastlandet bakom området. För dettas egna till sjöfrontens
försvar grupperade stridskrafter är det betydelsfullt att ej kunna åtkommas med eld
från närstridsvapen å fastlandsstranden.
4. Det erfordras vidare ett farledssystem, som underlättar de egna sjöstridskrafternas
förflyttningar inom området samt deras framstötar ur detta.
5. Slutligen har den utveckling, som anfallsmedlen under den senaste tiden undergått,
aktualiserat kravet på att höjdförhållandena skola medgiva, att stridsfartygen under
uppehållen i sin operativa verksamhet samt basanordningarna beredas skydd i bergrum eller god maskering.
Det är inte alltid lätt att inom olika kuststräckor finna skärgårdar, som på bästa sätt
fylla alla dessa fordringar. Förhållandena äro dock för Sveriges del härvidlag så gynnsamma, att systemet med marina motståndsområden kan användas med vida större
fördel än i de flesta andra stater. Som en särskild naturens fingervisning måste det
betraktas, att skärgårdspartier, mer eller mindre fullständigt motsvarande de nämnda
kraven, i allmänhet just äro för handen, där man med hänsyn till de huvudändamål,
som angivits för marina motståndsområden, framförallt har behov av dem. Överensstämmelsen mellan behov och tillgång å lämpliga skärgårdsområden skulle naturligtvis kunna vara ännu större men är dock påfallande stor. På grund av den olikhet, som
härvidlag framträder mellan förhållandena i Sverige och i flertalet främmande länder,
kunna från de sistnämnda hämtade erfarenheter beträffande ordnandet av kusternas
försvar för oss endast hava ett begränsat värde.
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Det återstår nu att besvara frågan hur ett marint motståndsområde skall inredas och
utrustas för att fylla sina olika ändamål samt hur dess försvar bör organiseras. I dessa
hänseenden måste nämligen numera helt andra krav uppställas än på den tiden när
skärgårdarna i stort sett endast togos i anspråk för att erbjuda sjöstyrkorna krigsankarplatser, som kunde utgöra lämpliga utgångslägen för deras operationer, under det att
basanordningarna – alltså varv, förråd osv – voro helt koncentrerade till de innanför
skärgårdarna liggande örlogsbaserna.
På grund av luftfaran i dess olika former – framdeles förstärkt genom hotet från
V-vapen och atomkraft – är det ej längre tillrådligt att hålla sjöstyrkornas fartyg samlade på trånga ankarplatser. Det blir i stället nödvändigt att sprida ut dem å ett flertal, på
tämligen stort inbördes avstånd liggande och för alternativ användning avsedda förtöjningsplatser, där de kunna beredas en tillfredsställande maskering. Fullständigt skydd
kunna de endast erhålla inom för olika fartygstyper iordningställda bergrum. Det är
därför erforderligt, att sådana komma till utförande i största möjliga utsträckning inom
de områden, där behovet i skilda lägen kan förutses bliva starkast framträdande. Möjligheterna härför variera för olika slag av fartyg. För de mindre av dessa finnes det
inom de flesta områden ett stort antal platser att välja emellan för bergrummens anläggande. För de större fartygen är däremot antalet platser mera begränsat på grund av den
härvid erforderliga större höjden på berget. Det blir därför ej alltid möjligt att anordna
för dem avsedda bergrum på de platser, där man helst skulle vilja ha dem.
Särskilt inom skärgårdar av större djup har den senaste tidens utveckling framhävt
önskemålet att flytta fram en del av basresurserna till det område, där bergrum och förtöjningsplatser äro belägna, så att fartygen ej längre behöva vid varje uppstående behov
av reparation eller förrådskomplettering gå tillbaka till en långt indragen örlogsbas. Den
idealiska lösningen bör väl härvid vara, att bergrummet samtidigt kan tjänstgöra som
docka samt att även verkstäder och förråd äro förlagda i omedelbar anslutning till detta.
Ett sådant, på användande av krigsreparationsbaser uppbyggt system har i krigstid
många fördelar:
l. Fartygen slippa ifrån långa förflyttningar i trånga inomskärsleder, där vid anfall
av flygstridskrafter deras bundenhet i manövern kan bliva ödesdiger och där från
flygplan fällda minor numera kunna skapa nya risker och anledning till fördröjning.
Särskild betydelse kan detta ha för enheter, som under strid fått sin fart nedsatt.
2.

Fartygen åtnjuta i stället kontinuerligt och fullständigt skydd under så gott som hela
den tid de uppehålla sig inom basområdet.

3.

Sjöstyrkornas stötberedskap höjes genom att vid utförande av viss reparation el.
dyl. tiden för inomskärsförflyttningar bortfaller eller avsevärt nedbringas. Vid sådan mindre reparation eller komplettering, som ej har betydelse för fartygets stridsduglighet, har man hela tiden fördelen av ett mera framskjutet utgångsläge. Bränsleförbrukningen under inomskärsgång kommer att i mindre utsträckning än förr
inkräkta, på aktionsradien. Givetvis måste i alla dessa avseenden vinstens storlek
variera med operationsriktningen.

4.

Slutligen torde basanordningarnas bestånd och förmåga att under önskvärd tid
tillgodose sjöstyrkornas krav vara väl så säkert tryggade inom ett svårtillgängligt
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och relativt starkt försvarat skärgårdsområde som inom örlogsbaser å fastlandet,
belägna i omedelbar anslutning till orter, vilka utgöra för alla slag av fiendens anfallsverksamhet i högsta grad begärliga mål. Genom de nya möjligheter, som ekoradion tillfört luftbevakningstjänsten har fördelen gentemot flyganfall av basernas
tillbakadragna läge väsentligt minskats. Än mer blir detta fallet när basanordningarna bringas under täckning av berg.
I den mån fartygsenheter och anstalter ej kunna givas ett fullt betryggande passivt
skydd, erfordras luftvärn. Omvänt kan alltså dettas styrka reduceras, allteftersom
bergrum anordnas. Ett visst behov av luftvärn kommer dock alltjämt att kvarstå för
säkrande av fartygens inpassage till sina skyddsrum ävensom för hindrande av minering utanför portarna samt bomb- och attackanfall mot dessa. Härutöver kräves torpedskydd, spärrballonger, dimbildare m.m.
I allmänhet bör det marina motståndsområdets försvar mot anfall av sjö- och lantstridskrafter i första hand utformas som en ”skärgårdsfront”, vilken sträcker sig över
områdets hela bredd, täckande alla framkomliga inlopp och så långt framskjuten emot
havsbandet, som uppgiften att stödja sjöstyrkornas operationer betingar.1 Försvarets
kärna måste här utgöras av kustartilleri och därtill höra komma arméförband huvudsakligen infanteri – vilka erhålla till uppgift att avvärja anfall av landsatta styrkor mot
de öar, som ha betydelse för frontens hållande eller för tryggandet av militära anläggningar av olika slag. Försvaret föres i intim samverkan med inom området befintliga
sjöstridskrafter samt med stöd av härför insatta flygförband.
Motståndsområdets försvar måste vara planlagt och organiserat med hänsyn till anfall, insatta från alla tänkbara riktningar. Så länge som möjligt bör försvaret ledas
enhetligt som ett försvar av områdets hela yta. Man måste emellertid även i alla avseenden vara beredd att därefter fullfölja ett isolerat försvar av de mindre områden, som
ansluta sig till de viktigaste farlederna eller inom vilka bergrum osv. äro belägna. För
att stridskrafterna skola räcka till på bästa sätt, framstår det härvid som en fördel, om
man kan utplacera – särskilt de lätta fartygens basanordningar inom vid farlederna
belägna och därför relativt starkt kustartilleriförsvarade områden.
En förutsättning för att ett försvar enligt dessa grunder skall kunna utföras under
någon längre tid är, att inte endast det marina motståndsområdet såsom sådant utan
även dess nyssnämnda viktigaste delar – i egenskap av mindre motståndsområden eller
stödjepunkter – äro utrustade med så omfattande förråd av skilda slag, att man på varje
plats under avsedd tid är oberoende av förbindelse med yttervärlden. I stor utsträckning kunna förråden göras gemensamma för samtliga inom området grupperade och
baserade stridskrafter.

Försvar mot invasion över havet

En invasion över havet kan ansättas antingen genom ett marint motståndsområde eller
på sidan om detta – i senare fallet med utnyttjande av hamnar eller för urskeppning
1. I enstaka fall kan kustens och skärgårdens geografiska utformning inom ett motståndsområde
eller vid någon av skärgårdsfrontens flyglar medföra modifikationer – dock ej av principiell art – i den
här framställda bilden.
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eljest gynnsamma platser å öppen kust eller inom skärgård, som är svagare försvarad
än de marina motståndsområdena. Ju starkare försvaret är utbyggt inom sistnämnda
områden, desto sannolikare är det, att angriparen skall undvika dem och välja sina
anfallspunkter inom ”mellanrummen”.

Försvar mot överskeppningsföretag, som framföras genom marint
motståndsområde
Varje överskeppningsföretag bör i fördröjande och styrkereducerande syfte redan under överfarten mötas av operativa sjö- och flygstridskrafter, vilka insättas såväl mot
den första echelongen som mot förstärknings- och underhållstransporterna. Vid lösandet av den senare uppgiften böra sjöstridskrafterna helst repliera på annat basområde
eller åtminstone på baser, belägna på sidan om själva anfallsfronten.
Om företaget inte kan avvisas redan till sjöss, fullföljes sedan försvaret inom det
marina motståndsområdet genom samverkan mellan å ena sidan dettas egna kustartilleri- och arméstridskrafter och å andra sidan dels – företrädesvis lokala – styrkor, som
äro baserade inom området eller i dess närhet, dels flygförband, som kunna tillfälligt
avses for stödjande av försvaret. Därest anfallet inte heller vid skärgårdsfronten kan
tillbakaslås, har stridsverksamheten här likväl sitt värde för försvaret i dess helhet genom den fördröjning och de förluster, som tillfogas angriparen. Den vinst, som i sista
hand härvid bör ernås, är en ökad möjlighet att samla tillräckliga operativa lantstridskrafter för att möta den anfallande vid de delar av fastlandskusten, till vilka denne
önskar nå fram.

Försvar mot överskeppningsföretag, som framföras utanför
marint motståndsområde (i ”mellanrummen”)
De operativa sjö- och flygstridskrafternas uppgift att till sjöss bekämpa det fientliga företaget såväl under den första överfarten som vid underhållstransporterna blir här densamma som i föregående fall. Sjöstyrkornas verksamhet gynnas av att alltjämt kunna
repliera på ett intakt basområde. Vilken betydelse kan det marina motståndsområdet
i övrigt ha i detta fall? Värdet ligger väl närmast däri, att den anfallande på grund av
det motstånd, han väntar sig, avstår ifrån användningen av de för det strategiska målets
uppnående särskilt fördelaktiga hamnar och andra urskeppningsmöjligheter, som finnas innanför det ifrågavarande området.
Tydligast framträder vinsten, när den anfallande på så sätt förmås slå in på en omväg i förhållande till den kortaste vägen mellan ilastningshamnarna och det avsedda
operationsområdet till lands. Nackdelarna härav kunna för honom göra sig gällande
såväl till sjöss som till lands. Förlänges transportvägen till sjöss, växer tonnagebehovet
och likaså riskerna för anfall av försvararens operativa sjö- och flygstridskrafter. Blir
vägen längre till lands, ökas behovet av landtransportmateriel och även sårbarheten för
försvararens förbindelsebekämpning. Härtill kommer slutligen tidsförlusten.
Även om ingen större omväg uppstår, kan det ha sin betydelse, att angriparen genom
att avsäga sig de bakom skärgårdsfronten hemliga urlastningsmöjligheterna minskar
sin totala tillgång på sådana resurser. Detta kan relativt lätt bliva inflytelserikt vid
angrepp emot Sverige, där det utmed stora delar av kustlinjen helt saknas sådana för
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landsättning användbara öppna stränder, med jämn och grundfri botten, som de allierade med så stor framgång kunde begagna sig av vid sina invasioner på den europeiska
kontinenten.
Ofta är det emellertid inte omfattningen av urlastningsresurserna i och för sig, som
blir avgörande. Än större betydelse kan det ha, att för varje ny hamn, som angriparen
får i sin hand, öppnas också för honom nya vägar till lands – alltså medförande en ökad
omfattning av det landkommunikationsnät, som han kan förfoga över för sin fortsatta
offensiv och sin underhållstjänst. En sådan begränsning av anfallsfronten, som undvikandet av det marina motståndsområdet i vissa fall innebär, kan få en ödesdiger
inverkan på hela operationens förlopp. Den uppbromsning av de allierades framryckning genom Frankrike, som över huvud taget gjorde det möjligt för tyskarna att bilda
en ny front i väster, torde till icke ringa del ha berott på att dessa så länge försvarade
hamnarna vid den nordfranska och belgiska kusten, att de allierade fingo nöja sig med
alltför få och alltför långa förbindelselinjer till lands. Det sista medförde i sin tur ett
behov av landtransportmateriel, som det tidvis inte var möjligt att fylla. Vad som i detta
fall spelade och även hos oss måste kunna spela en stor roll, var det förstörande av
broar och andra konstbyggnader, som först den anfallande och sedan den försvarande
åstadkommer och vilket i sista hand fullföljes genom den senares förbindelsebekämpning medelst flyganfall och sabotage. Ju mindre utgrenat landkommunikationsnät angriparen disponerar, desto mer ökas känsligheten för denna form av motverkan.
Vikten av denna fråga sammanhänger naturligtvis med omfattningen av den styrka,
som den anfallande behöver insätta för att nå sitt mål.
Gynnsammast ställer sig för angriparen förhållandet mellan styrka och transportkapacitet, om han lyckats inveckla vårt land i en isolerad konflikt. Även härvid får
man emellertid ej glömma, att stora delar av Sverige äro glest befolkade och därför
också tämligen vägfattiga, vilket ökar den anfallandes olägenhet av uppkommande
transporthinder.
Sin största betydelse får dock frågan, om invasionen ingår som ett led i en kamp
mellan stormakter och vi därför kunna påräkna bistånd av ansenliga mått. Ju mera
jämnstarka de engagerade makterna eller maktgrupperna äro, desto mer framträder
transportväsendets inflytande. Desto större aktualitet får härvid också förhållandet
mellan angriparens och våra hjälpares resurser i detta hänseende. De senare ha ju alltid
den svåruppvägda fördelen att få överföra sina stridskrafter till en ickefientlig kust
och böra väl ordinärt även under överfarten vara relativt undandragna motståndarens
anfallsverksamhet.
Om vi inte med egna vapen lyckas avvisa angreppet, kommer avgörandet till sist att
bero på den totala kraftsamling, som vardera sidan kan åstadkomma på svensk mark.
Vårt främsta medel att härvid bidraga till att få vågskålen att sjunka till den egna
sidans förmån är att med stridskrafter till sjöss, till lands och i luften tillfoga motståndaren förluster och temporärt hejda hans framträngande. Men en mycket stor betydelse
kunna också de transportsvårigheter få, som han måste övervinna på sin väg.
Den nytillkomna möjligheten att transportera trupp och viss materiel luftledes
upphäver ej riktigheten av vad här anförts. För den tyngre materielen är man alltjämt
hänvisad till sjö- och landtransport. Det är fortfarande förhållandet mellan de båda
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sidornas transporttider och transportkapacitet för olika slag av stridskrafter och materiel, som är avgörande.
Även en tillfällig och mer eller mindre snabbt övervunnen transportkris kan vara
betydelsefull. I och med att en sådan karaktäriserar händelseförloppet under en viss
period, kan den förrycka tidsschemat for invasionen och därigenom komma att inverka
på utvecklingen under hela den följande tiden. Den kan härvid bli just den faktor, som
åstadkommer, att ett jämviktsläge uppstår eller att angriparen kommer i efterhand.
Särskilt när frågan på detta sätt ses mot bakgrunden av den balans, som kan skapas mellan kämpande maktgruppers totala krafter på svensk botten bör det knappast
kunna betvivlas, att tillvaron av ett marint motståndsområde även vid mötandet av
detta anfallsalternativ kan spela en viktig roll, dels genom att hindra angriparen utnyttja innanförliggande hamnar, dels genom att alltjämt erbjuda ett basområde åt de
sjöstridskrafter, som verka mot fiendens underhållstransporter över havet.
Områdets försvar bör – liksom skedde vid Corregidor, Sworbehalvön på Ösel samt
Walcheren efter Manilas resp. Rigas och Antwerpens fall – fullföljas, även om de ifrågavarande hamnarna kommit i fiendens hand. Så länge sjöförbindelsen till dem är spärrad, har försvaret en uppgift att fylla. Än mer gäller detta, när, såsom hos oss i allmänhet är fallet, samma hamnar även bilda slutpunkterna för inre vattenvägar i form av
kanaler, segelbara floder eller sjösystem. På grund av landtransportsystemets benägenhet att utgöra ”flaskhals”, är det av stort värde för den anfallande att kunna utsträcka
sina sjöförbindelser med deras vida överlägsna transportkapacitet så långt som möjligt
inom det ockuperade området och i nära anslutning till den egna fronten. Slutligen är
att märka, att, sedan fastlandskusten och dess hamnar (örlogsbas) fallit i motståndarens
hand, den försvarade skärgårdsterrängen med därvarande resurser representerar den
enda återstående baseringsmöjligheten inom vederbörlig kuststräcka och därigenom
har den största betydelse för våra sjöstridskrafters fortsatta verksamhet.
Det finns alltså starka motiv för att ett marint motståndsområde i det längsta försvaras
även mot en fiende, som kringgått detsamma och går till anfall mot dess rygg eller
flank. Först då gör det ju också skäl för sitt namn.

Kustartilleriförsvarets tyngdpunkt

Kärnan av det för de marina motståndsområdena avsedda försvaret i land utgöres, som
tidigare nämnts, av kustartilleri. Detta vapen har emellertid även uppgifter att fylla
inom ”mellanrummen”. På frågan i vilken utsträckning det kan beräknas bli taget i
bruk i ena eller andra fallet göra sig följande synpunkter gällande.
Lokalt bundna stridskrafter som det fasta kustartilleriet böra ej i alltför hög grad
inkräkta på de medel, som anslås, och den personalstyrka, som avses för de operativa
lant-, sjö och flygstridskrafterna. På grund härav uppstår kravet att de för denna del av
kustartilleriet ställda uppgifterna skola ha dels en viss beständighet, dels mångsidighet.
Vid ett närmare studium av detta spörsmål kan man ej komma till annan slutsats
än att beständigheten i kustartilleriets uppgifter företrädesvis härleder sig ur flottans
behov. Genom farvattensförträngningar avdelas vårt land omgivande hav i olika operationsområden för sjöstridskrafter. För varje sådant finnes ett visst behov av baser.
Var dessa väljas, beror i sin tur av tillgången på områden, som fylla de ovan angivna
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kraven. Även om fördelningen av sjöstyrkor till olika områden växlar med krigsfall
och lägen, kommer därför alltid ett visst drag av beständighet att prägla frågan om flottans basering. Detta förstärkes ytterligare, när, såsom hos oss är fallet, vissa av flottans
naturliga – för att inte säga självskrivna – basområden sammanfalla med skärgårdar,
vilka täcka tillträdet till landets huvudstad, dess främsta handelshamnar och största industriområden med de resurser av skilda slag, som där kunna komma en fiende till godo.
Inom här avsedda motståndsområden framträder även mångsidigheten i kustartilleriets uppgifter som störst. Dessa kunna härvid angivas vara:
att avvisa eller åtminstone försvåra och fördröja mot området riktade invasionsföretag;
att skydda samma område i dess egenskap av basområde för sjöstridskrafter med
alla för dessa betydelsefulla anläggningar, som äro belägna innanför eller numera
helst inom området;
att stödja de egna sjöstridskrafternas operationer genom att förhindra eller försvåra
fientlig minering och andra spärrningsåtgärder vid och utanför farledsmynningarna,
underlätta egna minsvepnings- och ubåtsjaktförbands verksamhet för att hålla farvattnen utanför området rena samt;
i övrigt lämna artilleriunderstöd åt egna sjöstyrkor vid in- och utlöpande samt eljest
vid uppträdande i kustens närhet;
att mot direkta anfall från sjön skydda de för folkförsörjningens samt den militära
och politiska motståndskraftens upprätthållande betydelsefulla värden, som i så stor
utsträckning äro hopade inom innanför liggande fastlandsområden;
att – även om bakomvarande område och därvarande hamnar fallit i en motståndares hand – genom att avspärra tillträdet från sjösidan förhindra hamnarnas utnyttjande samt
att på motsvarande sätt undandraga fienden fördelarna av de inre vattenvägar, som
utmynna vid områdets inre gräns.
På sidorna om motståndsområdena ställa sig förhållandena helt annorlunda.
Om man bortser från sådana batterier, som givas en påfallande framskjuten gruppering – i eller utanför det egentliga kustbandet – för det särskilda syftet att vid farvattensförträngningar eller inom eljest betydelsefulla vattenområden försvåra fientliga
och stödja egna sjöstridskrafters rörelser och verksamhet, är den dominerande uppgiften för ”mellanrummens” kustartilleri vanligen det direkta biträdet vid avvärjande
av invasion. Givetvis kan det även här inträffa, att batterierna komma till användning
för att lämna stöd och skydd åt egna sjöstyrkor under förflyttningar eller vid tillfällig
basering, men i regel få uppgifter av detta slag här en mera tidsbegränsad karaktär än
för motståndsområdenas batterier.
I vad gäller invasionsförsvaret, bör härvid bemärkas, att efter det specialbyggda
överskeppningstonnagets tillkomst landstigning numera är möjlig att utföra på åtskilliga ställen, där den tidigare kunde anses utesluten. Det är därför väsentligt svårare än
förr att bedöma, var på en viss kuststräcka anfall kan förväntas äga rum.
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Därtill kommer, att även de olika kuststräckorna emellan sannolikheten för ett överskeppningsföretags insättande helt växlar med krigsfall och läge. Detta gäller särskilt
inom ett så havomflutet land som Sverige. För att möta behovet i en viss under krig
eller fred uppstående militärpolitisk situation, kan naturligtvis kustartilleri komma att
anordnas vid därunder tänkbara urlastningsområden. Sådana åtgärder ha ju tidigare
förekommit, men vi ha också sett exempel på hur intresset för under dylika förhållanden tillkomna anläggningar snabbt åter förflyktigas.
Av vad här anförts synes hava framgått, att kustartilleriets uppgifter inom motståndsområdena i allmänhet äga väsentligt större beständighet och mångsidighet än
inom ”mellanrummen”. I förra fallet blir därför också kustartilleriets kraftbesparande
förmåga – vilken i så hög grad skapar dess existensberättigande – ojämförligt mera
framträdande än i det senare. Då det under sådana förhållanden måste vara vida mer
frestande att anslå medel åt kustartillerianläggningar inom än utom motståndsområdena, är det också mer än sannolikt, att de flesta och kraftigaste av de fasta batterierna
alltjämt komma att liksom hittills återfinnas inom nyss nämnda områden.

Under senaste kriget praktiserades även ett de långa kusternas artilleriförsvar – utbrett
såväl inom skärgårdar som å öppen kust, såväl vid örlogsbaser och lämpliga urskeppningshamnar som utmed mellanliggande sträckor. Härvid framträdde emellertid vissa
svagheter.
Inom de viktigaste och för motståndaren mest begärliga områdena var artilleriet inte
endast kvantitativt väl utbyggt utan även kvalitativt starkt. I allmänhet undvek därför
den anfallande dessa delar av kusten, varvid försvaret alltså kunde utan strid fylla sin
uppgift att förebygga ett angrepp. Vid de anfall, som då i stället riktades mot ”mellanrummen”, visade sig däremot försvarsartilleriet ofta äga otillräcklig effektivitet.
Detta har ej varit särskilt ägnat att förvåna, såsom förhållandena voro. På anfallsfronten i Normandie var det tyska kustartilleriförsvaret ytterst illa tillgodosett. Uppställningssättet var ofta ofördelaktigt. Svåra pjäser saknades helt. I allmänhet bestod
artilleriet i Atlantvallens ”mellanrum” till övervägande del av armébatterier, som varken genom sin konstruktion eller sin utrustning voro lämpade att fylla de särskilda
krav, som gälla vid bekämpning av mål på sjön. Allra minst voro dessa batterier i
stånd att upptaga strid mot örlogsfartyg. Bemanningarna hade ej fått den erforderliga
specialutbildningen och utgjordes i Normandie till 25-30 % av tvångsrekryterade utlänningar.
Det hela är knappast ägnat att kasta någon skugga över kustartilleriet såsom sådant.
Det bör visserligen erkännas, att på grund av anfallsmedlens ökade precision och kraft
batteriernas skyddsproblem visade sig allvarligare än under tidigare krig. Men det var
ju inte enbart inom kustartilleriet, som den erfarenheten måste göras. Att nya vapen
och nya angreppsmetoder ställde krav, som man ej städse var beredd att omedelbart
möta, var egentligen ej så märkvärdigt. Kustartilleriet gjorde nog i allmänhet vad man
under rådande omständigheter kunde vänta sig av det. Däremot har själva systemets
begränsning framträtt – i form av svårigheter att få resurserna att räcka till, när det
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gäller att inom stora kustområden åstadkomma ett överallt fullgott artilleriförsvar. När
detta misslyckades för stormakten Tyskland, som utom sina egna även förfogade över
ett flertal erövrade länders artilleristiska tillgångar, hur mycket svårare skall det då inte
ställa sig för en småstat som Sverige? Kustlinjen Haparanda-Strömstad är lika lång
som sträckan mellan Skagen och fransk-spanska gränsen.
Frågan sammanhänger även med storleken av de områden, man med hänsyn till
arméstridskrafternas styrka – i ett stort och folkfattigt land – kan tänkas i olika lägen
avvärjande försvara. Att inom större delar av ”mellanrummen” bygga ut kustartilleriförsvaret så starkt, att det får ”avskräckande” effekt, låter sig svårligen göra. Att även
utrikespolitiska hämningar härvid kunna verka återhållande på våra åtgärder, förefaller blott alltför sannolikt.
Helt visst kan kustartilleriet även här inom begränsade områden lämna god hjälp att
möta ett angrepp, men på grund av uppgifternas mera ensidiga karaktär är försvarsanstalternas värde därvid i vida högre grad än inom motståndsområdena beroende av
att fienden verkligen går till anfall på den väntade platsen – där kustartilleriet grupperats. Vi kunna nog komma till klarhet om var det för motståndaren vore fördelaktigast
att sätta in sin stöt. Viktigare för oss är emellertid var han verkligen gör det. Om vi
gissa fel i det avseendet och fienden angriper på en – må vara i och för sig mindre gynnsam – punkt, når han likväl härvid från början överraskningens fördelar.
Att utanför de marina motståndsområdena vårt försvar mot invasion över havet
skulle kunna i större utsträckning baseras på användandet av fast kustartilleri, är inte
minst med hänsyn till krigsteknikens nuvarande allmänna utvecklingsriktning en illusion, vilken liksom alla sådana kan bliva tämligen farlig och vilken vi därför snarast
möjligt böra söka övervinna. Detta konstaterande är ej något utslag av klentrogenhet
beträffande kustartillerivapnets värde men väl ett försök att, i en tid då så stora delar av
vårt försvarsproblem – främst på grund av nya stridsmedels tillkomst – måste läggas i
stöpsleven, bibehålla kontakten med den verklighet, som får sin prägel av de politiska
och ekonomiska möjligheterna.
Att förskjuta tyngdpunkten i kustartilleriförsvaret till ”mellanrummen”, ger ingen
lösning, ty då kommer den anfallande att i stället välja den för honom i regel fördelaktigare och för den försvarande farligare vägen genom ett marint motståndsområde,
varvid även sjöstyrkornas, i detta fall svagare skyddade basering upprives.
Nej, den traditionella metoden för marinens medverkan vid invasionsförsvaret,
med sjöstridskrafter opererande från kustartilleriförsvarade baser, är för visso alltjämt den ur alla synpunkter mera önskvärda. Härvid kunna sjöstyrkorna hållas beredda att från sina basområden insättas mot överskeppningsföretag, i stort sett mot
vilken del av kusten dessa än riktas. Betydelsen av att motståndaren mötes offensivt
redan till sjöss av fartygs- och flygförband har med skärpa understrukits av andra
världskrigets erfarenheter. Endast på så sätt blir det möjligt att i förväg reducera det
största övertag, som angriparen besitter – den förmåga att uppnå kraftkoncentration och överraskning, som initiativet skänker. Kustartilleriet å sin sida kan i detta
fall lättare givas den omfattning och styrka, som erfordras inom basområdena och
främst inom dem som bedömas vara särskilt strategiskt betydelsefulla såsom samtidigt direkt spärrande de bästa vägarna till målen för en invasion. I stort sett utgör
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nog detta fortfarande den mest rationella rollfördelningen rörliga sjöstridskrafter och
fast kustartilleri emellan.
Detta systems värde är tydligen beroende:
dels på tillvaron av sjöstridskrafter, i stånd att i samverkan med flygförband skapa
ett allvarligt hot mot den anfallandes styrkor på de vägar över havet, som denne kan
använda för invasionen,
dels på möjligheten att giva basområdena ett så starkt försvar och sådana resurser
för fartygens skydd, reparation och förrådskomplettering, att sjöstyrkorna förlänas
erforderlig uthållighet i sin verksamhet.
Det allmänt erkända förhållandet att – på grund av överskeppningsmetodernas utveckling samt anfallsmedlens tekniska framsteg – invasion över havet blivit sannolikare
än förr och just denna del av vårt försvarsproblem därför nu är betydelsefullare än
någonsin minskar ej riktigheten av det här förda resonemanget. Hela den föregående
tankegången har rört sig inom invasionsförsvarets ram. Att flottan och i viss mån även
kustartilleriet dessutom har andra uppgifter att fylla – främst i sjöfartsskyddets tjänst
– är endast ägnat att ytterligare stärka de här dragna slutsatserna.
Ett annat läge skulle inträda, om det kunde bevisas, att man på sjökrigsmaterielens
område ej längre förmådde anpassa sig efter den moderna teknikens krav och att flottan därför spelat ut sin roll som länk i vårt invasionsförsvar. I denna fråga skall här
endast anföras, att, så länge en invasion över havet kan utföras med – men icke utan
– fartyg, bör det säkert vara både möjligt och nödvändigt att även använda sådana vid
dess bekämpande. Kan motståndaren bortse från att så kommer att ske, blir hela problemet för honom i högsta grad förenklat.

Även oavsett förhållandet till flottan framstår det som ett faktum, att de gynnsammaste förutsättningarna för utnyttjande av kustartilleriförsvar i regel föreligga inom
skärgårdarna. Genom de nautiska svårigheter, som en anfallande sjöstyrka där har att
övervinna och vilka i varje fall inskränka dess rörelsefrihet, underlättas artilleriets
verksamhet. Den i allmänhet tämligen besvärliga terrängen å skärgårdarnas öar gör
det också lättare att försvara batterierna mot landstigna styrkor. Särskilt är att beakta
de ogynnsamma betingelser för luftlandsättning, som bruka vara för handen på öarna
i havsbandet.
Samtliga dessa förhållanden ligga avsevärt sämre till, när det gäller kustartilleriets
användande för försvar av hamnar å öppen kust. Vad särskilt luftlandsättning av trupp
beträffar, kan här stor risk föreligga, att sådan utföres i lämplig terräng bakom hamnen.
Utvecklingen i utlandet synes peka mot ett mer omfattande bruk av denna transportform än vad som förekom kom under senaste kriget. Försiktigheten torde därför bjuda,
att man även räknar med möjligheten av en förskjutning från sjö- till lufttransport
vid invasion över havet. Det synes inte vara uteslutet, att stundom en sådan metod
kan tillämpas, där hela det inledande skedet med de första brohuvudenas upprättande
i stort sett kommer att omfatta luftlandsättning, där operationerna för tagande av de
erforderliga hamnarna med närliggande områden och där grupperade batterier främst
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antaga formen av från ryggsidan insatta anfall av luftburna trupper samt där hamnarnas inlopp och kajer först tas i anspråk för den tunga materielens framförande och urlastning och därefter för underhållstransporterna. Även i sådant fall kunna naturligtvis
batterierna göra nytta – dock knappast i sådana uppgifter, för vilka de blivit särskilt
anordnade och deras prestationsmöjligheter bestämda.
Även detta gör, att det nog så småningom kommer att betraktas som väsentligt mer
tilltalande att använda fast kustartilleri inom skärgård än vid öppen kust.
Övervägande skäl synas sålunda tala för att det fasta kustartilleriets tyngdpunkt
alltjämt kommer att ligga inom skärgårdarna. Även om man, som här senast skett,
kan nå fram till denna slutsats utan att behöva taga hänsyn till kustartilleriets förhållande gentemot flottan, är det dock uppenbart, hur mycket större värde för försvaret
i dess helhet skärgårdarnas kustartilleri får genom att också bestrida basskydd och
operationsstöd åt sjöstridskrafterna och därvid indirekt – genom dessas möjligheter till
insats – erhålla betydelse långt utom sin egen räckvidd och långt utom hela det område,
där det är grupperat.
Vad ovan sagts om försvarsbehovens mindre beständighet utom än inom basområdena kan ju mötas genom att i förra fallet företrädesvis använda rörligt och flyttbart
kustartilleri. Dettas värde ligger inte minst i den mångsidiga användbarhet, som just
rörligheten skänker. När det gäller lösandet av kustförsvarsuppgifter på särskilt viktiga
och utsatta platser, torde man dock, med hänsyn till den stridsuthållighet, som här kräves alltjämt främst vara hänvisad till att anlita fast kustartilleri med det avsevärt effektivare skydd, som detta kan beredas mot såväl fartygsartilleri som flygstridskrafter. På
vissa håll kunna redan de topografiska förhållandena utesluta användningen av rörliga
och flyttbara batterier. Å andra sidan kan det stundom på grund av motståndsområdenas stora betydelse vara erforderligt att, där terrängen så medger, utnyttja sistnämnda
artilleri för förstärkande av eldkraften inom skärgårdfronterna eller vid dessas flyglar.
Vid en hopsummering av vad här anförts kommer den ovan förordade eller förutsedda
kraftfördelningen att framträda såsom önskvärd eller sannolik inte endast vad det fasta
kustartilleriet angår utan beträffande vapnet som helhet.
För att förebygga missförstånd bör det kanske erinras om att den ojämna kraftfördelning, som här berörts, endast gäller kustartilleriet och motiveras av de olika behov
och förutsättningar, som inom skilda slag av kustområden äro för handen just för detta
vapens användning. Totalt sett måste väl principen för invasionsförsvaret vara, att en
fiende skall ha lika svårt att nå sitt slutliga strategiska mål, på vilken eller vilka punkter
han än insätter sitt anfall. Summan av det motstånd medelst olika vapen och de passiva
hinder och svårigheter, han måste övervinna, bör alltid vara densamma. Detta måste
vara kännetecknet på ett igelkottsförsvar i stort.
Det bör slutligen observeras, att för bedömande av hithörande spörsmål det fasta
kustartilleriets nuvarande gruppering endast kan skänka begränsad ledning. På vissa
håll har denna haft sin grund i tillfälliga och redan mindre aktuella behov, varför man
nog måste räkna med att vederbörliga anstalter kunna komma att tämligen snart åter
utgå ur försvarssystemet. Särskilt inom ”mellanrummen” blevo på grund av tidsnöd –
före det rörliga artilleriets tillkomst – batterier anlagda på platser, där man eljest aldrig
skulle ha haft en tanke på att använda fast artilleri. Stundom har ej heller den fram712
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skjutna ögrupperingens fördelar så konsekvent utnyttjats, som man nog numera skulle
ha önskat. Tämligen tydligt är därför, att grupperingen av i dag ger en vilseledande bild
och utgör en bristfällig grundval för slutsatser av allmängiltig art beträffande frågorna
om kustartilleriförsvarets framtida utformning och organisation. Bättre hållpunkter
giva härvidlag de principer för grupperingen, som med hänsyn till utvecklingens riktning synas önskvärda och möjliga att tillämpa. Med den snabbhet, som i vår tid kännetecknar krigsteknikens framsteg, är det mindre än någonsin sannolikt, att ett nytt krig
skall börja på samma punkt där det föregående slutade.

Kustartilleriförsvarets samband med armén och
flottan

Sedan kustartilleriets huvuddel befunnits ha sin naturliga plats inom skärgårdarna och
där främst inom de marina motståndsområdena, skola nu de strategiska och taktiska
samband jämföras, som förefinnas mellan denna kustartilleriets huvuddel å ena sidan
och armén resp. flottan å den andra, samt närmast de förändringar, som utvecklingen
härvidlag på senaste tiden medfört.

I sin allmännaste form kan ett indirekt samband så till vida anses föreligga mellan
skärgårdsfronternas kustartilleri och de operativa stridskrafterna, att det förra genom
sin förmåga att stärka vissa strategiskt viktiga områdens försvar nedbringar behovet
av rörliga stridskrafter inom dessa och därmed gör det lättare att sammanhålla de operativa förbanden till slagkraftiga styrkor och giva dem en med hänsyn till försvaret i
dess helhet gynnsam gruppering. Den avlastning från omsorgen om de ifrågavarande
områdenas försvar och den ökade operationsfrihet, som härmed följer, komma såväl
lant- som sjöstridskrafter i åtnjutande av.
Av det föregående har även framgått, hur en skärgårdsfront, vare sig den anfalles
eller förbigås – genom att uppehålla en fiende eller tvinga honom att begagna omvägar
för att nå sitt mål – kan utöka den disponibla tiden för lant- och sjöstridskrafters koncentration och skapa gynnsamma tillfällen för deras insättande.
För lantstridskrafternas del kommer härtill, att en skärgårdsfront i vissa lägen kan
erbjuda dem ett gott indirekt flankstöd. Betydelsen härav framträdde starkt under Finlands båda senaste krig, då kustartilleriförsvaret utmed Finska viken möjliggjorde en
kraftsamling på Karelska näset och norr om Ladoga.
Vad åter sjöstridskrafterna beträffar, så kännetecknas deras indirekta samband med
det här avsedda kustartilleriet närmast av en växelverkan. Genom att inom olika kuststräckor bestrida basskydd vidgar kustartilleriet de områden, till vilka sjöstridskrafternas operativa verksamhet kan utsträckas, och genom att samtidigt lämna operationsstöd förbättrar det ytterligare förutsättningarna för samma verksamhet. Å andra
sidan kunna de lättrörliga sjöstyrkorna under ett fientligt anfall mot en skärgårdsfront
– genom aktiva insatser eller redan genom det hot, de utöva mot angriparen och hans
förbindelser – påtrycka honom svårighetsmoment, som komma försvararen till godo.
Ju större del av den anfallandes sjöstyrkor, som bindes för skydd av transporten över
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havet, desto mindre krafter återstå för att gentemot kustartilleriet direkt stödja landstigningen. För våra egna sjöstyrkor kan man knappast tänka sig några tacksammare
mål än fartyg, som under strid mot kustartilleriet eller vid kontakt med dettas mineringar fått sin fart nedsatt, en del av sina vapen utslagna eller hjälpmedlen för deras
användning skadade.
Framförallt basskyddets betydelse för sjöstridskrafterna låter sig knappast överskattas. Tidigare har framhållits, hur kustartilleriet just genom de i dess skydd baserade
sjöstyrkornas verkningsmöjligheter får sitt eget värde för försvaret väsentligen förhöjt.
Även om det alltså kunde ligga närmare till hands än på andra håll att mellan ifrågavarande sjöstridskrafters och kustartilleriformationers uppgifter och insatser spåra ett
rent organiskt sammanhang, synes det icke erforderligt att ur det hittills anförda draga
några särskilda slutsatser för den här avsedda jämförelsen.
I det följande skola i stället behandlas vissa samband, som äro av en mera direkt och
konkret art samt därför utöva större inflytande på organisation och befälslinjer.

Först skall tagas i betraktande förhållandet mellan å ena sidan ett marint motståndsområdes stridskrafter – bland vilka kustartilleriet är avsett att utgöra ryggraden – samt å
andra sidan arméförband utanför samma område. Vad som här främst är avgörande för
sambandets realitet är sannolikheten för att dessa olika stridskrafter skola komma att
uppträda sida vid sida, antingen efter en reträtt av motståndsområdets rörliga krafter
till fastlandet eller genom att förstärkningar framsändas till området ur på fastlandet
grupperade arméförband.
Den hjälp, som bakomvarande krafter kunna erhålla genom verksamheten hos motståndsområdets styrkor vid ett frontalt angrepp över detta område, får närmast sin
karaktär därav, att de senare utföra ett försvar i framskjutna ställningar med den tidsvinst och möjlighet till kraftsamling, som detta skänker. Så har förhållandet alltid varit.
Sambandet skulle emellertid bli avsevärt mer framträdande, om det också vore troligt,
att samma krafter i ett senare skede skulle efter en tillbakaryckning komma att på fastlandet direkt samverka med därvarande styrkor. Sannolikheten härför har dock numera
väsentligt minskats genom den inriktning på ett segt försvar av de enskilda försvarsanläggningarna, som bör prägla stridsverksamheten inom motståndsområdena. Här
föreligger en bestämd skillnad i förhållande till huvuddelen av de truppförband, som
äro grupperade för det omedelbara försvaret av stranden å öppen kust. Medan dessa,
när läget så betingar, kunna och skola gå bakåt, böra motståndsområdets styrkor i stället stanna inom sina avsnitt och fortsätta striden – med front utåt eller inåt alltefter
omständigheterna. Genom tillämpandet av ett dylikt igelkottsförsvar i mindre skala
kommer det här avsedda sambandet att förlora en stor del av sin tidigare aktualitet.
En ännu mera betydelsefull fråga är emellertid, huruvida man kan förutsätta, att
motståndsområdets krafter skola under sin strid erhålla förstärkning av arméförband
från bakomvarande område.
Detta är givetvis inte uteslutet. Även om man ej härigenom lyckats stoppa anfallet
redan i skärgården, kan åtminstone en ökad fördröjande verkan förväntas.
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Egentligen strider dock ett sådant tillvägagångssätt emot själva principen för försvar
av den typ, som förekommer inom motståndsområdena – nämligen att med gynnsamma terrängförhållandens och befästningskonstens hjälp lösa lokala uppgifter med små
men tekniskt välutrustade styrkor samt därmed göra det möjligt att spara på de rörliga
krafterna, undvika deras förbrukande styckevis och i stället hålla dem samlade för
enhetlig insats. Man vill nog ej gärna själv uppgiva den kraftbesparande verkan, som
vid planläggning och krigsförberedelser åsyftats. I värsta fall kan följden bli, att man
helt går förlustig den avsedda vinsten.
Emot en sådan åtgärd talar också den ovisshet, som från början måste råda, huruvida överskeppningar även komma att utföras mot andra och mera oskyddade delar
av kusten, där inte motsvarande fördröjningsmoment kan påräknas. De svårigheter av
denna art, som tyskarna hade att kämpa emot ännu tämligen långt efter inledandet av
de allierades landstigning i Normandie, tala sitt tydliga språk. Härtill kommer nödvändigheten att hålla styrkor i beredskap mot luftlandsättningar på fastlandet – såväl i
dettas inre som i periferien.
Rent allmänt sett, kan även sägas gälla, att ju mindre arméstridskrafternas totala
styrka är, jämförd med motståndarens och i förhållande till det egna landets yta, desto
mindre lockande måste det te sig att insätta större delar av dessa krafter inom den förterräng, som skärgården ur lantmilitär synpunkt alltid måste anses utgöra. Det ställer
sig numera även svårare att framföra förstärkningar över skärgårdsfarvattnen på grund
av den överlägsenhet i luften, som man måste räkna med på anfallssidan.
Över huvud taget är den snabbhet, varmed en invasion nu kan utveckla sig – med
samtidiga landstigningar på ett flertal punkter i kustlinjen och dessutom luftlandsättning mot bakomvarande områden – i hög grad ägnad att avhålla från stödoperationer
av här avsett slag.
I det ovan förutsatta läget, då motståndsområdet kringgåtts av en direkt å fastlandet landstigen fiende, försvinner även möjligheten av dylika operationer och styrkorna
inom området bliva helt hänvisade att kämpa sin egen strid.

En annan samverkan, som här bör behandlas, är det artilleriunderstöd – direkta flankstöd – som batterier inom ett marint motståndsområde kunna lämna arméstridskrafter, vilka uppträda utanför skärgårdsfrontens flyglar eller – vid mindre djupt område
– innanför dettas ryggsida. Det har i denna fråga anförts, att framsteg beträffande
kustartilleriets metoder för eldgivning mot landmål skulle i hög grad ha ökat en sådan
samverkans betydelse. Krigserfarenheter, bl.a. från Karelska näset, giva även ett visst
berättigande åt en dylik uppfattning.
Det synes emellertid, som om denna sak väsentligt överdrivits. Egentligen är ju sådant understöd – hur värdefullt det än må vara – ingenting annat än en form av den
inbördes hjälp, som alla försvarsgrenar och vapen måste vara beredda att lämna, när de
uppträda i anslutning till varandra. Även sjöstyrkor skola på liknande sätt kunna samverka med arméförband och flygvapnet skall kunna stödja både armén och marinen.
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Visst hava framsteg gjorts beträffande metoderna för kustartilleriets landmålsbekämpning. Det vore ju beklagligt eljest. Synnerligen önskvärt är också, att möjligheterna att verkligen avgiva sådan eld åter skola kunna tillgodoses i samma utsträckning
som tidigare skett – vilket inte överallt låtit sig göra under beredskapstidens forcerade
utbyggnad av kustartilleriet därvid stundom av omständigheterna framtvingat uppställningssätt. I varje fall kunna emellertid framstegen inom detta område på intet sätt
anses motsvara de väsentligt förbättrade förutsättningar, som främst ekoradions tillkomst inneburit beträffande elden mot sjömål. Det är också i första hand för utförande
av sistnämnda eldgivning, som ett fast kustartilleribatteri anlägges på en viss plats.
Även om man uteslutande betraktar förhållandena vid försvar mot landstigning,
framstår sjömålsbekämpningen som den viktigaste delen av artilleriets uppgifter. Dels
är utsikten till verkan mot den anfallande truppen vida större, så länge den är hopad i
trånga farkoster med ringa motståndskraft mot artillerield än sedan den hunnit spridas
på stranden. Dels utföres elden i förra fallet i ett tidigare skede, då batterierna kunna
förväntas ha lidit mindre förluster och hava större del kvar av sin eldkraft än när landstigningsstyrkorna väl kommit i land.
Under alla omständigheter är i detta fall någon gemensam ledning av batterier och
arméförband varken erforderlig eller ens tänkbar. En chef, som befinner sig långt uppe
i land och själv ingenting ser av stridsverksamheten, har ingen möjlighet att bedöma
vilket mål, som i ett visst ögonblick ur invasionssynpunkt är farligast – en inom ett
strandområde landsatt styrka eller mot samma område framgående transportfartyg och
invasionsfarkoster. Än mindre kan han avgöra, i vad mån artilleriets eld bör riktas
mot de senare eller mot dessa understödjande fartyg, som kanske hota att nedkämpa
strandförsvaret. Frågan ställer sig oändligt mycket lättare för artilleriets egen chef, som
befinner sig framme i stridslinjen och där har tillgång till hjälpmedel av olika slag för
att hålla sig orienterad om utvecklingen inom anfallsfältets skilda delar. Endast han
vet också vilka beskjutningsmöjligheter, som verkligen föreligga vid ett visst tillfälle.
Överblicken över den strategiska situationen spelar här mindre roll än den direkta inblicken i det taktiska läget.
Även den samverkan, som här senast berörts, upphör fullständigt, när fastlandsterrängen blivit tagen av fienden, medan anläggningar och styrkor i skärgården alltjämt
äro intakta.
Allt vad ovan sagts hindrar naturligtvis inte, att reglerna för ”sambands hållande”
måste noggrant följas.

Inom motståndsområdena måste väl åtminstone ett intimt samarbete etableras mellan
kustartilleri- och arméförbanden? Ja, det kan ju ej förnekas, att det där existerar ett
starkt inbördes beroende dem emellan. Artilleriet försvårar fientligt framträngande till
de områden, där infanteriet är avsett verka, och ingriper mot fartyg, som utsätta detta
för överväldigande eld. Infanteriet å sin sida tryggar artilleriet mot kupper av mindre
styrkor och bestrider även i sista hand mot anfall av större omfattning försvaret av de
öar, på vilka artilleriet är grupperat.
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Vad närmast artilleriunderstödet beträffar, gäller emellertid i stort sett detsamma
som för sådant stöd åt trupper utanför skärgårdsfronternas flyglar. Även här kommer
sjömålsbekämpningen i förgrunden. Stundom får artilleriets verksamhet sin prägel av
samarbete med egna sjöstyrkor samt av kamp mot fientliga sådana, som söka nedhålla
försvaret under landstigningen. Ibland kunna möjligheterna att direkt stödja infanteriets verksamhet rent av bliva mindre än i det förut berörda fallet. Vid mötande av
överskeppningsföretag mot skärgårdsfronten själv är nämligen risken större för att artilleriet samtidigt skall bli så engagerat för försvar av de inlopp, i vilkas närhet det är
uppställt, att medverkan i strandförsvaret kommer i efterhand – hur viktig denna än i
och för sig måste anses vara. Vad stridsledningen angår, är det önskvärt, att en gemensam sådan kan utövas inom var och en av motståndsområdets huvuddelar eller sektioner. Av förut angivna skäl måste dock åt artilleriets chefer inrymmas ett stort mått
av handlingsfrihet. På det hela taget har mycket litet inträffat, som ökat det samband,
vilket här kommer till uttryck i artilleriunderstödets form. Intresset för saken har kanske – med all rätt – stimulerats genom krigserfarenheterna och beträffande strids- och
eldledning ha framsteg gjorts för dess tillgodoseende, men själva kravet är gammalt
och sedan länge erkänt.
Detsamma kan sägas om det behov av rent infanteristisk samverkan mellan kustartilleri- och infanteritrupp, som förefinnes inom motståndsområdena. Möjligen kan
betydelsen härav anses ha blivit skärpt genom den ökade risken för kupper av sjö- eller luftledes landsatta styrkor. De öar i kustbandet, som företrädesvis böra användas
för artilleriets uppställning, äro dock i regel så små samt så bergiga och uppfyllda av
raviner och stup, att de äro föga inbjudande för luftlandsättning av något slag. Branta
stränder och grunduppfyllda farvatten underlätta ofta försvaret även åt sjösidan. I stort
sett måste fastslås, att ju mer det fasta kustartilleriet koncentreras till skärgårdarna
och dess infanteristiska samverkan med arméförbanden antar formen av närförsvar,
dvs. ett med självförsvar kombinerat försvar av begränsade fasta skyddsföremål – en
uppgift, som alltid förelegat och vilken måste behärskas av alla vapenslags personal –
kommer samverkan med armén att ställa vida mindre fordringar på kustartilleriet, och
särskilt på dess chefer, än vad fallet var, när försvaret av omfattande landfronter eller
större fastlandsområden ordinärt ingick bland de svenska kustfästningarnas uppgifter.2

Här nämnda förhållanden kompletteras och bestyrkas bäst därav att de batterier av
ren fältartillerityp – användbara mot landmål men olämpliga mot fartyg – som förut
tillhörde kustartilleriet, nyligen utgått ur dettas artilleripark och överförts till armén.
Att såväl invasionsförsvaret i dess helhet som kustartilleriets deltagande i detta numera har större betydelse än förr, är obestridligt. Möjligheterna och sannolikheten för
en direkt samverkan mellan skärgårdsfronternas kustartilleri och arméstridskrafter
inom eller utom dessa fronter samt de krav, som en sådan samverkan ställer på kustartilleriets personal, har däremot icke ökats i motsvarande mån.
2

2. I enlighet med hela den tankegång, som i det föregående framförts, förutsättes ett marint motståndsområdes gräns i regel följa fastlandets strand.
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Vad sambandet mellan flottan och de marina motståndsområdenas kustartilleri beträffar, möter oss en helt annan bild. Följande förändringar ha under senaste tiden inträffat.
l.

2.
3.

4.

5.

På grund av det ökade hotet från en motståndares flygvapen och önskan att under
dager åtnjuta det jaktskydd, som endast kan påräknas i närheten av egen kust torde
tendensen bliva att göra sjöstyrkornas framstötar kortare än förr. Även om operationer på större avstånd från kusten – särskilt i skydd av mörker – på intet sätt böra
vara uteslutna, måste dock totalt sett en dragning mot den egna kusten och därvarande baser anses sannolik för den till sjöss och i luften underlägsne.
Lufthotet gör det också nödvändigt för fartygen att mellan sina framstötar mera regelmässigt än förr söka sig tillbaka till de skyddsanordningar häremot, som endast
basområdena ha att erbjuda.
Fartygstyper ha tillkommit, vilkas enheter på grund av snabbt uttömda förråd av
bränsle och vapen måste göra tätare besök vid sina baser än övriga fartyg. Sjökrigsmaterielens allt större komplicering med därav följande lättare uppstående reparationsbehov verkar i samma riktning.
Efter den för några år sedan utförda allmänna framskjutningen av skärgårdsfronterna, som just avsåg ge batterierna förmåga att lämna operationsstöd och varigenom
hela grupperingen anpassades efter det samband med flottan, varom här är fråga, ha
nu också ekoradion och andra nya hjälpmedel för artilleriets ledning skapat förutsättningar för att därvid – oberoende av siktförhållandena – helt utnyttja artilleriets
växande skottvidder. Härmed ökas möjligheterna för direkt samverkan mellan fartyg och batterier. Samtidigt har dock – just på grund av ekoradions tillkomst och
den skärpta luftfaran – sannolikheten något minskats for att fientliga sjöstridskrafter
utom vid viktigare operationer skola uppträda i våra kustfarvatten.
Slutligen kan förutses en förflyttning av vissa, för sjöstyrkorna erforderliga verkstäder och förråd från tillbakadragna örlogsbaser till skärgårdens mera direkt kustartilleriförsvarade områden.

På samma gång som flottans operativa verksamhet kan beräknas bliva i viss mån förskjuten bakåt och även i övrigt undergå förändringar, som medföra ökad kontakt med
kustartilleriet inom motståndsområdena, har man alltså att emotse en förflyttning av
viss basverksamhet fram till dessa. Alla här angivna faktorer samverka till att höja
nämnda områdens betydelse för flottan. Generellt måste konstateras, att ett starkare
samband än förr är på väg att skapas mellan de krafter, som i land äro grupperade för
försvar av ett motståndsområde, och de sjöstyrkor, som äro baserade där såväl för försvar av området självt som för operationer inom angränsande farvatten. Sambandets
styrka varierar, vilket även brukar avspeglas i befälslinjerna. Det är starkare för lokala
sjöstyrkor, avsedda att direkt deltaga i skärgårdens försvar, än för sådana operativa
krafter, som vid anfall mot denna kunna komma att ombaseras, för att replierande på
annat område verka mot angriparens förbindelselinjer. I viss utsträckning har emellertid sambandet förstärkts för samtliga sjöstridskrafter.
Nu kan det möjligen invändas, att – lika litet som när det gällde kustartilleribatteriernas understöd åt arméförband utanför skärgårdsfronternas flyglar – blir det i
allmänhet tal om någon gemensam stridsledning på platsen mellan kustartilleri och
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sjöstridskrafter. Det är emellertid inte detta som är huvudsaken. Även den fria samverkan har sin betydelse för den här avhandlade frågan och inte minst den svårighetsgrad,
som kännetecknar olika former av sådan samverkan. Bakgrunden för det hela utgör det
för samtliga sjöstridskrafter och kustartilleriformationer gällande taktiska sambandet,
som kanske tydligast men på intet sätt uttömmande karakteriseras därav att de båda
vapnen, ehuru uppträdande i olika element, skola i första hand utföra eller befrämja
striden mot ett och samma slags mål, nämligen fartyg.
Även om – såsom det påståtts – direkt samverkan endast i relativt liten utsträckning
skulle komma till stånd, kräves dock en oavbruten beredskap till inbördes understöd.
Ej mindre viktigt är, att man underlåter att hindra eller störa varandras funktioner. Allt
detta fordrar en ingående kännedom om varandras förhållanden och sätt att uppträda
samt en ständig orientering om varandras åtgärder.
I vad gäller egna och fientliga sjöstridskrafters rörelser och verksamhet inom kustartilleriets eldområden måste dettas befäl kunna uppfatta vad som sker i det som synes
ske. Förmågan härtill låter sig inte improviseras. När batterierna skola ingripa i striden
mellan de med höga farter och ofta under dimbildning framgående sjöstyrkorna, äro på
grund av stridsmomentens kortvarighet kraven på snabbhet, precision och kraft väsentligt större än vid delgivning mot trupper med dessas mera långsamma förflyttningar.
I förra fallet äro också misstag, såsom vådabeskjutning, mycket lättare att begå än vid
samverkan med arméstridskrafter genom landmålsbeskjutning, varvid elden i regel –
ofta efter rekvisition av armébefälet självt – utlöses av personal, som uppehåller sig i
närheten av den plats, där verkan åsyftas, och alltså kan direkt skaffa sig en överblick
av läget. Utan att på något sätt underskatta de svårigheter, som vid den mot landmål
riktade elden skola bemästras, måste man anse, att elden mot de snabbt rörliga målen
på sjön ställer ojämförligt större fordringar på utbildning och ledning.
Vid bestämmandet av sjöstridskrafternas operationer i kustens närhet – till vilka
områden de skola dirigeras, vilka uppgifter de skola tilldelas och vilka vägar, som av
dem skola användas – måste hänsyn till kustartilleriets gruppering och verkningsmöjligheter ofta spela en viktig roll.
Härtill kommer nödvändigheten att samordna åtgärderna i vad angår minering inom
sammanfallande eller angränsande vattenområden, in- och utpassage, sjöbevakning,
stridsbelysning, sjöfartskontroll m.m.
Att det här föreligger ett starkt och ständigt aktuellt behov av gemenskap beträffande
planläggning och krigsförberedelser samt ledningen i stort vid de olika kustområdena, går ej att bestrida. De faktorer, som inverka på operationer och övrig verksamhet,
kunna växla från dag till dag och låta sig ej uttömmande redovisas inom allmänna, i
förväg utfärdade instruktioner. Erforderliga förutsättningar för en effektiv samverkan
kunna endast skapas genom en härpå inriktad utbildning av de båda vapnens personal
samt genom ömsesidigt intresse och förståelse.

Sammanfattning

Det är ej nog med en allmän – om än så berättigad – stämning eller tendens att sätta
invasionsförsvaret främst. Man måste även söka draga de riktiga konkreta slutsatserna
om hur detta försvar bäst hör ordnas och ledas enligt utvecklingens krav.
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Huvuddelen av kustartilleriet, som har sin naturliga plats inom marina motståndsområden, har härvid samband såväl med armén som med flottan beträffande uppgifter
och verksamhet.
Sambandet med armén har under den senaste tiden i flera avseenden förblivit oförändrat, i vissa har det förstärkts men i andra och minst lika viktiga har det försvagats.
Sambandet med flottan har däremot i så gott som alla hänseenden ökat i betydelse.
Allt måste göras, som göras kan, för att förbättra förutsättningarna för kustartilleriets samverkan inte endast med flottan utan även med armén. I båda fallen återstår
mycket att göra. Bland annat har man inom kustartilleriet alltjämt åtskilligt att lära beträffande de arbetsformer och den rutin, som under tidernas lopp utvecklats inom den
äldsta, till lands uppträdande försvarsgrenen. Anpassning efter de vid kustartilleriet
rådande speciella förhållandena är dock härvid ofrånkomlig.
Avsikten med vad här framförts har ej varit att förneka behovet av alla vapens samordnande vid försvaret mot invasion av rikets olika delar – var och en omfattande såväl
fastlands- som skärgårdsområden – men väl att bestrida motiven för en uppluckring
eller ett fullständigt brytande av det organisatoriska bandet mellan flotta och kustartilleri, varigenom det mer, än någonsin nödvändiga samarbetet dem emellan skulle
försvåras eller omöjliggöras.
Det strategisk-taktiska sambandet mellan flottan och kustartilleriet, vilket i vårt land
på grund av säregna militärgeografiska betingelser är mer framträdande än på andra
håll, utgör den grundval, på vilken marinens organisation är uppbyggd. Utvecklingen
går nu tämligen entydigt mot ett förstärkande av nämnda samband. Detta rent sakliga
förhållande synes ej på längre sikt kunna undandragas avgörande betydelse. Om utvecklingen i organisatoriskt hänseende skulle av mer eller mindre tillfälliga orsaker
länkas in i en rakt motsatt riktning, torde detta förr eller senare komma att framstå som
en olycka för riksförsvaret – och främst för det vapen, som därvid kommer att hamna i
en skev ställning och förlora sin starkaste förankring på verklighetens mark.
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Människan och krigsmaskinen
Några reflexioner kring ett alltid aktuellt ämne

Av kommendörkaptenen O. Krokstedt

I den nyutkomna boken om Sverigeskeppen ”Klart skepp” har kommendörkaptenen M.
Hammar skrivit ett intressant och roande kapitel om människan och krigsmaskinen.
Efter att ha läst denna uppsats och oktoberhäftet i TiS satte jag mig ned att fundera och
översatt i skrift ter det sig ungefär så här.
Den tanke som Hammar inledningsvis framför, att det icke är ”kanonen, torpeden,
minan eller pansaret som strider utan alltid människan bakom materielen”, är förvisso
icke originell, men den är icke desto mindre sann och värd att ofta upprepa.
Napoleon, som var en tapper krigare, förklarade t.ex. att det i alla krig var de moraliska faktorerna som till tre fjärdedelar fällde utslaget, medan all slags materiel blott
kunde tillgodoräkna sig en fjärdedel. ”His mathematics are debatable, but the high
value he gave to the moral factor came doubtless from a desire to stress its importance,
which might not otherwise have been sufficiently recognized” säger en brittisk kommentator med erfarenhet från första världskriget (Grenfell i The Art of the Admiral).
På andra sidan Atlanten filosoferar Mahan – för en gång skull av samma åsikt som
den kontinentale strategen: ”Historically good men with poor ships are better than
poor men with good ships.” Någon kommentator till detta yttrande känner jag inte och
blir därför tvungen att själv tillfoga den anmärkningen att ”historically” hänför sig till
segelfartygsepoken, då ju fartygen och vapnen århundraden igenom praktiskt taget var
desamma, och det personliga modet och skickligheten därför ofta blev allena utslagsgivande. Ehuru Mahans tes säkert kommer att i princip stå sig genom tiderna, är det dock
åtskilligt annorlunda nu i vårt århundrade av rastlös teknisk utveckling.
I allt vårt stolta hävdande av människans betydelse kan vi därför, när det i våra dagar
gäller materielen, inte gå så långt som Kung Fjalars son Hjalmar och säga:
”Ett skepp jag fått; gräs gror i dess botten opp,
och dagen strålar genom dess sidor;
men seger vinns av folk och av kölar ej;”
ty med ett – genom försummad ersättningsbyggnad så ålderstiget fartyg skulle man
sannerligen stå sig slätt, även om besättningen bestod av Sveriges modigaste män. Och
som Hammar i sin ovan nämnda uppsats påpekar, så inverkar materielen på personalen
i antingen positiv eller negativ riktning, antingen stimulerande genom sin kraft eller
deprimerande genom sin skröplighet. Hammars uppsats går f ö just ut på att framhålla hur Sverigeskeppen genom sin kraft stimulerade flottans personal och positivt
påverkade strids- och yrkesutbildningen och det taktiska tänkandet i flottan. Med vad
Hjalmars spantbräckta och svagbottnade farkost beträffar, så skulle den väl i våra dagar hos även den mest brinnande förespråkare för människoandens höghet och viljans
kraft endast kunna väcka depressiva känslor; hade Hjalmar levat nu, hade han nog
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också äskat nödiga medel för fartygets generalöversyn och modernisering, innan han
stack till sjöss.
Men den med konstnärlig åskådlighet framförda grundtanken i den ovan citerade
versen, att det är människan som vinner segrarna, står sig, och därför är versen värd
att citera. Ty alltjämt gäller det att om viljan att segra eller dö fattas, då hjälper det inte
stort med aldrig så förnämlig materiel. Den förblir då endast död materia.
Människan har det emellertid sannerligen inte lätt. Inte nog med att hon skall ha
vilja och materiel, utan hon måste också besitta kunnighet och det i allra högsta grad.
Ty ju mera tekniken griper omkring sig och ju flera maskiner vi få ombord, desto mera
kräves av människan. För att slippa anstränga hjärnan med att belysa denna sats med
egna ord, slår jag upp sid 231 i Admiral Sir W. M. James förträffliga bok ”The British
Navies in the Second World War” och översätter för att inte trötta med ett nytt citat på
engelska:
”Det andra världskriget krävde än högre kvalifikationer av personalen än föregående krig. Det var ett högst-fart-på-båda-krig, ett krig där det hängde på sekunderna,
där seger berodde på varje man ombord och att han kunnigt gjorde sin plikt. Slaget vid
Matapan var över på några minuter. De otaliga striderna mellan småfartyg längs kusterna varade blott ett fåtal sekunder. Om inte varje man stod pall och skötte sin drabbningspost snabbt och skickligt när fartyget anfölls av flygplan, så fick såväl han som
hans skeppskamrater snart simma för livet. En eldledningsradar, som kostade 100 000
pund blev värdelös om den korpral som skulle sköta en viktig detalj där inte klarade
ut det; en eldare som inte visste vad han skulle göra eller som inte gjorde något när en
projektil åstadkom allvarliga skador i närheten av honom kunde bli ansvarig för att
fartyget gick förlorat; en taktisk manöver avsedd att få grepp om fienden kunde på ett
ögonblick gå om intet, om en signalmatros eller radioman gjorde fel.”
Ja, så är det. Vi är såtillvida maskinens slavar, att vi måste ha maskiner i maskinernas krig. Vi måste ha modern materiel och följa med vår tid. Detta krav måste vi under
alla omständigheter hävda om vi skall vara ärliga mot oss själva och Sveriges folk. I
radartider kan vi inte gå ut med radarlösa fartyg mot en radarförsedd fiende. Och vi kan
för att bara ta ett annat exempel inte jaga hans ubåtar om vi inte ha den därför avsedda
materielen. En blind, om än aldrig så stark och modig, är berövad möjligheterna att rätt
utnyttja sin styrka och sitt mod.
Nu är vi dessbättre i den lyckliga situationen att ha maskiner och moderna maskiner
och maskiner som undan för undan moderniseras (att antalet fartyg är för litet är en
annan historia). Så får vi bara fortsätta det påbörjade anskaffnings- och moderniseringsprogrammet är det ganska väl beställt på den materiella sidan.
Men vi måste också vara herrar över våra maskiner. Vi måste ha personal som i alla
väder kan sköta den komplicerade materielen: från amiraler, divisions- och fartygschefer som skall leda de i ordets alla bemärkelser dyrbara fartygen och deras besättningar
i striden till den menige beväringen vid rattar och spakar på eller under däck.
Det är ett stort ansvar som vilar på våra fåtaliga fartyg i krig, och det är ett stort
ansvar som vilar på dessa fartygs besättningar och icke minst deras chefer – vi behöver för att använda ett uttryck av Churchill: inte bara dugliga fartygschefer utan
framförallt chefer dugliga för krig. Det är också ett stort ansvar som vilar på våra
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utbildningsanst7er i fred, som skall fostra och utbilda dessa chefer och besättningar.
Den svenska sjökrigshistorien hade säkert varit än mera gloriös om personalens utbildning ägnats större uppmärksamhet i flydda tider. Nu då intresset för utbildningsfrågor
är flammande – enligt Hammars lag att duglig materiel stimulerar personalen – gäller
det närmast att rätt avväga de olika utbildningsanstalternas krav på fartyg. I all iver för
detaljutbildning och yrkesutbildning och skolutbildning gäller det att följa en klar linje
och att hela tiden hålla i sikte, att kronan på verket är operativa och taktiska övningar
på stridsbemannade fartyg, där man försöker skapa en bild av en trolig verklighet och
där det först kan visa sig om de skrivbordsutfunderade taktiska manövrarna är utförbara, om cheferna rätt föra sina fartyg, om signalmannen får fram sitt meddelande till
flottan i rätt tid och om eldaren kan de rätta greppen vid haverier.
Det är bara bra om detaljutbildningen kan förkortas och effektiviseras genom film
och övningsanläggninar och andra konster i land, ty därigenom spar vi tid och olja
och pengar för sjömans- och stridsutbildningen på kustflottans fartyg. Sen återstår det
inte mer att säga än att det ytterst vilar ett stort ansvar på statsmakterna som skall se
till att det ständigt och i tillräckligt antal finns rustade fartyg på vilka sjökrigskonsten
kan läras.
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Reflexioner över sjöförsvarets möjligheter och
sammansättning
Inträdesanförande i KÖS av ledamoten GUNNAR GRANDIN
Utvecklingen av vapnen tenderar mot allt större förmåga att träffa målet och allt större
verkan vid träff. På grund av den snabba takt i vilken denna utveckling går, måste
såväl taktiska som strategiska principer ofta omprövas. Då varken kärnladdningar eller robotar ännu är tillräckligt krigsprövade, är den rådande osäkerheten om lämpliga
utvecklingslinjer för vårt försvar mycket förklarlig. I vårt land har på senaste tiden
en viss tveksamhet om de fartygsburna vapnens möjligheter gjort sig gällande. Man
menar att örlogsfartygen är dyra samtidigt som de kan sänkas av ett begränsat antal
träffar. Utsikterna att snabbt få in tillräckligt antal träffar ökar med vapnens ökande
effekt. Det defensiva skyddet blir av mindre värde.
Man kan hålla med om allt detta. Örlogsfartyg är dyra och de kan sänkas. Felet i
resonemanget vid jämförelser med andra stridsmedel är, att man glömmer, att även
dessa är dyra och att de kan förstöras. Förlusten av ett fartyg gör kanske ett större
intryck än om andra stridsmedel förstöres, därför att åtminstone de större fartygen representerar en större koncentration av slagkraft än vad som är möjligt med något annat
stridsmedel. Man glömmer vad denna slagkraft kan uträtta så länge den är intakt och
koncentrerar resonemanget kring vådan av ev. förlust. Detta är ett grundfel, som vidlådit diskussionerna om vårt sjöförsvar i långa tider. Man måste behandla problemets
alla sidor, annars blir resultatet skevt.
Den nyligen genomförda ÖB-utredningen drog av den vapentekniska utvecklingen
den slutsatsen, att man fortsättningsvis alltmer borde hålla sig till landbaserade stridsmedel. Motsatsen kan lika väl hävdas. De moderna vapnens stora räckvidd och verkan
kräver, att stor uppmärksamhet ägnas åt segheten i försvaret. Med seghet bör menas förmågan att bibehålla slagkraft. En ursprunglig slagkraft är således grundförutsättningen
för att man skall kunna tala om seghet. Ett viktigt led i att åstadkomma segheten är att
ha rörliga stridskrafter. Rörligheten måste vara så väl taktisk som strategisk. Knappast
något annat stridsmedel kan kombinera rörlighet med slagkraft i så hög grad som fartyg.
Detta sammanhänger med fartygens allmänna överlägsenhet som transportmedel. Flygstridskrafter har stor taktisk rörlighet, men deras strategiska rörlighet begränsas starkt
av kraven på baser och basorganisation. Slagkraften är momentant hög, men stridsuthålligheten är ringa, deras insats blir av engångsnatur. Trots detta är flygstridskrafter
effektiva, men deras begränsningar måste redovisas. Arméstridskrafter är såväl taktiskt
som strategiskt orörliga. Utsättas de för den kommunikationsbekämpning, som numera
är möjlig med luftburna vapen (flyg och robotar) blir den strategiska rörligheten mycket
liten. Rörligheten kan numera förbättras med hjälp av helikoptrar. Några mera slagkraftiga enheter kan dock knappast transporteras på så sätt. Arméstridskrafter har säkert
sitt värde – framförallt där vi saknar sjögräns – men de har stora begränsningar. Dessa
måste framhållas betydligt mer än var ÖB-utredningen gjort.
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Med de moderna vapnens förmåga att med kraft slå på de inre linjerna bör man så
mycket som möjligt frigöra sig från komplicerade och utbredda ledningssystem för att
få vapnen till verkan. Risken att få någon eller några länkar utslagna är stor. Därmed
är inte sagt att man skall avstå från stridsledningssystem. Däremot skall fartygens –
åtminstone de störres – möjligheter att inom en enhet åstadkomma en komplett stridsmaskin framhållas. Med flera enheter i ett system kan högre effekt erhållas, vare sig det
är frågan om fartyg eller andra stridsmedel. Men det är en fördel om varje enhet kan
fungera separat med god effekt. Detta ger i robotarnas, teleteknikens och kärnvapnens
tidevarv ett stort plus.
Efter dessa allmänna betraktelser över några fördelar hos fartygen, som ÖB-utredningen icke tillräckligt beaktat, skall några synpunkter på hur ett för våra förhållanden
lämpat sjöförsvar bör se ut.
Man bör kunna tänka sig invasionsförsvaret utefter våra sjögränser sammansatt av
två huvudkomponenter. En av mera defensiv karaktär, som uppehåller en omedelbar
beredskap och samtidigt utför stöd för en mera offensivt betonad och rörlig komponent, som skall kunna utdela avgörande slag. Ryggraden i den defensiva komponenten
kan – när tekniken det medger – utgöras av kustrobot. Mera framskjutna komplement
till kustroboten bör vara sådana som kan ligga till sjöss i långa tider och är oberoende
av robotar och flyg – Man blir då hänvisad till undervattensvapen – ubåtar och minor.
Ett så uppbyggt defensivt system skall ge anfallskomponenten möjligheter att sättas in
under gynnsamma betingelser. En angripare skall fördröjas och tillfogas preliminära
förluster.
Uppbyggnaden av defensivkomponenten ger inte så många alternativ att välja på.
Den är ganska självklar. Besvärligare blir det, när man kommer till anfallskomponenten. För denna har man i princip övervattensfartyg, ubåtar och attackflyg att välja på.
När man diskuterar denna fråga beror den lösning man kommer till mycket på vilken tidpunkt diskussionen gäller. Den närmaste tiden måste man – bl.a. beroende på
de befintliga fartygens och flygplanens livslängder – tänka sig alla de tre typerna av
stridsmedel i samverkan efter något system. När man försöker se framåt får man dela
upp utvecklingen i etapper.
I fråga om fartyg kan man – såvitt nu kan bedömas – säga att utvecklingen gynnar
ubåtarna. När man kommit så långt all de kan göra samma fart och bära samma vapen
som övervattensfartygen är de senare sannolikt mogna för avskrivning. Helt säkert är
det dock inte. Tekniken kan komma med många överraskningar ännu. En tilltalande
framtidsbild av sjöförsvaret är emellertid atomkraftdrivna ubåtar med praktiskt taget
obegränsad aktionsradie och med flera olika slags vapen, bl.a. robotar. Då bör man ha
kommit fram till en försvarskomponent, som verkligen besitter seghet. Den slutligen
enda hållbara lösningen på försvarsfrågan är troligen ett s k vedergällningsförsvar.
Som bärare av robotarna för detta kommer atomubåtar ifråga.
Ännu så länge behövs emellertid övervattensfartygen. ÖB-utredningen uttalade sig
negativt om dem. Det var på grund av jämförelser mellan dessa och attackflyg som
ÖB rekommenderade en minskning av marinens anslag. Hur man kan göra så utan
att i avvägningsdiskussionen blanda in de övriga marina stridsmedlen är i och för sig
oförklarligt. Bestämmer man sig för att man skall minska på ett ställe bör man väl
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redovisa alla ställen, som kan bli föremål för utökning. För att återgå till ”jämförelsen”
mellan övervattensfartyg och attackflyg så bestod den i att fördelarna hos attackflyg
och nackdelarna hos övervattensfartyg framhölls. Gör man så är ju slutsatsen given.
Hur övervattensfartygen skall vara utformade är en fråga om effekt för kostnad, allt
sett mot bakgrund av de uppgifter, som de har att lösa. Inom en given kostnadsram
finnes ett visst sammanhang mellan slagkraft och antal enheter. Den totala slagkraften
ökar med ökande fartygsstorlek. Detta är ett skeppsbyggnadstekniskt axiom. På de
större fartygen kan en procentuellt större del av tonnaget avses för beväpning än på de
mindre. Med ökande fartygsstorlek minskar emellertid antalet enheter till nackdel för
segheten. Segheten minskar emellertid inte rätlinjigt med minskande antal enheter och
ökande storlek på dessa. Den samtidigt ökande slagkraften bidrager att höja förmågan
att överleva. När ÖB-utredningen anför betänkligheter särskilt mot de större fartygens
förmåga att med hänsyn till luftfaran operera i Östersjön måste en invändning göras.
De större fartygen klarar sig säkert bättre än de mindre. De tilldrager sig däremot mera
uppmärksamhet och kan därför förväntas bli mera utsatta för anfall. Men för att få
resultat av sina anfall måste fienden göra en emot fartygens slagkraft svarande insats
med åtföljande förluster. Att det kan gå illa för våra större övervattensfartyg är mycket
möjligt men inte sannolikare än att det kan gå illa för andra typer av stridsmedel. Är
man underlägsen så är man det. Vad man bör diskutera i detta sammanhang är närmast
hur våra stridskrafter skall vara beskaffade, för att ha en chans till sådan koncentration,
som kan få ett avgörande inflytande på vår förmåga att överleva ett anfall. Spelteoretiska överläggningar kan kanske ge en del synpunkter på frågan.
Den lösning man f n kommit till i fråga om övervattensstridskrafter bör kunna gälla
så länge sådana är aktuella. Med hänsyn till de olika vapentypernas och hjälpmedlens krav på underlag har man ansett stridsgrupper med jagare och motortorpedbåtar
vara lämpligt. Bestyckningen kan komma att ändras, personalsparande automatik och
ev ytterligare uppdelning av vapnen på flera plattformar kan medföra att jagarna kan
minskas i storlek, men någon patentlösning för radikalt minskade fartyg är svår att se
om slagkraften skall bibehållas.
Attackflyg kan för viss tid framåt förväntas bibehålla sina uppgifter i sjöförsvaret
men kommer på lång sikt troligen att ersättas av kustrobot.
ÖB-utredningen ägnade mycken kraft åt att bevisa att sjöstridskrafterna inte hade
stora möjligheter att bidraga i invasionsförsvaret. Det hade varit bättre om den i stället försökt utreda hur de oss omgivande vattnen på bästa sätt skulle kunna utnyttjas
för försvaret. Den kunde även ha ägnat mera tankar åt uppgiftsfördelningen mellan
stridskrafter av olika typ för att därigenom åstadkomma någon rationalisering av försvarsresurserna . En mycket tänkbar – för att inte säga naturlig – rationaliseringsåtgärd
vore att lägga tyngdpunkten i försvaret av sjögränserna på marinen och landgränserna
på armén. Med marinen och armén skulle för ändamålet specialiserade flygstridskrafter samverka. Antagligen skulle detta resultera i att försvaret av såväl sjö- som landgränserna bleve effektivare. I varje fall borde en utredning i denna fråga vara värd ett
försök.
Sjöförsvaret blev p g a ÖB-förslaget av 1957 utsatt för en kraftig reduktion. Redan
tidigare var dess ekonomiska ram så pressad att en alltför stor del av den åtgick för
727

Artikel ur TiS Nr 6 1958
att hålla grundorganisationen – ledning, förvaltning, utbildning m m. Dennas storlek
är nämligen relativt oberoende av antalet stridsenheter. Hade man ökat anslagen från
den tidigare nivån, så hade denna ökning kommit stridseffekten, dvs. fartyg och KAanläggningar direkt till godo. När man nu i stället gått andra vägen, så har detta en
katastrofal inverkan på stridseffekten. Ett uttryck för detta är att CM ansåg sig tvungen
att avbeställa de båda beslutade Hallandsjagarna och minfartyget Älvsborg trots att
mycket pengar redan var investerade i dem. De båda ÖB-förslagen av 1951 och 1957
måste betraktas som två stora steg på vägen att avskaffa sjöförsvaret. Förslagens negativa innebörd i fråga om marinen, beror på att de koncentrerar sig kring nackdelarna
hos större övervattensfartyg. Dessas fördelar har icke framhållils och resten av de marina stridskrafterna har behandlats ytterst summariskt.
Till kommande utredningar bör man hålla i minnet att sjöstridskrafter kan kombinera stor slagkraft med taktisk och strategisk rörlighet, att de är lätthanterliga ur
stridsledningssynpunkt, att de är litet personalkrävande (personalen är det dyrbaraste
av allt) samt att de är billiga, om man använder årskvoterna som ekonomisk jämförelsegrund. Detta skulle ha framgått om ÖB-utredningen presenterat ett förslag med mera
tyngd på marinen. Den tekniska utvecklingen går på intet sätt emot de fartygsburna
vapnen. Det gäller bara att tillvarataga möjligheterna.

728

Artikel ur TiS Nr 3 1961

Marinen i riksförsvaret under 1960-talet
(Några problem, synpunkter och försök till slutsatser)

Föredrag vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde på Kungl. Sjökrigsskolan
den 31 januari 1961.
Av ledamoten ÅKE LINDEMALM

I detta föredrag kommer huvudvikten att läggas på att söka framställa och granska de
förhållanden, som kommer att påverka marinen under 60-talet och de viktigare problem som kan komma att möta. Min avsikt är däremot inte att söka ge några recept på
hur dessa problem bör lösas.

Förutsättningar

Det utrikes- och militärpolitiska läget har inte förbättrats under de senaste åren. Det
verkar även som om den osäkra utrikespolitiska situationen skulle bli ett konstant tillstånd. Jag avser inte att behandla detta läge särskilt utförligt men följande tendenser
bör framhållas.
Fortfarande råder stark spänning mellan de båda maktblocken och denna spänning
blir särskilt markant i den maktkamp, som pågår om politiskt och ekonomiskt inflytande t.ex. inom de forna kolonialområdena samt inom de s.k. underutvecklade länderna.
Låt mig här endast peka på det jäsande Afrika med Kongo, Algeriet och senast Etiopien som oroshärdar. I den västra hemisfären har förhållandet USA – Kuba visat, hur
kommunismen har skapat sig ett fotfäste inpå USA:s knutar. Det är heller inte uteslutet
att oron i de sydamerikanska staterna kan komma att öka.
Det är också av vikt att beakta hur FN:s möjligheter att ingripa på sistone minskats.
Motsättningarna inom FN – tydligt demonstrerade vid den ryske regeringschefens
uppträdande där och under hela Kongokrisen – har ökat. Den strävan som de västliga
stormakterna tidigare haft att sköta de känsligare problemen inom sin utrikespolitik via
FN har idag försvårats. Upptagandet i FN av ett flertal stater med bristande inrikespolitisk jämvikt och osäker hemortsrätt i ideologiskt avseende har medfört, att den tidigare
övervikten för västmakterna inom FN nu reducerats. Detta kan komma att leda till att
stormakterna söker manövrera utanför FN och att på så sätt ökade motsättningar uppstår som FN har små möjligheter att inverka på.
I vår del av världen skär sig kraftlinjerna i Östersjön, där man endast behöver framhålla de ryska uttalanden om Östersjön såsom ett fredens hav och i Tyskland, där Berlin-problemet fortfarande är akut. Finlands beroende av Sovjet liksom den hårda tonen
från rysk sida mot Norge vid U 2-intermezzot visar även på stora riskmoment.
Det kan kanske hävdas, att den inrikespolitiska stabiliteten i vårt land genom det
senaste valet något ökat. Men icke förty så inger även denna situation vissa betänkligheter. Det är anmärkningsvärt att den ökade spänningen i världen inte tagit sig några
synliga positiva uttryck beträffande försvaret. Trots den ryska politiska offensiven
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resulterade sålunda 1960 års försvarskommitté i en nedskärning1 av försvarsmedlen,
och de resultat, som lagts fram av den senaste opinionsundersökningen om försvaret
visar – även om den bygger på läget våren 1960, dvs. före Kongokrisen – också en nedgång för de för försvaret positiva krafterna. Det är väl inte osannolikt att detta kan bero
på trötthet eller utmattning inför den ständigt rådande spänningen, men tendensen som
sådan är oroväckande och kan komma att menligt påverka rekrytering av ledande personal. Förståelse för behovet av nyanskaffning av materiel och behovet av realistiska
övningar kan också komma att minska. Det verkar också som om den labila balansen
i inrikespolitiken – och svårigheten för oppositionspartierna att enas om ett väsentligt
program – skulle innebära att partierna mera fiskar själar med hjälp av löftena om olika
förmåner än undervisar sina väljare om den obehagliga utrikespolitiska situationen och
de krav som till följd därav ställs på försvaret och medborgarna.
Det talas ofta om den snabba tekniska utvecklingen. Det är riktigt att den i historiskt
perspektiv är snabb, men den går dock, då man väntar på ny materiel som skall sättas
i praktiskt bruk irriterande långsamt och inte alls så svindlande fort som propagandan
ofta vill få en att tro. – Det räcker kanske här att peka på att robotvapenforskning hos
oss började i mitten av 40-talet efter världskrigets slut. Det är riktigt att vi i dag har
vissa robotvapen i praktisk tjänst i försvaret – men den allt övervägande beväpningen
är fortfarande av konventionella typer, låt vara i vissa fall med förbättrade prestanda.
– Det är också riktigt att man i stormakternas krigsmakter kommit längre, men även
där utgöres huvuddelen av vapnen av förbättrad andra världskrigsmodell. – Som ett ex
kan anges ubåtsjaktvapnen på en hel del jagare i stormaktsmarinerna.
I fråga om den tekniska utvecklingen vill jag därför varna för de former av önsketänkande, som ofta framskymtar i olika sammanhang. Ett nytt vapen eller en ny
vapenbärare kommer inte fram i en handvändning. Det tar många år av utvecklingsoch projekteringsarbete, innan man kommer fram till funktionssäkra komponenter och
sedan gäller det att foga ihop dessa till ändamålsenliga vapensystem. De vackra skisser, och entusiastiska beskrivningar över nya sådana, som vi ofta möter i dagspress
och tidskrifter utgör kanske det mål, som man strävar emot, men det är inte alls säkert
att man snabbt kan uppnå detta mål. I regel måste ett långvarigt arbete utföras, innan
man når dit och det kan även hända, att man måste gå fram i etapper, även om man inte
från början varit inställd härpå. I detta fall gäller alltså att undvika perfektionism för
att inte göra det bästa till det godas fiende. Kanske än viktigare än att satsa tillräckligt
hårt ekonomiskt på den tekniska utvecklingen. För liten insats innebär att jag låser mig
i väntan på något som är omodernt redan då det kommer fram.
Vi kommer också under 60-talet att ställas inför svåra problem då det gäller avvägningen mellan kvantitet och kvalitet även i de moderniseringsobjekt, som ingår i marinplanen. Det gäller här att inom begränsade medel dels få en rimlig modernitetsgrad
på samtliga äldre fartyg och batterier tillräcklig för deras återstående livstid, dels få
1. Mot detta har anförts, att det militära försvaret tvärtom skulle få en reell ökning (från 1960/61)
av sammanlagt c:a 115 mkr under då båda år, som försvarsöverenskommelsen gäller, vartill dessutom skulle komma civilförsvarets ökning. Detta må visserligen vara riktigt, men i förhållande till
försvarsöverenskommelsen 1958 är det en nedskärning med 35 + 50=85 mkr. Av dessa 85 mkr har
hittills 20 mkr avdelats för civilförsvaret.
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samma modernitet på så många enheter som möjligt av samma typ för att inte i onödan
försvåra utbildning och fördyra underhåll och servis. Även här måste vi antagligen
ålägga oss vissa begränsningar i det önskvärda för att uppnå det möjliga.
Av särskilt intresse torde frågan om kärnladdningar bli under 60- talet. Problemet
kanske bäst karakteriseras av de många frågetecknen. Kommer vi att bestämma oss
för sådana laddningar eller ej? När fattas detta beslut? Ha vi möjligheter att producera
någon nämnvärd kvantitet kärnladdningar under 60-talet om ett positivt beslut fattas?
När blir som en följd därav svenska kärnladdningar en försvarspolitisk realitet?
Det är realistiskt att anta, att vi kommer att överväga frågan om anskaffning mycket
noggrant och att beslutet därför ännu kan dröja. Det är också realistiskt att räkna med
att vi, om beslut fattas, möter oförutsedda svårigheter eller sätter in för snålt tillmätta
resurser. Vi måste då räkna med att vårt innehav av atomvapen inte ens mot slutet av
60-talet kommer att bli effektivt såsom ett avskräckande medel i maktbalansen mellan
oss och en presumtiv angripare. Osäkerheten i utvecklingen kommer också att försvåra
den ändrade avvägning, som – inom en given kostnadsram – måste äga rum mellan
olika vapensystem; och framförallt kommer tidpunkten, då instyrning mot den nya
avvägningen också bör ske, att bli mycket svår att bestämma.
Alla dessa frågeställningar är av stor betydelse för försvaret, men de har också stor
politisk räckvidd. Jag går därför inte närmare in på dem här utan konstaterar endast att
de finns och att de kommer att betyda mycket under 60-talet.
Den tekniska utvecklingen i övrigt, som blir aktuell för marinens del, kommer väl
främst att innebära inpassning i krigsorganisationen av robotvapen av olika typer. Det
är väl knappast heller sannolikt att några andra vapen än de som nu be finner sig på
projekt- och anskaffningsstadiet kommer att bli operativt användbara under perioden.
I flottan kommer främst fartygsburna robotar, nya torpeder med förbättrade prestanda, nya ubåtar, nya och mera svårsvepta minor. Vad gäller de lätta fartygen kommer vi
säkert att få nya framdrivningsmaskinerier för lätta fartyg främst gasturbiner, som ger
hög gångberedskap och hög effekt inom begränsat utrymme.
KA kommer att få de nya kanoner som nu är under anskaffning samt förutom kustroboten kanske någon ny närstridsrobot för sina rörliga förband.
Vi kommer sannolikt att se en ny helikoptergeneration i tjänst i marinen.
Det är tänkbart att bärplanbåtar och markeffektfarkoster kan göra sitt inträde och
börja provas taktiskt. Någon avgörande förändring kommer dessa farkoster dock knappast att innebära under decenniet.
Vi bör alltså observera, att vi under hela 60-talet eller i varje fall större delen därav
kommer att få arbeta med det vi har nu och det som nu är under anskaffning, modernisering eller ombyggnad.
Någon kanske nu tänker att vi inte är framme vid marinplan 60 ännu. Det är sant,
men vi hoppas komma dit.
1960 års försvarskommitté har understrukit vikten av att effekten i invasionsförsvaret vidmakthålles. Kommitten har också tagit närmare del av innehållet i marinplanen och studerat de ekonomiska förutsättningarna för dess realiserande. Kommitten ansluter sig till tidigare gjorda bedömningar, att den inriktning av marinen,
som anges i planen bör ge en god grund för att bestämma det materiella innehållet i
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materielanskaffningsplanerna för marinen. Man anser ÖB:s förslag om höjning av ramen 1961/ 62 med 20 mkr tillfredsställande.
I statsverkspropositionen har kommitténs uttalande utnyttjats som motivering för
en mindre höjning av marinens anslag. Detta är glädjande för oss i marinen, som däri
vågar se en växande insikt om den betydelse en välbalanserad marin har i ett land med
våra maritimt betonade försvarsproblem.
På senare år har det förts en livlig debatt om utvecklingen av och inom den militära
organisationen. En tydlig tendens har kunnat spåras att – så eller så – åstadkomma
en ändring främst av den högsta ledningsorganisationen men även av ledningen på
regional nivå. Samma argument har upprepats av den ena experten efter den andra
och av den ena utredningen efter den andra för en ändring. Bristerna i den nuvarande
organisationen har understrukits, medan fördelarna ofta helt glömts bort. Det är allmänt accepterat att den utredning och undersökning av dessa frågor som gjordes av
1958 års Försvarsledningskommitté under generalmajor Kolmodin bygger på sunda
principer, som i en framtid måste komma att göra sig gällande. I en militär organisation
är det oklokt att gå fram för snabbt. Hårda ryck i organisationen medför svaghetstillstånd. Och när i dagens debatt en tendens finnes att vara än radikalare än den nämnda
kommittén måste en bestämd varning uttalas mot detta. Man hör i dag många sådana
uttalanden. De bygger på önsketänkande och bristande sakkunskap. Sålunda är t.ex.
det myckna talet om avskaffande av försvarsgrenarna icke sakligt underbyggt. Hur
vi än utformar organisationen, måste vi komma ihåg att för vapensystem eller grupper av samverkande sådana måste alltid utses någon sammanhållande myndighet som
målsman. Gör man inte det så kommer topporganisationen att behöva utbyggas i sådan
omfattning att den blir helt arbetsoduglig. Med tillkomsten av dylika målsmän är vi
framme vid någon form av ersättning for dagens försvarsgrenar och försvarsgrenschefer.
Det är inte rätt och dessutom orättvist att i dag anklaga personalen för försvarsgrenstänkande. Vi måste erkänna, att det är försvarsgrenarnas personal som vet mest om
taktik och materiel och som bäst känner de praktiska problem, som möter stridskrafterna i striden antingen denna förs i luften, till sjöss eller på marken. Den personal som
bara uppfostras i gemensamma skolor eller tjänstgör i högre staber har ofta inte mycken
känsla för och kunskap om dessa realiteter.
Det är också med dagens personal som den nya organisationen skall tas fram. Det
går inte att byta denna personal mot någon helt ny. Den personalen är skolad i en viss
miljö. Den har fått en viss kår- och yrkesstolthet, faktorer som medverkar till styrka
och motståndskraft. För mycket ovederhäftigt tal om snabba förändringar är därför
både osakligt och farligt. En viss stabilitet är däremot nyttigt och stärkande för försvaret. Det är också rättvist att på tröskeln till en ny era erkänna den stora betydelse som
försvarsgrenarnas starka och effektiva organisationer haft vid utbyggnaden av vårt – i
förhållande till våra resurser – mycket goda försvar.
Om nu den högsta ledningens organisation kommer att ändras, så kommer det att ta
tid innan den funnit sin form och både Försvarsstaben och försvarsgrensstaberna styrt
in efter den nya kursen. Det är sannolikt att mycket arbete måste läggas ner på att lösa
svårigheter vid omorganisationen, arbete som på så sätt undandras de väsentligaste
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förberedelserna för vår verksamhet i krig. Dessa förhållanden gör att man inom marinen måste lägga band på sin lust att genomföra omorganisationer av lägre ordning.
För flottans del kompliceras bilden även av den omorganisation, som kommer att
ske i Karlskrona genom tillkomsten av Karlskronavarvet AB och de problem som ut
flyttningen av Stockholmsvarvet till Muskö kommer att medföra.
Det är värt att i detta sammanhang även framhålla, att vi i fortsättningen hoppas
kunna planera inom fixerade kostnadsramar. Även om den senaste försvarskommittén i det avseendet blev en besvikelse på grund av den korta planeringsperioden, får
vi hoppas, att denna förutsättning för rationell uppbyggnad av försvarsapparaten dock
bibehålles. Det finns vissa väsentliga fördelar med ramplanering, som sällan framhålles. Jag tänker då inte på de rationella fördelarna, som nog ordentligt anges i debatten.
Men ramtänkandet gör, att varje idéspruta måste vara medveten om att hans förslag
kan rymmas inom ramen för tilldelade medel. Han är därför tvungen att när han ökar
sina ekonomiska krav för något vapen eller system föreslå något som kan utgå på annat håll. Detta innebär fostran till överblick och noggrann kunskap om organisationen.
Den negativa sidan är, att den som inte har eller vill skaffa sig en sådan kunskap och
överblick helt enkelt kan låta bli att ta några initiativ.

Några viktiga problem

Det är med nu skisserade förutsättningar om våra problem under 60-talet kommer att
få lösas. Det är inte möjligt att göra någon lång uppräkning och klassificering av dessa,
men några har tyckts mig väsentliga: och några funderingar bör knytas till dem. Låt
mig börja med de viktigaste, nämligen personalproblemen.
Jag har inledningsvis antytt den sjunkande försvarsviljan. Ett upprätthållande av
denna är regeringens ansvarsområde och jag skall inte gå in på det problemet här.
Det är emellertid viktigt att komma ihåg att har förekommer en växelverkan mellan
statsmakterna och den militära organisationen. Det är denna organisations renommé
hos sin personal – inklusive de värnpliktiga – som är en väsentlig del av grunden för
försvarsviljan.
Men det är också statsmakternas uppskattning av försvaret – och därmed av dess personal – som bildar en annan hörnsten. Och denna uppskattning utåt är ganska sällsynt.
Då det för vår politiska målsättning torde vara av den allra största betydelse att
försvarsviljan hålls på en hög nivå borde försvarets anseende höjas genom en mera positiv inställning från statsmakternas sida, eljest blir det omöjligt att till försvarets fasta
personalkårer knyta den typ av människor, som vi behöver i ett demokratiskt land!
Människor med höga ideal, stor arbetsförmåga och med ledarbegåvning.
En annan faktor, som kommer att ha betydelse, är den ökande levnadsstandarden i
vidsträckt bemärkelse. Vi måste acceptera detta förhållande och tillse, att den personal
som ger sig in i försvaret för att göra försvaret till en livsuppgift har möjligheter att
leva på samma standard som motsvarande inkomsttagare i det civila samhället. Detta
är ett faktum som vi aldrig kommer ifrån. Man kan inte fordra att ideella synpunkter
– plikten – skall kunna kompensera bristande ekonomisk trygghet och bekvämlighet,
men man kan fordra, att statsmakterna gör allt för att hålla yrket på en sådan nivå, att
det blir aktat och man kan fordra att i denna strävan inte glömmes bort uppfostran till
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en viss idealistisk inställning till försvaret såsom ett organ för bibehållande av vårt sätt
att leva och vår urgamla frihet och oberoende.
Mot denna bakgrund – rekryteringssvårigheter, obekväm tjänst m.m. i en tid av hög
materiell standard – tror jag det blir nödvändigt att skapa en så långt möjligt rationell
fredsorganisation. Det är inte uteslutet att man därvid blir tvungen att något släppa på
kravet att överensstämmelse skall råda mellan freds- och krigsorganisationen. Krigsorganisationen måste ju i vårt land sannolikt helt bygga på den allmänna värnpliktens idé.
När det gäller att få en rationell fredsorganisation, måste alltså regeln rätt man på
varje plats eller rättare sagt rätt kvalifikation på varje befattning vara grundläggande.
Vi måste sannolikt ta till alla civila hjälpmedel som finns för att på ett ekonomiskt och
rationellt sätt uppnå detta mål. Sannolikt i konflikt med denna strävan kommer att stå
krav på högt utbildad teknisk personal för att få den tekniska materielen att fungera vid
övningar och i beredskap för mobilisering. Denna personal kommer alltså inte att ur
sträng fredssynpunkt kunna utnyttjas ekonomiskt. Dessa motstridiga krafter kommer
därför att presentera svåra problem, som måste lösas.
Den tekniska utvecklingen ställer också speciella krav på individerna. Vi måste räkna med krav på en stark specialisering och att antalet områden för specialisering kommer att öka. Samtidigt måste vi utbilda och fostra personal med förmåga till överblick
och syntes. Detta kommer att på verka vår syn på utbildningsorganisationen.
Man kan då ställa sig frågan, är vår nuvarande utbildningsfilosofi användbar?
Kommer nya krav på ökade kunskaper att resas i sådan utsträckning att de spränger
den nuvarande utbildningsramen? Måste vi pröva nya metoder för att få fram personal
och måste vi skapa nya personalkategorier för att lösa speciella uppgifter? Jag tänker
då närmast på t.ex. en organisation liknande den med flygvapnets fältflygare. Slutligen
kan man också fråga sig om den tekniskt utbildade personalen i vårt land kommer att
räcka till för att fortfarande hålla de väpnade styrkorna på en hög nivå? – I USA drar
man numera de tekniska konsekvenserna av personalknappheten genom en allt längre
driven automation. Ett exempel härpå är SUBIC (Submarine Integrated Control), en
ubåtsautomatik avsedd att minska besättningsstyrkan. Vi går samma väg på DK-klassens ubåtar, där vi minskar antalet rorgängare med två genom att föra in en särskild
styrpanel, som kan betjänas av en man. Vi får antagligen lov att söka motsvarande
lösningar även på andra områden.
Rekryterings- och bostadsprognoser är vanskliga att ställa. Vid slutet av 60-talet
kommer de stora kurser, som utbildades under andra världskriget att uppnå pensionsåldern. Det blir nödvändigt att i tid vidtaga åtgärder för att möta den stora avgången av
främst officerare och underofficerare som då inträffar. (Maximiavgången av UO sker
1973 med 56 st.)
Den materiella grund som vi nu bygger på och som utgör rättesnöre för oss är marinplan 60. Den är också en av grunderna för 60-talets taktik. Inriktningen i marinplanen
är rörlighet, spridning och ökad verkan av de enskilda vapnen samt ökat skydd hos fast
grupperade vapensystem.
Sjöstridskrafternas uppdelning i ett flertal smärre enheter, den ökade verkan av undervattensvapnet samt tillkomsten av robotvapnet karakteriserar främst utvecklingen i
flottan.
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Kustartilleriet får genom tillkomsten av kustrobotförband och rörliga spärrförband
ökad rörlighet, förmåga till kraftsamling och samverkan med flottan.
Det är denna inriktning mot rörlighet som måste vara absolut grundläggande för en
liten nations försvarsansträngningar gentemot den mångfald anfallsformer och anfallsalternativ, som kan bli aktuella vid ett anfall av en stormakt nu och inom överskådlig
framtid. Våra största problem torde bli att säkerställa och utveckla rörligheten. För
närvarande kan man våga påståendet att denna rörlighet är tillfredsställande, men det
är tänkbart att den ytterligare måste utvecklas, då robotvapnens träffsannolikhet även
på långa höll ökar.
Med denna tonvikt på rörlighet kommer samverkansproblemen att få mycket stor
betydelse. Det finns i dag en tendens att driva tesen om samverkan in absurdum genom
att hävda ständig samverkan. Det verkar som om de som förkunnade denna lära ofta
inte gjort klart för sig samverkans verkliga karaktär.
Det är i princip riktigt att i ett land med begränsade resurser i förhållande till en angripare kräva dylik samverkan, men man måste komma ihåg följande sats: För optimal
verkan måste ett vapensystem konstrueras för att bekämpa en viss bestämd typ av mål.
Varje tvångsmässig inriktning av ett vapensystem mot en måltyp av annat slag eller
utnyttjande under andra operativa förutsättningar innebär därför ett stridsekonomiskt
slöseri.
Den operativa konsekvensen blir därför att om jag eftersträvar allsidighet i mitt försvar, vilket alltså innebär, att jag inte vill lämna något område, där fienden fritt kan
utveckla sin kraft, så måste jag – i varje fall i ett maritimt försvarssystem – oftare räkna med växelverkan än med samverkan. Det skulle bli stridsekonomiskt och därmed
också försvarsekonomiskt olämpligt att skapa vapensystem, som kan utnyttjas i alla
lägen och mot alla mål. Det kommer därför säkerligen att även i framtiden bli riktigt
att differentiera vapen och vapenbärare. Vapnen måste konstrueras för bekämpning av
olika måltyper.
Med den utveckling, som nu är i gång kommer vi alltså att inom marinen behöva öka
samverkan flotta-kustartilleri och marinen-flygvapnet. Vi måste bygga upp våra staber
och ledningsorgan så att detta kan utföras snabbt och friktionsfritt.
En speciell aspekt utgör atomvapenfrågan. Hela vårt uppträdande måste ta hänsyn
till denna med spridning och skydd för ledningsorganen samt den rätta avvägningen
mellan kraven på spridning och skydd. Vid avvägningen mellan dessa blir det väsentligt att tillse att spridningen ej drives så långt, att ledningsorganisationen i personellt
hänseende blir för tunn. Vi måste nämligen dessutom ta hänsyn till tillgången på ledande kvalificerad personal: en tillgång som aldrig kommer att vara god; särskilt som
rörligheten och spridningen kommer att ställa ökade krav på kvalificerad personal i de
stridande förbandens direkta taktiska ledning.
De främsta tekniska problemen som kommer att möta oss under 60-talet har jag väl
i princip redan antytt, då jag tecknade bakgrunden. Men det kan kanske vara av värde
att något mera konkret behandla ett par områden nämligen våra nya ubåtar, bärplanbåtar och markeffektfarkoster samt att nämna några ord om teleområdet.
På ubåtsområdet har utvecklings- och projekteringsarbetet bedrivits med stor intensitet under senare år. De olika delproblemen har bearbetats på olika håll i landet och ett
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särskilt organ, Navalkonsult, som tillkommit i samarbete mellan marinförvaltningen
och vissa industrier och företag, har hållit samman projektet under marinförvaltningen.
Sålunda får den nya ubåten ett i det närmaste droppformat skrov, som ger minsta
möjliga fartmotstånd och därmed hög prestanda, särskilt ifråga om toppfart och manöverförmåga.
På motsvarande sätt har utveckling skett av styrsystem, stridsledningsutrustning,
stridsmedel osv., tillsammans på ett 15-tal olika områden.
Ifråga om framdrivningsmaskineriet pågår utvecklingsarbetet med ett enhetsmaskineri, som sålunda är oberoende av syretillförsel från luften.
Utvecklingen av och inom alla dessa olika system har i stort sett varit lycklig, men
det är klart att med våra resurser man inte kan hoppas på en till tiden sammanfallande
parallell utveckling av alla komponenterna. Det kan därför bli nödvändigt att gå fram
stegvis genom att successivt ta i anspråk färdiga komponenter allteftersom de kommer
fram. – Alltså att använda samma metoder som vi alltid fått göra för att trots våra små
serier hålla moderniteten hos våra fartyg så hög som möjligt.
När det gäller de nya farkosterna bärplanbåtar och markeffektfarkoster, är bärplanbåten genom att den redan har civila användningsområden och därmed större utvecklingsmöjligheter redan mer eller mindre ett faktum. Den kan komma att användas för
viss tjänst i flottan men är på grund av sitt stora djupgående stillaliggande knappast
aktuell vid kustartilleriet.
Om markeffektfarkosten finner någon civil användning, är det väl sannolikt att även
den kan utvecklas snabbt, men blir den ett uteslutande militärt objekt och därmed belagd med hemligstämpel, kan det ta lång tid för oss att genom prov och studier bestämma dess militära värde. Det är därför viktigt att satsa kraftigt på den, så att vi snabbt
får ett begrepp om dess militära värde. Visar den sig mindre lämpad i hög sjö, kan den
emellertid komma att betyda mycket för snabba förflyttningar inomskärs och kanske
därvid få stor betydelse för rörligheten inom kustartilleriet. En väsentlig fördel med
markeffektfarkosten är dess basoberoende och dess höga fart.
Kampen i etern mellan radio och radar och motmedel mot dessa kommer att fortsätta
och ökad vikt måste läggas vid åtgärder för att störa fientliga målsökande vapen och
navigeringssystem och säkerställa de egnas funktion. I det fallet är marinens stridskrafter lyckligt lottade, då de i sig innesluter stora krafter och stora effekttillgångar och
då de dessutom har möjligheter att utnyttja reservmetoder, som är ostörbara, t.ex. vid
optisk sikt. Men denna kamp mellan medel och motmedel kräver mycket kvalificerad
personal och en högt utvecklad säkerhetstjänst för att verklig effekt skall nås av nedlagda ansträngningar.
Grunden för stridsutbildningen under 60-talet är för kustartilleriets del klarlagd
genom det nya Fältreglementet och kommer att för flottans del bli klar under 1961
genom den pågående sjötaktiska utredningen. Det är inte säkert att dessa grunder kan
bli bestående för hela 60-talet, men det är sannolikt att dc endast behöver modifieras
mot slutet av decenniet. Vi skulle därför ha rätt att se fram emot en säker grund för vår
stridsutbildning.
För flottans del kommer under 60-talet modernisering av olika fartygstyper att ske,
och det blir nödvändigt att vi arbetar oss igenom de olika typerna för att skapa effektiva
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krigsbesättningar och därmed uppehålla krigsberedskapen. Vi kan komma att möta sådana problem som rustning av kryssare och fregatter av olika typer. Då kryssare finns
kvar i organisationen ända fram till efter 1970, måste vi se till att utbildade besättningar finns. Men problemet är inte lättlöst inom begränsade personal- och kostnadsramar.
En sådan åtgärd kan därför komma att påverka andra fartygstypers rustningsvolym.
Chefen för marinen har nyligen föreslagit och genom generalorder har fastställts, att
vissa äldre jagare skall klassas som fregatter. Det är länge sedan dessa jagare var rustade och efter deras modernisering, som ingår i marinplanen kommer det att behövas
en noggrann genomspolning av dem och utbildning av erforderliga besättningar. Det är
inte uteslutet att dessa krav på utbildning kan komma att medföra, att vi då måste fram
lägga förslag om en ”pulserande” rustning av olika fartygstyper. Med uttrycket ”pulserande rustning” avser jag, att vi kan behöva skifta kraftsamlingen i fredsrustningarna
mellan olika vapensystem: dock alltjämt med bibehållande av en viss beredskap. Bland
annat för att avhjälpa olägenheter som ett sådant system medför att uppehålla beredskapen har vi skaffat en Tactical Teacher, som kommer att få stor betydelse för underhållande taktisk utbildning både för de ordinarie skolorna, för de rustade förbanelen
och för de icke rustade förbandens ledande personal.
Jag vill också peka på ett par specialproblem, som måste lösas inom flottan för att
kunna öva stridsmässigt. Det är de nya ubjaktvapnen med styrbara och målsökande
torpeder, där vi ännu inte har någon erfarenhet. Övningarna med robotvapnen kommer
även att bli dyrbara och kostsamma, och vi måste även här finna former, som gör, att vi
i fred uppnår tillräckliga erfarenheter för att rätt bedöma dessa nya vapens värde i krig
och utveckla den bästa taktiken.
Vid kustartilleriet kommer under tiden främst robotvapnen men även de nya kanonbatterierna in i bilden. De nya jägarförbanden ökar också i omfattning. Vad gäller
kustrobotförbanden så kommer det naturligtvis att bli omöjligt att öva dessa stridsmässigt från sina grupperingsplatser. Vi får inte röja dessa. Inte heller blir det möjligt att
öva deras stridsledningsförbindelser med utnyttjande av deras särskilda system härför.
Här måste skapas någon form av realistisk utbildningsorganisation dels för grundläggande utbildning, dels för tillämpad taktisk användning. Det är sannolikt att Tactical
Teachern även i detta fall får stor betydelse.
Gemensamt för både flottan och kustartilleriet kommer att bli att övningskostnaderna sannolikt kommer att öka och därmed reses också krav på en mycket noggrann
planering av alla övningar för att till lågt pris vinna högsta effekt även fredsmässigt
ökar alltså kravet på nära samverkan.

Marinen i riksförsvaret

Sjöförsvarets uppgifter och målsättning kommer allt framgent att kvarstå oförändrade.
De har varit, är och kommer alltid att förbli att förhindra fientliga sjötransporter. Så
länge havet förblir den förnämsta transportvägen för de tunga transporterna kommer
denna doktrin att gälla.
Denna grundläggande sanning glöms ofta bort i den allmänna debatten. Man tycks
ibland upp fatta sjöförsvaret som något improduktivt ytförsvar, där riskerna för försvararens stridskrafter är så stora att de i förhållande till den magra vinsten förefaller
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onödiga och därför knappast värda att satsa på. Man förstår inte eller bedömer inte rätt
det värde som transportvägen över havet har för fienden och den stora förmån han får
gratis, om vi saknar ett sjöförsvar.
Det borde dock inte vara svårt för oss svenskar, som för vårt välstånd är absolut
beroende av sjötransporter, att acceptera och förstå denna grundläggande marina doktrin, som så ofta i vår egen historia och i världshistorien bevisat sin livskraft och sitt
värde. De för sjöförsvaret ljumma förstår inte heller de krav, som ställs på ett sjöförsvar, då det gäller att förhindra fiendens transporter. Dessa krav framgår direkt av
den fundamentala egenskapen hos sjökriget, att man där bara kan kontrollera fiendens
verksamhet, om man är på plats, då fienden avser att utlösa någon form av aktivitet;
utföra en transport, utlägga en minering eller dylikt.
Vapenutrustningen måste alltså vara allsidigt användbar och rörlig. Den måste kunna sättas in ofta, vilket medför krav på hög beredskap och en följd av detta krav blir i
sin tur kravet på skydd i baserna eller på grupperingsplatsen.
Men allsidigheten kan inte nås stridsekonomiskt med ett eller två vapensystem. Man
är tvungen att ha ett flertal samverkande sådana för att få den ständiga pressen på
fienden så att han tvingas vidta skyddsåtgärder mot alla de faror, som kan resas i hans
väg: anfall av flyg och robotar, olika typer av övervattensfartyg, ubåtar, minor och ett
starkt strandförsvar.
Därmed ökar jag riskerna för honom. En transport över havet blir en komplicerad
operation och ett företag, där säkerhetsmarginalerna mot olika typer av faror gör att
den även blir dyrbar.
Det är detta grundläggande förhållande som medför, att en nation med t.ex. vårt
maritima läge kan – trots ogynnsamma styrkeförhållanden – resa mycket svåra hinder även i en överlägsen fiendes väg. Och konsekvensen blir alltså att ett väl avpassat
sjöförsvar för oss alltid är en försvarsekonomiskt riktig investering. – Men begreppet
transporter måste tas i sin mest vidsträckta betydelse – alltså även inkluderande invasionen. Och det är inte bara denna som måste förhindras utan också de som föregår och
efterfölj er själva överskeppningsföretaget.
I debatten har man emellertid en känsla av att det – då invasionsförsvaret diskuteras – bara är själva överskeppningsföretaget, som är aktuellt att bekämpa för vår del.
Man bör då minnas, att i det ögonblick en fiende verkligen utför en sådan så har han
till skydd för detta – kanske krigsavgörande – företag koncentrerat alla tillgängliga
styrkor för att så vitt möjligt på varje punkt och i varje skede av operationen ha en viss
säkerhetsmarginal.
Är mitt sjöförsvar då allsidigt och rörligt med förmåga till kraftsamling så har jag
stora möjligheter att med framgång angripa fienden på någon punkt och åstadkomma
störning i operationen. Och därmed ökar i ett avseende mina anfallsmöjligheter och
hans svårigheter att leda sina förband.
För den stat, som inte kan syfta så högt som att förhindra fiendens alla transporter,
återstår alltid möjligheten att fördröja dem och ju effektivare denna fördröjning sker
desto längre tid finner man för olika motåtgärder.
Fiendens transporter på havet bygger på tre komponenter: stridskrafter, tonnage
och baser. – Därmed är också de operativa målen i sjöförsvaret definierade. – Dessa
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tre komponenter måste kunna bekämpas, eljest kan vårt sjöförsvar aldrig lösa sin primära uppgift: att försvåra fiendens transporter och därmed vinna tid.
Låt oss nu granska kraven på sjöförsvaret och dess egenskaper för att det skall
svara mot den doktrin som jag nyss försökt klarlägga och för att det skall kunna lösa
uppgiften att bekämpa de tre nyss nämnda komponenterna. – (Jag kommer nu inte att
behandla vapensystem m.m. som i dag hör hemma i flygvapnet men som löser operativa uppgifter i sjöförsvaret, dvs. främst attack - och spaningsförbanden. )
Vad behövs? – Rörlighet. Kraven härpå har satts höga i marinplanen. Snabbheten
hos de lätta förbanden är väl tillgodosedd. Med nya maskinkonstruktioner kan vi också
nå hög gångberedskap. Bärplanbåtar och kanske markeffektfarkoster kommer att ytterligare öka snabbheten. Hos de fasta kustrobotförbanden ersättes rörligheten med
gott skydd och långa räckvidder. – Rörligheten är – om man undantar kustrobotförbanden som så länge de är fast grupperade antagligen får lov att användas med stark
prioritering mot det operativt farligaste målet – störst hos flygstridskrafterna under för
utsättning att vi disponerar ett gott bassystem. Men den är även mycket stor hos övriga
marina vapenbärare, motortorpedbåtar, motorkanonbåtar, jagare, fregatter och ubåtar.
Skyddet för marinens stridskrafter är mycket gott, varigenom segheten och uthålligheten hos den marina komponenten blir stor. Jag behöver här endast peka på de stora
svårigheter, som måste uppstå, om fienden vill bekämpa våra lätta stridskrafter och
vi tillämpar en rörlig bastaktik och den ammunitionsåtgång, som måste bli följden,
om han vill anfalla våra mycket väl skyddade basanordningar och fasta kustartilleristridskrafter. Där måste A-vapen utnyttjas för att effekt skall kunna nås snabbt och
med rimlig insats – i varje fall under den förutsättningen att vårt luftförsvar icke är
utslaget. En särskild form av skydd utgör vattnet för ubåtarna. Dessas förmåga att
dölja sig och därmed att undandra sig fientlig verkan är mycket stor. En hög beredskap
för krig genom god materiell och personell beredskap i fred gör därför detta vapen
särskilt lämpat att i en spänd situation verka avhållande på en presumtiv fiende. När i
en framtid även svenska ubåtar kan förses med robotvapen med lång räckvidd kommer
ubåtsvapnets avhållande verkan att bli än mer accentuerad. Men dit hinner vi knappast
under 1960-talet.
Slutligen uppfyller vapensystemen i sjöförsvaret under 1960-talet väl kravet på allsidighet. I luften, på och under havsytan disponerar vi – om materielanskaffningen får
en omfattning som innebärden anpassning mot marinplanen och en viss förstärkning av
denna – starka och svårbekämpade vapensystem. – Snabba ubåtar, goda ubåtsjaktresurser, starka övervattensstridskrafter med för 60-talet avpassat luftförsvar kan komma att
resa väsentliga svårigheter även för en aggressiv stormakt. Härtill lägges betydande mineringsresurser, kustrobotförband och rörliga kustartilleriförband för insats mot fientliga infiltrationsförsök. – Ett starkt sjöförsvar kan komma att pressa upp kostnaderna
för ett fientligt anfall i sådan grad att den presumtive fienden kanske närmar sig ett
avgörande tröskelvärde. Betydelsen i fredsbevarande syfte kan därför bli stor.
Under för utsättning att beredskapen för krig avpassas på lämpligt sätt, dvs så att
förband och anstalter rustas eller beredskapshålls vid ett skärpt läge, finns det goda för
utsättningar att marinen i en konflikt under 1960-talet kan lösa de viktiga operativa
uppgifter, som i vårt totala försvar måste lösas med marina stridskrafter.
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Genom hög aktivitet redan under en beredskapsperiod kan vi åstadkomma sådana
svårigheter för en fiende. – Omfattande minutläggningar, ubåtsjakt på svenskt territorialvatten och skärpt övervakning av det fria havet inskränker en potentiell angripares
möjligheter att förbereda ett anfall. – Rörligheten ger i krig tillfälle till kraftsamling
och därmed även till utjämning av styrkeförhållandena. Rörligheten ger ökade möjligheter till olika operativa kombinationer som alltid kommer att kräva av en fiende
stor marginal för säkerheten. Rörligheten gör slutligen att inte ens i det fall att fienden
sätter in A-vapen våra möjligheter till effektiv motverkan till sjöss nedgår under en
krigsekonomisk nivå.
Därmed är mitt försök att analysera 60-talets marina problem avslutat. Jag hoppas att
min korta granskning av dessa problem har klarlagt att marinen – under förutsättning
att den får utvecklas efter marinplan 60 och de ökningar av denna som blir nödvändiga
i framtid en – fortfarande har och kan lösa stora uppgifter i riksförsvaret
De ekonomiska konsekvenserna av en sådan utveckling är förvisso inte särskilt betungande i förhållande till den ökade effekt hos totalförsvaret, som skulle bli följden
om sjöförsvarets andel i detta får öka så som vårt maritima läge det kräver.
Jag har på uppdrag av ordföranden valt en film att komplettera mitt föredrag. Jag har
valt en om repslagarbanan i Karlskrona. Jag har gjort detta för att jag anser tågvirket
symboliskt för sjöförsvaret.
I årtusenden har sjömakten spelat en huvudroll i världens utveckling, och varken nu
eller i framtiden kan ett maritimt land undvara ett sjöförsvar eller ersätta det med något
annat. Lika länge har tågvirket spelat en omistlig roll för fartygen, och ännu kan man
inte ombord undvara det eller helt ersätta det med något nytt.
Lätt, starkt och smidigt lyfter det – intelligent brukat – stora tyngder. Och stora
bördor kan också i det framtida riksförsvaret bäras av den moderna marinen. Det blå
märkesgarnet i trossen får symbolisera den marinens anda och tillförsikt inför framtiden som vi hoppas aldrig kommer att brista.
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Å LINDEMALM

Nuet och framtiden

Ordförandens i Kungl. Örlogsmannasällskapet tal vid nedläggandet av befattningen den 16/11 1970
Jag vill med mitt anförande försöka deklarera min grundsyn och motiven för de förslag
som under min tid som marinchef lagts fram och i viss mån realiserats eller kommer att
bli verklighet under de närmaste åren.
Ett par förhållanden måste därvid ihågkommas. – Utvecklingen avbryts ju inte eller
ändrar inte radikalt riktning då en ny marinchef träder till. Han "ärver" en organisation, en målsättning, en uppfattning om varthän utvecklingen är avsedd att leda. Denna vision är baserad på att hela organisationen – människorna i denna – accepterade
grundreglerna om sjöförsvarets natur, dess uppgifter i riksförsvaret, dess principiella
organisation etc. – Människorna i organisationen arbetar på olika nivåer, på den operativa, på den tekniska, på den administrativa och på utbildningssidan. Ingen nivå kan
sägas vara viktigare än den andra och syntesen av de olika nivåernas arbete kan knappast i avgörande grad påverkas av den ansvarige högste chefen. Hans huvuduppgift
blir att värdera de olika elementen i ett förslag och påverka syntesen så att förslaget får
karaktär eller profil – för att nu använda ett modernt politiskt honnörsord.
De stora svårigheterna i en period av snabb teknisk utveckling ligger i att besluta
när ett projekt skall "frysas" dvs. när man skall vara nöjd med kompromissen mellan de
operativa, tekniska och ekonomiska kraven på ett fartyg eller ett vapensystem.
Beslut i dylika frågor underlättas dock ofta av kravet på att i tid få fram ersättare för
omoderna vapensystem. Men frestelsen att i ett nytt projekt få med det som man hoppas kan bli tekniskt realiserbart inom en nära framtid kan ofta vara stor.
Ännu större svårigheter innebär avvägningsproblemen mellan materielen och personalen. Det är alltid en svår frestelse att vid långsiktsplaneringen försöka få ut så hög
kvalitet och så stor kvantitet som möjligt ur den ekonomiska ramen och samtidigt hoppas att man får och kan behålla den personal som erfordras (det förefaller mig som om
det svenska försvaret i detta avseende nu nått en kritisk punkt).
När ett beslut fattats och ett projekt håller på att bli verklighet dvs. resultera i ny
materiel eller nya anläggningar kan förhållandena göra att krav på modifieringar reses.
Särskilt kännbara har dylika situationer under min ämbetstid varit beträffande Muskö
Att detta stora objekt nu ändå är i drift och tycks arta sig väl kan tillskrivas det fina
samarbetet mellan Fortifikationsförvaltningen och olika marina instanser. Man vill
gärna hoppas att en ordentlig historisk skildring av Muskös tillkomst en gång i en inte
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alltför avlägsen framtid reser äreminnen över de många män och kvinnor som dragit
lasset Muskö genom alla svårigheter fram till det storverk som det blivit.
Viktigast av allt är dock – för att marinen skall kunna utvecklas – att alla som arbetar inom marinen förstår dess roll i riksförsvaret och har en klar uppfattning om hur
uppgifterna skall lösas och vilka resurser som behövs för detta. Det gäller alltså för
marinchefen att vinna marinens eget folk för en av alla accepterad grundsyn. Detta
kräver mycket arbete och mycken ihärdighet. Eftersom vi i marinen inte disponerar ett
eget TV-program och eftersom läslättjan i vår TV-behärskade tid tilltar är det svårt att
sprida information till alla som behöver ha den.
Villkoret att förstå marinens roll och verkningssätt måste även uppfyllas av samhället representerat inte bara av regering och riksdag utan av pressen och kanske allra
viktigast av alla medborgarna. Det måste finnas en allmänt spridd uppfattning inte bara
om behovet av ett totalförsvar eller den militära delen av detta utan även om motivet för
de olika delarna och i detta fall då främst om behovet av en marin.
Tyvärr lämnar det svenska samhället mycket övrigt att önska i det sistnämnda avseendet. Svensken förstår inte havets betydelse för landet trots vår klart maritima karaktär och vårt absoluta beroende av havet i både krig och fred. Generationer av marinens
(och sjöfartens) män har förgäves försökt ändra på detta förhållande; hittills tyvärr med
ringa framgång.
Man har beräknat att 85% av världens befolkning bor inom ett avstånd till havet,
som inte överstiger 200 km. Nästan alla svenskar torde ha mindre avstånd än så till saltvatten. Vissa förutsättningar för att göra svensken i gemen sjösinnad borde alltså finnas.
Det är alltså viktigt för en riktig utveckling av marinen att den allmänna förståelsen
för marinens betydelse fördjupas. Marinen kan aldrig undandra sig plikten att medverka till denna ökade kunskap. Marinen måste också få resurser för och tillstånd (från
statsmakterna) att medverka vid uppgiftens lösande.
Historien har med så många exempel lärt oss att det är svårt eller omöjligt att exakt
förutsäga vilken roll de olika försvarsstyrkorna kan komma att spela i ett framtida krig.
Särskilt är denna osäkerhet stor då det gäller marinen. I ett maritimt land som endast
med sina styrkor syftar till försvar av de egna intressena – vilket inte enbart är territoriets försvar – måste därför de marina styrkorna utformas och dimensioneras så att
man kan möta olika former och metoder av aggression till sjöss. Kompositionen måste
medge många kombinationer av försvarsoperationer till sjöss. Vi yrkesmän går så långt
att vi i dagligt tal använder uttrycket ett allsidigt sjöförsvar. Just detta krav på allsidighet, vilket är lättförståeligt intill självklarhet för yrkesmannen kan vara svårförståeligt
för den i sista hand beslutande politikern och inte alltid stå klart för pressmannen som
i de flesta fall saluför den militära varan till allmänheten.
Det här förhållandet återspeglas även av utvecklingen inom marinen. Det har inte
varit svårt att vinna gehör för behovet av ubåtar eller kustartilleri.
Ubåtarna med sin i två världskrig dokumenterade höga effektivitet och sin förmåga
till dold insats har man förtroende för. Studier med moderna metoder har också visat
den mycket stora roll som ubåten spelar i ett svenskt försvarskrig.
Kustartilleriets stora motståndskraft och därmed dess förmåga att tvinga en angripare till stor kraftinsats just på den punkt där han behöver landstiga och därför måste
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nedkämpa sådana stridskrafter är ett starkt motiv för modernisering av svenskt kustartilleri.
Tendenser har ibland märkts i diskussioner med statsmakternas företrädare att övervärdera det ena eller andra vapensystemets betydelse och därmed kraftsamla på några
få vapensystem, till förfång för allsidigheten och kombinationsförmågan. Trycket från
politisk sida att göra detta kan naturligtvis i trängande ekonomiska lägen bli svårt att
motstå för de militära yrkesmännen. Den moderna studiemetodiken har i sådana lägen
många gånger varit till stor hjälp genom att ge klara motiv för de militära (marina)
ståndpunkterna.
Med den prioritering av försvarsuppgiften på invasionsförsvaret (dvs. i det marina
fallet försvar mot överskeppningsoperationer) som skett i den gällande målsättningen
för försvaret har det även varit relativt enkelt att övertyga statsmakterna om behovet
av sådana vapensystem som torpedbåtar samt sjö- och kustrobotar, som har en klart
taktisk offensiv karaktär.
Betydligt svårare har det varit att vinna förståelse för fregattfunktionen, ett begrepp
som jag i det här sammanhanget använder som en sammanfattning av ubåtsjakt-, eskort- och konvojverksamheten. Vi i marinen har alltid varit helt övertygade om att
vi – om ett krig utbryter (det behöver inte nödvändigtvis beröra oss) som väsentligt
beskär våra möjligheter till inrikes varutransporter på land genom restriktioner på t.ex.
drivmedelssidan – kommer vi att ställas inför kravet att skydda en starkt ökad sjötrafik
längs våra kuster.
Det är visserligen sant att svensk transportpolitik idag verkat till att kustsjöfarten
på svenska kölar då det gäller styckegods praktiskt taget upphört. Men det är väl inte
helt uteslutet att en riktigare (och därmed mera ekonomisk) inrikes transportverksamhet i en nära framtid skulle kunna innebära en ökad kustsjöfart redan i fredstid. Containeriseringen inom sjöfarten och de mycket stora investeringarna i vägar för ökad
tung landsvägstrafik samt de med sådan trafik mycket starkt ökande olycksriskerna till
lands kanske så småningom kan få svensken att vakna till insikt om vad han förlorar
både i människoliv och ekonomiskt genom att inte till fullo utnyttja våra specifika
marina tillgångar. Därmed skulle mycket vara vunnet då det gäller att göra svensken
sjösinnad.
Man har döpt 70-talet till ”havets decennium”. Inför den utveckling, som sannolikt
kommer då det gäller havsforskning samt utvinning av havsbottens tillgångar och då
det gäller den kontroll som vi kan bli skyldiga att utföra inom stora havsområden, om
vi undertecknar kommande konventioner på detta område måste vi mycket snart se om
vårt hus just inom fregattfunktionen. Marinen har allt det kunnande som behövs. Det
är resurserna som är för fåtaliga.
Vi har drivit den navalmedicinska forskningen mycket långt. Vårt dykeri är högt
utvecklat. Vi har ett stort kunnande på hydrofonområdet särskilt under de besvärliga
förhållanden som våra grunda innanhav innebär. Vi är alltså kvalitativt väl rustade
att ta hand om en stor övervaknings- och kontrolluppgift om så erfordras. Men det tar
tid att bygga upp resurserna, varav huvuddelen måste bäras på kölar. Att vi kan lösa
dylika uppgifter i framtiden kommer att ha stor betydelse för omvärldens tilltro till vår
förmåga att föra en neutralitetspolitik.
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Det är tyvärr så att under 60-talet antalet svenska fartyg från vilka den tretungade
örlogsflaggan blåser har minskat.
Jag har så många gånger under min marinchefstid framhållit betydelsen av att vi nu
måste sätta igång en ersättningsbyggnad för de under 70-talet utgående jagarna och
fregatterna att jag inte nu skall gå in på den frågan. Det är otvivelaktigt så att 70-talet i
svensk försvarspolitik även måste bli ”marinens decennium” eljest kommer tilltron till
svensk neutralitetspolitik att kunna rubbas på grund av våra bristande marina resurser.
Jag återkommer till denna fråga.
Utvecklingen på ubåtsområdet har under 60-talet främst karakteriserats av införandet av den revolutionerande Sjöormen-typen. Men mycket annat har också hänt som
inneburit en klar kvalitetshöjning hos det svenska ubåtsvapnet.
Främst måste denna utveckling tillskrivas den allmänna ubåtskunskapen som byggts
upp i vårt land. Vi har haft ubåtar i vår flotta under nästan hela detta sekel. Vi har konstruerat och byggt dessa båtar under nästan lika lång tid. Vi har alltså kompetens på
många områden som är väsentliga för ubåtsbyggande. Men det stora tekniska steget upp
till Sjöormen beror också på den moderna forskningen och på våra teknikers vilja och
beredvillighet att våga sig på stora steg. De ekonomiska insatserna har också varit stora.
Sjöormen projekterades under slutet av 50-talet och avsågs då utrustas med enhetsmaskineri. 1961 fick marinen bemyndigande för 6 ubåtar för 225 miljoner kr. Maskineriets utvecklingskostnader blev emellertid så stora att bemyndigandet 1962 ändrades
att gälla 5 ubåtar. Vi ansåg oss kunna gå ned i antal sedan stridsekonomiska värderingar visat att fem ubåtar med enhetsmaskineri gav större effekt än åtta med den tidens konventionella dieselelektriska maskineri. 1963 hade emellertid kostnaderna för
maskineriet stigit så högt att ytterligare reduktion av antalet syntes bli nödvändigt och
vi hemställde då att få avbryta utvecklingen av maskineriet. 60 miljoner kronor var då
förbrukade. Av dessa hade emellertid en stor del använts för allmän ubåtsutveckling
och kan alltså inte sägas vara ”bortkastade”. Sedan Kungl Maj:t i september 1963 givit tillstånd att avbryta maskinutvecklingen lades beställningen på ubåtarna ut 1964.
Fartygen levererades under 1967–69. – Jag kan ännu minnas med vilken känsla av sorg
som jag och Marinöverdirektören Oldenburg lämnade redogörelse för fattade beslut
inför arbetare och övrig personal vid Motala Verkstad. – Efteråt är det fullt klart för
mig att vårt handlande i det här fallet var den enda riktiga.
Jag är övertygad om att Sjöormentypcn, när personalen lärt sig att ta ut maximalt av
vad den kan ge, kommer att visa sig mycket effektiv.
Under senare delen av 60-talet har vi arbetat med det s.k. projekt A 14, den ubåtstyp
som främst avses ersätta Abborren- och Hajentyperna. Typen skall få högre prestanda
än Sjöormen. Strävan har varit att få ned kostnaderna /enhet vilket främst skulle uppnås genom minskning av storleken. Man har på projektets nuvarande ståndpunkt haft
en viss framgång i detta hänseende.
För A 14-projektet har marinen försökt fortsätta på vägen mot ett enhetsmaskineri. Främst har projektet varit hopkopplat med försöken att ta fram ett maskineri med
bränslecellen som kraftkälla.
Ganska stora medel har satsats på detta både av marinen men kanske främst av
ASEA utan att framgången varit tillräckligt snabb och övertygande för att maskineri744
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typen skall hinna införas på A 14. Av medelbrist har vidareutveckling av bränslecellen
för marinens del därför t.v. fått anstå. Personligen tror jag att maskineritypen kommer
(se rymdfarkosterna) men sannolikt återstår ännu mycket forskning och anpassning
till den specifika ubåtsmiljön innan bränslecellen kan bli ett verkligt alternativ som
kraftkälla för ett svenskt ubåtsmaskineri.
Förhållandet att man vid byggandet av både Sjöormen och A 14 sneglat mot ett ”annorlunda” maskineri än det dieselelektriska har naturligtvis fördyrat projekteringen.
Man har varit tvungen att driva två projekt på vardera typen, ett med dieselelektriskt
maskineri och ett med den nya maskintypen. På senaste tiden har ännu ett nytt alternativ till maskiner på A 14 dykt upp, nämligen den s.k. Stirlingmotorn.
Det här skildrade förhållandet med stark strävan att i nya typer införa senaste nytt
särskilt på ett så viktigt område som en ubåts framdrivningsmaskineri ställer den beslutande myndigheten inför mycket osäkra och därmed svåra beslut. Jag anser därför att
det är riktigast att ta fram projekten med sådan materiel, som man tekniskt behärskar
till den tid enheten skall in i organisationen. Det nya får utvecklas parallellt och sedan
kopplas in i produktionen, då det nått en sådan teknisk säkerhet att man verkligen får ut
den önskade effekten ur den slutliga produkten. Ett alltför stort chanstagande på detta
område måste motarbetas. Man får inte glömma varken att bristan de prestanda hos den
slutliga produkten innebär dålig ekonomi med försvarsanslagen eller att verksamheten
även i fred med kvalificerad försvarsmateriel många gånger innebär stora risker för personalen. En säker bedömning av materielens blivande prestanda måste därför fordras.
Tyvärr innebär 1968 års försvarsbeslut en senareläggning av A 14-typen samtidigt
som serien minskas i antal. Beställning beräknas nu ske budgetåret 72/73.
Utvecklingen inom det fasta kustartilleriet har under 60-talet gått i en jämn takt.
Grunden för förnyelsen är egentligen beslut fattade under 50-talet.
Verksamheten har främst inriktats på att ersätta den stora mängden omoderna lätta
batterier med ganska växlande kvalitet, som växte upp under andra världskriget. Vid
valet av kaliber stannade man för ett ”enhetsbatteri” med 75 mm kaliber hos pjäserna,
en robust och enkel konstruktion med hög eldhastighet och starkt skydd. Det beslutet
var mycket framsynt. Man har därmed skapat ett vapensystem, som torde få lång livslängd, ha stora möjligheter att följa med i den tekniska utvecklingen genom modernisering och därmed vara i verklig mening ekonomiskt.
Alla nytillkommande förband har dessutom ut rustats med moderna eldledningar
och god sambandsmateriel
Man kan naturligtvis diskutera om fasta stridskrafter verkligen skall utnyttjas i ett
modernt försvar mot en angripare med stor rörlighet. Vår uppfattning i denna grundläggande fråga torde kunna sammanfattas på följande sätt.
Det finns längs vår långa kust ett stort antal punkter eller områden som i fiendehand skulle avsevärt försvåra svenska försvarsoperationer. Dessa punkter har alltså
stor strategisk betydelse för oss.
Vi måste därför ständigt avdela stridskrafter för deras försvar. Det stridsekonomiskt
mest effektiva blir i det fallet att utnyttja fasta kustartilleristridskrafter.
Men man kan inte skapa ett skalförsvar av fast kustartilleri längs vår långa kust. Det
blir klart icke stridsekonomiskt.
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Utvecklingen inom kustartilleriet har därför gått mot en kombination av fasta och
rörliga förband: en kombination där antalet rörliga förband både spärrförband och rörligt batterier ökar. Det har ansetts väsentligt att prioritera de rörliga spärrförbanden
innehållande både artilleri- och minkomponent för att kunna utnyttja dem både som
förstärkning av kustartilleriet inom anfallna områden och för gruppering inom områden som saknar fast kustartilleri.
Problemen kring det fasta kustartilleriet har under 60-talet främst rört ersättning
av de tunga batterier, som måste utgå ur krigsorganisationen under slutet av 70-talet.
I de utförda studierna har man jämfört robotar med artilleri, olika kalibrar för artilleriet samt granskat problemet fast eller rörligt artilleri.
Den förstnämnda jämförelsen visade att de högre kostnaderna för robotförbanden
(ungefär 3 gånger artilleriets kostnader) inte gav motsvarande effektökning. Jämförelsen mellan olika artillerikalibrar visade att 12 cm-artilleri ger den allsidigt bästa
effekten. Studien av problemet fast eller rörligt visade att de fasta förbanden är mera
stridsekonomiska i de för oss aktuella miljöerna. I slutet av 1969 överlämnades från
marinen underlaget för överbefälhavarens och Kungl Maj:ts ställningstagande till projekt ERSTA (= ersättning av tungt artilleri). I proposition till 1970 års riksdag upptogs
bemyndigande för anskaffning av tunga batterier.
Som jag tidigare nämnt har det knappast varit särskilt svårt att övertyga statsmakterna om behovet av ett snabbt torpedbestyckat fartyg för ytattackförbanden. Den viktigaste händelsen inom denna sektor under 60-talet är tillkomsten av torpedbåtarna
typ Spica. De goda erfarenheterna från Plejad-typen kombinerade med den snabba
utvecklingen på maskin- och vapenområdet har medgivit att man på ett skrov – bara
obetydligt större än Plejads – fått in vapen med stor slagkraft. Valet av gasturbinmaskineriet har medfört att vikt och utrymme kunnat sparas till förmån för ökad effekt
och bättre bostadsstandard.
Spica-serien är när den kompletterats med den nu beställda Spica II-serien den första
konkretiseringen av Marinplan 60 grundidé – flera smärre enheter i stället för ett fåtal
större.
Det är väsentligt att det inom ett fartyg finns balans mellan vapnens och stridsledningens förmåga dvs. mellan ”styrkan” och ”intelligensen”. Personligen anser jag det
mycket viktigt att våra fartyg har så stor förmåga till självständigt beslutande och
handlande att de inte blir hänvisade till ledning från central i land. Sjökrigets natur
är sådan att chefen till sjöss inte kan fråntas ansvaret att själv fatta beslut på de informationer han har. Det skulle i telekrigets tidsålder bli alldeles för dyrbart – och inte ge
tillräcklig säkerhet – om man skulle försöka bygga upp något liknande luftförsvarets
Stril för sjöförsvaret.
Har alltså Spica tillräcklig ledningskapacitet för egna stridsbeslut och för ledning av
enkla taktiskt förband är det tvivelaktigt om man från typen kan leda större sammansatta förband. Här krävs större resurser på särskilda ledarfartyg. Dessa kan kanske
vara av en kommande fregattyp. Spica II skiljer sig inte väsentligt från Spica I. Det är
närmast en fråga om modifieringar.
Såväl ubåtarnas som torpedbåtarnas ökade effekt beror till stor del på den förbättrade torpedmaterielen. Här har flottan verkligen under 60-talet tagit ett mycket stort
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steg framåt. Nya drivmedel och fjärrstyrningen av torpederna har väsentligt ökat både
stridsavstånd och träffsannolikhet. Svenskt torpedvapen har idag en mycket hög standard även internationellt sett.
Som jag tidigare framhållit har det varit svårt att vinna förståelse för behovet av och
ersättningsbyggnad för fregattfunktionen: man har t.o.m. från visst håll antytt att det
skulle vara onödigt att den svenska marinen har ubåtsjaktkapacitet.
Marinplan 60 dåvarande materielplaner innehöll förslag om anskaffning av kanonbåtar. Som bakgrund till förslaget låg utredningar och studier under 1950-talet. Syftet
med dessa var att finna en ekonomiskt billig ersättning för de stora utrangeringar som
skulle inträffa då de under andra världskriget nybyggda enheterna skulle börja falla
för åldersstrecket. Kanonbåtar och torpedbåtar skulle tillsammans med fregatter (två
fregatter föreslogs i Marinplan 60 tillkomma i slutet av 60-talet) och i en framtid robotbåtar mellan sig fördela de olika kvaliteter som hittills karakteriserat kryssarna
och jagarna vilka inte längre ansågs böra komma ifråga till nybyggnad på grund av de
mycket ökade kostnaderna.
Kanonbåtsfrågan har verkligen varit en segdragen och besvärlig fråga. Bl.a. kan
detta ha berott på delade meningar inom marinen. Det är inte uteslutet att detta har
påverkat statsmakterna i negativ riktning, då det gällt att ta ställning till projektet.
Jag skall inte här göra någon historieskrivning och skildra alla ansträngningar och
besvikelser som denna enkla fråga vållat oss genom åren. Äntligen skönjes emellertid
en ljusning. Erfarenheterna från de norska kanonbåtarna m.fl. typer har gjort att marinen nu kommer att anskaffa ett försöksfartyg benämnt patrullbåt. Skrovet är i princip
det norska kanonbåtsskrovet och på detta skall sedan i svensk miljö prövas olika vapensystem. Om statsmakterna efter de utförda proven är beredda att ställa medel till
förfogande för anskaffning av denna fartygstyp i erforderligt antal kommer vi att få en
mycket användbar fartygstyp.
Den blir sannolikt väl ägnad för övervakningsuppgifter och incidentberedskap i
fred. Kravet på sådan verksamhet ökar starkt under 70-talet. Dels minskar den mänskliga faktorn inom lots- och fyrväsendet samtidigt som människorna flyttar bort från
kusttrakterna. Dels ökar – som jag tidigare nämnt – om vi undertecknar kommande
konventioner – våra förpliktelser ifråga om övervakning av havsbotten, fisket m.m.
Vad gäller den rena ubåtsjakten har denna hittills utförts med jagare, fregatter, ubåtar och helikoptrar. Vi har varit mycket oroliga för utvecklingen av de i ubåtsjakten
verksamma vapensystemen efter den kommande utrangeringen av jagarna och fregatterna. Marinen har i detta fall hittills mött ringa förståelse både från försvarsutredningshåll och från statsmakternas sida.
Jag anser att det är att sticka huvudet i busken att tro att vår lagerhållning, i fred,
kan klara en avspärrning under längre tid antingen vi får vara neutrala, då en viss
ransonering kanske kan få lagren att räcka en viss tid, eller vi blir krigförande med
den stora materielåtgång som då blir följden. I det sistnämnda fallet kanske våra ev
allierade hjälper oss med försörjningen men knappast med skyddet av de för oss
vitala sjötransporterna. Att vifta undan kraven på skyddsresurser för sjöfarten i krig
med ”att det är en politisk fråga” innebär visserligen att lägga ansvaret för de bristande åtgärderna där ansvaret hör hemma nämligen hos politikerna men också att
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ta utomordentligt lätt på denna livsfråga. Fordrar man dessutom tilltro för svensk
neutralitetspolitik kan man inte låta bli att skapa skyddsreseurser för vår sjöfart. Det
är dessa stridskrafter som – om vi får behålla vår neutralitet just skulle förhindra
neutralitetskränkningar som kan vara utomordentligt komprometterande för landet i
spända lägen. Kan vi inte skydda vår sjöfart kan vi också lätt bli utsatta för politisk
utpressning genom avspärrning.
Styrkorna för neutralitetsvakts- och sjöfartsskyddsuppgifterna är alltså idag helt
otillräckliga. Den som vill kan läsa den krönika om Flottans Neutralitetsvakt som utarbetats av kommendörkaptenen Lagwall. Den bör naturligtvis läsas av alla sjö- och
kustartilleriofficerare men den borde också läsas av alla unga politiker som inte upplevde andra världskriget medvetna om de försvarspolitiska problemen under detta. Den
som studerar krönikan skall finna att visserligen var flottans enheter, som sattes in i
neutralitetsvakten 1939 ålderstigna och de inkallade hjälpfartygen långsamma. Men
antalet kölar på vilka flottans folk kunde verka för övervakning av territorialvattnet,
för eskort av handelssjöfarten och för mötande av neutralitetskränkningar var större än
det som idag kan presteras och antalet växte snabbt under en forcerad ny uppbyggnad.
Visserligen kan vi idag med effektiv övervakning genom ett gott radarnät, genom ett
bättre sambandssystem och genom större snabbhet i insatsen ganska väl utnyttja våra
fåtaliga enheter. Men uthålligheten till sjöss är en funktion av antalet. Och uthållighet till sjöss måste vi ha under neutralitet. Vi har därför även om vi idag har ett bättre
utbyggt kustartilleri än 1939 svårare att utföra neutralitetsvakt till sjöss än under andra
världskriget. För den som länge har hävdat behovet av marina styrkor under neutralitet
utan att få politiskt gensvar är det glädjande att idag följa EEC-debatten. Jämförelser
görs därvid ofta med Österrike och Schweiz.
Det är två saker som man därvid särskilt bör komma ihåg. Sverige, som till skillnad från Schweiz och Österrike inte är folkrättsligt förpliktigat att välja neutraliteten
har som maritim nation ett territorialhav, som kan utnyttjas av de krigförande om vi
inte har förmåga att förhindra detta. Detta är svårt att kontrollera och kan följaktligen
misstänkliggöras av endera krigförande parten. Österrikes och Schweiz’ territoriella
integritet kan däremot kontrolleras mycket noga av de krigförande (bl.a. med hjälp av
satelliter).
De båda nämnda länderna är geografiskt små områden. Det för en krigförande mest
intressanta med dem är deras lufthav och detta torde kunna övervakas ganska fullständigt utan att man disponerar territoriet.
Sverige är med omgivande territoriallhav – som kan bli krigsskådeplats – ett geografiskt stort område.
Konsekvensen av det politiska resonemanget som man nu för måste alltså bli ett
bättre tillgodoseende av det marina skyddet för neutraliteten.
Ett annat allvarligt problem som vi under de senaste åren haft att brottas med är
frågan om ersättning av föråldrade helikoptrar.
Marinen är den försvarsgren som först började med helikoptrar eftersom framsynta
sjöofficerare snabbt insåg det nya hjälpmedlets framtida möjligheter. Under 50-talet
lade, grunden till den marina helikopterorganisationen och ett bestånd av då relativt
goda helikoptrar anskaffades. En bas tillkom vid Berga och personal utbildades.
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Mycket och framgångsrikt arbete lades också ned på utveckling och utprovning av
vapen och hjälpmedel. Sin främsta uppgift har helikoptern fått i ubåtsjakten och den är
där ett idag oundgängligt element främst genom sina möjligheter till snabb insats och
genom sin förmåga att med stora hydrofondjup neutralisera de besvärliga vattenförhållandena i våra hav. De upprepade framställningarna att få ersätta förslitna helikoptrar
och att anskaffa nya för marinen har uppskjutits eller mötts med krav på utredningar
både om helikopterns betydelse och om organisationsformen. Detta trots alla praktiska
erfarenheter och den utomlands i alla mariner klart dokumenterade växande betydelsen av helikoptern.
I den fastställda bemyndigandeplanen finns dock nu upptagna medel för anskaffning
av ett antal tunga helikoptrar.
Ett specifikt problem inom marinen har varit avvägningen mellan flottan och kustartilleriet. När jag tog emot marinchefsskapet hade inom marinstaben utarbetats ett
förslag till fördelning av materielanslagen, om vilket min företrädare och dåvarande
inspektören för kustartilleriet var eniga. Tillkomsten av det beslutet har ibland betraktats med en viss misstro utifrån men det har enligt min mening varit mycket värdefullt.
Därigenom har man förhindrat dragkamp inom marinen och undvikit mycket onödigt
stabsarbete och mycken irriterande friktion. Sett i ett nu snart 10-årigt perspektiv har
medelsfördelningen kanske varit något gynnsammare för kustartilleriet än för flottan. Sedan ett par år tillbaka har man inte slaviskt följt den procentuella fördelningen
(liksom man naturligtvis också tidigare gjort marginella justeringar) utan i stället sökt
utforma avvägningen i det nämnda beslutets anda. Jag hoppas att man även i fortsättningen kan finna någon formel för denna avvägning.
Det finns naturligtvis många områden som jag i detta sammanhang skulle vilja behandla eller i varje fall beröra. Jag skall emellertid endast beröra två: befälsförhållandena på den sjöoperativa sidan under de nuvarande militärbefälhavarna och personalproblemet.
Befälsförhållandena under ÖB har under efterkrigstiden vid upprepade tillfallen kritiserats, utretts, omorganiserats, inte hunnit stabiliseras innan nya åsikter om fel och
brister framförts och så har karusellen satt igång igen. Trots dessa ideliga störningar
har den reella sjöoperativa befälsorganisationen bibehållits märkvärdigt stabil (om
man undantar den högre regionala ledningens integrering 1966).
Med påståendet att den reella befälsorganisationen varit stabil menar jag att stridskrafter under de tidigare militärbefälhavarna marindistrikt- eller senare marinkommandochefer och flygvapnets eskaderchefer letts fackmässigt, dvs. av chefer som haft
kompetens på området. Detta förhållande kan alltjämt sägas råda även efter 1966 eftersom den nuvarande militärbefälhavaren, hans stabschef och souschefen i staben skall
representera sakkunskapen inom de tre försvarsgrenarna.
Marinens styrkor i ett militärområde leds alltså under den samordnande militärbefälhavaren av örlogsbaschefer och kustartilleriförsvarschefer, de senare i flertalet fall
även försvarsområdesbefälhavare.
Från marinens sida har under alla dessa år hävdats
att den högre regionale chefen, dvs. militärbefälhavaren (före 1961 CM under
•
ÖB), ställer uppgifter och fördelar resurser,
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•

att den lägre regionale chefen ur flottan, dvs. örlogsbaschefen eller bevakningsområdeschefen (efter 1966 under militärbefälhavaren), leder företag med sjöstridskrafter och därmed sammanhängande verksamhet,

•

att förbandschef leder strid,

•

att den marine regionale chefen ur flottan (före 1966 marindistrikts- och marinkommandochefen, nu örlogsbas- och bevakningsområdeschef) insamlar och
sammanställer med hjälp av marinens kustbevakning det marina underrättelseunderlaget,

•

att samverkan i den sjöoperativa verksamheten mellan styrkor ur olika försvarsgrenar regleras dels av taktiska bestämmelser för sådan samverkan, dels genom
samordning av militärbefälhavaren.

Dessutom har vi alltid hävdat att marinens kustbevakning skall vara beredd att lämna
allt det underrättelseunderlag som står till buds för den som behöver underrättelsen. Vi
har emellertid hållit styvt på att organisationen skall vara (en del av) marinens stridsledningssystem. Den är en absolut nödvändig länk i det marina befälssystemet.
Även om den pågående utredningen om den s.k. lägre regionala ledningen torde ha
sina största uppgifter på arméns område har tydligen integrationssjukan gjort att man
på sina håll diskuterat en integrering även på nivån under den nuvarande militärbefälhavaren. Detta måste vara felaktigt.
En chef får inte kompetens på ett område som han personligen inte behärskar om han
inte i sin stab tilldelas på området kompetent personal. Och sådan personal finns inte
i tillräcklig utsträckning. Integrering på låga nivåer innebär alltså om man driver den
in absurdum - slöseri med och dåligt utnyttjande av det viktigaste vi har, fackkunnig
personal.
Jag har valt att behandla personalproblemet sist även om jag inledningsvis antydde
att försvaret personellt nu tycks befinna sig i ett krisläge. – Jag anser denna fråga vara
den viktigaste vi har att lösa just nu.
Jag tror inte att lönefrågan – fastän viktig – är den väsentligaste.
För mej synes det viktigare att försvarets personal i det allmänna medvetandet betraktas såsom full görande en viktig samhällsuppgift. I det fallet brister det idag både
från politiskt håll och från pressens sida.
Vidare tror jag att många i försvaret anser sin uppgift undervärderad genom det förhållandet att snart sagt varje ung manlig svensk (och för den delen också många kvinnliga) anser sig kunna bättre bedöma försvarsfrågor och militära problem än de som
gjort militärtjänsten till sitt yrke. Denna nedvärdering tror jag särskilt påverkar det
unga befälet, dvs. den personalkategori där vi har de största och kännbaraste bristerna.
Det är dock så – liksom i alla yrken – att det fordras en viss tid i yrket för att få erfarenhet och för att bli verkligt kunnig.
Jag tror alltså att man inte kan lösa personalproblemen enbart lönevägen. Den hårt
arbetande militära personalen måste också känna uppskattning för sin ofta mycket
otacksamma uppgift.
Det är självklart att det innebär en svår frestelse för en just avgången marinchef att
i ett anförande som detta och inför ett forum som ”Kungliga Örlogsmannasällskapet”
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försöka urskulda missgrepp och felaktiga beslut eller försöka att lägga till rätta sådant
som kunnat bli missuppfattat. – Det beror naturligtvis på ens eget dåliga samvete hur
långt man i det fallet skall gå. Jag avser ändå att sätta punkt nu.
Detta anförande är sannolikt det sista som jag kommer att hålla i ett sjömilitärt ämne
inför något auditorium. Jag kan försäkra sällskapets ledamöter och gäster att jag är
glad, stolt och tacksam över att under ett år ha fått leda detta ärevördiga sällskap och
därigenom satts i tillfälle att göra denna resumé av det jag ansett mycket betydelsefullt
under min ämbetstid.
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TiS utseende mellan 1877 till 1946. Omslaget innehåller en ”Corona Navalis”
som var en gyllene krans som gavs åt den romerske amiral som förstört en
fientlig flotta och sannolikt också till den romerske matros vilken vid ett sådant
tillfälle var den förste som äntrade ett fientligt skepp. Pelaren är en ”Columna
rostrata” vilken restes på Forum i Rom till förhärligande av den seger över karthagerna som vanns vid Mylä.
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