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Abstract
Expertise and Political Rationality: The Swedish Navy and the Armoured
Ship Issue 1918-1939
This study has been inspired by a theoretical problem: the relation between
professional expertise and politics in the formation of defence policy. Since
the 1880's armoured ships, the small power counterpart to the battleships,
formed the back-bone of the Swedish Navy. After World War I the Navy
wanted to acquire new armoured ships. According to the established doctrine they should be faster than all ships which were stronger in armaments
and armour, and, at the same time, strongerthan all faster ships.
It was in keeping with this doctrine to propose procurement of ships far
bigger than previous ·generations of Swedish armoured ships. But this demand was not in harmony with what the naval officers considered to be the
political realities in Sweden.
When one scrutinizes the confidential discussions of Swedish naval officers it appears that they combined a professional, military and a political
judgement, i. e. two-in this case markedly disharmonious-sets of criteria
of rationality. In the inter-war period the Navy adhered to the armoured
ship doctrine in principle. At the same time, it was ready to deviate from the
said military norms in order to reduce the size and cost of the proposed new
armoured ships in the hope of thus securing political support. The Navy
never found a workable solution to the problem, however, and no more
Swedish armoured ships were built.
I use role-types to characterize attitudes among the professionals facing
the dilemma when, how and to what extent to sacrifice their professional
judgement for one of political expediency. The professional bureaucrat
stresses the autonomy of the professional sphere. The political bureaucrat
agrees that there is an autonomous professional 'truth', but at the same time
accepts that the professionals must make political assumptions and anticipate the reactions of the politicians. The classical bureaucrat is basically
critical of democracy and politics as a whole.
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FÖRORD
Jag har haft den stora förmånen att få bedriva arbetet med denna avhandling i en stimulerande och trevlig forskarmiljö på den historiska
institutionen vid Stockholms universitet. När jag nu blickar tillbaka känns
det inte som en plikt utan som ett behov att rikta ett varmt tack till alla
som på olika sätt givit mig hjälp och stöd.
Detta gäller i första hand min handledare, högskolelektor Stig Ekman,
min examinator, professor Jarl Torbacke, och docent Klaus-Richard
Böhme, militärhistoriska avdelningen vid militärhögskolan, som alla generöst delat med sig av sina kunskaper och sin tid och på många sätt
uppmuntrat och hjälpt mig.
Stig har outtröttligt och noggrant följt mitt arbete. Med sin förmåga till
konstruktiv kritik har han fått mig att se både möjligheter och svagheter
och ingjutit mod och tillförsikt. Något bättre diskussionsforum än det av
Stig ledda specialseminariet för försvars- och utrikespolitik har jag inte
kunnat önska mig. Jarl har följt hela mitt arbete och således läst manuskriptet i flera versioner. Hans engagemang, kritiska blick och många
goda råd har betytt mycket. Klaus-Richard tog det ursprungliga initiativet
till att den svenska flottans utveckling under mellankrigstiden skulle studeras i en avhandling. Alltsedan vår gemensamma arkivresa när jag inledde mitt arbete vårterminen 1981 har han så varit en stimulerande
samtalspartner och en kritisk läsare.
Mitt tack innefattar också alla andra som bistått mig. Professor Herman
Schiick har givit viktig assistans i arbetets slutskede. Herman har också
läst hela manuskriptet och därvid gjort många värdefulla påpekanden.
Alla kamrater i seminariet för försvars- och utrikespolitik villjag tacka för
de många goda dusterna och den trevliga samvaron. Docenterna Jan
Glete och Gunnar Arteus har fortlöpande läst delar av manuskriptet, Jan
har dessutom granskat större delen av det i arbetets slutskede. Deras
uppmuntran och kritik har varit en viktig tillgång. Med min hustru, forskningsassistent Astrid Schlytter, har jag hela tiden haft ett givande tankeutbyte. Fil. mag. John Toler har kommenterat inlednings- och avslutningskapitlet. Fil. lic. Torbjörn Norman och fit dr. Göran Andalf har
omsorgsfullt granskat min engelska sammanfattning.
Jag vill också tacka personalen vid de berörda arkiven och biblioteken
för visad hjälpsamhet. Detta gäller särskilt personalen vid krigsarkivet,
Kungl. biblioteket och riksarkivet, som jag tidvis belastat hårt. Ett tack
även till arkivarie Håkan Forsberg, som i ett tidigt skede gav mig mycket
hjälp, och till fru Barbro H: son Ericson för vänligt tillmötesgående. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har på många sätt underlättat arbetet.
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Forskning på heltid har möjliggjorts genom frikostigt stöd från Delegationen för militärhistorisk forskning och sedermera genom utbildningsbidrag. Kostnaderna för tryckningen har kunnat bestridas tack vare bidrag från staten och nämnda delegation samt genom att Sjöhistoriska
samfundet publicerar boken i sin skriftserie. Jag vill rikta ett särskilt tack
till samfundets sekreterare, förste arkivarie Lennart Rosell, för ett gott
samarbete i samband med utgivningen.
Mina föräldrars tilltro, omtanke och stöd har betytt väldigt mycket. Det
har varit självklart för mig att boken ska tillägnas dem.
Till sist, för all värme och krydda i tillvaron - tack Astrid och AnnSofie!'
Stockholm i mars 1987
Anders Berge
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Det finns grovt två allmänna sätt att förstå den vetenskapliga/teknologiska
expertisens roll i de industrialiserade samhällena. Enligt det första synsättet / .. ./ existerar det /.. .! en kunskapselit, eller teknologisk elit, som får allt
större makt. Den politiska domänen krymper och kunskapsdomänen utvidgas; teknologer och teknokrater kontrollerar alltfler av samhällets viktigaste
poster. Därför sprids också en ny form av rationalitet. Den vetenskapliga
och tekniska rationaliteten börjar genomsyra politiken; politiken blir professionaliserad, förvetenskapligad. /.. .!
Det andra synsättet kan tyckas vara det förstas motsats. Här är det den
vetenskapliga expertisen som är underställd politiken och industrin. Det är
Inte så att politiken blir mer vetenskaplig utan tvärtom så att vetenskapen
blir alltmer politiserad och industrialiserad /.. .! Experterna fungerar som
legitimerare av redan fattade beslut. De förser politiker och kapitalister med
lämpliga sakuppgifter och argument, de är makthavarnas redskap.

Thomas Brante, Vetenskapens sociala grunder (1984)
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l. UTGÅNGSPUNKTER OCH
SYFTEN
I handen håller läsaren en avhandling i ämnet historia, som inspirerats av
ett tema hämtat från en statsvetenskaplig och sociologisk tradition: det
rationella handlandet och dess problem. U nder senare år har temat varit
utgångspunkt för ett omfattande forskningsprojekt om de svenska politiska partiernas agerande i ett antal viktiga frågor. 1 Här är det dock inte
partierna utan den svenska flottan, en organisation inom den offentliga
sektorn och en kår av professionella experter, som är huvudföremål för
undersökningen.
Empiriskt är studien inriktad på flottans handlande i en fråga - frågan
om nybyggnad av pansarfartyg-under åren 1918-1939. Den var av stor
betydelse i mellankrigstidens försvarspolitik. Från 1880-talets mitt till det
andra världskrigets slut var nämligen den svenska flottan uppbyggd kring
en kärna av pansarfartyg. Dessa mäktiga fartyg utmärktes av sitt grova
artilleri, kraftiga pansarskydd och relativt betydande fart, de var småstatens motsvarighet till stormakternas slagskepp - havens härskare enligt dåtida synsätt. Sammanlagt anskaffade Sverige 15 pansarfartyg. 1a De
tre sista och i särklass största beviljades av riksdagen 1912 och 1914. Det
var de s.k. Sverige-fartygen, kanske mera kända under sin ursprungliga
beteckning: F-båtarna.
Huruvida ytterligare pansarfartyg skulle byggas, vilket var flottans
viktigaste krav på materielområdet under mellankrigstiden, var länge en
oviss fråga. Den behandlades i ett antal utredningar och stod flera gånger
på riksdagens dagordning. När pansarfartygsfrågan 1918-1939 nu för
första gången görs till föremål för en samlad, vetenskaplig undersökning
är huvudsyftet att granska förlorarnas, de sjömilitära fackmännens agerande. Jag vill undersöka och reflektera över en viktig aspekt på det
moderna samhället: förekomsten inom den offentliga verksamheten av
inflytelserika fackmannakårer, vilka har den dubbla rollen att dels vara
experter inom ett sakområde, dels parter i en konkurrens eller ett politiskt
spel om offentliga resurser. Konsten att vara fackman ligger i förmågan
att förena två tänkesätt, två - om man så vill - utgångspunkter för att
bedöma vad som är rationellt: sakområdets och resurskonkurrensens.
Flottans pansarfartygsdoktrin, vilken var grundad i en sakmilitär övertygelse, gav under mellankrigstiden aldrig flottan den eftersträvade framgången i det politiska spelet. Med utgångspunkt i detta dilemma har jag
utarbetat min forskningsansats.
I detta inledande kapitel ska jag diskutera mina teoretiska utgångspunkter och forskningsmål samt lämna vissa övriga uppgifter, som underlättar för läsaren att ta del av studien.
9

Rationella aktörer på två arenor
Som Leif Lewin sammanfattat, innebär den rationalistiska förklaringsmodellen att man föreställer sig en aktör utrustad med vilja bakom beslut
eller andra fenomen man vill studera. Som förklaringsfaktorer använder
forskaren "motiven, avsikterna, kalkylerna, övervägandena" hos denne
aktör, dvs. intellektuella faktorer. Aktören förutsätts ha preferenser och
mål och antas handla rationellt, dvs. sträva efter att så långt möjligt
förverkliga dessa. 1b Forskaren anlägger, annorlunda uttryckt, ett motivinriktat aktörsperspektiv. 2
Om man anser att förklaringar till ett skeende står att finna hos rationella aktörer, måste man förutsätta att aktörerna har någon frihet att välja
olika handlingsalternativ. Allt är inte strukturellt bestämt utan aktörernas
mål och överväganden spelar en roll. I det här aktuella fallet var det
uppenbarligen så, att flottan hela tiden i någon mening kunde välja om den
i sitt framtidsprogram skulle bygga på pansarfartygstanken eller någon
annan lösning. Likafullt är det ingalunda i största allmänhet 'fria' aktörer
vi kommer att möta. De sjömilitära fackmännen befann sig i en situation,
som påtvingade dem vissa 'spelregler' och satte gränser för vad de kunde
göra. Man kan säga att de var tvungna att spela vissa roller, om man med
roll menar en av omgivningen given uppsättning förutsättningar, som
vägleder aktörens handlande. 3 Vi kommer således snarast att, som Thomas J. Anton uttrycker det, studera "the rational calculations of individuals in structured situations" .4
För att förklara hur jag föreställer mig dessa situationer synes det
instruktivt att anknyta till ett inom statsvetenskapen utvecklat analysschema för rationalistiska förklaringar av partiers handlande. Jag anknyter här till författare som Gunnar Sjöblom, Leif Lewin och Axel Hadenius.5 Ett fundamentalt antagande är att partier har både sakpolitiska
preferenser och mål och vad som kallas strategiska preferenser och mål.
De förstnämnda avser politikens innehåll, de sistnämnda makt- och inflytandepositionerna inom det politiska systemet. De sakpolitiska preferenserna är vittomfattande, eftersom de gäller samhällets organisering i
stort och alla möjliga politiska delområden. De strategiska preferenserna
är däremot knutna till vissa mera distinkta områden för kamp om politiska
positioner. Författarna kallar dem arenor och urskiljer följande tre:

* den interna partiarenan
* väljararenan

* den parlamentariska arenan
Med denna utgångspunkt kan man formulera fyra allmänna mål för ett
politiskt parti. sakpolitiskt sett är målet programförverkligande, på den
interna arenan är målet att maximera medlemmarnas stöd för partiets
handlande, på väljararenan är målet att maximera partiets andel av väl-
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jamas röster och på den parlamentariska arenan att utifrån den givna
mandatfördelningen maximera inflytandet över de beslut riksdagen fattar. Vi får alltså ett allmänt sakpolitiskt mål och tre allmänna strategiska
mål.
De svenska sjöofficerarna under mellankrigstiden, huvudaktörerna i
denna studie, var en professionell yrkeskår. En sådan yrkeskår utmärks
av följande: den utövar yrket på grundval av expertkunskaper, som förvärvas genom långvarig utbildning och träning; den hålls samman av
etiska normer som rör förhållandet mellan professionen och klienten/
samhället; den utvecklar en känsla av kåranda och inbördes solidaritet
och den utövar en hög grad av självkontroll över sin yrkesverksamhet.
Expertkunnandets esoteriska drag ligger till grund för de professionellas
krav på autonomi. 5a Sjöofficerskårens expertkunskaper rör det militära
sakområdet. Hifr uppträder sjöofficerarna som fackmän och löser sakmilitära problem, precis som läkarna på det medicinska området löser
problem som har med bakteriologi och liknande att göra. Denna sakmilitära verklighet benämner jag den militära arenan. De sjömilitära fackmännens egentliga motspelare på denna är de främmande krigsmakter,
som kan tänkas angripa eller undsätta Sverige i fall av krig. I fredstid är
verksamheten inriktad på att beräkna hur och med vad Sverige kan anfallas samt bygga upp och öva ett försvar mot sådana eventualiteter.
Flottans allmänna mål på den militära arenan är att maximera den sjömilitära styrkan. Det renodlat militära tänkandet sätter i princip ingen
övre gräns för behoven. Flottan strävar ständigt efter 'mer' och 'bättre',
vilket alltid kan motiveras med hänvisning till tänkbara men svårbedömbara hot (så mycket lättare som det här handlar om en småstat som söker
bygga ett försvar mot stormaktshot). Uppgifterna och hur de ska lösas
preciseras i en doktrin, som i sin tur ligger till grund för att avgöra vilka
medel som behövs. Medlen är olika typer av resurser: personal, materiel,
skolor osv. Med tanke på denna undersöknings inriktning förenklar jag
fortsättningsvis så att resurser används synonymt med örlogsfartyg.
Men sjöofficerarna är inte bara verksamma på sakområdet. De är också
en av många parter som konkurrerar om de offentliga resurserna. Därmed
uppträder de på den politiska arenan, ty, som Daniel Tarsch y s och Maud
Eduards formulerar det, är konkurrens om offentliga resurser "den mest
politiska av alla aktiviteter" .6 För professionella yrkeskårer som genom
sina organisationer sköter den offentliga verksamheten på ett av samhällets delområden handlar det politiska spelet således inte direkt om väljarnas röster eller om riksdagsmandat utan om de offentliga resursernas
fördelning. Flottans allmänna politiska mål är att maximera sin andel av
dessa. 7 Om väljararenan för partierna är det mest "äventyrliga spelfältet"
och de allmänna valen partiernas "generalprov" ,8 så är för en organisation som flottan riksdagens försvars- och budgetbeslut också synnerligen
äventyrliga "generalprov" (vilket skiljer offentliga organisationer från
11

fristående, mer eller mindre ekonomiskt oavhängiga organisationer).
Framgång i dessa generalprov förutsätter politiskt stöd. Och politiskt stöd
för en militär organisation förutsätter, åtminstone i fredstid, att fackmännen respekterar politikernas önskan om att kostnaderna för försvaret ska
begränsas, så att de alltid ändliga offentliga resurserna ska räcka till alla
angelägna verksamhetsområden. Som politisk aktör vet den militäre fackmannen att han försämrar sitt läge i konkurrensen om resurser, om han
lägger ett förslag som utmärker sig av att vara dyrare än andrajämförbara
lösningar (som måhända förordas av en annan försvars- eller vapengren).
Sammanfattningsvis betraktar jag alltså flottan som en målinriktad organisation, som verkar på en militär respektive en politisk arena för att
maximera den sjömilitära styrkan respektive flottans andel av de offentliga resurserna. De två arenorna och målen anger de sjömilitära fackmännens två roller. ·

M å/konflikter
Studiet av politiska partier visar att ett av politikernas mest typiska problem är att hantera konflikter mellan skilda men samtidigt omfattade mål.
Ett strategiskt mål kan vara svårförenligt med ett annat, t.ex. så att en
åtgärd som ökar det parlamentariska inflytandet frestar på ett partis inre
sammanhållning. strategiska och sakpolitiska målsättningar kan inkräkta
på varandra, t.ex. när ett parti kan nå regeringsmakten endast till priset
av att göra avkall på sin linje i någon sakfråga. Vidare kan olika sakmål
stå i viss motsättning till varandra liksom olika undermål på en och samma
strategiska arena. Politik är därför i hög grad en fråga om att sammanjämka olika, delvis motstridande mål. Som Axel Hadenius skriver, är det
"korstrycket" mellan skilda men samtidigt omhuldade mål "som ger
politiken dess nerv och utövaren hans vånda" .9 Att blottlägga dessa av
aktörerna själva ofta överslätade konflikter är en av de mest fruktbärande
ansatserna i analysen av politiska partiers handlande. 10
Om vi reflekterar över flottans två allmänna mål, kan vi tänka oss ett
läge när de råkar i en absolut konflikt med varandra - nämligen när den
politiska majoriteten inte längre vill att landet ska ha ett militärt försvar.
Om det däremot föreligger enighet om behovet av ett försvar, finns det en
viss positiv samverkan mellan en strävan efter militär styrka och en
strävan efter politiskt stöd i konkurrensen om resurser. Men samtidigt är
de två målen definitionsmässigt i hög grad icke-kongruenta. Det finns
alltid en mängd förslag, som otvivelaktigt skulle öka den militära styrkan,
men som samtidigt bleve en barlast i konkurrensen om resurser för den
försvarsgren, som gjorde dem till sina. I den militära fackmannens yrkesroll ligger därför att ta hänsyn till två rationaliteter: strävan efter
militär styrka, vilken föder en tendens att öka kraven på resurser, och
12

strävan efter politiskt stöd i resurskonkurrensen, vilken föder en tendens
att rätta sig efter den rådande opinionen i olika frågor och tävla i kostnadsbegränsningens ädla konst.
A v denna undersökning kommer att framgå att det i pansarfartygsfrågan verkligen var denna målkonflikt som gav fackmannarollen "dess nerv
och utövaren hans vånda''. Fackmännens vånda var särskilt stor som det
här handlade om ett vapensystem, vars själva existens var svårförenlig
med hänsynstagandet till politisk rationalitet. När det gäller vapensystem
som inte hotas som sådana av ekonomiska och andra ramar, rör konflikten 'bara' vapnens exakta prestanda och antal. Under mellankrigstiden
var det senare fallet beträffande t. ex. flottans ubåtar och jagare. Om vi
därtill lägger, att pansarfartygen i flottans sakmilitära tänkande intog en
central plats, så anar vi vidden av det problem flottans män stod inför.

Det militära programmet - likt ett janushuvud
Efter att sålunda ha sagt något om villkoren och ramarna för flottans
handlande i pansarfartygsfrågan, är det dags att gå in på formerna för
flottans ställningstaganden. Vi kommer här till flottans doktrin och materielprogram. Med doktrin avses här en uppsättning logiskt sammanhängande tankar kring ett problem, 11 i detta fall det svenska sjöförsvarets
ordnande. Eftersom det är flottans ställningstagande till materielfrågor
som ska undersökas, intresserar vi oss för det militära tänkande som har
störst relevans för dessa spörsmål. Om vi föreställer oss det militära
tänkandet som en abstraktionsskala hittar vi högt uppe i den ideer, som
ligger mycket långt ifrån materielfrågorna och som även kan antas vara
gemensamma för de olika försvarsgrenarna (vars personal ju ofta tänker
olika på mera konkreta nivåer). En typ av sådana ideer är den ideologi
som brukar sammanfattas i begreppet "the military mind". Samuel P.
Huntington 12 och Bengt Abrahamsson 13 diskuterar inslag i denna såsom
en pessimistisk syn på den mänskliga naturen, nationalism, tron på kontlikter som ett universellt drag i omvärlden och en auktoritär inställning.
Denna tankevärld sätter de i samband med den militära yrkesrollen att
vara ''specialists in the management of violence''. 14 I den andra änden av
abstraktionsskalan hittar vi ställningstaganden till specifika frågor, exempelvis: hur hög fart ska ett nytt pansarfartyg ges?
Den doktrin vi ska studera finns på en nivå mellan dessa ytterligheter.
Doktrinen skiljer sig från ideologin genom en närhet till besluten i materielfrågor, som gör att den kan vägleda dessa. Samtidigt skiljer den sig
från nämnda beslut genom sin principiella räckvidd. Inom en ideologi
ryms olika doktriner och inom en doktrin olika tillämpningar i specifika
frågor rörande materielens utformning. 15 Med denna tolkning av doktrinbegreppet anknyter jag till författare som Alf W Johansson, Klas Åmark,
Thorsten Nybom och Bertil Nygren. 16
13

Med flottans doktrin avses i det följande ett av flottans ledning för de
politiska beslutsfattama redovisat system av allmänna uppfattningar och
föreställningar rörande hotbilder, sjökrigets vapen, försvarets inriktning
och den egna vapengrenens uppgifter, betydelse och saminansättningP
Tre nivåer inom doktrinen blir av särskild betydelse: de strategiska uppgifterna, t.ex. att försvara kusten mot invasion eller upprätthålla sjöförbindelserna med utlandet, den operativa principen, dvs. övergripande
riktlinjer för hur flottan ska använda sina stridsmedel i ett krig, 18 och
slutligen de allmänna riktmärkena för materielens prestanda. Flottans
doktrin och förslag till materielplaner bildar tillsammans vad jag kallar
dess program.
Likt janushuvudet är programmet hela tiden vänt åt två olika håll. På
den militära arenan definierar doktrinen uppgifterna och hur de ska lösas,
ungefår som läkama!S medicinska teorier vägleder behandlingen av patienterna. På den politiska arenan redovisas doktrinen i ett helt annat syfte,
nämligen för att påverka politikernas beslut i resursfrågor. Doktrinen
används således på två olika områden och på två olika sätt. Det är inte
heller nödvändigt att dessa två varianter av doktrinen är identiska till sitt
sakinnehåll. Den i övningar och annat förberedelsearbete operativt tilllämpade doktrinen får man anta är knuten till de styrkor som är - eller
i en nära framtid blir - tillgängliga (vi kan bortse från att övningar även
kan användas i rent experimentellt syfte). Den på den politiska arenan
redovisade doktrinen är däremot i princip framtidsinriktad. Inget hindrar
att en försvars- eller vapengren här redovisar en operativ doktrin, som
den för tillfället helt saknar förmåga att genomföra praktiskt. Det var
fallet när ett föga funktionsdugligt svenskt flygvapen på hösten 1932
redovisade som sin nya doktrin att försvara landet mot hotet från luften
genom att bomba en angripares framskjutna baser. 19 Genom att denna
operativa doktrin först användes som inflytandemedel på den politiska
arenan, skapades så småningom de resursmässiga förutsättningarna att
också tillämpa den operativt. Frågan om nybygnad av pansarfartyg var i
högsta grad en fråga om flottans framtid, eftersom denna fartygsklass
hade en för sin tid ovanligt lång livstid. Vi kan räkna med fem års byggnadstid, 24 år i kustflottan och tio år i lokalstyrka. 20 När flottan begärde
nya pansarfartyg under mellankrigstiden handlade det således om en
vision av vapnets sammansättning på 40-, 50- och t.o.m. 60-talet.
Med tanke på frågeställningen i denna avhandling är det den på den
politiska arenan redovisade doktrinen som är intressant. Det har icke
synts varken nödvändigt eller arbetsekonomiskt försvarbart att granska
förhållandet mellan den för politikerna redovisade och den operativt tilllämpade doktrinen. Vissa iakttagelser rörande denna fråga kommer dock
att kunna göras.
När fackmännens militära program redovisas för politikerna sker det
vanligen i rent sakmilitära termer. Men det är inte detsamma som att
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programmet formulerats med hänsyn tagen uteslutande till den militära
arenans rationalitet. I min analysmodellligger antagandet att verklighetsbedömningar och mål (normativa moment) med avseende på både den
militära och den politiska arenan spelar en roll i de bakomliggande övervägandena. Men de politiska motiven och hänsynen till en bedömd politisk verklighet osynliggörs ofta när doktrinen till sist redovisas. Det
synes vara en av de mest spännande ansatserna i studiet av militära
program att söka avgöra vilka inslag i dem som är militärt och vilka som
är politiskt motiverade, att frilägga brytpunkterna mellan dessa två rationaliteter och fackmännens vånda, när de söker jämka dem samman till
den helhet som presenteras som 'sakkunskapens ståndpunkt'. 21 Denna
ansats ska här prövas. Huvudfrågeställningen när jag ska förklara flottans
agerande i pansarfartygsfrågan blir: vilka sakmilitära respektive politiska
verklighetsbedörimingar och mål låg bakom flottans ståndpunkter?

Doktrinförändring och rolluppfattning
Flottans handlande i pansarfartygsfrågan kommer också att betraktas
under ett annat perspektiv - doktrinförändringens. I den inom organisations- och kommunikationsteori utvecklade feed-backansatsen antas en
organisation få information om omvärlden genom att pröva en viss handlingslinje. Ett "kontinuerligt växelspel" förutsätts råda mellan beslut och
resultat, "där beslutet påverkar resultatet och detta i sin tur har inflytande på valet av handlingsalternativ i nästa tidsperiod" .22 En doktrin
som för till misslyckanden kommer enligt modellen att förändras.
N u är det väl känt att för att en väg ska föra till doktrinförändring måste
den ofta vara inte bara rejält törnbeströdd utan även lång. I anslutning till
forskning om hur människors tänkande utvecklas kan vi utgå ifrån att
aktörerna eftersträvar en form av inre ordning (balans och konsistens) i
sin idevärld. Nya rön, vilka synes stå i strid med rådande uppfattning, bär
alltså på förändringens frö. Emellertid tenderar man att i första hand söka
uppnå den inre ordningen genom att harmoniera nya fakta med den vedertagna uppfattningen. Därvid tillgrips, mer eller mindre intuitivt, vad
man kan kalla immuniseringsstrategier. Obehagliga fakta bortfiltreras,
fakta tolkas i ljuset av åsikter man vill ha bekräftade och den gällande
åskådningen justeras och kompletteras med nya hypoteser för att kunna
möta verklighetens utmaningar. Att immuniseringsstrategierna inte alltid
är framgångsrika inses inte med ens utan först efter lång tid. Förändringar
av tankemönster kan följaktligen ses som en "långsamt verkande återkopplingsprocess'' snarare än som en direkt följd av ny information i en
specifik situation. 23
Om detta gäller tänkande i allmänhet, tillkommer för militära doktriner
att de i motsats till de flesta civila inte kan ges en realistisk prövning i den
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vardagliga erfarenheten. I fredstid är det militära tänkandet inriktat på
framtiden, på att skapa rutiner kring de diffusa konturerna av det oväntade och onormala. Visserligen kan man tänka sig att t.ex. ny militär
teknik är av så uppenbart omvälvande betydelse, att den ger upphov till
doktrinförändringar utan att ha prövats i krig i någon större omfattning. 24
Atomvapnet är det bästa exemplet på det. Men det ligger i sakens natur
att betydelsen av många tekniska nyheter, även sådana som visar sig
revolutionerande när det kommer till kritan, är omtvistad så länge realistiska erfarenheter saknas.
I denna undersökning blir det av vikt att granska hur flottan värderade
erfarenheterna från första världskriget. Men bortsett från dessa utmärks
undersökningsperioden av att den snabba militärtekniska utvecklingen
diskuterades utan stöd av betydande sjökrigserfarenheter. Däremot fick
flottan kontinuerligt "realistiska erfarenheter från den politiska arenans
resurskonkurrens. I det avseendet befinner sig ju en militär organisation
i princip i samma situation som vilken civil organisation som helst.
Det synes inte långsökt att tänka sig att en militär organisation under
en fredsperiod inte finner övertygande militära skäl för en doktrinförändring, men att politikens skiftningar, t.ex. i form av budgetreduceringar,
frestar på den gällande doktrinen. En sådan situation ställer fackmännen
inför ett principiellt intressant problem: i vilken mån ska de vara beredda
att förändra sin doktrin av politiska skäl, i strid mot den sakmilitära
övertygelsen? Detta är ett problem, som rör vid den professionella expertrollens själva kärna. l sin laddning och betydelse kan det jämföras
med den vikt konflikten mellan sakpolitiska och strategiska mål har för ett
politiskt parti. Axel Hadenius skriver, med rätta, att sistnämnda konflikt
är den mest spännande typen av politiska målkonflikter. Hadenius renodlar två hållningar, med vilka politikerna kan hantera den. Den ena är att
lägga hela betoningen på den substantiella sidan - trohet mot "manifesten"- och hellre gå ut i den "politiska öknen" än att dagtinga med den
sakpolitiska övertygelsen. Den andra hållningen är att lägga huvudvikten
vid strategiska bedömningar och obesvärad av "dogmer" och sakpolitiska principer manövrera för att främja sina positionsintressen. Detta är
den s.k. realpolitiska eller pragmatiska hållningen. 25
Valet mellan att betona politikens innehåll eller de strategiska aspekterna är ett val mellan två olika dimensioner av det politiska tänkandet.
De militära fackmännens dilemma är däremot, hur expertisen, dvs. ett
icke-politiskt tänkande, ska kombineras med det politiska. Det är en fråga
om att förena två till sin natur olika tänkesätt och olika slags kriterier för
att skilja mellan rätt och fel. Som Samuel P. Huntington skriver: "The
criteria of military efficiency are limited, concrete, and relatively objective; the criteria of political wisdom are indefinite, ambiguous, and highly
subjective. Politics is an art, military science a profession. " 26
Med utgångspunkt i framför allt amerikansk tradition har Huntington
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renodlat två ideal, två uppfattningar om militärens roll. I det ena förordas
en "sammansmältning" (fusion) av det militära och det politiska. Förhållandet att varje militärt avgörande måste vila på vissa politiska antaganden antas innebära att inte bara politikerna utan även militären själv
måste göra sådana. De militära fackmännen ska således "integrate nonmilitary elements into their thinking". Det inskränkta, rent militära tänkandet fördöms. 27 Idealet kan drivas så långt, att det hävdas att kategorierna "political" och "military" över huvudtaget har blivit "sterile,
obsolete, and meaningless". 28
Som motpol till sammansmältningsteorin uppställer Huntington det
militära tänkandets renhet, dess frihet från politik, som ideal. Detta alternativ motsvarar hans egna värderingar. Huntington förutsätter att det
militära ska underordnas det politiska och att militären ska vägledas av
direktiv från statsmännen/politikerna. Samtidigt ska militären göra anspråk på en autonom sfär, inom vilken den spelar sin roll. Det är militärens uppgift att informera politikerna om vad som krävs för att ge staten
ett minimum av säkerhet. Den ska vidare ge sin bedömning av effekterna
av olika politiska vägval och genomföra de politiska besluten i vad avser
det militära försvaret. Fackmännen ska hela tiden göra sina bedömningar
från rent militära utgångspunkter. Om de själva väger in politiska hänsyn
korrumperar de det professionella tänkandet. 29
Det är uppenbart, att min analysmodell är en variant av teorin om en
kombination av sakmilitära och politiska utgångspunkter i fackmannatänkandet. 30 Huutingtons sistnämnda modell grundas däremot på antagandet att fackmännen är - eller i görligaste mån bör vara - aktörer på
endast en arena: den sakmilitära. Uppfattat som en verklighetstolkning
kan Huutingtons ideal således användas som en motpol och ett alternativ
till mitt analysschema.
Med dessa begreppsliga utgångspunkter blir det möjligt att undersöka
hur sjöofficerarna hanterade pansarfartygsfrågan. Vilken roll spelade
sakmilitära respektive politiska överväganden? Bekräftar fallstudien min
modell över fackmannatänkandet eller teorin om det rent militära tänkandet? Om det förstnämnda är fallet, hur kombinerade fackmännen de
militära utgångspunkterna med de politiska? Undersökningen kommer att
avse flottans handlande men också sjöofficerarnas subjektiva rolluppfattning, dvs. hur de tolkade och definierade sin egen roll i spänningen mellan
expertis och politik. Frågan är hur beredda fackmännen var att överge
militära ståndpunkter för att gå opinionen till mötes och vilken principiell
attityd de intog till att förena expertrollen med politiskt tänkande och
manövrerande.
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Att förklara organisationers handlande
Min analytiska ansats är alltså att studera flottans handlande i pansarfartygsfrågan i termer av aktörers mål och överväganden. Jag ska i det
följande komplettera och nyansera bilden av denna inriktning och diskutera några invändningar mot och alternativ till den.
Rationalitetspostulatet ges här en begränsad innebörd. Det är uppfyllt
om aktörers handlande kan förklaras med intentionsanalys. 31 Det förutsätter att aktörerna har en viss stadga och ordning i sina preferenser.
Forskare som arbetar med rationalistiska förklaringar gör ofta antagandet
att aktörerna förmår att rangordna sina preferenser på ett konsistent sätt.
Samtidigt utgår man ifrån att det inte finns någonbeslutsregel, som garanterar att individuella preferenser kan överföras till kollektiva beslut,
som är rationella i dellJla mening. Av dessa två antaganden följer att man,
för att kunna använda en rationalistisk förklaring i studiet av politiska
partiers handlande, måste anta att partierna kan reduceras till enskilda
aktörer. Den kollektiva aktören - partiet - uppträder i forskarens ögon
i form av "mer eller mindre representativa individaktörer" .32
Ä ven om man accepterar att en sådan förenkling av verkligheten i vissa
fall är fruktbar, kan man med goda skäl hävda att den i andra fall blir grovt
missvisande, eftersom kollektiva aktörer - partier, försvarsorganisationer, stater - inte generellt låter sig reduceras till enskilda aktörer. 33 I
många fall kan de enskilda aktörerna snarast uppfattas som låsta genom
och förmedlare av kollektivt träffade avgöranden.
Frågan är då hur en organisations handlande ska förklaras, om vi inte
vill tolka den i analogi med en enskild aktör ('flottan ansåg') eller anta att
den kan reduceras till ett mindre antal individaktörer. Den rationalistiska
modellen står inte helt handfallen inför detta problem. Inom den ryms
nämligen inte bara förklaringar i termer av en aktörs mål och plan, utan
även i termer av ett spel mellan flera aktörer. Med sistnämnda ansats blir
uppgiften att rekonstruera varje enskild aktörs mål och studera hur dragkampen mellan dem leder till ett visst resultat, som alltså är organisationens ställningstagande eller handlande. 34 I ett sådant fall kan man sålunda, i enlighet med det ovan sagda, inte förutsätta att den kollektive aktören förmår att konsistent rangordna sina preferenser. Om den
rationalistiska spelansatsen tillämpas på utvecklingen inom partierna undergrävs således möjligheterna att applicera den på interaktionen mellan
partierna. Det förtjänar vidare att påpekas, att i många fall när en forskare
söker lösa upp en stor organisation i ett "spelsystem" med olika parter
med olika mål, stannar han vid olika underorganisationer. 34a Naturligtvis
kvarstår då det principiella problemet att en kollektiv aktör tolkas i analogi med en individaktör.
Det ligger inom ramen för min forskningsansats att beakta möjligheten
av en spelförklaring till flottans handlande. Vid genomgången av mate18

rialet har jag dock funnit att det inte fanns olika skolor med var sin
doktrinuppfattning inom flottan under den aktuella tiden. Detta reducerar
spelansatsens möjligheter att tjäna som huvudförklaring. Likväl fanns det
självfallet en mängd meningsmotsättningar, och man kan tänka sig att det
ändå var fråga om olika parter som drog åt var sitt håll, kanske i över tid
skiftande konstellationer. Vi kommer att finna att källmaterialet verkligen
kastar - ett mer eller mindre klart - ljus över exempel på sådana situationer. Möjligheten till bidragande och i vissa fall alternativa förklaringar
öppnas. Min helhetsbedömning är dock, att det i detta fall ger bättre
utdelning att studera flottans handlande som en aktörs val än som ett
resultat av ett internt spel. Detta torde ha att göra med att flottans reella
alternativ i vissa lägen var ytterst få, men mitt konstaterande behöver
ändå inte i första hand uppfattas som en utsaga om verkligheten, men väl
om källmaterial~ts beskaffenhet.
Parentetiskt kan tilläggas, att vad gäller riksdagens beslut om sjöförsvarspolitiken ligger det däremot i öppen dag att olika parter drog åt olika
håll, nämligen försvars- och vapengrenarna samt riksdagspartierna. Det
kommer i flera fall att visa sig givande att tolka det fattade beslutet som
ett resultat snarare än som ett val.
Ä ven med spelansatsen konstrueras förklaringen med aktörers mål och
motiv som byggstenar. Det är uppenbart att även i detta ligger en förenkling. En organisation består ju inte bara av människor med åsikter.
Den består även av en hierarki av beslutande organ med varierande
inflytande, av byråkratiska rutiner, av inövade sätt att förbereda beslut
osv. Det är ju tänkbart att sådana faktorer direkt bidrar till att forma en
organisations handlande. En förklaring som tar fasta på detta är ickerationalistisk i det att, som Bo Lindensjö skriver, "politikens specifika
strukturer, mönster och processer tillskrivs en egenvikt''. 35 I sin studie av
Kubakrisen 1962 prövade Graham Allison en förklaring av denna typ,
kallad "organizational process". Han visade att vilket motiv man än
antar låg bakom det sovjetiska beslutet att placera strategiska kärnvapenmissiler på Kuba, så kan man peka på ett eller flera betydande inslag
i det sätt operationen genomfördes på, som synes oförenligt med det
antagna motivet. En väsentlig förklaring till detta är, att många inslag i
denna stora fåttoperation helt enkelt inte kan föras tillbaka till ett motiv
hos någon av de centrala beslutsfattarna, utan snarare förklaras av administrativa rutiner som de inblandade organisationerna kanske haft i
årtionden? 6
Nu är genomförandet av fältoperationer med många organisationer och
kanske tusentals individer inblandade en sak, ställningstagande till strategiska problem en annan. Den senare typen av frågor, de må gälla igångsättande av militära operationer eller val av materiel för morgondagens
flotta, kontrolleras vanligen av en mindre krets beslutsfattare. Icke desto
mindre kan organisatoriska mönsters "egenvikt" tänkas påverkaförut19

sättningarna för beslutsfattandet på ett sätt som får återverkan på sakinnehållet. En organisations hierarki, dess utbildning, planeringsarbetets
uppläggning och beroende av befintlig materiel, befordringsprinciper, inbyggda 'repressalier' mot avvikande meningar osv. kan bidra till att förklara vilka ideer som dominerar och präglar de fattade besluten. I detta
fall vore en sådan förklaring inriktad på det marina tänkandets organisatoriska och andra interna förutsättningar, snarare än på aktörernas mål
och motiv, dvs. tänkandet som sådant. Jag kommer inte att systematiskt
pröva denna förklaringstyp, men ändå göra vissa iakttagelser och reflektioner i den riktningen.
Om man, med Leif Lewin, väljer att beteckna alla icke-rationalistiska
förklaringar som strukturella, 37 hör således den senast diskuterade förklaringen till den strukturella kategorin. Till denna hör också vad vi kan
kalla "det orsaksinriktade omgivningsperspektivet" .38 Ekonomiska, politiska, kulturella och andra yttre förhållanden uppfattas i detta som direkta orsaker till en organisations handlande. De 'val' en organisation
träffar ses som endast uttryck för dessa strukturella förhållanden. I realiteten antas organisationen således befinna sig i en tvångssituation.
Det synes mig uppenbart, att denna strukturella ansats inte är lämpad
som huvudförklaring i det här aktuella fallet (medan jag är övertygad om
att den i andra studier av politik - huvudfrågan behöver inte vara att
förklara organisationers handlande - kan vara mera fruktbar än en rationalistisk förklaring). Jag kommer att studera de yttre, strukturella förhållandena från två synpunkter, vilka ligger inom ramen för den rationalistiska ansatsen: dels för att själv ta ställning till hur stort manöverutrymme aktörerna egentligen hade och sålunda rekonstruera deras
alternativ, dels för att ta reda på hur aktörerna bedömde och drog slutsatser av de strukturella förutsättningarna.
Slutligen ska sägas, att även om den här anförda distinktionen mellan
rationalistisk och icke-rationalistisk förklaring är den mest vedertagna, så
är den inte allenarådande. I senare års svenska samhällsvetenskapliga
litteratur finns exempel som understryker detta. 39

Pansarfartygsfrågan 1918-1939
tre beslutsomgångar
Som kommer att framgå, var pansarfartygsfrågan inte ett avslutat kapitel
1939. Ur synpunkten av det generella problem som intresserar mig har det
likväl inte funnits något egentligt skäl att vidga undersökningen till att
även omfatta tiden för det andra världskriget. Genom att studien begränsats till åren 1918-1939 kan problemställningen på ett fruktbart sätt renodlas till att avse hur fackmännen sökte sammanjämka militär och politisk
rationalitet under fredsförhållanden. Om man applicerade min analysmo-
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dell på samma problem under tiden 1939-1945 skulle man finna att de
konkreta förutsättningarna för de två rationaliteterna i mångt och mycket
var annorlunda, och därmed också de avväganden och hänsynstaganden
fackmännen hade att göra. De ekonomiska begränsningarna förlorade i
betydelse, brist på råvaror blev en central faktor, behovet av snabba
försvarsförstärkningar en överordnad synpunkt40 och nu fanns plötsligt
ett övermått av realistiska militära erfarenheter. Hur allt detta inverkade
på flottans doktrin och ståndpunkter i pansarfartygsfrågan är en annan
historia, som förtjänar att göras till föremål för en ingående undersökning.
Det kan vara lämpligt att redan nu i all korthet ge läsaren en översikt
över vad som tilldrog sig i pansarfartygsfrågan under mellankrigstiden.
Det politiska skeendet kan indelas i tre skeden.
l. 1919-1927. 1925 års försvarsbeslut förbereddes av försvarsrevisionen (1919-1923). 1919-1921 arbetade även en marinberedning. De i
försvarsbeslutet obesvarade frågorna om flottpolitiken avgjordes i 1927
års flottplan, förberedd av 1925 års flottkommitte (1925-1926).
2. 1930-1936. 1936 års försvarsbeslut förbereddes av 1930 års försvarskommission (1930-1935), vilken i sin tur föregicks av den s.k. åkermanska utredningen (1929-1930).
3. 1936-1939. 1939 års beslut i pansarfartygsfrågan förbereddes av
marinchefen de Champs' typutredning (1936-1937) och försvarsstabschefen Thörnells prövning (1937-1938).
Varje skede kan betraktas som en beslutsomgång. Inför varje omgång
hade flottan att värdera de militära och politiska förutsättningarna och
presentera sitt bud i någon form av doktrinredovisning för politikerna.
Utfallet av det politiska spelet i en omgång var en av de förutsättningar
som måste tas i beaktande när flottan formade sitt program inför nästa.
Framställningen av den empiriska undersökningen ansluter till detta
politiska skeende och är således kronologisk. Samtidigt studeras olika
tematiska aspekter i kapitlens delundersökningar. Detta framställningssätt synes passa undersökningens syften. A v pedagogiska skäl har jag
delat upp analysen av den första beslutsomgången i två kapitel, de följande två ägnas vardera ett.

Svensk försvarshistoria
Svensk försvarshistoria under den studerade tiden är, som bekant, långtifrån ett jungfruligt forskningsområde. Från det jag inledde mitt arbete
har jag knutit an till framför andra Klaus-Richard Böhmes41 och Arvid
Cronenbergs42 forskningar. De bägge författarna, som specialstuderat
flygvapnet respektive armen, har redovisat resultat rörande doktrinutveckling, materielpolitik och det försvarspolitiska spelet, som både påverkat min egen forskningsinriktning och tolkningen av mina resultat
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samt gett mig en bild av det större försvarssammanhang flottfrågorna bör
ses i.
Någon motsvarande undersökning av mellankrigstidens marinhistoria
har tidigare inte gjorts. Jag vill dock i sammanhanget framhålla betydelsen
av Jan Gletes arbete om den svenska kustförsvarsdoktrinen under ett
tidigare skede - 1850-1880. 43 Gletes klargörande analys av pansarfartygstraditionens rötter och tidiga skede har betytt mycket för min förståelse av dess vidare utveckling. Jan Olofsson har gått igenom turerna i
fråga om pansarfartygstypen, framför allt för tiden efter 1936 års försvarsbeslut.44 Hans uppsats publicerades efter attjag redan avslutat mitt
arbete i arkiven. Den har varit värdefull som en komplettering av mitt
material. A v betydelse har även Anders Sandströms studie av F-båtsstriden 1906-1909 varit. 45 Vidare har jag fått inblick i flottans verksamhet, organisation och bedömning av pansarfartygseran genom Folke Wedins historik över marinförvaltningen46 samt viss officiös historieskrivning: Svenska flottans historia47 och Klart skepp: Boken om Sverigeskeppen.48
Militära doktriner bygger på kunskaper och teorier som till sin natur är
universella. Det har därför varit fruktbart att betrakta den svenska flottans doktrinutveckling i ett internationellt perspektiv. Litteratur rörande
ideutvecklingen i såväl stormakter som vissa Sverige närbelägna småstater har använts. Jag refererar till den i framställningen.

Flottans personal och organisation. 49 Källmaterialet.
I undersökningen av den doktrin flottans ledning redovisade för politikerna kommer vi att möta en mindre krets officerare, utvalda att föra
vapnets talan. Beträffande den interna doktrindebatten är däremot i princip alla officerare intressanta. De kan som kollektiv betraktas som doktrinens bärare. De skolades i den, bedrev sitt praktiska arbete med den
som utgångspunkt och försvarade flottans synsätt utåt. Alla var i någon
mening förvaltare av en gemensam intellektuell egendom.
För en nutida iakttagare är det lätt att gå vilse i mellankrigstidens
marina organisation. Det är därför angeläget att precisera vilka personalkategorier, myndigheter och chefer vi kommer att möta i egenskap av
doktrinens officiella presentatörer eller dess bärare i vid mening. Inom
flottan kommer endast officerskåren att studeras. 50 Flottans officerskår
var en av försvarsgrenens - marinens - fem kårer med personal av
officers rang eller motsvarande civilmilitär tjänsteklass Y Kåren räknade
enligt 1925 års försvarsbeslut 304 officerare, vilket var en viss minskning
jämfört med tidigare. 51 a Knappt 50 var underlöjtnanter och fänrikar. Dessa spelade i stort sett ingen registrerbar roll i de sammanhang som här
undersöks. Av de 100 löjtnanterna kommer endast enstaka att figurera.
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Huvudaktörerna återfinns bland de drygt 150 officerare som hade högre
tjänstegrader, nedifrån och upp: kaptener (111), kommendörkaptener av
andra (18) och första (17) graden, kommendörer (sju) samt flaggmän
(fem). Flaggman var en gemensam benämning för amiral, viceamiral och
konteramiral. De viktigaste chefsposterna innehades av denna officerskategori.
Av övriga personalkårer inom marinen spelade framför allt mariningenjörerna (48) en intressant roll genom att samverka intimt med flottans
officerare i utvecklingen av nya fartygstyper. Däremot kan vi i stort sett
bortse från marinintendentur- och marinläkarkåren samt officerama vid
kustartilleriet. Blott undantagsvis förekommer någon ur dessa kategorier
som medverkande i sjöofficerarnas debatt och propagandaverksamheL
Att det inom kustartilleriet fanns en till flottans doktrin kritisk åsiktsriktning kommer aU framgå, men ska inte studeras närmare. De aktörer vi
möter från flottan och för marinen gemensamma personalkårer kom således ur en liten krets - inalles cirka 200 personer (300 med löjtnanterna).
Vilken var då flottans ledning under den aktuella tiden? Besynnerligt
som det kan förefalla, kan frågan inte ges ett entydigt svar ens i formellt
avseende. Efter den stora departementalreformen 1840 omhänderhades
sjöförsvarets angelägenheter av ett sjöförsvarsdepartement under ledning
av ett statsråd. När sjöministern var fackman, vilket han borde vara enligt
militära ideal, var han samtidigt sjöförsvarets främste målsman. Sjö- och
tantförsvarsdepartementen sammanslogs till försvarsdepartementet i en
ny reform 1920. Sjöförsvaret motsatte sig förändringen. Man fruktade att
få sina intressen undertryckta, om man miste sin egen företrädare vid
'konungens rådsbord'.
Reformen år 1920 innebar samtidigt att sjöförsvaret miste den enda
befattning som kunde fungera som sammanhållande och ledande spets.
Under större delen av mellankrigstiden fanns inom marinen ett stort antal
myndigheter, vilka alla stod direkt under Kungl. Maj:t och var mer eller
mindre sidoordnade. Enligt marinens reglemente utgjordes den s.k. marinens överstyrelse52 1920 av marinförvaltningen, chefen för marinstaben, högste befälhavaren över kustflottan, inspektören för undervattensbåtsvapnet, chefen för marinens flygväsende, marinöverdirektören, marinöverintendenten, marinöverläkaren samt chefen för kustartilleriet.
Överstyrelsen var i praktiken inte ett fungerande ledningsorgan utan det
var fråga om nio självständiga myndigheter, vilka samarbetade i mån av
behov och förmåga. Därtill kom ytterligare myndigheter, som lydde direkt under Kungl. Maj:t men inte hörde till överstyrelsen, bland andra
befälhavande amiralen i Karlskrona, stationsbefälhavaren i Stockholm
samt cheferna för sjökrigshögskolan respektive sjökrigsskolan.
Det var främst marinförvaltningen och marinstaben som ansvarade för
sjöförsvaret i dess helhet. Marinförvaltningen var ett centralt ämbetsverk, som i tekniskt och ekonomiskt avseende utövade den högsta upp23

sikten över och ledningen av sjöförsvaret. Däri innefattades utarbetande
av förslag till nya fartygstyper och fastställande av förslag till huvudritningar. Marinstaben hade bland annat att uppgöra planer för sjöstridskrafternas användande i krig, att följa personalens utbildning och övning
samt att inhämta och sammanställa underrättelser om sjökrigsväsendet i
utlandet. Trots att de två myndigheternas ansvarsområden rörde hela
marinen är det inte missvisande att säga att de representerade flottans
synpunkter. I kraft av överlägsen numerär, traditionen och den vedertagna doktrinen dominerade flottans officerare inom försvarsgrenen och
angav tonen i nämnda myndigheter. Det var i första hand dessa som
redovisade doktrinen för politikerna, varför de står i fokus i undersökningen av den doktrin som gällde.
I viss mån kommer jag också att uppmärksamma uttalanden m.m. från
högste befälhavaren ö"er kustflottan. 52a Sjöstridskrafterna bestod av lokalförsvarsstyrkor, avsedda att verka inom vissa skärgårdsavsnitt och
hamnområden, samt kustflottan - den viktigaste delen. Kustflottan var
en rörlig kraftgrupp med uppgift att möta fientliga företag utmed landets
hela kust. Kustflottans övningar var en viktig utgångspunkt i diskussionen om behovet av nya fartyg, dess högste befälhavare deltog i flera
viktiga överläggningar om flottans ståndpunkt tillsammans med cheferna
för marinförvaltningen respektive marinstaben.
Nämnda tre chefer var alla flaggmän, vilket understryker att de myndigheter de företrädde var primi inter pares i överstyrelsen - övriga två
flaggmän tillhörde inte denna utan förde befälet i Karlskrona respektive
Stockholm.
Marinöverdirektören var chef för mariningenjörskåren och tillika för
marinförvaltningens ingenjöravdelning. Denna arbetade med projekt till
nya fartyg. Marinöverdirektören eller hans underlydande var självklara
deltagare i den interna debatt vi ska följa, liksom i viss redovisning av
doktrinen. Jag kommer att ägna dem vederbörlig uppmärksamhet utan att
för den skull syfta till att kartlägga opinionen inom mariningenjörskåren
som sådan.
Sammanfattningsvis avser jag med begreppet flottans ledning i första
hand marinstaben och marinförvaltningen. Flottans doktrin är de uppfattningar som var förankrade inom dessa två myndigheter, dvs. som
gillades av respektive högsta chef. Det förblir en öppen fråga hur andra
marina myndigheter ställde sig. 53 De organisatoriska förhållandena förändrades 1937 genom att flottan fick en ny högsta ledning - chefen för
marinen - som genast fick en central roll i flottans doktrinredovisning.
Källmaterialet rörande flottans doktrin kan delas in i tre grupper.
l. Auktoritativa redovisningar av doktrinen, vanligen i samband med
förberedelser av riksdagsbeslut: olika former av utredningar och föredragningar, remissyttranden och petitor.
2. Offentlig propaganda och debatt, framställningar riktade till den
24

intresserade allmänheten: Tidskrift i sjöväsendet (utgiven av Kungl. Örlogsmannasällskapet), tidningen Vår flotta (utgiven av föreningen Sveriges flotta), broschyrer, böcker.
3. Flottans och enskilt material från interna, förtroliga överläggningar,
vilket presenteras närmare nedan.
Flottans doktrin kommer att rekonstrueras ur den första ~aterialgrup
pen. Dessa dokument torde ofta i varierande grad ha varit kollektivt
framarbetade. Att de är representativa för myndigheten/högste chefen
anges ibland genom undertecknandet. I andra fall är det fråga om underutredningar eller föredragningar inför försvarsutredningar, för vilka officerare av lägre rang, verksamma i första hand inom marinstaben eller
marinförvaltningen, ansvarade. Detta material ger ofta den utförligaste
presentationen av doktrinen och är oundgängligt i denna studie. Frågan
om dess representativitet är dock inte oproblematisk. Avgörande för min
bedömning är att nämnda officerares uppgift ofta var att framlägga flottans doktrin i den formella politiska beslutandeprocessen. Man kan utgå
från att den högste chefens intentioner i stort sett följdes - vi kommer att
finna att flottans officerskår vinnlade sig om ett lojalt uppträdande utåt;
samtidigt kan utrymme ha funnits för personligt tyckande. Problem rörande materialets representativitet kommenteras allteftersom de aktualiseras.
För inläggen i den offentliga propagandan och debatten stod i regel
enskilda officerare som ansvariga. En hel del av detta material torde ha
varit sanktionerat av höga befattningshavare. Samtidigt kan man anta att
svängrummet för privata initiativ och enskilt tyckande var större än i
samband med auktoritativa redovisningar av doktrinen. De källkritiska
problemen vore större om man skulle rekonstruera en doktrin representativ för flottans ledning ur materialgrupp 2. Därmed inte sagt att man kan
bortse från detta material. Ideer och argument framförda i den offentliga
debatten kan komplettera bilden av vad som - med ett vitt begrepp - kan
kallas dåtidens marina tänkande. Där kan ha funnits föreställningar som
- även om de inte direkt upptogs i den redovisade doktrinen - bör
tillmätas vikt vid tolkningen av den intellektuella miljö, inom vilken doktrinen utvecklades. Dessutom finns i detta material kommentarer till den
försvarspolitiska utvecklingen. Jag kommer således att använda mig av
materialgrupp 2, men endast selektivt. Syftet är inte att kartlägga den
offentliga propagandan och debatten som sådan.
På grund av brist på källmaterial är forskaren ofta hänvisad till att
hypotetiskt sluta sig till aktörers motiv genom att tolka deras offentligt
framförda motiveringar och deras handlande. I detta fall är det dock
möjligt att i betydande omfattning ta del av aktöremas förtroliga diskussioner. Myndighetsprotokoll, promemorior, privatbrev, dagboksanteckningar, utrednings- och arbetspapper, stolpar och stödanteckningar m.m.
har stått till mitt förfogande. Att materialet ger en jämförelsevis god
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inblick i de resonemang som låg 'bakom' aktörernas agerande har varit av
avgörande betydelse för min forskningsstrategi.
Naturligtvis återger det bevarade skriftliga materialet alltid bara fragment av de förda diskussionerna. Samtidigt är det i detta fall så omfattande att genomgången med nödvändighet måst bli selektiv. Arkivens
beskaffenhet gör också att slumpen påtagligt fått ett finger med i spelet,
mer än en gång har viktiga dokument påträffats där jag från böljan minst
anat det. Det är således av flera skäl uteslutet att ge vare sig en täckande
eller en i någon säkerställd mening representativ bild av hela den förtroliga debatt som aktörerna förde. Men materialet är tillräckligt för att man
ska kunna rekonstruera hur problemen formulerades, vilka alternativ som
dryftades och vad slags argument som togs i bruk i bestämda fora och
sammanhang. Det blir en fråga om att med hjälp av olika pusselbitar och
fragment rekonstruera: en i görligaste mån trovärdig bild.
Av särskild betydelse för mitt arbete har varit att det inom flottans
officerskår under hela den aktuella tiden verkade en hemlig diskussionsklubb - Föreningen för flottans framåtförande (FFF) - på vars sammankomster ett idag tillgängligt diskussionsprotokoll fördes. 54 Trots att
detta bara utgör en liten del av det i undersökningen använda källmaterialet, motiverar dess speciella karaktär en utförligare kommentar. FFF,
med en föregångare i sällskapet Skuld (1882-1902), bildades 1904 och
ersattes 1948 av flottans diskussionsklubb. Av protokollen framgår att
FFF genom utredningar och diskussioner sökte vinna klarhet i vitala
frågor som rörde sjöförsvaret, alltifrån pansarfartygstyper till officersrekrytering och utbildning. Samtidigt sökte man genom olika former av
opinionsbildning påverka uppfattningen såväl inom vapnet som hos politiker och en bredare allmänhet. 5 5 Skuld var ett icke-hemligt men slutet
sällskap med stränga bestämmelser för inval. Vilka bevekelsegrunder
man hade för att hemlighålla FFF har jag icke sökt penetrera. Försvarsgrenskonkurrensen och en skepsis visavi de politiska partierna torde höra
till motivbilden. Noteras kan att motsvarigheter fanns även inom andra
länders krigsmakter. När FFF lades ned 1948 och verksamheten gavs ny
form var huvudsyftet att komma bort från den hemliga karaktären. 56
Föreningen var öppen för officerare ur flottan och de för marinen
gemensamma personalkårerna (således inte för kustartilleriets officerare). Medan Skuld framför allt var löjtnanternas förening dominerade kaptener och kommendörkaptener i antal på FFF: s sammanträden. Dessa två
officerskategorier är viktiga i denna undersökning. Ett antal kaptener var
verksamma inom marinförvaltningens och marinstabens avdelningar,
cheferna för dessa var i regel kommendörkaptener; personal från de två
myndigheterna deltog regelmässigt i FFF:s diskussioner. Även vissa officerare av lägre grad - löjtnanter - och högre - kommendörer - var
aktiva. Däremot bjöd traditionen att man drog sig ur föreningens arbete
vid befordran till flaggman. 57
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FFF var stockholmsbaserad. På grund av officerarnas rotation hade
man dock även medlemmar vid Karlskrona örlogsstation, där för övrigt
ett (icke-hemligt) officerssällskap fanns, som möjligen bedrev en liknande
verksamhet som FFF. FFF samlade en icke föraktlig del av flottan.
Under tiden 1904-1945 invaldes 242 medlemmar, alla kategorier medräknade. Enstaka uteslutningar och avsägelser förekom, möjligen ströks
också en del medlemmar på grund av passivitet. År 1935 uppgavs att cirka
75 sjöofficerare var medlemmar, 21 mariningenjörer hade under någon tid
tillhört föreningen. Endast någon enstaka marinintendent respektive marinläkare var medlem. Ett närvarotal på 25 per sammanträde var vanligt,
det varierade i stort sett mellan 10 och 45. Föreningen leddes av en
styrelse (ordförande, vice-ordförande, sekreterare), vald för ett år. Under
sommarhalvåret, när flottans övningar var som mest intensiva, 58 sammanträdde man icke. Verksamhetsåret inleddes i oktober eller november
och pågick till mars eller april (någon gång maj). Vissa år sammanträdde
man en gång i månaden, andra mera sällan.
Närvaro- och sammanträdesfrekvensen visar att många satte stort värde på föreningen. Den var en samlingspunkt där man över myndighetsgränser förtroligt kunde diskutera allehanda problem och enas om ståndpunkter. FFF:s protokoll ger forskaren goda möjligheter att kontinuerligt
följa hur åsikter och stämningar utvecklades inom en rätt stor och betydelsefull del av sjöofficerskåren. Protokollet är i regel utförligt, fört inlägg
för inlägg. Meningsmotsättningar redovisas på ett - som det synes obeslöjat sätt. På vaije sammanträde behandladesjustering av föregående
mötes protokoll. I vissa fall anges att detta upplästes och justerades, i
andra fall delegerades frågan till en eller flera ur styrelsen.
Protokollet har en viktig begränsning. Föreningens hemliga karaktär
uppfattades, naturligt nog, som en känslig fråga. Viss intern kritik häremot fanns, och några gånger togs problemet upp till förnyad prövning
utan att det resulterade i något nytt. I samband med det framkom att ett
syfte med protokollet var att kunna dokumentera verksamheten om föreningens existens skulle röjas. 59 Detta innebär naturligtvis att man icke
nedtecknade sådant som till vaije pris skulle hemlighållas. Då och då
anges att en icke protokollförd punkt avhandlats, ibland med angivande
av ämnesrubrik, ibland inte ens det. Bland i detta sammanhang nämnda
ämnen förekommer förtrolig underhandsinformation från arbetet i en försvarsutredning eller ett försvarsutskott i riksdagen. 60
Det är omöjligt att göra sig en bild av hur mycket som på detta sätt
utelämnats. Av allt att döma ger dock protokollet en god bild av den mera
principiella diskussionen om pansarfartygen. Det framstår sålunda som
synnerligen användbart i denna studie.
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2. PANSARFARTYGSFRÅGAN I
STÖPSLEVEN
Inlednilig
Undersökningsperiodens början sammanfaller med ett dramatiskt militärt
och politiskt skeende. Ett världskrig gick mot sitt slut och skapade nya
maktförhållanden mellan stormakterna. I Sverige fullbordades den demokratiska parlamentarismens genombrott. De militära och politiska förutsättningarna för den svenska pansarfartygspolitiken hade förändrats
radikalt sedan flottan senast - åren innan kriget bröt ut - tog ställning till
den. Det låg därför nära till hands att kritiskt nagelfara vedertagna uppfattningar.
I detta kapitel ska vi studera hur flottans ståndpunkter i pansarfartygsfrågan utvecklades fram till20-talets mitt, då dess uppfattning stadgades.
Kapitlet är upplagt så, att jag först analyserar det nya militära och politiska läget och därefter penetrerar hur flottan bedömde detta när den drog
slutsatser beträffande pansarfartygsfrågan.
,
Ur vissa synpunkter vore den naturliga startpunkten för undersökningen inte 1918 utan snarare 1905. Det var nämligen efter unionsupplösningen som den svenska flottan inledde diskussioner om en ny, avsevärt
större pansarfartygstyp, diskussioner som till sist födde förslaget F, i
färdigt skick den s.k. Sverige-typen, som stod i centrum för debatten
under större delen av pansarfartygserans slutskede. Det hade varit en
märklig forskningsstrategi, att genomföra denna studie utan att beakta
tiden 1905-1914. Dock visade det sig, trots förekomsten av vissa goda,
men mera begränsade studier, att en övergripande bearbetning av hela
den s.k. F-båtsstriden saknas. Jag har inte sett någon annan råd än att
själv söka åstadkomma en sådan analys, i omfång och inriktning självfallet lämpad efter vad som bäst gagnar denna avhandling. Resultatet
presenteras i ett inledande avsnitt, i vilket jag också anför vissa övergripande synpunkter på slagskeppens och pansarfartygens epok i sjökrigets
historia.

Svensk flottdoktrin - några inledande iakttagelser
Den sjöförsvarsdoktrin som låg till grund för pansarfartygsepoken formulerades på 1870-talet. 1 Man utgick från den sedan 1809 förhärskande
uppfattningen att sjöinvasion från en militärt överlägsen stormakt - i
första hand Ryssland - var ett första rangens hot mot Sverige. Som Jan
Glete visat var doktrinen inriktad på anfall mot transportflottan och po28

sitionsförsvar. I närheten av egen kust skulle flottan gå till taktisk offensiv
mot angriparen, ta sig förbi konvojerande fartyg och slå ut så många
transportfartyg som möjligt. Glete understryker att ambitionsnivån var
begränsad. T.ex. ingick raider mot fiendens kust och normala sjöfart inte
i doktrinen.
I princip var denna inte bunden till en viss typ av materiel. Motangreppen kunde utföras av torpedfartyg och/eller olika typer av artillerifartyg. Man valde lösningen pansarfartyg med grovt artilleri som primärvapen, torpedfartyg som viktigt sekundärvapen. 2
Den svenska doktrinens särart framgår om man ser den i internationellt
sammanhang. Kring sekelskiftet dominerades de ledande sjömakternas
marina tänkande av vad vi kan kalla den gamla skolan (dess motsats den unga skolan - skajag beröra senare). Alfred Thayer Mahan (18401914) var dess pmtalfigur. Man höll fast vid det traditionella målet att
upprätta sjöherravälde genom avgörande sjöslag eller blockad av fienden,
dvs. doktrinen var strategiskt offensiv. Mahan förkunnade att kommunikationslinjerna var den sjömilitära strategins viktigaste element. Att
vinna makt till sjöss innebar att säkra egna och avbryta fiendens förbindelser. Krigföringen skulle inriktas mot fiendens organiserade styrka hans örlogsflotta. Man utgick vidare från en evolutionär syn på övergången från seglets till ångans och stålets tidevarv. Slagskeppet var det
gamla linjeskeppets arvtagare och artilleriet alltfort sjökrigets dominerande vapen. I centrala avseenden ansågs med andra ord mångsekellång
kontinuitet råda. 3
Den svenska flottan delade i mycket den gamla skolans synsätt. Men
på grund av sin underlägsenhet visavi den tänkta huvudmotståndaren var
den hänvisad till strategisk defensiv. Under pansarfartygsepokens första
skede ingick inte strategisk offensiv i doktrinen. Målet var sålunda inte att
erövra kontrollen över sjön utan blott att bestrida fiendens fria utnyttjande av den. I invasionsförsvaret riktades slagen därvid naturligen
främst mot transportflottan, inte mot örlogsflottan.
Samtidigt mättes hela tiden svenska örlogsfartygs egenskaper mot andra stridsfartygs. Pansarfartygens värde ansågs framför allt avgöras av hur
de stod i förhållande till andra artillerifartyg. Kalibern var det bästa grova
måttet på kanonens slagkraft. 4 Olika kaliber gav olika skottvidd, granatstorlek och genomträngningskraft. 5 Det var brukligt att indela fartygsartilleriet i tre grupper: lätt (under 12 cm kaliber)- medelsvårt (12-20 cm)
- svårt (över 20 cm). 6 De artilleribärande fartygen klassindelades på
motsvarande sätt: svår huvudbestyckning - slagskepp, medelsvår- lätta
kryssare, lätt (eller medelsvår, men då närmare den undre än den övre
gränsen) - jagare. 7
Artillerifartygen kan sägas ha bildat en hierarki, eftersom deras kraftordning i princip stod i direkt proportion till huvudbestyckningens kaliber
och därmed också till deplacementet. En lätt kryssare kunde normalt inte
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göra sig gällande mot ett slagskepp och en jagare inte mot en lätt kryssare.
Den marina artillerikrigföringens grundregel var med andra ord att försteg i storlek blev till överlägsenhet i strid.
Stormakternas flottrustningar efter sekelskiftet, i synnerhet den anglatyska tävlan, drev fram en rastlös utveckling av slagskeppen - då de
dyraste och mest komplicerade krigsmaskiner människan någonsin tillverkat. Den av England 1905 stapellagda Dreadnought bildade epok.
Antalet svåra kanoner mer än fördubblades, farten ökade. Under en dryg
tioårsperiod fördubblades slagskeppens storlek. Och snart kom ännu
större typer.
Tablå l. Tre generationer slagskepp 8

1870-talet till sekelskiftet
2-4 tunga kanoner, blandad uppsättning lättare kanoner 12-18 knop,
10 000-17 000 ton

Cirka 1905-1912 (Dreadnought-eran inleds)
10-12 tunga kanoner (ca 30 cm kaliber), sekundärartilleriet i vissa fall
avsevärt reducerat, i andra fall betydande
Ca 20 knop, 15 000-25 000 ton

Cirka 1912-1927
8-12 tunga kanoner (30-40 cm kaliber), sekundärartilleriet betydande
20-25 knop, 25000-34000 ton
Om vi går över till den svenskaF-båtsstriden 1910-1914, kan vi först
notera att såväl typens anhängare, flottans män stödda framför allt av
högern, som dess kritiker, liberaler och socialdemokrater, var överens
om den grundläggande sjöförsvarsdoktrin jag berört ovan. Konflikten
gällde materielen och hur flottan skulle operera. Dock fanns inom flottan
även ansatser till ambitioner utöver nämnda doktrin. När Wilhelm Dyrssen, då en av flottans viktigaste chefspersoner, efter unionsupplösningen
initierade diskussionen om en ny, större pansarfartygstyp, förknippades
det behovet uttryckligen med ett krigsfall Norge. Den svenska flottan
förutsattes ta kontrollen över norska farvatten. strategisk offensiv togs
med andra ord upp i flottans doktrindiskussion. 8 a Likväl motiverades
F-typen i första hand utifrån den strategiska defensiven.
Allmänt sett är det för mindre men högt utvecklade stater naturligt att
söka hålla sitt försvar med vapen av god internationell klass. Att man
totalt sett är vida underlägsen stormakterna innebär inte nödvändigtvis
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att man behöver vara det med avseende på enskilda vapentyper. För att
nämna ett exempel, var det för den svenska flottan efter första världskriget en - alls icke orealistisk - strävan att utveckla en jagartyp som väl
kunde mäta sig med tänkbara motståndaresjagare. 9 Beträffande pansrade
artillerifartyg var det dock av ekonomiska skäl uteslutet för Sverige att
konkurrera med stormakterna. Landets enda chans att föra svårt artilleri
till sjöss var medelst pansarfartyg - lilleputtslagskepp. Dessa hade klart
större eldkraft än jagare och lätta kryssare och var samtidigt avgjort
långsammare. Den svåra frågan var hur de skulle stå i förhållande till de
riktiga slagskeppen.
Grundtanken bakom F-konstruktionen var att pansarfartygen, trots
underlägsenheten, i vissa avseenden skulle vara jämbördiga med dessa.
Strävan var att tvinga en angripare att trygga överskeppningen med slagskepp, vilka då kom inom räckhåll för svenska minor och torpeder. Pausarfartygen måste följaktligen omöjliggöra för lätta fartyg att skydda
transportflottan, vilket förutsatte uppträdande både i och utanför skärgårdarna och i öppen sjö utanför icke-skärgårdsklädd kust. skärgårdsbundna pansarfartyg kunde visserligen sätta lås på viktiga områden, men
inte ingripa på från basområdena avlägset belägna öppna kustavsnitt.
De sjögående pansarfartygen löpte stor risk att möta slagskepp. De
måste därför vara snabbare än dessa, vilka ju var starkare. Samtidigt
räknade man med att träffningar med fiendens starkaste fartyg inte helt
gick att undvika. Pansarfartygen behövde sålunda svåra kanoner som i
effekt kunde mäta sig med slagskeppens (om än i betydligt mindre antal)
samt gott pansarskydd. Hade den svenska flottan sådana fartyg i tillräcklig mängd, kunde den i princip framtvinga insats av slagskepp och därmed
röra vid den internationella marina maktbalansens fundament. En svensk
flotta utan svårt artilleri kunde stormakten däremot neutralisera med egna
jagare och kryssare, antagligen tillgängliga i stort antal, samt med äldre
pansarfartyg och kanonbåtar.
Detta var en teori om hur flottans marginalvärde och krigsavhållande
förmåga skulle höjas, en politisk-strategisk maktfaktortanke. Skickligt
utnyttjades det faktum att stormakterna rustade mot varandra, ej mot
Sverige. Genom att placeras i luckan mellan lätta kryssare och slagskepp
- starkare än de snabbare, snabbare än de starkare - skräddarsyddes
pansarfartygen för att neutralisera större delen av en stormaktsflotta och
framtvinga oproportionerligt stora insatser vid ett angrepp. Och med en
spetsegenskap gentemot varje annan artillerifartygsklass kunde de - hela
tiden i princip - antingen slå eller undfly motståndaren. Till det kom
kravet på svårt artilleri av en kaliber jämförbar med slagskeppens.
På papperet framstod uppläggningen som smått genial, enkel men verkningsfull. Och kanske hade den inte varit så politiskt kontroversiell om
slagskeppen stabiliserats på den nivå de hade nått i slutet av 1800-talet.
Förhoppningar i den riktningen uttalades då från den svenska regeringens
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Tablå 2. 'Luckan' mellan slagfartyg och lätta artillerifartyg 1914 10

Kanonkaliber, cm Fart, knop
stagskepp

30

18
20

12
10

30
32

35

Jagare

sida. 11 Men med den vändning utvecklingen tog blev i stället de svenska
typerna i rask takt otidsenliga. De stigande kraven på artilleri, fart och
skydd - de tre huvudfaktorerna - kunde tillgodoses endast genom allt
större fartyg. De första tre (Svea, Göta, Thule) deplacerade drygt 3 000
ton. Efterföljande åtta var endast marginellt större. Några år efter sekelskiftet bötjade däremot storlekskurvan peka brant uppåt. Oscar II typen byggdes i endast ett exemplar enligt riksdagsbeslut 1903 - var 25
procent större än Göta, Sverige-typen i sin tur dryga 50 procent större än
Oscar II, vilket med råge motsvarade två Göta. Med andra ord följde
Sverige i stort sett det internationella mönstret. En tumregel är att kostnaderna steg i proportion med deplacementet, varför ökningen även ur
denna synpunkt var kraftig. Det var framför allt denna storleks- och
kostnadsproblematik som gjorde pansarfartygen till ett politiskt tvisteämne av första rangen.
Tablå 3. Tre typer av svenska pansarfartyg

Göta
Oscar II
Sverige

Deplacem. (ton)

Svårt artilleri

Fart (knop)

>3000
>4000
>7000

2 st. 25,4 cm
2 st. 21 cm
4 st. 28,3 cm

18

16

23

Liberalerna och socialdemokraterna drog slutsatsen att Sverige måste
dra sig ur denna dåtidens mest krävande militära tävlan. De fann F-båten
för dyr men ändå otillräcklig med hänsyn till de högt ställda kraven. I sina
1914 framlagda förslag erkände vänsterpartierna ett visst behov av nya
pansarfartyg. Men dessa kunde vara mindre och billigare om man uppgav
jämförbarheten med slagskepp. Lösningen var att blott använda pansarfartygen som stöd åt lätta fartyg inomskärs och i närheten av skyddande
skärgårdar och hamnar. Torpedfartygen skulle vara huvudmedlet i den
taktiska offensiven, i synnerhet på längre avstånd från nämnda områden.
Den traditionella teorin om artilleriets primat i sjökriget, eller åtminstone
dess relevans för Sveriges försvar, ifrågasattes därmed. Socialdemokraterna ville fästa särskild vikt vid ubåtsvapnet.
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Med denna uppläggning gjorde det inget om pansarfartygen var betydligt långsammare än slagskeppen, ty de hade ändå goda utsikter att undvika stridskontakt. Deras artilleri och skydd kunde dimensioneras för
strid endast mot lätta kryssare ochjagare. 12 Vänsterpartiernas förslag låg
i dessa avseenden i linje med tankarna bakom de norska och danska
pansarfartyg som projekterades vid ungefär samma tid. 13
Vänsterns uppfattning att F-typen redan passerats av utvecklingen
hade utan tvekan visst fog för sig. Typförslaget framlades av en utredning
1909. Under åren därefter påböljade Ryssland byggandet av två klart
starkare typer, av vilka Gangut var åtminstone lika snabb som F, Borodino betydligt snabbare. Sverige-fartygen motsvarade inte längre mottot
'snabbare än de starkare'. Ambitionen fick begränsas till att de skulle
vara långsammare än så få slagfartyg och i så ringa mån som möjligt.
Tablå 4. Nya ryska slagfartygstyper 14

Gangut
12 st. 30 cm kanoner, 23 knop, 23 000 ton
4 st. stapelsattes ca 1910, i tjänst 1914-1915

Borodino
12 st. 35 cm kanoner, 26,5 knop, 32000 ton
4 st. stapelsattes 1912, arbetena avbröts 1917

I "Ett varningsord" konstaterade Sven Hedin mycket riktigt, att man
inom flottan gick baklänges när man stod stilla. 14a I pågående hektiska
kapprustning gällde denna sanning redan på mycket kort sikt. Om den
svenska flottan strikt hade hållit sig till de riktmärken som låg bakom Ftypen, hade det logiska varit att gå över till en ännu mera avancerad, och
därmed större typ. Kapten Claes Lindsström, då vid marinstabens utrikesavdelning, hävdade i ett föredrag i FFF i mars 1913 att den svenska
flottan "nödvändigtvis redan nu" måste gå upp till minst 17 000 ton (6 st.
35 cm kanoner). Bara några månader tidigare hade han kommit hem efter
två års tjänstgöring i den tyska flottan. 15 Det ligger nära till hands att tro
att han inspirerats av intrycken från den tiden och kanske saknade de
hemmavarande kamraternas känsla för det inrikespolitiska läget. Lindsströms medverkan två år senare i aktivistagitationen gör vidare att man
inte kan utesluta att en alliansvärdestanke fanns med i bakgrunden; fartyg
av nämnt slag skulle ha gjort den svenska flottan till en för den tyska
marinen intressant partner. 16
Hursomhelst, man ansåg inom vapnet att Lindsströms förslag var politiskt-ekonomiskt omöjligt. Trots att militära skäl talade för att Sverige
borde överge F-typen till förmån för 'Big Ships', l6a tog man antagligen
inte ens den möjligheten under allvarligt övervägande. I ett läge när det
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var svårt nog att få riksdagens stöd för byggande av F-typen, insåg man
att ett lanserande av 'Big Ship' -tanken bara skulle ha skadat flottans sak.
Vapnet tvingades med andra ord acceptera att Sveriges möjligheter att
följa med i utvecklingen av de pansrade fartygens artilleri och fart var
starkt begränsade. Redan under F-båtsstriden var det således tydligt att
den svenska pansarfartygsdoktrinen råkat i betydande svårigheter.
Dessa framstår tydligt, även om man godtar att F-typen var en med
hänsyn till gällande doktrin acceptabel lösning. Trots att tidsandan präglades av krigshotet och en stark försvarsvänlighet godkände riksdagen
bara byggande av tre F-båtar. Den första, beslutad 1912, finansierades
dessutom med frivilligt insamlade medel. De två andra godkändes först
efter krigsutbrottet 1914, när liberalerna valde att offra sin tidigare uppfattning. Flottans mål var dock att ersätta merparten av de befintliga 12
pansarfartygen med F-båtar. Ä ven efter F-båtsstriden var det mycket
långt kvar dit. Regeringen hade visserligen i sin proposition skisserat en
nybyggnadsplan, som fram till 1934 skulle ge flottan åtta nya F-båtar.
Men riksdagen hade inte i någon form tagit ställning för denna skiss. 17
Liberalerna ville på intet sätt binda sig för fortsatt byggande av F-båtar.
F-båtsstridens facit är sålunda, att det var svårt att finna ett materielprogram, som var acceptabelt utifrån gällande militära riktmärken och
samtidigt låg inom ramen för det politiskt möjliga. Redan vid krigsutbrottet var det skönjbart, att det var mycket svårt för den svenska flottan att
upprätthålla den gällande ambitionsnivån på de pansrade artillerifartygens område.
I F-båtsstriden åskådliggjordes också hur viktig pansarfartygsfrågan
var för frågan om prioriteringen mellan försvarsgrenarna. Generellt kan
man säga att armen och marinen, de vid denna tid existerande försvarsgrenarna, tävlade om att ställa sig i gynnsammast möjliga maktrelation till
de vapen tänkbara fiender kunde sätta in mot Sverige. Hur de lyckades
härvidlag förutsattes inverka på fördelningen av resurser inom försvaret.
Traditionellt hade i Sverige armen satts i första rummet och tilldelats den
större delen av försvarsresurserna. I försvarsstriden 1911-1914 utvecklades från vänsterhåll en teoretisk motivering för varför detta förhållande
måste fortsätta att råda. Man förklarade att flottan inte kunde ta på sig
ansvaret att utmed hela kusten förhindra ett stort anlagt ryskt invasionsförsök över havet. Uppgiften var i stället att inskränka fiendens anfallspunkter och fördröja och försvaga invasionen. Det var lättast att försvara
de skärgårdsklädda kustpartierna. Målsättningen där kunde vara att förhindra invasion. På de öppna kusterna fick man nöja sig med att försvåra
den.
Armen måste således kunna möta en invasion över landgränsen och
såväl smärre som större landstigningsförsök vid betydande delar av kusten. I kraft av dessa uppgifter måste den betraktas som huvudvapnet. Vad
flottan beträffade skulle dess effektivitet inom skärgårdsområdena ställas
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i främsta rummet och tillgodoses jämsides med armens behov. Effektiviteten på öppen kust skulle komma först i andra hand. 18
I fråga om begränsningen av flottans uppgifter på öppen kust kunde
vänstern stödja sig på bedömningar framarbetade inom marinstaben. Icke
desto mindre befäste en sådan formulering av doktrinen armens ställning
som huvudvapen. Mot den bakgrunden ska man se det faktum att vissa
ledande talesmän för sjöförsvaret - bland dem Wilhelm Dyrssen - inte
accepterade att flottan främst skulle försvara vissa skärgårdar. Istället
hävdades att det låg inom räckhåll att ge den sådan styrka att den bleve
ett verkligt hot mot en sjöinvasion, vare sig den utfördes mot öppen eller
skärgårdsklädd kust. ståndpunkten låg i linje med vad utredningar hävdat
1901 och senare: en huvuduppgift för flottan var att med stöd av det
strategiska sambandet med armen förhindra en fientlig invasion över
havet. Kritiker hade ansett att målsättningen var orealistisk, eftersom den
förutsatte en slagflotta i stånd att utkämpa avgörande sjöslag mot en
stormaktsflotta. Anhängare av den höga ambitionsnivån sökte visa att
den kunde förverkligas inom ramen för en strategisk defensiv. En grund
fanns därmed för att hävda att att armen och flottan i princip var två
likvärdiga vapen, även om armen praktiskt sett var dyrare. l ekonomiska
termer torde målet ha varit en ökad, men ej lika stor, andel till flottan. En
ny generation sjögående pansarfartyg betraktades inom vapnet som den
främsta förutsättningen för att ge en förstärkt marin försvarsprofil trovärdighet. Vänsterns ståndpunkt i materielfrågan - att Sverige skulle ge
upp ambitionen att ta fram pansarfartyg, som i vissa avseenden var jämförbara med slagskepp och därmed kunde uppträda till sjöss - var för
flottans män detsamma som att befästa marinens/flottans andrarangsställning i försvaret. Flottan hade både militära och intressepolitiska motiv för
att förorda nybyggnad av sjögående pansarfartyg.

*
**
Jag går nu över till huvudtemat för detta kapitel: flottans ideutveckling
i pansarfartygsfrågan från krigsslutet till 1925. Vapnet stod inför frågor på
flera olika plan. Hävdade pansarfartygen alltfort sin ställning som flottans
ryggrad? Svaret var avhängigt av vilken pansarfartygstyp man kunde
räkna med. Det gällde att pröva om F-typen fortfarande motsvarade
tidens krav, och om flottan borde stå fast vid sin tidigare positiva bedömning av den 20-årsplan, som regeringen skisserat 1914. 18a Det kommer att framgå, att F-typen under ett första skede- noga taget från 1917
till 1921, att låta undersökningen börja en tid före krigsslutet har visat sig
fördelaktigt - utsattes för en omfattande kritik. Under åren 1922-1925
fick den så något av en 'renässans' inom flottan och förklarades åter vara
tidsenlig. För att framhålla och underlätta tolkningen av dessa två faser
i flottans diskussion behandlar jag i en första del av kapitlet tiden 19171921. Därefter går jag fram till 1925.
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Krigserfarenheterna och de ledande makternas
rustningspolitik
Först ska några militära förutsättningar för bedömningen av pansarfartygsfrågan diskuteras. Första världskriget var en obarmhärtig probersten
för sjömilitära teorier och vapentekniska system. Det måste understrykas
att sjökriget fick en annan karaktär än den internationella marinexpertisen hade förutsett. Någon modern version av slaget vid Trafalgar kom
aldrig till stånd. En aning tillspetsat kan man säga att slagskeppen endast
en gång- i skagerackslaget 1916- användes på det sätt de konstruerats
för. Och även då dominerades flottornas taktiska uppträdande av hotet
från torpedvapnet och de åtskildes utan att ett avgörande nåtts. I stort sett
kom slagskeppen att spela en tillbakadragen, föga aktiv roll. De verkade
ljudlöst och indirekt genom att avskräcka fienden och låsa hans styrkor.
De var fundamentet för den brittiska fjärrblockaden mot Tyskland.
stridshandlingarna till sjöss utfördes till helt dominerande del av torpedfartyg och lätta artillerifartyg.
Britterna tvingades föra ett annat krig än det de förberett. Landet var
nära att tvingas på knä av den tyska ubåtskrigföringen 1917. Ubåten var
säkerligen det sjömilitära system som mest av alla överträffade förväntningarna. Den visade att i det moderna kriget var sjöherravälde något
högst relativt.
Därtill kom att en ny teknik - flyget - för första gången användes
militärt i större skala. Det utvecklades synnerligen snabbt under världskriget och användes i första hand för spaning och observation av artillerield. Men det var även framgångsrikt i konvojering till sjöss och hade
vid krigsslutet en uppenbar - ehuru till omfattningen okänd - potential
som offensivt stridsmedel. 19
Det förvånar inte att världskriget uppluckrade tilltron till slagskeppens
primat. Freden blev startpunkten för en debatt, inte minst intensiv i USA
och England, där vedertagna sanningar sattes ifråga. Flyget visade sig ha
en förmåga att fånga allmänhetens intresse som slagskeppen aldrig haft.
Teoretiker proklamerade att sjömaktens dagar var till ända och att luftmaktens tidevarv inletts.
Ä ven bland stormakternas sjöofficerare framkom osäkerhet och ett
spektrum av åsikter. Men de ledande sjömakterna rubbades inte i grunden
i sin tro på det svåra artilleriet. Endast ett mindre antal officerare hävdade
att slagskeppen höll på att trängas undan av flygvapnet, bland dem 'renegade Admirals' som Percy Scott i Storbritannien och William S. Sims
och W.A. Moffet i USA. 2 Frågan var utan tvekan svårbedömd. Det var
revolutionerande nytt för mänskligheten att placera vapenbärarna i den
tredje dimensionen - luften. Och diskussionen rörde framtiden mera än
nuet, ty i böljan av 20-talet var de flesta överens om att slagskeppen ännu
inte detroniserats. Två motsatta prognoser över den tekniska utveckling-

°
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en kan urskiljas. 21 Det är lämpligt att något gå in på dem, för att skaffa oss
hållpunkter för studiet av den svenska debatten.
Majoritetsuppfattningen låg i linje med den gamla skolans evolutionära
synsätt. Man höll flyganhängarnas anspråk för lika överdrivna som som
torpedbåtsentusiasternas på 1880-talet. Visserligen kunde flyget antas
utveckla sin offensiva kapacitet. Och att bomber under gynnsamma omständigheter kunde sänka slagskepp - obemannade, orörliga 'sitting
ducks' - framgick av experiment kring 1920. Men slagskeppens försvarare ansåg att läget skulle vara helt annorlunda när fartygen manövrerade
och försvarade sig. Enligt principen medel föder motmedel trodde man att
slagskeppens skydd - det aktiva (luftvärn) och det passiva (pansar, cellindelning m.m.) - skulle hålla takten med flygvapnets utveckling. Ute på
oceanerna kunde flygplan bara uppträda från hangarfartyg, vilket man
bedömde allvarligt minska effektiviteten. Med sin precision och förmåga
att 'stå kvar' och leverera salva efter salva skulle slagskeppsartilleriet
förbli oöverträffat som offensivt vapen. Så även om flyget var på väg att
erövra en viktig plats i sjökriget, kunde det blott tilldelas sekundära
uppgifter som spaning, observation och att genom inledande attacker
reducera fiendens fart. De avgörande insatserna tillkom slagskeppen. Jag
benämner detta synsätt sjömilitär traditionalism.
I den motsatta bedömningen tillmättes flygvapnets överlägsna rörlighet
och räckvidd avgörande betydelse. Höghöjdsbombning ansågs kunna vara effektiv mot fartygsmåL Samtidigt experimenterades på 20-talet med
störtbombning och torpedfällning. stagskeppens kritiker hävdade inte att
dessa i vatje läge kunde slås ut, men att de skulle påtvingas skyddsåtgärder som förhindrade dem att spela sin traditionella roll. Man förnekade
inte att artilleriet utvecklats snabbt under gångna årtionden, men syntes
mena att det nu uttömt en stor del av sin potential. Utvecklingskurvan
planade ut. Den tekniska dynamikens centrum förflyttades till det unga
flyget, som med stor slumrande kapacitet stod i böljan av sin uppgång.
Det var bara en tidsfråga när det skulle överta den ledande rollen. Mot
tesen att medel föder motmedel ställdes därmed en teori om militärtekniska systemskiften. Den prognosen benämner jag sjömilitär modernism ..
I Storbritannien ville traditionalismens kritiker i första hand uppskjuta
nybyggnaden av slagskepp. Med de inbesparade medlen önskade man
finansiera en kraftfull satsning på ubåts- och flygvapnet. Slog denna mot
förmodan fel, borde nya slagskepp åter prioriteras.
Argumentationen vann ingen officiell sanktion. Likväl var politikerna
mycket svala till tanken att bevilja nya slagskepp den närmaste tiden.
Deras mål var att reducera militärutläggen och sanera statsfinanserna.
Denna strävan hotades emellertid av den tilltagande misstron och konkurrensen mellan den brittiska och den amerikanska flottan. Båda krävde
nya slagskepp för att inte tappa mark jämfört med den andra. Mot slutet
av år 1920 var tecknen många på att en ny rustningskapplöpning var i
antågande, i vilken även Japan skulle dras in. 22
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Detta var bakgrunden till stormakternas konferens i Washington 19211922 om marina rustningsbegränsningar. Mer om den nedan.
Rustningarna före, under och efter världskriget drev på utvecklingen
av stormakternas slagfartygstyper. År 1920 kunde man, om både färdiga
och stapelsatta fartyg beaktades, räkna med att slagskepp var goda för
23-25 knop och slagkryssare för 26-33 knop. En vanlig huvudbestyckning var 8 st. 38 eller 40,6 cm kanoner. Trenden var således att skepp, som
var skyhögt överlägsna Sverige-typen i slagstyrka, i allt flera fall också
var snabbare. 23

Maktvakuum i Östersjön
Vänder vi oss från det internationella marina läget i stort till situationen
i Östersjön, möter vi konturerna av nya, för den svenska flottan hoppingivande maktförhållanden. Enligt stilleståndsfördraget den 11 november 1918 skulle den tyska högsjöflottan överlämnas för internering inom
en vecka. Den fördes till den brittiska flottbasen Scapa Flo w, där den blev
liggande ett drygt halvår. Den 21 juni sänktes större delen av fartygen av
de tyska besättningarna. En vecka senare undertecknades fredsfördraget
i Versailles. Snäva gränser gällde för den framtida tyska flottan. De sex
slagskepp man fick behålla var äldre och långsammare än Sverige-fartygen, men med jämförbar huvudbestyckning. 24 Den svenska marinstaben bedömde på sommaren 1920 att skeppen då inte hade något stridsvärde.25
Beträffande den ryska Östersjöflottan, med en kvarvarande säker bas
endast i den Finska vikens innersta del, ska först sägas att de vid denna
tid tillgängliga informationerna var osäkra. Likväl höll internationella
bedömare det för visst att den 1919-1920 var av minimalt värde. Under
de kaotiska revolutionsåren hade fartyg misskötts eller plundrats av sina
besättningar, officerare avrättats och personal deserterat. Ett antal fartygskanoner hade demonterats för att sättas in i landkrigföringen. De fyra
Gangut-skeppen hade färdigställts 1915. Efter stilleståndet uppgavs de
tidvis vara satta ur spel eller i okänt skick. Den internationella marinkalendern Jane' s Fighting Ships bedömde 1920 att två Gangut-skepp åter
var i tjänst tillsammans med något enstaka äldre slagskepp, ett tiotal
jagare samt ett mindre antal torped- och ubåtar. Arbetet på Borodinoslagkryssarna - viktiga i argumentationen mot F-typen 1914 - hade
avbrutits 1917. Det var ytterst ovisst huruvida det skulle återupptas. 26
De två stormaktsflottorna hade helt enkelt brutit samman och efterlämnade ett maktvakuum i Östersjön. Sverige var för stunden enda strandägande stat med resurser att i någon mån fylla ut det; för en kortare tid
var den svenska flottan möjligen rentav den starkaste i Östersjön. Detta
var, milt sagt, en ny situation. Före världskriget hade Tyskland och
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Ryssland gjort sig gällande i den internationella rustningskapplöpningen
till sjöss och helt överskuggat den svenska flottan.

Motvind på hemmaplan
Vad beträffar den svenska inrikes- och försvarspolitiken, hade dramatiska förändringar ägt rum sedan 1914. Av den entusiasm och offervilja Fbåtarna tidigare framlockat märktes nu föga. I stället för att vinna ärebetygelser utsattes fartygen på efteråret 1918 för vad man inom vapnet
måste ha uppfattat som en svår chikan. I bakgrunden fanns inte bara
sjökrigets allmänna gestaltning utan även den föga heroiska roll F-båtarna
kom att spela i d~n svenska neutralitets vakten. Endast den 1912 beslutade
"Sverige" hann över huvudtaget träda i tjänst och då först på sommaren
1917. Drottning Victoria och Gustaf V skulle enligt planen ha levererats
före samma års utgång, men fick snöpligt tillbringa kriget som oavslutade
byggnadsprojekt. Svårigheterna i fartygstillverkningen var överlag utomordentligt stora. Den kraftiga inflationen spräckte alla kalkyler. Det var
svårt att inskaffa nödvändig materiel från utlandet. Och varvskapaciteten
räckte inte till. Problemen drabbade pansarfartygen med särskild tyngd.
Stora mängder i USA beställd pansar levererades först en tid efter att
krigshandlingarna upphört. 27 Därtill kom attjagare och torpedbåtar gjorde sig bemärkta i neutralitetsvakten. Pansarfartygen var ägnade främst
när kraftigare tag tarvades, vilket aldrig blev fallet. Från flotthåll noterades att denna omständighet - en svensk motsvarighet till slagfartygens
tillbakadragna roll i själva krigföringen - bidrog till en opinionsförskjutning till pansarfartygens nackdel. 28
Förseningen i arbetet med pansarfartygen och den rådande ovissheten
föranledde de två anlitade varven, Götaverken och Kockums, att ta ett
drastiskt steg. Vid två tillfällen under 1918 krävde de att kontrakten skulle
hävas samt omfattande skadestånd betalas ut. 29 Det är en händelse som
ser ut som en tanke att Dagens Nyheter den 10 november 1918, medan
tvisten mellan varven och marinförvaltningen ännu var oavgjord, publicerade det anmärkningsvärda förslaget att de två F-båtarna skulle ombyggas till passagerarfartyg för en linje Göteborg- England. Förslagsställaren, en anonym fackman på skeppsbyggeriets område, menade att slagskeppens passiva roll under världskriget visade att de pansrade
artillerifartygen var odugliga under moderna förhållanden. Framtiden
skulle dessutom gå i avrustningens tecken, förutspådde han. 30 Sten Dehlgren, kapten i flottans reserv och DN:s verkställande direktör sedan 1911,
förklarade i en kommentar 1 att förslaget var väl värt att utreda. Frågan
var dock komplicerad. Bedömningen av erfarenheterna från kriget hade
ännu inte stadgats. Och staten hade investerat stora medel i fartygen.
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Dehlgren trodde att makter som ämnade uppträda offensivt även framgent kunde behöva slagfartyg. Sverige borde å sin sida lita tilllätta fartyg
i öppen sjö och mindre pansarfartyg i skärgårdsförsvaret. F-båtarna var
olämpliga och alltför dyra i drift och underhåll. Ett utbyte av dem mot
annan materiel vore önskvärt. Dehlgren fruktade dock att åtgärden kunde
demoralisera flottans personal.
F-båtarnas förvandling till civila fartyg blev aldrig något stort ämne i
pressen under dessa omvälvande dagar i krigets slutskede, när händelser
av helt annan dignitet fångade uppmärksamheten. Förslagets publicering
i DN och det välvilliga intresse annan liberal press visade, i nyhetsartikelns eller annan form,3 2 är likväl intressant som en indikation på hur föga
populära pansarfartygen var inom vänstern. Götaverkens verkställande
direktör, Hugo Hammar, och dess styrelseordförande, skeppsredare Dan
Broström, framträdde·med positiva kommentarer till uppslaget; 33 Broström hade tidigare, både före och under sin tid som regeringen Hammarskjölds sjöminister, varit en ivrig anhängare av F-typen. 34 En i Göteborgs-Posten intervjuad anonym, framstående skeppsbyggare med stor
erfarenhet av just F-typen - Hammar? - förklarade att som pansarfartyg
skulle de "aldrig bli till ringaste nytta" medan de kunde bli av stort värde
i fredlig trafik; det var en uppgift för nästa riksdag att snarast verkställa
en förnuftig "realisation av överblivna säsongvaror" .35 Social-Demokraten välkomnade tanken som ett bidrag till nedrustningen? 6
I slutet av november publicerade riksdagsrevisorerna sin berättelse
angående statsverket. Utan att ta ställning i skuldfrågan fäste man riksdagens uppmärksamhet på de allvarliga förseningarna i pansarfartygsbyggandet och varvens skadeståndsanspråk. Frågan sades vara av vikt i
synnerhet som "huvudsyftet" med 1914 års försvarsbeslut, att skyndsammast stärka landets försvar, härigenom för marinens vidkommande
var "väsentligen förfelat" .37 Detta var en i sak svidande kritik av 1914 års
pansarfartygs satsning.
Ombyggnadsförslaget blev emellertid aldrig mer än ett hugskott. Vid
undersökningar visade det sig att arbetena var så långt framskridna att
ändringen var oacceptabel både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
Revisorernas yttrande föranledde heller ingen åtgärd i riksdagen, och
tvisten mellan varven och marinförvaltningen löstes till sist i skiljenämnd.38
Hade icke Sverige-divisionen i praktiken redan varit ett fullbordat
faktum, kunde dock resultatet ha blivit ett annat. Tidsandan kring krigsslutet, uppburen av vänstern, präglades av krigströtthet och fredsoptimism, nedrustningsiver och krav på ekonomiska besparingar, avoghet
mot 1914 års politik och tro på en ny, folkförbrödringens värld - allt illa
rimmande med nyanskaffning av sjögående pansarfartyg. Redan vid den
liberal-socialdemokratiska koalitionsregeringens tillträde i oktober 1917
hade den nye statsministern, Nils Eden, förklarat att Sveriges försvars-
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anstalter inte var lämpade efter folkets bärkraft eller den fredliga kulturens behov. En begränsning borde därför ske. Endast av den anledningen att kriget fortfarande rasade, ställdes åtgärderna på framtiden. 39
Den 15 november 1918, några dagar efter stilleståndsfördraget, aktualiserade SAP och LO i ett gemensamt uttalande kravet på tillsättande av en
kommission ''för att utarbeta förslag till det nuvarande militärväsendets
avveckling. " 40 Ett år senare utsåg regeringen en försvarsrevision med
uppgift att studera den nya internationella ordningens inverkan på Sveriges försvar samt hur en önskvärd ekonomisk besparing kunde åstadkommas.41 Därvid hade man att ta hänsyn till "de rön" som gjorts under
världskriget "om oändamålsenligheten i vissa delar av ... våra försvarsanstalter, såsom vårt befästningssystem och sammansättningen av vår
örlogsflotta. " 42 Mot bakgrund av den debatt som hade förts, är det inte
för djärvt att anta att regeringen med dessa direktiv ville antyda en kritisk
inställning till bl.a. de sjögående pansarfartygen. Till detta ska läggas, att
det för pansarfartygstanken redan oförmånliga politiska läget accentuerades hösten 1920 av en annalkande ekonomisk lågkonjunktur.
Det måste understrykas, att flottans problem ingalunda var begränsade
till pansarfartygsfrågan. I avvaktan på den större prövningen av försvarsfrågan var politikerna föga benägna att bevilja nya fartygsprojekt. 43 Åren
1919-1924 igångsattes byggande av endast ett örlogsfartyg, en ubåt (dock
pågick även viss försenad byggnadsverksamhet). Betydelsen av detta
förstår man mot bakgrund av att den till omfånget imponerande kustflottan till stora delar var ålderstigen. A v de nio pansarfartygen var fem
mogna för nedflyttning till lokalstyrka fram till 1924. Och den lättare
materiel, som använts flitigt i neutralitetsvakten, var starkt försliten. 44
Om inte en betydande nybyggnadsverksamhet snart kom igång kunde
resultatet bara bli att flottan krympte ihop. Osäkerheten om framtiden
väckte misstämning inom vapnet. I V år flotta klagade man över den stora
frivilliga avgången av befälspersonaL Flykten från flaggan beskrevs som
ett hot mot vapnets fortbestånd. 45 "Så lutar svenska flottan nu mot sitt
fall", skrev Claes Lindsström ödesmättat. 46 "Fortfarande utför ... ",
sammanfattade tidningen i februari 1921. Vi möter här överdrifter, som i
så många dagspolitiska kommentarer, men samtidigt en kärna av äkta oro
på vilken icke är att ta miste.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera, att krigserfarenheterna
var av sådan art att de motiverade en ny, grundlig prövning av hur den
svenska flottan skulle prioritera mellan olika vapensystem. Vidare hade
den redan före kriget uppmärksammade trenden, att svenska pansarfartyg inte utvecklades i samma takt som stormakternas slagskepp, förstärkts. Om man höll fast vid de före kriget gällande militära riktmärkena
för pansarfartygen var 'Big Ship' -tanken nu mer aktuell än någonsin. Men
den var ur den politiska rationalitetens synvinkel närmast orimlig. Man
kan nämligen utan överdrift säga, att de politiska förutsättningarna att få
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riksdagens ja till nya pansarfartyg av vad slag det vara månde var de
sämsta sedan 1880-talets mitt, då den första pansarbåten - Svea - levererades. Pansarfartygsdoktrinens problem var numera sålunda stora.
De nya maktförhållandena i Östersjön var dock en förmånlig faktor.
Tysklands och Rysslands svaghetstillstånd gjorde att den svenska flottan
nu kunde välja mellan två militära jämförelsepunkter när den bedömde
fordringarna på nya pansarfartyg: slagfartygens internationella standard
eller de i Östersjöflottorna befintliga, långt mindre imponerande slagskeppen. Det säger sig självt att kraven blev olika beroende på vilken
utgångspunkt som valdes.

F-typen bedömd som otidsenlig (1917-1921)
Därmed går undersökningen över till hur flottan bedömde det nya läget.
Jag kommer att använda visst debattmaterial, framför allt FFF-protokoll,
samt två auktoritativa dokument. Det ena, ett förslag till nybyggnadsplan
för 1920-1924 framlagt av chefen för marinstaben, konteramiral Henning
von Krusenstierna, i augusti 1917, var en av krigsårens viktigaste doktrinredovisningar.47 Det andra dokumentet är den s.k. marinberedningens
betänkande, den 31 oktober 1921, vilket trycktes i en liten, hemlig upplaga.48
I fråga om den strategiska inriktningen präglades flottans tänkande av
bevarad kontinuitet. Invasionsförsvar mot en Östersjöstormakt, en uppgift inom ramen för strategisk defensiv, betraktades hela tiden som huvuduppgiften.49 Det var fr.a. i det perspektivet som pansarfartygsfrågan
prövades. Vidare kan vi direkt konstatera att den modernistiska bedömningen av sjökrigets vapen inte synes ha fått någon anhängare under
20-talet. Det var m. a. o. ingen som hävdade att pansarfartygstanken borde
läggas åt sidan eftersom sjöartilleriet, generellt sett, höll på att överflyglas
av flygvapnet. Den återstående frågan var om Sverige fortfarande kunde
göra sig gällande på det svåra sjöartilleriets område, och om detta vapensystem var den bästa lösningen i det innanhav, som var den svenska
flottans främsta operationsområde. Till dessa spörsmål koncentrerades
flottans diskussion, som, det förtjänar att påpekas i sammanhanget, försvårades av att världskriget givit så få erfarenheter av operationer mot en
storinvasion över sjön - den svenska flottans huvuduppgift.
Som vi redan noterat, sackade de svenska pansarfartygen efter i den
internationella utvecklingen på slagfartygsområdet. Att detta uppfattades
som bekymmersamt framgår av två sammankomster i FFF i mars 1917,50
alltså innan Tysklands och Rysslands sjömakt bröt samman. Inom FFF
tycks man nu överlag ha uppfattat Sverige-typen som passerad av utvecklingen på slagskeppsområdet. Claes Lindsström, nyutnämnd marinattache i Berlin och Köpenhamn, höll därför i princip fast vid sin tanke
42

från fyra år tidigare. Om nya pansarfartyg anskaffades borde de vara av
en typ som kunde uppta strid mot slagkryssare. storleksordningen 1215 000 tön nämndes.
Frågan kom dock i en annan dager om inrikespolitiken togs in i bedömningen. Borgfreden, som gav flottan två nya Sverige-fartyg efter
krigsutbrottet, hade redan till betydande del vittrat sönder. Lindsström
synes numera, i motsats till 1913, ha betonat hur svårt det var att få så
stora fartyg. För att kunna genomdriva ett nytt flottprogram måste man
lägga vikt vid ubåtar och lätta övervattensfartyg, framhöll han. Och hellre
än att ta otillräckliga pansarfartyg borde man helt avstå från dem. Lindsström påpekade att en flotta utan pansarfartyg "är ej värdelös".
Kärnan i Lindsströms bedömning var att en militärt sett rationell utveckling av pansarfartygsflottan stod i konflikt med strävan efter ett
flottprogram som var ändamålsenligt ur inrikespolitisk synpunkt. Av den
anledningen ifrågasatte han huruvida Sverige längre hade möjlighet att
följa med i utvecklingen av det svåra sjöartilleriet.
Samma bedömning var utgångspunkten för andra talare som, tydligare
än Lindsström, var öppna för att man skulle gå in för en lätt flotta. Med
detta begrepp avses här och fortsättningsvis helt enkelt en flotta utan
svårt artilleri, vilket ligger i linje med dåtidens vedertagna definitioner. 5 1
Begreppet är således inte direkt knutet till fartygens storlek. Kapten
Arvid Hägg, marinstabens kommunikationsavdelning, sade att "Vi få
uppgiva tanken på större sjödrabbningar'' mot slagfartyg. Han föreslog
en pansarkryssartyp, relativt snabb och starkare än fiendens lätta fartyg.
Man kunde då nöja sig med medelsvårt artilleri, 15 cm kaliber eller något
mer. Kapten August Giron, marinstabens operationsavdelning, instämde:
''Krigets erfarenheter äro att de mindre flottorna böra bygga på mindre
fartyg med hög fart". Kapten Gösta Ehrensvärd, lärare i sjökrigskonst
vid sjökrigsskolan, hävdade att "de yngre sjöofficerarna, speciellt med
hänsyn till kostnadsfrågan, allmänt hade svårt att inse skälen för bibehållande av pansarfartyg". Dock, tillade han, begärde de villrådiga ej
bättre "än att bli övertygade, vilket vore en nödvändig förutsättning för
att kunna övertyga andra.'' Deciderat negativ till pansarfartygen var kapten Arthur Ömberg, tjänstgörande vid marinförvaltningen och lärare i
vapenlära vid sjökrigsskolan. Kunde en pansarfartygsflotta göras överlägsen fiendens borde den anskaffas, om inte var det bättre att avstå. De
höga kostnaderna var Örnbergs huvudinvändning mot pansarfartygen.
De mot pansarfartygen kritiska synpunktema pekade mot en kompromisslösning, om vi jämför med de två ovan diskuterade förslagen i Fbåtsstriden. Tanken på jämförbarhet med slagskepp kunde överges i fråga
om artilleriets kaliber, men stå fast beträffande farten. Ä ven den antydda
typen kunde vara starkare än kryssare och därmed i princip framtvinga
slagskepp. Men på träffningar med dessa vore inte att tänka. Någon
verkligt radikal omläggning, t.ex. så att torped- och minfartyg samt flyg43

vapnet fick överta de stora artillerifartygens roll, var det inte fråga om.
Som anhängare av en ungefärlig Sverige-typ uppträdde framför andra
kommendörkapten Gunnar Unger, chef för marinens flygväsende. Men
inte heller han förnekade att Sverige-typen var otillräcklig, bedömd utifrån tidigare använda kriterier. Unger förordade nämligen inte uppträdande med pansarfartyg mot en stormakts slagfartyg, utan förklarade att
Örnbergs mot pansarfartygen kritiska resonemang vore riktigt - ''om vi
ej hade Danmark och Norge att räkna med". Därmed anknöt han till de
strategiskt offensiva skäl för större pansarfartyg Gämfört med Oscar II),
vilka framfördes efter unionsupplösningen. U nger tillade att pansarfartygen var användbara "om vi t.ex. vilja taga Åland" samt att "om vi äro
i förbund med den tyska flottan måste vi kunna skydda en transportflotta
mot fiendens lätta sjöstridskrafter". Det sist anförda anspelade tydligen
på en offensivt inriktad allianskrigföring.
Man kan tolka Ungers inlägg så, att han lämpade den strategiska uppfattningen efter intresset att motivera en viss materiel. Samtidigt måste
det påpekas att olika varianter av krigsfall Norge överlag tillmättes betydelse i dåtida svenskt militärt tänkande. Armen planerade för det såväl
före som under första världskriget. 52 Kravet på en maktposition till sjöss
visavi Norge och Danmark hade även figurerat i argumentationen för en
linjeskeppsflotta (i motsats till skärgårdsflotta) under föregående sekel
och spelade en betydande roll för den svenska satsningen på flottrustningar åren före sekelskiftet. 53 Unger var med andra ord förankrad i en
tradition när han såg pansarfartyg som en garanti för Sveriges förstarangsplats i Skandinavien.
Utan tvekan skulle det ha visat sig svårt, för att inte säga ogörligt, att
med Ungers uppläggning vinna politiskt stöd för nya pansarfartyg. Inte
heller inom FFF fick det skandinaviska perspektivet på frågan stå oemotsagt. Örnberg var principiell: "Äro vi ense om att vår uppgift är den
strategiska defensiven, kunna vi släppa tanken på pansarfartyg". Lindsström framhöll att "även" Norge och Danmark starkt övervägde att inte
mera bygga pansarfartyg, varför man inte borde ta så stor hänsyn till dem;
"Norge kan enklast bringas på knä genom armen, Danmark genom luftflottan".
Förutom Unger markerade även kommendörkapten Gustaf Starck,
chef för marinstabens mobiliseringsavdelning, ett bestämt stöd för pansarfartygen. Hans argumentation gick dock i andra banor och han kunde
även tänka sig en viss storleksökning. Fartyget skulle förmå uppta reträttstrid mot fiendens största skepp. Av övriga närvarande antecknades
inga från det anförda avvikande synpunkter.
Huvudintrycket av FFF-debatten i mars 1917 är att pansarfartygstanken ansågs vara hårt klämd mellan de växande militära fordringarna,
skapade av utvecklingen på slagskeppsområdet, och de inrikespolitiska
förutsättningarna. Om man ville hålla fast vid gällande doktrin var en
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övergång till 'Big Ships' militärt sett nödvändig. Men ur inrikespolitisk
synpunkt bedömdes det kravet vara omöjligt att driva, åtminstone tillsvidare. Tvånget att anpassa det militära programmet till de inrikespolitiska förutsättningarna låg bakom de ansatser till nytänkande vi kan iaktta.
Det måste understrykas, att FFF-diskussionen om tänkbara alternativ
var preliminär och hypotetisk. Föreningen beslöt uttala att frågan om nya
pansarfartyg borde skjutas på framtiden. Samtidigt markerade man förhoppningen att det senare skulle bli möjligt att få nya fartyg av "en
väsentligt starkare typ än 'Sverige' ". Man ville inte utan vidare ge upp
'Big Ship'-tanken.
I sitt i augusti samma år framlagda förslag till nybyggnadsplan gick
även marinstabschefen in för att ställa pansarfartygsfrågan på framtiden;
ytterligare nybyggnad efter de tre redan påböijade Sverige-fartygen sades
vara aktuell först 1925-1929. Därmed frångicks den 20-årsplan som skisserats i regeringen Hammarskjölds försvarsproposition 1914, enligt vilken ytterligare Sverige-fartyg skulle ha byggts 1920-1924. Chefen för
marinstaben förordade också att man som slutmål skulle nöja sig med två
divisioner om tre nya pansarfartyg i stället för propositionens åtta fartyg.
Därmed gavs utrymme för bl.a. en kraftig ökning av ubåtsinslaget i kustflottan.54
Ä ven på ett teoretiskt plan modifierades synen på artilleriet. Teorin om
dess primat i sjökriget ersattes med tesen att artilleriet, torpeden och
minan i princip kunde jämställas som sjökrigets tre vapen. Det nya synsättet, som byggde på en värdering av krigserfarenheterna, öppnade för
förändrade prioriteringar, men var inte riktat mot pansarfartygstanken
som sådan. Marinstabschefen bemödade sig om att ge intrycket att flottans tilltro till pansarfartygen var orubbad. Vad typfrågan beträffade,
utgick han från att man skulle hålla fast vid ''Sveriges'' ungefårliga stridsvärde. Det var dock svårt att "redan nu" bedöma vilka "jämkningar"
krigserfarenheterna skulle föranleda. 55 A v det debattläge vi konstaterade
var rådande i FFF några månader tidigare märks inte ett spår i förslaget.
Detta kan naturligtvis bero på att de församlade i FFF tänkte annorlunda
än den ledande krets som utarbetade planen (även om någon officer kan
tänkas ha förekommit i båda sammanhangen); en generationsklyfta i frågan kan ha funnits, vilket, som framgått, Ehrensvärd gjorde gällande i
FFF-debatten. Jag håller det emellertid för mera sannolikt att osäkerheten överlag var långt större än marinstabschefens förslag ger vid handen.
Eftersom man var inriktad på att i första hand vinna rådrum, såg man
dock inte någon anledning att ge politikerna en insyn i de pågående
diskussionerna eller att ifrågasätta gällande doktrin, utan att vara helt
övertygad om nödvändigheten därav.
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Om vi nu lämnar diskussionen 1917 och går fram till krigsslutet och
tiden närmast därefter, är det uppenbart. att det tillsvidare inte fanns
politiska förutsättningar för nybyggnad av pansarfartyg. Flottan fick vara
nöjd om den över huvudtaget fick någon ny materiel. Detta är bakgrunden till att den - med ett undantag: marinberedningen - ända till20-talets
mitt avstod från att aktualisera frågan om nya pansarfartyg. Man nöjde sig
med att äska medel för lätt materiel samt sökte bevara så mycket som
möjligt av befintlig personal- och fartygsorganisation; det var ju lättare att
i ett senare skede kräva ersättningsbyggnad än rena nytillskott. 56 Detta
var en slags övervintringstaktik.
Den för oss viktigaste frågan är vilka slutsatser flottan drog rörande sin
inriktning på längre sikt. Under 'övervintraodets' år debatterades detta
internt. Rådvillheten fortsatte att vara påtaglig, i alla fall 1919. 57 En
antydan om i hur hög grad man, även på chefsnivå, rubbats i sin övertygelse i materielfrågorna får vi genom en FFF-sammankomst i december
1919. Lindsström, nytiiiträdd chefför marinstabens operationsavdelning,
inledde en diskussion om pansarfartygen. Han förklarade, att med hänsyn
till den militära utvecklingen "under och efter världskriget" var det nödvändigt att företa en så stark utveckling av Sverige-typen, "att de ekonomiska förhållandena f. n. omöjliggöra nybyggnad". Om Tyskland och
Ryssland åter skulle rusta upp till sjöss, fortsatte Lindsström, "ifrågasättes" att i stället för pansarfartyg bygga ut det svåra kustartilleriet.
Sjökort över möjliga uppställningsplatser förevisades, och föreningens
medlemmar uppmanades att vid bedömningen av frågan "göra det tankeexperimentet att flottan och kustartilleriet voro sammanslagna till ett
vapen" .58 Det säkerligen högst tentativa utspelet - FFF var ju ett forum
lämpat för tankeexperiment - bekräftar att man inom vapnet nu diskuterade i termer av det svåra sjöartilleriets vara eller icke vara i morgondagens svenska flotta.
Att så var förhållandet styrks även av att Vår flotta i december 1918
publicerade ett långt inlägg riktat mot pansarfartygstanken. Författaren,
kapten Daniel Landquist, fartygschef på en ubåt, hävdade att det på
grund av de snäva inrikespolitiska ramarna var fel av Sverige att bygga
upp flottan enligt samma mönster som stormakterna. För de sistnämnda
makterna, som sökte erövra herraväldet till sjöss, var fortfarande starka
övervattensfartyg avgörande. Krigserfarenheterna hade icke rubbat principerna för stormaktsflottans sammansättning. Annorlunda förhöll det sig
för det lilla landet, som måste följa en defensiv strategi. Den svenska
flottan - liksom andra småstaters - hade dittills varit en "trogen avbildning i miniatyr av stormakternas", pansarfartygen hade motsvarat
slagskeppen osv. Nu visade erfarenheterna att ubåten var den svagare
maktens förnämsta anfalls- och försvarsvapen till sjöss. Ubåts-, min- och
flygvapnen hade blivit så effektiva att de erbjöd en offensivkraft som
skulle saknas i en flotta där enheterna var "hopplöst underlägsna" mot-
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svarande enheter i andra flottor. I förhållande till kostnaden var det för
Sverige mera effektivt att i huvudsak förlita sig på dessa s.k. specialvapen
än på en miniatyr av stormaktsflottan. Landquist tänkte sig ett mindre
antallätta kryssare som största enheter, avsedda för minutläggning, övning, representation m.m. Specialvapnen skulle i gengäld byggas ut rejält.
Det ur doktrinsynpunkt mest nydanande var att han uppgav framtvingandet av angriparens slagskepp som ett riktmärke för svensk flottpolitik.
Oaktat betydande skillnader låg Landquists tänkande i vissa hänseenden i linje med den s.k. unga skolans, vilken upplevde sin storhetstid i
Frankrike före sekelskiftet. En gemensam grundtanke var att en satsning
på annan teknik var ett bättre alternativ för den svagare än att konkurrera
på sjöartilleriets område, där fartygens storlek och kraftordning gick hand
i hand. 59
Inlägg med denna radikala inriktning var under hela den studerade
tiden sällsynta i Vår flotta. Att Landquists artikel publicerades nu indikerar att de frågor han tog upp var sådana som flera inom vapnet ställde
sig.
Det interna debattläget förvåren 1917, som vi kunde ana konturerna av
med hjälp av FFF-protokoll, tycks med andra ord ha bestått även 1918
och 1919. Pansarfartygen hade förvisso sina anhängare- bland dem Vår
flottas redaktion, som gick till polemik mot Landquist60 • De hade även
sina kritiker. Framför allt synes dock läget ha utmärkts av att åsikterna
om pansarfartygens existensberättigande, roll och utformning ej längre
var stadgade. Detta kan ställas mot opinionsläget före kriget. Enligt
FFF:s protokoll framkom fr.o.m. 1909 t.o.m. 1914 inget allvarligt ifrågasättande av F-typen - utom Lindsströms 'Big Ship'-förslag. Frågan
betraktades tydligen som rätt oproblematisk i sak. Det svåra var att vinna
slaget om opinionen. Flottan tycks överlag ha varit väl samlad i F-båtsstriden; det fåtal officerare som slog följe med liberalerna var undantaget
som bekräftade regeln. 61
Om flottan vid krigets böljan varit konsoliderad i sin uppfattning, var
den sålunda skakad och osäker vid dess slut. Huvudproblemet var att det
var svårt att i Sverige av år 1918/1919 hitta minsta lilla omständighet, som
tydde på att det framgent skulle gå att vinna riksdagens stöd för de 'Big
Ships' - fartyg avsevärt större än F-typen - som krävdes om Sverige
skulle hålla takt med den internationella utvecklingen. Den traditionella
pansarfartygsdoktrinen skulle därmed ha nått vägs ände och vara ett
skolexempel på en militärteknisk ambitionsnivå, som inte längre var förenlig med de i Sverige aktuella ekonomiska ramarna för försvaret.
Tysklands och Rysslands sammanbrott öppnade dock möjligheten att,
åtminstone tillfälligt, hålla fast vid de vedertagna militära riktmärkena
och ändå i ett nybyggnadsprogram undvika den politiskt så olyckliga 'Big
Ship' -tanken. Bedömd utifrån det nuvarande tillståndet i Östersjöflottorna framstod ju den svenska kustflottan, och inte minst Sverige-divisi47

onen, i mycket positiv dager. Om man tog fasta på detta, kunde man
blunda för den för Sverige så ogynnsamma allmänna trenden på slagfartygsområdet.
Att Sverige-fartygen höll på att få en tidigare oanad, relativ styrkeposition uppmärksammades tidigt. Redan i mars 1919, innan Versaillesfreden slöts, pekade V år flotta på att de sjömilitära förhållandena i Östersjön kunde komma att omkastas på ett "förunderligt sätt". Sverigetypen, som ansågs "hänvisad till defensiven vid våra kuster" när den
planlades, skulle kanske, åtminstone för en tid, bli den "starkaste artillerifartygstypen" i detta innanhav (man tog vid denna tid inte med Gangut-skeppen i räkningen). 62 Efter sommaren samma år hade situationen i
Östersjön stadgats betydligt. Det var en självklarhet att det nya, fördelaktiga läget skulle få konsekvenser för den svenska planeringen för den
existerande flottans användande.
Men som vi sett intog flottans ledning en försiktig hållning i fråga om
den långsiktiga planeringen. I Lindsströms ovan berörda inledning i FFF
i december 1919 t.ex. var det trenden i stort på slagskeppsområdet, som
fick ange kraven på eventuella nya pansarfartyg. Skälen till denna försiktiga hållning ligger i öppen dag. Som nämnts i föregående kapitel, rörde
ett riksdagsbeslut om anskaffning av nya pansarfartyg kustflottans sammansättning under bortemot tre årtionden; som jämförelse kan nämnas
att det svenska flygvapnet räknade med sju års livstid för flygplanen
under mellankrigstiden. 63 Det var följaktligen ytterst riskabelt att grunda
beslut om nya pansarfartyg på vad som kunde vara tillfälliga konjunkturer. Tyskland och Ryssland var ju fortfarande potentiella stormakter, och
kunde i en inte alltför avlägsen framtid åter bölja rusta till sjöss. Och om
så bleve fallet skulle antagligen rustningsnivån i Östersjön närma sig den
internationella standarden, och Sverige-typen åter te sig lika otillräcklig
som varit fallet 1917. Man behövde därför inte vara synsk för att hävda,
att den internationella rustningstrenden kunde ge en bättre fingervisning
om morgondagens krav på svenska fartyg än ÖstersjöStormakternas nuvarande flottspillror.
När vi nu går över till marinberedningen, kommer det att framgå att
även den på angivet sätt var försiktig i sina långsiktiga bedömningar.
Beredningens i oktober 1921 framlagda betänkande kan i själva verket ses
som slutpunkt för det skede i debatten, som dominerades av en rätt kritisk
bedömning av Sverige-fartygens möjligheter att hävda sig i det framtida
sjökriget.
Omständigheterna kring marinberedningen, en sakkunnigutredning inom sjöförsvars- (senare försvars) departementet var egenartade. De måste klaras ut så långt, att vi vet vems åsikter utredningen uttryckte och
vilken roll den spelade, innan vi penetrerar dess ståndpunkter. Med till en
böljan fyra ledamöter tillkom marinberedningen enligt regeringsbeslut
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den 31 december 1919. Uppgiften var att verkställa utredningar i anslutning till den en dryg månad tidigare tillsatta försvarsrevisionens arbete. 64
Sistnämnda utredning var parlamentariskt sammansatt. Dock var en av
dess ledamöter, högerriksdagsmannen Carl Gustaf Hammarskjöld, även
generalmajor i armen. 65 Inom flottan upprördes man över att - som man
såg saken - armen men inte marinen fick säte i revisionen. 66 Påstötningar
från flottan hade troligen betydelse för marinberedningens tillkomst. Som
denna själv senare uppgav, utsågs den efter det att det "hos Kungl. Maj :t
erinrats" om behovet av en dylik utredning. 67 Sannolikt försökte man
från flotthåll på detta sätt skapa sig en plattform, från vilken man kunde
göra sig hörd i förberedelserna för ett försvarsbeslut.
Tablå 5. Marinberedningen

Vice amiral Gustaf Dyrs sen, ordf.
Kommendörkapten Birger Maijström
Marindirektör Johannes Lindbeck
Kommendörkapten Claes Lindsström, sekr.
Kommendörkapten Thor Liibeck
Kommendörkapten Hilmer Bergmark
Kommendörkapten Arthur Örnberg
Kaptenen vid kustartilleriet Otto Broman
Kaptenen vid flottan Adolf von Bahr
Under alla förhållanden kom beredningen att användas just så. I juli
1920 uppdrog den då sittande socialdemokratiska minoritetsregeringen åt
den att utreda ett antal frågor formulerade av försvarsrevisionen. Samtidigt tillfördes beredningen sex nya ledamöter. Resultatet av studierna
redovisades i föredragningar inför revisionen under hösten. Marinberedningen nöjde sig dock inte med detta. Med motiveringen att de ställda
frågorna var mycket omfattande hävdade den att de i själva verket endast
kunde besvaras uttömmande genom uppgörande av en ny flottplan. Under hösten 1920 inledde beredningen- av allt att döma på eget bevåg arbetet med en sådan. Den vidgade målsättningen sanktionerades efter en
tid av regeringen - numera en icke parlamentariskt förankrad ämbetsmannaregering, en expeditionsministär. Enligt de nya direktiven var uppgiften att ompröva- "granska" -den 20-årsplan, som regeringen Hammarskjöld skisserat 1914, men som riksdagen inte tagit ställning till. Denna plan stod fast som riktmärke i tids- och ekonomiskt hänseende. 68
Det kan starkt betvivlas att man på parlamentariskt håll någonsin tog
denna parallellutredning till försvarsrevisionen på allvar. Revisionen
markerade sitt ogillande av hur beredningens målsättning vidgats. 69 Och
den ekonomiska utgångspunkten var i sig nog för att frånta förslaget varje
utsikt till politisk framgång. Ytterligare en omständighet kommer in i
bilden. Till ordförande i marinberedningen utsågs marinförvaltningens
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chef sedan 1910, vice-amiral Gustaf Dyrssen. Denne, en man föga benägen till politiska kompromisser, låg i konflikt med den liberal-socialdemokratiska koalitionsregeringen. Han kvarstod visserligen som marinförvaltningens cheftill den l oktober 1920, men var sedan samma månad
året före inte tjänsteförrättande. I realiteten avskedades Dyrssen i två
steg och gavs som reträttpost bl. a. vissa andra utredningsuppdrag. 70
Även om syftet med att utse marinberedningen inte primärt var att förgylla Dyrssens sorti ur aktiv tjänst, gjorde dennes ordförandeskap det inte
lättare att få vänstern att lyssna till utredningens synpunkter.
Ur vår synpunkt är marinberedningens betänkande under alla omständigheter av största intresse i samma mån som det avspeglar åsiktsläget
inom flottans ledning. Först och främst är dokumentet naturligtvis representativt för undertecknarna. Dyrssen har redan presenterats. Lindsström, beredningens sekreterare, var som nämnts chef för marinstabens
operationsavdelning, vid vilken även Bahr tjänstgjorde. Liibeck var chef
för marinens flygväsende. Örnberg, Bergmark och Maijström var verksamma vid marinförvaltningen - den sistnämnde som avdelningschef. 71
Lindbeck blev knappt två månader efter beredningens avslutande chefför
marinförvaltningens ingenjöravdelning (och även för mariningenjörkåren).72 Marinberedningen talade med andra ord i namn av ett antal framstående officerare och vederlikar.
Än viktigare i sammanhanget är de mått och steg man tog för att
förankra ståndpunkterna i vissa marina myndigheter. I augusti 1920 anhöll beredningen, och fick beviljat, att bl. a. chefen för marinstaben, von
Krusenstierna, och högste befälhavaren över kustflottan, Carl Alarik
Wachtmeister, skulle ha rätt att delta i en del av överläggningarna. De
hade även rätten att delta i besluten, vilken de i något fall utnyttjade till
att reservera sig. 73 Att nämnda chefer tog uppgiften på allvar framgår av
deras flitiga närvaro på sammanträdena. Ingen av dem anförde enligt
protokollet någon invändning mot beredningens plan i stort eller ståndpunkt i pansarfartygsfrågan trots att de var närvarande när frågorna behandlades.74 Även om det faktum att von Krusenstierna och Wachtmeister ej formellt stod bakom betänkandet motiverar en viss reservation, kan
man utgå ifrån att utredningens åsikter också var deras. Henry Lindberg,
den av regeringen utsedde tf. chefen för marinförvaltningen - ordinarie
från oktober 1920 - kallades inte till beredningens sammanträden. Tecken finns på att marinförvaltningen under sin nye chef intog en ljum
hållning till marinberedningen. 75 Vissa motsättningar i fråga om utrangering av äldre pansarbåtar m.m., där Lindberg var beredd att gå politikerna längre till mötes än bl.a. von Krusenstierna, 76 understryker att man
inte ska ta samstämmighet på högsta chefsnivå för given. Kort sagt,
marinförvaltningens ståndpunkt måste betraktas som en okänd storhet.
Det måste vidare påpekas att marinberedningens betänkande är starkt
inriktat på materielfrågor. Ä ven krigserfarenheterna ägnas stor uppmärk50

samhet. De marinstrategiska frågorna däremot behandlas knapphändigt.
Slutligen ska sägas att vi, i allt vad avser utredningens interna överväganden, är synnerligen illa ställda i fråga om källuppgifter. 77
Marinberedningens allmänna bedömning av flottans utsikter att lösa
sina uppgifter var mycket positiv. Visserligen räknade man med att Ryssland och Tyskland åter skulle växa till i inre styrka och militär makt. Dock
antog man att ingendera makten under den närmaste tioårsperioden skulle komma ens i närheten av den sjöstyrka den hade haft 1914. Möjligheterna för flottan att förhindra invasion över sjön hade följaktligen ''väsentligen ökats sedan 1914", förutsatt att den erhöll den då avsedda
styrkan. 78
I likhet med marinstabschefen 1917, beskrev marinberedningen artilleriet, torpeden och minan som sjökrigets tre huvudvapen, vilka inte
närmare kunde klassificeras med hänsyn till deras inbördes betydelse.
Därmed kunde man inte heller utpeka någon fartygsklass som den viktigaste i sjökriget. 79
I bedömningen av kraven på nya pansarfartyg tog beredningen de
moderna, relativt snabba slagskeppen - för stunden ej alls representerade i Östersjöflottorna - med deras 40 cm kanoner och goda skydd som
jämförelsepunkt. För att ens under gynnsamma omständigheter uppta
strid mot dem krävdes minst 38 cm kanoner. Den ekonomiska ramen
medgav inte att Sverige byggde fartyg med sådan bestyckning. Därför
måste de svenska artillerifartygen "under så gott som alla omständigheter.. undvika strid med fullt moderna slagfart yg". Således måste de vara
snabba nog att kunna undfly starkare skepp. En obetydlig fartunderlägsenhet visavi en eller annan slagkryssare kunde tolereras. Men med Sverige-typens fart bleve skillnaden för stor och fartygens '' operationsfrihet''
alltför "inskränkt" .80 Beredningen fortsatte:
"Under det att Sverige-typens operationsmöjligheter i de farvatten, som omgiva
våra kuster, vid tiden för typens tillkomst voro ganska stora, emedan slagkryssare
och mycket snabba slagskepp då voro representerade i mycket litet antal samt
därjämte voro vida svagare än nutida dylika, har sagda typs utsikter med tiden helt
naturligt reducerats i detta hänseende. " 81

Ä ven hotet från ubåtarna samt behovet av samverkan med de snabba
svenskajagarna krävde att pansarfartygen var snabbare än man tidigare
räknat med. 82
Om man, såsom fallet var i flottans debatt under åren 1917-1921, lät
den internationella utvecklingen på slagfartygsområdet ange fordringarna
på nya svenska pansarfartyg, måste slutsatsen bli den marinberedningen
drog: Sverige-typen var otidsenlig. Dess egenskaper var felprioriterade,
eftersom farten var alldeles för låg medan det kraftiga och dyrbara artilleriet ändå inte förslog mot moderna slagfartyg. I ett läge när den nya
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Sverige-divisionen inte ens hunnit träda i tjänst, 83 framstod den som barn
av en redan avlägsen tid. De tre befintliga Sverige-fartygen kunde ju icke
desto mindre vara mycket användbara, eftersom inte heller Tysklands
och Rysslands flottor var tidsenliga. Men marinberedningens följdriktiga
slutsats var att Sverige-typen inte borde ifrågakomma för nybyggnad.
Samtidigt höll utredningen fast vid den vedertagna doktrinens grundtanke, att fienden skulle tvingas sätta in slagskepp för att betvinga den
svenska flottan. Härför krävdes att även nya artillerifartyg var starkare än
lätta kryssare, vilka i normalfallet var utrustade med 15 cm kanoner.
Eftersom de svenska fartygen var få, borde kraftöverlägsenheten vara
betryggande; dessutom fanns en utländsk kryssartyp med 19 cm kanoner,
till vilken man tog viss hänsyn. Beredningen föreslog en typ med 6 st. 21
cm kanoner, en fart så hög som 29 knop samt bepansring avpassad efter
lätta kryssares eld. Qet var närmast fråga om en pansarkryssare. Den
skulle även kunna axla en del av de lätta kryssarnas uppgifter, vilket var
nödvändigt eftersom det var för dyrt att anskaffa två klasser av artillerifartyg. Marinberedningen föreslog anskaffning av en division om tre av
den nya typen. I samverkan med denna skulle även Sverige-fartygens
operationsmöjligheter förbättras. 84
Beträffande inriktningen på strid mot lätta kryssare och den valda
kalibern sammanföll marinberedningens ståndpunkt med socialdemokratins 1914. Men till skillnad från den dåtida vänstern höll marinberedningen fast vid jämförbarheten med slagskepp i fråga om fart, för att säkra
fartygens förmåga att operera även till sjöss. I så måtto var lösningen den
som Hägg med flera förordat i FFF redan 1917.
Genom att marinberedningen höll fast vid principen att framtvinga
fiendens slagskepp, var det dock nödvändigt att ge även den nya typen en
kraftig bestyckning. Det var blott fråga om en begränsad förändring av
den traditionella pansarfartygsdoktrinen. Enligt det nedan behandlade
Washington-fördraget 1922, var pansarkryssaren t.o.m. ett 'capital ship'
(kanonkaliber över 20,3 cm). Marinberedningens lösning förändrade därför storleks- och kostnadsproblematiken endast marginellt. Blott tusen
ton lättare än Sverige-typen kostade pansarkryssaren - marinberedningen räknade i 1914 års priser- 10,7 miljoner kr mot Sverige-typens 12,8.
Dessutom föreslogs en omfattande nybyggnad av lätta fartyg. Programmet 1923-1934 kostade 105,1 miljoner kr- 8,76 miljoner årligen. 85 Sedermera beräknade försvarsrevisionen att prisnivån 1923 var 100 procent
högre än den 1914. 86 I aktuella priser begärde marinberedningen med
andra ord cirka 17 miljoner kr i årligt nybyggnadsanslag. satsningen
skulle ge en kustflotta 1934 med bl. a. 6 pansarfartyg, 12 jagare, 12
torpedubåtar och 3 minubåtar. 87 Det har redan framhållits att den ekonomiska ram man arbetade med saknade parlamentarisk förankring.
Marinberedningens förslag till lösning av pansarfartygsfrågan - att i
nybyggnadsprogrammet ersätta Sverige-typen med en pansarkryssare 52

kan ses som en politisk reservstrategi. Den med hänsyn till vedertagen
doktrin bästa lösningen hade varit att bygga 'Big Ships'. I ett läge när
detta var uteslutet av politiska skäl, och när Sverige-typen samtidigt
bedömdes som otidsenlig, 88 tog man fram en mindre typ, som kunde
rädda en del av pansarfartygsdoktrinens traditionella målsättningar. Fortfarande siktade man på 'luckan' mellan slagskepp och kryssare. Pansarkryssaren skulle, så långt möjligt, vara snabbare än de förstnämnda och
starkare än de sistnämnda. Samtidigt övergav man alltså riktmärket att
pansarfartygens grova artilleri skulle vara jämförbart med slagskeppens i
kaliber.
Det är tydligt att fackmännens debatt om pansarfartygen 1917-1921
kan förstås som ett försök att lösa konflikten mellan vedertagna militära
ambitioner och politiska realiteter. De tidigt framförda tankarna om övergång till en lätt :flotta, tankeexperimentet om en utbyggnad av kustartilleriet liksom marinberedningens förslag var olika tänkbara lösningar av
problemet. Genom att marinberedningen försökte sig på en verklig förnyelse av pansarfartygsflottan fordrade dess förslag ett betydande utrymme för nya investeringar i pansarfartyg. När utredningen framlades
hade man dock inga starka skäl att förmoda att ett sådant gick att skapa
under den närmaste tiden.
Som redan framhållits, medger inte källmaterialet att vi gör oss en bild
av hur marinberedningen nådde fram till sin ståndpunkt. Att vi internt
mött anhängare av såväl en ungefärlig Sverige-typ som av lätta kryssare
gör, att man - hypotetiskt - kan tänka sig att pansarkryssaren var en
kompromiss tillkommen i en dragkamp mellan åsiktsriktningar, som i
första hand önskade andra lösningar. Om en sådan tolkning kunde styrkas, skulle den komplettera och nyansera vår bild av hur flottan sökte
hantera konflikten mellan militär och politisk rationalitet i artillerifartygsfrågan.

strategisk offensiv och allianskrig
Så långt har vi behandlat hur flottan bedömde pansarfartygsfrågan med
utgångspunkt i den strategiska defensiven, vilken ju rymde dess huvuduppgifter. Dock fanns vid denna tid även andra inslag i sjöofficeramas
strategiska tänkande. Så hade även tidigare varit fallet, när den strategiska offensiven, dvs. eftersträvandet av sjöherravälde, spelade en roll i
den sjömilitära debatten efter unionsupplösningen 1905. Under några år
efter första världskriget ägnades den strategiska offensiven ett betydande
intresse, vilket kan föras tillbaka till Tysklands och Rysslands försvagning samt tillkomsten av ett antal ringa - i vissa fall närmast betydelselösa - sjömakter i närområdet. Ytterligare en viktig faktor var Nationernas förbund (NF), som bötjade sin existens 1920. Sveriges inträde i
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förbundet väckte frågan om ett framtida svenskt deltagande i militära
sanktioner i samarbete med en eller flera av världskrigets segrarmakter.
I många fall skulle tänkbara sanktioner förutsätta ett offensivt militärt
uppträdande. Om Sverige deltog i sådana aktioner riktade t. ex. mot Tyskland eller Ryssland, som stod utanför NF, vore det dessutom de facto
liktydigt med militär allians med vissa stormakter mot andra. Ä ven en
annan tänkbar form för allians - neutralitetsallians med andra småstater
- uppmärksammades i flottans debatt. Dess sjömilitära implikationer var
naturligtvis annorlunda än stormaktsalliansens; ett eftersträvande av sjöherravälde i någon vidare mening vore här inte aktuellt.
Denna sjömilitära debatt, som i olika kombinationer aktualiserade sjöstrategisk offensiv och/eller allianskrig, är ur vår synpunkt viktig, eftersom den gav kompletterande argument för pansarfartygen. Det var nämligen allmänt accepteyat att grovt bestyckade övervattensfartyg var
omistliga, när uppgiften var att kontrollera sjön. Och pansarfartygen tillmättes av hävd ett särskilt värde som maktsymboler och 'alliansföremål',
ägnade att främja Sveriges ställning i samarbete med andra sjömakter.
Det är visserligen inte möjligt att avgöra vilken vikt den strategiska offensiven och allianstanken tillmättes i bedömningen av pansarfartygsfrågan på auktoritativt håll inom flottan. Men om dessa bägge föreställningar
vid denna tid spelade någon mera betydande roll i sjöofficerarnas tänkande, kan man på goda grunder anta att detta försvårade ett mera radikalt ifrågasättande av pansarfartygsdoktrinen.
I undersökningen av dessa spörsmål diskuterar jag tiden från 1918 och
några år framåt i ett sammanhang. Marinberedningen är en lämplig startpunkt. Trots att dess behandling av de strategiska uppgifterna var mycket
kortfattad, berördes där möjligheten av anfall mot Sverige från en eller
flera av de till sjöss underlägsna små Östersjöstaterna samt Norge. Betydelsen av att den svenska flottan bevarade sitt styrkeövertag underströks.89 Uttalandet visar att flottan inte bara intresserade sig för troliga
utan även för möjliga konflikter i den ovissa säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet. Småstatshotbilden framkommer även i annat material. När FFF i december 1919 enades om att verka för nyanskaffning
av lätta kryssare var det sammanfattningsvis anförda motivet att ''bibehålla överlägsenheten mot nytillkomna Östersjömakter och Danmark,
Norge" .90 I en årsberättelse i Örlogsmannasällskapet för år 1918 anförde
kommendörkapten Harald Åkermark att det sannolika nya brokiga statsmönstret i Sveriges närområde ökade risken för att Sverige skulle råka i
en konflikt, men samtidigt ökade landets möjligheter att göra sig gällande
i en sådan. I föredraget behandlades offensiv krigföring mot en jämnstark
eller underlägsen fiende parallellt med defensiv krigföring. 91
Vidare kan man iaktta en allmän strävan att ge Sverige en maktställning
visavi andra småstater. I en årsberättelse i Örlogsmannasällskapet för år
1919 gick Gunnar Unger närmare in på hur Sverige efter kriget borde
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utnyttja sin "utan vår egen förskyllan iråkade maktställning". Sverige
borde i vilket fall inte självmant avstå från den, och det behövdes en
djupgående diskussion om utsikterna att nå ett "stärkande av vår ställning inom det nordiska statssystemet" .92 Vid läsningen av sådana yttranden bör man hålla i minnet att den svensk-norska unionen, och den
rangställning den givit Sverige, ännu var i färskt minne. Daniel Landquist
omtalade några år senare Sverige som den "störste intressenten i Östersjön". Ett starkt sjöförsvar var motiverat främst med hänsyn tilllandets
säkerhet, "men även med hänsyn till vår prestige, till vår rangplats bland
de nordiska staterna'' .93 Optimistiska uttalanden kan noteras om Sverige
som en icke bara för stunden ledande eller åtminstone framträdande
sjömakt i Östersjön. 94 Samtidigt framfördes synpunkten att Sveriges
överlägsenhet över de nytillkomna Östersjöstaterna var så trygg att den
aspekten inte behövde beaktas vid lösandet av Sveriges sjöförsvarsfråga.95 I detta, liksom i andra i detta avsnitt behandlade spörsmål, möter vi
inte en enhetlig opinion, utan en debatt där åsikt inte sällan stod mot åsikt.
Parallellt med att en svensk maktposition visavi små grannstater och
tänkbara småstatskrigsfall uppmärksammades, diskuterades möjligheten
av samverkan med samma länder. I nämnda årsberättelse framhöll U nger
att flottan borde utvecklas så att den förmådde ge Finland stöd i en
sannolik framtida strid mot de "påträngande ryska horderna". Även
Baltikum låg inom blickfältet, "Historien synes .. hava anvisat oss en
bestämd och betydelsefull roll vid den fortsatta omstöpningsprocessen
hinsidan Östersjön''. Sveriges viktigaste sjöfront skulle därför fortfarande vetta mot öster, "måhända med en förtätning mot sydost" .96 Kommendör Gustaf Starck hävdade, i motsats till Unger, att det vore "ytterst
farligt" för Sverige att blanda sig i framtida konflikter i Baltikum. Sverige
borde hålla sig utanför, ''hur fagra locktoner som än må komma från
andra sidan Östersjön om vår historiska mission m.m." ;97 vid denna tid
saknades det, som bekant, inte försök att utifrån frammana svensk aktivism.98 Andra inlägg med samma inriktning som Starcks kan noteras. 99
Jag vill i detta sammanhang påpeka, att ett svenskt ingripande i Baltikum
endast var försvarbart från militär synpunkt, om svenska eller allierade
styrkor kunde kontrollera sjöleder över Östersjön. Ungers funderingar
implicerade således en mycket hög sjömilitär ambitionsnivå.
Mera frekvent än baltiska ambitioner förekom tanken att svensk försvarspolitik borde inriktas på att försvara Finlands oberoende. 100 Ett
bredare skandinaviskt eller nordiskt neutralitetssamarbete, i hög grad
vilande på sjömakt, framfördes också som en lösning. 101 Den svenska
flottan kunde få till uppgift att trygga förbindelserna med Finland över
Ålands hav och Bottenhavet och med Danmark över Öresund. 102
Inte heller förslaget om förbund med Finland var dock okontroversiellt. I diskussionen 1919 om den svenska Östersjöpolitiken förordade
chefen för marinstaben, von Krusenstierna, en prövning av frågan om ett
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skandinaviskt försvarsförbund. Hållningen till Finland var däremot påtagligt avvaktande. Om de skandinaviska staterna stod i förbund med
Finland kunde de lätt komma att dras in i ett framtida finskt-ryskt krig.
Därvid skulle de få biträda vid värnet av en avlägsen, lång och svårförsvarad landgräns. Ett alternativ var att tänka sig en framtida försvarslinje
dels efter landgränsen mellan Sverige och Finland, dels tvärs över
Ålandsöarna, varigenom Bottenhavet kunde spärras. I avvaktan på att
man redde ut frågan om en eventuell finsk anslutning till ett tänkt försvarsförbund borde emellertid ''frågan om Ålandsöarnas förvärvande
bringas till en tillfredsställande lösning" .103
Den gemensamma nämnaren för hypotetiska småstatskrigsfall och tanken på ett skandinaviskt eller nordiskt försvarssamarbete var att flottan,
explicit eller implicit, förutsattes befästa Sveriges position som den i
Östersjön med omnejdfrämste bland småstatsjämlikar. Detta perspektiv
aktualiserade även frågan hur Sverige skulle förhålla sig till det pågående
maktspelet mellan stormakterna. Marinstabschefens uttalanden 1919 rörande NF-anslutning var på den punkten tydliga. Utgående från de konservativas gängse negativa bedömning av förbundet tecknade han en bild
av den omfattande roll Sverige genom medlemskap skulle kunna komma
att spela. Om inte handelsblockaden av Ryssland snart gav avsedd verkan, skulle Sverige sannolikt ''uppfordras att aktivt biträda vid sagda
väldes bekämpande". Vidare kunde man förvänta krav på svenskt deltagande i sanktioner för att tvinga Tyskland att uppfylla fredsvillkoren.
Avbrutna handelsförbindelser, blockad och även annat militärt ingripande kunde antas bli följden. Slutligen framhölls att ;{vid uppkommande
konflikter mellan Tyskland och dess grannstater vid Östersjön, mellan
Ryssland och dess eventuellt frigjorda randstater samt mellan dessa kan
av oss fordras militära åtgärder för lugnets återställande." Allmänt bedömde chefen för marinstaben att enskilda NF-medlemmar - i synnerhet
de ringare - fick sin militära självbestämningsrätt starkt beskuren. Möjligheterna att undandra sig de krav som skulle komma att ställas vore
små. Om Sverige valde en sådan anslutning till en ''för ögonblicket segerrik maktgrupp", vars förmåga till inre sammanhållning kunde betvivlas, skulle riskerna snarare än tryggheten öka. Man kunde ta för givet att
Ryssland skulle återuppta sin traditionella expansionspolitik i riktning
mot haven. NF:s förmåga att då garantera Sveriges trygghet bedömde
chefen för marinstaben inte som goda, medan däremot Tysklands fortsatta betydelse som balanserande faktor underströks. Marinstabschefens
syfte var att avråda från ansökan om medlemskap. Neutralitetspolitik
utanför NF, eventuellt förstärkt av ett skandinaviskt försvarsförbund,
framställdes som ett bättre alternativ. 104 Någon svensk roll i Baltikum var
enligt detta resonemang helt klart inte eftersträvansvärd.
Det är tydligt att denna skeptiskt avvaktande attityd till ett samgående
med Finland av vissa senare författare ersattes med en positiv hållning.
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Man syntes beredd att löpa de med allianspolitik förknippade riskerna att
dras in i en konflikt med en stormakt. Över huvudtaget måste en del av
inslagen i den marina debatten sägas ha vettat mot någon form av svenskt
engagemang i stormakternas maktspel. Under de första åren efter kriget
gjorde sig den engelska överlägsenheten till sjöss ju i högsta grad gällande
även i Östersjön - sedan Tysklands kapitulation ett öppet hav. Spillrorna
av den ryska flottan hölls inspärrade i den Finska vikens inre del. 105 Ä ven
om den brittiska flaggens närvaro i Östersjön inte skulle permanentas, 106
kunde t.ex. det av Ungerantydda baltiska scenariot inte gärna förverkligas utan någon form av samförstånd med den brittiska flottan. En återkommande tanke var att den svenska flottan skulle fylla upp efter den
engelska, om dennas styrkor av någon anledning bands på annat håll. V år
flotta förklarade att det i sådant fall gällde att överta ''den engelska
vakthållningen" .. På Sverige, möjligen i samverkan med Danmark, skulle
komma att läggas "lejonparten av ansvaret för att Östersjön icke blir
tummelplats för rött skräckvälde''. 107 U nger skrev att Sverige vid behov
"i den västerländska kulturens namn" borde biträda att "sätta en damm
för slavismens frammarsch över Finland" .108 Steget var kort från Wilhelm Dyrssens tankegång före världskriget, då han förordade allians med
Tyskland och distans till den naturlige fienden Ryssland med hänvisning
till Sveriges uråldriga band med förstnämnda makt. 109
I mars 1920 bejakade riksdagen den svenska NF-anslutningen. I princip
innebar det ett avsteg från neutralitetspolitiken, men den etablerade utrikespolitiska huvudinriktningen bröts aldrig. Anslutningen byggde på tolkningen av NF-stadgan att va:Ije medlem hade rätt att pröva huruvida den
skulle delta i militära sanktioner. Sverige ämnade inte acceptera att de
facto dras med i en militärallians mot Ryssland eller Tyskland, och sökte
bidra till en utveckling av NF i universell riktning. 110
Den inrikespolitiska striden om medlemskapet ebbade snart ut. Fortfarande gällde dock, att i samma mån som man i sak höll fast vid marinstabschefens tidigare analys, skulle man uppfatta inträdet som ett steg
mot en allianspolitik. I Tidskrift i sjöväsendets kommentar till medlemskapet - av dess karaktär att döma torde den inte ha publicerats utan
gillande på ledande håll - togs visserligen regeringspropositionens tolkning som utgångspunkt. Samtidigt framhöll författaren, kapten Elis Biörklund, marinstabens kommunikationsavdelning, 111 att Sverige icke hade
någon säkerhet för att stormakterna i alla lägen skulle godta denna.
Biörklund tog sedan i sin genomgång i hög grad fasta på vilka aktioner
Sverige kunde tvingas delta i snarare än på den svenska utrikespolitiska
viljeinriktningen. Han tecknade en bild av Sveriges roll i sanktionssammanhang, snarlik den chefen för marinstaben givit året före. En slutsats
var att praktiska förberedelser för strategisk offensiv måste vidtas. Verkställande av "trupptransporter över havet" fordrade gemensamma övningar mellan armen och marinen redan i fredstid. Likaledes måste man
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förbereda en organisation "som medger ett hastigt upprättande av tillfålliga baser på den främmande kusten"; "en rad problem måste lösas,
vilka i allmänhet äro förknippade med strategiskt offensiv krigföring och
samverkan med andra länders stridskrafter.''
Samtidigt framhöll Biörklund att krigsmakten "i främsta rummet" var
till för Sveriges eget försvar. Dock borde det "i andra hand" tas i betraktande vilka "modifikationer" som behövdes för att anpassa stridsmedlen och deras organisation efter möjligheten att delta i militära sanktioner. Vad flottan beträffade, var konklusionen att inga "större svårigheter" torde komma att uppstå, ty:
"De fartygstyper, vilka flottan med trängande nödvändighet behöver nybygga
såsom ersättning för försliten och omodern materiel, torde alla böra vara av den
beskaffenheten, att de i• de flesta krigsfall väl lämpa sig även för strategiskt
offensiv krigföring, sedan världskriget medfört en så genomgripande reduktion av
flera av Östersjöstaternas örlogsflottor. " 112

Enligt Biörklund var sålunda strategisk offensiv numera en i det närmaste
självklar, kompletterande utgångspunkt i utformningen av den svenska
fartygsmateriel en.
Det är viktigt att framhålla, att Biörklunds, och flottans, huvudintresse
inte torde ha rört själva NF-politiken. Snarare var det fråga om att, såsom
Otto Lybeck förordade i FFF, ta "omvägen" över NF för att nå måletflottans stärkande. Lybeck pekade på att de militära sanktionerna i första
hand krävde sjömakt, vilket "måste av oss utnyttjas" .113 sakståndpunkten delades av försvarsrevisionen, som sedermera konstaterade att om
Nationernas förbund utvecklades till "vad därmed avses", skulle det
inverka på avvägningen mellan armen och flottan.ll 4 Det kan icke betvivlas, att man därmed syftade på en förskjutning till sjöförsvarets förmån.
Generellt förstås ovan refererade inlägg 114a om en vidgad svensk roll till
sjöss bäst mot bakgrund av den politiska striden om försvarsresurserna.
Det var i främsta rummet fråga om att finna argument för flottans stärkande eller vidmakthållande i en allmän försvarspolitisk motvind. Som en
följd av det nya, gynnsamma sjömilitära läget kunde oförändrade uppgifter lösas med mindre resurser än före kriget. Den enkla logiken var, att
endast om flottans uppgifter utökades, kunde man förhindra att vapnet
reducerades. Genom att man i denna argumentation kom in på strategisk
offensiv och allianskrig skapades också särskilda bindningar till pansarfartygstanken.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de nya styrkeförhållandena i Östersjöområdet med omgivning bidrog till att flottans män i debatten
om vapnets uppgifter inte höll sig till det renodlade, strategiskt defensiva
småstatsperspektiv, som 1917 och 1918 förordats av dem, som då ville
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överge pansarfartygstanken som framtidsprogram. Förvisso uppfattade
ingen av de debattörer vi stiftat bekantskap med i denna delundersökning
Sverige som en stormakt, men många såg heller inte Sverige som en i
mängden av områdets småstater, utan snarare som en stat i sitt eget slag,
med problem och möjligheter i vissa fall påminnande om stormakternas,
i många andra om de utpräglade småstaternas. 115 Denna upplevelse av en
den svenska flottans särställning bidrar, enligt min mening, till att förklara
varför pansarfartygstanken, trots alla svårigheter att påverka den framtida försvarspolitiken med den, bevarade en stark ställning inom vapnet;
det har redan noterats, att ansatserna till ett radikalt nytänkande framför
allt är märkbara under ett kort, tidigt skede - nämligen åren 1917-1919.

*
**
Vi går nu över till flottans ideutveckling från 1922 till dess att dess
uppfattning stadgades vid 20-talets mitt. Till grund för det program som
nu utarbetades låg att man åter bedömde Sverige-typen som tidsenlig.
Huruvida en viss krigsmateriel är tidsenlig eller icke kan ju tyckas vara
ett strikt fackmässigt, sakmilitärt spörsmål. Historien om Sverige-typens
'renässans' inom flottan är dock historien om den militära rationalitetens
relativitet, om dess formbarhet efter politiska mål och begränsningar.
Liksom beträffande det första skedet av efterkrigsdebatten genomför
jag undersökningen genom att behandla först de yttre politiska och militära förutsättningarna för pansarfartygsfrågan, för att därefter gå in på
flottans bedömningar.

Gränser för det politiskt möjliga utstakas
Kort tid efter att marinberedningen avslutat sitt arbete stod det klart att
dess förslag i den förhandenvarande situationen uppfattades som irrelevant av politikerna. Försvarsrevisionen tog inte ens upp det till behandling.116 Detta var ett politiskt besked av största betydelse för flottan.
Genom försvarsrevisionens betänkande, framlagt den 15mars 1923, och
det i maj 1925 fattade försvarsbeslutet preciserade politikerna sina ståndpunkter i försvarsfrågan. Liberalerna (efter partisprängningen i maj 1923
de frisinnade) och socialdemokraterna, den nya försvarsordningens arkitekter, gick i första hand in för att reducera armen kraftigt. Där fanns
de största pengarna att hämtaY 7 Vad flottan beträffar fastställdes en ny
organisation, men frågan om nybyggnadsprogrammet hölls öppen och en
ny utredning tillsattes - 1925 års flottkommitte. Den förberedde ett två
år senare fattat, kompletterande beslut om flottpolitiken.
Att vidare omgång krävdes var uttryck för hur vanskligt det var för
politikerna att ta ställning till sjöförsvarets frågor. De positioner man
intog 1923 och 1925 röjde ett icke ringa mått av osäkerhet och var knap59

past fria från motsägelser. Likväl definierade de ett ungefärligt område,
inom vilket flottans krav måste ligga för att ha utsikt till framgång.
Om vi ser saken ur ekonomisk synpunkt, kan noteras att liberalerna (de
frisinnade) och socialdemokraterna, och därmed riksdagen, inte vid något
tillfälle 1919-1925 gick med på att anslå mer än fem miljoner kr per år till
t1ottans nyanskaffning av fartyg. 118 Beloppet, en knapp sjättedel av den
totala marinbudgeten, 119 var långt mindre än det marinberedningen tänkt
sig. I försvarsrevisionen anslöt sig högern i fråga om flottpolitiken till den
av liberalerna och den ende bondeförbundaren bildade majoriteten. 120
Året därpå höjde dock Ernst Tryggers konservativa ministär budet i
nybyggnadsfrågan till 8 miljoner kr årligen, vilket avvisades av riksdagen. 121 Ä ven detta belopp låg långt under marinberedningens beräkningar. Som vi strax ska se, var en förutsättning för att partierna kunde hålla
anslaget lågt, att de tillsvidare lade pansarfartygsfrågan åt sidan i beräkningen av nybyggnadsbehoven.
Samtidigt tog man ställning till kustflottans aktuella fartygssammansättning och flottans personalorganisation, de centrala delarna av marinordningen. Majoriteten i försvarsrevisionen, med stöd av högern, ville
behålla sex av de nio pansarfartygen. Förutsättningen var att de äldre av
dessa skulle användas utöver den tidigare angivna normallivslängden 20 år. 122 Socialdemokraterna å sin sida ville endast låta de tre Sverigefartygen kvarstå. 123 I beslutet 1925 kompromissade de frisinnade och
socialdemokraterna genom att behålla Sverige-divisionen förstärkt med
Oscar Il, vilken tillsammans med fem kryssare, åtta jagare, åtta torpedbåtar och sju ubåtar m. m. utgjorde kustflottan. 124 Samtidigt utsattes flottan för mycket kännbara nedskärningar i personalorganisationen. 125
Enkel matematik visade att den t.o.m. 1925 gällande nybyggnadstakten
inte räckte till för att förnya hela den bevarade kustflottan. Om man
räknade med att utgående fartyg skulle ersättas med moderna motsvarigheter, lika mot lika, var det bara att slå ut varje fartygs anskaffningskostnad över respektive fartygsklass' beräknade användningstid och addera fram den årskvot som krävdes för att hålla flottan vid makt. Naturligtvis kunde en fartygsklass även ersättas med materiel av annat slag,
men det var alltid diskutabelt huruvida detta förändrade problematiken ur
ekonomisk synpunkt.
I den socialdemokratiska regeringens försvarsproposition 1925 beräknades årskvoten för att omsätta den föreslagna reducerade kustflottan i
ny materiel till 13,5 miljoner kr. 126 Och enligt regeringen och riksdagens
särskilda utskott var riktmärket för den nya utredning, som skulle tillsättas efter försvarsbeslutet, just att flottan skulle vidmakthålla den
"styrka" den avsågs få enligt detta beslut. 127 Vad det betydde var naturligtvis alltid en tolkningsfråga. Dock kunde man uppenbarligen, med
stöd av nämnda punkter i de politiska dokumenten, argumentera för ett
årligt nybyggnadsanslag kring 13 miljoner kr. Den nya personalorganisa-
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tioneo torde också ha räckt till en flotta av ungefär den storleksordningen.
Så långt kan man säga att politikerna givit två 'signaler' i flottans
nybyggnadsfråga. De beslutade anskaffningsprogrammen pekade på en
nivå kring fem miljoner kr per år. Den 1925 godkända marinordningen och
målsättningen att framgent vidmakthålla styrkan kunde påstås ange en
nivå kring 13 miljoner kr. I realiteten var detta två gränsmärken. U n der
fem miljoner kr var det knappast fråga om att gå. Och inte heller över 13
miljoner kr. l 1925 års försvarsproposition utpekades sistnämnda nivå
som för hög. Med en viss ökning av fartygens livslängd kunde årskvoten
för att förnya den fastställda kustflottan nedbringas till drygt 11 miljoner
kr. Ä ven det betraktade regeringen som för högt. Om man ännu en tid
bortsåg från pansarfartygen i beräkningen av nybyggnadsbehovet kunde
årskvoten reduceras till dryga 7 miljoner kr. Regeringen ställde i utsikt att
anslag på den nivån skulle utgå från och med budgetåret 1927/1928. 128
Skrivningen var inte ett direktiv till den nya utredningen, men en viktig
socialdemokratisk viljeyttring.
Enligt regeringens egna beräkningar, innebar den i utsikt ställda nivån
att den befintliga kustflottan minus pansarfartygen kunde förnyas. Regeringen påstod heller inte, utan snarare hoppades, att "styrkan" kunde
bevaras inom ramen för de årliga sju miljonerna. Särskild uppmärksamhet
skulle därför ägnas frågan om "billigare fartygstyper" än de dittills föreslagna. Samtidigt noterades möjligheten av att andra anslagsbelopp
kunde bli aktuella. 129 Det aviserade högre anslaget och målsättningen
vidmakthållen styrka var tillsvidare närmast att betrakta som två disparata ståndpunkter. Den nya utredningen hade att söka en lösning som i
bästa fall fick ekvationen att gå ihop.
l och med 1925 års försvarsbeslut stod det sålunda klart att ett program
i stil med marinberedningens var uteslutet, med mindre än att det politiska läget genomgick en drastisk förändring. Som sakerna stod fanns inte
ekonomiska förutsättningar att vid sidan av Sverige-divisionen sätta upp
en ny pansarfartygsdivision. Att Sverige inte skulle ha mer än en sådan
division var också innebörden av beslutet om flottans aktuella fartygssammansättning och personalorganisation.
På 20-talet fanns en betydande osäkerhet hos politikerna om försvarets
utformning på längre sikt. Varken försvarsrevisionens förslag eller 1925
års försvarsbeslut byggde på strategiska undersökningar (operativa studier) i egentlig mening. Någon preciserad doktrin för respektive försvarsgrens uppgifter och betydelse tog man inte ställning tillY 0 Man kan säga
att partierna framför allt löste ekonomiska och organisatoriska problem
och därvid vägde in allmänna uppfattningar om förekommande militära
hot och försvarets uppgifter. Liberalerna och socialdemokraterna hade i
försvarsrevisionen varit angelägna att bevara handlingsfriheten i fråga om
den framtida försvarsgrensavvägningen. Den staaffska andra försvarsberedningens slutsatser i detta avseende ansågs icke kunna vara på samma
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sätt vägledande som tidigare, men läget bedömdes som så flytande och
ovisst att någon ny avvägningsprincip inte kunde fastslås. Man nöjde sig
tillsvidare med vad som beskrevs som praktiska bedömningar. 131 Till
osäkerheten bidrog inte minst flygvapnet - enligt 1925 års beslut en
självständig, tredje försvarsgren. I försvarsrevisionen hade de socialdemokratiska reservanterna och två av de fyra liberala ledamöterna förklarat, att det alls icke var omöjligt att flygvapnet framgent skulle komma
att överta en stor del av flottans uppgifter; 132 uppfattningen vette mot de
sjömilitära modernisternas prognos.
Till det kortsiktiga tänkandet bidrog även att politikerna ansåg utvecklingen på det sjömilitära området vara svårbedömd. Försvarsrevisionen
ville inte ta någon klar ställning i frågan utan uppmanade flottan att under
de närmaste fem åren inta "den uppmärksamme iakttagarens roll". Det
är uppenbart att slagfartygens/pansarfartygens värde i det framtida sjökriget var en av de frågor som betraktades som ovissa. Anskaffning av
viss lätt materiel bedömdes däremot som relativt okontroversiell. Samtliga partier intog denna avvaktande hållning fram till och med försvarsbeslutet. 133
Eftersom ett ställningstagande till pansarfartygsfrågan i hela dess vidd
fick mycket långsiktiga konsekvenser, rimmade ett sådant illa med försvarspolitikens inriktning på 20-talet. Det fanns heller inget hinder för att
ytterligare skjuta frågan på framtiden, om man bara såg till Sverigedivisionen. Först vid 30-talets mitt behövde man ta ställning till med vad
den skulle ersättas. Annorlunda var det med det fjärde bevarade pansarfartyget, Oscar Il, som med den till 24 år förlängda användningstiden för
pansarfartyg i kustflottan föll för åldersstrecket 1931. Med fyra års byggnadstid för pansarfartyg, om nu Oscar II skulle ersättas med ett sådant,
var frågan nära nog akut. Beslutet att behålla Oscar II i kustflottan, en
kompromiss mellan liberalernas och socialdemokraternas ursprungliga
bud, sex respektive tre pansarfartyg, innebar således att politikerna undergrävde sin egen strävan efter rådrum i pansarfartygsfrågan. Riksdagens eget beslut förde upp den på dagordningen tio år innan det stora
avgörandet - beslutet om Sverige-divisionens ersättande - stundade.
Därmed var det klart i vilken form flottan kunde aktualisera pansarfartygsfrågan efter 1925 års försvarsbeslut: som en fråga om Oscar II:s
ersättande. I realiteten var då också flottans händer bundna i vad avsåg
typfrågan. Ty när uppgiften var att komplettera Sverige-divisionen, var
det inte ändamålsenligt att ge det nya fartyget t.ex. avsevärt högre fart,
eftersom det ändå måste anpassa sitt uppträdande till den övriga divisionens. I grund och botten återstod för flottan blott två alternativ: att
föreslå att Oscar II ersattes med ett fartyg av ungefärlig Sverige-typ eller
skjuta på frågan om ny byggande av pansarfartyg i ytterligare cirka tio år.
I sistnämnda fall skulle de tre Sverige-fartygen snart vara de enda icke
överåriga pansarfartygen i kustflottan, vilket innebar en besvärande risk-
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koncentration och en numerär långt under vad flottan önskade.
I detta läge blev följaktligen värderingen av Sverige-typen ett centralt
spörsmål. Endast om flottan strök ett streck över marinberedningens
kritik mot den, och förklarade den vara värd att nybygga, var det möjligt
att med utsikt till framgång kräva en omedelbar anskaffning av ett pansarfartyg.
Det kan diskuteras, hur goda möjligheterna tedde sig att få stöd för ett
sådant krav på detta nedrustningens 20-tal. Utsiktslöst var det emellertid
icke. Visserligen hade några riksdagsmän yttrat sig kritiskt mot pansarfartygen. Liberalerna Gustaf Kobb, Nils Eden och E.A. Nilsson 134 förklarade 1924 att pansarfartygens tid var förbi och att dessa därför inte var
aktuella i ett nyanskaffningsprogram. 135 Och året därpå sade de frisinnades ledare Carl Gustaf Ekman att 1914 års lösning i artillerifartygsfrågan var "underkänd av erfarenheten" Y 6 Partikamraten Felix Hamrin
förutspådde att den nya utredningen skulle visa "att vi kunna och böra i
större utsträckning än hittills frångå de större typerna och specialisera oss
på de mindre. Jag tänker då närmast naturligtvis på torpedvapnet och
undervattensbåtarna. " 137 Men samtidigt markerade tongivande politiker
som Per Albin Hansson, försvarsminister i 20-talets socialdemokratiska
ministärer, och högerns Arvid Lindman och ErnstTryggeratt de för sin
del ville hålla frågan om nyanskaffning av pansarfartyg öppen. 138
I den allmänna försvarspolitiska opinionen fanns tvivelsutan vissa inslag som var uppmuntrande för flottan, och kan ha påverkat dess bedömning av utsikterna att få nya pansarfartyg. Särskilt notabel är den vid
denna tid utpräglade socialdemokratiska 'navalismen'. Den bottnade i att
partiet tillfälligt, ehuru inte principiellt, övergav invasionsförsvarstanken
som sådan. Bedömningen var att inget direkt hot mot Sveriges oberoende
förelåg. Tillsvidare behövde försvaret inte byggas upp för att avvälja
angrepp företagna i erövrings syfte, utan endast för att avvisa gränskränkningar i händelse av krig mellan främmande stater. Ett sådant "neutralitetsförsvar" skulle även utgöra en stomme till ett eventuellt framtida
självständighetsförsvar. 139
A v denna uppfattning följde att flottan borde få en framskjuten roll. I
sin reservation i försvarsrevisionen förklarade socialdemokraterna att
flottan hade att spela "huvudrollen" i det neutralitetsskydd som under
överskådlig tid var krigsmaktens enda sannolika uppgift. 140 Per Albin
Hansson gick 1924 så långt som till att förorda att "tyngdpunkten" i
försvaret borde läggas på flottan. 141 Innebörden var ju samtidigt att kraven på försvaret i dess helhet minskade kraftigt. Det var i princip fullt
tänkbart att flottan vid en övergång till ett "neutralitetsförsvar" försvagades absolut sett, samtidigt som den uppgraderades i förhållande till
armen. Följaktligen låg det ingen motsägelse i att den flottvänliga socialdemokratin 1924 röstade för ett lägre nybyggnadsanslag till sjöförsvaret
än högern, som såg flottan som ett sekundärt vapen i invasionsförsvaret.l42
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Nu utarbetade aldrig socialdemokraterna något förslag till hur ett konsekvent genomfört "neutralitetsförsvar" skulle se ut. Det hade förutsatt
en långsiktighet man inte var beredd till; det blev i stället i hög grad arvet
från det förflutna som fick bestämma hur försvaret utformades. Dessutom
framtvingade kompromissen med de frisinnade 1925 vissa modifieringar.
Utan att egentligen överge neutralitetsförsvarsprincipen kombinerade
den socialdemokratiska regeringen den med den princip om självständighetsförsvar de frisinnade höll fast vid. 143
Ä ven om de flottvänliga stämningarna gav sjöförsvaret viss utdelning
1925, 144 kanske framför allt genom beslutet om den separata flottutredningen, kan man säga att deras främsta innebörd så långt hade varit att
armen skulle reduceras, inte att nya satsningar skulle komma sjöförsvaret
till del. Den positiva socialdemokratiska attityden till flottan på 20-talet
vore värd en specialundersökning. Var den ett verk av ett fåtal framträdande aktörer eller var den brett förankrad i partiet? Var den framför allt
uttryck för en taktisk strävan att 'slå armen' med flottans hjälp, eller var
det fråga om nya, principiellt fotade försvarsideal? Frågorna kan inte
besvaras här, men klart är att vi här har en faktor av betydelse för
sjöofficerarnas bedömningar av läget och förhoppningar för framtiden.
De flottvänliga stämningarna kunde tolkas som början på en positiv trend,
och därmed som ett av flera skäl till att förutsättningarna att driva pansarfartygsfrågan, i den begränsade omfattning som nu var aktuell, icke
var så dystra som tiden närmast efter krigsslutet.

Washington-traktaten
Vad det sjömilitära läget beträffar, finner vi inga dramatiska förändringar
1922-1925. De stora omvandlingarna hade följt i direkt anslutning till
världskriget. Bilden av vilka slagskepp Tyskland och Ryssland hade kvar
klarnade redan under 1919; en annan sak var att bedömningen av fartygens skick fortsatte att variera. Något egentligt nytt beträffande Östersjöstormakternas slagskeppstyper tillkom inte 1922-1925. 145 Detta hindrar inte att vissa nya drag i det sjömilitära läget var av betydelse för
bedömningen av pansarfartygsfrågan. Mot bakgrund av den hotande nya
kapprustningen till sjöss, som berördes ovan, samlades de fem ledande
sjömakterna till konferens i Washington i november 1921. Den 6 februari
året därpå undertecknades ett fördrag om rustningsbegränsningar. Enligt
vissa kvotsiffror angavs tonnagegränser för signatärmakternas flottor.
Följden blev att ett antal äldre skepp måste utrangeras samt påbörjade
eller planerade nybyggen inställas. Under 10 år skulle man, med vissa
undantag, göra en paus i byggandet av slagskepp. Vidare reglerades fartygstyperna. Slagskepp fick deplacera högst 35 000 ton. Grövsta tillåtna
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kanonkaliber var 40,6 ctn. Kryssare fick inte överstiga 10 000 ton eller
bära kanoner med mer än 20,3 cm kaliber. Någon gräns för antalet kryssare sattes dock inte. Övriga lätta fartygsklasser definierades över huvudtaget inte. Parterna benämnde genomgående slagskeppen "the capital
ships" och tillät ett slagskeppstonnage flerfaldigt större än hangarfartygstonnaget. stagskeppen hölls således utan tvekan för flottornas ryggrad. 146
Ur svensk synpunkt var traktaten intressant, eftersom den kunde föra
med sig att kryssare med 20,3 cm kanoner- sedermera kallade 'Washingtonkryssare' -blev vanliga, vilket kunde påverka även de slumrande
ÖstersjöStormakternas framtida flottprogram. Problemet var inte helt
nytt, eftersom marinberedningen tagit viss hänsyn till kryssare med 19 cm
kanoner. 'Washingtonkryssaren' var dock ännu något grövre bestyckad
och - framför allt - kunde befaras bli mera frekvent. Det var uppenbart
att mot sådana fartyg gav inte den av marinberedningen föreslagna pansarkryssarens 21 cm kanoner ett betryggande övertag, kanske inte något
alls.
Efter dessa ord om de inrikespolitiska och sjömilitära förutsättningarna
för bedömningen av pansarfartygsfrågan vid 20-talets mitt, är det dags att
övergå till flottans debatt.

F-typen åter förklarad tidsenlig (1922-1925)
Vi har funnit, att en möjlighet öppnades för flottan att nå ett politiskt
resultat i pansarfartygsfrågan under 20-talet, om den gick tillbaka till
uppfattningen att Sverige-typen var tidsenlig och lämplig att ny bygga. Det
är min uppfattning att en anpassning till politiska mål och realiteter spelade en väsentlig roll när flottan gjorde just denna sakmilitära omprövning. Men det gick inte till så att den avvaktade försvarsbeslutet, och
sedan tvärvände i den sakmilitära bedömningen. Sverige-typens renässans inom vapnet var i stället ett centralt inslag i en bredare ideutveckling,
som synes ha inletts en kort tid efter att marinberedningen avslutat sitt
arbete. För att vi ska förstå hur flottan bedömde pansarfartygsfrågan
måste vi studera ett större doktrinsammanhang innefattande även frågan
om försvarsavvägningen och flottans strategiska mål och operativa principer.
Debatten om försvarsstrukturen är en pedagogiskt fruktbar startpunkt
för undersökningen. Flera år innan riksdagen 1925 fattade det stora försvarsbeslutet stod det klart att försvaret skulle reduceras. Det ovissa var
endast hur mycket och vad besparingens bila skulle kapa bort. I detta läge
spetsades motsättningarna mellan försvarsgrenarna - armen och marinen - till. Den försvarsgren som ville bevara sina resurser absolut sett och vilken ville inte det! - måste ju öka sin andel av kakan på den andras
bekostnad. Medan den från auktoritativt flotthåll1917 och 1921 framförda
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kritiken mot gällande försvarsavvägning hade varit avfattad i försiktiga
ordalag, 147 började nu enskilda flottskribenter att radikalt ifrågasätta
gränsdragningen mellan försvarsgrenarnas revir. Kapten Daniel Landquist slog 1922 fast att' 'flottan är landets främsta försvarsgren, och denna
får ej och kan ej reduceras" . 148 Neddragningarna skulle följaktligen helt
och hållet gå ut över armen. Andra författare, som Erik Hägg, 14? använde
inte samma direkta uttryckssätt, men tendensen i deras framställning gick
i samma riktning. 15 Från armehåll var man lika angelägen att värna sina
intressen. År 1922 inleddes en öppen polemik mellan försvarsgrenarna. 151
Ett uppmärksammat inlägg, utformat som ett genmäle till Erik Hägg,
publicerades av kapten Willy Kleen. Denne var kapten i generalstaben
och agerade å dess vägnar. 152 Den ständiga dragkampen mellan flottan
och armen övergick till "den öppna stridens bläckiga slagfält", som Torsten Hagman konstaterade i V år flotta. 153
På flottans sida kan vi iaktta två olika teser - ingen av dem hade
framförts av marinberedningen. I myndigheternas remissyttrande över
försvarsrevisionens betänkande, 1923, hävdades att försvarsgrenarna
principiellt sett borde vara likställda. 154 Samtidigt drevs i många enskilda
inlägg tesen att flottan var huvud vapnet. Förutsättningen var att ett starkt
marinflyg skulle ingå i sjöförsvaret; i likhet med armen motsatte sig flottan tanken på ett självständigt flygvapen. 155 Den av fem marinofficerare
publicerade pamfletten "Maritimt försvar", 1924, framstod som ett av de
utrerade inläggen. Man hävdade att den nuvarande fördelningen av försvarsgrenarnas uppgifter var "felaktig" och förordade en "ny avvägning" som gav "vida större utrymme" åt flottan och ett i huvudsak
maritimt inriktat flygvapen. Med ett starkt sjöförsvar behövde lantstridskrafter inte "i större omfattning" tas i anspråk för andra ändamål än
landgränsens försvar. Den mest naturliga uppdelningen av försvarskrafterna var: "landgränsen försvaras till lands, sjögränsen till sjöss - med
ett maritimt försvar!" 156 Med hänsyn till då vedertagen hotbild innebar
detta en koncentration av armen till den korta landgränsen i nordost,
medan flottan fick huvudansvaret för hela kustens försvar. I FFF klargjorde en av upphovsmännen att avsikten var att "Indragandet av de för
kustens skydd avsedda armefördelningarna skulle ... sättas i fråga", samt
att broschyrens "huvudsyfte" var att förändra försvarsavvägningen. 157
I flottans egen historieskrivning har hävdats att tankar sådana som det
citerade mottot i "Maritimt försvar" representerade en ytterlighetsopinion inom sjövapnet. 158 Det ligger något i detta. Flera medlemmar i FFF
stöttes av en propaganda, som oomtvistligen gav en handräckning åt
vänsterns nedrustningspolitik, vilket - det ej påträffade - utkastet till
pamflett av FFF-diskussionen att döma gjorde i än högre grad än den
slutliga versionen. De ansåg att flottan borde söka hålla ihop med armen
i den försvarspolitiska striden. Kapten Göran Wahlström sade "att han
ansåge det nödvändigt att dämpa det socialdemokratiska partiets alltför
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starka tro på flottan (N ej rop)''. Efter en uppläsning av utkastet noterades
dock ingen som motsatte sig dess huvudinriktning. Tidigare kritiker nöjde
sig med att begära "vissa retuscheringar": "obehövligheten av armefördelningar för kustens skydd borde ej understrykas" . 159 Här spelade säkerligen även rent sakmilitära meningsskiljaktigheter in. I ett annat sammanhang underströk t.ex. kommendörkapten Lave Beck-Friis att kustförsvaret förutsatte strategisk samverkan mellan armen och flottan.
Endast förekomsten av starka armeförband skulle tvinga en angripare att
koncentrera överskeppningen, vilket i sin tur gjorde den sårbar för flottans attacker. 160
Alltnog, den utgivna versionen av "Maritimt försvar" var uppenbarligen modifierad jämfört med författarnas ursprungliga intentioner, utan
att grundsynen egentligen övergivits. I denna form hade pamfletten en
betydande föranl\ring, även om Gösta Ehrensvärd måhända överdrev när
han slog fast att åsikterna i den "delas av hela den aktiva sjöofficerskåren:
undantagen endast bestyrka regeln" . 161 Sålunda gillades utgivandet av
skriften av de vid det aktuella FFF-sammanträdet närvarande 33 medlemmarna, bland vilka märktes fem kommendörer, nio kommendörkaptener samt 16 kaptener i aktiv tjänst. 162 Dessutom uppgavs att ståndpunkterna i skriften förankrats bland ''kamraterna i Karlskrona'', varmed
i första hand avsågs medlemmarna i den där verksamma sjöofficersföreningen. Ytterligare en kommendör, Otto Lybeck, hade läst och i huvudsak gillat utkastet. 163 Nu hade förvisso broschyrens upphovsmän skäl att
framhålla att stödet var utbrett - en förskönande tendens kan inte uteslutas. Det är dock inte sannolikt att uppgiften om en förankring i Karlskrona var gripen ur luften.
Tillgängligt material tyder med andra ord på att Ehrensvärds uppgift
om skriftens representativitet ligger sanningen närmare än åsikten att den
representerade en marginell ytterlighetsopinion; den utbredda propagandan för flottan som huvudvapen hör också till denna bild. Vidare, hur man
än tolkar skillnaden i ståndpunkt mellan marinens remissvar 1923 och de
mera långtgående enskilda inläggen - som uttryck för taktik eller divergenser i sak - representerar båda en och samma tendens: flottan ville
samfällt gå en bra bit i riktning mot en marin försvarsstruktur.
Parallellismen med socialdemokratins ståndpunkt var i detta avseende
uppenbar och det var även fråga om ett direkt samarbete. 164 I FFF meddelades att initiativet till "Maritimt försvar" kom från "en socialdemokratisk riksdagsman i framskjuten ställning" . 165 I tidningen Social-Demokraten fick skriften en "i allt väsentligt" instämmande recension. 166 Vi
har ovan konstaterat, att Per Albin Hansson, samma år som skriften
utkom, deklarerade att tyngdpunkten i försvaret borde läggas på flottan.
Det ur vår synpunkt centrala är att kravet på en ny försvarsavvägning
stod i ett allmänt accepterat samband med frågan om försvarsgrenarnas
uppgifter. Så var det för socialdemokraterna, som ville ha ett 'neutrali-
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tetsförsvar', men även för dem som, i likhet med försvarets män, höll fast
vid självständighetsförsvarstanken. Den staaffska andra försvarsberedningen hade formulerat problemet, att eftersom flottan kunde avvälja
sjöinvasion endast vid skärgårdarna, men inte vid öppen kust, måste
armen spela en stor roll vid sistnämnda områden samtidigt som den
värnade landgränsen. I kraft av dessa uppgifter var armen huvudvapnet.
Ville flottan göra armen rangen stridig måste den axla den avväljande
uppgiften utmed hela kusten. Marinberedningen hade visserligen invänt
mot uppfattningen att flottan i första hand skulle skydda vissa skärgårdsområden, men utan att hävda att vapnet kunde ta ansvar för att avvärja
invasion även vid öppen kust. 167 Men nu lanserades denna tes i ett antal
inlägg från flotthåll, hand i hand med förslaget om en mera marint präglad
försvarsavvägning. 168 I "Maritimt försvar" hette det att flottan nu borde
"kunna effektivt sky<Jda hela vår kust och ej blott, såsom förut, dess
skärgårdsklädda delar. Den bör därför kunna anförtros huvudparten av
de uppgifter beträffande kustförsvaret som 1914 och tidigare tilldelats
armen." 169
Annorlunda uttryckt hade flottan i den tillspetsade försvarsgrenskonkurrensen ett starkt intressepolitiskt skäl att göra anspråk på en avvärjande försvarsroll utmed hela kusten. Huruvida den kunde klara den
uppgiften var i första hand en fråga om hur pansarfartygens värde bedömdes. Armen och flottan var nämligen eniga om att för att flottan skulle
kunna avvälja invasion i öppen sjö, måste pansarfartygen kunna fördriva
fiendens kryssare samt uthärda viss stridskontakt med fiendens starkaste
fartyg. Endast under den förutsättningen gavs torped- och minvapnet
möjlighet att verka effektivt.
Marinberedningens bedömningar, som utgick ifrån trenden i stort på
slagskeppsområdet, blev i detta läge ett problem för flottan. Innebörden
av dem var ju att man måste räkna med att pansarfartygen i framtiden inte
kunde uppta strid i öppen sjö mot slagfartyg. I sin kritik mot flottan kunde
följaktligen Willy Kleen anföra marinberedningens ståndpunkt mot vapnets ambitioner att avvälja invasion utmed hela kusten. 170
I detta diskussionsläge drevs flottan att tona ned vikten av trenden i
stort på slagskeppsområdet, för att i stället helt koncentrera uppmärksamheten på det gynnsamma aktuella läget i Östersjön. I V år flotta skrev
Torsten Hagman att det "f.n. i Östersjön" ej torde existera några slagfartyg, "mot vilka våra större enheter ej kunna upptaga striden i öppen
sjö''. Kleens ''grundval'' för att underkänna flottans avväljande förmåga
var därför "tämligen vacklande". 171 Utgångspunkten för bedömningen
var densamma när andra knöt den avväljande målsättningen till tesen att
pansarfartygen kunde utkämpa en kortare sjöstrid mot slagskepp. 172 För
denna uppgift var marinberedningens pansarkryssare uppenbart otillräcklig. Möjligheten att den s.k. Washingtonkryssaren skulle bli vanlig anfördes också som argument mot pansarkryssaren. 173
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Den här analyserade tankeutvecklingen kan enkelt sammanfattas: en i
högre grad maritim försvarsavvägning - en flotta som kunde avvärja
invasion även vid öppen kust - bedömningen att Sverige-fartygen förmådde uthärda viss sjöstrid med fiendens starkaste skepp. ståndpunkterna i fråga om prioriteringen mellan försvarsgrenarna, flottans strategiska uppgifter och pansarfartygens roll var logiskt sammanhängande och
frekventa i flottans interna debatt och externa opinionsbildning 19221925. De kompletterades av ytterligare två teser. För det första gällde det
beskrivningen av flottans operativa princip. Tidigare hade huvudvikten
lagts på operationer utmed kusten och begränsade stötar utåt sjön 174 - ett
"flyttbart lokalförsvar" hävdade en kritiker, syftande på marinberedningens förslag. 175 Nu förordades i stället en tonvikt vid framstötar utåt
sjön - utfallsdefensiv. Tanken var att framför allt slå mot en angripares
flotta vid farvattensförträngningar och utmed hans operationslinjer på
öppna sjön. I krigsfall Ryssland blev den Finska vikens trånga vatten här
av central betydelse. De svenska operationerna med ubåtar och minkrigföring borde inledas så långt fram som möjligt, när fiendens anmarschväg
ännu var i stort sett förutsägbar. Artillerifartyg behövdes som stöd. Tanken var inte att den svenska flottan under en längre tid skulle uppehålla
sig långt ut. Uppgiften var snarare att stöta fram med koncentrerade
krafter i rättan tid. 176 Framstötsförfarandet var uppenbart väl anpassat till
målsättningen att skydda hela kusten mot invasion. För det andra gällde
det bedömningen av sjökrigets vapen. Åren 1924-1925 framfördes i skilda sammanhang den traditionella tesen att pansarfartygen var kärnan i
den svenska flottan liksom slagskeppen var det i stormaktsflottan. 177
Artilleriet var åter ensamt på den tron, där det - åtminstone i teorin av chefen för marinstaben 1917 och marinberedningen 1921 tvingats dela
plats med andra vapen. 178
Detta låg i linje med utvecklingen i de ledande marinerna, som, genom
Washington-traktaten 1922, kodifierat teorin om slagskeppens primat i
sjökriget till internationellt gängse doktrin. Den nya tilltron till det svåra
artilleriet i allmänhet och Sverige-fartygen i synnerhet ska även ses mot
bakgrund av det enkla faktum att Sverige-divisionen trädde i tjänst
1922. 179 Den med svenska mått avancerade enheten öppnade nya möjligheter. Under åren som följde utarbetade flottan riktlinjer för ett betydligt djärvare uppträdande. 180 Att detta fick en psykologisk betydelse
kan inte betvivlas. Man gavs nu möjlighet att uppleva och uppmuntras av
den nya divisionens förtjänster. Kanske tenderade man att blunda för
svagheterna. I en tillbakablick beskrev kommendörkapten Magnus Hammar hur de tre Sverige-fartygen, under långa perioder arbetsplats och hem
för besättningarna, kom att inta en central plats i flottans strategiska och
taktiska ''schackspel'' och i det tekniska, organisatoriska och pedagogiska arbetsfåltet. "Efter åratal av relativt stillastående i utvecklingen spirade livsandarna åter upp inom flottan och det blev en lust att leva. Det
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var i första hand Sverige-skeppen som åstadkom detta och den framåtanda som spirade upp och blomstrade ombord kom att leva kvar och bli
tradition. " 181 Hur viktig stämningen ombord på Sverige-fartygen var för
andan inom vapnet antyds av att vmje fartyg hade en normalbesättning på
hela 459 man, varav 14 officerare. 182 Även ur personalsynpunkt fick
Sverige-divisionen en utomordentlig tyngd inom vapnet.
Till optimismen bidrog även att den svenska flottan ansåg sig ha försteg
framför den ryska beträffande personalens sjömanskap, skicklighet i strid
och förmåga att hålla materielen i skick. Visserligen behandlades denna
aspekt - flottornas reella styrka i motsats till styrka på papperet - i
långtifrån alla doktrinredovisningar, och det är inte säkert att flottans
myndigheter någonsin sanktionerade en mera preciserad bedömning av
den. Men det finns tillräckliga belägg från 20-talet och böljan av 30-talet,
för att preliminärt betr,akta uppfattningen som en, ofta outtalad, föreställning, som bidrog till den svenska flottans tilltro till sin förmåga att hålla
den ryska stången. 183 Inte minst torde den ha bidragit till att man ansåg
sig kunna använda Sverige-divisionen i strid till sjöss mot de på papperet
kraftigt överlägsna Gangut-skeppen. Det kan noteras, att en kritisk värdering av den ryska flottan från nämnda synpunkter fick stöd i ett antal
marinattacherapporter och andra bedömningar efter första världskriget. 184 Den låg dessutom helt i linje med den traditionella bilden av
Ryssland som en utpräglad landmakt, vilken spelade en roll i svensk
försvarsdebatt under 1800-talet. 185 Uppfattningen hade naturligtvis inte
vederlagts av den ryska flottans debacle i kriget mot Japan 1904-1905, ej
heller av dess försiktiga uppträdande under världskriget. 186
Det var med utgångspunkt i det här sammanfattade, nya tänkandet som
flottan nu sökte lösa frågan om nybyggnad av pansarfartyg; en analys av
hur den nya inriktningen utformades i en auktoritativ doktrinredovisning
följer i nästa kapitel. I FFF:s diskussion 1924-1925 var huvudtrenden en
positiv syn på Sverige-typen, vars fart och svåra artilleri bedömdes som
tidsenligt. Det lät sig sägas, eftersom man jämförde med Tysklands och
Rysslands nuvarande fartygsbestånd. Attjämförelsepunkten förändrades
påpekades av kommendör Karl Wester, när han 1924 inledde en FFFdiskussion om nya pansarfartyg. Han framhöll att marinberedningen
"tagit för liten hänsyn till de verkliga förhållandena i Östersjön". Lindsström sade att man beträffande Ryssland hade "en fast punkt för jämförelse" - nämligen Gangut-skeppen. 187 Inom FFF återgick man nu till
att ta jämförbarhet med slagskepp i fråga om kanonernas kaliber som ett
riktmärke för nya pansarfartyg. Farten fick sedan tillgodoses så långt det
ekonomiska utrymmet medgav. 188 På sitt första sammanträde efter riksdagsbeslutet, i september 1925, tog FFF ställning för "en kärna i kustflottan av Sverige-fartyg av förbättrad typ" och ansåg att ett fjärde Sverige-fartyg "snarast" borde anskaffas. 189 I detta fall, liksom flera gånger
tidigare, föregrep föreningen marinmyndigheternas ställningstagande.
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Ur politisk synpunkt hade Sverige-typens renässans inom flottan en
paradoxal innebörd i detta skede. Å ena sidan var den knuten till den
djärva operativa princip, som flottan lade till grund för sin argumentation
mot armen. Å andra sidan medgav den flottan en mycket större flexibilitet
än marinberedningens förslag. I och med att flottan höll sig till den existerande pansarfartygstypen, måste ett nybyggnadskrav ej vara lika med
ett förslag om uppbyggande av en ny division, utan kunde begränsas till
en förstärkning av den befintliga pansarfartygsdivisionen. Samtidigt som
flottan trappade upp ambitionerna i försvarsgrenarnas revirkonkurrens,
kunde den sålunda anpassa sig till en lägre ekonomisk ram.
Kravet på ett nytt pansarfartyg kom flottan fram till efter en serie
reträtter. För inte lång tid sedan hade kustflottan haft cirka tio pansarfartyg. Vid 1914 års försvarsbeslut höll man åtta för ett minimum. Tre år
senare reducerade marinstabschefen, i ovan behandlad femårsplan, målsättningen till sex. Den låg senare till grund för marinberedningens förslag
1921. Trots beredningens politiska fiasko stod flottan under ytterligare
några år i princip fast vid kravet på sex pansarfartyg, 190 men såg ingen
möjlighet att driva de nybyggnadskrav, som då egentligen var erforderliga. Jag håller det för troligt att marinmyndigheterna redan innan 1925 års
försvarsbeslut var klart hade insett att tanken på sex pansarfartyg var
politiskt omöjlig, och medverkade till att den beslutade marinordningen
åtminstone upptog fyra och inte tre. I va~:je fall blev den i försvarsbeslutet
nådda kompromissen riktningsgivande för omfattningen på vapnets krav
i den nya flottutredningen. Det var tillsvidare i bästa fall aktuellt att bygga
ett enda nytt pansarfartyg, vilket skulle ersätta den snart överåriga Oscar
Il.

slutsatser
Flottans ideutveckling 1917-1925 är ett exempel på hur ett skeende kan
dölja ett annat. Egentligen hade den svenska pansarfartygsdoktrinen
hamnat i ett svårt predikament. Problem som varit skönjbara redan vid
det första världskrigets böJjan låg i öppen dag vid dess slut. De gällande
riktmärkena för pansarfartygen - jämförbarhet med moderna slagskepp
beträffande fart och huvudbestyckningens kaliber - fordrade numera
skepp långt större än Sverige-typen. Men flottans män gjorde hela tiden
den fullt realistiska bedömningen att det var uteslutet att få politiskt stöd
för byggande av sådana 'Big Ships'. Man stod därför inför nära nog ett
tvång att förändra doktrinen och minska ambitionsnivån. Samtidigt visade marinberedningens misslyckande och den därefter följande politiska
utvecklingen att det inte var möjligt att vid sidan av Sverige-divisionen
skapa en ny division med mindre, men mera tidsenliga pansarfartyg.
Vaije egentligförnyelse av pansarfartygsprogrammet var av politiska skäl
således tillsvidare utesluten.
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Denna situation hade varit mycket besvärande, och sannolikt framtvingat en fortsatt kritisk prövning av den vedertagna doktrinen, om det
inte varit för ett annat, samtidigt skeende: Rysslands och Tysklands
sammanbrott, som plötsligt och oväntat gav Sverige en maktposition i
Östersjön till skänks - eller snarare till låns. Det var möjligt för flottan
att sluta ögonen för obehagliga sanningar, som den tidigare diskussionen
visat att den egentligen var varse, om den nu övergick till att bedöma de
svenska pansarfartygen i ett rent Östersjöperspektiv.
Flottans ideutvecklingfrån 1922 till1925 handlade om en anpassning till
det nya sjömilitära läget i Östersjön. Det var inte så mycket fråga om att
skapa något nytt som att dra fördel av en kombination av redan existerande, lyckliga omständigheter: materielarvet, som gav flottan tre relativt
nya och avancerade pansarfartyg, och ÖstersjöStormakternas försvagning. Anspråken på att.flottan kunde skydda hela kusten mot invasion och
den nya, djärva operativa principen var en konjunkturföreteelse, möjliggjord av andras svaghet och egna framgångar i en redan svunnen tid,
men inte alls av en försvarspolitisk förmåga att bygga ny sjömilitär styrka.
Att flottan verkligen skulle utnyttja det gynnsamma sjömilitära läget i
sina operativa planer för användandet av de befintliga resurserna var en
självklarhet. Långt mera problematiskt var det att fota en lösning av
frågan om nybyggnad av pansarfartyg i samma förutsättningar. Undersökningen har visat att flottans manöverutrymme till sist var minimalt.
Någon gång 1924-1925 stod det klart att den enda, och i sig ovissa,
möjligheten att få riksdagens stöd för byggande av nya pansarfartyg innan
Sverige-divisionen skulle ersättas var att kräva att denna skulle förstärkas
med ett fjärde fartyg. Alternativen var med andra ord bara två: att föreslå
byggande av ett pansarfartyg av ungefärlig Sverige-typ eller skjuta på
frågan till 30-talets mitt. 191
Som kommer att behandlas närmare i nästa kapitel valde flottan den
förstnämnda vägen. När Sverige-typen nu åter förklarades vara tidsenlig
och värd att nybygga valde man att bortse från den internationella standarden ochjämförde framför allt med de ryska Gangut-skeppen. Sverigetypen kunde då sägas vara jämförbar med slagskeppen beträffande fart
och huvudbestyckningens kaliber. Principer för fartygsmateriel en, som
man tidigare varit beredd att ompröva, togs åter till heders. Eftersom ett
pansarfartyg med dåtida mått var en stor investering med lång användningstid, och enär ingen kunde veta när Ryssland och Tyskland åter
skulle börja rusta till sjöss, var detta att dra stora växlar på vad som kunde
visa sig vara en tillfällig maktkonjunktur.
Man kan här invända, att flottan ändå endast krävde ett pansarfartyg,
som skulle förstärka den existerande divisionen och inte låste sig för en
viss materiel för tiden efter att Sverige-divisionen tjänat ut. Men frågan
är om inte kravet på ett fjärde Sverige-fartyg också implicerade en viss
inriktning på längre sikt. Ä ven om det fjärde fartyget togs fram snabbt,
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skulle det överleva de äldre Sverige-fartygen med 10-15 år. Tidsmässigt
låg det alltså ungefär mittemellan den gamla divisionen och en eventuell
ny. Frågan är om det var rimligt att bygga detta fartyg, om man inte
räknade med att en ny division av ungefärlig Sverige-typ skulle tas fram.
Man kunde inte gärna säga till politikerna, att samtidigt som ett nytt
Sverige-fartyg skulle levereras i bötjan på 30-talet, var det helt ovisst
vilken typ man bara några år senare skulle förorda som ersättning för de
äldre Sverige-fartygen. Man kan säga, att den här aktuella materielens
karaktär gjorde att ett krav om en begränsad komplettering kunde få
större långsiktiga konsekvenser än flottan kanske annars skulle ha önskat. Faktum är att fackmännen sedermera, inom flottkommitten, presenterade beräkningar rörande den framtida kustflottan, där man upptog en
hel, ny Sverige-division i denna. 192 Det fjärde Sverige-fartyget skulle
sålunda vara bötjan på en ny division likaväl som en komplettering av den
gamla.
Dylika beräkningar var naturligtvis inte bindande i någon formell mening, men det fanns en uppenbar möjlighet att flottan, genom det fjärde
Sverige-fartyget, skulle känna sig politiskt bunden till Sverige-typen även
på längre sikt. Detta trots att man självfallet inte var omedveten om att
den militära verklighetens krav kunde vara helt annorlunda på 30-talet. 193
Omvärderingen av Sverige-typen efter 1921 är ett exempel på hur
bedömningen av militär rationalitet kan påverkas av politiska hänsynstaganden. Det var i hög grad en fråga om att göra en militär dygd av den
politiska nödvändigheten, eller - om man så vill - om en den politiska
svaghetens konservatism. Först efter att vägen till en förnyelse av pausarfartygsflottan befunnits vara stängd, gick flottan in för nybyggande av
Sverige-fartyg. Samtidigt bidrog den tillspetsade försvarsgrenskonkurrensen till att den tenderade att dra stora växlar på det nya, så gynnsamma
sjömilitära läget i Östersjön. Under åren 1922-1925 var man från flotthåll
föga benägen att diskutera möjligheten att flottans lättköpta maktställning
på lite längre sikt kunde undergrävas och gå förlorad. Till draget av
kortsiktighet i det marina tänkandet bidrog också att det politiska läget
var så ovisst, att det inte gav några fasta utgångspunkter för en mera
långsiktig planering. Flottans program var således i mer än ett avseende
präglat av spelet på den politiska arenan. Om sjöofficerarna låste fast sitt
tänkande vid frågan om hur Sverige-fartygens aktuella styrkeposition
skulle utnyttjas, var risken uppenbar att flottan skulle fastna i en doktrin
och en struktur, som illa motsvarade kraven den dag ÖstersjöStormakterna åter byggde upp sin militära styrka. Flottan löpte risken att själv bli
det första offret för sina framgångar.
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3. FLOTTPLANEN OCH DET
FJÄRDE SVERIGE-FARTYGET
Inledning
I detta kapitel byter vi perspektiv. Det är nu inte flottans ideutveckling
som ska undersökas, utan den doktrin flottan redovisade i den nya utredningen - 1925 års flottkommitte - samt de politiska resultat man
nådde. Syftet är att göra klart hur flottan auktoritativt definierade sina
militära mål och krav på materielen, samt att granska hur användbart
detta militära program var för att påverka de politiska beslutsfattarna. I
och med att frågan om en flottplan, och därmed pansarfartygsfrågan, hade
lyfts ut ur 1925 års försvarsbeslut var konturerna av läget på den politiska
arenan ännu diffusa. Genom vad som blev 20-talets viktigaste marina
doktrinredovisning hade flottan nu möjlighet att nå större klarhet om
politikernas inställning till nybyggnad av pansarfartyg.

1925 års flottkommi/te
Det var i juni 1925 regeringen gav försvarsminister Per Albin Hansson i
uppdrag att tillkalla sakkunniga för utredning av flottans ersättningsbyggnad. I direktiven klargjordes att skrivningarna i samma års försvarsproposition och utlåtande från första särskilda utskottet, som vi diskuterade
i föregående kapitel, gällde som riktlinjer. Uppdraget var alltså inte att
göra en förutsättningslös prövning av flottans behövliga styrka utan att
utgå från den styrkenivå som angavs av 1925 års marinordning. Däremot
hade de sakkunniga - fem riksdagsmän samt marinstabschefen Henning
von Krusenstierna och marinförvaltningens chef Henry Lindberg - fria
händer i vad avsåg val av fartygstyper inom nämnda ram. 1
Tablå 6 1925 års ersättningsbyggnadssakkunniga (flottkommitte)

Carl Gustaf Ekman (till 12.6.1926, frisinnade folkpartiet)
Per Albin Hansson (fr. 12.6.1926, sap)
Anders Johan Bärg (till 12.6.1926, sap)
Karl Andreas Andersson (liberala partiet)
August Danielsson (fr. 12.6.1926, frisinnade folkpartiet)
Bernhard Eriksson (sap)
Johan Bernard Johansson (nationella partiet)
Henning von Krusenstierna (chef för marinstaben)
Henry Lindberg (chef för marinförvaltningen)
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I augusti 1925 fastställde kommitten en arbetsplan, som nära anslöt till
ett förslag från von Krusenstierna. En grundtanke var att en diskussion
om flottans uppgifter skulle föregå debatten om fartygstyper. 2 Det fortsatta arbetet fram till betänkandets avgivande den 17 december 1926 kan
delas in i fem skeden. l. September- november 1925. Olika fackmän höll
föredragningar efter en plan uppgjord av von Krusenstierna och Lindberg.3 2. November 1925-februari 1926. Kommitten diskuterade ett antal
centrala frågor: Sveriges försvarspolitiska läge, flottans uppgifter och
sammansättning, sjökrigets vapen och typfrågor. 3. Juni-september
1926. Diskussionen koncentrerades till flottans sammansättning och nybyggnadsprogrammet. Nytt underlag hade tagits fram av de militära ledamöterna under våren 1926. 4. Den 30 september 1926. Kommitten
fattade ett preliminärt beslut om kustflottans sammansättning och nybyggnaden. Det låg till grund för utformningen av betänkandet. Ett redaktionsutskott tillsattes, bestående av de två militära ledamöterna samt
Per Albin Hansson, som efter den socialdemokratiska regeringens fall
ersatte Carl Gustaf Ekman, den nye statsministern, som ledamot och
tillika ordförande i utredningen. 5. November- december 1926. Justering
av betänkandet. 4
I analysen av flottans doktrin är föredragningarna under kommittearbetets första skede det viktigaste materialet. För de mest övergripande
och betydelsefulla framställningarna svarade utredningens militäre sekreterare, kapten Erik Wetter, 5 och kommendörkapten Claes Lindsström,
som en kort tid senare lämnade befattningen som chef för marinstabens
operationsavdelning. 6 Lindsström höll fem föredrag, varav tre är intressanta ur vår synpunkt. 7 Dessutom behandlade andra fackmän olika delfrågor, dock utan att tillföra något av vikt till de spörsmål som här ställs. 8
De bägge flaggmännen i kommitten framträdde sålunda inte själva i den
utförliga redovisningen av doktrinen. 9 Men det är uppenbart att Wetter
och Lindsström presenterade ett synsätt förankrat i marinstaben och
marinförvaltningen; de agerade enligt uppdrag och i linje med planer, som
gillats av de bägge högsta cheferna. Von Krusenstierna och Lindberg stod
själva som ansvariga för en bilaga till kommittens betänkande om sjökrigets vapen samt för det inledande kapitlet om sjökrigets allmänna drag
och de olika fartygsslagens uppgifter. 10 De där utvecklade uppfattningarna ligger helt i linje med vad som sades i de interna föredragen, men de
sistnämnda var av naturliga skäl mera konkreta och vittomfattande, bl. a.
genom att olika krigsfall diskuterades. I doktrinanalysen bygger jag även
på nämnda offentliga dokument.
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Det framskjutna sjöförsvaret -flottans doktrin 1925
Den militära doktrin som redovisas i förberedelserna för politiska beslut
om materielanskaffning är framtidsinriktad och ett medel för att påverka
politikernas beslut. I detta fall var flottans centrala krav att ett nytt
pansarfartyg av en ungefärlig Sverige-typ skulle byggas snarast möjligt.
Till det kom önskemål om en allsidig förstärkning av den lätta materielen.Ioa
Vilka delar av doktrinen blev då intressanta i detta perspektiv? Om vi
först ser till den strategiska doktrinen, hade socialdemokraterna med sin
neutralitetsförsvarstanke ifrågasatt den vedertagna uppfattningen att flottans behov av stridskrafter skulle bedömas utifrån invasionsförsvaret.
För flottan var det av största vikt att återskapa enigheten om att denna,
den militärt sett mest krävande, uppgiften alltfort skulle vara riktmärket.
Inte minst pansarfartygstanken i det närmaste stod och föll med att detta
lyckades. Som ska framgå, hade man fullständig framgång på denna
punkt. Kommitten höll fast vid den traditionella strategiska huvuduppgiften: försvar mot sjöinvasion - anfall mot transportflottan.
Men därmed var frågan om materielprogrammet ingalunda klar. 'A vståndet' mellan materielnivån och den strategiska doktrinnivån kan ju
vara rätt stort. Det visar t.ex. F-båtsstriden. Det var med en gemensam
strategisk grundsyn man då tvistade om flottans operativa principer och
fartygstypfrågor. Faktum är att en övergång till en lätt flotta var möjlig
utan att nyssnämnda strategiska huvuduppgift behövde omformuleras.
Däremot vore en sådan förändring liktydig med förändringar av den operativa principen. lOb Det var följaktligen på sistnämnda nivå, som pansarfartygsdoktrinens särart framstod som klarast, och som politikerna måste
övertygas. Detta är bakgrunden till att flottan i doktrinredovisningen i
mycket hög grad uppehöll sig vid operativa spörsmål. Den doktrin som
presenterades har vi redan stiftat bekantskap med i flottans debatt 19221925: de koncentrerade framstötsoperationerna. Doktrinen måste ses i
sammanhang med hotuppfattningen. Ryssland hölls för den mest sannolika angriparen. 11 Framstötsförfarandet var väsentligen inriktat på just
detta krigsfall.
Jag vill hävda att två omständigheter var avgörande för flottans val av
operativ princip. För det första, att den ryska flottan numera var hänvisad
till en bas i Kronstadt i Leningradområdet i den innersta delen av Finska
viken. Basen var lika lämpad för defensiv som den var olämplig som
utgångspunkt för offensiv. Den Finska vikens trånga vatten, där en större
flottstyrkas väg i hög grad var förutsägbar, utgjorde grovt sett halva
sjövägen mellan Kronstadt och Stockholms skärgård. En transportflotta,
som utgick från Kronstadt i 10 knops fart, skulle nå den Finska viken
mynning först l 1/2 dygn senare. 12 Under hela denna tid vore den ytterst
sårbar. Framstötsprincipen var inriktad på att till det yttersta utnyttja de
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möjligheter som här öppnade sig.
För det andra vilade den operativa principen på de bedömda styrkeförhållandena. Den svenska flottan ansåg sig visserligen numera, i motsats till den första tiden efter kriget, vara underlägsen både den ryska och
den tyska flottan. Dessa hade under senare år ryckts upp, medan Sverige
i stort sett inte anskaffat någon ny fartygsmaterieL Trenden gick åter i
oförmånlig riktning, och man förklarade att Sverige måste följa en defensiv militär strategi mot bägge nämnda sjömakter. Dock var styrkeförhållandena fortfarande långt gynnsammare än före världskriget, vilket var
avgörande för valet av operativ inriktning. Två ryska Gangut-skepp bedömdes vara krigsdugliga, men ansågs inte kunna uppnå sin nominella
fart 23 knop. 13 Det sistnämnda var naturligtvis betydelsefullt för Sverigefartygens möjligheter att dra sig undan i ett trängt läge.
Vid framstötsoperationer förutsattes ubåtar, minor och flygstridskrafter svara för de mest framskjutna insatserna. Men de behövde stöd av
jagare, kryssare och - själva ryggraden - pansarfartyg. Det var pansarfartygen som gav fienden starka skäl att riskera sina slagskepp för att
skydda transportflottan, och det var de som kunde föra de lätta enheterna
till en effektiv insats mot de fientliga huvudstyrkorna och av dem skyddade föremål. Kärnan i den operativa bedömningen var att den koncentrerade svenska kustflottan under vissa omständigheter både kunde uthärda och borde eftersträva träffning med den samlade ryska flottan. En
"kortare strid" med fienden, även om denne var "betydligt överlägsen",
ansågs inte innebära "allt för ödesdigra risker". Ja, att ta en sådan strid
var "så gott som nödvändigt" om den underlägsne skulle kunna utjämna
styrkeförhållandena. "Endast under sjöslaget, då fienden är bunden av
eld från den underlägsnes huvudstyrka" kunde torpedfartyg och flygstridskrafter ges goda möjligheter att bekämpa de fientliga slagfartygen. 14
I princip skulle den svenska flottan utformas som en stormaktsflotta i
miniatyr. 14a
Hur långt en framstöt kunde utsträckas var beroende av en mängd
faktorer, som inte kunde förutses. Dock slog man fast att den svenska
flottan måste kunna operera på "andra sidan av den egentliga Östersjön" . 15 I krigsfallet Sverige ensam mot Ryssland skulle sjökrigets "huvudoperationer" sannolikt förläggas till "de norra delarna av den egentliga Östersjön". Den svenska flottan skulle genomföra operationer i Finska viken i mån av "styrka och duglighet" . 16 Därvid avsågs i första hand
insats av svenska lätta enheter. Huvudstyrkorna skulle som regel sättas
in först efter det att fienden kommit ut i den egentliga Östersjön, för att
inte ta strid längre från egen bas än nödvändigt. 17
Det framgår klart, att doktrinen inte föreskrev framstötsoperationer i
allmänhet utan stötar med koncentrerad styrka. Med tanke på sjökrigsmedlens utveckling och de ryska baseringsförhållandena kan man förutsätta att även en svensk 20-talsdoktrin för en lätt flotta skulle ha rymt
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stötar långt ut till sjöss och in i Finska viken. Men det hade då mera varit
fråga om 'guerilla' -liknande operationer, 'hit-and-run'; regelrätta drabbningar med fiendens samlade styrka hade man aldrig eftersträvat.
Emellertid var det inte vid krigsfallet Sverige ensamt mot Ryssland som
man lade huvudvikten. Om man följde tanken att flytta fram försvarslinjen i riktning mot Finska viken till dess yttersta konsekvenser, inställde
sig frågan, om inte Sverige kunde uppta ett samarbete med de vänskapligt
sinnade stater, som numera behärskade större delen av denna viks stränder. Försvarslinjen skulle därigenom ytterligare kunna flyttas fram och
samtidigt effektiviseras, inte minst om den svenska flottan skaffade sig
baser nära den Finska vikens mynning. Det är slående i hur hög grad
fackmännen vyrkligen förde resonemanget till denna ändpunkt. Man var
noga med att framhålla det som mest sannolikt att Sverige inte skulle stå
ensamt i ett krig mot Ryssland. Finland sattes i en särställning bland de
tänkta bundsförvanterna, men även Estland/Lettland diskuterades - staterna norr respektive söder om Finska viken med andra ord.
Ett ryskt framträngande i Finland sades utgöra ett ''direkt hot'' mot
Sverige och det var av "vitalt intresse" att Finlands och Ålands integritet
bevarades. Ett ryskt-finskt krig kunde "svårligen" genomföras "utan att
Sverige indrages, lika litet som ett krig mellan Ryssland och Sverige utan
att Finland indrages. Tänkbart är det dock förvisso" . 18 Vid ett krig Sverige-Finland mot Ryssland skulle den svenska flottan bl.a. ha till uppgift
att upprätthålla sjöförbindelserna med Finland över Bottniska viken, att
skydda den finska Bottenhavskusten mot invasion, att förekomma ett
ryskt upprättande av flygbaser på Åland eller i Åbo skärgård samt att
biträda vid skydd av den finska sydkusten mot invasion. Lindsström sade
vidare att den svenska flottans ''huvudkrafter'' i detta fall ''kunna och
böra" baseras i Åbo skärgård. Den höga ambitionsnivån drevs till sin
spets i följande kommentar:
''Alla dessa uppgifter .. .lösas ... därest ett sådant hot kan utvecklas mot den ryska
flottan, och särskilt dess större fartyg, att den icke finner sig böra utlöpa från sin
skyddade bas i Kronstadteller operera utanför den inre delen av Finska viken. " 19

De framgångsrika tyska operationerna under första världskriget var säkerligen en förebild för denna tanke. Wetter framhöll att tyskarna, genom
en koncentration av ubåtar och minor till den Finska vikens mynning,
lyckades frånta den då i Östersjön egentligen långt starkare ryska flottan
"lusten" att gå ut i egentliga Östersjön. 20
Lindsström behandlade också krigsfallet Sverige-Estland-Lettland mot
Ryssland, men fann det vara "mindre sannolikt" än ovannämnda fall.
"Däremot", fortsatte han, "måste beaktas det fall, att icke blott Sverige
och Finland utan även de nämnda baltiska länderna deltaga.'' Då skulle
till den svenska flottans uppgifter läggas att trygga de baltiska ländernas
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sjöförbindelser i Östersjön, att trygga trupptransporterna från Finland till
Baltikum och vice versa, eftersom Ryssland kunde välja att slå till först
på endast en front, att trygga överföringen av svenska trupper till Baltikum samt att biträda vid skydd av den baltiska kusten mot anfall från
sjösidan. I detta krigsfall kunde det, enligt Lindsström, bli aktuellt att
upprätta en svensk flottbas på Ösel, vilket ju skulle ge den en position
strax söder om den Finska vikens mynning. De baltiska sjöstyrkorna
kunde anförtros lokalförsvaret vid Reval respektive Riga och de finska
försvaret i skärgården öster om Helsingfors; "Alla de uppgifter som
måste lösas på andra kuststräckor såväl som i den öppna sjön måste
anförtros åt den svenska flottans fartyg" .21
Det är uppenbart att förverkligande av någon av de diskuterade allianserna vore detsamrna som en förändring av den strategiska doktrinen,
eftersom försvar av bl.a. Finlands sydkust och/eller Baltikurn lades till
tidigare ställda uppgifter. Vidare innebar ett spärrande av Finska viken i
det tänkta krigsfallet att svensk kontroll över merparten av Östersjön
säkrades. Den sjöstrategiska defensiven skulle därmed slå om i offensiv.
Fackmännens resonemang kan således sägas ha varit anmärkningsvärda
i mer än ett avseende. Samtidigt måste framhållas, att deras syfte inte var
att revidera den strategiska doktrinen och initiera en allianspolitik. Doktrinredovisningen var inriktad på att medelst hypotetiska krigsfall påvisa
vilka möjligheter som öppnades av den ryska flottans basering och den
svenska flottans, i synnerhet pansarfartygens, relativa styrka. Det var
således i grunden den nya operativa principens fördelar som skulle ledas
i bevis. Och den var i sin tur grundvalen för flottans argumentering för nya
pansarfartyg och annan materiel. De hypotetiska, illustrativa krigsfallen,
vilka i hög grad gick utanför ramarna för gällande strategisk doktrin, togs
sålunda fram i en argumentation dominerad av operativt tänkande och
inriktad på att påverka beslut i materielfrågor.
Detta hindrar inte att man kan se doktrinredovisningen 1925 som ett
belägg för att den svenska flottan på 20-talet hade "storhetsdrömmar" påståendet är hämtat från Stig H:son Ericsons rnernoarer. 22 I den sjömilitära storrnaktstanke, som tidvis odlades av den svenska linjeflottans
anhängare efter 1809, var sjöslaget mot den ryska flottan och spärraodet
av den Finska viken två inslag. 23 Under rådande 'regeringslöshet' i Östersjön fick dessa tankar ny aktualitet.
Vi saknar skäl att fördjupa oss i övriga inslag i den redovisade doktrinen. Tillfyllest är att konstatera att möjligheten av Sveriges indragande
i en allmän europeisk konflikt behandlades, varvid ett antal tänkbara
allianser berördes. Medlemskapet i NF angavs som ett tänkbart skäl till
att Sverige skulle tvingas in i en sådan konflikt. 24 Men fackmännen i
kornmitten skrev under på uppfattningen att ett eventuellt svenskt deltagande i NF-sanktioner inte behOvde tillmätas någon betydelse i diskussionen om flottans sarnrnansättning. 25 Beträffande de tidigare diskuterade
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småstatskrigsfallen kan noteras, att de nu tillmättes minimal betydelse.
Endast ett behandlades - Sverige mot Polen - och syftet var att principiellt illustrera vissa militära möjligheter. 26 Det är småstatsalliansen
inte småstatskrigsfallet som utmärker 1925 års doktrinredovisning.
Flottans uppgifter utöver invasionsförsvaret - neutralitetsvakten och
sjöfartsskyddet - berördes också helt kort. Det var dock inte med stöd
av dem behovet av en viss samlad flottstyrka eller kravet på nya pausarfartyg motiverades. 27 I bedömningen av sjökrigets vapen tog man
eftertryckligt ställning för den sjömilitära traditionalismen. 28
Flottans nya operativa inriktning vilade på förutsättningen att de svenska pansarfartygen var jämförbara med angriparens slagskepp i fråga om
fart och det svåra artilleriets kaliber. Dessa omstridda riktmärken, stammande från tiden före första världskriget, lades nu till grund för kravet på
ett nytt Sverige-fartyg.
Den doktrin flottan redovisade inför 1925 års flottkommitte gav en
utpräglat maritim tolkning av hur kusten skulle försvaras mot invasion.
Försvarsavvägningen som sådan behandlades visserligen inte alls, vilket
säkerligen förklaras av att utredningsuppdraget ju var att komplettera ett
i övrigt redan fattat försvars beslut. Men grundtanken var att flottan borde
söka avvärja även stort upplagda anfall över sjön, vilket, om det lyckades, var liktydigt med att överta det fulla ansvaret för kustens skydd.
Samverkan med den svenska armen i invasionsförsvaret diskuterades
inte alls. 29 Ja, faktum är att i den mån armen över huvudtaget omnämndes, var det fråga om att den skulle transporteras av flottan till främmande
land. 30 I Lindsströms sammanfattning av krigsfallet Sverige mot Ryssland hette det, att vare sig Finland, Estland/Lettland eller alla tre länderna
"därjämte deltog", skulle tyngdpunkten, "åtminstone i de första skedena
i första hand" ligga på "de finska eller de baltiska armeerna samt den
svenska flottan''. 31 Hur eventuella andra skeden kunde se ut diskuterades
inte. Den starka betoningen av flottans förmåga att 'go it alone' i kustens
värn mot invasion visar i hur hög grad det marina tänkandet präglades av
den rådande konkurrensstämningen mellan armen och flottan.
I en studie av brittisk militär doktrindebatt har Robin Higham visat hur
doktriner med strikt logiska resonemang kan drivas längre än vad som vid
en praktisk prövning visar sig realistiskt, om bärarna av doktrinen undlåter att ta hänsyn till motinstanser. Aktörerna riskerar att fångas i en
''logical can y on'', vilket illustrerar ''the dangers of the lack of intellectual
challenge''. 32 Om vi betraktar 20-talets svenska försvarspolitik i ljuset av
Highams iakttagelser, är det en omständighet som frapperar. I försvarsrevisionens förberedelser för 1925 års försvarsbeslut kunde de olika försvarsgrenarnas företrädare göra sina synpunkter gällande. Men revisionen, och senare riksdagen, undvek att ta ställning till en mera substantiell
militär doktrin. När flottkommitten valde att bygga ställningstagandet till
typfrågorna på en fördjupad doktrindiskussion, var däremot marinens
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företrädare ensamma fackmän på plan. A v saknaden av sakkunnig intellektuell utmaning gjorde det lättare att föra doktrinresonemanget till logiska ändpunkter.

1927 års flottplan
Politikerna stod nu för första gången sedan 1914 inför uppgiften att ta
ställning till nybyggnad av pansarfartyg. För flottans fortsatta ideutveckling skulle det bli av stor betydelse vilka 'signaler' man nu fick. Min
undersökning av det politiska beslutsfattandet bygger på flottkommittens
betänkande, avgivet den 17 december 1926, den frisinnade-liberala koalitionsregeringens proposition i februari 1927 samt statsutskottets utlåtande och kamrarnas debatt och beslut i maj samma år.
ställningstagandet till den strategiska och operativa doktrinen som
sådan framstår i sammanhanget som mindre kontroversiellt. Flottkommitten, som enhälligt stod bakom betänkandet, sade allmänt att flottans
uppgifter var att hävda rikets neutralitet och förhindra mot landet riktade
fientliga företag över havet. Man enades om att den sistnämnda "mera
krävande uppgiften tages såsom utgångspunkt" för förslaget till organisation av sjöstyrkorna. Neutralitetsförsvaret betraktades "såsom en del
av den mera omfattande" uppgiften. 33 Socialdemokraterna i utredningen
övergav därmed den neutralitetsförsvarstanke partiet framfört 1923 och i
princip hållit fast vid även i 1925 års försvarsproposition.
Genom att låta de militära ledamöterna stå som ansvariga för kapitlet
om sjökrigföringens allmänna drag undvek politikerna ett detaljerat ställningstagande till sjömilitära frågor. Samtidigt utgick kommitten helt klart
från den av flottan redovisade operativa doktrinen i sina egna bedömningar av hur sjöförsvaret skulle bedrivas. Man skrev att det kunde ligga
"nära till hands" för ett mindre land som Sverige att gå in för ett kustnära
sjöförsvar, fört med stöd av exempelvis skärgårdar. En sådan huvudinriktning avvisades dock och man underströk att flottan skulle kunna möta
fienden "till sjöss". Ambitionen var att avvärja sjöinvasion. Utvecklingen av sjökrigets stridsmedel under senare år sades ha ökat möjligheterna
för en operationsduglig flotta att, "om den ock är sin motståndare betydligt underlägsen, avvärja även allvarligare anfall". Samtidigt kunde
förhållanden tänkas där en mycket överlägsen fiende kunde tilltvinga sig
"mera betydande fördelar". Det svenska sjöförsvaret måste över huvudtaget föras i mån av tillgänglig styrka. 34 I dessa skrivningar låg att den
svenska kustflottan i vissa lägen förutsattes kunna klara träffningar med
den ryska flottans huvudstyrka i öppen sjö.
Kommitten framhöll att Sverige-fartygens existens kunde tvinga en
angripare att riskera sina starkaste fartyg. Man accepterade sålunda flottans maktfaktortanke. Vidare förklarades Sverige-fartygen kunna klara
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en stridskontakt med de slagskepp som innehades av Östersjömarinerna.
Därmed kunde de föra fram flottans övriga fartyg till verkan mot fiendens
huvudstyrka. Dock var Sverige-fartygen "betydligt underlägsna" slagskeppen i artilleristisk styrka, varför stridskontakt innebar "allvarliga
risker för de förstnämnda''. Men vinsterna som stod att uppnå, särskilt då
det gällde att avvisa allvarligare fientliga företag, uppvägde i många fall
riskerna. Dessutom hade de i Östersjön hemmahörande fartygen inte
högre toppfart än att Sverige-fartygen kunde dra sig undan om läget blev
prekärt. 35 Det är tydligt att argumenteringen byggde på förutsättningen
att pansarfartygen verkligen var jämförbara med slagskeppen i fråga om
fart och huvudbestyckningens kaliber.
Politikerna skrev sålunda i det väsentliga under på fackmännens teser
om flottans operativa inriktning och den roll pansarfartygen kunde spela
såsom kustflottans kärna36 och en krigsavhållande faktor (detta var ju inte
detsamma som ett ställningstagande till fackmännens mer eller mindre
fantasifulla utläggningar om olika krigsfall). Eftersom därefter både regering och riksdag accepterade de sakkunnigas synpunkter på flottans
"allmänna uppgifter" 37 sanktionerades de facto pansarfartygsdoktrinen
av den parlamentariska majoriteten.
Innebörden av detta är klar. Politikerna bedömde att den svenska
kustflottan, med de tre Sverige-fartygen som kärna, under en överskådlig
framtid kunde spela en framträdande roll i landets försvar och i många
tänkbara fall skona fastlandet från fientliga krigsföretag. Politikerna accepterade med andra ord flottans pansarfartygsdoktrin som vägledning
för de h befintliga materielens användande.
De verkliga politiska bryderierna finner vi när vi går över till frågan om
doktrinen också skulle läggas till grund för anskaffning av nya, tunga
fartyg, dvs. för stora nyinvesteringar. Faktum är att flottkommitten upptog ett pansarfartyg av moderniserad Sverige-typ i sitt förslag till tioårigt
anskaffningsprogram. Därmed skulle pansarfartygsdivisionens antal kunna hållas kvar vid fyra, vilket, med hänvisning till bl. a. Sverige-fartygens
underlägsenhet i slagkraft visavi slagskeppen, förklarades vara starkt
önskvärt. 38 Samtidigt förhåller det sig så, att när kommittens förslag
senare - ograverat! - upphöjdes till 1927 års flottplan av riksdagen, 39
fanns inom riksdagsmajoriteten både anhängare och skeptiker till det nya
pansarfartygeL Detta var möjligt eftersom flottplanen vid en närmare
granskning framstår som en bitvis mångtydig kompromiss mellan dessa
två åsiktsriktningar. Flottplanen var 'resultatet' av ett spel, inte ett uttryck för någon enskild aktörs rationella överväganden. Internt hade
flottkommitten uppställt målsättningen att särmeningar inte skulle föras
fram i reservationer utan, "i den utsträckning som är möjlig utan att
försvaga intrycket av förslagets enhällighet, tillgodoses i motiveringen" .40 I enlighet därmed blev betänkandet en komposition, i vilken aktörer som fått ge vika i sak delvis lyckats kompensera sig i "motivering82

en". Under regeringens och riksdagens fortsatta behandling av ärendet
sökte sedan pansarfartygets anhängare och skeptikerna justera kompromissen till sin fördel.
Tablå 7.1925 års flottkommittes förslag till byggnadsprogram 40a

Under första skedet (1928/29-1932/33)
Fartygsslag, antal

Summa kostnad (kr)

l st. flygplanskryssare
2 st. jagare
4 st. vedettbåtar
l st. ubåt, typ A
2 st. ubåtar, typ B

16500000
13880000
5200000
4390000
6560000
summa

Utförande av ritnings- och
förberedande konstruktionsarbeten för ett pansarskepp

46530000
100000

summa

46630000

Under andra skedet (1933/34-1937/38)
Fartygsslag, antal

Summa kostnad (kr)

l st. pansarskepp
2 st. jagare
4 st. vedettbåtar
4 st. ubåtar, typ B

27200000X
13 880000
5200000
13120000
summa

59400000

x U nder första skedet fallande ritningskostnader m. m. (l 00 000 kr.)
frånräknade.
Det ur vår synpunkt intressanta sakinnehållet i flottkommittens förslag
kan sammanfattas mycket kort. Den tioåriga byggnadsplanen var indelad
i två femårsperioder. Förutom pansarfartyget, som var i särklass dyrast,
ingick även ett betydande antallätta fartyg. Pansarfartyget skulle byggas
först under den senare perioden. Det beräknades kosta 27,3 miljoner kr,
vilket var ungefär en fjärdedel av kostnaden för hela programmet. Årskvoten låg på drygt l Omiljoner kr, fördelad med drygt 9 miljoner kr under
den första perioden och drygt 11 miljoner kr under den andra. Detta var
nära nog vad som krävdes för att omsätta hela kustflottan i ny materiel.
Ett förslag till ny sammansättning av kustflottan framlades också. Ambitionen var att åstadkomma det samband mellan anskaffningsprogram
och marinordning som hade saknats sedan världskrigets slut. Kommitten
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hemställde till regeringen att den skulle framlägga förslaget till ny marinordning och hela flottplanen för riksdagen. Det direkta beslutet avsågs
dock endast omfatta den första femårsperioden. Ett nytt riksdagsbeslut
krävdes alltså i samband med övergången till planens senare del. 41 Uppläggningen avsåg dock att markera att det till beslut ställda femårsprogrammet var integrerat i ett större helt. Den frisinnade-liberala regeringens proposition följde denna uppläggning, och den bifölls av riksdagen.
Den föreslagna sammansättningen av kustflottan hade därmed gillats och
byggnadsprogrammet under den första femårsperioden fastställts utan
prut.4Ia
Detta var ju en från flera synpunkter betydande framgång för flottan.
Årskvoten under den beslutade femårsperioden låg betydligt över den
höjning, som den socialdemokratiska regeringen i 1925 års försvarsproposition förklarat sig,positiv till. Och ett ännu högre belopp ställdes i
utsikt för planens senare del. Dessutom hade politikerna ställt sig positiva
till tanken att ersätta pansarfartyg med pansarfartyg. Liberalernas ja till
två nya F-båtar på hösten 1914 hade tillkommit i en exceptionell situation.
Något motsvarande yttre tryck fanns inte på den svenska nedrustningens
och fredsoptimismens 20-tal. Ändå ställde sig de frisinnade, liberalerna
och vissa socialdemokrater tillsammans med högern bakom tanken på
nyanskaffning av Sverige-fartyg. Kommunisten Carl Winberg fångade
något av stundens historiska betydelse med sitt - icke som beröm avsedda - yttrande i första kammaren, att "vi i dag i riksdagen gå att
formellt inrangera den mycket omtalade F-båten i demokratins arsenal" .42 Det var så sant som det var sagt. 1927 års flottplan markerade att
F-båtarna upphört att vara sinnebilder för klyftan mellan höger och vänster i svensk politik, vilket striderna 1911-1914 i icke så liten grad gjort
dem till.
Dock kvarstod hos många den ekonomiskt grundade skepsisen mot nya
investeringar i slika fartyg. Vid en mera ingående granskning visar det sig
att beslutet, betraktat i pansarfartygsfrågans perspektiv, rymde viktiga
begränsningar och generöst tilltagna kryphål. Först och främst är att
märka, att planens tidsomfattning var så vald, att man slapp ta ställning
till frågan om Sverige-divisionens eventuella ersättande. Denna den stora, avgörande frågan lade flottkommitten helt enkelt åt sidan. Vad sedan
det fjärde Sverige-fartyget beträffar, var det avgörande sakförhållandet
att det definitiva beslutet ställts på framtiden. Fartyget togs inte med i det
nu fastställda femårsprogrammet, trots att det var avsett som ett komplement till en befintlig division. Även om man hade påbörjat byggandet
av pansarfartyget snarast möjligt, skulle det ha kunnat levereras först
cirka 15 respektive 10 år senare än de fartyg det skulle förenas med. Nu
skulle det i stället handla om 20 respektive 15 år. Det var således en enligt
vedertagna normer snart uttjänt division som skulle 'kompletteras'! Tanken att bygga pansarfartyg som komplettering av den existerande divi84

sionen måste sägas ha vilat på förutsättningen att man kunde handla
snabbt. Nu visade detta sig politiskt omöjligt, vilket i sin tur innebar att
den anförda militära motivgrunden för det nya fartyget undergrävdes. I
utkastet till betänkande fanns ett stillsamt omnämnande av problemet:
''Då de sakkunnigas ersättningsbyggnadsprogram endast kunnat inrymma ett pansarskepp, följer härav, att inom jämförelsevis kort tid efter
utgången av den här ifrågavarande 10-årsperioden kustflottans nuvarande
pansarskepp av Sverige-typen uppnå åldersgränsen" .43 Påpekandet rimmade inte särskilt väl med föreställningen att det nya pansarfartyget
skulle bli Sverige-divisionens fjärde enhet och meningen ströks sedermera. Så långt diskussionen kan följas, valde i stort sett alla aktörer att
under hela beslutsprocessen tiga om de uppenbara svårigheterna att förena flottplanens uppläggning med det anförda motivet för det nya pausarfartygeL 44
Det är sålunda tydligt att flottan, sina framgångar till trots, upplevde ett
nytt bakslag i den avgörande frågan. Det nya pansarfartygets anhängare
sökte rädda vad som räddas kunde genom att i "motiveringen" skapa
bindningar till den andra femårsperiodens program, ehuru detta inte skulle antas nu. Det är också i denna strid om motiveringarna som de politiska
divergenserna i pansarfartygsfrågan inom den blivande riksdagsmajoriteten blottläggs. Vi analyserar den lämpligast kronologiskt, från beslutsgångens böljan till dess slut.
Flottkommitten anförde två skäl för att förlägga pansarfartyget till
flottplanens senare del. statsfinansiella hänsyn sades tala för en lägre
årskvot under den första femårsperioden och, följaktligen, en i motsvarande mån högre under den andra. En sådan fördelning av kostnaderna
underlättades om man väntade med det dyraste objektet. Dessutom, och
ur vår synpunkt intressantare, sades att:
"Vid en sådan uppdelning av byggnadsperioden har hänsyn även tagits till den
tveksamhet - grundad på ovissheten i fråga om utvecklingen av sjöstridskrafterna inom oss närliggande stater - som utövade ett stort inflytande på försvarsrevisionens förslag, och åt vilken också under de sakkunnigas överläggning givits
uttryck, särskilt vid behandlingen av frågan om pansarskeppen. " 45

En skepsis i sak var således ett av motiven för att vänta med pansarfartygsbygget. Eftersom vi känner flottans ståndpunkt vet vi, att en tveksamhet mot pansarfartygen inte var allmänt utbredd inom utredningen.
Det är inte säkert att den ens delades av alla deltagande politiker. Att
döma av hur man senare ställde sig i riksdagen kom invändningarna i
första hand från frisinnat och socialdemokratiskt håll. Att meningarna
verkligen gick isär i kommitten erkändes tydligare i det på denna punkt
korrigerade utkastet till betänkande. Där omtalades tveksamheten, "åt
vilken också några av de sakkunniga givit uttryck" (min kursiv, AB). 46
Det förhållandet att tveksamhet i sak var ett av de angivna skälen till
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att pansarfartyget fördes till den andra femårsperioden, förde logiskt till
slutsatsen att frågan också skulle prövas på nytt i sak, innan riksdagen
fattade nästa beslut. Notabelt nog sades emellertid inte detta i betänkandet. skrivningarna om planens senare del var i stället överlag inriktade på
att kompensera pansarfartygets anhängare för bakslaget i sakfrågan. Det
enda som sades om en ny sakprövning var, att en plan för fl9ttans sammansättning "tid efter annan" behövde revideras. 47 Skrivningen var så
vag att egentligen alla möjligheter öppnades. Samtidigt var vissa formuleringar närmast riktade mot tanken att pansarfartygsfrågan skulle prövas
på nytt, innan nästa beslut fattades. Så motiverades valet av ett tioårsprogram bl. a. med att man önskade undvika en så lång period, att planen
riskerade att bli föråldrad p.g.a. den tekniska utvecklingen; 48 tioårsplanen skulle med andra ord inte löpa någon sådan risk. Vidare föreslogs att
vissa ritnings- och förberedande konstruktionsarbeten för pansarfartyget
skulle ingå i den första femårsplanen. Dessa motiverades med önskvärdheten av att snabbt kunna påbörja arbetena med fartyget: ''Härigenom
skulle pansarskeppets byggande kunna påbörjas omedelbart vid andra
skedets början, och ytterligare uppskov med kompletterandet av pansarskeppsdivisionen undvikas'' .49
När vi går över till den frisinnade-liberala regeringens proposition,
finner vi att pansarfartygets ställning nu försvagades i "motiveringen".
Det hette att utredningens förslag till sammansättning av kustflottan,
"såvitt nu kan bedömas", var väl lämpat att ligga till grund för en beräkning av ersättningsbyggnaden. Tioårsprogrammet accepterades också. Men, förutom att referera de sakkunnigas skäl för uppdelningen i två
perioder, tillfogade det frisinnade statsrådet Gustav Rosen:
"Jag förutsätter därför, att före övergången till det senare byggnadsskedet verkställes undersökning, som också av de sakkunniga antagits bliva tid efter annan
erforderlig, huruvida med hänsyn till utvecklingens krav och då föreliggande
förhållanden en revision av ersättningsbyggnadsprogrammet kan anses påkallad" .50

Regeringen ville göra fullt klart, att det liggande förslaget till program för
den andra femårsperioden endast var preliminärt och inte bindande. En
ny sakprövning skulle föregå det slutliga beslutet. Att pansarfartyget
därvid stod i främsta rummet bland de objekt som skulle granskas låg i
öppen dag, även om det inte utsades. Regeringen ville dock inte lägga
praktiska hinder i vägen för ett eventuellt genomförande av utredningens
förslag, varför den föreslog att de förberedande ritnings- och konstruktionsarbetena för pansarfartyget skulle genomföras enligt dennas önskemål. 51
Ärendet fördes så över till riksdagen, varvid motsättningarna rörande
det nya pansarfartyget både blottlades och skärptes. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och därmed också partiets representanter i
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statsutskottet, dit riksdagen remitterade ärendet, desavouerade sina partikamrater i utredningen genom att efter ett internt majoritetsbeslut motsätta sig förslaget på väsentliga punkter. Man ville hålla fast vid försvarsrevisionens avvaktande inställning och endast gå till beslut om ett femårigt byggnadsprogram. Detta föreslogs ligga på den ekonomiska nivå
som den socialdemokratiska regeringen hade ställt i utsikt i 1925 års
försvarsproposition. 52 Ingen definitiv ställning borde tas till frågan om
flottans sammansättning och inget uttalande göras beträffande fartygsanskaffningen efter femårsperioden; "Något beslut, som kan föregripa
prövningen av frågan om byggandet av ytterligare ett pansarskepp, synes
icke böra nu fattas." Följaktligen ville man även avstyrka de föreslagna
ritnings- och konstruktionsarbetena.
Som huvudskäl för att inte vilja binda sig för mera långsiktiga planer
anförde socialde.mokraterna den snabba tekniska utvecklingen. Man varnade för att tekniska framsteg kunde göra nedlagt kapital "onyttigt" och
erinrade "om möjligheterna av att vissa av flottans försvarsuppgifter med
fördel kunna överflyttas på torped- och bombförande flygplan" .53 l likhet
med i reservationen till försvarsrevisionens betänkande 1923, höll man
sålunda fast vid en uppfattning om sjökrigsmedlen som vette mot den
modernistiska prognosen.
l och med riksdagsgruppens ställningstagande var den socialdemokratiska splittringen i frågan ett faktum. När kamrarna sedermera fattade
beslut, höll en mindre grupp socialdemokrater fast vid sitt stöd till flottplanen. Bland dem märktes utredningsmännen Per Albin Hansson och
Bernhard Eriksson, förutvarande statsministern Rickard Sandler samt
förre justitieministern Torsten Nothin. 54 Som en tredje åsiktsriktning
hade 28 motionärer i andra kammaren framträtt, Elof Lindberg, Fabian
Månsson m.fl. Kretsen yrkade avslag på propositionen till förmån för en
utredning angående "huru en flotta, som har att verka uteslutande som
neutralitetsvakt, bör vara sammansatt och organiserad" .55 Man kan säga
att de olika tendenser, som tidigare kunnat skönjas i den socialdemokratiska försvarspolitiken på 20-talet, nu manifesterades i olika grupperingar.
Kretsen kring Per Albin Hansson tog entydigt ställning för självständighetsförsvaret. De 28 motionärerna ville renodla neutralitetsförsvarstanken. Någonstans däremellan befann sig riksdagsgruppens majoritet. Den
nöjde sig med ett på praktiska överväganden fotat, begränsat anskaffningsprogram. Dock fanns inget i det socialdemokratiska förslaget i statsutskottet, som direkt var riktat mot självständighetsförsvarstanken.
Socialdemokraterna var i minoritet i statsutskottet. Majoriteten höll
fast vid flottplanen och fortsatte dragkampen rörande motiveringarna
kring dess senare del. Utskottsutlåtandet byggde på ett förslag framlagt
av de tre högerrepresentanterna. l ett tidigt utkast hette det att man i
enlighet med regeringens förslag "tillsvidare" borde räkna med det angivna beloppet56 som årskvot under planens senare del. Men kostnaderna
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kunde inte närmare anges "på grund av den ovisshet, som givetvis är
rådande rörande vissa av de fartyg, som under nämnda period skola
nybyggas och dessas tekniska utrustning". Formuleringen kunde uppfattas som en direkt anspelning på tveksamhet rörande pansarfartyget.
Den ersattes i ett andra utkast med det allmänna konstaterandet, att de
definitiva kostnaderna ännu inte kunde avgöras, "med hänsyn till den
avsevärda tid som återstår innan den senare byggnadsperiodens arbeten
skola påbörjas''. Detta kan uppfattas som en för pansarfartygstanken
förmånlig ändring.
Andrajusteringar gick åt motsatt håll. I samband med att utskottet tog
slutlig ställning till frågan ströks omnämnandet av det för den andra
femårsperioden föreslagna årliga beloppet (vilket ju inrymde kostnaderna
för pansarfartyget). Man nöjde sig med att slå fast att kostnaderna ännu
inte kunde definitivt fixeras. Samtidigt ströks orden "omfattande en tidrymd av tio år" i den passage, där utskottet sade sig ha "intet att erinra
mot det ersättningsbyggnadsprogram, omfattande en tidrymd av 10 år,
som av de sakkunniga framlagts'' och följaktligen anslöt sig till det liggande förslaget rörande den första femårsperioden, som nu definitivt
skulle fastställas. De två sistnämnda ändringarna, av allt att döma tillkomna på frisinnat initiativ, 57 försvagade pansarfartygets ställning. Som
uttryck för en motsatt tendens kan noteras, att statsutskottet inte sade
något om att en ny prövning i sak skulle föregå beslutet om planens senare
del. Att inte understryka det momentet låg i linje med högerns hållning.
Genom att tiga accepterade man dock i sak regeringens ståndpunkt i
frågan. Utskottets yttrande avrundades nämligen med att regeringens
förslag "i övrigt" inte givit anledning till "särskilt uttalande" .58
Det är tydligt, att flottplanens anhängare, den blivande riksdagsmajoriteten i frågan, in i det sista fortsatte spelet om motiveringarna kring den
senare delen, som ännu inte skulle fastställas definitivt. Det råder ingen
tvekan om att spelet väsentligen handlade om pansarfartyget. Till sist
visade det sig, att trots att majoriteten höll samman i själva beslutet,
lyckades den aldrig komma överens i "motiveringen". Riksdagsmajoriteten fattade ett beslut, men inom den fanns minst två tolkningar av dess
innebörd. Den ena företräddes av de högerriksdagsmän, som uttalade sig
för en fortsatt satsning på pansarfartyg, "kärnan" i kustflottan, enligt
Jakob Ludvig Widell och Johan Bernard Johansson. Man tonade ned
betydelsen av den nya prövning av nybyggnadsprogrammet, som skulle
ske inför beslutet om dess senare del. 59 Högerledaren Arvid Lindman
framhöll att planen gällde för 10 år, med förbehåll för den "tekniska
revision" som kunde anses behövlig. 60
De frisinnade stod för en annan tolkning. Man markerade inget stöd för
förslaget om nybyggnad av pansarfartyg, utan betonade i stället den nya
prövningen av frågan. statsminister Ekman och försvarsminister Gustav
Rosen framhöll att det föreslagna anslaget till ritnings- och förberedande
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konstruktionsarbeten för pansarfartyget inte stred mot att frågan skulle
prövas på nytt. Tvärtom blev det genom dessa arbeten "möjligt att mera
säkert och ingående bedöma dessa fartygs stridsvärde i jämförelse med
andra eventuellt ifrågasatta typer" .61 Med en sådan tolkning blev de
förberedande arbetena ett led i den nya sakprövningen av frågan och inte,
som i flottkommittens framställning, ett uttryck för ambitionen att igångsätta byggandet utan dröjsmål under planens senare del.
De socialdemokrater som försvarade flottplanen gjorde väsentligen
samma tolkning som de frisinnade. Genom sitt uttryckssätt lät man dock
tydligare ana en mot pansarfartyget kritisk attityd. Enligt Bernhard Eriksson hade den nya prövningen av pansarfartygsfrågan varit "en förutsättning, som särskilt för lekmännen på vänstersidan var av mycket stor
betydelse'' vid ställningstagandet inom flottkommitten. 62 Per Albin
Hansson sade att han medverkat till kommittens förslag "med reservation i fråga om pansarskeppen". Yttrandet kan förefalla märkligt mot
bakgrund av hur flottkommitten, under Hanssons ledning, eftersträvat en
enhällighet att visa upp utåt. 63 Det har dock sin förklaring i det nya läge
som hade uppstått. Hansson fortsatte: "För min del anser jag, att som
förhållandena utvecklat sig blir den tänkta nyprövningen ofrånkomlig.
Kravet på en sådan nyprövning från riksdagens och landets största parti
kan helt enkelt icke avvisas". 64 Efter den socialdemokratiska riksdagsgruppens ställningstagande var Hanssons situation uppenbarligen brydsam. Det var svårt för honom att överge det förslag han ställt sig bakom
i egenskap av flottkommittens ordförande. Samtidigt hade han partisammanhållningen och sin ställning internt att tänka på. Enligt Ernst Wigforss
hade Hansson, för att tillmötesgå den starka oppositionen inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen, förklarat sig villig "att inte oväsentligt modifiera sin linje från flottkommitten" .65 Huruvida han på allvar
övervägde större avsteg må vara osagt. Den lösning han nu valde var
hursomhelst att formellt stå kvar vid det liggande förslaget, men uttolka
sitt ställningstagande så att det inte avsåg hela den senare delen av planen.
I likhet med andra aktörer inom riksdagsmajoriteten fann med andra ord
Hansson sin manöverfrihet i "motiveringen" rörande den andra femårsperioden.
Sammanfattningsvis måste vi beakta två skiljelinjer i tolkningen av
riksdagens beslut om 1927 års flottplan. Vi har först den mellan jaröstande och nej-röstande. Den socialdemokratiska riksdagsminoritetens
ståndpunkt var klar. Man ville inte på något sätt uttala sig till förmån för
ett nytt pansarfartyg utan önskade bevara full handlingsfrihet. Vidare
förordade man en ekonomisk nivå som, om den bibehölls någon längre
tid, troligen skulle göra att frågan om nya pansarfartyg redan av det skälet
måste avföras från dagordningen. För det andra, har vi skiljelinjen i
"motiveringen" inom riksdagsmajoriteten. Genom att rösta för det lig-
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gande förslaget uttalade sig de facto denna majoritet - om än helt preliminärt - för anskaffning av ett nytt pansarfartyg. Men samtidigt utnyttjade de frisinnade och socialdemokraterna motiveringen till att kraftigt
förringa betydelsen av detta ställningstagande.
Vilken skiljelinje var egentligen viktigast ur pansarfartygsfrågans synpunkt? Någon säker bild av vad riksdagsmännen 'egentligen' tyckte står
av naturliga skäl inte att få. Man behövde inte ta definitiv ställning nu och
det är tänkbart att många helt enkelt inte hade bildat sig någon klar
uppfattning. Men så mycket är klart, att majoriteten för flottplanen ingalunda kan betraktas som en majoritet för ett fjärde Sverige-fartyg. Skillnaden mellan å ena sidan de frisinnade och de socialdemokrater som
stödde planen och å andra sidan den socialdemokratiska riksdagsgruppens majoritet var i detta avseende i huvudsak formell. Med de motiveringar de förstnämnda t.ill sist stannade för, var man i grunden överens om
att full handlingsfrihet skulle bevaras fram till nästa riksdagsbeslut i frågan. Endast en minoritet i 1927 års riksdag framträdde i slutändan som
deciderade pansarfartygsvänner.

stutsatser
Det nya pansarfartyget motiverades med det militära behovet av fyra
enheter i pansarfartygsdivisionen. Samtidigt beslutade riksdagen att skjuta på det definitiva ställningstagandet i frågan i ytterligare fem år. Med
denna uppläggning skulle den kompletterade Sverige-divisionen bara vara fulltalig i två till tre år - sedan skulle det äldsta fartyget utgå, om man
höll sig till vedertagna livslängder. Om vad som då skulle göras sades
dock ingenting i 1927 års flottplan. Från militär synpunkt och utifrån
anförda motiveringar ter sig därför denna som ologisk och irrationell.
Samtidigt kunde den från andra - i själva planen icke redovisade synpunkter - te sig ändamålsenlig eller i alla fall som det i den givna situationen bästa möjliga. Politikerna vann tid och bevarade sina handlingsfrihet i pansarfartygsfrågan. Ä ven politiker, som egentligen fann det
olyckligt att ett Sverige-fartyg upptogs i planen, kunde därför tänkas
acceptera den. Flottan såg i planen en chans att få den unga parlamentariska demokratins stöd för ett nytt pansarfartyg, vilket beslut kanske
kunde bli prejudicerande. Huruvida det nya pansarfartyget i praktiken
mera skulle bli början på en ny division än en komplettering av den gamla,
och huruvida kustflottan i olika skeden bara hade tre icke överåriga
pansarfartyg eller något annat antal, blev i det perspektivet sekundära
frågor. Både politikerna och flottans män hade med andra ord sina skäl
att acceptera 'spelresultatet' 1927 och tiga om egendomligheterna i det.
Innebörden av 1927 års beslut är att flottans doktrin accepterades som
vägledning för verksamheten på den militära arenan, vilket visar att po-
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litikerna värdesatte det skydd den befintliga Sverige-divisionen skänkte
landet. Men på den politiska arenan hade flottan inte nått en definitiv
lösning av frågan om nyanskaffning av pansarfartyg. Politikerna inskränkte sig ännu till att stödja doktrinen i den mån den inte fordrade nya,
stora resurser. Huruvida doktrinen var ett verksamt medel för att utverka
stöd för nya pansarfartyg återstod att se.
Likväl var 1927 års flottplan i flera hänseenden positiv för flottan.
N ybyggnadsanslaget nästan fördubblades jämfört med tiden fram till 1925
och politikerna sade ja till doktrinen som sådan, och, om än helt preliminärt, till nybyggnad av ett pansarfartyg. Helhetsbilden är att flottan
klarade sig förhållandevis bra igenom den stora nedrustningen vid 20talets mitt. Till yttermera visso var det från flottans synpunkt rimligt att
betrakta utvecklingen 1925-1927 som ett möjligt brott med en negativ
trend. Man hoppades på nya framsteg, som mera definitivt säkrade pausarfartygsflottans ställning. I FFF framhöll ordföranden, kapten Yngve
Ekstrand, att det tagit ett år att få de civila ledamöterna i utredningen att
omfatta satsen "flottan till sjöss". Flottan var nu "på glid åt rätt håll" .66
En jämförelse med armens situation är upplysande. Armens försök att
hålla fast vid 1914 års program förde den till ett svidande nederlag 1925.
Dess officerskår minskades med nästan 37 procent, underofficerskåren
med cirka 48 procent. 67 Armen var försvarsbeslutets stora förlorare. Som
Arvid Cronenberg påpekat, fungerade detta som en impuls till nytänkande: "Oavsett vilken ståndpunkt man intar till försvarsbeslutet och dess
konsekvenser kan emellertid inte förnekas att det inom sig bar fröet till
något nytt i relationen civilt-militärt." Reduceringen av armens resurser,
som ändå inte var så långtgående att defaitismen tog överhanden inom
försvarsgrenen, samt politikernas principiella ställningstagande för existensförsvaret, stimulerade ett organisatoriskt och tekniskt nytänkande
inom armen. Detta bidrog i sin tur till att skapa en större förståelse för
försvaret hos den nya demokrati krigsmakten hade att försvara. 68
Försvarsbeslutet 1925/1927 kan inte ha gett flottan någon liknande
impuls, om vi betraktar det från pansarfartygsfrågans synpunkt. Visserligen var personalnedskärningarna mycket kännbara även här, men en
reducerad flotta med ett fåtal pansarfartyg som kärna kunde fortfarande
bemannas. Och nu hade förhoppningarna väckts om att pansarfartygsstyrkan också kunde förnyas. Man måste därför räkna med att 1927 års
flottplan bidrog till att befästa flottans uppslutning bakom pansarfartygsdoktrinen, också som ett program på längre sikt. Och detta trots att det
fortfarande var ovisst huruvida den skulle ge någon utdelning i ny materiel.
Det var heller inget i utvecklingen på den militära arenan, som skakade
flottans tilltro till pansarfartygen. I kapitel två framgick att marinstabschefen, i sitt förslag till femårsplan 1917, och marinberedningen, i sitt
betänkande 1921, inte hävdade teorin om artilleriets primat i sjökriget
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utan i stället i principjämställde detta med torpeden och minan. Men 1925
var man åter tillbaka i den traditionella föreställningen - utan att några
nya krigserfarenheter tillkommit. Detta låg i linje med tänkandet inom
stormaktsflottorna, och ska säkert även sättas i samband med de fördelar
pansarfartygen för tillfället gav Sverige. Man kan generellt hävda att det
var flottor som upplevde sig vara missgynnade på det svåra sjöartilleriets
område, som var mest benägna att lansera teorier om att andra vapen i
själva verket var viktigare. 69 På 20-talet kan man inte räkna den svenska
flottan till denna kategori.
Den operativa doktrin flottan redovisade 1925 är ett skolexempel på en
doktrin som i efterhand anpassar användandet av befintlig materiel till en
uppkommen situation. Sverige-divisionen hade planerats i ett läge - och
skulle nu användas i ett annat. Vidare har vi sett, att flottan, så länge den
jämförde med en internationell standard, numera ansåg det vara omöjligt
för Sverige att bygga pansarfartyg, som svarade mot de traditionella
riktmärkena. Men tack vare det gynnsamma sjömilitära läget i Östersjön
var det - om man använde där befintliga fartyg som likare - möjligt att
ändå säga att det fjärde Sverige-fartyget kunde göras 'snabbare än den
starkare, starkare än den snabbare' samt jämförbart med slagskepp beträffande det svåra artilleriets kaliber. I själva verket var dock inte dessa
riktmärken den primära utgångspunkten. Snarare var det så, att det politiska läget uteslöt varje annat pansarfartygskrav än ytterligare ett fartyg
av den befintliga typen. Mätt med Östersjömåttstock råkade den motsvara de traditionella kraven, vilka flottan några år tidigare varit beredd
att göra avkall på. Så snart Tyskland och Ryssland åter på allvar rustade
till sjöss, skulle det dock inte längre vara möjligt för den svenska flottan
att förena en mycket hög sjömilitär ambitionsnivå med stor ekonomisk
återhållsamhet. Den skulle tvingas till valet mellan att ta de 1925-1927
använda riktmärkena som utgångspunkt för att kräva mera resurser, eller
resursbegränsningarna som utgångspunkt för att omdefiniera de militära
normerna. I det dilemmat råkade flottans män förr än de kunde ana detta medvindens år 1927.
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4. FORANDRAT LAGE
OFÖRÄNDRATPROGRAM
Inledning
Efter att 1927 års riksdag antagit flottplanen, var flottan först och främst
status quo-inriktad. Man hoppades på en "tioårig borgfred" kring planen.1 Det uteslöt dock inte att man, om tillfälle bjöds, begärde ytterligare
förstärkningar. 2 Emellertid var den militära och politiska omgivningen
turbulent snarare än stabil. Flygvapentekniken utvecklades i rask takt
och korn att tilldra sig stor uppmärksamhet även i Sverige. Tyskland
inledde flottrustningar av direkt betydelse för den svenska pansarfartygspolitiken. Och det stod snart klart att flottans inrikespolitiska medvind
kulminerat åren 1925-1927; försvarsdebatten tog en annan, för den marina försvarstanken ogynnsam vändning.
Innan flottan hunnit lägga ett definitivt förslag till utformning av det
fjärde Sverige-fartyget, hade således både den militära och den politiska
verkligheten förändrats. Egentligen krävdes nu mera av det nya fartyget,
om det skulle motsvara de riktmärken som lagts till grund för det. Sarntidigt blev de politiska förutsättningarna att över huvudtaget få riksdagens
bifall till ett nytt pansarfartyg snarare sämre än bättre. Till bilden hör
också att svenska ställningstaganden i internationella nedrustningssammanhang satte gränser för den svenska pansarfartygstypen. Sammantaget
gjorde detta att konflikten mellan de politiska realiteterna och de militära
fordringar som utgick från den vedertagna doktrinen nu förvärrades. I det
följande ska vi studera hur flottan sökte hantera den. Genom protokoll
och promemorior blir det möjligt att ta del av interna diskussioner, som
aldrig redovisades för politikerna. I kapitlets senare del undersöks hur
flottan, med det program man stannade för, förrnådde hävda sig i förberedelserna för riksdagens viktiga försvarsbeslut 1936.

Nya förutsättningar
Den tyska riksdagen beslöt 1928 att bygga ett pansarskepp, sedermera
döpt till Deutschland, med ett deplacement om cirka 10 000 ton; det
högsta tillåtna enligt VersaillesfördrageL Tyskarna siktade mot den lucka
som fanns mellan stormakternas fartygsklasser, och lyckades konstruera
en typ som med få eller inga undantag var starkare än alla snabbare och
snabbare än alla starkare fartyg. 3 I ett läge när gällande avtal förhindrade
Tyskland att bygga fartyg, som i alla avseenden kunde tävla med de andra
stormakternas, tillgrep man sålunda den princip, som länge väglett det
svenska pansarfartygsbyggandet.
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Det internationellt mycket uppmärksammade tyska 'fickslagskeppet'
var ytterligt komprimerat och således ovanligt dyrt per ton räknat. Till en
total kostnad av omkring 75 miljoner kr försågs fartyget med sex 28 cm
kanoner m.m. Farten beräknades till 26 a 27 knop. Enligt Versaillesfördraget hade Tyskland rätt att anskaffa sex sådana fartyg. 4 Det fjärde
Sverige-fartyget var därmed distanserat, innan det tagit slutlig form på
ritbordet. Östersjöns blå band för tunga örlogsfartyg skulle nu gå förlorat
till de snabbare och starkare tyska skeppen.
På den inrikespolitiska arenan ville striden i försvarsfrågan inte bedarra. Högern reste krav på förnyade utredningar redan i 1926 års riksdag,
och återkom till frågan i 1928 års valrörelse. 5 På den motsatta kanten fäste
många anhängare av en isolerad svensk avrustning stort avseende vid den
militära teknikens utveckling. Man höll före att flyg- och gasstridsmedlens framsteg gav dödistöten åt de ringa makternas försvarsansträngningar. Sverige ansågs inte ha råd att följa med i utvecklingen och effektiva
motåtgärder inte stå till buds. Bedömningen blev ett bärande argument för
att vårt land borde lägga ned vapnen. 6
Anhängare av den isolerade svenska avrustningen fanns bland de frisinnade och i än högre grad bland socialdemokraterna. På SAP:s kongress
1928 stod negativismen i försvarsfrågan stark. I ett försök att bemästra
den egna spliten enades falangerna om att en ny försvarsutredning borde
tillsättas. Förutom att söka vägar för en sänkning av försvarskostnaderna
-dessa låg ännu över den nivå som avsetts 1925 - skulle denna ta hela
militärväsendets ändamålsenlighet under omprövning mot bakgrund av
de "fruktansvärda perspektiv" som det moderna flyg- och gaskriget öppnade.7 Året därpå motionerade socialdemokraterna i riksdagen i enlighet
med kongressens intentioner. 8
Även försvarsvänliga socialdemokrarer, som i huvudsak torde ha varit
nöjda med de fattade besluten om anslagens storlek, förklarade i riksdagen sin redobogenhet att se över försvarets vapentekniska inriktning. Per
Albin Hansson sade att man 1925 inte skapat efter "nya grunder", utan
endast genom en "sammanpressning" av förut existerande ordning. 9
Rickard Sandler menade att en ny prövning inte kunde undvikas. Den
tekniska "marken" under gällande beslut hade varit stadd i glidning redan
när det togs, varför det egentligen hade kommit fem år för sent. 10 En
sådan öppenhet för nytänkande i militärtekniska frågor låg helt i linje med
ståndpunkten i den socialdemokratiska reservationen till försvarsrevisionens betänkande 1923.
A v betydelse för hur utredningsfrågan till sist löstes blev också att det
från militärt håll nu med kraft hävdades att det svenska försvarets struktur inte svarade mot den militära teknikens utveckling. Tankar i den
riktningen hade framförts redan tidigare." Men åren 1928-1930 formerades en organiserad riktning kring sådana ideer och fick sitt politiska
genombrott. En betydande roll spelades av dåvarande majoren Karl Axel
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Bratt, som 1928 tog avsked från sin generalstabstjänst och inledde en
bana som skriftställare. 12 I böcker och artiklar introducerade han den
internationella debatten om flygets roll i krigföringen för en bredare
svensk publik. 13 Till Bratts stora genomslagskraft 14 bidrog att det nu var
en framstående officer, som utmålade de fasor som skulle drabba civilbefolkningen under flygplanens bombmattor och de drivande gasmolnen,
och förklarade kamp mot kriget med en lidelse som inte stod mången
pacifists efter.
I ett annat tonläge, men med stor tyngd, argumenterade en grupp
officerare samlade kring den 1927 startade Ny Militär Tidskrift. Med
programskriften "Antingen- Eller", 1930, utmanade de den, som de ansåg, ödesdigra militära konservatismen. 15
Bratt och NMT-kretsen förenades av en beredvillighet att mer eller
mindre radikalt ol'llstöpa försvaret. En kärnfråga var att man ansåg att
försvarsgrenarna hade olika förutsättningar att möta framtiden. Armen
kunde vinna ny styrka om den moderniserades och gavs ökad rörlighet
och eldkraft. Under vissa förutsättningar kunde kvaliteten ges försteg
framför kvantiteten. Flygvapnet hade stor betydelse, men var eftersatt
och i behov av avsevärda förstärkningar. Flottan däremot, intog en ställning den inte kunde leva upp till, och det stal resurser från de försvarsgrenar som hade störst utvecklingspotentiaL 16
Särskilt pansarfartygen var en måltavla för kritik. I" Antingen- Eller"
framhölls att kärnfrågan var om den underlägsne kunde hålla sjöstyrkor
starka nog att möta motståndarens kraftigaste fartyg i öppen sjö. Då var
det möjligt att tillämpa en strategi med koncentrerade framstötar utåt
sjön. Om inte, måste tonvikten förskjutas till ständigt pågående operationer för att tillfoga fienden "tillfälliga och successiva förluster", samtidigt som "avgörande sjöslag" undveks. Med en sådan omläggning av
försvarsprincipen kunde sjökrigföringen baseras på operationer med ubåtar och lätta övervattensfartyg. Snabbgående pansarfartyg, oundgängliga
i koncentrerade framstötsoperationer, kunde ersättas med mindre och
långsammare kustpansarfartyg, avsedda att ge stöd åt de lätta enheterna
i kustens närhet. Kustartilleri kompletterade systemet. 17 Bratt framlade
funderingar om att pansarfartygen kanske helt kunde undvaras, och sjöförsvaret baseras på flyg- och ubåtsvapnet i förening. 18
Om vi jämför med den internationella debatt, som behandlades i kapitel
2, kan vi konstatera att författama till "Antingen- Eller" inte företrädde
någon allmän sjömilitär modernism, utan uteslutande resonerade med
utgångspunkt i småstatens speciella problem.
A v taktiska skäl valde nytänkarna stundom att uttrycka sig hypotetiskt. Men det råder ingen tvekan om att målet var att bryta nacken av den
doktrin som låg till grund för 1927 års flottplan. Därigenom ville man
komma åt de delar av nybyggnadsprogrammet man ogillade, framför allt
det fjärde Sverige-fartyget. Det var underförstått i det försvarsprogram
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man utvecklade att armens och flygvapnets andel av försvarskostnaderna
skulle öka på flottans bekostnad. I förlängningen aktualiserades frågan
om flottan eller flygvapnet skulle vara den dominerande kraften i periferiförsvarets första linje. 19 Bratt förklarade att 1925 års flottkommitte
haft en alltför snäv utgångspunkt och inte ens prövat alternativet ''tyngdpunkten i luften" .2° Från resurssynpunkt var det ju alltjämt så att flottan
prioriterades långt före flygvapnet. 20a
Tack vare avrustningsanhängarna och de militära innovatörerna kom
riksdagens försvarsdebatt 1928-1930 i hög grad att kretsa kring den nya
militära tekniken - det 'nya kriget'. Från de försvarsvänliga liberalernas
och socialdemokraternas synpunkt var NMT -kretsen särskilt intressant
som ett alternativ till den traditionella konservativa dominansen på försvarsområdet. Och NMT -officerarna sökte å sin sida medvetet en förankring i politikens mittfält. ''Antingen- Eller'' publicerades nästan samtidigt med att den av högerregeringen tillsatta 1929 års försvarsutredning
framlade sitt betänkande. Avsikten var att erbjuda ett alternativt program. I hur hög grad man lyckats stod klart, när den nytiiiträdda frisinnade ministären under C.G. Ekman i oktober 1930 utsåg 1930 års försvarskommission. NMT-kretsen bemannade tre av fyralant-och flygmilitära poster som ledamot eller sekreterare. Dessutom knöts K.A. Bratt
till utredningen som särskild sakkunnig utan rösträtt. Kretsen fick sedan
en mycket stark ställning även bland de övriga experter, som i olika
former knöts till arbetet. 21
Enligt direktiven hade den nya utredningen att "i första hand" undersöka möjligheterna att, med i stort sett bevarad organisation, påskynda
reduceringen av försvarsutgifterna till den 1925 avsedda nivån. Vidare
skulle man genomföra en "allsidig utredning av hela vårt försvarsproblem". Till den ändan angavs i direktiven tre alternativ som borde prövas:
l. upprustning; 2. en ändamålsenlig organisation av försvaret inom den
1925 åsyftade kostnadsramen; 3. isolerad nationell avrustning. 22 Den allsidiga utredningen betraktades som kommissionens huvuduppgift. 23
Tillsättandet av den nya utredningen markerade att försvarsfrågan åter
var öppen. Det låg i sakens natur att riksdagens ställningstagande till
flottplanens andra del skulle vara avhängigt av vad som nu hände i försvarsfrågan i stort.
Vi kan sammanfattningsvis konstatera, att det inrikespolitiska hotet
mot det fjärde Sverige-fartyget växte, samtidigt som den sjömilitära utvecklingen fick den 1927 gillade pansarfartygstypen att framstå som otillräcklig. På både den militära och den politiska arenan tog utvecklingen en
annan vändning än flottan hade önskat. Till detta ska läggas att den
internationella depressionen på allvar nådde Sverige 1931, vilket föranledde vissa prutningar redan under flottplanens första femårsperiod. 24
Frågan var hur flottan i denna nya situation skulle förena militär och
politisk rationalitet i pansarfartygsfrågan.
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Typfrågan och politiken
Som läsaren erinrar sig, avsatte riksdagen 1927 ett mindre belopp för
ritnings- och förberedande konstruktionsarbeten för ett pansarfartyg av
förbättrad Sverige-typ under flottplanens första del. Fartyget fick kosta
27,3 miljoner kr. Flottkommitten hade visat att det vid den tidpunkten
kunde göras snabbare än alla starkare och starkare än alla snabbare
befintliga eller beslutade fartyg i Östersjöns flottor.
Vintern 1928/29 inleddes en fortsatt typutredning i marinförvaltningen. 25 Ett viktigt problem var den nya situation som uppstått i och med
Tysklands beslut att bygga skepp av Deutschland-klassen. På ett sammanträde i april 1929, med bl.a. marinstabschefen, Otto Lybeck, och
marinförvaltningens chef, John Schneidler, sade Harald Åkermark, högste befälhavare öv.er kustflottan, att med hänsyn till det tyska skeppet
borde det nya pansarfartyget förses med 34 cm kanoner och vara gott för
minst 18 knop, "i ändamål att få ett fartyg starkare än den snabbare och
snabbare än den starkare". Sverige skulle med andra ord uppge tävlan i
fråga om fart, och i stället göra pansarfartygen starkare än de tyska
skeppen. Åkermarks tanke fick dock inte stöd. Det genmäldes att man
inte behövde räkna med det tyska skeppet som en fiende och att det
dessutom vore ett "farligt steg" att frångå Sverige-typen. Enighet uppnåddes om att hålla fast vid denna och ej ifrågasätta ramen 27,3 miljoner
kr.26
Detta var ett utomordentligt viktigt vägval. Ur militär synpunkt var det
självfallet önskvärt att hålla fast vid principen 'starkare än den snabbare,
snabbare än den starkare'. Men det krävde ett nytänkande i typfrågan och
troligen också en ramhöjning. De åsyftade 'farorna', som anfördes som
argument mot ett sådant steg, var utan tvekan politiska. Man insåg att det
fjärde Sverige-fartygets parlamentariska förankring var långtifrån säker.
Om flottan nu själv gick ifrån typen, skulle flottplanens grundtanke - att
Sverige-divisionen var tidsenlig och borde kompletteras med ett fjärde
fartyg av ungefår samma typ - falla platt till marken. Man insåg att risken
var överhängande att flottan då inte skulle få något tungt fartyg alls.
Följaktligen offrade flottan stillatigande den princip som 1926/27 lagts
till grund för det nya pansarfartygeL Det politiska läget bedömdes vara
sådant, att man saknade frihet att pröva nya lösningar av pansarfartygsfrågan.
Med en budget per pansarfartyg, som endast var en dryg tredjedel av
den tyska, kunde marinförvaltningen naturligtvis inte konkurrera. Tidigt
uppkom problem med att modifieringar av typen ledde till att kostnadsramen överskreds. En reducering av farten från 24 till 23 knop framtvingades. Ytterligare en komplikation 1929/30 var att priserna generellt
låg högre än man räknat med i planen. Ytterligare begränsningar av fartygets prestanda blev nödvändiga. Marinöverdirektör Yngve Schoerners
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fortsatta studier 1931 underströk hur svårt det var att på ett begränsat
deplacement finna en lyckad kompromiss mellan de många motstridiga
krav som ställdes på ett pansarfartyg. Exempelvis var ur skyddssynpunkt
en bred fartygskropp önskvärd, vilken dock var negativ ur fartsynpunkt
och framkallade krav på större maskineri. Detta krävde i sin tur mer
utrymme och fördyrade fartyget. 27 Att bygga fartyg är alltid att kompromissa mellan ett antal konkurrerande önskemål. De särskilda problemen
i pansarfartygs-och slagskeppsbyggandet låg i att svåra kanoner, kraftigt
pansar och slagtålig undervattenskropp skulle förenas med relativt hög
fart. Som Norman Friedman påpekat, var problemets enda verkliga lösning att öka storleken. Under slagskeppseran byggde följaktligen stormakterna allt mer gigantiska skepp. Men vid ökning av storleken steg
kostnaderna i ungefär samma proportion,Z8 och det alternativet stod ej de
svenska konstruktör.erna till buds. Utredningarna 1931 visade att om
bestyckningen var av ungefärlig Sverige-typ och kostnadsramen 27,3 miljoner kr, kunde fartyget inte ges någon avsevärt högre fart eller svårare
bepansring än syster-fartygen hade. 29
I februari året därpå samlades åter marinstabschefen, Lybeck, marinförvaltningens chef, Schneidler och chefen för kustflottan, 29 a Åkermark,
för att värdera situationen. I förberedelsematerialet ingick tre promemorior,30 som klargörande belyser flottans dilemma. Att kostnadsramen var
orubblig tog man för givet. Men det var inte det enda politiska hänsynstagande man ansåg sig tvingad till. Chefen för marinstabens operationsavdelning, tillika marinens representant i försvarskommissionen, 30a kommendörkapten Gösta Ehrensvärd, anförde tre skäl för att det nya pausarfartyget ''bör betraktas'' som det fjärde i Sverige-divisionen, nämligen
"med tanke på pansarskeppsfrågans utveckling och myndigheternas tidigare yttranden samt av vissa strategiska skäl" .31
De två förstnämnda skälen var uppenbarligen av politisk natur. Ehrensvärd gjorde 'spelkalkylen', att ett byte av ståndpunkt i typfrågan
skulle försämra utsikterna till en politisk lösning, oavsett vilka sakmilitära
motiv som kunde anföras. Denna aspekt hade uppenbarligen stor betydelse för hans ställningstagande. I det nya, för flottan mindre gynnsamma
försvarspolitiska klimatet tedde sig 1927 års flottplan som en av vapnets
viktigaste politiska tillgångar, oaktat att beslutet om det fjärde Sverigefartyget bara var preliminärt och att typen numera tedde sig mindre
lämplig ur militär synpunkt.
Ehrensvärd dryftade inte ens vilken lösning som kunde ha valts, om
man hade prioriterat ett militärt betraktelsesätt högre. Den frågan diskuterade däremot Claes Lindsström, sedan 1930 chefför sjökrigshögskolan,
i sin promemoria. Om man utgick från den kostnadsram flottkommitten
räknat med och såg frågan "ur militär synpunkt", fann han att det riktigaste var att inte fullborda den gamla divisionen utan inleda dess ersättande. I stället för fyra nya Sverige-fartyg borde man välja tre lO 000 tons
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fartyg. De kunde förses med sex 28 cm kanoner - samma huvudbestyckning som på Deutschland. Kostnaden beräknades bli ungefär densamma
och fördelarna vad beträffade slagkraft och skydd vara avsevärda. Lindsström påpekade att Sverige-typen var närmare 25 år gammal, och att
"militärt sett" var tillfället att inleda dess ersättande det bästa tänkbara. 32
Lindsströms förslag, ehuru pressat av kostnadshänsyn, närmade sig den
tidigare diskuterade 'Big Ship' -tanken; i den riktningen måste man gå, om
man ville bevara ambitionsnivån i den stridsmiljö som nu var under utveckling i Östersjön.
Men, fortsatte Lindsström, om man å andra sidan ska låta "den inrikespolitiska synpunkten vara den avgörande", måste man hålla fast vid
ett fartyg av den storleksordning som upptagits i flottplanen. 33
Den tredje promemorieförfattaren, kustflottans chef, Harald Åkermark, noterade ~tt det nya pansarfartyget antagligen skulle stå kvar i
kustflottan ända till 1961. Därför borde man vid utformningen av det i
första hand beakta "den sannolika blivande utvecklingen av sjökrigsmaterielen och därav föranlett krigföringssätt''. Andra synpunkter gjorde sig
"emellertid" gällande, nämligen att det nya fartyget under cirka tio år
skulle finnas sida vid sida med i alla fall ett par av Sverige-fartygen, samt
de hänsynstaganden Ehrensvärd pekat på i sin promemoria. Därför fann
Åkermark att det nya fartyget, trots allt, borde utformas som det fjärde
i Sverige-divisionen, "huru frestande det än vore att för åstadkommande
av en effektivare flotta konstruera det med mindre avseende fäst vid
sistnämnda pansarskeppsdivision.' ' 34
Det är intressant att kunna konstatera, att aktörerna själva diskuterade
problemen i termer av ett val mellan militära och inrikespolitiska hänsynstaganden. Den mål- och rollkonflikt, som bildar den röda tråden i
denna avhandling, är således inte bara synlig för forskaren i efterhand.
Den upplevdes och formulerades även av aktörerna själva. Ehrensvärd
och Åkermark -ja, Lindsström var ju också öppen för tanken - fann att
militära önskemål måste stå tillbaka för politiska överväganden. Att märka är, att inte bara i fråga om den totala kostnadsramen utan även beträffande typvalet inom denna ram - föreställningen om det 'fjärde'
Sverige-fartyget - ansågs det vara politiskt uteslutet att frångå 1927 års
preliminära beslut. Problemet var att om man gick in för en ny typ skulle
flottplanen rivas upp, vilket gav större spelrum åt flottans motståndare.
Samtidigt bleve det nödvändigt att aktualisera den politiskt känsliga fråga
man 1925-1927 skjutit på framtiden - skapandet av en ny pansarfartygsdivision som ersättning för Sverige-divisionen, vilket fordrade en stor
del av flottans nybyggnadsmedel under lång tid. Bedömningen av de
politiska styrkeförhållandena gjorde att man ryggade för att ta detta steg.
Man föredrog i stället att fortsätta att måtta det nya fartyget efter den
gamla Sverige-divisionen, sålunda med blicken. riktad bakåt i tiden snarare än framåt.
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Till detta ska läggas, att Sveriges position i internationella nedrustningsförhandlingar hade skapat ett utrikespolitiskt hinder för 'Big Ship'tanken. Problemet, som återkom i ny form efter 1936 års försvarsbeslut,
har uppmärksammats mycket lite inom forskningen. Saken var den, att
NF givit en förberedande nedrustningskommission i uppdrag att bereda
vägen för sammankallande av en allmän nedrustningskonferens. En aktuell fråga var att stormakternas traktat om marina rustningsbegränsningar - Washington-traktaten 1922, sedermera följd av London-traktaten
1930 - skulle arbetas in i ett allmänt fördrag om nedrustning. Enligt
definitionerna i dessa traktat hörde de svenska pansarfartygen till kategorin slagfartyg, eftersom de bar kanoner med en kaliber överstigande
20,3 cm. Traktaten stadgade om en paus i byggandet av sådana skepp
fram till den 31 december 1936. 35
Infördes dylika klau.suler i ett allmänt nedrustningsfördrag, skulle Sverige följaktligen förbjudas att bygga pansarfartyg under avtalets giltighetstid. En sådan ordning var orimlig ur svensk synpunkt. Sverige hade
endast tre någotsånär moderna pansarfartyg, medan stormakterna hade
ett betydande antal slagfartyg, liksom hangarfartyg och moderna kryssare. Sverige kunde inte uppge rätten att för sina begränsade försvarssyften bygga nya pansarfartyg, vilka ju under alla omständigheter var
fåtaliga och i styrka inte alls jämförbara med slagskepp. Samtidigt var
Sverige angeläget att bidra till varje åtgärd som begränsade rustningarna.
Med utgångspunkt i dessa båda synpunkter föreslog Sverige på den
förberedande nedrustningskommissionens sista möte i november-december 1930, att slagfartygen skulle indelas i två underkategorier: stora
och små (de sistnämnda med högst 10 000 tons standarddeplacement).
Därmed skapades formella möjligheter att undanta småstaternas pansarfartyg från pausen i byggandet av slagfartyg.
Förslaget mötte motstånd från Storbritannien och andra stormakter.
Storbritannien vände sig emot att Sverige och andra mindre eller medelstora makter skulle ges möjlighet att bygga stora kryssare eller t.o.m.
fartyg av de tyska 'fickslagskeppens' typ. Detta ansågs återverka ogynnsamt på maktbalansen till sjöss och kunde tvinga stormakterna att bygga
slagkryssare. Brittiska experter uppgav att amiralitetet i London inte
räknade med krig mot de skandinaviska länderna, men man ville hålla
möjligheten öppen att i ett kommande krig bedriva en liknande blockadpolitik som under världskriget. Därför sökte man hindra alla länder att
bygga stora kryssare, som kunde bedriva handelskrig eller utföra konvojuppdrag på större avstånd från egen kust.
Ett franskt kompromissförslag tillmötesgick önskemålet om tudelning
av slagfartygskategorin, men dämpade stormakternas farhågor genom att
sänka den övre gränsen för den mindre kategorin till 8 000 ton. Därmed
uteslöts den tyska fickslagskeppstypen och de allra största kryssarna.
Den svenska delegationen biträdde det franska förslaget. Kapten Elis
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Biörklund, sjömilitär sakkunnig, framhöll att den lägre gränsen rentav var
förmånligare, eftersom det var osannolikt att Sverige skulle önska att
bygga fartyg större än så. Det var ju en fördel att kunna utnyttja gällande
ramar helt och fullt.
Tudelningen av slagfartygskategorin liksom gränsen 8 000 ton antogs
av den förberedande nedrustningskommissionen och skrevs in i utkastet
till konvention, vilket låg till grund för nedrustningskonferensen. Under
dess arbete bevarade konstruktionen sin aktualitet. 36
De bevarade skärvorna från flottans interna debatt visar att kritik mot
tonnagegränsen inte saknades. Dåvarande marinattachen i London, kommendörkapten Erik Öberg, framhöll i en VPM den 25 juli 1933 att den "är
synnerligen ofördelaktig och strategiskt osund, i betraktande av Tysklands rätt att bygga 10 000 tons fartyg" .37 Vid ungefär samma tid hävdade
konteramiral Lindsström, då befälhavande amiral i Karlskrona, att gränsen i stället borde gå vid 10 000 ton. 38 Synpunkten föranledde kommendörkapten Lave Beck-Friis, chef för marinstabens utrikesavdelning, till
en känsloladdad kommentar:
"Visst fan, men saken torde icke vara så enkel, eftersom det är vi själva - med
Elis (Biörklund, AB anm.) som inpiskare - som yrkat på 8 000-tonsgränsen. Jag
har själv tillåtit mig att skria högt, då jag fick reda på detta yrkande. Varför bygga
en för trång fålla åt sig själv, som man visserligen teoretiskt icke behöver vistas
i, men som av inrikespolitiska skäl dock blir ett fängsel. Boheman genmälte på
mitt skriande: 'är Du så barnslig att Du tror dig om att kunna få skepp större än
8 000?' Ja, sade jag, men icke sedan denna fållan av oss själva hoptimrats. " 39

Marinledningens ståndpunkt 1932/33, dvs. innan nedrustningskonferensens misslyckande var ett faktum, 40 var hursomhelst helt klar. Man höll
gränsen 8 000 ton för lika orubblig som kostnadsramen 27,3 miljoner kr. 41
Sverige ansågs de facto ha bundit upp sig i frågan, varför det framstod
som orimligt att utforma ett förslag till pansarfartyg som förutsatte en
annan utrikespolitisk ståndpunkt. Ur en synpunkt tillförde detta ingenting, eftersom de två ramarna i stort sett sammanföll till sin praktiska
innebörd. Men det faktum att pansarfartygsfrågan nu hade denna utrikespolitiska dimension försvårade ytterligare för flottan att gå i riktning
mot en större typ.
Summan av saken är, att marinmyndigheterna fann att politiska hänsyn
fordrade att det nya pansarfartyget skulle kosta maximalt 27,3 miljoner
kr, deplacera högst 8 000 ton samt vara av ungefärlig Sverige-typ. 42 Detta
var den politiskt givna ram, inom vilken man hade att söka den militärt
sett bästa möjliga lösningen. Det manöverutrymme fackmännen ansåg sig
ha i typfrågan beskrivs kanske lämpligast med psalmens ord: 'Porten
kallas trång, och vägen heter smal'.
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Med stöd av här anfört material, som torde ge en tillnärmelsevis representativ bild av flottledningens interna överväganden, kan vi konstatera att denna åren 1928-1932 uppfattade de politiska ramarna som den
konstanta och den militära rationaliteten som den rörliga och töjbara
variabeln. Att man, trots de nya militära förutsättningarna, höll fast vid
Sverige-typen kan ses som uttryck för en det politiska tänkandets dominans över det militära. Det är tydligt att den konservatism i typfrågan
flottan nu uppvisade betingades av dess politiska svaghet, av bedömningen att varje förändring av programmet bara skulle försämra situationen.
I en försvarspolitisk debatt präglad av intresset för det 'nya kriget' kom
flottans program därför att utmärkas av sin oföränderlighet.
Naturligtvis kan man inte ha någon välgrundad mening om hur flottan
ställt sig, i fall de politiska utgångspunkterna varit annorlunda. Det hör till
saken, att pansarfarty,gsfrågan komplicerats även sedd i ett strikt sjömilitärt perspektiv. I de tre promemoriorna 1932 fästes långt större vikt vid
hotet från luften än man gjort 1925-1927. Lindsström framhöll att detta
hot var det "verkligt nya och stora, som tillkommit i frågan på senare
tid" .43 Och Ehrensvärd refererade den franske amiralen och sjömilitäre
teoretikern Raoul Castex, som i en studie framhållit "att endast en makt,
som är överlägsen i luften kan hålla sig med stora fartygstyper, vilka
erbjuda stor målyta vid bombanfall. I händelse man är underlägsen bör
man välja mindre storlek å enheterna.'' Att Sverige var och förblev underlägset Ryssland i luften var en självklarhet. Följaktligen drog Ehrensvärd slutsatsen att flottans fartyg från denna synpunkt borde ges ''minsta
möjliga tonnage". 44
Det hade inte varit svårt att utveckla denna tankegång till en sakmilitär
kritik mot pansarfartygstanken som sådan. För Ehrensvärd handlade det
dock endast om att visa att även vissa militära skäl talade för att Sverige
inte frångick sina, med internationella mått, relativt små pansrade artillerifartyg.45 Lindsström fann dock att hotet från luften talade för en
storleksökning, varigenom skyddet och luftvärnet kunde tillgodoses bättre än på Sverige-typen. 46
Oaktat att fackmännen sålunda inte ansåg sig kunna utveckla den svenska pansarfartygstypen i takt med de allt större militära krav som ställdes,
aktualiserade de inte frågan om en revidering av pansarfartygsdoktrinen.
I princip höll man fast vid de riktmärken som lagts till grund för flottplanen; pansarfartygen skulle således vara starkare än kryssare, för att
tvinga fram angriparens slagskepp, och de skulle både kunna uthärda en
kortare sjöstrid med och undfly dessa. Lindsström framhöll att sjöstrid
med slagskepp som ett "klart mål" var ett av de viktiga nya dragen i
flottans strategi efter världskriget. I typdiskussionen 1932 var det fråga
om att göra de eftergifter på dessa fordringar, som de politiska förutsättningarna framtvingade, men inte om att överge dem som principplattform. Därmed var det också givet att man avvisade tanken på att ersätta
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Sverige-typen med ett mindre grovt bestyckat artillerifartyg. 47
Ur doktrinsynpunkt är det vidare intressant att notera, att till den
strategiska bilden hörde alltjämt samverkan med en västmaktsflotta. Denna förutsattes gå in i Östersjön för att ge Sverige hjälp eller för deltagande
i NF-sanktioner. Eftersom slagskeppen därvidlag knappast skulle kunna
använda~, var det av "största betydelse" att Sverige kunde ställa pausarfartyg till förfogande som stöd för de utombaltiska lätta förbanden. I
den interna argumentationen för Sverige-typens 28 cm kanoner förekom
också kravet på bevarad överlägsenhet över den finska flottan, vars nya
pansarfartyg bar 25 cm kanoner. 48

1927 års flottplan till handlingarna
Genom diskussionen 1928-1932 stod det således klart hur förslaget till ett
nytt pansarfartyg i stora drag skulle se ut. Redan innan marinmyndigheterna utformat ett definitivt typförslag, var tiden emellertid inne att i dess
helhet ta upp frågan om flottplanens senare del, vilken ju skulle påhöljas
budgetåret 1933/34. I marinförvaltningens i november 1932 framlagda
förslag till nytt femårigt byggnadsprogram klargjordes att 1927 års linje i
pansarfartygsfrågan låg fast. Ett nytt fartyg borde stapelsättas "snarast"
som ersättning för Oscar II. Eftersom det kärva ekonomiska läget framtvingade tillfälliga besparingar, var det dock uteslutet med en byggstart
redan nästa budgetår. Därför kunde man avvakta med det slutliga typförslaget. Klart var dock att fartyget skulle ha 28 cm kanoner. 49
Genom denna propå kunde flottan ta reda på om den 1927 fastlagda
flottplanen fortfarande var politiskt brukbar, trots allt som hänt i försvarsfrågan sedan dess. Beskedet blev negativt. I ett utlåtande den 16
december 1932 förklarade försvarskommissionen det vara "icke lämpligt" att ta "definitiv ståndpunkt" till ett flerårigt byggnadsprogram, innan den allsidiga utredningen av försvarsfrågan slutförts. Anskaffning av
fartyg borde tillsvidare avgöras från "fall till fall". 50 Året därpå blev den
ståndpunkten även regeringens och riksdagens. Medel anslogs endast för
enstaka lättare fartyg. 51
Detta var en politisk lägesförändring av största betydelse. Genom att
1927 års flottplan lades till handlingarna upplöstes i ett slag det politiska
sammanhang, som alltsedan 1927 varit avgörande för flottans bedömning
av pansarfartygsfrågan.
Marinförvaltningen protesterade eftertryckligt häremot i sin petita i
augusti 1933, och yrkade ånyo att den föreslagna femårsplanen skulle
fastställas. För budgetåret 1934/35 äskade man hela 17 miljoner kr i nybyggnadsanslag för att ta igen vad som förlorats och inleda det nya programmet. 52 ståndaktigheten båtade dock föga. I budgetbehandlingen
1934 konfirmerade riksdagen sin tidigare intagna ståndpunkt. 53
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Därmed hade inte bara det sjömilitära läget förändrats sedan 1927, utan
även det politiska. Flottpolitiken skulle nu formas utifrån de förutsättningar som skapades genom försvarskommissionens arbete. Det inträffade visade ju att flottans fortsatta satsning på det 'fjärde' Sverige-fartyget slagit fel som politisk taktik betraktad. Man kan tycka, att inte bara
det militära utan även det politiska läget därmed talade för att flottan
skulle upphöra att rätta den nya pansarfartygstypen efter den gamla Sverige-divisionen.
Men omställningen lät vänta på sig. Flottans män uppfattade det säkerligen som en svår prestigeförlust att tvingas byta fot mitt under försvarskommissionens arbete. Och det nya pansarfartygets status som det
'fjärde' Sverige-fartyget, och därmed dess ungefärliga egenskaper, var
sedan flera år fixerade. Sjöofficerarnas uppmärksamhet liksom själva
utredningsmaskineriet .hade koncentrerats till det sekundära artilleriets
utformning, marginellajusteringar av farten och liknande frågor. Individers och organisationers inneboende tröghet, när en viss kurs en gång
fastlagts, bidrog till att man nu fortsatte som om ingenting hänt. Och
faktum var ju, att riksdagen inte sagt nej till ett nytt pansarfartyg av
Sverige-typ, utan endast klargjort att det inte var fråga om att anskaffa det
med 1927 års flottplan som utgångspunkt.
Alltnog, marinmyndigheterna höll fast vid föreställningen om det fjärde
Sverige-fartyget och enades i januari 1934 om det nya fartygets utformTablå 8. Varianter av Sverige-typen 54

Deplacement,
standard (ton)
Fart (knop)
Artilleri

Pansarvikt,
jämförelsetal
Pansardäck, antal

Befintlig
Sverige-typ
(efter moderniseringar)

Av 1925 års
flottkommitte förordad typ

Av marinförvaltningen år
1934 förordad typ

7010
22-23
4-28 cm k.
8-15cmk.
4-75 mm lk.

7200
24
4-28 cm k.
6-15 cm k.
4-75 mm lk.
2-40 mm ak.

7685
22,5 a 23
4-28 cm k.
12-12 cm lk.
10 a 12-25 mm
lkspr.
8 a 10 lätta kspr.

1,00

1,096

1,225

l

2

2

k. =kanon lk. =luftvärnskanon ak. = automatkanon lkspr. =luftvärnskulspruta
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ning. Förslaget, som i interna sammanhang gick under benämningen Q1,
överlämnades till regeringen. Huvudargumentet för att man minskade det
medelsvåra artilleriets kaliber från 15 till 12 cm, var att luftvärnet måste
prioriteras (12 cm kanonen var effektivare mot luftmål, men hade mindre
verkan mot större fartygsmål). Generellt kan man säga att i den nya
typvarianten hade fart samt offensivkraft mot stora fartyg reducerats till
förmån för pansarskydd och defensivkraft mot framför allt flyg, men även
mot torpedfartyg. Detta var en konsekvens av den mera krävande marina
stridsmiljö man numera räknade med. En antydan om att hoten mot
pansarfartygen kunde föranleda ett försiktigt uppträdande gavs med kommentaren, att stridshandlingarna ''i regel komma att utföras närmare våra
egna kuster än motståndarens". Den klart uttalade avsikten var dock
fortfarande att pansarfartygen, i samverkan med lätta stridskrafter och
flygvapnet, skulle delta i taktiskt offensiva framstötar mot angriparens
huvudstyrkor med inriktning på att "tillbakaslå anfallet" .ss
Förstärkningen av fartygets defensiva egenskaper tillmättes även vikt
ur politisk synpunkt. På ovan berörda sammanträde i marinledningen i
februari 1932 var marinstabschefen Lybeck anhängare av 15 cm kanoner
som medelsvårt artilleri. Samtidigt såg han fördelar i en övergång till den
för luftvärn mera ägnade 12 cm kalibern: ''Riskerna för pansarskeppet vid
luftanfall komma att bliva ett politiskt diskussionsämne. Ett starkt luftvärn kommer att utgöra en god bas, från vilket dylikt tal kan effektivt
bemötas" .56 I utredningsarbetets slutskede, när en enighet om den lägre
kalibern växte fram, framhöll Ly beck att "Det kommer att bli omöjligt att
driva igenom ett fartyg som ej är starkt luftskyddat''. 57
Detta är ett exempel på att även en till synes snävt militärteknisk fråga
kan bedömas få politiska konsekvenser. I ett sådant läge ter det sig logiskt
för fackmännen att pröva den ur både den militära och den politiska
rationalitetens synvinkel. Det är i princip möjligt, att slutsatsen varierar
med vilket bedömningssätt man ger förtur åt. I detta fall framkom senare
uppfattningen, att "luftvärnspaniken" fått för stort inflytande på förslaget, till men för fartygets egentliga ändamål - "strid på havet" .58
N og av, marinförvaltningens förslag föranledde tillsvidare ingen åtgärd
från regering och riksdag. 59 Det fanns inte någon möjlighet att få till stånd
ett politiskt beslut i pansarfartygsfrågan, som föregrep försvarskommissionens resultat. Frågan sköts nu på framtiden i väntan på att kommissionen skulle säga sitt.
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F ackmännens fejd i försvarskommissionen
Vi har tidigare konstaterat, att i 20-talets försvarsutredningar tog politikerna aldrig ställning till någon klar doktrin, som angav försvarsgrenarnas
uppgifter och förhållande till varandra. Dessa frågor dryftades dock ingående av 1930 års försvarskommission - den i särklass mest allsidiga
och djuplodande av mellankrigstidens utredningar på området. De olika
synsätt som fanns bland försvarets män drogs fram i ljuset och systematiserades. Resultatet blev att armen och flygvapnet enades mot flottan. 60
När den underkommission, som hade i uppgift att förbereda försvarskommissionens beslutsomgång, avslutade sitt arbete i november 1934, framlades organisationsförslag, som utarbetats försvarsgrensvis, samt två alternativ till betänkande. 61 Parlamentarikerna ställdes inför två militära
program. I det följande ska jag studera skillnaderna mellan dessa i syfte
att klargöra hur respektive sida bedömde pansarfartygsfrågan.
Först bör det understrykas att försvarets män hade en gemensam
grundsyn, uttryckt i de oomstridda avsnitten av underkommissionens
huvudbetänkande. Man förklarade att Sovjetunionen och Tyskland, utan
inbördes rangordning, var de största hoten mot Sverige. 61 a Man var enig
om behovet av ett starkt invasionsförsvar, ett periferiförsvar, med en
långt ut över Östersjön framskjuten första försvarslinje. Försvaret skulle
verka krigsavhållande och bidra till en stabilisering av läget i Östersjöområdet. Vidare var man enig om att Sverige inom NF:s ram kunde tänkas
axla ett ansvar för att hjälpa svagare grannar mot en angripare. 62 Divergenserna rörde den avgörande frågan hur ett sådant försvar skulle utformas.
Om man adderade de i november 1934 framlagda organisationsförslagen kom man till en total försvarsbudget på nära 200 miljoner kr per år. 63
Alla visste att den summan låg långt bortom gränsen för det politiskt
möjliga. I de alternativa avsnitten av underkommissionens betänkande
formulerade fackmännen förslag till riktlinje för de nödvändiga reducenngarna.
Flottan förordade en "utökning av styrkan till sjöss och i luften samt
en motsvarande försvagning till lands". I fråga om invasionsförsvaret
borde armen tillgodoses beträffande landgränsen (i klartext: mot Finland), men "tyngdpunkten" i försvaret av sjögränsen förskjutas till sjöoch flygstridskrafterna. Vid kustinvasion skulle m.a.o. avgörandet huvudsakligen sökas utanför svensk mark. Vikten av att så långt möjligt
förhindra att fientlig trupp satte fot på svensk jord betonades. Marinens
uppgifter i invasionsförsvaret var att framtvinga en förbekämpningsfas,
för att ge det övriga försvaret en tidsvinst; att förhindra större invasionsföretag mot Öregrunds, Stockholms och Blekinges kustområden; samt att
förhindra eller försvåra tillfälligt framskjutande av fientliga baser eller
större invasioner mot övriga delar av kusten. Vidare anfördes uppgifterna
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i ett offensivt sanktionskrig till Finlands stöd som ett argument för ett
bevarande av en kärna av pansarfartyg i flottan och för en utökning av
denna.
På grund av sina många begränsningar kunde flygvapnet inte överta
flottans uppgifter, men väl genom samverkan underlätta deras lösande.
Den vapentekniska utvecklingen hade ökat den underlägsna flottans möjligheter att operera till sjöss. Därför var det fel att, i linje med den
staaffska andra försvarsberedningens resonemang, säga att flottan skulle
förhindra invasionsföretag mot skärgårdsområden, men bara försvåra
dem mot öppen kust. Flottans uppgifter kunde inte längre graderas efter
om kusten var skärgårdsklädd eller icke. 64
Parentetiskt kan noteras att flottan nu satte försöijningskriget, bekämpning av den svenska handeln och hemortens näringsliv, i jämbredd
med invasionen t sin hotbild. Eftersom förändringen inte hade direkt
betydelse för pansarfartygsfrågan, går jag dock inte närmare in på den. 65
Armens företrädare, vilka alltså stöddes av flygvapnets representanter,
menade att "krigsmaktens tyngdpunkt bör förläggas tilllant- och flygstridskrafterna". Armen var av grundläggande betydelse i försvaret vid
landgränsen och vid större delen av kusten. Den var huvudvapnet. Samtidigt motiverade Sveriges "försvarslöshet" mot flygangrepp att flygvapnet och luftvärnet förstärktes. De svenska flygstridskrafterna kunde bl. a.
bidra till värnet av de svenska järnvägslinjerna, genom bekämpning av
framskjutna fientliga flygbaser, de kunde försvåra överskeppningar över
havet samt ingripa mot en markinvasion på andra sidan gränsen. Ett
starkt flygvapen var en förutsättning för att armen skulle klara sina åligganden med ett begränsat antal fördelningar, varför flyget borde ges en
särställning tillsammans med armen.
Flottans resurser var däremot mera umbärliga, enligt de armesakkunniga. Ä ven om den hade en styrka i nivå med 1927 års flottplan, kunde den
uträtta föga vid ett tyskt anfall mot Skånes sydkust och Öresund. Vidare
var förutsättningarna ringa att avdela stridskrafter ur kustflottan till Västkustens skydd - på grund av Östersjöns strategiska betydelse måste
huvuddelen av flottan alltid vara förlagd dit. Flottans bidrag till försvaret
av de öppna delarna av Östersjökusten mot ett ryskt anfall var ovissa och
chansartade. Sjökriget var i hög grad slumpartat, och det än mer efter
flygvapnets tillkomst. En kraftig ökning av flottans resurser skulle medföra en kapprustning till sjöss med stormakter, men ändå inte skapa någon
säkerhet mot sjöinvasion.
Övervägandena utmynnade i att marinen "under alla omständigheter"
måste kunna förhindra invasion i viktiga skärgårdsområden, främst
Stockholms, Uplands och Blekinges, samt ombesölja neutralitetsvakten
till sjöss. Endast härför nödvändig materiel skulle tillgodoses jämsides
med armens, flygvapnets och luftvärnets behov. Därtill kom ett "önskemål" att flottan med stor uthållighet skulle kunna ingripa mot sjöinvasion
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även vid andra kustavsnitt där så var möjligt. Anslag för detta ändamål
borde dock beviljas först om pengar bleve över, sedan nödvändiga krav
tillgodosetts. Uttryckligen framhölls att denna linje överensstämde med
den staaffska andra försvarsberedningens. Skillnaden var endast att flottan nu kunde samverka med flyget i lösandet av sina uppgifter. 66
Pansarfartygsfrågan var utan tvekan en brännpunkt i denna tvist. Skilda bedömningar av pansarfartygens värde i sjökriget var avgörande för
vilka utsikter man tillmätte flottan att göra sig gällande. Och ur ekonomisk synpunkt var pansarfartygsflottan en nyckelpost i flottbudgeten.
Här såg armen och flygvapnet stora möjligheter till besparingar och flottan vägande skäl för en höjning av sin ekonomiska ram.
Fackmännens fejd om pansarfartygen rörde till stor del hur dessa skulle
anses klara sig mot hotet från fientligt flyg. Diskussionen präglades av
bristen på realistiska erfarenheter. Tolkning ställdes mot tolkning, utan
att fackmännen var i närheten av att övertyga varandra.
Flottan höll hela tiden fast vid det pansarfartygsprogram som beslutats
1927. I det organisationsförslag de marinsakkunniga presenterade i november 1934 upptogs fyra pansarfartyg av Sverige-typ samt krav om en
förstärkning av de lätta stridskrafterna jämfört med 1927 års plan; 67 hur
man ville lösa frågan om nybyggnad av pansarfartyg återkommer jag till
nedan. Man ansåg den svåra kanonens hegemoni bland sjöstridsmedlen
vara odisputabel och höll fast vid de koncentrerade framstötarna som
operativ princip. Dock synes man inte ha fört fram vissa av de mera
långtgående funderingarna från föredragningarna i 1925 års flottkommitte, om spärrande av den Finska viken och upprättande av baser vid dess
mynning. Den operativa principen förutsatte att den svenska slagstyrkan
förmådde uppta någon form av strid till sjöss med fiendens huvudstridskrafter. 68 Antalet svåra kanoner fick därför inte alltför mycket understiga
fiendens, och pjäserna måste varajämförbara med dennes i skottvidd och
träffverkan. En flotta i enlighet med de marinsakkunnigas organisationsförslag förklarades ha goda möjligheter att förverkliga denna doktrin. För
att ha hopp om framgång mot en sådan styrka skulle Ryssland behöva
sätta in hela sin dåvarande Östersjöflotta, och Tyskland en stor del av sin.
Den föreslagna flottan gav med andra ord en god krigsavhållande effekt. 69
De arme- och flygsakkunniga framhöll hotet från luften i sin kritik av
Sverige-fartygen. I anslutning till utredningsarbetet genomfördes bombfällnings- och sprängningsförsök för att utröna flygbombens verkan mot
pansar. 70 Och civila experter tillkallades för att uttala sig om träffsannolikhet vid bombfällning mot fartygsmål m.m? 1 Men eftersom man inte
kunde enas om vilka förutsättningar som skulle läggas till grund för beräkningarna, drog man olika slutsatser. Armens och flygvapnets talesmän
fann att Sverige-divisionen, även efter en förstärkning med det fjärde
fartyget, skulle vara högst sårbar vid ett ryskt luftanfall. Från flottans sida
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visade man däremot stor tilltro till pansarfartygens svårträffbarhet, stryktålighet och kraft att tvinga en angripare att betala ett mycket högt pris i
nedskjutna flygplan. Man menade att även på detta område parerades
medel med motmedel, och ansåg det helt obevisat att flyget på ett avgörande sätt hade undergrävt pansarfartygens s.tällning. 72
De arme- och flygsakkunniga bestred inte att Tyskland och Ryssland
för närvarande var förhållandevis svaga till sjöss. Men, poängterade de,
endast där hade de svenska stridskrafterna att räkna med att ställas mot
en stormakts huvudstyrkor. Detta var ett särskilt osäkerhetsmoment,
eftersom en stormakt kunde bygga ut flottan på en från försvarsorganisatorisk synpunkt kort tid, så att grunden för en svensk flottplan rycktes
undan. Däremot avgjorde de militärgeografiska förhållandena, inte motståndarens samlade resurser, vilka styrkor han kunde sätta in mot den
svenska armen. Samma gällde mot det svenska flygvapnet. Dess uppgift
var nämligen inte att söka en avgörande strid med en stormakt i luften,
utan i första hand att med bombinsatser förhindra en framskjuten fientlig
basering inom vissa områden. 73 De marinsakkunniga betonade å sin sida,
att alla försvarsgrenar i grunden var i samma situation. Ingen kunde i
längden stå emot en stormakts anfall. 74
Pansarfartygens kritiker framhöll vidare nödvändigheten av att prioritera försvarssystem som var 'elastiska' nog att kunna fortsätta att fungera
trots vissa motgångar. Med bara fyra pansarfartyg var marginalerna alltför knappa. Förlust av bara ett eller två fartyg kunde få avgörande betydelse. För att flottan skulle vara i stånd att lösa sina uppgifter enligt
1927 års flottplan - att under dager uppta strid till sjöss mot en stormakts
flotta - behövde den i stället åtta eller fler pansarfartyg i utgångsläget.
Flygvapnet framhölls som avgjort mera elastiskt genom uppdelningen på
många små, mycket snabba enheter som förenade möjligheten till kraftkoncentration med ri~kspridning. 75
Naturligtvis hade flottans män egentligen inget att invända mot synpunkten att det behövdes fler pansarfartyg. Det var politikerna som
framtvingat en begränsning till fyra. När flottan trots det hävdade att
pansarfartygen var ett livskraftigt system, kunde den emellertid inte annat än lägga en avgörande vikt vid den stora, odelbara enhetens motståndskraft och styrka. De två konkurrerande programmen för periferiförsvarets första linje kom i denna mening att renodla alternativen riskkoncentration och riskspridning. Mot en struktur med en kärna om fyra
enheter - det dåtida försvarets i särklass mest storskaliga och dyraste ställdes en med tyngdpunkten förlagd till enheter räknade i hundratal. 76
Försvarsgrenskonkurrensen gav på detta sätt politikerna två huvudalternativ att välja emellan. Det var en avgörande skillnad jämfört med
situationen i 1925 års flottkommitte. Undersökningen övergår nu till kommissionens ställningstagande.
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F örsvarskommissionens beslut
Genom den internationella utvecklingen hade stämningar skapats inom
1930 års försvarskommission för en viss förstärkning av Sveriges försvar.
Någon drastisk upprustning var det dock inte fråga om. Från politikernas
synpunkt gällde det att avgöra vilket militärt program som gav bäst utdelning och samtidigt var förenligt med en fortsatt återhållsam anslagspolitik.
Det budgetförslag flottan hade framlagt i kommissionen präglades av
svårigheten att lösa pansarfartygsfrågan inom en någotsånär rimlig ekonomisk ram. Det största problemet var att tidpunkten för den gamla
Sverige-divisionens ersättande nu ryckte allt närmare. Följde man vedertagna normer för materielens livslängd, fordrade den av de marinsakkunniga i november 1934 föreslagna flottan hela 24 miljoner kr per år i
nybyggnadsanslag under en tioårsperiod. Den tyngsta posten var naturligtvis uppbyggandet av en ny pansarfartygsdivision. 77 Flottan såg i närvarande stund inga möjligheter att driva ett krav av den storleksordningen; det hade varit att bädda för ett politiskt nederlag. Samtidigt ville den
inte uppge pansarfartygstanken som framtidsprogram. Dess förslag i november 1934 var på denna punkt en nödlösning. Genom att prioritera den
flera gånger uppskjutna frågan om Oscar II: s ersättande med det 'fjärde'
Sverige-fartyget och - ännu en gång! - ställa Sverige-divisionens förnyelse på framtiden kunde man få ned årskvoten. Samtidigt ansågs det då
nödvändigt att modernisera de tre befintliga Sverige-fartygen. Sammanlagt yrkade marinförvaltningen hela 20 miljoner kr för sistnämnda ändamål.77a Så kunde man utforma ett förslag till ett sjuårigt nybyggnadsprogram med en årlig kostnad av 15,6 miljoner kr. Förutom ett nytt
Sverige-fartyg och modernisering av de tre äldre upptogs även en betydande mängd lätt materiel. Programmet ingick i en föreslagen total flottbudget på drygt 52 miljoner kr. 78 Detta var flottans utgångsbud när försvarskommissionen övergick från sitt förberedande arbete till beslutsfattandet.
Efter att ledamöterna i försvarskommissionen hade lagt fram sina preliminära bud i december 1934, och dessa detaljstuderats av fackmännen
i de s.k. januariutredningarna, utkristalliserades en total försvarsram på
cirka 150 miljoner kr som den politiskt möjliga. Nivån var gemensam för
bondeförbundet och det nybildade folkpartiet, medan socialdemokraterna lade sig lägre och högern högre. Slutstriden kom att gälla enligt vilken
avvägningsprincip en budget av denna storlek skulle fördelas. 79
Med en jämförelsevis hög prioritering av flottan kunde dess totala
budget sättas till cirka 40 miljoner kr. Då rymdes nyanskaffning av ett
Sverige-fartyg samt modernisering av den gamla divisionen i ett sjuårsprogram. Detta var den miniminivå flottan nu siktade på. 80 Armen och
flygvapnet förordade i stället en total flottbudget på 30 miljoner kr eller
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ännu något mindre. En huvudlinje i deras argumentation var att nivån var
möjlig om man avstod från det nya pansarfartyget samt endast moderniserade de befintliga Sverige-fartygen i begränsad omfattning. Det gällde
att inte investera så stora summor att det föråldrade pansarfartygssystemet konserverades. 81
En nyckelroll kom att spelas av folkpartiledaren Felix Hamrin. I sitt
decemberbud hade denne förordat nära 40 miljoner kr till flottan, och
tänkt sig att i första hand använda ersättningsbyggnadsmedlen till modernisering av Sverige-fartygen. Han hade vidare tillfogat, att om kostnadsbegränsningar inte kunde undvikas, borde dessa hellre drabba armen
än flottan och flygvapnet. 82 Hamrins bud var jämförelsevis positivt för
flottan, men rymde likafullt inte ett nytt pansarfartyg. Utgången avgjordes i och med att Hamrin efter en tid svängde. Därmed kunde en majoritet
i försvarskommissionen bildas av Janne Nilsson, bondeförbundet, som
stod under starkt inflytande av NMT-kretsen, och folkpartiets tre ledamöter. Den 15mars 1935 fastställdes riktlinjerna för kommissionens betänkande. Totalramen sattes till 148 miljoner kr, varav 28 miljoner till
flottan, som redovisades separat från kustartilleriet i dessa beräkningar.
Dess nybyggnadsanslag beräknades sedermera till fem miljoner kr årligen
-en halvering av nivån i 1927 års flottplan. Flottan hamnade med andra
ord långt under den miniminivå man eftersträvat, medan flygvapnet, som
också fick en totalbudget på 28 miljoner kr, och armen i stort sett fick stöd
för sina minimikrav. 83 Nivåerna kanjämföras med de verkliga utgifterna
budgetåret 1933/34, vilka var 9 miljoner kr för flygvapnet och 40 miljoner
för sjöförsvaret, varav lejonparten tillföll flottan. 83 a Kommissionen önskade således en drastisk omfördelning till flygvapnets fördel.
Kommendörkapten Marc Giron, marin ledamot i utredningen sedan
1932, rapporterade inför FFF i slutet av mars 1935 att Hamrin, som skäl
till sin omsvängning, uppgivit att han misstagit sig på effektiviteten av den
tänkta moderniseringen av pansarfartygen. 84 Det synes uppenbart, att
rent politiskt-taktiska motiv också var framträdande. En pansarfartygssatsning, om än begränsad till moderniseringarbeten, stod i vägen för den
mittenuppgörelse, som låg inom räckhåll. 84a
Armens och flygvapnets ovan behandlade gemensamma riktlinjer för
försvarsavvägningen och flottans uppgifter präglade i allt väsentligt utredningens betänkande, som överlämnades till regeringen den 27 augusti
1935. Där framhölls att 1927 års flottplan hade som sin förutsättning att
Sverige kunde hävda sig på Östersjöns öppna vatten. Men med Tysklands
och Rysslands växande styrka till sjöss och i luften hade läget ändrats.
Pansarfartygens kostnader stod ej längre i rimlig proportion till de fördelar de kunde ge. De tre Sverige-fartygen borde därför moderniseras i
endast begränsad utsträckning och inga nya anskaffas. Antalet pansarfartyg i kustflottan skulle vara tre under en övergångstid. 85
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Försvarskommissionens betänkande var det första politiska genom
brottet för principen om en lätt flotta, dvs. en flotta utan svårt artilleri. Att
kommissionen valde denna flottyp var knutet till att den övergav den
tidigare ambitionen beträffande en på ytfartyg vilande, svensk maktställning i Östersjön.
Majoritetens klara nej till pansarfartygsdoktrinen gillades dock inte av
alla ledamöter i kommissionen, som utmärktes av sin stora splittring. Men
det kan noteras att inte heller någon av reservanterna förordade ett omedelbart beslut om nybyggnad av pansarfartyg. Till majoritetens nej-linje
anslöt sig armens och flygvapnets ledamöter, Axel von Arbin och Torgny
Lychnell, 86 samt socialdemokraterna Allan Vougt och Harald Åkerberg.
De sistnämnda framhöll, i vad som betraktades som den socialdemokratiska huvudreservationen, att ett stärkande av flygvapnet var den mest
angelägna åtgärden. De ville ge flygvapnet högre årsanslag än flottan, och
bedömde att det i framtiden kunde överta en god del av sjöförsvarets
uppgifter. 87
Socialdemokraten Algot Törnkvist, Karlskronabo och flottvän, ville
hålla frågan om nya pansarfartyg helt öppen i avvaktan på en ny utredning. Han avsatte inga medel för nya pansarfartyg i sitt förslag till byggnadsplan.88
En tredje ståndpunkt - i princip ja till ett nytt pansarfartyg, men en ny
utredning innan definitivt beslut om typen fattades - förfäktades av
flottans ledamot, kommendörkapten Marc Giron, 89 och högerns Theodor
Boreli och Karl Magnus son. Ä ven inom högern hade dock tveksamhet
tidvis funnits i frågan. I juli 1934 hade Magnusson begärt en utredning
inom kommissionen av verkningsmöjligheterna hos en flotta utan artillerifartyg. Resultatet av denna - en plaidoyer för pansarfartygen - redovisades i december samma år av kommendörkapten Helge Strömbäck.90 Magnusson lät sig dock inte övertygas, utan förklarade i sitt
yttrande, när kommissionen fattade beslut den 15 mars, att tillräckliga
skäl varken förelåg för att döma ut pansarfartygen eller besluta om nyanskaffning.91 Vid denna tid fanns vissa divergenser mellan Magnusson och
den till flottans linje mera positive Borell. 92 När de bägge till sist gick fram
med en gemensam reservation hette det, att de inte "uppgivit kravet på
artillerifartyg såsom huvudbeståndsdel av den svenska kustflottan", och
att antalet borde vara fyra. I ett sjuårsprogram upptogs modernisering av
de befintliga Sverige-fartygen samt ersättningsbyggnad för Oscar Il. Men
med hänvisning till att "en viss tveksamhet yppat sig i fråga om för oss
lämpligaste fartygstyp", kunde det definitiva beslutet uppskjutas i avvaktan på en kompletterande utredning, dock inte någon längre tid. 93
Efter att försvarskommissionen avslutat sitt arbete var den stora frågan
hur en majoritet i riksdagen skulle skapas. Om folkpartiet och bondeförbundet, utredningens majoritet, ville utforma försvarsbeslutet måste de
vinna stöd från höger eller från vänster. Det skulle visa sig att det inte var
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möjligt utan att man tummade på kommissionens linje i pansarfartygsfrågan.

1936 års försvarsbeslut
Socialdemokraterna, åter i regeringsställning sedan 1932, försökte finna
en lösning på försvarsfrågan på en lägre ekonomisk nivå än den försvarsrevisionen föreslagit, men misslyckades. Folkpartiet och bondeförbundet
kunde i stället driva igenom sin linje, genom att högern gav den sitt stöd.
Samtidigt reserverade sig högern för fyra pansarfartyg i kustflottan och
för att ett nytt skulle stapelsättas senast 1939/40. Totalramen 148 miljoner
kr låg fast, liksom även avvägningen mellan försvarsgrenarna, med smärre justeringar till flottans förmån. 94
En ur vår synpunkt avgörande förändring var emellertid att riksdagen
övergav försvarskommissionens inriktning på ett enhetligt försvarsbeslut. Den socialdemokratiska regeringen anslöt sig i sin proposition till det
av vissa reservanter i kommissionen framförda kravet på en ny fartygstyputredning.95 Med tanke på att högern redan stod bakom kravet, saknade därmed kommissionens ståndpunkt - att tanken på nyanskaffning
av pansarfartyg nu definitivt kunde avvisas - parlamentarisk majoritet.
Efter viss tvekan anslöt sig även mittenpartierna till utredningskravet. 96
Innebörden av detta var att frågan om flottans uppgifter och sammansättning - detta "synnerligen svårlösta problem" (Hamrin)97 - bröts ut
ur sitt sammanhang även i mellankrigstidens andra stora försvarsbeslut.
Folkpartiet och bondeförbundet byggde i sin gemensamma motion och i
särskilda utskottets av dem dikterade utlåtande på försvarskommissionens beskrivning av sjöförsvarets uppgifter ,98 som därmed i princip antogs av riksdagen. Men denna doktrin lades inte direkt till grund för den
nya utredningen, och någon invändning mot hur regeringen beskrivit dess
uppgifter framfördes ej av utskottet. 99 I propositionen hette det att först
efter utredningen, som avsågs omfatta flottans alla fartygstyper, var det
möjligt att utforma en fullständig flottplan, "angivande de olika sjöstyrkomas ändamål, storlek och sammansättning" samt kostnaderna för ersättningsbyggnad. 100 Till yttermera visso fanns i propositionen en annan
sammanfattning av flottans uppgifter än försvarskommissionens. 101 Man
måste därför säga, att beslutet att tillsätta utredningen var liktydigt med
att acceptera att även frågan om sjöförsvarsdoktrinen kunde betraktas
som oavgjord.
Sammanfattningsvis finner vi, att riksdagen i 1936 års försvarsbeslut
drog tillbaka det stöd för pansarfartygsdoktrinen som uttalats 1927, men
utan att sätta något entydigt i dess ställe. Det var alltjämt högst ovisst
huruvida riksdagen kunde vinnas för nybyggnad av pansarfartyg, men
flottan hade likväl en ny utredning att knyta förhoppningar till. Deja vu!,
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kan iakttagaren säga. Det är dock tydligt, att reprisen på 1925 kom under
för den marina försvarstanken långt mindre gynnsamma militära och
inrikespolitiska omständigheter än de som då varit för handen.
Redan när utgången i försvarskommissionen stod klar böJjade man
inom flottan dryfta vilka slutsatser man skulle dra av motgångarna. Men
någon ny inriktning utarbetades inte innan avgörandet kom i riksdagen.
Det var ju inte heller nödvändigt. Inriktningen på en ny utredning skapade
ett visst rådrum. Vilka konsekvenser flottan drog av det inträffade behandlas i ett sammanhang i nästa kapitel.

slutsatser
U odersökningen har visat att den maktkonjunktur, som gjorde det möjligt
för den svenska flottan att förena en mycket hög militär ambitionsnivå
med ekonomisk återhållsamhet, blev kortvarig. Under åren efter 1927 års
riksdagsbeslut om flottplanen präglades den svenska försvarsdebatten
alltmer av ÖstersjöStormakternas styrketillväxt till sjöss och i luften.
Flottans pansarfartygsdoktrin förlorade i trovärdighet. Armen och flygvapnet kunde med framgång förorda ett alternativ till den. Vi har funnit
att flottans ledning under detta skede diskuterade pansarfartygsfrågan i
termer av en konflikt mellan det militärt önskvärda och det politiskt
ändamålsenliga. Ur förstnämnda synpunkt fann man nu starka skäl att
överge tanken på en komplettering av Sverige-divisionen och i stället
inleda dess ersättande med en mera tidsenlig typ av pansarfartyg. Men
samtidigt ansåg man att det bara kunde skada flottans position i det
försvarspolitiska spelet att gå ifrån 1927 års lösning. Resultatet blev att
den politiska rationaliteten fick fälla utslaget. Flottan höll fast vid det
'fjärde' Sverige-fartyget, trots att det inte längre motsvarade de riktmärken - bl.a. snabbare än den starkare - som lagts till grund för det.
Flottan hade 1925-1927 hållit fast vid doktrinens krav när de råkade
sammanfalla med den lösning som var mest fördelaktig från ekonomiskpolitisk synpunkt. När de militära och politiska normerna nu inte längre
sammanföll, tog man de sistnämnda som den primära styrande faktorn.
Det var nu oordning i flottans program. Å ena sidan hade man inte
frångått 1925 års höga ambitionsnivå och djärva operativa doktrin, utan
endast modifierat den i försiktigare riktning. Å andra sidan gjorde man
hela tiden bedömningen att det inte var politiskt möjligt att ta upp frågan
om Sverige-divisionens ersättande, utan nöjde sig med att söka komplettera och modernisera denna allt äldre styrka. Men medan doktrinen under
20-talets förhållanden kunnat samexistera med ett mycket återhållsamt
materielprogram, ökade nu de inbyggda spänningarna i flottans program.
Vid 30-talets mitt stod det också klart att programmet inte fört till
framgång i det politiska spelet. Flottan hamnade i en mycket vansklig
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situation när de andra försvarsgrenarna gjorde gemensam sak mot den.
Pansarfartygstankens nederlag i försvarskommissionen var svårt. Företrädarna för tre partier - bondeförbundet, folkpartiet och socialdemokraterna - avvisade nybyggnadskravet och ville ställa pansarfartygsförbandet på avskrivning. Endast högerns två representanter var i princip
för ett nytt pansarfartyg, men även en av dem tvekade in i det sista.
Hade riksdagen följt försvarskommissionens förslag, skulle beslutet att
sätta punkt för den svenska pansarfartygseran ha fattats 1936. I likhet
med 1925 och 1927 blev dock resultatet till sist att olika vägar hölls öppna.
Mångtydighet och bevarad handlingsfrihet fortsatte att vara det genomgående draget hos politikernas signaler i pansarfartygsfrågan under mellankrigstiden.
Till synes smärtfritt hade politikerna lagt den senare delen av 1927 års
flottplan åt sidan. Den hade aldrig garanterat flottan något nytt pansarfartyg, men icke desto mindre blivit helt styrande för flottans agerande i
frågan under ett decennium. I det öppnare och ovissare politiska läget
efter 1936 års försvarsbeslut hade flottan inga sådana politiska riktmärken
att rätta sig efter. Frågan var om den, i en betydligt kärvare sjömilitär
verklighet, skulle kunna utveckla ett nytt pansarfartygsprogram, som
återvann den politiska trovärdigheten. Eller skulle flottan finna skäl att
ompröva tankarna om sin sammansättning och sina uppgifter?
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5. VISA STÅNDAKTIGHET ELLER
RATIONALlSERA SVAGHET?
Inledning
I föregående kapitel fann vi, att den 1925 redovisade doktrinen, som
flottan i princip fortfarande höll fast vid, egentligen fordrade en utveckling av pansarfartygstypen, eftersom det sjömilitära läget hade förändrats. Men i realiteten hade flottans tänkande i typfrågan efter 1927 mera
styrts av hänsyn tillläget på den politiska arenan, varför man avstått från
att ta fram en ny fartygstyp. Försiktigheten räddade dock inte flottan från
ett politiskt nederlag i 1936 års försvarsbeslut. I princip fanns nu två sätt
att bringa doktrin och materielprogram i bättre samklang med varandra:
att med doktrinen som utgångspunkt ta fram en mera avancerad pansarfartygstyp och hoppas att ståndaktighet i motgångens stund skulle vända
opinionen, eller att utgå från annan materiel, som politiskt var mera
gångbar, och anpassa doktrinen efter den. Sistnämnda lösning innebar att
rationalisera flottans politiska svaghet, att gå in för ett reservalternativ
och hoppas att det skulle gagna flottan bättre än en fortsatt, oviss strid för
det program man egentligen önskade. Naturligtvis var det också tänkbart
att på olika sätt kombinera dessa två förhållningssätt. Med utgångspunkt
i material från flottans interna debatt samt den nya fartygstyputredningen
studerar jag hur flottan hanterade detta problem. Vi kommer att se att
olika bedömningar av det politiska läget och olika principiella attityder till
det politiska spelet gick hand i hand. Undersökningen kan ses som en
fallstudie i hur en fackmannakår drar slutsatser av ett nederlag på den
politiska arenan.'
När en krets inom en fackmannakår samlas kring kravet på en ny
doktrin kan man tala om uppkomsten av en ny skola. I memoarlitteraturen finns uppgifter om att en sådan verkligen uppträdde i den svenska
flottan under senare delen av 30-talet. Dessa uppgifter framstår dock i
nytt ljus genom de källstudier som här ska redovisas.
I likhet med under åren 1930-1933, sattes även efter 1936 ramar för den
svenska pansarfartygstypen genom internationella förhandlingar om rustningsbegränsningar. Vi kommer att finna att pansarfartygsfrågan drogs in
i ett storpolitiskt spel och att man från stormaktshåll hade bestämda
synpunkter på hur Sverige borde lösa den. Detta kom att inverka på
flottans handlande.
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F örutsättningar
Försvarets organisation förändrades på ett genomgripande sätt genom
1936 års försvarsbeslut. Från och med den l juli 1937 fick flottan och
kustartilleriet en enhetlig ledning - chefen för marinen. Marinstaben,
liksom ett antal andra marina ledningsorgan och chefer, hade till uppgift
att biträda denne. Chefen för marinstaben underställdes chefen för marinen. Marinförvaltningen kvarstod som ett centralt förvaltningsorgan
med en egen chef, vilken lydde direkt under regeringen. Men i vissa
väsentliga hänseenden, som rörde marinens krigsduglighet, hade marinförvaltningen att ta behörig hänsyn till marinchefens anvisningar och
föreskrifter. Framställningar rörande sjöförsvarets medelsbehov, förslag
till huvudritning för nybyggnad av större fartyg med flera ärenden skulle
avgöras av marinförvaltningen i plenum under marinchefens chefskap.
Denne var då ensam beslutande. 1a Reformen innebar en betydande centralisering och strömlinjeformning av den tidigare så brokiga marina organisationen.
Samtidigt tillkom ett för försvaret gemensamt ledningsorgan - försvarsstaben - vilket var sidoordnat med försvarsgrensledningarna. Försvarsstaben hade ett övergripande ansvar för den marina planeringen.
Därvid biträddes chefen för försvarsstaben av en marinoperationsavdelning, en motsvarighet till marinstabens operationsavdelning. Marinledningen hade att ta vederbörlig hänsyn till chefens för försvarsstaben
anvisningar i sin planering. 2 Från flottans sida hade man fruktat att för
försvaret gemensamma organ, som en överbefälhavare eller en försvarsstab, skulle bli hävstänger för tantmilitärt inflytande över marinen. 3 Det
skulle nu visa sig att chefen för försvarsstaben snart kom att spela en
viktig roll i lösningen av pansarfartygsfrågan.
Den 11 september 1936 uppdrog den bramstorpska 'semesterministären' åt viceamiral Charles de Champs, vid ungefär samma tid utsedd till
tf. chefför marinen, att genomföra den tidigare aviserade nya utredningen
om flottans fartygstyper. Därvid anfördes vad den socialdemokratiska
regeringen tidigare yttrat i frågan. Riktmärket var att bevara kustflottans
slagkraft och taktiska användbarhet. Det borde övervägas om Sverigefartygen skulle ersättas med fartyg av samma storleksordning, eller med
mindre artillerifartyg eller om de pansrade artillerifartygen helt kunde
ersättas med andra fartygsklasser. Således sades inget i direktiven om att
fartyg av en större storleksordning än Sverige-typen skulle tas under
övervägande. Men några precisa gränser för de fartygstyper som var
aktuella angavs inte. Samtidigt som behovet av grovt artilleri såsom försvarsmedel till sjöss ytterligare prövades, skulle en översyn av flottans
typfråga i hela dess vidd företas. 4
Den nya utredningen genomfördes i en tid av en begynnande internationell marin kapprustning. I och med 1936 års utgång var den av stor117

makterna 1922 och 1930 överenskomna pausen i slagskeppsbyggandet till
ända. Den i mars 1936 ingångna nya London-traktaten angående marin
rustningsbegränsning undertecknades till följd av starka motsättningar
mellan stormakterna endast av USA, Frankrike och Storbritannien. Och
i avtalet sattes inga kvantitativa gränser för sjörustningarna utan endast
kvalitativa för de tillåtna fartygsklasserna. 5 Man kan säga att traktaten
reglerade den rustningskapplöpning, inför vilken stormakterna låg i startgroparna.
Nu liksom tidigare fäste Storbritannien särskild vikt vid att begränsa
kryssarnas storlek (jämför kapitel 4, ovan). Ända fram till andra världskriget betraktade amiralitetet i London - felaktigt skulle det visa sig "surface raiders" som huvudhotet mot de brittiska sjöförbindelserna.
För värnet av dessa litade man framför allt till ett stort antal kryssare. Av
ekonomiska skäl var 4miralitetet angeläget att begränsa fartygens storlek
i syfte att nå den önskade numerären. 6 I det nya London-avtalet stadgades om en förbjuden zon. Till och med den 31 december 1942 (avtalets
giltighetstid) fick inga örlogsfartyg med ett standarddeplacement över
8 000 och under 17 500 ton eller med användande av kanonkalibrar större
än 15,5 och mindre än 25,4 cm stapelsättas eller förvärvas. 7 Därmed
kunde inte stora kryssare av t.ex. Washington-typen anskaffas. Denna
'kryssarsemester' var en framgång för den brittiska politiken.
Eftersom signatärmakterna i London var få, var det nya avtalets värde
beroende av att ytterligare stater anslöt sig. I detta syfte tog London
snabbt kontakt med Sovjetunionen och Tyskland. Precis som de gjort i
nedrustningsförhandlingarna i böljan av 30-talet, fäste britterna också
viss vikt vid småstaternas möjliga marginella inverkan på maktbalansen
till sjöss. Den 1930 tillkomna tudelningen av slagfartygskategorin och
gränsen 8 000 ton för de mindre typerna övertogs i det nya avtalet. Syftet
var att möjliggöra för Sverige och andra mindre stater att ansluta sig.
London tog initiativ till överläggningar med de nordiska länderna i frågan,
vilka inleddes på hösten 1936 och pågick under ett par år parallellt med
att det svenska inrikespolitiska spelet om flottpolitiken fortsatte. 8
Britternas viktigaste mål i förhandlingarna med de nordiska länderna
var att förmå Sverige, den starkaste sjömakten av dem, att ansluta sig till
'kryssarsemestern'. Nya svenska pansarfartyg skulle enligt detta önskemål inte ha kryssarkaraktär, dvs. inte vara snabba. 9 Om Sverige följde
London-avtalets bestämmelser och försåg ett 8 000 tons fartyg (att överskrida 17 500 ton var ju knappast aktuellt) med 25,4 cm eller ännu grövre
kanoner och ett däremot svarande skydd, var det redan av praktiska skäl
helt omöjligt att ge fartyget någon högre fart. Vid inledande samtal om
London-avtalet i september 1936 krävde emellertid de nordiska länderna
rätten att använda kalibrar inom den förbjudna zonen, och Sverige framförde önskemål om att kunna gå upp till 10 000 ton. 10
Ur brittisk synpunkt var båda förslagen olyckliga, eftersom de prak118

tiska möjligheterna att kombinera relativt grova kanoner (t. ex. 21 cm) och
god fart ökade. Från brittisk sida svarade man med att föreslå införandet
av en direkt fartgräns på 24 knop. Sir Robert Craigie, Foreign Office,
framhöll att det därmed skulle göras klart att pansarfartygen "could not
really carry out the functions of cruisers and so break the 'cruiser holiday'
which we have had so much difficulty in securing. " 11 I ett av alla parter
accepterat protokoll (agreed record), ett dokument av preliminär och för
de berörda regeringarna icke bindande natur, skrev man in en fartgräns,
jämkad till 25 knop, samt de nordiska staternas rätt att använda kanonkalibrar inom den förbjudna zonen. Det antal pansarfartyg som fick anskaffas under avtalsperioden angavs också. Tonnagegränsen sattes vid
8 000 ton, men Sverige kunde ges rätt till 9 000 ton. De nordiska representanterna uttalade sin anslutning till 'kryssarsemestern':
"It was pointed out that there could be no question of these vessels performing
the functions of cruisers and so breaking the holiday, since they would be designed primarily for coast defence purposes and their speed would be considerably lessthan that of the modem cruiser."

Från svensk sida framhölls att regeringens slutliga ställningstagande var
beroende av vad den nya flottutredningen skulle föreslå. 12 Det stod dock
under alla omständigheter klart, att den svenska pansarfartygsfrågan
hade kopplats samman med stormaktspolitiken och att det från utrikespolitisk synpunkt inte var likgiltigt vilken pansarfartygstyp Sverige nu
skulle välja.
I septembersamtalen uppnådde London sitt främsta mål. Situationen
komplicerades dock när Charles de Champs, i egenskap av chef för marinstaben (vilken befattning han innehade under övergången till den nya
marinorganisationen), i oktober protesterade mot att Sverige skulle acceptera en fartgräns på 25 knop. Han framhöll det som tänkbart att
Sverige i stället borde välja ett slags "kryssarliknande kustförsvarsfartyg", som var betydligt snabbare än denna gräns medgav .B
Den svenska regeringen omprövade nu förhandlingsstrategin. När försvarsministern den 10 november uppdrog åt de Champs att utarbeta ett
förslag till undantagsklausul i avtalet angavs endast en förutsättning.
Sverige skulle acceptera gränsen 8 000 ton och således frivilligt avstå från
den rätt till cirka 9 000 ton, som medgivits i "the agreed record". Med
andra ord skulle ingen fartgräns skrivas in. 14 de Champs utförde uppdraget under protest och erinrade om att någon tonnagegräns inte angavs i
direktiven till typutredningen. Den nya begränsningen har "icke tillkommit på min inrådan eller med min tillstyrkan", underströk han. 15 Utgående från de Champs' utkast lade regeringen fast sin linje. I december kom
representanter för de fyra nordiska länderna överens om ett gemensamt
förslag till undantagsklausuL Tonnagegränsen 8 ·ooo ton stod fast, men
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man accepterade inga begränsningar av farten eller antalet fartyg och
förbehöll sig rätten att använda kanoner med 20,3-25,4 cm kaliber. 16 Vi
kommer att finna att denna tonnagegräns blev en viktig faktor i den
svenska flottpolitiken under de följande åren.
I och med att de gamla flottavtalen löpte ut blev tvisten om slagskeppens betydelse jämfört med flygstridskrafternas en fråga om praktisk
politik. Mönstret var detsamma i alla stormakter. Flygentusiasterna hade
inte övertygat politikerna om att den marina traditionalismen var förlegad. Fram till krigsutbrottet höll samtliga stormakter slagskeppen för att
vara sjömaktens grundelement. Med en teoretisk bevisföring samt fredstida experiment visade det sig inte möjligt att förmå någon stormakt att
överge ett vapensystem, som hade rötter i en sekelgammal framgångsrik
tradition. Följaktligen inledde stormaktema en icke obetydlig nybyggnad
av slagskepp. 17 Samtidigt tycks den tidigare stundom så livliga debatten
ha ebbat ut. De röster som ifrågasatte slagskeppens existensberättigande
tystnade eller talade med avsevärt mindre bokstäver än tidigare. 18 Slagskeppsflottan, som drygt tio år senare skulle betraktas som förlegad,
upplevde en internationell renässans under det sena 30-talets orostid.
Den internationella marina rustningstrenden präglade alltmer även situationen i Östersjön. Enligt den i juni 1935 slutna tysk-engelska flottöverenskommelsen fick den tyska flottan byggas upp till en styrka motsvarande 35 procent av den engelska flottans. 19 Avtalet signalerade att
Tyskland med Englands goda minne var i färd med att stärka sin maktposition i Östersjön. London-tidningen The Times skrev, att den tid nu
var förbi när en ineffektiv rysk flotta och en nedrustad tysk flotta hade
givit de nordiska länderna 17 år av "effortless security". 20 I juli offentliggjorde Tyskland en nybyggnadsplan innefattande bl.a. två slagskepp
om vardera 26 000 ton, två kryssare om 10 000 ton och ett stort antal
jagare och ubåtar. Ytterligare slagskepp var under förberedelse. 21 Man
kunde utgå ifrån att de slagskepp som nu byggdes inte bara var långt
starkare utan även snabbare än Sverige-fartygen.
Informationerna om Sovjets sjörustningar fortsatte att vara osäkra.
När Tyskland och Sovjet undertecknade det nya London-avtalet 1937
framgick dock att avsikten fanns att bygga sju stycken 8 000 tons kryssare
med 18 cm kanoner. 22 Typen låg således inom den i princip förbjudna
zonen. Uppgift fanns också om att Sovjet planerade två slagskepp med
40,6 cm kanoner. Numera vet vi att landet under 30-talets senare del
gjorde många ansträngningar att bygga upp en modem slagskeppsflotta. 23
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Att tolka politiska erfarenheter
Vid 30-talets mitt var sjöofficerskåren hårt pressad av de politiska motgångarna. "Det är blodigt allvar nu" - "Vi äro isolerade", förklarade en
medlem i FFF. 24 Kapten Stig H: son Ericson, som tillhörde chefens för
kustflottan stab och senare blev typutredningens sekreterare, konstaterade i en text sannolikt skriven någon gång första halvåret 1936, att trots
att flottan stod "enhällig" bakom kravet på nya pansarfartyg hade opinionen svängt kraftigt sedan 1927. Denna materiel kunde för närvarande
betecknas som det mest "impopulära" försvarsobjektet - och det inte
bara i försvarsljumma kretsar. 25
I likhet med tidigare rörde flottans interna meningsmotsättningar inte
så mycket de sakmilitära preferenserna i sig som bedömningen av vilka
politiska hänsyniitaganden som var motiverade. På ett sammanträde i
marinledningen i slutet av oktober 1935 sade marinförvaltningens chef,
Harald Åkermark, att flottan nu måste förändra sin doktrin. Det "politiska läget" är sådant, konstaterade han, att det "omöjliggör" att få så
kraftiga pansarfartyg att de kan "upptaga strid med slagfartyg". Enligt
den "allmänna meningen" innebar byggande av Sverige-fartyg att placera
"för många ägg i en korg". Dessutom tillfogade Åkermark den notabla
synpunkten att även Sverige-typen, inklusive det nya förslaget 1934, var
för svag för att kunna "sättas in mot slagskepp" .26 Han menade alltså att
det var hög tid att flottan övergav 1925 års riktmärke, att pansarfartygen
i viss mån skulle kunna hävda sig till sjöss under dagtid mot fiendens
starkaste enheter.
Åkermark gjorde nu i stort sett samma bedömning som liberaler och
socialdemokrater i F-båtsdiskussionen 1913-1914: Sverige-typen var
dels för dyr, dels otillräcklig för de uppgifter flottan ville tilldela den.
Hans lösning sammanföll också med den vänstern då föreslagit. I stället
för Sverige-typen skulle man ta fram ett mindre och billigare pansarfartyg, som dimensionerades för strid mot lätta kryssare och var avsett för
kustnära uppträdande, dvs. hade relativt låg fart. Operationerna till sjöss
fick skötas av lätta fartyg. 27
Åkermarks utgångspunkt var att det nu gällde att närma det militära
programmet till den rådande politiska opinionen. För en liknande inriktning på militärt om tänkande i syfte att nå större politisk ändamålsenlighet
pläderade även andra officerare. I september och oktober 1936 riktade
kapten Rutger Croneborg, medlem av chefens för kustflottan stab och
senare de Champs' adjutant, två promemorior till typutredningen. Han
framhöll att flottans fullständiga misslyckande i pansarfartygsfrågan i
försvarskommissionen motiverade "en grundlig omprövning av utgångspunkterna för den sjömilitära bevisföringen och dess slutsatser". I själva
verket, trodde han, hade flottans män under senare år själva nog inte varit
"fullt övertygade" om Sverige-fartygens möjligheter att "upptaga strid
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med slagskepp", vilket bidragit till att man inte kunnat övertyga andra.
Croneborg menade nu att detta riktmärke helt måste läggas åt sidan och
att Sverige fick nöja sig med fartyg som kunde strida mot kryssare. Han
var väl medveten om hur mycket pansarfartygsdoktrinen betytt för sjöofficerskårens "tillförsikt och framåtanda", och att det var ett svårt steg att
frångå en doktrin, ''vars ofelbarhet flottans män under åratal med all
möda sökt bevisa". Icke desto mindre måste det tas, eftersom flottans
läge nu var så allvarligt att det gällde dess "vara eller icke vara".
Den lösning Croneborg helst ville se var att Sverige-typen ersattes med
en slags artillerikryssare med 21 eller 25 cm kanoner och bortemot 30
knops fart. Väl medveten om att detta var ett för svenska förhållanden
mycket dyrt fartyg kunde han även tänka sig en reducerad typ med svårt
artilleri eller att man fick gå över till en lätt flotta. I sistnämnda fall måste
flottans "strategiska l!lppträdande helt omläggas. slagflottans kraftkoncentration måste då utbytas mot kryssarkrigets nålsting och utnötningstaktik". På så sätt skulle man i alla fall kunna bibehålla förmågan att
operera till sjöss. Vidare påpekade han att de ryska Gangut-slagskeppen
p.g.a. sin ålder var inaktuella som riktmärken för nya svenska pansarfartyg, och att det med hänsyn till Sverige-divisionens ålder var verklighetsfrämmande att betrakta ett nytt fartyg som det "fjärde" i denna
enhet. Sistnämnda synpunkt var ju i realiteten en kritik mot uppläggningen av 1927 års flottplan.
En av Croneborgs grundtankar var att flottan nu måste vara beredd att
förändra sina militära utgångspunkter för att anpassa sig till de ekonomisk-politiska ramarna. Och han förordade även att debatten om dessa
frågor skulle komma till politikernas kännedom genom att den nya utredningen framlade alternativa materielprogram, samtidigt som den skulle eftersträva en lösning med stora artillerifartyg. 28
Ä ven i Ericsons ovan berörda text framkom en öppenhet för att börja
överväga en ny doktrin. "Problemet att försvara sig till sjöss med bombflygstridskrafter och lätta sjöstridskrafter kan ... ingalunda kategoriskt
betraktas som olösligt", skrev han. Dock krävdes många experiment och
utveckling av ett nytt operativt tänkande. "Måhända ligger lösningen i
massanfall av lätta stridskrafter från alla håll och i skydd av dimbankar,
under det bombflyget anfaller uppifrån och ubåtarna underifrån.' ' 29 I FFF
framhöll han att det inte dög att bara anlägga militära synpunkter på
fartygstyperna, "utgångspunkten bör i stället vara de medel, som vi kunna påräkna och det antal fartyg, som vi anse oss behöva" .30
Anfört material30a ger exempel på att officerare tog de politiska bakslagen som utgångspunkt för att börja överväga alternativ till den vedertagna doktrinen och materielprogrammet, och även förde fram synpunkter i den riktningen i den interna debatten. Det var fråga om en strävan
efter större politisk lyhördhet i syfte att vinna fastare utgångspunkter för
en lösning av flottans nybyggnadsfråga, och - tydligast hos Croneborg 122

om en önskan att förändra flottans sätt att agera för att främja ett mera
konstruktivt samspel med politikerna. Man kan säga att attityderna uttryckte uppfattningen att fackmännen självmant och i förväg måste väga
in även den politiska arenans rationalitet i sina förslag, och inte nöja sig
med att hålla fast vid ett visst program med hänvisning till att det motsvarade en'militär 'saklighet' och 'sanning'.
I intern debatt i februari-mars 1936 hävdades även den motsatta bedömningen - att flottan redan hade tagit alltför stor hänsyn till den
politiska opinionen, när den höll fast vid den alltmer otillräckliga Sverigetypen. Kommendörkapten Yngve Ekstrand, chef för marinstabens operationsavdelning, hävdade att motståndet mot flottan grundade sig på att
"allmänheten ej har förtroende" för Sverige-typen. Därför måste flottan
"höja kraven på allting", inklusive kostnaden. "Denna väg bör åtminstone försökas inrtan vi låta tvinga oss ned att godtaga försvarskommissionens uppgifter för flottan och därför erforderliga fartygstyper. '' 31 Ekstrand ville först ta politisk strid för 1925 års doktrin, genom att ta fram
förslag till den numera erforderliga materielen - vilket var liktydigt med
att gå i riktning mot 'Big Ships' - och först om framgången då uteblev
acceptera en ny inriktning. Tankegången delades av mariningenjör Ivar
Hult, marinförvaltningens ingenjöravdelning. Enligt Hult måste flottan ta
sig ur det svåra läge den hamnat i genom att berömma det av marinförvaltningen 1934 föreslagna fjärde Sverige-fartyget - en "billig 'medelsvensson' ".Flottan hade sig själv att skylla, menade Hult. "Hade vi fört
fram en starkare och snabbare flotta, hade vi väckt förståelse. Nu ha våra
förslag varit för svaga och vår strategi för försiktig. Vi måste därför
spränga hela beslutet och gå fram efter vidlyftigare och käckare linjer,
först då kunna vi räkna på att bli förstådda.' m
I stället för att närma kraven till en för tillfället rådande politisk opinion
ville Hult och Ekstrand söka vända denna genom förslag som låg närmare
fackmännens egentliga önskemål och därför förutsattes ha större övertygelsekraft. I stället för att nu lägga 1925 års doktrin åt sidan ville de göra
ett försök att få den materiel denna krävde, vilket inte hindrade att man
insåg att det numera var oundvikligt att i någon mån göra avkall på
doktrinen i tillämpningen. 32a I stället för att relativera 1925 års doktrin
och peka ut tänkbara alternativ till den inriktade de argumentationen på
att slå fast att den var den enda sakligt riktiga. För att motivera en sådan
ståndaktighet i motgångens stund framfördes även den principiella synpunkten att det var oförenligt med fackmannaansvaret att ta politiska
hänsyn på bekostnad av sakliga överväganden. Kapten Nils Stellan Hermelin, marinstabens utrikesavdelning, ansåg det vara "beklämmande"
att höra vissas redobogenhet att i förväg rätta sig efter en tänkt ekonomisk
ram, och av den anledningen vara beredda att gå ifrån principen att kunna
uppta strid med slagskepp. "Beklagligt om vi själva skola släppa våra
strategiska och taktiska principer. Så länge vi äro sakliga bli vi be hand123

lade med saklighet. Vi skola ej tänka på pengarna, det göra andra. Få vi
ej det vi begära, få andra taga ansvaret men då också arbeta om våra
strategiska och taktiska principer" .33 Hult sade att det var politiska hänsyn, som hade fått marinmyndigheterna att inte - vid sidan av det fjärde
Sverige-fartyget - lägga fram ett förslag till en typ man verkligen ville ha;
en "kommande typkommitte måste arbeta fri från politik" .34
Enligt denna uppfattning var idealet ett rent militärt tänkande, "fritt"
från politiska hänsyn. Bara den militära utgångspunkten erkändes som
legitim och högtstående, medan lyhördhet visavi politiska signaler omtalades i pejorativa ordalag. Rolluppfattningen fördes vid denna tid också
fram i flottans utåtriktade argumentation. I ett försök att förklara varför
flottan var så "envis" i pansarfartygsfrågan skrev Torsten Hagman, att
"den sjömilitära sakkunskapen ingalunda haft att överväga förhandlingsanordningar eller kommittetaktiska angelägenheter. Frågan om artillerifartygen har uteslutande varit en erfarenhets-, samvets- och övertygelsefråga". 35
Det är tydligt att denna rolluppfattning internt fungerade som en immuniseringsstrategi, som ett sätt att bromsa tendenserna att av politiska
skäl ifrågasätta eller rentav överge 1925 års doktrin. Som framgått, hade
emellertid flottans ledning efter 1927 i handling lagt stor vikt vid rent
politiska hänsynstaganden. Den hade ju givit förtur åt ett politiskt-taktiskt
betraktelsesätt, och därför avstått från den militärt sett önskvärda utvecklingen av pansarfartygstypen. Hagmans beskrivning - att frågan av
fackmännen "uteslutande" handlagts utifrån saklig övertygelse - är med
andra ord synnerligen missvisande.
I själva verket kan man se pläderandet för det rent militära tänkandet
i den interna diskussionen efter flottans nederlag 1935/36 som en reaktion
mot det långt drivna politiska kompromisstänkandet i typfrågan alltsedan
1928. Flottan hade offrat sin sakliga övertygelse och ändå inte nått det
politiska målet. Skulle den själv kompromissa bort 1925 års doktrin, med
dess inriktning på en sjögående pansarfartygsflotta, utan att göra ett nytt
rejält försök att förankra ett materielförslag i den? Det var den frågan flera
aktörer besvarade med nej. Trots att de i allmänna ordalag talade om att
strikt hålla sig till sakliga bedömningar, var de alltså inte ute efter att ta
fram ett förslag som inte erkände någon form av politiska begränsningar,
vilket ju skulle ha fått absurda konsekvenser, utan blott efter att ge sakliga
kriterier förtur vid tillämpningen av 1925 års utgångspunkter.
Ett första auktoritativt ställningstagande till de här diskuterade frågorna skulle komma genom den nya typutredningen. Jag övergår nu till den.
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Amiral de Champs' utgångspunkter
Den nya utredningen var en enmansutredning, utförd av tf. marinchefen
de Champs, som 1937-1939 var marinens förste chef. Det betyder inte att
utredningen var produkten av bara en mans insatser. Dess arkiv liksom
annat material visar att utredningens sekreterare, Stig H:son Ericson,
aktivt gjorde sitt inflytande gällande. Han hade i varierande mån andra
meningar än utredaren, bl. a. rörande förslagets totala omfattning. Andra
officerare skrev inlägg och sökte påverka utredningen - och en vidare
krets läste och kommenterade även utkast till betänkandet. 35 a Likafullt
kom personen de Champs nu att spela en viktig roll dels genom att han
ändå i hög grad satte sin prägel på utredningen, dels genom att denna
utanför flottan förknippades med hans namn.
I sina memoarer skrev Stig H:son Ericson att de Champs var "en högst
stridbar man, som utan sidoblickar och omsvep sade sin mening. Han
gick aldrig runt något motstånd, frontalangrepp var hans 'stridsmetod'. " 36 Ericsons karakteristik synes vara träffande. de Champs ville utan
tvekan själv se sig som en av dem inom flottan som hade mod att göra
motstånd mot de nedrustningskrav som följde i det demokratiska genombrottets spår. 37 I egenskap av befälhavande amiral i Stockholm hade han
i remissbehandlingen av 1930 års försvarskommissions betänkande profilerat sig med ett enastående överbud. 38 Den samlade bild av amiralen,
som kommer att erhållas i detta kapitel, visar att han inte utan strid ville
ge upp 1925 års doktrin. Följaktligen var det för de Champs önskvärt att
ta fram en materiel som bättre än Sverige-typen motsvarade de genom
denna doktrin uppställda militära fordringarna. Till bilden av de Champs
hör också, att han genom att vara styrelsemedlem i Svensk-Tyska Föreningen aktivt verkade för vänskap mellan Sverige och det nazistiska
Tyskland. 38 a Den svenska marinchefens tyskvänlighet skulle komma att
spela en roll i pansarfartygsdebatten.
I sin den 3 september 1937 framlagda typutredning utgick de Champs
från de uppgifter flottan hade enligt 1925 års doktrin, såsom denna framlagts av de marinsakkunniga i 1930 års försvarskommission. 39 Han konstaterade samtidigt att de svenska pansarfartygens tilltagande fartunderlägsenhet visavi starkare fartyg reducerade den traditionella flattypens
"användbarhet" i operationer mot en angripares transportflotta på den
öppna sjön. I argumenteringen för pansarfartygen framhöll han den traditionella maktfaktortanken: genom sin existens tvingade pansarfartygen
i princip angriparen att använda några av sina slagskepp mot Sverige,
vilket minskade hans handlingsfrihet mot huvudmotståndaren. Pansarfartygen var på detta sätt en krigsavhållande "maktfaktor", vilket var
"grundtanken" i den svenska flottans program. 40 Maktfaktortanken
framstår som ett centralt argument för pansarfartygen.
Naturligtvis förutsatte den att pansarfartygen uppfyllde vissa minimi125

krav på operativ användbarhet. I annat fall kunde ju angriparen ignorera
dem. de Champs' allmänna ambition var att ta fram fartyg som bättre än
Sverige-fartygen motsvarade kraven. Ett riktmärke var att den svenska
flottan skulle ha utsikt att ''temporärt erhålla herraväldet över Gotland
omgivande farvatten''. Bedömningen var att pansarfartygen inte fick vara
mer än ett par knop långsammare än slagskeppen för att kunna operera
så långt ut. 41
Flygvapnets utveckling och de lätta fartygens ökade effektivitet sades
göra att rörlighet, hög fart och strid på stora avstånd skulle prägla den
moderna sjökrigföringen. 42 Samtidigt togs stormakternas nya satsningar
på slagskepp till intäkt för att den marina traditionalismen var i takt med
tidens krav. Man utgick från att slagskeppen skulle fortsätta att spela den
avgörande rollen i sjökriget43 och tänkte i termer av "stabiliseringen i
förhållandet flotta- flyg''. 44
I de Champs' argumentation fanns en tanke som senare skulle användas i kritiken mot hans förslag. Syftande på pansarfartygens roll som
maktfaktor framhölls det i utredningen: "Sveriges alliansvärde blir därigenom betydande och dess deltagande eller icke i kriget kommer att
väsentligt inverka på krigsläget till sjöss" .45 Ur en synpunkt formulerade
de Champs här bara en tanke som, vilket redan påpekats, hela tiden legat
förborgad i den svenska flottans maktfaktorteori. Om flottan hade förmåga att binda några av en angripande stormakts slagskepp skulle den ju
i motsvarande mån stärka den motstående stormaktens position och för
denna te sig som en värdefull allierad. Alliansvärde i denna mening förutsatte inga direkta förberedelser för samgående med annan makt, men
kunde betraktas som en faktor som skulle avhålla en stormakt från angrepp mot Sverige.
Men att motivera pansarfartyg med begreppet" alliansvärde" var dock
i sig politiskt kontroversiellt. Utredningen, som alltså framlades i september 1937, kom i ett känsligt internationellt läge, när den svenska
utrikespolitiken var inriktad på att frigöra landet från bindningen till NF:s
sanktionssystem och vinna stormakternas tilltro till den svenska viljan
och förmågan till neutralitet. Att det var en sjöofficer, som aktivt arbetade
för att vinna svenska sympatier för Tyskland, som i detta skede lanserade
termen "alliansvärde" gjorde inte saken mindre politiskt laddad. Det blir
anledning att återkomma till denna fråga.

Pansarkryssaren
Det stod nu klart att man måste räkna med att Östersjöns stormakter i
framtiden förfogade över ett icke obetydligt antal slagfartyg, som var
långt starkare och samtidigt snabbare än Sverige-typen. Detta var det
centrala problemet i de Champs' bedömning av typfrågan. Den interna126

tionella standarden på området gjorde sig alltmer gällande även i Östersjön, varför flottan tvingades tillbaka till den diskussion man fört 19171921, men sedan lagt åt sidan med hänvisning till de gynnsamma förhållandena i Östersjön.
de Champs slog nu fast vad redan marinberedningen på sin tid konstaterat: det var omöjligt att längre hålla fast vid de traditionella kraven
påjämförbarhet mellan pansarfartygen och de moderna slagskeppen beträffande både farten och huvudbestyckningens kaliber. Han fann därför
att tanken på en kortare sjöstrid med moderna slagskepp under dager och
i god sikt måste uppges. Samtidigt ville han göra så lite avkall på den
traditionella målsättningen som möjligt. N ya pansarfartyg borde därför
vara dels snabba nog att kunna operera till sjöss och dra sig undan starkare fartyg, dels starka nog att åtminstone kunna hota äldre slagskepp och
s .k. "linjeskepp" ;- pansrade fartyg i storleksordningen l O000 till 17 500
ton. Att kunna uthärda träffningar med slagskepp förblev alltså ett riktmärke, om än i reducerad form. 46 Det var i denna modifierade form som
1925 års doktrin nu i bästa fall bedömdes möjlig att förverkliga.
De nämnda riktmärkena fordrade numera en typ med 28-30 knops fart,
sex 25 eller 28 cm kanoner samt gott skydd, vilket sammantaget pekade
mot ett skepp ungefär dubbelt så stort som Sverige-typen (minst 14 000
ton). 47 Redan av hänsyn till London-avtalet var det uteslutet att föreslå
ett sådant fartyg. Den ståndpunkt regeringen Hansson intog i avtalsfrågan
i november 1936 var i realiteten ett kompletterande direktiv till utredningen, vilket gjorde 8 000-tonsgränsen till det enda entydigt definierade
och tvingande riktmärket för den nya typen.
Det gick alltså inte att bygga förslaget på 'Big Ship' -tanken, som debattörer inom vapnet krävt innan tonnagegränsen var ett faktum. Inom
ramen 8 000 ton fann utredningen det icke möjligt att ''åstadkomma något
fullgott". 48 Hellre än att välja en i alla avseenden otillfredsställande typ,
sökte man slå vakt om förmågan att operera till sjöss genom att prioritera
farten. Utredningen väckte uppmärksamhet genom att överge SverigeTablå 9. Typutredningens pansarkryssare48 a

Deplacement,
standard (ton)
Artilleri
Fart
styckkostnad

ca 8000
6 st. 21 cm kanoner m. m.
27-29 knop
33,85 miljoner krx

x Utan ammunition
typen och i stället förorda ett snabbt men inte så grovt bestyckat eller
kraftigt skyddat pansarfartyg. 49 I stort sett var det den pansarkryssartyp
marinberedningen föreslagit 1921, som man nu återvände till. Av allt att
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döma var de Champs och Ericson överens om att detta var den bästa
lösningen i den förhandenvarande situationen. Det synes mera träffande
att betrakta pansarkryssaren som några aktörers 'val' än som 'resultatet'
av en dragkamp, som Ericson gör i sina memoarer. Samtidigt fanns ett
visst motstånd inom flottan mot den nya typen från officerare som ville
ha grövre kanoner och var beredda att acceptera en lägre fart. 49a
de Champs' förslag var utformat för att markera att pansarfartygsfrågan inte kunde lösas så länge man var bunden av en 8 000-tonsgräns.
Pansarkryssaren var lämpad för operationer till sjöss men för svag för att
hota äldre slagskepp eller "linjeskepp". Därför behövde den kompletteras med långsammare men starkare skepp. Skissartat beräknades sistnämnda typ till minst 10 000 ton, men inget direkt förslag presenterades.
Östersjöflottan tänktes bli uppdelad i två eskadrar, en opererande närmare kusten med de långsamma skeppen som kärna, en längre ut med
pansarkryssare som kärna. Därtill föreslogs uppsättande av en tredje
eskader på Västkusten, likaledes med pansarkryssare som kärna. Sammantaget var det en fråga om en betydande utbyggnad av sjöförsvaret,
vilken de Champs starkt förordade. Detta låg i linje med hans remissyttrande över försvarskommissionens betänkande 1935.
Utredningens direkta förslag begränsades dock till ett femårigt byggnadspro~ram 1938/39 - 1942/43. Tre pansarkryssare var dess viktigaste
inslag. Arskostnaden för hela programmet var cirka 28,5 miljoner kr,
alltså en mycket kraftig ökningjämfört med 1927 års flottplan. de Champs
föreslog samtidigt att två Sverige-fartyg skulle stå kvar i kustflottan en tid
efter pansarkryssarnas tillkomst. 50 Därmed markerade han att frågan om
Sverige-divisionens ersättande inte helt kunde lösas inom de ramar som
gällde för hans utredning. Femårsprogrammet sammanföll i tiden i stort
sett med London-avtalets giltighetstid. Tanken var att en ny utredning obunden av avtalets gränser - skulle ta slutlig ställning till frågan om
Sverige-divisionens ersättande. Syftande på London-avtalet skrev typutredningens sekreterare i ett brev till Emil Boldt-Christmas, svensk
marinattache i London: ''Det är också därför vi gått den medelvägen att
vi differentierat kustskeppen i dessa pansarkryssare och sedan en annan
typ, något tyngre som vi hoppas kunna köra fram med så snart gränsen
8 000 ton kan anses undanröjd. " 51
Utredningen insåg att även ekonomiska skäl talade emot ett skepp i
storleksordningen 14 000 ton. 52 Angående ett skepp på 12 000 ton skrev
Ericson till Boldt-Christmas, att det "rent sakligt" kunde övervägas om
inte två sådana vore bättre än fyra pansarkryssare. Men som läget var i
Sverige "skulle det vara fullständigt otänkbart att f.n. framlägga ett förslag att bygga ett fartyg för cirka 80 milj.kr. Äggen i korgen. Att vi, som
haft att pröva frågan sakligt icke gjort det beror helt enkelt på att vi från
högre ort beordrats hålla oss under 8 000 ton! Se där ett hinder som vi icke
kunna komma över. " 53 Uttalandet ger vid handen att både ekonomiska
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skäl och hänsyn till London-avtalet bidrog till att utredningen nu inte
föreslog en större typ. Vi kan samtidigt konstatera, att en lösning med två
typer av pansarfartyg under alla omständigheter var mycket dyrbar. Enligt vissa interna utredningar kunde man acceptera en enhetstyp om cirka
10 000 ton. 54 I typutredningen beräknades en modern upplaga av Sverigetypen till cirka 11 300 ton. 5 5 Det kan icke uteslutas att de Champs valt att
gå fram med en enhetstyp av den storleken, om han inte behövt ta hänsyn
till London-avtalet.
Ur en synpunkt slöts cirkeln i flottans ideutveckling under mellankrigstiden av typutredningen. Man böljade med att ta den internationella standarden på slagfartygsområdet som måttstock i diskussionen om nya svenska pansarfartyg. slutsatsen blev att den traditionella ambitionsnivån
måste minskas. Marinberedningens förslag om en pansarkryssare byggde
på att man övergav tanken på artilleristrid med slagskepp, och i stället
prioriterade farten och en styrka nog för att möta lätta kryssare. Några år
senare lades det internationella perspektivet åt sidan, och flottan övergick
till att bedöma nybyggnadsfrågan med utgångspunkt i Sverige-typens för
tillfället förmånliga ställning i Östersjön. Denna satsning blev ett politiskt
misslyckande. Och vid 30-talets mitt gick det inte längre att blunda för att
man även i Östersjön framgent måste räkna med moderna slagskepp.
Problematiken blev åter densamma som den man uppmärksammat 19171921 - och även slutsatserna i typfrågan i den del av programmet som de
Champs nu föreslog till beslut.
Vi kan också sammanfattningsvis konstatera att under hela 30-talet inget inträffade 1938-1939 som ändrade bilden- såg sig flottan förhindrad av politiskt definierade gränser att föreslå det anskaffande av 'Big
Ships', som 1925 års doktrin nu egentligen fordrade. På 1930 års försvarskommissions tid gällde den ekonomiska gränsen 27,3 miljoner kr. Och
under praktiskt sett hela 30-talet var 8 000-tonsgränsen i kraft. Den var
naturligtvis verkningsfull som politisk riktlinje i kraft av sin entydighet. ssa
I våndan över att doktrinen aldrig fullt ut kunde prövas i ett politiskt
utspel fortsatte kritiker inom vapnet att hävda att fackmännen i högre
grad eller uteslutande borde hålla sig till rent militära överväganden. I ett
svar på Ericsons ovan citerade brev, i vilket förslaget om att gå fram med
en typ i storleksordningen 12 000 ton avvisades, skrev Boldt-Christmas:
"Man har för tidigt fört in de inrepolitiska synpunkterna bland de fackliga (sakliga) argumenten. Man säger: 'Eftersom vi ej ha någon utsikt att få sådana skepp,
som vi verkligen behöva, få vi försöka motivera, att en annan svagare typ kunna
fylla behovet'. På detta stadium får icke det politiska motivet komma in. Så gjorde
man även i försvarskommissionen. Detta motiv skall komma sist, om det över
huvud taget är fackmännens skyldighet att taga hänsyn till dem alls. Det är det
som enligt min uppfattning varit vårt kardinalfel och som gjort att fackmännen, för
att åtminstone rädda något, ständigt jämkat och ändrat på sina förslag, vilka
härigenom utåt kommit att synas vara varandra motsägande, osäkra och trevande ... s6
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De politiska synpunkterna ska komma sist, om det alls är fackmännens
skyldighet att ta hänsyn till dem - Holdt-Christmas närmade sig här
tydligt idealet att fackmännen ska inrikta sig på ett rent militärt tänkande.
Det skulle således inte vara deras sak att rätta sig efter opinionens skepsis
mot stora pansarfartyg. Problemet i detta fall var dock, att även om de
Champs själv höll sig till rent militära överväganden, så hade regeringen
fastställt en tonnagegräns som ett direktiv till utredningen. Det kunde
flottans högste ämbetsman inte bortse ifrån i sin tjänsteutövning. I själva
verket gick de Champs, genom att även förorda en senare anskaffning av
en större typ, långt i syfte att hålla fast vid de traditionella riktmärkena,
utan att fördenskull flagrant bryta mot direktiven. Det är värt att notera,
att medan han respekterade den entydiga tonnage gränsen, var detta knappast fallet med den vagare riktlinjen att uppgiften var att "bevara" kustflottans styrka.

Den lätta flottan - ett alternativ?
Typutredaren de Champs insåg att det skulle bli svårt att vinna politiskt
stöd för önskemålet om en utvidgning av flottan. Om riksdagen endast
gick med på att kustflottans styrka skulle bevaras ungefär oförändrad,
kunde han tänka sig att ytterligare en pansarkryssare (således sammanlagt fyra) och en viss utökning av den lätta flottan fick duga som ersättning
för Sverige-divisionen. 57 Detta reservalternativ framlades dock inte i utredningen.
Eftersom det inte heller var säkert att flottan skulle få fyra pansarkryssare behövdes också reservalternativ till detta förslag. Ett viktigt
problem därvidlag var att fastställa vilka minsta fordringar ett pansarfartyg måste uppfylla för att över huvudtaget vara en försvarbar investering.
I intern debatt i och kring typutredningen drogs den nedre gränsen vid en
ungefärlig typ med fyra st. 21 cm kanoner samt farten 25 knop. 58 Eftersom
man önskade slå vakt om flottans förmåga att operera till sjöss var just
farten en mycket viktig faktor.
Om flottan inte kunde få sjögående pansarfartyg som uppfyllde minimikraven återstod två huvudalternativ, antingen övergång till en lätt flotta, med vilken man kunde bevara förmågan att gå till sjöss, eller val av
långsamma pansarfartyg liknande t.ex. den befintliga finska typen, lämpade för operationer i skärgårdar och kustens närhet. 59 Det har ovan
framgått att de Champs' blivande adjutant Rutger Croneborg förordade
en lätt flotta om inte sjögående pansarfartyg stod att få. Detta var också
de Champs' ståndpunkt, 60 och den synes ha haft ett starkt stöd inom
vapnet. En övergång till en skärgårdsflotta betraktade man som den värsta tänkbara degradering. Örlogsflottan skulle bli ett annex till det fasta
försvaret och förtvina, "andan inom flottan skulle få en allvarlig
130

knäck". 61 Harald Åkermarks tidigare behandlade yttrande på hösten
1935 visar dock att motståndet mot relativt långsamma pansarfartyg icke
var totalt.
Från flera håll kom synpunkter på hur en lätt flotta kunde utformas. En
kärna av lätta kryssare var en lösning som förespråkades. Problemet med
denna var dock, att även den lätta kryssaren var en dyr fartygsklass. I maj
1937 beräknade Ericson att en 5 000-tonskryssare skulle kosta cirka 21
miljoner kr, eller motsvarande kostnaden för tre av flottans störstajagare
(Ehrenskiöld-typen). Om en sådan typ valdes skulle storleks- och kostnadsproblematiken, som nu hotade pansarfartygstanken, i hög grad
kvarstå. Ericson förordade därför en mycket snabb supetjagare på l 700
ton som starkaste enhet. Den skulle kosta ungefär dubbelt så mycket som
en Ehrenskiöld-jagare. Riktmärket var att de svenska jagarna, åtminstone
när de var överlägsna i antal, skulle kunna ta sig an lätta kryssare. 62
Principen för flottans artillerifartygspolitik ifrågasattes således inte;
man sökte alltjämt placera flottans kärna så högt upp i artillerifartygens
hierarki som möjligt. Genom att söka bevara en förmåga att strida mot
lätta kryssare ville man skapa osäkerhet hos angriparen om huruvida ett
invasionsföretag kunde säkras av sådana fartyg eller åtminstone framtvinga insats av många av dem. Det stod klart att denna politik fordrade
relativt stora och dyra fartyg, även om man tvingades avskriva tanken på
att föra svårt artilleri till sjöss.
En principiellt viktig fråga var, om flottan skulle låta politikerna ta del
av vilka alternativ till pansarfartygstanken som övervägdes. Den hade
med fackmännens rolluppfattning och val av politisk taktik att göra. I en
intern promemoria i maj 1937 skrev Ericson, att man borde överväga att
inte bara hålla alternativet en lätt flotta i beredskap, utan att även framlägga det i utredningen. Syftet skulle vara att visa att det prövats seriöst
och befunnits möjligt, men var avsevärt sämre än en flotta med pansarfartyg av utsjötyp. Ericson insåg risken att statsmakterna omedelbart
skulle ta fasta på det lätta alternativet, men menade att den kunde motverkas om detta presenterades i en hemlig bilaga. Oavsett om alternativet
framlades eller icke - Ericsons argumentering talade för det förstnämnda
- borde marinförvaltningen utarbeta för den lätta flottan aktuella fartygstyper, så att en beredskap i frågan fanns. 63
Ericsons tanke föranledde kommendörkapten Daniel Landquist, marinstabens operationsavdelning, att några dagar senare skriva ett kärvt
genmäle. Lägger man ett alternativt förslag om en lätt flotta "visar detta
blott, att man vacklar i sin åskådning om sjökrigets natur", skrev han.
Chefen för marinen måste i stället vara "lojal mot sig själv" genom att
framlägga det förslag "han innerst inne anser vara det riktigaste". Därigenom var CM "också lojal mot statsmakterna". "Politiserandet,
schackraodet och kohandeln må tillhöra statsmakternas sfärer; sådant
bör icke bölja inom de ansvariga myndigheterna själva". Marinen må
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vara "liten, svag och utan inflytande", fortsatte Landquist, men den hade
just därför "ingenting att förlora, snarare allt att vinna på att uppvisa en
bestämd och obruten åsikt: kravet på skepp med svåra kanoner". Att
"belackarna" ryckte på axlarna och talade om "ståndaktiga tennsoldater" och "Bourboner" borde man inte imponeras av - "huvudsaken är
att man utan vacklan framför en bestämd åsikt, som man själv tror på. Det
kan tänkas att ståndaktighet i elfte timmen ger framgång''. Om statsmakterna inte accepterade de framförda åsikterna "har man dock kvar det
goda samvetet". "En annan sak", avslutade han, är att vi även i sådant
fall måste visa "självfallen lojalitet mot statsmakterna i form av att på
bästa sätt detaljutforma deras riktlinjer - men det måste bli en senare
fråga" .64
Den av Croneborg tidigare och av Ericson nu framförda tanken att
typutredningen skulle,redovisa alternativa förslag innebar en redobogenhet att modifiera bilden av 1925 års pansarfartygsdoktrin som den enda
sakligt hållbara lösningen. I sin argumentation mot förslaget tillgrep
Landquist teorin om det rent militära tänkandet. Genom att tala om en
viss doktrin i termer av en "åskådning" om sjökrigets "natur" upphöjde
han den till en sanning med drag av oantastlighet. Han inte bara motsatte
sig att fackmännen skulle visa en beredskap att rätta sitt program efter
den politiska opinionen, utan beskrev även det politiska livet i tydligt
nedsättande ordalag; flottans män borde undvika att påverkas för mycket
av det genom att hålla sig till det sakliga och lyssna till "samvetet". Det
är klart, att denna rolluppfattning användes som en medicin mot vad
Landquist uppfattade som en alltför stor politisk lyhördhet, den användes
för att immunisera kolleger så att de - trots den politiska motvinden inte självmant inför politikerna skulle presentera och uppmuntra till diskussion om alternativ till de sjögående pansarfartygen.
de Champs anammade inte Ericsons tanke att lägga fram en lätt flotta
som ett andrahandsförslag. Av de allmänna skrivningarna i betänkandet
framgår dock, att den lätta utsjöflottan föredrogs framför en skärgårdsinriktad pansarfartygsflotta. Med sin rörlighet och snabbhet var den särskilt effektiv vid offensiva framstötar mot en fiendes sjöförbindelser och
sjöhandel samt vid skydd av egen sjöfart. Den tvingade angriparen till
omfattande skyddsåtgärder. Med en lätt flotta fick, vid anfall dagtid mot
en överskeppning, tonvikten läggas vid bombflyg och ubåtar (de sistnämnda kunde verka under dygnets alla timmar), medan ytfartygen kom
till sin rätt nattetid, då flygets förmåga var starkt reducerad. strategisk
samverkan mellan flygstridskrafter och den lätta flottan kunde alltså i viss
mån kompensera respektive systems svagheter. I många fall kunde emellertid en direkt (taktisk) samverkan inte uppnås, vilket var en betydande
svaghet. 65
Tio dagar efter typutredningens framläggande samlades ett femtontal
framträdande officerare till ett "hemligt sammanträde" på marinstaben.
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I syfte att söka styra vilka alternativ som skulle aktualiseras politiskt
diskuterade man även vilken reservstrategi som skulle väljas om de
Champs' pansarkryssare inte accepterades:
"Diskussionspunkter: skärgårdsflotta, lätt utsjöflotta och flotta med kustskepp.
Resultat: Typutredningens pansarkryssare är den minsta användbara typen av
artillerifartyg, sedan kommer ingenting och ingenting samt därefter superjagaren.
Sammanträdet mycket värdefullt genom att alla kompromissförslag utrensades .. " 66

Detta visar att det fanns en utbredd insikt om behovet av en reservstrategi, även om många föredrog att tillsvidare inte presentera den för politikerna i form av alternativa förslag. Mötet underströk också att man
föredrog en lätt sjögående flotta framför en skärgårdsflotta med pansarfartyg (den i citatet nämnda "supeljagaren" är den av Ericson diskuterade typen, se ovan). Däremot är det icke säkert att man så entydigt drog
den nedre gränsen för ett pansarfartyg vid pansarkryssaren, som Croneborgs uppteckning ger intryck av.66a

Sverige och 'kryssarsemestern'
Det ur utrikespolitisk synpunkt notabla med de Champs' förslag var, att
han förordade att Sverige ej skulle rätta sig efter den i 1936 års Londonavtal proklamerade 'kryssarsemestern'. Genom att en kanonkaliber inom
den förbjudna zonen valts hade den cirka 8 000 ton tunga pansarkryssaren
kunnat göras starkare än lätta kryssare men samtidigt så snabb att den
fick de av britterna så fruktade kryssaregenskaperna (snabbhet, rörlighet). Eftersom Sveriges position i förhandlingarna med London om flottavtalet redan under 1936 anpassats efter de Champs' önskemål stred hans
förslag inte mot denna. Likväl skulle det på flera sätt göras klart att
förslaget var kontroversiellt från utrikespolitisk synpunkt.
I förhandlingarna om flottavtalet överlämnade de nordiska länderna
sitt gemensamma förslag till den brittiska regeringen i januari 1937. 67 Som
framgått ovan, accepterades där tonnagegränsen 8 000 ton men inga begränsningar av antalet fartyg eller deras fart. Vidare förbehöll man sig
rätten att använda kanoner med 20,3-25,4 cm kaliber. I det brittiska
svaret framhölls att förslaget gav de nordiska länderna rätt att bygga ett
obegränsat antal kryssare inom den förbjudna zonen. Den brittiska bedömningen var dock att det egentligen inte var sådana fartyg de nordiska
länderna önskade. Det enklaste sättet att utesluta kryssar-alternativet var
att sätta en fartgräns, vilken kunde "go as high as 25 knots without
bringing the se vessels definite ly in to the cruiser class''. Därför gjorde den
brittiska regeringen en förnyad hemställan om att den svenska regeringen
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måtte överväga att acceptera en sådan begränsning. 68 Vid nya kontakter
i mars 1937 syntes dock London vara berett att acceptera det nordiska
förslaget, bara det gjordes klart att det antal nya pansarfartyg Sverige
ämnade anskaffa var starkt begränsat. 69
Dock var det under alla omständigheter klart att man på brittiskt håll
hade en stark önskan om att Sverige icke skulle välja en pansarkryssartyp. Att så var fallet underströks med all önskvärd tydlighet av en brittisk
rådgivning till den svenska flottan på sommaren 1937. Bakgrunden var att
den svenske marinattachen i London, Boldt-Christmas, ett drygt halvår
tidigare för typutredningens räkning vänt sig till amiralitetet i London
med ett antal frågor. Britterna hölls också informerade om den svenska
diskussionen och kände till den pansarkryssartyp, som övervägdes inom
typutredningen. Svaren lämnades i juli, när Holdt-Christmas sammanträffade med Captain Phillips, Director of Plans Division, och andra högt
uppsatta brittiska representanter. Synpunkterna hade sammanställts i ett
omfattande dokument, som hade gillats av "the Board" i amiralitetet och
även behandlats i Foreign Office, som inte haft något att invända mot
det.7o
I dokumentet, som spänner över ett brett fält av frågor från den politiska situationen i norra Europa till den svenska flottans sammansättning,
sammanfattas den brittiska uppfattningen i fråga om Sveriges val av pansarfartygstyp:
"The only apparent value to Sweden of the type of8 000 ton, 8,3"(=21 cm, min
anm., AB) guns, fast cruisers now contemplated by her Naval Staff appears to be
in their 'alliance-value'. For employment within the Baltic this value is small; as
raiders on ocean trade routes (e.g. in alliance with Germany against Great Britain)
their value would be greater, but it is not believed that Sweden's interests could
be served by such dangerous and distant employment of some of her most expensive ships. Such cruisers cannot have the protection necessary to stand up to
aircraft bombs, torpedoes or minesin the same way as can a coast defence ship
such as an improved Tre Kronor (det 1934 föreslagna fjärde Sverige-fartyget, min
anm., AB). She cannot fight it out with a German 'Pocket battleship' andisthus
far less suitable for defence of a con v o y than the slower bu t stronger coast defence
ship. Moreover the cost of such cruiser is very high."

Vidare föreslogs att den svenska flottans huvudstyrka skulle delas i två
grupper, vardera med två kustförsvarsfartyg som kärna. En borde förläggas i Stockholm och en i Karlskrona. Uppgiften var att skydda sjöhandeln samt försvara kusten mot invasionsförsök. 71
Det är i sig ett notabelt faktum att den brittiska stormakten i första hand
tolkade pansarkryssaren utifrån dess "alliansvärde" - begreppet återkom ju senare i typutredningens betänkande - och fann den särskilt
lämpad för en svensk-tysk kombination. Omvänt tedde sig starkare och
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långsammare svenska kustförsvarsfartyg gynnsammare ur brittisk synpunkt dels eftersom de inte kunde operera till havs, dels eftersom de i viss
mån hade styrka nog att hävda sig mot de tyska Deutschland-skeppen.
Typutredningen betraktade de brittiska synpunkterna som uttryck för
krass intressepolitik och inget man på svensk sida hade skäl att ta ad
notam. Det innebär samtidigt att man var medveten om att pansarkryssaren från Londons synpunkt syntes svara mot tyska snarare än brittiska
intressen i fall av en eventuell svensk övergång till allianspolitik. Angående britternas önskan att Sverige skulle välja långsammare skepp med
grövre bestyckning skrev Ericson: "Om vi äro på engelsk sida är det
förmånligt för dem, om vi kunna binda Deutschlandskepp. Om vi äro mot
England, då äro våra pansarkryssare obehagliga för dem!" Vidare konstaterade han att förslaget att den svenska flottan skulle grupperas vid två
skärgårdsområden speglade en brittisk önskan att frånta den förmågan till
offensiva operationer: "Detta avsnitt speglar oceanflottans syn på de små
marinerna! Eftersom sjöslag ej är tänkbart, så blir flottan uppdelad i
lokalstyrkor! Eller är det icke för att med alla medel vänja oss av med
vaJje offensiv tanke?!" 72
För typutredningen var det således inte fråga om att rätta sig efter de
brittiska synpunkterna. Tvärtorn sökte den aktivt förebygga att Storbritannien, genom det diplomatiska spelet kring London-avtalet, skulle frånta den friheten att föreslå ett snabbt pansarfartyg. 73 Typutredningens
betänkande i september 1937 visade att britternas ansträngningar att påverka det svenska typvalet så långt hade misslyckats. Paradoxalt nog
hade London-avtalets tonnagegräns i själva verket givit den svenska flottan skäl att utveckla pansarfartygstypen i just den riktning London ville
förebygga - mot en kryssartyp. Om det i stället varit möjligt att gå upp
till cirka l O 000 ton är det ju möjligt att de Charnps hållit fast vid en
enhetstyp med 25 eller 28 cm kanoner, och då accepterat en fart på cirka
25 knop.
Frågan om Sverige och 'kryssarsernestern' var dock ännu icke utagerad. En kritik snarlik den brittiska, ehuru inte direkt knuten till Londonavtalet, fördes nämligen nu fram i den svenska debatten. Med samtidigt
publicerade och bitvis identiska artiklar gick Social-Demokraten och den
kommunistiska N y Dag till ett våldsamt angrepp mot utredningen. Sarnrna dag som denna framlades presenterade tidningarna som en stor nyhet
en artikel av en dr Manfred Seil i det tyska krigsministeriets tidskrift,
Militärwissenschaftliche Rundschau. 74 Artikeln var emellertid flera månader garnrnal. 75 Dess nyhetsvärde nu betingades av att den var preludium i attacken mot typutredningen. När denna dagen därpå kommenterades hette det på Social-Demokratens löpsedel: "Sensationell svensk
flottplan. Tysklands önskemål om vårt försvar gå igen i svenske marinchefens förslag" .76
I Seils artikel framhölls att Sverige, vid ett krig mot Ryssland, måste
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eftersträva att utkämpa huvudstriden ute på Östersjöns öppna vatten. Ju
längre ut till sjöss Sverige kunde förlägga krigsskådeplatsen, desto bättre.
Varje bidrag Sverige kunde ge till upprättande av sjö- och luftherravälde
över Östersjön stärkte landets värde som bundsförvant. Förutsättningen
var att den svenska flottan och flygvapnet byggdes upp med inriktning på
strid i öppen sjö. I ett geopolitiskt resonemang förklarade Seil att den
"nordiska ödesgemenskapen" kallade Sverige att samla sina krafter till
den stora uppgift som förestod i en beslutsam uträtning åt öster. 77
I ljuset av Seils artikel pekade Social-Demokraten ut "tyska" inslag i
typutredningen. Under rubriken "offensiv pansarflotta" kritiserades de
Champs' strävan efter vad tidningen kallade en "högsjöflotta". Den sköt
in sig på begrepp som "maktfaktor" och "alliansvärde", vilka sades vara
ensidigt riktade mot Sovjetunionen. Kritiken implicerade att de Champs
sökte bygga flottan till en vänsterflygel i ett framtida tyskt krigståg österut. I Ny Dag framlades anklagelsen utan omsvep i en serie artiklar
riktade mot ''Hitlers beställda offensivflotta'' .78
Något belägg för att man från tyskt håll sökt påverka typutredningen
eller för att de Champs skurit till flottan med inriktning på en allians med
Tyskland presenterades aldrig. 79 Ingetjag har påträffat i det efterlämnade
materialet styrker heller att någotdera var fallet. 79a Det närgångna stormaktsintresse som kan dokumenteras kom från väster inte från söder.
Samtidigt har vi konstaterat, att allianstanken hade en plats i svenskt
marint tänkande (kapitel 2 och 3), och att visst intresse för ingående av
en allians med Sverige tidigare förmärkts på tysk sida (kapitel 2, not 16).
Men det saknas belägg för att typutredningens förslag skulle ha representerat något nytt i detta avseende, till exempel genom att direkt åsyfta
en övergång till allianspolitik. Det synes tvärtom väl förankrat i den
svenska marina traditionen. De av de Champs framförda tankarna om
operationer till sjöss med pansrade fartyg stod inte i något nödvändigt
samband med allianstanken, och hade accepterats av riksdagens majoritet 1927. Och en pansarkryssare hade ju förordats redan av marinberedningen 1921.
Att de Champs kända tysksympatier nu låg flottan i fatet är emellertid
uppenbart. Samtidigt - och det är ur principiell synpunkt viktigare - kan
man säga att en grund för misstänksamhet mot flottan skapades av det
faktum att det marina tänkandet inte var till fullo synkroniserat med
Sveriges utrikespolitiska målsättningar. Detta var som tydligast just i
fråga om flottans "alliansvärde". När de Champs använde detta begrepp
i utredningen anknöt han till en traditionell föreställning om att sjövapnet
var ett särskilt lämpat 'alliansföremål'. Den gick igen i bernadottesk
flottpolitik ännu på Karl XV:s tid, då majestätet ville ha åtminstone ett
par skepp, som kunde ingå i första linjen i en allierad flotta. 80 Flottans
särskilda alliansvärde framhölls även vid skilda tillfällen i den svenska
debatten efter sekelskiftet. 81 En internationell förebild kunde hämtas från
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tyskt marint tänkande, där "Biindnisfähigkeit" var ett nyckelbegrepp
under Tirpitz' era (1897-1916). 82 För att ytterligare understryka att föreställningen levde kvar även efter första världskriget kan nämnas, att
marinstabschefen i sina yttranden 1919 angående NF- anslutning förde ett
utförligt resonemang om den svenska flottans särskilda "värde ur allianssynpunkt'', vilket låg i att den kunde ställa försvarade baser till en allierad
stormakts förfogande. 83 Detta skulle naturligtvis underlätta denna makts
offensiva operationer i Östersjön.
Det kunde hävdas att ett sådant alliansvärde, genom att öka Sveriges
maktpolitiska betydelse, bättrade på landets möjligheter att bedriva neutralitetspolitik. Men därav följde inte nödvändigtvis att det var lämpligt
att offentligt diskutera detta förhållande, eller att flottan borde ges en
inriktning som prioriterade dess särskilda egenskaper som alliansinstrument. Det var dock vad de Champs ansåg, vilket, om vi för ett ögonblick
gör ett hopp fram i tiden, bekräftas av hans avskedsord då han den 31
mars 1939 lämnade befattningen som chef för marinen. Han framhöll att
flottan genom att ges ''offensiv kraft i förening med strategisk räckvidd''
blev en "vikt i politikens vågskål och en maktfaktor i riksledningens
hand", som gav förmåga att hävda neutraliteten, och fortsatte:
"Därmed skapas även en förbindelselänk, som är särskilt ägnad att åvägabringa
och vidmakthålla samarbetet med andra länder och dessas maktmedel, varigenom
vårt värde som maktfaktor i det utrikespolitiska spelet höjes. Fartygens fart är
härvid av största betydelse ... " 84

Att den rörliga, offensivt starka flottan borde prioriteras på grund av sin
särskilda betydelse i allianssammanhang förblev således en bärande tanke
för de Champs. Den rimmade illa med det antagande om svensk maktlöshet i det storpolitiska spelet, som låg bakom återtåget till en mera strikt
neutralitet under 30-talets senare del. 85 Det var just den av de Champs
önskade inriktningen av svensk flottpolitik som man på brittiskt håll
fruktade. Och när de Champs nedtecknade sin avskedshälsning stod det
också klart att de svenska politikerna inte satte alliansvärde i denna
mening som ett riktmärke för uppbyggnad av flottan. Nu ska vi dock inte
ytterligare gå händelserna i förväg. Framställningen återgår till den fortsatta behandlingen av flottfrågan efter typutredningens framläggande i
september 1937.

Thörnell-skeppen
I oktober förklarade regeringen att det av utredningen föreslagna byggnadsprogrammet "icke utan vidare" kunde godtas. Eftersom två Sverigefartyg skulle kvarstå en tid tillsammans med pansarkryssarna var det 137

åtminstone temporärt - fråga om en "icke oväsentlig utökning" av flottan. Regeringen överlämnade utredningen till chefen för försvarsstaben,
dåvarande generallöjtnant Olof Thörnell, för ett utlåtande. Därvid framhölls att inriktningen var att i stort sett bevara flottans slagkraft och
användbarhet "såsom den för närvarande är sammansatt", samt att ett
"väsentligt inflytande" måste ges åt de ekonomiska faktorerna. Med de
Champs' terminologi gav regeringen Thörnell i uppdrag att överväga en
utsjöflotta med pansarskepp och även en övergång, "helt eller delvis",
till en lätt utsjöflotta eller en skärgårdsflotta med pansarfartyg. 86
Därmed förlorade marinchefen de Champs initiativet i flottpolitiken.
Det övergick i stället till försvarsstaben, vars chef inte på något sätt var
bunden tilll925 års flottdoktrin. Samtidigt fick chefen för försvarsstabens
marinoperationsavdelning, kommendörkapten Helge Strömbäck, en viktig roll. Han var Thörnells närmaste man i utarbetandet av utlåtandet och
torde ha varit dess huvudförfattare. 87
I sitt den l mars 1938 framlagda utlåtande reviderade Thörnell marinchefens förslag så att det bättre svarade mot givna direktiv. Sverigedivisionen skulle i sin helhet ersättas av fyra pansarkryssare; tanken på
ytterligare en pansarfartygstyp förkastades. Som alternativ till typutredningens reviderade förslag uppställdes ett med fyra kustförsvarsfartyg (4
st. 25,4 cm kanoner, 20 knop, bättre skydd än pansarkryssaren). Denna
typ - i debatten kallad 'Thörnell-skeppet' - var enligt Thörnell inte ett
renodlat skärgårdsskepp av lokalstyrkekaraktär. Samtidigt motsvarade
det inte de inom de Champs' typutredning diskuterade minimikraven för
ett sjögående pansarfartyg (25 knop). Man kan betrakta 'Thörnell-skeppet' som ett mellanting mellan de två nämnda klasserna; det förutsattes
vara mera bundet till "basområdenas närhet" än pansarkryssaren. 88
I själva verket var den nya typen i sina grundvärden identisk med det
förslag marinförvaltningens chef Harald Åkermark framkastat internt i
oktober 1935. Och marinförvaltningen bistod direkt Thörnell med diverse
typskisser. I en skrivelse i december 1937 föreslog ämbetsverket, under
Akermarks ordförandeskap, en typ som med småjusteringar blev 'Thörnell-skeppet' .89 Ser man till upphovsmannen borde detta kanske rätteligen kallas 'Åkermark-skeppet'.
Enligt Thörnells utlåtande kunde de Champs' pansarkryssare godtas,
ehuru med viss tvekan på grund av det relativt svaga skyddet. Vid en
sammanvägning av de militära och ekonomiska faktorerna - kustförsvarsfartyget var avsevärt billigare än pansarkryssaren89a - framstod
emellertid kustförsvarsfartyget som den bättre lösningen. Den militära
utgångspunkten var att flottan i första hand skulle medverka vid förhindrande av fientliga företag mot Stockholms, Upplands och Blekinge skärgårdar samt av ett fientligt framträngande genom Ålands hav. Från synpunkten av sistnämnda uppgift framhölls det kraftigare kustförsvarsfartygets värde. Pansarkryssarens högre fart förklarades vara av mindre
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betydelse i dessa begränsade farvatten. 90 Uppgiften att hota en transportflotta utanför andra delar av Ostkusten söder om Ålands hav, vilken
pansarkryssaren löste bättre än kustförsvarsfartyget, tonades ned. Detsamma var fallet med flottans uppgifter vid Gotland. 91 Thörnell grep
således tillbaka på 1930 års försvarskommissions sjöförsvarsdoktrin, som
fick motivera att artilleriets kraft och skyddet prioriterades på bekostnad
av farten.
Thörnell omnämnde vidare att nybyggnad av tre moderna Sverigeskepp "skulle ur kraftsynpunkt innebära en fördelaktigare lösning" än de
båda andra alternativen. Kostnaden vore avsevärt lägre än för fyra pansarkryssare, men högre än för fyra kustförsvarsfartyg. En lösning med
endast tre enheter innebar dock en nackdel ur risksynpunkt, och typen
var egentligen onödigt kraftig eftersom man ändå inte kunde ta "avgörande strid" med nutida slagskepp. Dessutom anfördes ytterligare en i sig säkerligen tillräcklig - invändning, nämligen att typen beräknades till
9 700 ton. Den kunde således inte anskaffas under London-avtalets giltighetstid. Alternativet togs inte upp till egentlig prövning. 92
Thörnell övervägde också två förslag tilllätt flotta. Han fann dessa vara
dyrare än de behandlade lösningarna med pansarfartyg - att man valde
förhållandevis dyra kryssare som kärna var här en nyckelfråga - och
dessutom otillräckliga för att tvinga en angripare att riskera slagskepp för
att skydda ett företag mot Sverige. 93 Thörnell accepterade därmed den
svenska flottans traditionella maktfaktortanke. I så måtto var utlåtandet
en framgång för flottan. Det markerade att motståndet mot svårt sjöartilleri hade luckrats upp. Samtidigt ska vi komma ihåg att flottans förstahandsprioritering - att till vmje pris säkra förmågan att operera till
sjöss och därmed kunna bidra till hela kustens skydd - i alla fall tendentielit hotades av att pansarfartygstanken nu försköts i riktning mot
skärgårdsförsvaret. Mot de Champs' utsjötanke ställde Thörnell det kustnära sjöförsvaret, mot de Champs' inriktning på taktisk offensiv en högre
prioritering av taktisk defensiv, och mot de Champs' betoning av fart och
rörlighet en satsning på skydd och slagkraft. Helge Strömbäck förklarade
att farten sattes i sista hand därför att ''vi bygga för defensiv icke för
offensiv":
"Bildlikt talat skola vi invid egna kuster lägga oss i vägen för ett framträngningsförsök - icke jaga fatt en fiende ute på de större vidderna."

Strömbäck medgav att denna "rent defensiva" linje var "något motbjudande", men den framtvingades av att flottan stod "pressad av de ekonomiska hänsynen". Lösningen var ur "saklig synpunkt godtagbar",
endast därför att utgångspunkten var att "det är vi, som komma att
uppsökas av fienden, icke han av oss". Tanken var att den taktiska
offensiven helt skulle överlåtas åt de lätta fartygen. 94
I utlåtandet prövades också ett alternativ där pansarfartygen helt byt139

tes ut mot en utvidgning av kustartilleriet och eventuellt också av flygstridskrafterna. Uppfattningen att bombflyg kunde ersätta pansarfartygen
avvisades inte, men "tillräcklig erfarenhet" för att bedöma frågan ansågs
saknas. 95 ståndpunkten var att innovatörerna hade den huvudsakliga
bevisskyldigheten. För att revolutionera ett beprövat system krävdes
övertygande bevis, för att bevara det räckte det med osäkerhet. Denna
försiktiga hållning var i grunden densamma som vid denna tid låg bakom
stormakternas nya satsningar på byggande av slagskepp. Och mot en
kustartillerilösning invändes att Sverige ändå behövde det rörliga svåra
artilleri, som pansarfartygen erbjöd. 96
Sannolikt var ett centralt mål för Thörnell att helt enkelt på något sätt
bilägga den utdragna tvisten om pansarfartygen. När orosmolnen flockades kring Östersjön behövde försvaret arbetsro mer än någonsin. Den
skulle inte bli verklighet om flottans män kördes över, såsom skett i
försvarskommissionen. Ä ven om det i massmedia talades om de thörnellska "pråmarna" 97 och sattes frågetecken för en pansarflotta "som
inte kan möta en pansarflotta och är för långsam för att komma underlägsna motståndare in på livet" ,98 så märktes även här inställningen att
tvisten nu framför allt måste biläggas, oavsett vilken saklig skepsis man
kunde hysa mot Thörnells förslag. 99
Paradoxalt nog framträder förslagets kanske svagaste punktjust i ljuset
av denna önskan om handling och inte bara ord. Erfarenheterna från
första världskriget var ju att byggandet av F-båtarna tog så lång tid i
anspråk, att divisionen kunde tas i tjänst först när kriget var över sedan
flera år. Social-Demokraten skrev nu: "Man kan också räkna med att det
nuvarande utrikespolitiska lågtrycket antingen urladdat sig eller blivit
utjämnat långt innan" ett program med fyra kustförsvarsfartyg m.m.
hunnit genomföras till någon större del. 100 Det skulle visa sig att tidningen
blev sannspådd på den punkten.
Slutligen kan det noteras, att med Thörnells lösning bortföll den utrikespolitiska komplikationen. Kustförsvarsfartyget motsvarade till punkt
och pricka London-avtalets statuter. Sverige respekterade alltså 'kryssarsemestern'. Inte ens med den livligaste fantasi kunde man föreställa sig
att den svenska flottan med Thörnells uppläggning förberedde sig för att
jaga i lag med den tyska ute på de stora vidderna. Huruvida anpassning
till London-avtalet var ett direkt motiv i sammanhanget har jag icke
kunnat avgöra. Det hör dock till bilden, att utrikesminister Rickard Sandler visade ett påtagligt intresse för typutredningens resultat. 100a Samtidigt
som Sverige av principiella skäl icke accepterade diktat i fartfrågan i
avtalet, är det tänkbart att man fr'fm politiskt håll lät förstå att det var
lämpligt att respektera 'kryssarsemestern', eller att Thörnell på egen
hand gjorde en sådan bedömning. Denna faktor kan ha spelat en roll vid
sidan av de uppenbara ekonomiska skäl, som anfördes mot pansarkryssaren. Frågan må dock här lämnas öppen. 101
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I en proposition angående försvarsberedskapens stärkande, framlagd i
slutet av april 1938, förklarade regeringen att det genom de Champs'
utredning och Thörnells utlåtande framtagna beslutsunderlaget var tillfyllest. Det var emellertid för tidigt att lägga ett förslag i frågan. Först
krävdes en prövning av de olika alternativen och även av den uppkomna
frågan om "andra åtgärder", bl. a. i avseende på kustartilleriet. För att
man ändå inte skulle förlora tid i onödan föreslog regeringen att medel
skulle ställas till förfogande för ritnings- och konstruktionsarbeten i första
hand avseende kustförsvarsfartygeL Riksdagen beslutade i enlighet därmed i juni. Samtidigt uttalade den att undersökningarna även skulle avse
en i huvudsak likadan typ, men med något högre fart.
Ä ven om politikerna förklarade att de inte bundit sig vad gällde det
framtida beslutet i typfrågan, 102 etablerades de facto en inriktning. de
Champs' förslag lades till handlingarna och 'Thörnell-skeppet' framstod
som det enda pansrade artillerifartyg som kunde vara politiskt gångbart.

F lottans realpolitik
Utvecklingen efter 1936 års försvarsbeslut underströk att 1925 års pausarfartygsdoktrin inte längre kunde ligga till grund för ett politiskt beslut
om flottans materielfrågor. Den lösning av pansarfartygsfrågan som till
sist kom inom räckhåll var knuten till en annan doktrin. Förhoppningen
om ett långsiktigt, på 1925 års doktrin grundat tänkande i materielfrågorna, som 1927 års flottplan väckt, hade definitivt grusats. Både i 1930 års
försvarskommission och Thörnells förslag var det snarast en fråga om att
improvisera fram ett materielprogram. Det faktum att försvarskommissionens sjöförsvarsdoktrin år 1935 fick motivera en lätt flotta och år 1938
kustförsvarsfartyg visar att det under dessa år inte fanns någon genomtänkt bedömning av vilket alternativ till 1925 års program som borde
föredras. En viktig orsak till det var att flottan aldrig själv lade fram något
sådant alternativ.
Flottan höll inte fast vid de i och kring typutredningen diskuterade
gränserna för ett acceptabelt pansarfartyg. Det ovan nämnda hemliga
sammanträdet några dagar efter typutredningens framläggande synes ha
stärkt enigheten om pansarkryssaren och om att en lätt sjögående flotta
var bättre än en skärgårdsflotta. Croneborg skrev att mötet var värdefullt
"genom att försvarsstabskamraterna erhöllo moraliskt stöd i den press
för vilken de äro utsatta". 103 Helge Strömbäck, som var chef för försvarsstabens marinoperationsavdelning, var en av de närvarande på sammanträdet. En kort tid senare gav han likafullt efter för "pressen" och
övergav pansarkryssaren till förmån för kustförsvarsfartyget, vilket inte
motsvarade de diskuterade minimikraven för ett sjögående fartyg. För
Strömbäck var det en fråga om realpolitik. Det bästa fick inte vara ens det
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mediokras fiende, om intet annat stod att få. Hans överväganden framkommer i stolpar och manuskript till föredragningar i olika förtroliga
sammanhang:
"För mig såsom chefens för försvarsstaben närmaste medarbetare, klart att målet
för arbetet skulle vara att vinna ut det bästa tänkbara ur den givna situationen.
Dvs den politiska ledningens åsikt om vad flottan har för uppgifter. Tänjas ut. Men
den fasta grunden måste finnas för att få ersättningsbyggnadsfrågan slutförd. " 104

Strömbäck framhöll inför FFF att Thörnell skulle förorda kustartilleri och
flyg "om flottan stjälpte hans förslag". Kustförsvarsfartygen var "givetvis att betrakta som en nödlösning", men de var bättre än inga alls. 105
Skarp kritik framkom i föreningen, bl. a. att kustförsvarsfartygen dög som
lokalförsvar men ej i kustflottan. Likväl beslöt den uttala att "Med hänsyn till flottans nödläge böra t.v. alla åtgärder undvikas, som äro ägnade
att stjälpa chefens för försvarsstaben förslag." 106
Detta var den inriktning flottan kom att följa, samtidigt som man sökte
åstadkomma marginella förbättringar av 'Thörnell-skeppen'. Efter fortsatta utredningar beslutade regeringen i augusti 1938 att de nya fartygen
fick kosta 35 miljoner kr styck. Samtidigt kvarstod tonnagegränsen 8 000
ton. Inom de ramarna kunde kustförsvarsfartygen inte ges högre fart än
cirka 22 knop. 107 I september samma år skrev marinförvaltningens chef
Åkermark i en strängt förtrolig skrivelse till framträdande sjöofficerare att
regeringen med "mycket stor tvekan" gått upp till 35 miljoner kr - ett
"absolut sista bud", som flera inom regeringen "om ringaste orsak därtill
gives sannolikt vilja komma ifrån". Uppstod det diskussion eller strid "vilket i flottbyggnadsfrågor är detsamma" - kring kustförsvarsfartygen, skulle riksdagen få sitt "av många efterlängtade tillfälle att skjuta
upp frågan". Löstes den inte under orostillståndet i världen och en god
konjunktur kunde den inte lösas på många år. 108
l stort sett synes flottans män ha slutit upp bakom Thörnell-skeppen
inför offentligheten. Kritiken mot dem stannade internt. Marinchefen de
Champs själv hade dock svårt att acceptera denna realpolitik. I samband
med att uppgifter om kustförsvarsfartygen läckte ut i pressen i böljan av
februari 1938, förklarade han offentligt att typen inte motsvarade tidens
krav. Vidare uttryckte han förvåning över att inte ha blivit underrättad
om förslaget. 109 Inför FFF bekräftade Strömbäck att intet samarbete med
de Champs förekommit före indiskretionen i pressen, först då orienterades han. 110 Vid ett senare tillfälle markerade de Champs internt sin protest mot den vändning pansarfartygsfrågan tagit. 111
Grundfrågan var att de Champs icke var beredd att släppa 1925 års
pansarfartygsdoktrin, och därmed inte heller den inriktning på 'Big Ships'
som denna numera fordrade. Detta framgår även av hans ovan citerade
avskedshälsning till marinens personal i mars 1939. Vi ska strax se att han
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ingalunda var ensam om den ståndpunkten. På kort sikt tvingades flottan
av händelsernas gång att acceptera kustförsvarsfartygen. Men detta innebar icke att man överlag var överens om att den sjögående pansarflottan nu var ett avslutat kapitel för Sveriges del. Vissa officerare, som
Harald Åkermark, var beredda att dra den slutsatsen. Andra betraktade
'Thörnell-skeppen' som ett olyckligt mellanspel, som inte fick hindra
flottan att på längre sikt hålla fast vid 1925 års inriktning på en sjögående
pansarfartygsflotta.

Riksdagsbeslutet
I 1939 års statsverksproposition föreslog regeringen att byggande av två
kustförsvarsfartyg skulle inledas. Tanken var att ytterligare två skulle
följa i en andra omgång. 112 I maj biföll riksdagen förslaget under stor, men
icke total enighet. I första kammaren anmälde några ledamöter att de inte
kunde biträda förslaget eller var tveksamma, eftersom fartyg med så
begränsad kapacitet knappast var värda sitt pris. 113 I andra kammaren
motionerade socialdemokraten ElofLindberg för ytterligare utredning av
fartygens lämplighet, främst med hänsyn till motståndskraften mot flygbomber.
Enligt regeringens förslag skulle i övrigt inga nya fartyg beviljas, utan
medel endast anslås till tidigare påböijade nybyggnader. Högern yrkade
dock på anskaffning av ytterligare fyra motortorpedbåtar - 1938 hade
riksdagen redan beslutat om inköp av fyra för kustflottan. Förslaget sammanhängde med oro för pansarfartygens långa byggnadstid. Enligt försvarsminister Per Edvin Sköld var det emellertid inte lämpligt att ta nya
beslut i frågan innan erfarenheterna av de beslutade - men ännu ej
levererade - båtarna utvärderats. Marinförvaltningen intog samma
ståndpunkt. Sveriges ringa erfarenheter av motortorpedbåten ska naturligtvis sättas i samband med att debatten om flottbyggnadspolitiken under
hela mellankrigstiden i så hög grad rört pansarfartygsfrågan. En ny satsning på svårt artilleri blev nu Sveriges sista stora beslut på sjöförsvarets
område innan kriget bröt ut.
Skölds argumentation var förankrad i den traditionella synen på sjökrigets vapen. Mot invändningen att även kustförsvarsfartygen kunde
betecknas som "experimentfartyg" genmälde han att marinförvaltningen
konstruerat sådana fartyg under snart "två mansåldrar" och att den nya
typen framtagits i anslutning till "våra egna mer än 50-åriga erfarenheter". Samtidigt avfärdade han 1925 års doktrin och slog fast att det av
ekonomiska skäl var uteslutet för Sverige att bygga artillerifartyg, "som
skulle ha högre fart än stormakternas moderna slagskepp" Y 4 Sveriges
ambitioner att hävda sig på det svåra sjöartilleriets område var numera
starkt begränsade.
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Sverige var inte ensamt bland de nordiska länderna om att bevilja nya
pansarfartyg under mellankrigstiden. Enligt riksdagsbeslutet 1927 anskaffade Finland två stycken, vilka dock var av en mindre skärgårdstypY 5 I
Norge och Danmark lät sig dock statsmakterna inte bevekas att godkänna
nya pansarfartyg, vilket ska ses mot bakgrund av att de bägge länderna
var inriktade på neutralitetsvakt snarare än existensförs var. 115a

Visa ståndaktighet eller rationalisera svaghet
Till konsten att vara militär fackman hör att rätt kunna bedöma vilka
vapensystem som kan utvecklas på ett meningsfullt sätt inom aktuella
politiska ramar och vilka som inte kan det. Om Sverige av ekonomiska
eller andra skäl kan anskaffa ett system med dyra enheter endast genom
att göra stora avkall på kraven vad beträffar antal eller prestanda, kan det
ur militär synpunkt vara mera ändamålsenligt att i stället övergå till ett
system med billigare enheter, av vilka man kan anskaffa ett större antal
och av mera tillfredsställande kvalitet.
Frågan är hur flottan nu bedömde pansarfartygsfrågan från denna synpunkt. Vi har sett att den fart som flera aktörer 1937 ansåg vara den undre
gränsen - 25 knop - nu underskridits. Flottan måste tillsvidare räkna
med att vara utan sjögående pansarfartyg. Stig H: son Ericson, som i april
1939 blev chefför försvarsstabens marinoperationsavdelning, gjorde klart
att detta på kort sikt krävde en ny operativ inriktning, som var anpassad
efter materielen. Man måste inrikta sig på kustnära operationer med
pansarfartygen, medan lätta fartyg även kunde operera till sjöss. 116 Enligt
en stark opinion bland sjöofficerarna 1936-1937 borde man välja den
sjögående förmågan före det svåra artilleriet - om frågan ställdes så. Med
den utgångspunkten hade det nu varit möjligt att dra slutsatsen att man
måste rikta in sig på en övergång till en lätt flotta. Ä ven om flottan
accepterade de två första Thörnell-skeppen, som regeringen lade proposition om i januari 1939, behövde inte hela Thörnells program fullföljas.
De två skeppen kunde användas för lämpliga uppgifter, samtidigt som
fortsättningsvis lätta fartyg och därmed den sjögående inriktningen prioriterades. Fanns det då vid denna tid aktörer inom flottan som på detta
sätt rationaliserade misslyckandet i striden för sjögående pansarfartyg?
I sina memoarer uppger Stig H: son Ericson att han själv "tillsammans
med många yngre kamrater" efter framläggandet av de Champs' typutredning företrädde en "lättare flotta". Ericson anför även utdrag ur sina
dagboksanteckningar 1938-1939 för att styrka detta. Efter att Thörnells
förslag om anskaffning av fyra kustförsvarsfartyg offentliggjorts ska han
sålunda ha antecknat att detta var ''operativt odugligt och ett fruktansvärt
slöseri med pengar", och i dagboken dragit följande konsekvens: "min
privata linje är att ta två av dessa paddor nu och sätta dem i lokalstyrka
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när de är färdiga för att då gå på en verklig lätt utsjöflotta. Detta är en
skärgårdsflotta, säga vad de vill." Vidare uppges i memoarerna att Ericson och andra yngre kamrater på en konferens i juli 1938 enades om att
försöka få en förbättring till stånd av Thörnell-skeppen och i övrigt arbeta
för ny lätt materiel. 117 Ericsons uppgifter har i den vetenskapliga litteraturen uppfattats så, att det fanns en "ny skola" bland de svenska sjöofficerarna på 30-talet. 118 Min undersökning visar dock att det inte finns
grund för en sådan slutsats.
För att få en nyanserad och tillnärmelsevis korrekt bild av opinionen
inom flottan bör vi skilja mellan typutredningens tid (1936-1937) och
tiden efter det att Thörnells förslag såg dagens ljus i mars 1938. Som
framgått, var Ericson under det förstnämnda skedet en av de drivande för
att man skulle acceptera den lätta flottan som ett reservalternativ. Man
kan vidare säga, som Ericson gör i memoarerna, att han vid denna tid var
för en "lättare" flotta i den meningen att förstahandsalternativet - pansarkryssaren- var mindre grovt bestyckad än Sverige-typen (det är inte
säkert att Ericson med någon större övertygelse stod bakom den kraftigare typ de Champs också önskade). Men pansarkryssaren var likafullt
ett pansarfartyg med svårt artilleri. Någon lätt flotta var det således inte
fråga om.
I och med att Thörnelllade sitt förslag tog frågan en ny vändning. Ett
politiskt stöd för nybyggnad av pansarfartyg - om än "paddor" - var
kanske ändå inom räckhåll. Jag har inte funnit belägg för att en enda
sjöofficer under tiden april1938- augusti 1939 verkade för övergång till en
lätt flotta, än mindre för att en skola med ett dylikt program skulle ha
uppträtt. Memoarförfattaren Stig H:son Ericsons utdrag ur sin dagbok är
i ett viktigt avseende inte korrekt. Dagboksanteckningen från den 7 mars
1938 motsvarar det ovan citerade stycket- minus ordet "lätt", som lagts
till i efterhand vid återgivningen i memoarerna. I dagboken står således
att man borde sätta två Thörnell-skepp i lokalstyrka och sedan "gå på en
verklig utsjöflotta". Här avsågs en utsjöflotta med sjögående pansarfartyg - typutredningens förstahandsalternativ - och inte en lätt utsjöflotta,
vilket framgår av dagboken. Angående den i memoarerna nämnda sammankomsten i juli 1938 antecknade Ericson den 12juli samma år, att han
där skisserat ett program med två förbättrade Thörnell-skepp - 6 st. 25
cm kanoner i stället för 4 osv. - samt lätt materiel. 119 Det var här således
inte fråga om de marginella förbättringar, som flottan sökte få till stånd av
de två första Thörnell-skeppen, utan om en övergång efter dem till vad
som i realiteten var en ny, betydligt större pansarfartygstyp. Utan tvekan
eftersträvade Ericson också en satsning på den sjögående förmågan, dvs.
en farthöjning, vilket dokumenteras nedan. En vecka efter Ericsons anteckning om konferensen med yngre aktiva kamrater, dvs. den 19 juli
1938, skrev Croneborg i sin dagbok: "Ramel meddelar, att kommendörkaptenerna privat igångsatt ritaodet av ett nytt pansarskepp, som kan
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utökas till ett fartyg med 29 knops fart, men 12 000 ton. Detta skulle vara
resultatet av påtryckningar från kaptensklicken!" 120 Sannolikt ska den av
Bror Ramel för Croneborg omnämnda verksamheten sättas i samband
med de planer som Ericson och hans förtrogna smitt en vecka tidigare.
I vilket fall står det klart att Ericson i detta skede inte var den lätta
flottans man. Han ville tvärtom att flottan skulle gå i riktning mot 'Big
Ship'-tanken i nästa politiska utspel, vilket han inte var ensam om. För
ett antal aktörer var målsättningen att operera till sjöss med pansarfartyg
fortfarande vägledande för ageraodet på den politiska arenan, oaktat att
det tillsvidare saknades materiel för att tillämpa doktrinen operativt. De
visade ståndaktighet i motgångens stund, och ville samla flottan till en ny
rond i dragkampen om de sjögående pansarfartygen. Att denna materiel
sakmilitärt sett var den önskvärda synes inte ha ifrågasatts i den interna
debatten. Men alla wr inte övertygade om det kloka i att snart riva upp
en ny strid i frågan. Röster höjdes för att man tillsvidare borde acceptera
Thörnells program. Det var att acceptera ett annat reservalternativ än den
lätta flottan, men likväl en fråga om att rationalisera politisk svaghet.
Den l april 1939 tillträdde viceamiral Fabian Tamm som chef för marinen. Vid ungefår den tiden igångsattes eller förbereddes ett stort antal
utredningar, avsedda att lägga grund för ett beslut om flottans framtida
inriktning. Kommendörkapten Torsten Hagman, marinstabens operationsavdelning, spelade en viss samordnande roll i utredningsarbetet. I
direktiven framhölls att utredarna även kunde framföra personliga synpunkter och förslag. 121 I den följande undersökningen av hur åsikterna
bröts i flottans interna debatt under det första halvåret 1939 bygger jag på
påträffade delar av detta utredningsmaterial samt på FFF-protokoll.
I mars 1939 inledde Stig H: son Ericson, som sedan november föregående år arbetade vid försvarsstabens marinoperationsavdelning, en diskussion i FFF. Han fann läget gynnsamt för en strid för de större skepp
flottan egentligen ville ha. "Vi hava hittills legat på defensiven. Gå nu till
offensiv." Enligt Ericson var det oundvikligt att de två i regeringspropositionen föreslagna kustförsvarsfartygen byggdes. Samtidigt hade flottan nu "fått det andrum, som erfordras för att skapa de klara linjer, som
under alla dessa år saknats. Det gäller att snabbt utnyttja detta så att vi
i nästa omgång icke åter falla till föga." Medan Ericson 1936-1937 hade
visat öppenhet för att pröva olika alternativ, önskade han nu en disciplinerad strid för en linje: "Det händer alltför ofta att vitt skilda åsikter av
de sakkunniga och framför allt av olika toppar inom marinen stjälpa
möjligheterna att få fram något alls. Det gäller att få fram en enhetlig linje
och går det inte måste diktaturen tas till med chefen för marinen som
diktator.''
Bakom hans ord kan man ana grämelse över hur Åkermark och andra
övergivit marinchefen de Champs' förslag. Ericson konstaterade visser146

ligen att marinchefen hade förlorat initiativet i och inflytandet över pansarfartygsfrågan: ''Det är icke chefen för försvarsstaben som skall göra
flottprogrammen. Dit hade vi kommit sist på grund av - oförmåga? olyckliga omständigheter?" Men han kom inte till slutsatsen att detta var
en följd av de Champs' bristande förmåga att anpassa sig till politiska
realiteter. Tvärtom fann han, att den av flottan visade återhållsamheten
varit överdriven: "Programmen bör. .. under inga omständigheter vara
utopier. Dock skall man ingalunda draga sig för att kräva rejält. Den sista
tidens opinion har visat att det kanske icke varit omöjligt att få större
skepp med mindre försiktighet. Man måste vänja allmänheten vid en
fortsatt stegring av siffrorna".
Ericson tänkte sig en konfidentielllångtidsplan, gillad av marinchefen,
vilken skulle offentliggöras bit för bit i delprogram. De senare skulle så
långt möjligt anknytas till gällande beslut eller - när de gick utöver dessa
- noga förberedas genom opinionsbildning. Efter de två första kustförsvarsfartygen gällde det att få en större typ, med sex kanoner och högre
fart. Man måste därför verka mot en förlängning av London-traktaten och
för en utvidgning av flottans uppgifter "vid Åland-Gotland-västkusten".
"Speciellt bör västkusten utnyttjas. Sannolikt den lättaste vägen." Formuleringen speglar tydligt förhållandet att de i doktrinen definierade uppgifterna för flottan var politiska medel i konkurrensen om resurserna.
Ä ven på formuleringen av doktrinens principinnehåll lade Ericson politiska synpunkter. Programmets officiella delar skulle bygga på en efter
nutiden anpassad grund, framhöll han. "Vi kunna således icke tala om
'herraväldet till sjöss', den samlade flottans allena saliggörande etc. Vi
kunna möjligen tänka det. Utåt måste det heta att den delen av flottan
huvudsakligen har till uppgift att skydda ostkusten, den delen västkusten ... Då förstår man oss." (Min kursiv, AB) 122
Grunden för Ericsons resonemang var att han inte givit upp hoppet om
att vinna politikerna för sjögående pansarfartyg. Trots att han var starkt
kritisk till 'Thörnell-skeppet' - "paddan" -bidrog tydligen det politiska
stödet för det och det allmänt försvarsvänliga klimat som nu var rådande
till att blåsa under hans optimism om att det skulle löna sig att ta strid för
'Big Ship' -tanken. Om man inte kunde få de stora pansarskeppen, vilka
var det viktigaste kravet, ansåg Ericson att man hellre borde ta två kryssare än ytterligare två Thörnell-skepp, "i förhoppning att senare kunna gå
upp i storlek" . 123
·
I sitt bidrag till det av marinchefen initierade utredningsarbetet förklarade Ericson, helt i linje med det ovan sagda, att det gällde att vinna
chefen för försvarsstabens och statsmakternas stöd för den syn på flottans uppgifter som bl.a. de Champs' typutredning utvecklat. I stället för
att föreslå en radikal omformulering av 1936 års beslut skulle man gå fram
med en stegvis metod. 124 I en annan utredning konkretiserades 'Big Ship'tanken av kapten Erik af Klint, försvarsstaben. Han fann de militära
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behoven tala för att kustförsvarsfartygen i den andra omgången skulle
ersättas av en typ på 13 000 ton (6 st. 25 eller 4 st. 28 cm kanoner, 30
knop). Kostnaden beräknades till cirka 65 miljoner kr. 125
Den diskussion som följde på FFF-sammankomsten efter Ericsons
inledning gällde i hög grad hur behovet av en starkare flotta skulle kunna
motiveras. Ericsons förslag om ett större pansarskepp kommenterades
också. Några instämde. Andra kom med varningar, som i grunden gällde
den politiska lägesbedömningen och taktiken. Strömbäck sade att man för
närvarande inte borde "laborera" med olika pansarfartygstyper. Thörnell-skeppen räckte för att klara de ställda uppgifterna. Likväl borde ett
framtidsprogram förberedas. Utifrån behovet av att försvara Västkusten
och sjöfarten runt Skåne kunde man motivera en typ med 6 st. 28 cm
kanoner och 32 knops fart, som skulle "slå Deutschland". Men i stället
för att själv snart läg~a ett sådant förslag borde flottan låta folket och
riksdagen komma till insikt om behoven; för att hjälpa opinionen på
traven föreslog Strömbäck att äldre pansarfartyg, som nu var baserade i
Göteborg, skulle tas bort och behovet av nya fartyg sålunda understrykas. Henning Hammargren, marinattache i Rom, sade att om flottan gick
in för ett större pansarfartyg riskerade man att förlora stödet från chefen
för försvarsstaben. Därför var det bättre att stå fast vid Thörnell- skeppen
och samtidigt söka få flera lätta fartyg. Det gällde att hålla på "treenigheten" mellan chefen för marinen, chefen för försvarsstaben och regeringen. 126 Både Strömbäck och Hammargren synes ha gjort en betydligt
mindre optimistisk bedömning av det politiska läget än Ericson.
Ä ven Torsten Hagman, som i de nya utredningarna för marinchefen
ansvarade för frågan om ersättningsbyggnaden, framträdde i detta skede
med maningar till återhållsamhet och politisk lyhördhet. 127 sakmilitärt
sett förklarade även han sig vara anhängare av 'Big Ship'-tanken och
framhöll det av af Klint skisserade skeppet som det ''enda fullt riktiga". 128 Enligt principen snabbare än den starkare, starkare än den snabbare skulle sådana fartyg bli "teoretiskt sett oslagbara". 129 Hagmans
avgörande synpunkt var dock att flottan inte fick låsa sig vid ett sådant
alternativ, utan nu måste vissa större förmåga än tidigare att anpassa sig
till politiska realiteter. Han framhöll hur utomordentligt svag politisk
ställning pansarfartygen fortfarande hade, och lamenterade över det
svenska folkets "obotliga lust" till smärre fartyg och "motvilja" mot
större. de Champs må ha haft "hur rätt som helst", när han framlade
typutredningens förslag. Likafullt var det ett faktum att från det ögonblicket övergick ledningen av flottans viktigaste angelägenhet till försvarsstabschefen. Marinchefen de Champs hade aldrig lyckats återvinna
statsmakternas förtroende, "varken i ersättningsbyggnadsfrågan eller annat". För att inte Tamm skulle råka i samma belägenhet, gällde det att
finna ut vilka anslagsgränser som måste respekteras genom ett ''förtroendefullt förhandssamarbete mellan marinen samt regering och riksdag".
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Före och sannolikt inte heller efter 1940 års val kunde man inte få igenom
något mot socialdemokraternas vilja.
Med den utgångspunkten blev "måttfullhet" ett nyckelord för Hagman. Under nuvarande gynnsamma politiska konjunktur borde man inte
driva upp anslagsnivån så högt att den inte kunde hållas någon längre tid.
Krav fick inte heller drivas som skrämde statsmakterna eller gjorde dem
indignerade. "Måttfullhet" var alltså detsamma som politisk lyhördhet
och anpassbarheL Som motpol uppställde han "behovsprincipen", dvs.
att kräva vad flottan egentligen ansåg att den behövde. Den principen
kunde inte tillämpas rationellt med gällande försvarsordning och försvarsgrensavvägning. I stället för att först fastställa flottans uppgifter och
sedan, grundade därpå, kraven på dess sammansättning, måste flottan
därför utformas med den totala årskvoten som utgångspunkt. I och för sig
kunde befogad kritik riktas mot en sådan "bakväg", men:
"i ett land som vårt sättes dock i realiteten gränsen av de ekonomiska faktorerna,
och detta faktum måste man acceptera vare sig man vill eller ej. Politiken är det
möjligas konst, vilket även gäller för marinpolitiken. Vi befinna oss t.v. i samma
läge som Storbritannien i bötjan av 1930-talet, då man där måste säga sig att
'eftersom flottan inte rättas efter uppgifterna så måste uppgifterna rättas efter
flottan'.''

Med smärre uppjusteringar av Thörnells program kom Hagman fram till
en årskvot för ersättningsbyggandet på cirka 20 miljoner kr. Han bedömde att flottan i stort sett var låst till den nivån under en tioårsperiod, vilket
innebar att Thörnells program måste ligga fast i vad avsåg kustförsvarsfartygen. Inträdde avspänning i Europa skulle det t.o.m. bli svårt att få
igenom den andra gruppen av dessa. Vissa ökningar beträffande lätt
materiel var dock möjliga, vilket, enligt Hagman, var vad flottan i första
hand borde eftersträva. 130
Hagman, som var aktiv folkpartist, var ingalunda motståndare till att
flottan skulle försöka höja ramen, även om det för närvarande var "absolut utsiktslöst" att få starkare pansarfartyg än Thörnell-skeppen. 131
Men kärnan i hans argumentation var att flottan nu på allvar måste öppna
sig för möjligheten att den måste samla sig kring en ny doktrin, som tog
utgångspunkt i den materiel som stod att få. Först och främst gällde det
att genom ett öppnare och mera förtroendefullt samarbete med politikerna finna ut vilken ekonomisk ram som skulle tas som utgångspunkt för
flottans tänkande i materielfrågorna. 132
Erik af Klint och Ericson kritiserade Hagmans utredning i särskilda
yttranden. Tyvärr har dessa inte återfunnits. Men eftersom Hagman i sin
svarsskrivelse använde tekniken att citera ur Ericsons inlägg är det möjligt att ta del av ett fåtal skärvor av dess innehåll; Hagmans citeringskonst
ger ett trovärdigt intryck vid en jämförelse med det utförliga materialet
från Ericson i FFF:s handlingar. Den förres argumentering för ett för149

troendefullt förhandssamarbete med regering och riksdag för att fastställa
ramarna kritiserade Ericson, enligt Hagmans citat således, som "kohandel''. Maningarna till måttfullhet betraktade han som ''ideella fraser utan
betydelse i praktiken". Och han underströk att det var farligt att binda sig
vid en årskvot, "man måste begära fartyg, ej pengar till fartyg".
I sin replik liknade Hagman sina kritiker vid bourbonerna, som "ingenting lärt och ingenting glömt". "C'est magnifique, mais ce n'est pas la
guerre!", skrev han, varvid "guerre" avsåg vad som krävdes "för att
vinna förståelse för sjöförsvaret hos regering, riksdag och folk - en sak,
somjag i någon mån börjar begripa. Tyvärr endast 'böljar', det är mycket
kvar att lära för oss alla än!". Han vidhöll att årskvoten var en central
fråga, det gällde att få statsmakternas godkännande av en så hög sådan
som möjligt. Försvarsministern hade förklarat att ett långtidsprogram
med detaljerade kostnadsberäkningar var en förutsättning för att han
skulle kunna fortsätta att göra något för flottan.
Hagman varnade för att i ett sådant läge gå ut med "kategoriska ståndpunkter" och s.k. "oavvisliga krav". I samma mån som flottan blev för
dyr, skulle alternativa militära lösningar bli mera intressanta för politikerna. Alla "sakliga krav"- Hagman satte detta begrepp inom citationstecken- kunde omöjligen uppfyllas. Kostnaden skulle bli 40-50 miljoner
kr per år bara för ersättningsbyggnaden. Något sådant krävde en i grunden annorlunda försvarsordning. För att understryka att flottan visst
kunde anpassa sig till olika anslagsramar underströk Hagman att "de
'sakliga kraven' ha visat sig äga rätt stor konjunkturelasticitet" . 133
Den hagmanska ironin var riktad direkt mot teorin om det rent militära
tänkandet. Oaktat att det i flottans interna debatt talades om en ren
saklighet, 'fri' från politik osv., insåg Hagman att vapnet i realiteten hela
tiden hade format och förändrat sina krav utifrån växlande politiska förutsättningar. Innebörden av hans resonemang var att det inte fanns en
enda 'saklig' ståndpunkt, utan bara olika sätt att sammanjämka militär
och politisk rationalitet. Den av Hagman diskuterade "behovsprincipen"
hör till vad jag kallar den militära arenans rationalitet. Hagmans "måttfullhet" var hans bedömning av vad den politiska arenans rationalitet
fordrade. I likhet med vissa andra aktörer i den tidigare debatten drog
Hagman slutsatsen att flottans fel var att den för lite lyssnat till och rättat
sig efter de politiska signalerna. Genom att öppna sig för olika alternativ
och eftersträva ett mera konstruktivt samspel med politikerna skulle flottan skaffa sig säkrare kunskap om vilka politiska ramar den hade att utgå
ifrån. Sedan gällde det att tillämpa "behovsprincipen" så gott det gick.
Det är tydligt att Hagman uppfattade frågan om sjöofficerarnas rolluppfattning, deras attityd till politiken, som ett viktigt problem. Han
pläderade energiskt för att de skulle förändra sin syn på förhållandet
mellan 'sanningen' och politiken. Genom att kritisera Hagman för "kohandel" m.m. synes Ericson däremot i detta skede snarast ha varit be150

nägen att hämta ammunition från den teori om det rent militära tänkandet,
som i debatten 1936-1937 hade tagits i bruk mot de ståndpunkter han då
intog, nämligen bl. a. att typutredningen skulle överväga att även redovisa
ett alternativ med en lätt flotta.
Denna i omfång och syfte begränsade granskning av flottans interna
debatt under mellankrigstidens sista månader klargör att 'Big Ship '-tanken fortfarande hade en stark ställning. Att man inspirerades av de försvarsvänliga stämningarna och politikernas beredvillighet att generösare
än tidigare spendera medel på försvaret är uppenbart. Trots att 1925 års
inriktning på sjögående pansarfartyg numera inte var aktuell operativt,
eftersom den erforderliga materielen saknades, menade ett antal aktörer
att förutsättningarna mognat för att lägga doktrinen till grund för ett nytt
utspel på den politiska arenan. Varnande röster höjdes också, som manade till större politisk återhållsamhet. Precis som tidigare rörde de interna meningsbrytningarna inte så mycket de sakmilitära preferenserna
som bedömningen av vad det politiska läget medgav. Två årtiondens
misslyckade försök att vinna politikerna för sjögående pansarfartyg var
således inte nog för att flottan skulle kunna enas om att överge denna
inriktning.
Vilket program flottan hade enats kring i händelse av fortsatt fred ska
jag inte spekulera över. Nu kom kriget, innan man hunnit samla sig till ett
nytt utspel, 134 och förutsättningarna förändrades. På våren 1940 beslutade riksdagen att uppskjuta byggandet av de två beslutade kustförsvarsfartygen. Det anfördes att lätta fartyg borde ges förtur, eftersom de snabbare kunde tillföras flottan. 135 Pansarfartygsfrågan var fortfarande olöst
och sköts nu åt sidan. Två decenniers dragkamp mellan fackmän och
politiker hade inte resulterat i något tillskott till Sveriges försvarskraft.

slutsatser
Flottans debatt i pansarfartygsfrågan 1936-1939 präglades av en strävan
att bringa doktrin och materiel i bättre samklang. I vissa avseenden påminner det interna debattläget under dessa år om det som var rådande
1917-1919. Under båda skedena var det en utbredd uppfattning att den
senast byggda och mest avancerade svenska pansarfartygstypen - Fbåten eller Sverige-typen - inte längre motsvarade de vedertagna riktmärkena, samtidigt som det syntes minst sagt ovisst om det gick att få
politiskt stöd för ännu större fartyg. Konflikten mellan de militära behov,
som utgick från gällande doktrin, och de politiska begränsningarna upplevdes med andra ord som stark. Följden blev en intern debatt där alternativ till den sjögående pansarfartygsflottan ägnades betydande uppmärksamhet.
Att rätta flottans doktrin och materielprogram efter den politiska opi151

nionen, och av den anledningen överge inriktningen på att hota en angripare och dennes transportflotta med sjögående pansarfartyg, var detsamma som att rationalisera svaghet. Vi kanjämföra med den ryska unga
skolan, som rationaliserade den ryska stormaktens svaghet under de
första cirka 15 åren efter första världskriget, genom att överge den traditionella slagskeppsdoktrinen. 136 Vi har funnit, att den lätta sjögående
flottan ägnades rätt stor uppmärksamhet i den svenska flottans interna
debatt 1936-1937, men hela tiden bara som en politisk reservstrategi.
Och denna redovisades aldrig för politikerna i form av ett utarbetat förslag. En beredskap att så radikalt rationalisera svaghet fanns således, men
först ville man göra ett nytt försök att få sjögående pansarfartyg.
Genom att förorda anskaffning av två typer av pansarfartyg markerade
de Champs att han ville hålla fast vid de traditionella riktmärkena, och
blott göra begränsade.eftergifter i tillämpningen. Att en pansarkryssare
valdes inom den tonnagegräns som gällde för de Champs' förslag till
femårigt byggnadsprogram, innebar samtidigt att det svåra artilleriets
kaliber fick stryka på foten för farten och därmed den sjögående förmågan.
Framläggaodet av Thörnells förslag i mars 1938 synes ha inneburit en
vändpunkt i flottans interna debatt. Den lätta flottan miste sin aktualitet.
De aktörer som var benägna att visa en jämförelsevis stor politisk lyhördhet och anpassbarhet var nu i stället beredda att tillsvidare acceptera
Thörnells program, som vilade på den sjöförsvarsdoktrin som gillats av
1930 års försvarskommission och av riksdagen i 1936 års försvarsbeslut.
För den samlade kustflottan skulle det inte längre vara fråga om att i
någon betydande mån uppträda till sjöss. Att från flotthåll acceptera detta
var ett annat sätt att rationalisera politisk svaghet.
De aktörer som inte var beredda till en sådan reträtt önskade under
mellankrigstidens slutskede att flottan skulle göra vad den undvikit alltsedan frågan först aktualiserades före och under första världskriget: gå till
politikerna med ett förslag om anskaffning av 'Big Ships' - skepp avsevärt större än Sverige-typen. Samtidigt som även dessa aktörer var tvungna att acceptera att verksamheten på den militära arenan tillsvidare fick
en annan riktning, hade de inte uppgivit den sjögående pansarfartygsflottan som politiskt framtidsmål, och sökte nu stålsätta vapnet för den
strid som det skulle kräva. Detta var att visa ståndaktighet i politisk
motvind.
Det synes klart att London-avtalet om vissa gränser för sjörustningarna
var en faktor av betydelse när typutredningen stannade för en pansarkryssare. Återigen tvingades flottan diskutera typfrågan med utgångspunkt i en entydigt definierad ram, och det är fullt möjligt att en annan typ
valts om man haft friare händer. 137 Samtidigt finns det knappast något
som tyder på att riksdagens majoritet hade kunnat vinnas för ett pansarfartyg som var avsevärt större än Sverige-typen, även om en tonnage152

gräns inte varit aktuell. De ekonomiska invändningarna och rädslan för
att placera 'för många ägg i en korg' vägde mycket tungt under hela
undersökningsperioden. 138
Det frapperar vilken stark ställning pansarfartygstanken fortfarande
hade inom. flottan, trots alla svårigheter den hade mött. Oaktat flottans
nederlag 1935-1936 agerade, av påträffat material att döma, ingen sjöofficer, varken externt eller internt, entydigt och bestämt för att det nu var
dags att gå över till en lätt flotta. 139 Eftersom det arkivmaterial jag tagit
del av endast kan täcka en del av den förda diskussionen, måste denna
iakttagelse dock omges med tillbörliga reservationer. Men att någon riktning värd benämningen en ung eller en ny skola skulle ha funnits, utan att
det avsatt något spår i av mig granskat material, synes helt osannolikt.
Pansarfartygstankens seghet är ett fenomen som lockar till eftertanke.
Det kommer att behandlas under ett övergripande perspektiv i slutkapitlet.

153

6. EPILOG
Under de första två åren av det andra världskriget hävdade sig slagskeppen rätt väl i striderna till sjöss. Detta ska ses mot bakgrund av det enkla
faktum att Storbritannien hade ettjämfört med USA och Japan outvecklat
hangarfartygsvapen, och Italien och Tyskland inget alls. Dock hade en ny
tid böljat. Under kriget mellan de allierade och Japan i Stilla havet 19421945 utkämpades väldiga sjöslag där de stridande fartygen aldrig siktade
varandra och slagskeppen följaktligen inte fick tillfälle att ens använda
sina kanoner. stridshandlingarna utfördes av hangarfartygsburet flyg,
som överträffade fartygsartilleriets räckvidd flera gånger om och förmådde slå ut de största fartyg. Därmed var slagskeppen detroniserade som
världshavens härskare. De tidigare uppkomna hoten mot slagskeppen
från torpedbåtar och ubåtar hade kunnat mötas med motmedeL Men när
flygstridskrafterna satte sin prägel på sjökriget fanns inget motmedel i
världen som kunde bevara slagskeppens primat. 1 I själva verket bekräftade kriget att ett tronskifte redan ägt rum, om man ser till de två vapensystemens i samtiden realiserbara tekniska potential. Exakt när det
inträffade kan man naturligtvis inte avgöra. Kanske var det i böljan av
30-talet, som Peter Padfield förmodar. 2
När stormakterna gick in i det andra världskriget trodde de alltså att
slagskeppens dominans på haven var obruten. När krigshandlingarna
upphörde visste de att hangarfartygen var den nya tidens 'capita} shi ps'.
Redan under krigets senare del hade USA och Storbritannien omprioriterat i fartygsanskaffningen till hangarfartygens förmån. Ett antal planerade slagskeppsbyggen inställdes. 3
Att ett klart mönster kan urskiljas i efterhand får dock inte förleda till
en förenklad bild av hur verkligheten tedde sig för samtiden. Krigserfarenheter kan alltid tolkas på olika sätt beroende på vilka händelser man
uppfattar som mest signifikanta. Och att slagskeppens betydelse uppenbart minskade innebar inte att de blev oanvändbara. Tvärtom gjorde de
alltfort viktiga insatser såväl i många sjöslag som i t.ex. strandbekämpning.4 Under hela kriget och antagligen ännu en tid höll 'BattleshipAdmirals' och vissa andra auktoriteter fast vid någon form av slagskeppstanke. Först efter det andra världskriget klarnade det slutligt att slagskeppen inte bara förlorat rollen som 'capital ships', utan även var
föråldrade i den meningen att ingen makt fann det värt att över huvudtaget
nybygga dem. 5
Den tongivande internationella marinexpertisens värdering av sjökrigets vapen fram till 1939 och en tid därefter är sålunda ett exempel på en
felaktig professionell bedömning. Att experterna 'fick fel' innebär dock
inte nödvändigtvis att de handlade oförnuftigt, när de före kriget höll fast
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vid att betrakta slagskeppen som sjömaktens kärna. Deras handlande ska
inte bedömas med efterklokheten som norm, utan med hänsyn till kunskapens dåvarande ståndpunkt. Man bör också erinra sig, att även om
slagskeppens kritiker under mellankrigstiden i någon mening 'fick rätt',
hade de inte nödvändigtvis rätt med avseende på det aktuella läget, och
även deras prognoser kan ha rymt viktiga fel. 6
Hursomhelst kvarstår faktum. Den sjömilitära traditionalismen, vilken
präglade även de svenska sjöofficerarnas professionella tänkande under
hela 30-talet, skulle komma att i viktiga stycken undergrävas av det andra
världskrigets erfarenheter. För oceanflottorna blev hangarfartyget ett alternativ. Men i ett innanhav som Östersjön innebar flygets växande kapacitet att landbaserade vapen ökade i betydelse jämfört med sjö burna.
För den svenska flottan innebar -detta ett hot mot dess ställning och
betydelse i det sv.enska försvaret.
I ett större perspektiv kan vi konstatera, att förutsättningarna för sjökriget har ändrats radikalt under innevarande sekel genom en rad tekniska
revolutioner: flygvapnet, radarn, atomvapnet och raket- och robottekniken. Efter det andra världskriget har tanken att bygga en småstats sjöförsvar i ett innanhav på stora artillerifartyg definitivt kommit att betraktas som föråldrad. Den svenska flottans tillkortakommande under mellankrigstiden var således inte bara att den misslyckades med att hitta ett
program för uppbyggnad av vapnet, som tedde sig ändamålsenligt med
hänsyn till den politiska opinionen och de disponibla resurserna. Den
felbedömde också trenden i den militärtekniska utvecklingen. En tid av
svåra omprövningar förestod.
Det är en lovande forskningsuppgift att studera hur sjöofficerarnas
tänkande i pansarfartygsfrågan utvecklades under och efter det andra
världskriget. Vi vet att en opinion för pansarfartyg ungefår dubbelt så
stora som Sverige-typen - verkliga 'Big Ships' -gjorde sig gällande en
tid under kriget. 7 Kanske hoppades man att de politiska hindren för en
sådan lösning nu kunde röjas undan. "Strunta i politiken och parlamentarikerna", sade en officer i FFF, och fortsatte: "Låt oss äntligen framlägga ett förslag som vi själva verkligen tro på. Låt ej bönderna bestämma
över strategi och teknik.' ' 8 Men i Sverige var och förblev frågan om hur
stora artillerifartyg skulle utformas genomsyrad av politik. Två år efter
krigsutbrottet beviljade riksdagen byggande av kryssarna Tre Kronor och
Göta Lejon. Politiska omständigheter och motiv förknippade med det
andra världskriget synes ha avgjort typvalet. 9 Dessa mycket stora och
dyrbara fartyg representerade inte en ny, över tid fungerande lösning av
den svenska flottans problem, utan var snarare en parentes mellan pansarfartygens och den moderna lätta flottans epok.
Med utgångspunkt i nämnda två kryssare böljade flottan utforma nya
riktlinjer för sitt uppträdande, som också innebar steg i riktning mot en ny
syn på sjökrigets vapen. Flygstridskrafterna måste ges en mer "framträ-

155

dande plats" i vårt sjöförsvar än tidigare, hette det i en av Helge Strömbäck 1942 framlagd utredning. Samtidigt förutsattes att ytfartygens operationer med hänsyn till hotet från luften "alltmer" skulle komma att
förskjutas till "dygnets mörka del" . 10
Pansarfartygstanken var på retur, men till en böljan omformulerades
den snarare än övergavs. Önskemålet om svårt sjöartilleri fanns kvar
inom den svenska flottan under och efter det andra världskriget, för vissa
aktörer kanske mest formellt, som ett sätt att bevara en viss kontinuitet
i uppfattningen, men för andra antagligen som ett krav att ta politisk strid
för. Till sist måste det svåra sjöartilleriet dock helt överges. Flottan
ställde sig uppgiften att hitta ett vapen som i görligaste mån kunde fylla
ut det tomrum som uppstod.
Är "inte det traditionella typgalleriet med sina djupaste rötter ända ned
i segelfartygsepoken moget för radikala förändringar?", frågade Torsten
Hagman redan 1946. Han tyckte sig förnimma "en bestämd känsla av att
något genomgripande, något övertygande nytt måste skapas" . 11 Men
vad? Hagman insåg att den frågan var långt svårare att besvara än den var
att framställa.
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7. SLUTSATSER OCH UTBLICKAR
Med denna studie har jag sökt rekonstruera ett historiskt skeende, som
kan användas för att belysa ett generellt tema: de professionella experternas förhållande till politiken. 1 I detta avslutande kapitel ska jag sammanfatta undersökningens empiriska resultat. Dessa tas därefter till utgångspunkt för reflektioner över expertrollen. I samband därmed förs
även visst nytt empiriskt material in i framställningen.

Flottan och pansarfartygsfrågan under
mellankrigstiden - en sammanfattning1"
Den efter sekelskiftet gällande svenska pansarfartygsdoktrinen hade formulerats utifrån flottans uppgift att skydda kusten mot invasion. Doktrinen var inriktad på att sjöförsvaret skulle vara så starkt att en angripande stormakt tvingades riskera slagskepp för att skydda sin invasionsflotta. Försvarets krigsavhållande förmåga skulle på det sättet höjas.
Inriktningen fordrade att flottan hade en kärna av sjögående pansarfartyg
utrustade med svårt artilleri. Närmare bestämt önskade flottan att dessa
skulle vara starkare än lätta kryssare och samtidigt snabbare än slagskeppen, vilka ju kunde antas vara starkare. Det var också ett riktmärke
att pansarfartygen skulle kunna hävda sig vid träffningar med slagskepp,
vilket krävde en huvudbestyckning av ungefär likvärdig kaliber samt gott
skydd. Genom de sjögående pansarfartygen skulle den svenska flottan bli
en maktfaktor av betydelse.
Doktrinens kännemärke vad beträffar kraven på materielen var alltså
att den förutsatte jämförbarhet mellan de svenska pansarfartygen och
slagskeppen i viktiga avseenden. När slagskeppen utvecklades kvalitativt
måste de svenska pansarfartygen följa med, vilket var liktydigt med en
storleks- och kostnadsökning. Under de två årtiondena efter sekelskiftet
förbättrades slagskeppen i en hektisk rustningskapplöpning. Med F-typen
- med ett deplacement på omkring 7 000 ton - gjorde Sverige före första
världskriget en allvarlig ansträngning att följa med i denna dåtidens tekniskt och kostnadsmässigt mest krävande militära tävlan. Riksdagen beviljade 1912 och 1914 anskaffning av inalles tre fartyg av denna typ. Men
bara några år efter att förslaget F presenterats 1909 kunde man konstatera
att det egentligen behövdes ytterligare en betydande storleksökning. I ett
läge när redan F-båtsprogrammet var starkt omstritt tedde det sig dock
orimligt för flottan att ytterligare trappa upp kraven. Man tog knappast
denna eventualitet under allvarligt övervägande.
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Det dilemma som var skönjbart redan före det första världskriget fortsatte att förvärras. I takt med att slagskeppen utvecklades, och därmed
också kraven på de svenska pansarfartygen, blev det allt svårare att hålla
fast vid doktrinen och samtidigt vinna politikernas stöd. Åren kring det
första världskrigets slut var det en utbredd uppfattning inom flottan och
dess ledning att Sverige-typen blivit otidsenlig. Samtidigt ansåg man av
politiska skäl det tillsvidare vara uteslutet att kräva de 'Big Ships', fartyg
avsevärt större än F-båten, som nu egentligen behövdes. I den interna
debatten övervägdes alternativet en lätt flotta, dvs. en flotta utan svårt
artilleri. Det betraktades inte som självklart att det skulle gå att skapa
politiska förutsättningar för att även framgent ge flottan en kärna av
tidsenliga pansarfartyg.
I den första auktoritativa doktrinredovisningen efter kriget förordade
marinberedningen 1921 en övergång i nybyggnadsprogrammet till en pansarkryssartyp. Det var fråga om en viss sänkning av den militära ambitionsnivån. Man uppgav tanken på jämförbarhet med slagskeppen beträffande huvudbestyckningens kaliber och därmed förmågan att hävda
sig i träffningar med slagskepp. I gengäld kunde den nya typen ges en
tidsenlig fart, och samtidigt göras något billigare än F-båten. Pansarkryssaren skulle vara tillräckligt snabb för att även i en modern stridsmiljö
kunna operera till sjöss mot en fientlig invasionsflotta, och samtidigt vara
starkare än lätta kryssare. För att en sådan förnyelse av den svenska
pansarfartygsflottan skulle vara militärt meningsfull fordrades att en ny
division sattes upp vid sidan av Sverige-divisionen; marinberedningen
yrkade därför på anskaffning av tre pansarkryssare. De totala kostnaderna för detta låg emellertid vida över vad politikerna i dåvarande försvarspolitiska situation visade sig vara beredda att betala. Flottans försök
att förnya den svenska pansarfartygspolitiken misslyckades.
Någon möjlighet att under överskådlig tid bygga svenska pansarfartyg,
som rättades efter en modern, internationell standard, fanns alltså inte.
Flottan måste tillsvidare väsentligen lita till den ärvda materielen. Men
ändå var inte alla vägar till nya pansarfartyg stängda. Tack vare Tysklands och Rysslands sammanbrott var den svenska flottans och inte minst
de tre Sverige-fartygens relativa ställning i Östersjön långt bättre än man
tidigare räknat med. Om man nöjde sig med ett rent Östersjöperspektiv
kunde Sverige-typen åter förklaras vara tidsenlig. Därmed blev det möjligt att uppta den i ett nybyggnadsprogram inriktat på en begränsad förstärkning av den befintliga Sverige-divisionen. Ett sådant program kunde
göras långt billigare än marinberedningens förslag. Efter den misslyckade
utredningen växte denna nya inriktning fram inom flottan. I 1925 års
flottkommitte redovisades den som vapnets program. Samtidigt lanserades en ambitiös operativ doktrin, inriktad på att till fullo dra fördel av den
ryska flottans svaghetstillstånd. Tanken var att den svenska flottan skulle
slå till mot en angripare genom koncentrerade framstötar ut till sjöss.Kris158

tecknen i flottans pansarfartygspolitik doldes bakom den gynnsamma
maktkonjunkturen i Östersjöområdet.
Med tanke på pansarfartygens långa livstid var det emellertid problematiskt att det nya fartyget motiverades med utgångspunkt i ett sjömilitärt
läge, som inte alls återspeglade Östersjöstaternas potentiella rustningsförmåga. Under alla omständigheter förutsatte förslaget att ett beslut om
nybyggnad snarast skulle fattas. Men riksdagens ställningstagande 1927
innebar endast ett preliminärt och icke bindande ja till det fjärde Sverigefartyget. Det definitiva beslutet uppsköts i fem år. Samtidigt accepterade
riksdagen flottans inriktning på operationer till sjöss med kustflottan samt
den maktfaktortanke som baserades på pansarfartygen. Politikerna ställde sig med andra ord bakom flottans riktlinjer för de existerande styrkornas användande, men var ännu inte övertygade om riktigheten i att
investera i nya paRsarfartyg. Pansarfartygsdoktrinen hade ännu inte bestått det avgörande provet i konkurrensen om resurser på den politiska
arenan.
Redan året efter riksdagens beslut om flottplanen beviljade den tyska
riksdagen medel för anskaffning av pansarfartyg som var både snabbare
och starkare än Sverige-typen. Det var det första tecknet på att Sverigefartygens oväntade indiansommar efter första världskriget gick mot sitt
slut. Vid samma tid bötjade man på allvar uppmärksamma flygvapnets
hot mot övervattensfartygen i den svenska försvarsdebatten. Från militär
synpunkt fanns nu starka skäl att betrakta satsningen på det 'fjärde'
Sverige-fartyget som ett misslyckande. Inom flottans ledning konstaterades att militära skäl talade för att Sverige borde använda den ekonomiska totalram man räknat med 1927 till att inleda uppbyggnaden av en
ny, tidsenlig pansarfartygsdivision. Men av politiska skäl bedömde man
det vara lämpligt att hålla fast vid det preliminärt antagna tioårsprogrammet med det 'fjärde' Sverige-fartyget. Flottan valde att bortse ifrån att
detta inte längre motsvarade riktmärket 'snabbare än den starkare', vilket
varit den anförda normen vid utarbetandet av flottplanen.
Detta var ett försök att rädda resurser, som preliminärt utlovats till
flottan. Resultatet blev dock att politikerna helt sonika lade den senare
delen av 1927 års flottplan till handlingarna och - i 1936 års försvarsbeslut
- drog tillbaka det tidigare uttalade principiella stödet för pansarfartygsdoktrinen. Samtidigt som flottans program allt sämre svarade mot den
militära rationalitetens krav visade det sig också föga ändamålsenligt från
politisk synpunkt.
Under 30-talets senare del var rustningssituationen i Östersjöområdet
på väg upp mot en nivå, som kunde jämföras med den internationella.
Därmed stod flottan åter inför det dilemma som dominerat dess diskussion 1917-1921: den vedertagna doktrinen fordrade 'Big Ships', men det
var minst sagt tveksamt om flottans ställning i konkurrensen om resurser
skulle gagnas av ett förslag i den riktningen. I kapitel5 fann vi att det inom
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vapnet verkligen fanns stämningar för att 'Big Ship' -tanken nu för första
gången skulle prövas i ett politiskt utspel. Andra officerare visade en
öppenhet för att man måste rätta sina krav efter den politiska opinionen,
som ju var mycket skeptisk till investeringar i sjögående pansarfartyg. I
sjöofficerarnas förtroliga diskussioner övervägdes hur en lätt flotta kunde
utformas om en sådan måste tillgripas som reservlösning.
I sin typutredning 1936-1937 hade marinchefen de Champs inte fria
händer att välja den lösning han ansåg vara bäst från militär synpunkt. I
samband med förhandlingar med Storbritannien om en svensk anslutning
till 1936 års Londonavtal beslutade nämligen den svenska regeringen att
nya svenska pansarfartyg icke fick överskrida gränsen 8 000 ton. de
Champs stannade för förslaget att tre pansarkryssare skulle byggas och
återvände därmed till marinberedningens lösning. Samtidigt föreslog han
att två Sverige-fartyg skulle behållas i kustflottan intill dess att också en
större pansarfartygstyp kunde anskaffas.
Marinchefens riktmärke var att hålla fast vidjämförbarheten med slagskepp beträffande farten och i betydande mån även i fråga om det grova
artilleriets kaliber. Sverige skulle även framgent kunna sätta in sjögående
pansarfartyg i attackerna mot en angripares invasionsflotta. Utspelet resulterade dock i att de Champs förlorade initiativet i nybyggnadsfrågan.
I stället fick chefen för försvarsstaben och marinförvaltningens chef,
Harald Åkermark, ett stort inflytande över den lösning, som riksdagen till
sist accepterade. Nu valdes en billigare pansarfartygstyp med reducerad
fart och därmed ringa sjögående förmåga. Principen om jämförbarhet med
slagskepp uppgavs i alla avseenden. Typen motsvarade inte de minimikrav på ett pansarfartyg, som diskuterats inom och kring typutredningen
1937. Enligt den av flera aktörer då förordade militära preferensskalan
borde man nu ha krävt en övergång till en lätt flotta. Men i stort sett alla
aktörer i flottan bedömde nu att de politiska realiteterna krävde ett annat
handlande och ställde sig bakom att åtminstone två av de s.k. kustförsvarsfartygen byggdes. Den hårda kritiken mot typen hölls inom vapnet.
Det stod nu klart att flottan måste utveckla en ny operativ doktrin. Den
gällande doktrinen var inte längre användbar på den militära arenan,
eftersom den nödvändiga materielen saknades. Men i den interna debatten hade doktrinen fortfarande stöd. Framträdande aktörer förordade att
man borde hålla fast vid den som riktlinje för agerandet på den politiska
arenan, och sålunda söka skapa stÖd för 'Big Ship'-tanken. Även den
motsatta inriktningen- att flottan nu framför allt måste eftersträva större
politisk realism och anpassbarhet i sin materielpolitik - hade sina anhängare. Något nytt program hann vapnet dock inte lägga fram innan
andra världskriget kom och förutsättningarna förändrades. Kriget gjorde
också att riksdagen bedömde det vara olämpligt att sätta igång de tidskrävande arbetena med de två kustförsvarsfartygen. Annan försvarsmateriel gavs förtur. Samma internationella kris, som hade skapat förutsätt160

ningar för att riksdagen skulle bevilja nybyggnad av pansarfartyg, utvecklades till ett hinder för beslutets verkställande.
Vid en tillbakablick framstår mellankrigstiden som en brytningstid i
den moderna svenska örlogsflottans historia. Byggandet av pansarfartyg
upphörde. Därmed bröts också pansarfartygserans trend att de viktigaste
övervattensfartygen gjordes allt större. Efter det andra världskriget har
de fartyg som bildat kärnan av övervattensfartygen blivit allt mindre. En
tid var jagare de största enheterna. Numera betraktas även de som för
stora. De viktigaste övervattensfartygen i dagens lätta svenska flotta är
mycket småjämförda med gårdagens pansarbjässar, men har ändå betydande slagkraft tack vare moderna robotar. Från synpunkten av övervattensfartygens storlek kan således den svenska flottans moderna historia delas in i två faser, med kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon som
ett mellanspel.
Diagram l. Flottans viktigaste övervattensfartyg i olika skeden, exem-
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sakområden som försvaret, med flera specialiserade organisationer
med var sitt revir, präglas ibland av relativ stabilitet och ibland av relativ
instabilitet. Under stabila skeden är revirgränserna inom området jämförelsevis oföränderliga över tid. Ä ven om organisationer, som känner sig
som 'förlorare', önskar förändringar finns i praktiken mycket små möjligheter att åstadkomma sådana. Under instabila skeden råder turbulens.
Revirgränser, uppgifts- och resursfördelning, upplevs inte som självklara
av politikerna. Stora strukturförändringar äger rum. Mellankrigstiden,
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när pansarlartygspolitiken körde fast och grunden till ett starkt svenskt
flygvapen samtidigt Iades, 3 inledde ett sådant instabilt skede i vad avser
organiseringen av periferiförsvarets första, framskjutna linje. Under det
första decenniet efter flygvapnets tillkomst i enlighet med 1925 års försvarsbeslut var marinen, inom vilken flottan hela tiden varit den klart
dominerande vapengrenen, ännu mångdubbelt större än den nya konkurrenten. I 1936 års försvarsbeslut genomfördes så en kraftig förskjutning
till flygvapnets förmån. Det var dock bara början på en omfördelning,
som upphörde först en tid efter det andra världskriget. I det nya relativt
stabila läget, som varit i stort sett oförändrat under de senaste årtiondena,
får marinen cirka 15 procent av försvarsanslagen medan flygvapnet får
dubbelt så mycket - drygt 30 procent. 4
Pansarlartygseran var sålunda den moderna svenska flottans 'storhetstid' genom att det då var den som bar upp den första linjen i kustens
försvar. Luckan efter den tunga flottan har i realiteten till stor del kommit
att fyllas av flygvapnet, som under den lätta flottans epok övertagit huvudrollen i det framskjutna försvaret. 5

Sjöofficerarnas preferenser
FFF-protokollen erbjuder en sällsynt möjlighet att kontinuerligt följa en
förtrolig fackmannadebatt under lång tid: Om man använder protokollen
som en mätare av sjöofficerarnas tänkande, 5a finner man att deras sakmilitära värderingar var i stort sett konstanta under den studerade tiden,
medan bedömningen av den politiska verkligheten i pansarlartygsfrågan
var den dynamiska faktorn. Visserligen är det ett notabelt faktum, att
flottans ledning under intryck av enarenheterna från första världskriget
under några år övergav teorin att artilleriet var sjökrigets huvudvapen.
Torpedvapnets effektivitet och inte minst ubåtarnas insatser hade gjort
ett djupt intryck. Men några år efter kriget togs den traditionella teorin
åter till heders och man höll sedan orubbligt fast vid den under återstoden
av mellankrigstiden. Bedömningen var att de pansrade artillerifartygen
kunde hitta motmedel mot det växande hotet från flygvapnet och fortsätta
att spela rollen som flottans kärna. Från sakmilitär synpunkt önskade
sjöofficerarna således hela tiden fartyg, som var placerade så högt upp i
artillerifartygens hierarki som möjligt: hellre pansalfartyg med svåra kanoner än lätta kryssare med 15 cm kanoner, hellre lätta kryssare än jagare
med 12 cm kanoner osv. 6 Samtidigt önskade man att artillerifartygen
skulle vara snabba nog att operera till sjöss. Inget i sjöofficerarnas professionella bedömning av den militära verkligheten gav dem skäl att på
allvar betvivla riktigheten i denna inriktning.
När man ändå tidvis ifrågasatte den gällande doktrinens grunder i den
interna debatten kom impulserna från den politiska bedömningen. Fak162

tum är, att debattens art och inriktning samvarierar med den politiska
konjunkturen i pansarfartygsfrågan. Åren kring krigsslutet och åren
1936-1937 var den politiska ovissheten stor. Då diskuterades internt
grunderna för sjöförsvaret och alternativ till de sjögående pansarfartygen
aktualiserades (framför allt den lätta flottan). Under åren 1927-1934 och
1938-1939 hade däremot kravet på nybyggnad av pansarfartyg någon
form av manifest och betydelsefullt politiskt stöd. Då lyser ett kritiskt
ifrågasättande av pansarfartygstanken i stort sett med sin frånvaro i debatten.7 I den mån pansarfartygsfrågan stod på dagordningen, rörde diskussionen vilken typ som skulle föredras och dylikt, dvs. doktrinens
tillämpning och utveckling. Vi kan alltså dela in sjöofficerarnas debatt
under den aktuella tiden i skeden av 'normal' debatt, då vissa utgångsvärden togs som givna, och skeden av 'extra-ordinär' debatt, då det
eventuella behovet av att överge pansarfartygstanken dryftades. 8
I det sagda ligger också, att meningsmotsättningarna bland fackmännen inte så mycket formulerades i termer av skilda sakmilitära preferenser, även om sådana också fanns, utan som en fråga om hur den politiska
verkligheten skulle bedömas och hur man skulle agera politiskt. Så kretsade till exempel FFF-diskussionen 1936 kring frågan om när, hur och i
vilken omfattning man skulle göra politiskt betingade reträtter från de
krav man ansåg sakligt motiverade.
Som nämndes inledningsvis brukar aktörers förmåga att rangordna sina
preferenser betraktas som en bestämning av rationellt politiskt handlande.9 Att sjöofficerarna verkligen sökte rangordna sina krav har tydligt
framgått. I deras interna debatt figurerar serier av huvudalternativ, reservalternativ, reserv-reservalternativ osv. Det har också kunnat beläggas, att vissa sakmilitära meningsmotsättningar fanns rörande hur preferensskalan borde konstrueras. Problemet var att den ekonomiska ramen
kanske inte rymde artillerifartyg som både bar svåra kanoner och var
snabba nog att räknas som sjögående. I ett reservalternativ kunde man
välja att antingen prioritera artilleriet på bekostnad av farten eller tvärtom. Blivande marinchefen de Champs och ett antal andra aktörer förordade 1936-1937 att farten borde prioriteras. Harald Åkermark väckte
dock tidigt (1929, 1935) tankar om ett jämförelsevis långsamt men grovt
bestyckat pansarfartyg. I egenskap av chefför marinförvaltningen bidrog
han till att det alternativet lades fram i försvarsstabschefen Thörnells
utlåtande 1938.
Man kan vidare konstatera, att det var svårt för sjöofficerarna att agera
utifrån en över tid konsistent militär preferens skala. Ä ven om en aktör i
princip hade välordnade militära preferenser, kunde det bli aktuellt att
låta politiska hänsyn 'ta över' i bedömningen. I stället för en över tid
konsistent tillämpad militär preferensskala hittar vi snarare, som Barry
Hindess uttryckt saken, "skilda värdeskalor" och "konkurrerande rationaliteter" och aktörer som för en kamp med sig själva om hur dessa i
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olika lägen ska kombineras. 10 Ett tydligt exempel på det är övergången
från den de champska typutredningens förslag - pansarkryssare - till
Thörnells kustförsvarsfartyg. Det synes visserligen tänkbart att denna
utveckling kan förklaras med att Åkermark, antagligen med stöd av andra
aktörer inom flottan, övertog initiativet från marinchefen de Champs, och
löste frågan i samverkan med försvarsstaben. Om en sådan spelförklaring
tillgrips behöver omkastningen inte förklaras med att någon enskild aktör
förändrade sina preferenser. Men i detta fall är det obestridligt, att ett
antal enskilda aktörer verkligen handlade i strid med militära preferenser,
som man en kort tid tidigare ställt sig bakom. I samband med typutredningens arbete, och på en förtrolig sammankomst en vecka efter utredningens avslutande, hade man sökt ange en nedre gräns för nya artillerifartygs fart. Tanken var att hellre än att underskrida gränsen borde man
offra det svåra artilleriet. Bland andra Stig H:son Ericson menade att
fartgränsen skulle drås vid 25 knop och han förordade en 'superjagare'
som reservalternativ, eftersom lätta kryssare var för dyra. A v materialet
att döma delades detta synsätt av flera andra officerare.
En kort tid senare stod det klart att de pansarfartyg man möjligen kunde
få stöd för i riksdagen endast skulle göra omkring 20 knop. Trots detta
drog ingen officer konsekvenserna av den tidigare diskussionen, och
förordade att man nu borde släppa pansarfartygstanken och välja ett
lättare bestyckat reservalternativ. Det kan beläggas att t. ex. Ericson
ansåg det nödvändigt att handla i strid med sina militära preferenser och
ställa sin fackmannaauktoritet bakom fartyg, som han egentligen ansåg
vara "paddor" och bortkastade pengar. Det innebar inte att han i sak
frångick sin uppfattning. Tvärtom pläderade han internt för att flottan, så
snart det blev politiskt möjligt, borde tacka nej till Thörnell-skepp nummer 3 och 4 och hellre ta lätta kryssare om det inte gick att få sjögående
pansarfartyg. Ericson var inte ensam om att handla i strid med sina
militära preferenser. Helge Strömbäck blev dock, i egenskap av avdelningschef på försvarsstaben och medförfattare till Thörnells utlåtande, på
ett annat sätt uppbunden till Thörnell-skeppen. I den mån hans deltagande i de tidigare diskussionerna rörande minimikraven på pansarfartyg
betydde att han verkligen anslöt sig till den av Ericson och andra förordade prioriteringen - materialet lämnar utrymme för olika tolkningar
därvidlag- kan man i hans fall kanske tala om en verklig förändring av
preferenserna. Som strax ska framgå, blev dock inte heller hans nya
uppfattning särskilt varaktig.
Det kan alltså uppkomma lägen när fackmännens militära preferensskala trängs undan av andra hänsyn, lägen när det inte är meningsfullt att
förklara deras ställningstagande till en viss materiel utifrån en konsistent
militär värdeskala, även om de i och för sig har en sådan. I här aktuella
fall ska förklaringen snarare sökas i fackmännens svaga politiska ställning, dvs., som Walter Korpi formulerar det, i hur deras bedömning av
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maktförhållandena påverkar deras "egna förväntningar, deras uppfattning av andras förväntningar och deras värderingar av olika medel som
står öppna för dem själva och för andra''. 11 Om fackmännen bedömer att
alternativen är att ta en viss materiel som i ett givet läge råkar ha utsikter
att få politiskt stöd, eller att starta en oviss diskussion som kanske inte
leder till någonting alls, då spelar det mindre roll för dem om materielen
i fråga kan rättfärdigas utifrån en konsistent militär preferenshierarki eller
inte. Med Korpi kan vi säga, att aktörernas handlande snarast återspeglar
deras "brist på bättre alternativ" och därför inte behöver avslöja deras
egentliga preferenser. Ila
Ä ven om det snarare är politiska än militära överväganden som ligger
bakom att sjöofficerarna ger sitt förord åt en viss fartygstyp, söker de
'rationalisera' ställningstagandet i militära termer. På det sättet kan de för
sig själva reda ut hur typen ska användas och samtidigt motivera ståndpunkten utåt. Om de politiskt dikterade kasten blir för snabba kan dock
experternas trovärdighet minska. Bara några år efter att Strömbäck varit
talesman för Thörnells kustförsvarsfartyg gick han i bräschen för den nya
lösning som blivit politiskt möjlig: anskaffning av snabba lätta kryssare
med medelsvår bestyckning (Tre Kronor och Göta Lejon). I riksdagen
påpekade Georg Andren, högern, med stillsam ironi att nämnda två fartygstyper var "nästan i allt varandras motsatser - men kommendör
Strömbäck levererar fermt bestickande argument än för den ena, än för
den andra lösningen av artillerifartygsfrågan" . 12
De politiska motiven synes också ha varit utslagsgivande när flottans
ledning diskuterade det fjärde Sverige-fartyget 1932. Det militära läget
hade ändrats sedan riksdagen fem år tidigare preliminärt beslutade att
fartyget skulle byggas. När man nu valde att hålla fast vid Sverige-typen
var det inte för att det i det nya läget bedömdes vara den bästa tillämpningen av normerna 'starkare än den snabbare, snabbare än den starkare', eller det bästa sättet att disponera en given ekonomisk ram. Avgörande tycks helt enkelt ha varit att det fanns vissa möjligheter att få detta
fartyg, medan det var högst ovisst vad som skulle hända om man startade
en ny diskussion. De militära synpunkterna på frågan blev sekundära.
Man kan säga, att den vägledande principen var att 'rädda anslaget', som
preliminärt utlovats till flottan Gämför nedan). Genom att stillatigande
hålla fast vid 1927 års inriktning övergav fackmännen de militära normer,
som hade lagts till grund för beslutet. U tomstående märkte kanske inte
ens deras vånda.
Kanske uppstod en parallell situation i kryssarfrågan. I 1927 års flottplan löstes den så, att en flygplanskryssare - Gotland - skulle byggas
under den första femårsperioden. Arbete med förändringar av typen pågick även efter riksdagsbeslutet. A v protokoll att döma, var flera medlemmar i FFF måttligt förtjusta över detta fartygs militära egenskaper. En
medlem framkastade 1929 tanken att i stället bygga ett mindre fartyg och
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använda överblivna medel till att stärka ubåtsvapnet. Till kryssarens
försvar anfördes dels att den ändå kunde användas, dels att det var
politiskt olyckligt att gå ifrån den. Då skulle det bli nya "stridigheter",
och dessutom var regeringen förtjust över att typen var både kryssare och
flygplansbärare. Marindirektör Herlin påpekade, att den nya varianten av
flygplanskryssaren hade tagits fram "för att rädda de anslagna medlen.
Om allt för stora ändringar ny riksdagsfråga med risk att bliva av med
allt.'' 13 Enligt Herlin var flottans motiv även i detta fall således att 'rädda
anslaget'.
Att aktörer gör avsteg från sin ursprungliga preferensordning är en
välkänd företeelse i det politiska spelet. Det brukar kallas kohandel när
en spelare gör ett sådant avsteg i utbyte mot att en motspelare gör något
liknande. I konfrontationen mellan det önskvärda och det möjliga manövrerar man så "att så mycket som möjligt av ens önskemål förverkligas
i nuläget utan att därför utsikterna på längre sikt försämras''. 14 Experternas särskilda problem i sammanhanget är, att deras preferensskala i
princip ska vara förankrad i icke-politiska, professionella värderingar och
bara förändras när det är sakligt motiverat. Inget rollproblem uppstår så
länge experterna kan hålla fast vid själva preferenshierarkin, och bara
förflytta sig till olika lägen av huvud- och reservalternativ allt efter hur de
politiska ramarna förändras. Men när de tvingas handla i strid med sin
militära preferensskala, eller av politiska skäl företräda än den ena, än
den andra skalan med samma professionella nit, då är den autonoma
professionella bedömningen i viktiga stycken en chimär. Det professionella tänkandet formas då av och 'rationaliserar' politikens skiftningar.
Trots att flottans ringa förmåga att få politiskt stöd för sina krav så
påtagligt bidrog till att forma dess handlande, och även framtvingade en
intern debatt om alternativ till pansarfartygsdoktrinen, uppstod det ingen
riktning som pläderade för en övergång till en lätt flotta. De aktörer som
vid någon tidpunkt var jämförelsevis öppna för ett nytänkande kunde
ändå acceptera att man gjorde eller förberedde nya försök att få pansarfartyg. Den lätta flottan behandlades blott som ett reservalternativ. Man
kan således inte tala om en 'ung' eller 'ny' skola i den svenska flottan
under mellankrigstiden.
Det kan synas egendomligt att sjöofficerarna inte gick så långt i att
'rationalisera politisk svaghet', att de i sin framtidsinriktning föredrog ett
doktrinskifte framför en fortsatt oviss strid för att söka förändra den
politiska opinionen. Vid närmare eftertanke finns det dock knappast från
någon synpunkt skäl att betrakta flottans handlande som exceptionellt.
Det bör framhållas, att vissa strukturella omständigheter bidrog till att
befästa pansarfartygstankens grepp om sjöofficerarna. För det första,
innebar den svenska nedrustningspolitiken på 20-talet dels att konkurrensen mellan armen och flottan skärptes, dels att det fanns mycket små
möjligheter till en förnyelse av flottan. För det andra, var flottan hänvisad
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till att i hög grad lita till pansarfartyg under överskådlig framtid, eftersom
en division av Sverige-fartyg, materiel med mycket lång livstid, togs i
tjänst i bötjan av 20-talet. För det tredje, öppnade Tysklands och Rysslands sjömilitära sammanbrott på kort sikt oanade möjligheter för den
svenska flottan och för Sverige-divisionen. Om man kontrafaktiskt tänker
sig att Tysklands och Rysslands sjömakt inte brutit samman och att den
svenska riksdagen inte godkänt byggande av Sverige-fartyg 1912 och
1914, synes det uppenbart att detta kunde ha varit nog för att den svenska
flottan skulle ha valt en annan väg efter första världskriget. Åtminstone
skulle man då med ett betydligt större allvar ha måst reflektera över
kristecknen i den svenska pansarfartygspolitiken, vilka den interna debatten 1917-1919 visar att man egentligen var varse. Sjöofficerarnas
tänkande i materielfrågorna kunde även ha påverkats i en annan riktning,
om de fått stöd för sitt krav på ett marinflyg i stället för det självständiga
flygvapen som nu organiserades efter 1925. 14a Konkurrensen med armen
och senare med flygvapnet gav flottan ett incitament att dra stora växlar
på materielarvet och dess nyvunna maktposition i Östersjön i argumenteringen kring försvarets struktur och inriktning. Den socialdemokratiska
'flottvänligheten' på 20-talet synes också ha bidragit till att flottan överskattade sina politiska möjligheter.
Naturligtvis tvingade inte dessa yttre omständigheter sjöofficerarna till
ett visst tänkande. De kunde ha fortsatt att lägga vikt vid den för Sverige
ogynnsamma allmänna trenden på slagfartygsområdet. De kunde ha förankrat det långsiktiga tänkandet i delvis andra utgångspunkter än de som
bestämde den aktuella operativa inriktningen. De var inte tvungna att
utveckla de 'storhetsdrömmar', som nu tilläts göra sig gällande. Men
strukturella faktorer bidrog till att flottans doktrintänkande kom att låsas
till en viss materiel och en ambitionsnivå, som emellertid visade sig vara
orealistisk som grund för ett långsiktigt program.
Om vi tar denna inriktning av sjöofficerarnas tänkande under framför
allt 20-talet för given, framstår en fjärde strukturell omständighet som
viktig, nämligen politikernas signaler i pansarfartygsfrågan. Bortsett från
riksdagsbeslutet 1939 om Thörnell-skeppen utmärktes dessa genomgående av att vara vaga och hålla olika vägar öppna. Och beslutet om flottplanen 1927 uppfattades av sjöofficerarna som direkt uppmuntrande, och
bidrog utan tvekan till att konsolidera dem kring pansarfartygstanken,
dock utan att garantera dem ett enda nytt pansarfartyg. Förvisso var det
i sig ett mycket viktigt besked till flottan ·att den bara fick ord och utredningar, men aldrig några pansarfartyg (och när det positiva beslutet till
sist kom, låg typen mycket långt från sjöofficerarnas ideal). Men orden
och utredningarna gjorde sitt till för att hoppet kunde hållas vid liv.
Det kan också noteras, att sjöofficerarna vid tiden för det första världskrigets slut förde interna diskussioner om olika alternativ i ett mera övergripande, långsiktigt perspektiv. Men när det genom 1925 års flottkom167

mitte utvecklades praktisk politik i pansarfartygsfrågan fördes problemet
rörande flottans sammansättning på längre sikt åt sidan. Trots att kommittens förslag sträckte sig till den tidpunkt när det var dags att ta ställning till med vad Sverige-divisionen skulle ersättas, berördes det problemet inte alls i betänkandet. Hela uppmärksamheten inriktades på en
begränsad utökning av sagda division, men utan att ett definitivt beslut
ens i den frågan förordades. Den första utredning efter världskriget, som
hade till uppgift att ta ställning till pansarfartygsfrågan, omformade alltså
det 'stora' problemet till ett långt mindre, som rörde en marginell påbyggnad av befintliga strukturer. På politikens dagordning ställdes inte
den verkliga framtidsfrågan, utan något långt mera överblickbart. Detta
är en vanlig strategi i 'policy-making'. 15 Följden blev, att flottan under en
stor del av mellankrigstiden kunde hålla fast vid pansarfartygstanken
också som ett framtidsprogram, utan att behöva konfronteras med obehaget att göra praktisk politik av den. Det bidrog till att göra det lättare
för pansarfartygsdoktrinen att bevara sin hegemoni inom vapnet.
Flottans 'ståndaktighet' i pansarfartygsfrågan är ett exempel på hur
problematiskt det kan vara att genomföra en militär doktrinförändring. Vi
har sett hur bristen på realistiska erfarenheter gjorde att experternas
teorier om vapnen släpade efter vapnens faktiska utveckling. Och vi har
sett att bedömningen av den politiska verkligheten visserligen gav fackmännen skäl att i strid mot den sakliga övertygelsen förändra doktrinen,
men samtidigt hur lätt ett sådantomtänkande kunde uppskjutas.
Vi får ett fruktbart perspektiv på sjöofficerarnas agerande om vi erinrar
oss att de inte bara hade att värdera problemen i pansarfartygsfrågan utan
också de tillgängliga alternativen. Vetenskapsmän överger inte en teori
bara för att den drabbas av allvarliga problem, utan först när de hittar en
bättre. 16 Sjöofficerarna synes ha resonerat på ett liknande sätt i pansarfartygsfrågan. Under mellankrigstiden var den svåra kanonens slagkraft
det riktmärke de jämförde med. Varken torpeden eller minan ansågs
kunna överta artilleriets roll som huvudvapen. Eftersom det i fråga om
artillerifartyg i princip var så att vapnets kraft stod i direkt proportion till
skrovstorleken - ett samband som upphävts av dagens moderna robotteknik - innebar mindre fartyg helt enkelt svagare vapen. Och om man
skulle lösa problemet med de höga styckkostnaderna för fartyg på ett
radikalt sätt var det tveksamt om man ens kunde välja lätta kryssare.
Sjöofficerarnas svårighet låg inte i att skissera olika lätta flottor, som
kunde vara alternativ, utan i att hitta ett alternativ som inte bedömdes
vara liktydigt med en klar tillbakagång i slagstyrka. Man fruktade att om
flottans fartyg minskade i slagkraft skulle detta också drabba dess organisationsintressen. Flottans kritiker inom försvaret förde ju fram en ökad
satsning på flygvapnet som ett sätt att ersätta pansarfartygen. Att överge
pansarfartygstanken framstod för sjöofficerarna om inte som att såga av
den gren man satt på, så åtminstone som att stympa den. Det var att ge
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sig in på en strukturförändring, som hotade att medföra att flottan förlorade delar av sitt revir till en konkurrerande organisation. I sådana lägen
torde organisationer ofta försvara den rådande ordningen med särdeles
stor ståndaktighet.

sakkunskap och politik i fackmannatänkandet
Denna studie har åskådliggjort vilka komplexa samband som kan finnas
mellan expertis och politik i den moderna statens verksamhet. Man kan
generellt hävda, att det knappast går att dra en skarp skiljelinje mellan å
ena sidan politiska initiativ och avgöranden och å andra sidan tillämpning
eller genomförande av givna politiska riktlinjer och beslut. Det är till
exempel ingalunda så enkelt, att de ansvariga politikerna bestämmer
politiken, medan administratörer och experter verkställer den. Tvärtom
kan "rule-making" och "rule-application" flätas samman,l7 vilket betyder att exempelvis professionella experter inom administrationen kan
utforma politik och också att politiska, icke-professionella värderingar
kan penetrera det professionella tänkandet. På försvarsområdet finner vi
heller ingen skarp gräns mellan den civila och den militära sfären. I många
länder har en omfattande militär apparat permanentats och de militära
ansvarsåtagandena griper, direkt eller indirekt, utanför det strikt militära
området. De militära organisationerna har i sin tur tvingats anpassa sig
efter de rådande politiska och sociala värderingarna och tillägna sig en
modern politisk teknik. De har intagit sin plats i mängden av legitima
påtryckningsgrupper. Denna trend kan beskrivas i termer av en "politicization" eller "civilianizing" av den militära eliten. 18
Det är måhända möjligt att bättre fånga statens komplexitet om man
urskiljer olika funktioner och typer av kunskap eller tänkande som förenas i dess verksamhet. Man kan därvid anta att en yrkeskategori - t. ex.
officerare - kan ta del i flera funktioner även om den har sin grund i
framför allt en av dem. I arbetet "The Scientific Estate" föreslår Don K.
Price att man ska räkna med fyra sådana funktioner: den vetenskapliga,
den professionella, den administrativa och den politiska. Price tänker sig
att funktionerna bildar en skala med den rena vetenskapen, det förutsättningslösa sökandet efter sanningen, vid den ena ändpunkten, och den
rena politiken vid den andra. Skalan går från "sanningen" till "makten".
Price hävdar, att ju närmare en funktion ligger sanningen, desto större rätt
har dess utövare att göra anspråk på "frihet och självstyre". Omvänt
gäller, att ju närmare den ligger den politiska makten, desto mindre har
dess utövare rätt till autonomi och desto mer måste de underkasta sig ett
politiskt ansvar.
Vad den professionella funktionen beträffar, konstaterar Price att den
skiljer sig från vetenskapen i det att den knyts. till politiskt definierade
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syften. Samtidigt bygger den på en expertkunskap, som i hög grad hämtas
från vetenskapen. De professionella experterna kan, enligt Price, genom
denna närhet till "sanningen" göra anspråk på att få verka inom en
avgränsad sfär, inom vilken professionella värderingar ska fälla utslaget.
I rätten till autonomi ligger också att de kan organisera sig professionellt
och utöva viss kontroll över de normer och regler som gäller för inträde
i professionen. Administratörerna kan däremot företräda staten och tilllämpa lagen på olika sakområden. De bygger inte sin verksamhet i första
hand på en specialiserad sakområdeskunskap. Genom den större närheten till politiken kan de, konkluderar Price, inte göra samma anspråk på
autonomi som de professionella experterna.
Price hävdar, att nya, intressanta frågor kan formuleras om man studerar mönstret av samarbete och konflikt mellan nämnda fyra funktioner
i staten. Det är fråga OAl en kompletterande ansats vid sidan av de klassiska frågorna rörande förhållandet mellan politiska beslutsfattare och
administratörer, samt mellan olika grenar inom staten och mellan olika
politiska partier. 19
Jag tar dessa tankar som utgångspunkt för reflektioner över denna
studies resultat.
Vi har mött sjöofficerarna i egenskap av professionella experter, vilka
hade att ta ställning till ett bestämt problem - pansarfartygsfrågan. 20
Samtidigt har vi sett, att experterna vägde in en mängd politiska hänsynstaganden när de utformade sina ståndpunkter. Med Price kan vi säga, att
sjöofficerarna inte bara utövade en professionell funktion utan även en
politisk. Följaktligen kombinerade de också de olika slags värderingar
och tänkesätt, som är knutna till dessa funktioner. Vi har upptäckt ett
mönster av samverkan och konflikt mellan professionella och politiska
värderingar. Men det var inte så mycket en fråga om att politikerna
kränkte experternas autonomi och direkt gjorde politiska bedömningar av
frågor som experterna ansåg vara av professionell natur. Problemet var
i stället att fackmännen själva ansåg sig tvingade att låta politiska hänsyn
inkräkta på de professionella värderingarna.
Man frågar sig varför det var på det sättet. Är den bild vi fått av
fackmannatänkandet typisk? Dessa frågor ska här ägnas en diskussion.
Först är det dock nödvändigt att stanna upp vid själva distinktionen
mellan professionella och politiska värderingar. Den är nämligen inte
oproblematisk. Price konstaterar, att det knappast är möjligt att ens teoretiskt dra en knivskarp gräns mellan de olika funktioner han diskuterar.
De existerar inte i ren form. 21 Och äyen om det professionella tänkandet
enligt Prices schema förutsätts ligga en bit ifrån politiken, finns det när det
kommer till kritan även oklara gränsområden mellan dessa två slag av
värderingar. Bernard Barber har påpekat, att det ibland är "very difficult
to know where the technical professional knowledge ends and where the
political and moral judgment begins". 22 Om man skulle studera det mi170

litära tänkandet i dess helhet skulle man antagligen stöta på ett antal
'gråzoner', där det var mycket svårt att skilja professionella värderingar
från politiska. 23 Detta är dock inte en invändning mot distinktionen som
sådan, lika lite som förekomsten av gryning och skymning gör att vi slutar
att använda begreppen natt och dag. Allt är inte diffusa gråzoner, utan det
finns också många fall där det professionella, militära och det politiska
tänkandet kan åtskiljas på ett meningsfullt sätt. Jag ansluter mig med
andra ord inte till den teori om en sammansmältning (fusion) av militärt
och politiskt i de militära fackmännens tänkande, vilken behandlades i
inledningskapitlet. När två ting sammansmälter ger deras tidigare självständiga existens vika för en ny enhet. Men det fackmannatänkande med
inriktning på materielfrågor, som vi mött i denna studie, utmärks av att
professionella värderingar och politiska bedömningar visserligen kombineras och sammanflätas, men samtidigt bevarar sin respektive egenart.
Det lönar sig därför att, som Price, göra en distinktion mellan olika typer
av funktioner och värderingar. Därigenom kan vi rekonstruera fackmännens dilemma och förstå deras vånda, ja, blottlägga vad som i detta fall
var själva nerven i den förtroliga fackmannadebatten.
Det militära tänkande vi mött kan karakteriseras som professionella
effektivitetsvärderingar rörande samband mellan militära mål och medel.
För att beskriva det i en förenklad principskiss antar jag, att det av
politikerna uppställda övergripande målet var att sjöförsvaret skulle avhålla närbelägna stormakter från invasionsföretag mot Sverige över sjön.
I den professionella bedömningen gällde det att definiera detta mål i
militära termer, vilket samtidigt var att föreslå en väg längs vilken målet
kunde nås. Utifrån stormaktemas doktriner och flottstyrkor gjordes bedömningen att om den svenska flottan var så stark, att angriparen måste
riskera några av sina fåtaliga och värdefulla slagskepp för att skydda sin
transportflotta, skulle detta skapa en mycket hög risktröskeL Det militära
målet skulle således bli att bygga upp ett sådant hot mot en angripare.
Nästa fråga var hur det skulle ske. Svaret gavs i termer av en viss
styrkenivå och en operativ doktrin, dvs. allmänna riktlinjer för hur den
svenska sjöstyrkan skulle användas. I detta fall gjordes bedömningen att
flottan bl.a. behövde en kärna av sjögående pansarfartyg, som byggdes i
en 'lucka' i stormaktemas typregister. De skulle vara snabbare än alla
starkare fartyg (slagskepp) och starkare än alla snabbare (lätta kryssare,
jagare). Samtidigt skulle de kunna hävda sig vid träffningar till sjöss med
slagskepp, vilket fordrade jämförbarhet med dessa i fråga om huvudbestyckningens kaliber (men ej i vad avsåg kanonernas antal) samt gott
skydd.
I principskissen kan det professionella tänkandet således sammanfattas
i en trappa av bedömningar av samband mellan mål och medel. Varje steg
i trappan kan betraktas som ett medel i förhållande till steget närmast
ovanför och ett styrande mål i förhållande till det närmast nedanför. När
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Tablå 10. Professionella bedömningar av hur stormakter kan avhållas

från sjöinvasion av Sverige
Militär precisering
av målet: tvinga
angripare riskera
slagskepp
Erforderlig styrkanivå + operativ princip:
kärna av sjögående pansarfartyg m. m.
- koncentrerade framstötsoperationer

Normer för pansarfartygen: snabbare än den starkare, starkare
än den snabbare; jämförbara med slagskepp i fråga om
huvudbestyckningens ka~ber

Tillämpning av normerna för pansarfartygen: förslag till typer och byggnadsprogram

det till sist gäller fartygstypfrågorna utgår alltså den professionella bedömningen från militära normer, som formulerats med hänsyn till vilka
uppgifter fartygen ska lösa och vilka motståndare de ska möta.
De politiska bedömningar fackmännen gjorde handlade om något helt
annat, nämligen vad flottan och enskilda fartyg fick kosta. Frågan var hur
stor andel av samhällets resurser som skulle disponeras av sjöförsvaret.
Det var dock inte fackmännens egna åsikter om detta som var det avgörande, utan vad politikerna och allmänheten ansåg. Från fackmännens
synpunkt var det en fråga om att söka bedöma var ramarna för det
politiskt möjliga gick, och att rätta fackmannakraven efter politikernas
uppfattningar i den mån som krävdes för att vinna politiskt stöd. Att
flottan samtidigt sökte påverka det politiska läget till sin förmån är självklart, liksom att den då använde professionella värderingar för att peka på
behov av sjöstridskrafter. Men de professionella synpunkterna var bara
en av många faktorer som bidrog till att forma den politiska verkligheten,
dvs. de i samhället förhärskande åsikterna om vilka resursramar som var
rimliga. Den politiska resurssynpunkten var därför i realiteten ett konkurrerande bedömningssätt i fartygstypfrågan. Det nedersta steget i trappan av professionella bedömningar - fartygstyperna - definierades här
först i termer av en ekonomisk ram. Sedan gällde det att se vilken beväpning som fick plats och vilka uppgifter fartygen kunde lösa.
Det är ett generellt fenomen inom offentlig verksamhet på sakområden,
t.ex. försvaret, sjukvården och brottsbekämpningen, att professionella
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bedömningar av samband mellan mål och medel konkurrerar med politiska resurssynpunkter. För att ta sistnämnda område som jämförelse,
kan man utforma straffsystemet - straffskalor och regler för påföljdsval
och stråffmätning - med utgångspunkt i professionella bedömningar av
olika straffs avskräckande verkan, av brottslingars beteende och av vad
som krävs för att nå ett visst mål i brottsbekämpningen. Men man kan
också bölja med att bestämma hur många fångar samhället har råd att
förvara, och sedan utarbeta ett straffsystem som beräknas ge ungefär
detta antal. 24 I sistnämnda fall tas resurssynpunkten som primär riktlinje.
Fackmännens politiska debatt om resursaspekterna var sålunda inriktad på att avläsa och tolka den omgivande verkligheten. Den tog formen
av ett slags politiska 'krigsspel', där uppgiften var att i förväg söka lista
ut hur politikerna och opinionen i stort skulle reagera på olika förslag.
Fackmännens överväganden följde med andra ord vad Carl J. Friedrich
har kallat "lagen om föregripna reaktioner" (the rule of anticipated reactions).25 Genom att föregripa omgivningens reaktioner övertog fackmännen en del av funktionen att definiera kostnadsramar och andra politiska
utgångspunkter för de professionella bedömningarna.26 För att understryka och ytterligare tydliggöra detta ska jag här ta upp FFF:s debatt
1925-1926 om kryssarfrågan, vilken inte berörts tidigare.
Enligt den nya marinordning som fastställts i 1925 års försvarsbeslut
hade kustflottan bl.a. fyra pansarfartyg, varav ett alltså snart var överårigt, samt fem kryssare, av vilka de flesta redan var ålderstigna. Enligt
direktiven skulle 1925 års flottkommitte eftersträva att flottan vidmakthöll den styrka den avsågs få efter denna omorganisation. Med dessa
utgångspunkter var det utan tvekan möjligt att föreslå i den nya utredningen att både ett nytt pansarfartyg - det fjärde Sverige- fartyget - och
nya lätta kryssare skulle byggas. Militärt sett ansåg man i FFF att det
förelåg ett starkt behov av moderna kryssare. Men ett sådant krav bedömdes av flera skäl vara problematiskt från politisk synpunkt. Det fanns
nämligen risk att krav om kryssare skulle kunna vändas mot kravet om ett
fjärde pansarfartyg, vilket man överlag ville sätta i främsta rummet. Detta
anfördes som ett skäl för att hålla inne med kryssarfrågan till dess att man
tagit den politiska striden för pansarfartygeL 27
Samma slag av bedömning gjordes också i diskussionen om vilken typ
av kryssare man skulle förorda. En möjlighet var att gå in för en stor
kryssare påcirka6 000 ton. Den kunde ges 21 cm, dvs. svåra kanoner, och
då bli snarlik marinberedningens pansarkryssare. Den stora kryssaren
kunde också ges ett medelsvårt, t.ex. 15 cm artilleri. I böljan av diskussionen om dessa typer ställdes frågan, vilken av dem som mest kunde
"äventyra vidarebygget av Sverige-fartyg" (förutsatt att kraven drevs
samtidigt). Ett antal debattörer fann att om 21 cm kanoner valdes skulle
hotet mot det fjärde Sverige-fartyget bli mycket stort. Sverige-typen ''blir
utslagen", den vore "såld" om flottan valde den linjen. Detta var ett
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centralt argument för att ett 15 cm-artilleri borde väljas, oaktat de militära
skäl som talade för den kraftigare bestyckningen. Men man kunde också
välja att i flottans utgångsbud i högre grad bortse från den politiska
verkligheten, kanske utan att ha förhoppningar om att slutresultatet fördenskull skulle bli annorlunda. Strömbäck sa: "När allt i försvarsfrågan
är en kompromiss, bör man ej bjuda på 15 cm-kryssaren från böljan.
Färden utför ombesötjes av kommissionernas civila ledamöter."
De politiska synpunkterna på typfrågan gällde dock inte bara den stora
kryssarens bestyckning. Åkermark hävdade att den stora kryssaren som
sådan var ett alltför allvarligt hot mot Sverige-typen, varför man i stället
borde inrikta sig på en ungefär hälften så stor kryssare (cirka 3 000 ton).
Men en sådan mindre typ kunde bli ett problem för andra lätta fartyg man
också ville ha. Det invändes att den mindre kryssaren kunde ''taga upp
en farlig konkurrens Il)edjagare-bygget". Sakmilitära argument anfördes
också mot den, den var ett "skal", en "fortgående ångbåt". Det genmäldes dock att den militära kritiken mot den inte fick drivas så långt, att
flottan inte kunde acceptera den utan att förlora ansiktet om inget annat
stod att få. Åkermark framhöll att man inte borde säga att den "är en
plåtlåda, som vore oduglig. Danmarks erfarenheter angående underskattande av erbjuden och möjlig fartygsmateriel vore avskräckande."
Debatten i kryssarfrågan är ett tydligt exempel på hur fackmännen
utformade sitt program med blicken riktad dels mot läget på Helgeandsholmen, dels mot situationen i Östersjön. Inget hindrade att det i ett givet
läge var "lagen om föregripna reaktioner" snarare än militära mål-medelresonemang som fällde utslaget. Vi har t.ex . sett att så blev fallet i diskussionen i flottans ledning 1932 om det fjärde pansarfartygeL I det nya
läge som uppstått kunde man inte hålla fast vid både de militära normer
och den kostnadsram per fartyg man utgått ifrån i det preliminära beslutet
1927. Från militär synpunkt var det självklart att rätta sig efter normerna
och öka kostnaderna, och flottan var formellt oförhindrad att lägga ett
förslag i den riktningen. Men man hade på känn att politikerna hellre lade
normerna åt sidan och höll fast vid kostnadsramen. För att föregripa
deras reaktioner valde flottan därför att självmant göra just detta.
Det var som om sjöofficerarna samtidigt levde i två 'världar', med var
sitt 'språk'. Både det militära och det politiska 'språket' var i princip
närvarande i vatje stund av den förtroliga diskussionen om flottans program, ja, de figurerade ofta sida vid sida i ett och samma inlägg. Fackmannaståndpunkten byggde sålunda inte bara på sakkunskap utan härleddes också från vad Samuel P. Huntington kallar "non-military sources". Den rymde bedömningar som var "unrelated to or contrary to the
professional military viewpoint" .28 Den var, kort sagt, en blandning av
expertis och politik.
Eftersom det hör till spelets regler att fackmännen inför politikerna och
offentligheten ska anlägga professionella synpunkter på - i detta fall 174

flottplaner och fartygstypfrågor, var det oundvikligt att de politiska bevekelsegrunderna i hög grad osynliggjordes när programmet redovisades.
Ett inslag i programmet som utåt motiverades i termer av militär rationalitet kan således i själva verket ha tillkommit genom hänsynstagande till
en politisk rationalitet. Med Huntington kan man tala om en kontrast i den
offentliga militära argumenteringen mellan ''ritualistic form and substantive reality". 29
Det bör påpekas, att även om vi i hög grad kunnat få en inblick i
fackmännens förtroliga debatt, och således kommit 'bakom' de motiveringar flottan redovisade för politikerna och i den offentliga debatten, har
vi inte blottlagt alla subtila samband mellan de 'egentliga' motiv aktörerna
kan tänkas ha haft Gämför kapitel l, not 21). Även internt inom flottan
pågick ett spel. Det är t.ex. möjligt att en sjöofficer motiverade sitt motstånd mot 'Big Ships' genom att hänvisa till den politiska opinionen
eftersom det var taktiskt lättare än att inför kollegerna framstå som en
'kättare' i sakfrågan. Man kan också tänka sig att en aktör som från saklig
synpunkt var ljummare till stora pansarfartyg hade lättare för att acceptera politiska skäl till att pröva andra vägar. Och även om sjögående
pansarfartyg internt motiverades i termer av militära behov, kan det ju ha
funnits underliggande motiv - prestigetänkande, organisationsstatus
osv. - vilka inte så ofta verbaliserades.
Det bör vidare understrykas, att den ovan sammanfattade trappan av
mål-medel-bedömningar endast är en principskiss över det professionella
tänkandet, en renodling av vissa drag i det syftande till att klargöra
skillnaden mellan de professionella och de politiska bedömningar fackmännen gjorde. Enligt skissen utvecklas alltså det professionella tänkandet 'uppifrån-och-ner' genom ett antal steg av bedömda mål-medelsamband. Det politiska tänkandet går däremot direkt från vissa övergripande mål till att definiera det nedersta steget - materielen - i resurstermer. Med den utgångspunkten får sedan trappan byggas vidare 'nerifrån-och-upp'.
Såvitt jag förstår, måste det professionella, militära tänkandet alltid
ytterst rättfårdigas som må/rationellt, både utåt och i experternas självförståelse. Den militära professionen har ju i grunden till uppgift att bidra
till att vissa försvarsmål realiseras. I här aktuella fall kan man dock fråga
sig om inte i realiteten vissa normer - t. ex. att den svenska flottan skulle
ha artillerifartyg som var starkare än kryssare, eller vars kanoner var
jämförbara i slagkraft med slagskeppens - fått en allt större egenvikt i det
professionella tänkandet. Man kan nämligen tänka sig att det går rutin i
de professionella mål-medel-prövningarna, dvs. att dessa blir relativt formella, förutsägbara, ja, en sorts bekräftande av normer som man av olika
skäl fastnat för. Dessa normer, som i sin tur är knutna till en viss materiel,
kan då ta över som egentliga primära utgångspunkter. Att ett professionellt tänkande på detta sätt stelnar och standardiseras synes kunna be175

skrivas som att det övergår från att vara målrationellt till att bli normrationellt. Innebörden är, att de prövningar som görs i realiteten är enklare, mera schablonartade, än de krävande mål-medel-analyserna. 30
I själva verket innebär varje försök att bringa det professionella tänkandet under ett begrepp en förenkling av verkligheten. Mål-medel-analyser torde ju ofta 'översättas' i vissa riktgivande normer, som alltså antas
vara giltiga under vissa förutsättningar Gämför 'trappan' ovan). I en sådan
'frysning' av mål-medel-analysen ligger alltid risken för blindhet för nya
lösningar, som kanske bättre svarar mot en förändrad verklighet. Frågan
blir alltså, i vilken mån fackmännen förmår hålla mål-medel-diskussionen
levande, vilket bland annat innebär att gång på gång återvända till de
övergripande målen och inte endast formellt utan kritiskt nagelfara tidigare valda lösningar och normer. Min hypotetiska tolkning är, att de
normrationella bedöl]lningarna i detta fall blev alltmer framträdande på
målrationalitetens bekostnad.
Man kan generellt hävda att mål-medel-sambanden är diffusare och
mera svårbedömda ju högre upp i trappan man kommer. Det var i vårt fall
inte möjligt att med någon som helst säkerhet säga att en tillräckligt hög
militär risktröskel skapades endast om en angripare tvingades räkna med
att riskera sina slagskepp. Kanske kunde han även avhållas från angrepp
genom en helt annan typ av hot utövat av t.ex. en snabb, rörlig svensk
flotta som kunde åsamka en transportflotta stora förluster. Det fanns
tänkbara lösningar som inte fordrade att Sverige deltog i den kostnadskrävande tävlan på det svåra sjöartilleriets område. Men de innebar att
den svenska flottan flyttades ned i en 'lägre division' i artillerifartygens
värld. Frågan är om inte motståndet mot ett sådant brott med vedertagna
normer var så kompakt att det förhindrade mera förutsättningslösa målmedel-analyser.
Man kan exempelvis fråga sig, vad som låg i kommendörkapten Wahlströms yttrande i FFF i december 1933 angående det nya pansarfartygets
svåra kanoner: "Vi måste uppgiva våra drömmar att kunna upptaga striden med slagskepp. Det är mycket smärtsamt, men vi böra nog gå in för
en mindre kaliber. " 31 Att många av mellankrigstidens svenska sjöofficerare hade sådana drömmar är ett ovedersägligt faktum.3 2 Naturligtvis
kunde de alltid motiveras - och av aktörerna själva uppfattas - såsom
ett led i ett rationellt mål-medel-resonemang. Men jag är benägen att i
detta fall hålla det för sannolikt att normen i sig, kanske på grund av en
kombination av prestigetänkande, yrkesstolthet och vanans makt, blivit
alltmer primär och fått en allt större egenvikt. Därmed skulle i realiteten
även det professionella tänkandet delvis ha utvecklats 'nerifrån-ochupp'. Fackmännen höll inte hela kedjan av mål-medel-bedömningar
'uppifrån-och-ner' levande. Deras tänkande hade blivit normstyrt eller,
som det också kan uttryckas, materielstyrt.
Det sagda utesluter inte att de här aktuella normerna en gång tillkom till
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följd av målrationella bedömningar, och att ett normrationellt tänkande
först senare blev alltmer framträdande. Det vore intressant attjämföra de
svenska sjöofficerarnas doktrintänkande under mellankrigstiden med det
som var rådande när pansarfartygseran grundlades. Jan Glete har framhållit att den sjöförsvarsdoktrin som lades till grund för epoken - anfall
mot en angripares transportflotta samt positionsförsvar - i princip inte
var knuten till en bestämd materiel. Motangreppen kunde utföras av stora
eller små fartyg, genom artillerield eller med torpeder, bara fartygen var
tillräckligt snabba och sjödugliga.3 3 Under mellankrigstiden, som sagt,
synes dock sjöofficerarnas tänkande i hög grad ha präglats av vissa normer, som var knutna till en bestämd materiels - pansarfartygens egenskaper. Dessa fartygs särskilda sätt att lösa den strategiska huvuduppgiften lyftes fram. Doktrinen hade fått en 'påbyggnad' - att framtvinga fiendens slagskepp, en viss operativ doktrin osv. - och i realiteten
var det framför allt för denna flottan stred. Sjöförsvarsdoktrinen hade
därigenom vuxit samman med vissa normer och en viss materiel och blivit
en pansarfartygsdoktrin. Det framgår för övrigt av Gletes studie att denna
påbyggnad också hade sina rötter i tidigare svenskt marint doktrintänkande.34
Man skulle hypotetiskt kunna tänka sig två skeden i flottans doktrinutveckling från 1800-talets senare del till det andra världskriget. Under ett
första skede var den nya formuleringen av den strategiska huvuduppgiften i sig den bestämmande utgångspunkten och man var öppen för olika
lösningar av materielfrågan. Efter att lösningen med pansarfartyg som
huvudvapen varit etablerad en tid kom ett andra skede när denna materiel
tas som utgångspunkt för tillägg till och preciseringar av doktrinen. Dessa
medförde samtidigt att valfriheten i materielfrågan försvann. Jag vill dock
understryka, att någon empirisk studie som ger en grund för att ta ställning till detta finns ännu inte. 35
Sammanfattningsvis gör jag den tolkningen, att fackmännen kombinerade tre bedömningssätt i sin prövning av pansarfartygsfrågan: militär
målrationalitet, militär normrationalitet och den politiska resurssynpunkten och lämplighetsbedömningen. Målrationaliteten kan beskrivas som en
trappa av mål-medel-bedömningar 'uppifrån-och-ner'. I de två andra bedömningssätten är det i stället steg långt nere i trappan som definieras
först och styr hur trappan i sin helhet konstrueras 'nerifrån-och-upp'
(förutsatt att en sammanhängande trappa över huvudtaget skapas). I denna studie har jag ju koncentrerat mig på distinktionen mellan militär
respektive politisk rationalitet. Det återstår' att systematiskt pröva den
anförda utbyggda tolkningsmodellen. 35a
Jag återknyter nu till diskussionen om de politiska bedömningarnas
betydelse i det militära fackmannatänkandet för att ställa en avslutande
fråga: finns det skäl att förmoda att politiska överväganden generellt
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spelar en framträdande roll i fackmännens bedömning av krigsmateriel,
eller kan man tänka sig andra förutsättningar när professionella bedömningar i högre grad ensamma kan fälla utslaget? Med andra ord, är den
bild vi erhållit typisk? Naturligtvis kan denna fråga inte besvaras på
empirisk grund inom ramen för en fallstudie. Men studien kan tas som
utgångspunkt för reflektioner över det professionella tänkandets förutsättningar. Genom att analysera varför politiska hänsyn spelade en så
framträdande roll i detta fall, blir det möjligt att kontrafaktiskt ange vilka
förändringar som skulle ha krävts för att fackmännen i högre grad skulle
ha kunnat överlåta åt politikerna att göra de politiska antagandena.
En god utgångspunkt för resonemanget hittar vi hos Huntington. Som
framgick i kapitel ett är hans ideal en militär yrkeskår, som strikt håller
sig till bedömningar inom sitt professionella kompetensområde. En
grundtanke i hans arbete "The Soldier and the State" är att det vore
lättast att närma sig idealet om det amerikanska samhällets värderingar
skiftade färg, från liberalism till konservatism (boken utkom 1957). Konservatismen är nämligen i grunden lik de värderingar som, enligt Huntington, svarar mot den militära yrkesrollen och drivs därför inte av sin
egen logik till en konflikt med dessa. I ett samhälle präglat av konservativa, promilitära värderingar finns följaktligen de bästa förutsättningarna
för militären att spela en framträdande roll och ändå bevara ett stort mått
av professionell autonomi. 36
Den intressanta synpunkten är att politikens betydelse i fackmännens
överväganden ska sättas i samband med de militära värderingarnas ställning i samhället. Att det militära synsättet är svagt förankrat i samhället
är ju liktydigt med att den militära verksamheten är kontroversiell politiskt och att det politiska trycket mot de militära organisationerna är stort.
Det är rimligt att tänka sig, att ett sådant tillstånd kan avläsas i att oron
för politiska reaktioner präglar fackmännens interna debatt och påverkar
de förslag de utformar, vilket innebär en politisering av fackmannatänkandeL
Ä ven om Huntington syftar på abstrakta värderingar, vad som kanske
kan kallas ideologi, synes det möjligt att applicera hans antagande även
på den typ av mera konkreta värderingar det här är fråga om. Flottans
problem var ju att dess egna utgångspunkter, ambitioner och normer,
vilka mynnade ut i en inriktning på stora, sjögående artillerifartyg, hade
svagt stöd bland politikerna och allmänheten. Under hela mellankrigstiden var det högst ovisst huruvida det gick att få politiskt stöd för byggande av pansarfartyg. Att politiska hänsynstaganden trängde in i snart
sagt varje vinkel och vrå av den interna fackmannadebatten kan sägas ha
varit det pris fackmännen tvingades betala för att hålla fast vid utgångspunkter, som var ytterligt kontroversiella från politisk synpunkt. Det är
i princip tänkbart, att om fackmännen valt utgångspunkter och normer
som gjort det möjligt att nöja sig med mindre fartyg, hade de kunnat lägga
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större vikt vid rent professionella synpunkter i tillämpningen av dem,
dvs. i det direkta typvalet. De politiska hänsynstagandena skulle i ett
sådant fall kanske mera ha rört antalet enheter än typernas egenskaper.
Samtidigt är det ett faktum, att Sverige under en stor del av mellankrigstiden inte var särskilt spendersamt på flottrustningar i någon form. Gapet
mellan vad samhället ville ge och flottan ha var hursomhelst stort.
Kraftig disharmoni mellan en fackmannakårs utgångspunkter, värderingar och ambitioner och samhällets värderingar kan alltså leda till en
politisering av fackmannatänkandeL
Även politisk ovisshet kan få samma resultat. Idealet om ett rent militärt tänkande antas här inte vara inriktat på att den militära sfären ska
vara överordnad eller frikopplad från politiken. Tvärtom förutsätts att
politikerna gör de politiska antaganden, som alltid ligger till grund för de
militära avgörandena. Huntington skriver att ''The area of military science is subordinate to, and yet independent of, the area of politics". Samtidigt som politikerna måste erkänna ''the integrity of the profession and
its subject matter", har militären rätt att förvänta sig "political guidance"
från politikerna. Professionens autonomi ska med andra ord säkras, samtidigt som den underordnas de politiskt fastställda målsättningarna. 37
I här aktuella fall är det dock tydligt, att den politiska vägledningen inte
befriade flottan från behovet av att själv göra politiska bedömningar. Ofta
var de politiska direktiven inte entydiga utan måste tolkas. Nyckelord var
begrepp som flottans "styrka och användbarhet" (1925 års flottkommitte) och fartygs "storleksordning" (de Champs' typutredning). Tänjbara
direktiv ställde fackmännen inför frågan hur långt de skulle våga tänja
dem, vilket var ett politiskt problem. Sjöofficerarna hade också skäl att
bedöma viktiga frågor i lägen när det inte fanns något aktuellt politiskt
beslut att rätta sig efter. Detta var fallet när de diskuterade pansarfartygsfrågan 1917-1919. Det senast fattade försvarsbeslutet sade inte
mycket om de politiska ramar som skulle komma att gälla efter världskriget. När flottans män i detta läge gjorde bedömningen att det inte gick
att kräva den materiel man ansåg att de vedertagna militära normerna nu
egentligen fordrade - 'Big Ships' - sökte de själva definiera ramarna för
det politiskt möjliga. Huntington skriver, att även den amerikanska militären ofta befunnit sig i ett politiskt vakuum och tvingats gissa sig till vad
som var nationens politik. 38 Ett problem av samma slag var att direktiven
inte var heltäckande utan lämnade frågor obesvarade, som kunde ha en
politisk dimension. Till exempel var det säkert fjärran från politikerna att
binda fackmännens händer i detaljfrågor, som valet av kaliber på det
fjärde Sverige-fartygets sekundärartilleri. Likväl bedömde aktörer inom
flottans ledning att eftersom hotet från luften fått stor uppmärksamhet i
försvarsdebatten, fick det politisk betydelse huruvida man prioriterade
verkan mot luftmål (12 cm kaliber) eller mot stora fartygsmål (15 cm
kaliber).
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Fackmännen skulle alltså kunna komma närmare idealet om ett rent
professionellt tänkande om det föreligger bättre överensstämmelse mellan fackmännens utgångspunkter och samhällets värderingar, och om den
politiska vägledningen i högre grad är entydig och heltäckande och meddelas i rätt tid. Utrymmet för professionella val kan bli klarare definierat
än det var i detta fall.
Därmed icke sagt att utrymmet nödvändigtvis också skulle bli större.
Problemet i här aktuella fall var ju, att direktivens vaghet eller frånvaron
av direktiv iblandformellt gav fackmännen en stor handlingsfrihet när de
utformade sina förslag. Men de bedömde att vissa alternativ var politiskt
omöjliga eller i alla fall alltför riskabla, även om de inte formellt stred mot
direktiven. Den reella sfären för autonoma professionella bedömningar
var således mindre, vilket experterna beaktade genom att föregripa politikernas reaktioner. Att genom politisk vägledning avgränsa den professionella sfären klar"are innebär att fackmännens formella valfrihet bättre ska överensstämma med deras reella. I detta fall skulle det ha inneburit
att göra den mindre, kanske ungefär som nu skedde genom fackmännens
egen försorg. Det brukar hävdas att om politikernas vägledning är precis
får professionerna mindre möjligheter att med hjälp av ett eget, från
politikernas mening avvikande regelsystem skaffa sig en politisk maktposition. ståndpunkten är invändningsfri. Men det kan tilläggas, att det
faktum att den politiska styrningen är vag inte behöver medföra att professionen bygger ut en stor sfär där dess egna värderingar reellt råder.
Problemet bör inte endast studeras utifrån politikernas direkta, formaliserade maktutövning, utan även med hänsyn till förhållandet mellan den
professionella kårens värderingar och samhällets ideal. Om en professionell yrkeskår är tillbakaträngd och har små möjligheter att påverka opinionen och hävda sig i resursfördelningsfrågor kan den välja att i hög grad
föregripa politikernas reaktioner. Då täpper politikernas formlösa makt,
deras inflytande, till många av de luckor som deras direkta maktutövning
lämnat.
Ä ven om utrymmet för expertavgöranden kan avgränsas tydligare än
i detta fall, är det emellertid inte rimligt att ens teoretiskt tänka sig att en
officerskår skulle kunna betrakta frågan om ett materielprogram som ett
uteslutande professionellt problem. För det första, måste man generellt
betrakta fackmännen som dels experter, och dels företrädare för organisationsintressen. Ä ven om de militära värderingarna skulle harmoniera
rätt väl med samhällets kommer det alltid att finnas tvister om hur man
ska fördela de ändliga offentliga resurserna, och med dem ansvarsområden och prestige. Experterna kan inte komma ifrån att genom sina organisationer bedriva 'bureaucratic politics' och sålunda rätta sig efter politiska spelregler. 39 För det andra, kan politikernas direktiv till fackmännen aldrig bli så perfekta (entydiga, heltäckande) att de helt befriar
fackmännen från behovet av att föregripa omgivningens reaktioner och
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därmed själva göra politiska antaganden. Man kan inte tänka sig politik
utan föränderlighet och ovisshet, politik är ett sökande, prövande och
manövrerande. I detta ligger också att experterna förutsätts påverka politiken, samtidigt som de tar intryck av den.
Det torde dock finnas delar av expertverksamheten som är mera autonoma, dvs. mera fjärmade från politiken och underkastade professionens självkontroll, än den här aktuella frågan. Man kan t.ex. anta att
läkaren befinner sig på större avstånd från politiken i den direkta patientvården än när han diskuterar ett sjukhus' framtida inköp av apparatur. På
motsvarande sätt kan rimligen sjöofficeren i större utsträckning hålla sig
till rent professionella bedömningar under sommarövningen till sjöss, än
när han deltar i förtroliga debatter om morgondagens fartygsanskaffning.
Men skotten mellan sfärerna är knappast vattentäta. Ett motiv bakom
såväl spektakulära kirurgiska ingrepp som utformningen av flottans övningar kan vara att skapa argument inför framtida politiska beslut i resursfrågor.
Sammanfattningsvis måste man alltså generellt utgå ifrån att oavsett
om samhället är exempelvis liberalt eller konservativt har icke-professionella, politiska värderingar en plats i det militära fackmannatänkandeL
Detta påverkas därigenom av samhällets ideal, konflikter och politiska
stil. Samtidigt är det fackmännens ansvar att företräda ett avancerat,
professionellt tänkande och ibland säga vad detta bjuder även om det
skulle vara politiskt inopportunt. Man kan ju nämligen med Huntington
säga, att om ett försvars utformning inte återspeglar professionella värderingar utan bara ett samhälles "social values", kan det visa sig oförmöget att lösa sina militära uppgifter. 40 Ett samhälle som rätt igenom
'politiserar' sitt försvar, som reducerar det till ett inrikespolitiskt problem
bland alla andra och frikopplar det från de krav som utgår från de internationella rustningarnas och stormaktspolitikens ovissa värld, kan i slutändan bli oförmöget att självt sölja för sin militära säkerhet.
Uppgiften är alltså att sammanjämka två synsätt. Fackmännen har att
rätta sig efter samhällets politiska värderingar, som bildar förutsättning
och grund för försvaret, ocl;l ska samtidigt upplysa om de krav som utgår
från ''the criteria of military efficiency''. 41 I detta ligger en reell konflikt,
emedan lyhördhet för samhällets värderingar och opinioner kan inkräkta
på den professionella bedömningen och vice versa.
Riksdagsman Andrens ovan citerade kommentar till Helge Strömbäck
var en påminnelse om att den expertkår som inte håller de olika tänkbara
formerna av 'politiserande' - alla behandlas inte här - inom gränser
löper risk att undergräva sin egen ställning. Denna baserasju på ansvaret
för den professionella 'sanningen'. Bernard Barber skriver, att en professionell kår riskerar att få betala dyrt om det visar sig att dess råd har
byggt på icke-professionella värderingar och därför varit felaktiga. 42 Och
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i den klassiska studien "The Professions" skriver A.M. Carr-Saunders
och P.A. Wilson att om en professionell kår misstänks vägledas av politiska motiv kommer allmänhetens förtroende för de professionella synpunkterna att undergrävas Y Omgivningen skulle med andra ord förvänta
att experterna utan sidoblickar tar sitt ansvar för 'sanningen'. Samtidigt
framförs ju även den motsatta synpunkten: att felet med experterna är att
de bara tänker tekniskt och bortser från alla vidare mänskliga sammanhang. Att den professionella 'sanningens' förhållande till politiken skapar
ett dilemma går igen även i omgivningens förväntningar på experterna.
I försvarsdebatten finns en traditionell kritik mot militären somjust går
ut på att det är politiska snarare än sakliga värderingar som ligger bakom
dess förslag. Som exempel kan nämnas debattboken "Svensk militär
tänker", utgiven 1966. Där skrev Dieter Strand, att den svenska officerskårens konservativa värderingar av världsläget och utrikespolitiken leder
till krav på försvarsanslag (eller på formuleringen av krigsmaktens målsättning) "som varje gång kraftigt överstiger de flesta civila bedömares
förslag" .44 Det är antagligen sant, att militärer tenderar att göra en jämförelsevis 'alarmistisk' bedömning av andra staters avsikter (samtidigt
som det ofta torde vara den militära principen att se till tänkbara fienders
förmåga snarare än avsikt, som ligger bakom den försvarsnivå man förordar). Man kan också tänka sig att militärer av politiska skäl medvetet
överdriver sina krav. De kan t.ex. bygga in en prutmån i den bedömda
tillräckliga styrkan för att lösa en viss uppgift, eftersom de vet att politikerna har för vana att stryka i förslagen. Likväl är det ensidigt att endast
peka på möjligheten av att experterna tar till i överkant, man resonerar då
som om deras politiska tänkande bara handlar om deras egna värderingar.
Så är ju inte fallet. Det följer också "lagen om föregripna reaktioner".
Politikerna i riksdagen har makten att öka eller minska försvarets budget och avgöra andra villkor för dess verksamhet. Denna makt kan utövas
direkt, uttalat och öppet genom beslut och direktiv. Men den kan också
utövas formlöst, outtalat och indirekt, dvs. som inflytande. När sjöofficerarna föregrep politikernas reaktioner utövade politikerna inflytande
över flottan, kanske utan att själva veta om det. Denna formlösa makt
hade politikernas påtagliga makt att 'belöna' eller 'bestraffa' flottan som
sin förutsättning. 45
En del av den osynliggjorda politik som var inbyggd i fackmannaståndpunkten var alltså i realiteten politikernas och den allmänna opinionens
värderingar - såsom experterna tolkade dem och i den mån de ansåg sig
tvungna att i förväg rätta sig efter dem. I ett läge när flottan har svagt stöd
i opinionen, när dess inriktning och ambitionsnivå är kontroversiell, kan
man mycket väl tänka sig att experterna utformar sina förslag i underkant
av vad de egentligen anser behövs för att lösa vissa uppgifter, eftersom
de fruktar att annars bara råka ut för ett politiskt bakslag. Man kan t.ex.
tänka sig, såsom vi mött exempel på, att experterna ställer sin auktoritet
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bakom materiel, de egentligen anser ha tvivelaktigt värde.
Det kan sägas, att i ett sådant läge är det bara att rätta uppgifterna efter
de tillgängliga resurserna. Men det är inte alltid så okomplicerat. Fackmännen bedömer nämligen inte en uppgiftsformulering endast från utgångspupkten huruvida den är realistisk i det aktuella operativa läget. De
betraktar också uppgiftsformuleringen som ett politiskt inflytandemedel,
med vars hjälp de i framtiden kan utverka mera resurser. Följaktligen kan
det vara frestande att hålla fast vid en uppgift även om de resurser man
för tillfället får bedöms vara i knappaste laget. Naturligtvis kan fackmännen också hålla fast vid en viss doktrin på den politiska arenan även efter
att man - tillsvidare - tvingats överge den operativt. Men doktrinens
politiska kraft torde ofta minska betydligt i ett sådant läge. Att devalvera
den operativa uppgiftsformuleringen är därför ett steg som en militär
organisation kan tänkas dra sig för i det längsta, eftersom den då också
skulle förlora en del av hoppet för framtiden. Att ligga i underkant av vad
uppgiften enligt gängse professionell bedömnipg kräver kan ses som ett
bättre alternativ, särskilt som den militära verksamheten ju utmärks av att
korten kanske aldrig synas, eller åtminstone inte före nästa beslut om
resurstilldelning. Till saken hör ju också, att även om det finns många i
princip beräkneliga samband i den professionella bedömningen, är ovissheten ofta stor. Detta ger utrymme för stora variationer i vilka styrkor
som förklaras vara nödvändiga för en viss uppgift, variationer som i hög
grad beror på de politiska förutsättningarna.
Det är därför inte ägnat att förvåna, att det i försvarsdebatten också
förekommer kritik mot de militära experterna för att av politiska skäl
kompromissa bort de sakligt motiverade kraven, en synpunkt rakt motsatt Dieter Strands ovan citerade således. 46
Med en teori om att det militära fackmannatänkandet är en kombination av expertis och politiska motiv och hänsynstaganden intar man
ståndpunkten att det inte bjuds någon flyktväg ut ur dilemmat. Att vara
expert är att söka sammanjämka den professionella 'sanningen' och politiken. Problemet som sådant kan i egentlig mening aldrig lösas, men det
måste ständigt hanteras.

Expertansvar och försvarspolitisk rationalitet
Jag har hittills definierat rationalitet från aktörernas, sjöofficerarnas, synpunkt. Det har varit fråga om att rekonstruera deras dilemma och förklara
deras handlande utifrån deras mål och överväganden. I det följande resonemanget om expertrollen kommer jag att byta perspektiv och utgå
ifrån att försvarspolitisk rationalitet är ett mål. Detta begrepp kan betraktas som en analytisk konstruktion, formulerad av iakttagaren. Det
ligger ju samtidigt i linje med en allmän önskan i samhället om ett ända183

målsenligt försvar, ett försvar som bidrar till att förverkliga vissa mål och
värden.
Det vore naivt att tro att någon aktör i det försvarspolitiska spelet
uttömmande låter sig beskrivas i termer av en strävan efter försvarspolitisk rationalitet. Alla har också någon form av särintressen, dvs. helt
andra mål och motiv, som påverkar deras handlande. Samtidigt kan man
idealt tänka sig att alla parter från sina utgångspunkter ändå kan ge ett
bidrag till en försvarspolitisk rationalitet. Föreställningen om en sådan
kan därför också användas som en måttstock för att mäta de olika aktöremas insatser.
Jag kommer endast att behandla en aspekt av frågan om en försvarspolitisk rationalitet: de politiska beslutsfattarnas beslutsunderlag. Frågan
om politikens innehåll och konsekvenser lämnar jag därhän. Försvarspolitisk rationalitet fömtsätter att regering och riksdag har vissa mål och
väljer de handlingsalternativ, de medel, som bäst synes förverkliga målet.
Som Dag Prawitz uttryckt det, ligger i begreppet rationalitet en ''föreställning om medvetenhet", beslut förutsätts bygga på en bedömning och
värdering av olika handlingsalternativs konsekvenser (jämför kapitel l,
not lb). 47 Att en beslutsfattare råkar handla ändamålsenligt är således
inte detsamma som att han varit rationell i denna mening.
Kravet på en medveten prövning av olika alternativ för till frågan om
beslutsunderlaget, i vars tillkomst experterna ju ofta spelar en nyckelroll.
Från den försvarspolitiska rationalitetens synpunkt är kravet att experterna ska redovisa 'sanningen' för de politiska beslutsfattarna, dvs. den
sakkunskap som är svåråtkomlig för lekmannen. Problemet är, att kravet
på beslutsunderlaget kan vara delvis annorlunda när det formuleras utifrån experternas aktörsrationalitet. Denna behöver alltså inte sammanfalla med den helhetsrationalitetjag här har i åtanke. I det följande skajag
diskutera detta problem utifrån hur flottan i detta fall handlade, samt
utifrån de handlingsmöjligheter man i princip räknade med i den interna
debatten.
Price skriver, att vetenskapsmän och professionella experter i USA har
en mycket starkare position i det konstitutionella systemet än vad deras
formella, juridiskt reglerade makt ger intryck av. En nyckelfaktor är, att
de kontrollerar kunskapsområden som är mer eller mindre oåtkomliga för
t.ex. politiker, samtidigt som de själva efter behag kan ge sig in på det
politiska slagfältet. De professionella, fortsätter Price, är väl medvetna
om den taktiska fördelen av att besitta speciell kunskap som inte kan
ifrågasättas i den allmänna debatten. 48 Genom den exklusiva kunskapen
kan experterna utöva auktoritet. Det sker när de presenterar ståndpunkter som lekmännen antar kan motiveras med goda argument hämtade från
sakkunskapen. Auktoritet kan således betraktas som en egenskap hos det
som sägs, hos kommunikationen, snarare än hos aktörerna, kommunikatorerna. 49 Man kan förvänta sig att experterna med det beslutsunderlag
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de ger politikerna söker utöva så stor auktoritet i det politiska spelet som
möjligt. Därvid gäller att ju mer övertygande en professions ståndpunkter
kan presenteras som icke-politiska, dvs. som förankrade i expertkunskap, desto mer auktoritativa är de. När kritiker gör gällande att politiska
biavsikter påverkat fackmannaståndpunkten är det ett hot mot dess auktoritet, vilket de Champs fick erfara när han framlade sitt förslag till
nybyggnadsprogram i september 1937. Oavsett om politiska överväganden de facto vävts in i fackmannaståndpunkten har experterna alltså
intresse av att 'ritualmässigt' (Huntington) framställa den som en fråga
om 'ren' sakkunskap. Det är nog inte utan goda skäl som Price skriver,
att kanske ingen politik är så komplicerad som akademiska och professionella organisationers politik. 50
I experternas strävan att utöva auktoritet framstår enigheten inom
professionen som en fråga av största vikt. Price konstaterar, att politikerna ofta är hänvisade till att betrakta en enad professionell opinion som
rör fackmännens kompetensområde som en "uppenbarad sanning" .51
När politikerna gör så löper de naturligtvis vissa risker. Experternas
enighet kan bottna i en inövad blindhet, i en genom utbildning m.m.
skapad kollektiv oförmåga att pröva alternativa synsätt. Men så länge de
professionellas enighet bygger på verklig konsensus kan man ändå argumentera för att det är klokt att fästa stor vikt vid en sådan opinion. Dock
är experterna själva medvetna om vilken styrka som ligger i enigheten.
Följaktligen kan de söka skapa denna genom administrativ disciplin, trots
att konsensus inte föreligger. Att ställa politikerna inför en sådan konstlad
enighet är detsamma som att undanhålla dem synsätt och alternativ, som
finns företrädda bland experterna. Detta kan te sig ändamålsenligt från
synpunkten av att framställa den dominerande uppfattningen bland experterna i ett så auktoritativt sken som möjligt, men det rimmar illa med
de krav som ställs på beslutsunderlaget om man eftersträvar ett rationellt
försvarspolitiskt beslutsfattande.
Någon enkel formel för hur ett sådant beslutsunderlag bör se ut finns
knappast. Att experterna redovisar vatje ide, hugskott och förflugen tanke som figurerar i deras debatt är säkert inte befrämjande. Men det är
oomtvistligt, att ett rationellt beslutsfattande, i betydelsen en medveten
prövning av olika aktuella alternativs konsekvenser, gagnas av att experterna ärligt lägger fram genuin osäkerhet, viktiga divergenser och de
olika seriösa alternativ de själva överväger. Så skedde många gånger inte
i det här undersökta fallet.
Flottans hållning till Thörnell-skeppen är ett exempel på hur experter
kan välja att förtiga sina sakvärderingar. I förtroliga sammanhang kunde
aktörer säga att de pengar som lades på fartygen var bortkastade osv.
Men utåt slöt man upp bakom dem. Sjöofficerarna synes genomgående ha
gjort en skarp åtskillnad mellan vad som kunde diskuteras internt inom
flottan och tillhörande organisationer och vad som fick sägas externt.
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Agerandet 'utåt' var hela tiden underkastat politiska lämplighetssynpunkter.52 I samband med 1925 års flottkommittes arbete framhöll kapten
Biörklund att han "ansåg axiomatiskt, att om två militära ledamöter
finnas i kommitten, dessa böra tycka lika. Där oenighet förefinnes, komma annars politikerna att stryka.' ' 53 På ett tidigare sammanträde hade
marindirektör Herlin slagit fast, att fackmännens "största fel vore, att
utomstående kunna märka vår osäkerhet beträffande vad vi vilja ha" .54
Dessa yttranden ligger i linje med hur flottan handlade. Man synes ha
utgått ifrån att inget kunde undergräva expertuppfattningens auktoritet så
effektivt som att en annan expert gav uttryck för en avvikande mening
eller tvivel och osäkerhet.
Från politikernas synpunkt är kännedom om divergenser bland experterna ett sätt att öka antalet alternativ. Price påpekar, att ett av politikernas viktigaste sätt .att skapa en motvikt mot experternas kunskapskontroll är att vara duktiga på att upptäcka och dra fördel av skiljaktiga
meningar bland dem. 55 Som amerikanska politiker uttryckte det i en
intervjuundersökning publicerad på 1960-talet: "When the military falls
out, then and only then can the Congress find out. " 56 I ett litet land som
Sverige kan expertopinionen dock ofta vara rätt homogen. Ingemar Dörfer har visat, att när frågan om flygplanssystemet Viggen avgjordes var
den stora samstämmigheten inom den inblandade kretsen av experter en
nyckelfaktor. 56a
·
I vårt fall är det emellertid kanske inte för tillspetsat att säga, att
vändningen till Thörnell-skeppen hade de tidigare uppkomna divergenserna mellan de Champs och Harald Åkermark som sin förutsättning.
Med ett vidare perspektiv kan man också konstatera, att även om flottan
ändå höll samman rätt väl utåt, så fick politikerna i alla fall flera alternativ
att välja mellan tack vare försvarsgrenskonkurrensen. Efter armens nederlag 1925 och mot bakgrund av flottans framgångar 1925-1927 utvecklade nytänkare inom armen och flygvapnet ett alternativ till pansarfartygsdoktrinen. Enligt det skulle flygvapnet öka i betydelse på flottans
bekostnad och pansarfartygen utgå, samtidigt som armen bevarade sin
ställning som huvudvapen. I motsats till i 1925 års flottkommitte ställdes
politikerna i 1930 års försvarskommission inför två program. striden om
vilken organisation som skulle göra vad hade en saklig kärna, eftersom
den också handlade om med vilka militära metoder och tekniker olika
uppgifter bäst kunde lösas. 56b Den stimulerade organisationerna att utveckla sitt register och förbättra sina förslag till lösningar.
Naturligtvis kan man, som Dexter, peka på att även vid sådan försvarsgrenskonkurrens är politikerna ofta hänvisade till att välja mellan de
alternativ de militära organisationerna formulerar. 57 Andra i princip tänkbara lösningar kan försvinna i ett ingenmansland mellan organisationerna
eller tystas genom administrativ disciplin. Icke desto mindre blir slutsatsen, att försvarsgrenskonkurrensen har sidor som är konstruktiva ur den
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försvarspolitiska rationalitetens synvinkel. Det synes därför inte välbetänkt att lättvindigt raljera med den och framställa den som en i sin helhet
negativ företeelse. 58 Däremot är det ju uppenbart att försvarsgrenskonkurrensen också kan ha destruktiva sidor och drivas för långt. Konsten
är att ge utrymme för en ärlig tävlan mellan professionella alternativ, och
samtidigt slå vakt om försvarets förmåga att handla samfällt. Det kan
också parentetiskt tilläggas, att i samma mån som politiker specialiserar
sig på försvarsfrågan och förvärvar sakkunskap ökar deras möjlighet att
själva påverka alternativformuleringen. Likaväl som fackmän kan överta
en del av den politiska' 'funktionen'' i Prices schema, kan politiker överta
en del av den professionella. Vidare måste ju inte alla experter vara
statstjänstemän. Fristående experter kan också bidra till det försvarspolitiska beslutsunderlaget.
Frågan om hm: många alternativ politikerna skulle ställas inför aktualiserades också i flottans diskussion om olika reservlösningar. I flera fall
diskuterades alternativ internt utan att presenteras för politikerna. I debatten 1937 rådde av allt att döma en betydande enighet om reservstrategin i sak, men oenighet om huruvida typutredningen direkt skulle redovisa den för politikerna i form av ett utarbetat förslag. Mot Ericsons
tanke att en möjlig lätt flotta kanske borde läggas fram ställdes åsikten att
detta kort tillsvidare gjorde sig bäst i rockärmen, där de Champs också till
sist placerade det.
selektiv information rörande de alternativ fackmännen själva övervägde var alltså ett medel i experternas politiska arsenal. Ett annat exempel
på det hittar vi i FFF:s diskussion om kryssarfrågan i samband med 1925
års flottkommittes arbete. Angående den mindre typ man ogärna ville
välja sade Claes Lindsström, som ännu var chef för marinstabens operationsavdelning, att inget hinder förelåg för att bortse från ett sådant
alternativ, "blott man ej omtalade, att sådana fartyg förefunnes". 59
Att experterna, som vi tidigare diskuterade, ibland föregrep en politisk
opinion i stället för att göra en självständig, professionell bedömning, och
att de även på andra sätt lade politikernas beslutsunderlag 'till rätta' för
att påverka beslutet i en viss riktning, behöver inte ses som uttryck för att
de egentligen saknade engagemang för 'sanningen'. Problemet var snarare ett bristande förtroende för politiken och politikerna. Generellt gäller, att den professionella bedömningen bara är en av många faktorer som
formar den försvarspolitiska verkligheten. Denna avviker alltid mer eller
mindre från vad experterna önskar sig. Dessa kan säga sig, att de just i
'sanningens' intresse inte kan redovisa hela sanningen om sina osäkerheter, divergenser och reservalternativ, eftersom det då är risk att beslut
fattas som är än mer otillfredsställande från professionell synpunkt. Det
paradoxala är, att när experterna är resultatinriktade och på olika sätt
söker föregripa politiken och samtidigt påverka den åt ett visst håll,
underkastar de sig själva dess spelregler och låter den penetrera den
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professionella sfären. Den professionella ståndpunkten görs då också
beroende av opinionens vindar och formas av taktiska hänsyn.
Den som sätter sig före att sålunda med hjälp av sakkunskapen förändra politiken tvingas acceptera att politiken också förändrar sakkunskapen.

Experternas självförståelse
Diskussionen har så långt varit inriktad på hur experterna handlade. Jag
ska nu ägna några avslutande kommentarer åt deras rolluppfattning i en
annan mening, nämligen frågan om deras självförståelse. Under 1970talet genomfördes enjämförande, internationell intervjuundersökning för
att kartlägga den "politiska kulturen hos byråkrater och politiker" i ett
tiotalländer. 60 I Sverige resulterade undersökningen bland annat i Anders
Mellbourns avhandling "Byråkratins ansikten", i vilken rolluppfattningen hos svenska högre statstjänstemän studeras. Mellbourn väljer att kombinera två typer av kriterier när han söker särskilja olika rolluppfattningar: dels hur de intervjuade uppfattar sina "arbetsuppgifter" och "personliga egenskaper", dels deras attityd till politiken. Kriteriet
"arbetsuppgifter" ger ett tydligt utslag när det gäller att skilja vad Mellbourn kallar "klassiska verkställare", vilka anser sig ha icke-tekniska
arbetsuppgifter, från "experter", vilka betonar de "tekniska" uppgifternas betydelse. Mellbourn arbetar även med en tredje rolltyp - "politiska
tjänstemän". I det fallet ger dock kriteriet "arbetsuppgifter" inget tydligt
utslag. De "politiska tjänstemännen" ger sig till känna genom en positiv
attityd till något som ganska diffust kallas "politiska inslag" i sitt arbete.
Mellbourn är medveten om att nämnda tre rolltyper inte kan anses vara
klart åtskilda från eller utesluta varandra, eftersom de operationaliseras
på olika sätt. 61 Man kan ju till exempel tänka sig att vissa aktörer med
expertbetonade arbetsuppgifter också är i någon mening "politiska tjänstemän", medan andra experter är mera negativa till olika former av
"politiska inslag" i arbetet. Mellbourn framhåller också, att det är ett
problem att rolltypen "den politiske tjänstemannen" är mindre teoretiskt
utvecklad än de andra två. 62
Det kan vara av visst intresse i sammanhanget att reflektera över vilka
rolltyper som bäst fångar det rollproblem, som här studerats med en
historisk metod. En första iakttagelse är, att det är ändamålsenligt att
strikt skilja frågan om arbetsuppgifterna från frågan om attityden till
politiken. Frågan om arbetsuppgifterna, som står i ett nära samband med
vilken utbildning, kunskap och träning en yrkesroll baseras på, kan kanske schematiseras i Prices fyra ''funktioner'': den vetenskapliga, den
professionella, den administrativa och den politiska. I denna fallstudie
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har jag inte sett något skäl att över huvudtaget problematisera denna
aspekt. Ä ven om vissa sjöofficerare från andra utgångspunkter i första
hand kan betraktas som t.ex. administratörer, har vi mött dem i egenskap
av professionella experter. Det problem de brottats med har varit att
utforma den professionella ståndpunkten i fråga om pansarfartygen och
den framtida flottans sammansättning. Aktörerna har utan tvekan betraktat sig som expertkompetenta att bedöma denna fråga, och det var
den sjömilitära expertuppfattningens auktoritet de månade om. Samtidigt
hör ju till utgångspunkten att det var politikerna (och den allmänna opinionen) som skulle påverkas i frågan.
Det rollproblem som präglade sjöofficerarnas förtroliga debatt var vilken hänsyn de skulle ta till den militära respektive den politiska verkligheten när flottans program utformades. Det har varit möjligt att ganska
ingående belysa hur sjöofficerarna förhöll sig till problemet i handling,
dvs. vilka politiska hänsyn olika aktörer föreslog skulle tas, vilka som
faktiskt togs osv. I framför allt kapitel 5 har jag också kunnat redovisa ett
mycket fragmentariskt men ändå inte ointressant material rörande aktörernas subjektiva rolluppfattning, dvs. yttranden som inte direkt rör pansarfartygen utan fackmännens yrkesetik och förhållande till politiken (inlägg av Hermelin, Hult, Boldt-Christmas, Landquist, Hagman m.fl.). Det
är i första hand fråga om definitioner av vilken roll kåren borde spela, dvs.
om rollideaL Ä ven denna del av diskussionen kretsar kring frågan om
förhållandet mellan den professionella 'sanningen' och politiken, dvs.
precis det problem man brottades med i sitt handlande.
Price skriver, att vetenskapsmän misstänker de professionella experterna för att göra avkall på den objektiva sanningen för att tjäna politiska
syften. Och de professionella misstänker i sin tur administratörerna för
samma sak. 63 Vi kan tillägga, att samma dilemma fick experterna att både
misstänka varandra och våndas inför sig själva. I FFF:s kryssardiskussion 1925 ställdes plötsligt frågan "om man i föreningen uteslutande skulle framhålla politiska synpunkter och ej strategiska" .64 När det fjärde
pansarfartyget diskuterades åtta år senare framkastade en medlem i föreningen, att för att få stöd för ett nytt fartyg måste man ''beakta propagandasynpunkterna kanske mera än saksynpunkterna" när det utformades. Att "bygga fartyg efter politiska linjer utan andra förnuftsskäl än
att de äro billiga synes olyckligt", replikerade en annan. 65 Vid ett senåre
tillfälle framhöll en talare att det inte gick an att snegla åt "politiken". Vi
måste dock nöja oss med en nivå som det är "politiskt och psykologiskt
möjligt'' att föreslå, genmäldes det. 66 I den empiriska framställningen har
vi sett hur detta problem dyker upp i den ena formen efter den andra.
Gång på gång transformeras frågan om vad som var den professionella
'sanningen' till en fråga om hur den politiska verkligheten såg ut och när,
hur och i vilken omfattning man skulle rätta den professionella ståndpunkten efter den. Den subjektiva rolluppfattningen, rollidealet, kan upp189

fattas som ett intellektuellt redskap, med vilket aktörerna sökte begripliggöra och orientera sig i detta dilemma.
För att karakterisera rollidealen behövs kategorier som inte är bundna
till arbetsuppgifter, utbildning eller dylikt, utan som uteslutande fångar
attityder till förhållandet mellan sakkunskap och politik i aktörernas yrkesverksamhet. I inledningskapitlet angav jag preliminärt två tolkningar
av expertrollen. Det synes nu lämpligt att tentativt och hypotetiskt precisera ett förslag till rolltyper, som med utgångspunkt i denna fallstudies
problematik renodlar experternas möjliga alternativa tolkningar av sitt
förhållande till politiken. 67 Därvid kommer jag att anknyta till Robert D.
Putnam, en av de ledande ideologerna bakom det internationella projekt,
inom vilket Mellbourns avhandling tillkom.
Det första idealet kallar jag den professionelle tjänstemannen. Idealet
förutsätter att politiska organ avgör övergripande syften och ekonomiska
och andra ramar för den professionella verksamheten. Det är inte fråga
om en negativ inställning till politiken som sådan eller till det rådande
politiska systemet. Samtidigt eftersträvas en autonom sfär inom vilken
professionella värderingar ska råda. Politikens intrång i denna sfär kritiseras, likgiltigt om det tar formen av ingripanden utifrån av politiker eller
av att experterna själva låter politiska bedömningar träda i stället för
professionella. Experterna ska helt ägna sig åt professionella bedömningar, medan politikerna ska göra de politiska antagandena. Idealet ligger i
linje med den traditionella föreställningen om en klar gräns mellan politiska beslutsfattare och verkställare i staten.
Motpolen till detta ideal kan definieras i anknytning till Putnam och
benämnas den politiske tjänstemannen. I Putnams framställning blir kärnan i detta ideal en pluralistisk syn på vad som är i statens och samhällets
intresse. Den politiske tjänstemannen tar fasta på att de olika politiska
tolkningar av detta som finns kräver att han är lyhörd inför skiftande
politiska realiteter. Den politiske tjänstemannen anser att det finns en
autonom, professionell 'sanning', och han kan ha en bestämd mening om
vilka professionella krav som i ett givet läge bör respekteras. Men han
anser det samtidigt vara legitimt att kompromissa och självmant låta
politiska hänsyn påverka de professionella ståndpunkterna.
En gemensam nämnare för nämnda två rollideal är att politikens överhöghet och den demokratiska politiska ordningens legitimitet erkänns.
Det kan förutsättas vara ett realistiskt antagande vad beträffar nutidens
Sverige. Men det är inte lika självklart giltigt med avseende på mellankrigstiden. Många av dåtidens tjänstemän hade fått sin politiska fostran
innan den demokratiska parlamentarismen segrade i vårt land. Den statliga byråkratins anpassning till den nya ordningen kan antas ha skett
stegvis under år och årtionden. Den svenska militären var av tradition
förankrad i den konservativa, fördemokratiska föreställningsvärld, som
hade en stark ställning i Sverige i början av innevarande sekel. Den
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personliga kungamakten sågs som symbolen för statsintresset, inför vilket de militära fackmännen ansåg sig vara ansvariga. 68
I anknytning till Putnam och Karl Mannheim kan de ideal det här är
fråga om sammanfattas i den klassiske tjänstemannen. Putnam skriver att
denne har en monistisk föreställning om nationens och statens intressen.
Han tror att alla frågor kan avgöras på grundval av objektiva, 'sakliga'
kriterier och misstror den nyckfulla och stökiga politiken och dess institutioner, partier och påtryckningsgrupper. 69 Det var denna '' bureaueratic
conservatism'' som Karl Mannheim syftade på, när han formulerade den
berömda satsen: ''The fundamental tendency of all bureaueratic thought
is to tum all problems of politics in to problems of administration.' ' 7 För
den klassiske tjänstemannen vore den perfekta världen en värld utan
politik.
I det här anväRda källmaterialet går det att hitta prov på den djupa
misstro mot den demokratiska politiska ordningen, som är en del av
denna rolluppfattning. Den lyser t.ex. igenom i Herman Wrangels kommentar i Vår flotta 1924 till den oroande ekonomiska situationen i landet:
"Ingalunda lärer den bli bättre, om vår nya ministär - eller 'regering',
såsom man numera vanligen plägar kalla konungens rådgivare - får fullfölja sina socialiseringstendenser. " 71 Några år senare gav de Champs i ett
förtroligt brev uttryck för en liknande ståndpunkt (kapitel5, not 37). Och
Daniel Landquist omtalade 1937 politiken i tydligt pejorativa ordalag, när
han kritiserade Ericsons förslag att även en lätt flotta skulle läggas fram
av typutredningen (kapitel5). I den mån det klassiska idealet omfattades
försvårade det för fackmännen att anpassa sig till de försvarspolitiska
realiteterna i den unga parlamentariska demokratin. Denna aspekt på
frågan om flottans ståndaktighet i pansarfartygsfrågan får inte glömmas
bort, men framstår vid en helhetsbedömning inte som central.
Fackmännens dilemma rörde framför allt den professionella sfärens
autonomi och ansvaret för 'sanningen' kontra politisk lyhördhet och anpassning till politiska realiteter. Detta är en i grunden modern problematik, aktuell idag likaväl som under mellankrigstiden. 72
Man bör dock komma ihåg, att friktionerna mellan 'sanningen' och
politiken kan göra även demokratiskt sinnade experter skeptiska eller
kritiska till det politiska livet. Så väcker ju idealet om en autonom professionell sfär genast frågan hur stor denna ska vara. Politikerna kan
tänkas besvara den på ett sätt som väcker djupt missnöje hos experterna.
Som Alan R. Ball påpekar, kan experternas stolthet över sin professionella kompetens också tänkas ge upphov till en viss nedlåtenhet visavi
politikerna, som i så hög grad måste rätta sig efter valtaktiska hänsyn
o.dyl. 73 Och om man tänker sig ett läge när det demokratiska samhällets
politik tar en annan väg än den som förespråkas av en förhärskande
opinion bland berörda professionella (och kanske vetenskapsmän), är det
uppenbart att nämnda yrkeskategorier kan bölja fundera över möjlighe-
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ten av att förena demokrati och upplysning. Det vore intressant att undersöka, om inte den svenska energipolitikens vändning under senare år
skulle kunna tolkas som ett exempel på en dylik djup klyfta mellan den
professionella 'sanningen' och samhällets politiska värderingar inom ett
sakområde.
I det redovisade materialet om sjöofficerarnas självförståelse hittar vi
synsätt som tenderar mot antingen den professionelle eller den politiske
tjänstemannens ideal. Men tvisten rörde inte expertrollen i allmänhet,
utan om och på vilket sätt man skulle hålla fast vid bestämda professionella mål och normer, vilka hotades av de politiska realiteterna. Som
nämnts, handlade yttrandena i hög grad om vilken roll kåren borde spela,
men de rymde också moment av verklighetsbeskrivning. Innebörden av
idealet om den professionelle tjänstemannen var att man borde driva
striden för sjögående pansarfartyg hårt och konsekvent så länge det bara
gick. Genom att förfäkta den politiske tjänstemannens ideal varnade andra aktörer för en dylik låsning. Idealet kunde exempelvis motivera att man
borde söka en realistisk ekonomisk utgångspunkt för flottans program
och visa större politisk lyhördhet och redovisa även andra tänkbara lösningar för politikerna.
Källmaterialet är naturligtvis för tunt för att det ska vara meningsfullt
att hänföra aktörer till olika ideal. Tolkningen måste också beakta att vi
genom den historiska undersökningsmetoden har påträffat uttalanden om
expertrollen, som var förtroliga, situationsbundna och hade ett syfte,
nämligen att påverka kollegernas handlande i pansarfartygsfrågan. Det är
ju inte alls säkert att aktörerna skulle ha uttryckt sig likadant om de vid
samma tid intervjuats om sin rolluppfattning. Och i en annan situation,
när en aktör ville behandla spänningen mellan 'sanningen' och politiken
i någon fråga på ett annat sätt, skulle han antagligen lämpa sitt rollideal
efter det. Ä ven om man tillskriver rollidealen en viss egenvikt, kan man
alltså i hög grad se dem som ett sätt att för sig själv begripliggöra och för
andra motivera ett agerande man av olika, samverkande skäl beslutat sig
för. Det synes således rimligt att tänka sig, att aktörerna av och till intuitivt och implicit eller analytiskt och explicit - omtolkar sitt rollideal,
liksom, självfallet, att många kombinationer av och mellanlägen mellan
nämnda ideal förekommer.
Att försöka förstå en föränderlig verklighet blir för den professionelle
experten också att försöka förstå sig själv, eftersom han i sin yrkesutövning gång på gång ställs inför problemet att sammanjämka olika verkligheters inte särskilt väl harmonierande kriterier för rationalitet. Därför är
frågan om experternas självförståelse måhända lika mångfacetterad och
svårgenomtränglig som frågan om hur professionella 'sanningar' och poett lands
litiska värderingar och bedömningar sammanflätas
försvarspolitik.
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Expertise and Political Rationality: The Swedish
Navy_ and the Armoured Ship lssue 1918-1939.
This stud y has been planned under the impetus of a theoretkal problem,
namely the relation between professional expertise and politks in the
formation of defence policy. In this summary I will first give the reader
a brief account of the armoured war-ship issue in Sweden in the inter-war
period. The n I will put forward some of the theoretkal problems discussed in my dissertation.
Since the 1880's so-called armoured ships [pansarfartyg] formed the
back-bone of the Swedish Navy. These powerful vessels were distinguished for their heavy guns, their armour and their considerable speed.
They constituted the small power counterpart to the battleships of the
major powers. In·all, Sweden built 15 armoured ships.
The Swedish Navy considered its main task to be the protection of the
country against large scale sea-invasion. According to the Swedish armoured ship doctrine the Swedish Navy ought to be so strong, that an
attacker would have to deploy battleships in order to proteet his trooptransport. That would make such an undertaking more risky for the
enemy, thus producing a formidable deterrent from hostile designs.
It was presurned that in order to achieve a satisfactory level of strength
the Swedish Navy must posess a reasonable number of armoured ships
capable of operating on the high seas of the Baltic and the North Sea.
When what was proved to be the last generation of these vessels was
projected, in 1906-1910 - the so-called "Sweden" -class, of whi ch only
three were actually built - the following main principles served as guidelines:
* the ships should be faster than all enemy ships which were stronger
(i.e. superior in armaments and armour), and, at the same time be strongerthan all faster ships;
* the ships should be strong enough to endure, under certain circumstances, a sea-engagement with the enemy's targest ships, which primarity meant carrying gunsthat could inflict serious damage to battleships.
The bask idea was to ensure that the enemy should not be able to give
his troop-transport adequate protection with light cruisers and destroyers
only. According to the doctrine the Swedish armoured ships should bear
comparison with the battleships with respect to speed and caliber (but not
number) of the heavy guns. Hence, when the great powers improved their
battleships, the Swedish Navy had to follow suit. As is weil known, the
First World War was preceded by an intensive naval armament race. The
great powers incessantly turned out battleships that were faster and
stronger, and consequently bigger and more expensive, than previous
generations of ships.
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Consequent to her armoured ship doctrine Sweden was to some degree
to take part in this, the most exacting armaments race of that time. The
"Sweden" -class was the result of an earnest effort to keep up with
international development. With a displacement exceeding 7000 tons,
with four 28 cm guns, a speed of approximately 23 knots and considerable
armourplating, these ships were by far the most powerful armoured ships
that had ever flown Swedish colours. Hence, by Swedish standards, they
were also very expensive. Liberals and Social-Democrats considered the
armoured ship doctrine over-ambitious and opposed the building of the
'' Sweden' '-ships.
It soon became apparent, however, that just like earlie r Swedish armoured ships the '' Sweden' '-class was outstripperl by the advances in the
construction of battleships. At the end of the First World War the Swedish N a vy deemed the '' Sweden' '-ships to be inadequate w hen compared
with modern battleships. lt would have been in keeping with the established Swedish doctrine to propose procurement of real 'Big Ships', i.e.
armoured ships faster and stronger, and hence considerably bigger and
more expensive than the "Sweden"-class. But when the Navy considered the problem from a political point of view, it was for the time being
deemed out of the question to raise such a demand. The Social-Democrats and the Liberals were planning sweeping cuts in defence spending,
hence Parliament - the Riksdag - was not apt to accept any major
investments in new naval vessels.
Put in general terms, the problem was that the professional standpoint
of the naval officers was not in harmony with what they themselves
considered to be the political realities in Sweden after the First World
War.
In 1921 the Navy set forth a proposal aiming at a renewal of the
Swedish armoured ship policy. In the building program suggested, the
"Sweden" -class was replaced by a so-called armoured cruiser, with six
21 cm gunsand a speed of 29 knots. The idea of Swedish armoured ships
engaging modern battleships at sea was abandoned. Emphasis was put on
speed as a quality of strategic importance. Nevertheless, the armoured
cruiser was to bestronger than light cruisers, and, consequently, could
still force an aggressor to risk his battleships.
Outside the Navy this novel solution to the problem was, however,
considered too expensive. The proposalled nowhere. The Navy would
have found itself in a difficult position, and would have had to seriously
ponder a major shift in doctrine, had it not been for one factor, the
downfall of Russia and Germany as naval powers in the First World War.
For the time being this fact put the Swedish Navy in an exceptionally
advantageous position. Furthermore, when compared with the remaining
German and Russian battleships the "Sweden" -class could be said to be
up to the standards of the established Swedish naval doctrine.
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After its failure to acquire armoured cruisers the Swedish Navy in the
mid-20's took the circumstances mentioned as a point of departure for a
new programme. This stated the "Sweden"-class to be adequate and
proposed more "Sweden"-ships to be built. Due to political reasons,
however, the Navy for the time being limited its demands to an enforcement of the existing "Sweden" -division with only one additional ship.
In the doctrine presented in support of this proposal, Soviet Russia was
considered the most like ly enemy, bu t the case of war with Germany was
also paid some attention. Instead of operating mainly along the coast, the
Swedish fleet was going to rely on a 'push-strategy'. With its forces
concentrated it was to push out to sea, with the aim of warding off an
attacking fleet. A prerequisite was that the Swedish armoured ships were
able, to some degree, to meet the adversary's strongest ships in battle at
sea. This strategy was an attempt to establish a strong forward peripheral
defence. In accordance with this ambition, the Navy's spokesmen dwelled at some length upon possible alliances against Russia. Finland or
Finland-Esthonia-Latvia were considered the most likely partners.
In 1927, the Swedish Partiament accepted a new naval programme
concurring in princip le with the push-strategy. It was preliminary decided
that one improved "Sweden" -ship should be built within a ten-year period. The final decision was postponed for five years, however. This gav e
hesitant Liberals and Social-Democrats time for further study of the
matter. It was furthermore decided that the cost of the new s hip was not
to exceed 27,3 million crowns. It was estimated that this amount would
permit the building of a ship fasterthan all stronger ships, and, at the same
time, stronger than all faster ships of other Baltic navies at the time.
However, this favourable situation was not to last long. In 1928 the
German Reichstag voted the building of the 'pocket' battleship
"Deutschland", later estimated to have cost 70 million Swedish crowns.
"Deutschland" was markedly stronger and faster than the "Sweden"ships. Under the Versailles-Treaty Germany had the right to build six
such ships. The threat from aircraft was another problem. In the Swedish
defence discussion more and more weight was attached to the impact of
the strong Russian air-force. Hence, some of the foundations of the policy
presented by the leading Swedish admirals in the mid-twenties withered
away in a short time.
When the Swedish admirals discussed the armoured ship question in
the early 1930's, it was pointed out that the "Sweden" -class was no more
up to the mark. From a military point of view, it was considered better
to build a new division of modern armoured ships instead of completing
the old "Sweden"-division. But to propose such a change in policy would
have been tantamount to suggesting a complete revision of Parliament's
decision some five years earlier and, hence, throwing the whole debate
open once again. From a political point of view, this was deemed too
hazardous.
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Consequently, the Navy stuck to the proposed fourth "Sweden"-ship,
and did not even demand a revision of the cost-calculation. The military
norm that had motivated the preliminary decision in 1927 - fasterthan all
strongerand strongerthan all faster ships - was quietly abandoned by the
naval authorities.
This political strategy led nowhere, however. Partiament never voted
to build the new ship. The final outcome was that no more Swedish
armoured ships were built.
This brief summary will hopefully give the reader an idea of the Swedish Navy's predicament in the inter-war period. It raises several important questions of principle, which are discussed at some length in this
dissertation. Here I will only state them in brief.
The Navy's spokesmen made a habit of asserting that they spoke
purely from the 'military viewpoint'. But when one scrutinizes the confidential discussions of the naval officers it appears that they always
combined a professional, military judgement with a political judgement.
One can sa y that the y employed two sets of criteria of rationality, criteria
which in this case were markedly disharmonious. Thus, they repeatedly
on their own accord chose to sacrifice military norms, which they adbered to in principle, in the hope of gaining support from the politicians.
The political deliberations of the naval officers tended to follow what
Carl J. Friedrich has called "the rule of anticipated reactions". That is,
the professional experts tried to adapt themselves in advance to the view
of the politicians in order to gain their support for the proposals the y set
forth. Sometimes they espoused or recommended policies, e.g. regarding
procurement of naval vessels, contraryor unrelated to their professional,
military priorities, while they could find no better alternative.
Hence, as concerns construction of armoured ships the so-called professional, military 'sphere' was penetrated with politics. As far as the
substantive content is concerned the advice from the professionals was a
mixture of expertise and politics. Explaining this fact I venture to make
one fundamental observation: there exists a connection between the lack
of support for the armoured ship doctrine in Parliament and public opinion and the fact that the deliberations of the professionals on the armoured ship question were so highly influenced by politics.
A result of this study is that the making of Swedish armoured ship
policy in the inter-war period cannot be interpreted in terms oftraditional
administrative theory, which posits a dichotomy between politics and
administration: elected leaders establish policy; politically neutral
bureaucrats p repare and execute the politicians' decisions. If we instead
accept Don K. Price's distinction between four broad functions in
govemment and public affairs - the scientific, the professional, the administrative, and the political - it is obvious that in our case the
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professional experts were to a considerable extent concerned also with
the political function.
This gave rise to differences of opinion among the naval experts. Some
were comparatively more ready to adapt their professional views to the
anticipated reactions of the politicians. Others at times advocated steadfastness and wanted to base a new proposal on the 'Big Ship'-concept.
The role-conflict of the professionals concerned how to decide when, how
and to what extent they should sacrifice their professional judgment for
on e of political expediency.
I use three role-types to characterize different attitudes among the
professionals facing this dilemma. The professional bureaucrat stresses
the autonomy of the professional sphere and, in principle, does not accept
any form of intrusion of politics into it. He holds it to be the task of the
politicians to ma.ke the political assumptions and to give political guidance
to the professionals. The political bureaucrat agrees that there is an
autonomous professional 'truth', hut at the same time accepts that the
professionals must make political assumptions and anticipate the reactions of the politicians. The classical bureauera t, finall y, is basically
critical of democracy and politics as a whole, and believes that all problems can be solved in terms of some objective, professional standard.
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I noter och käll- och litteraturförteckning använda
förkortningar
(Se även förkortningar anförda under otryckta källor, officiellt tryck samt
tidningar och tidskrifter.)
AK
ank.
avg.
CPD
CKP
CKMP
CMS
PK
Pk
H
HBK
HP
ht
IESS
IPÖ
k.
KB
kk.
MÖD
ref.
rskr
SBL
u.o.
u.å.
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andra kammaren
ankommande
avgående
chef för försvarsdepartementet
chef för kustflottan
chef för marinförvaltningen
chef för marinstaben
första kammaren
försvarskommission (1930 års)
hemlig
högste befalhavare över kustflottan
Politiska och handelspolitiska avdelningen (UD)
huvudtitel
International Encyclopedia of the Social Sciences
inspektör av flottans övningar till sjöss
kapten
Kungliga biblioteket
kommendörkapten
marinöverdirektör
referens
riksdagsskrivelse
Svenskt biografiskt lexikon
utan ort
utan år

Noters. 9-14

NOTER
Vid återgivande av citat i den löpande texten eller noterna har uppenbara
stavfel rättats till och fullständiga ord införts i stället för förkortningar.

N oter kapitel l
l. Politik som rationellt handlande. Förteckning i Lewin 1984, s. 413.
la. Här avses s.k. första klassens pansarbåtar, ej monitorer m.fl. äldre klasser.
l b. Lewin 1979, s. 13. Med rationalitet avser jag en strävan efter ändamålsenlighet. Det är
uppenbart att människornas förmåga att analysera problem och överblicka konsekvenserna
av sina handlingar är starkt begränsad. Det är inte fråga om att pröva 'alla' alternativ och
ta hänsyn till 'ana: konsekvenser av dessa, utan om att söka välja bästa möjliga lösning
utifrån de alternativ man råkar överväga och de konsekvenser man söker förutse. Jfr.
Allison 1971, s. 288, även s. 286 f., 69 ff. Simon 1957, s. 196 ff.
2. Lindensjö 1981, s. 8.
3. I kritiska kommentarer till rollbegreppet föreslog Herbert A. Simon den här anförda
definitionen, 1957, s. 200 f. En replik till Simon i Mouzelis 1981, s. 217 f. Se även Sarbin
och Turner.
4. Anton 1969, s. 91.
5. Det finns vissa skillnader i hur resp. författare formulerar sitt analys schema, vilka jag
saknar anledning att gå in på här. Sjöblom 1968, Lewin 1979, Hadenius 1979.
5a. Huntington 1979, s. 8 ff. Abrahamsson 1972, s. 77 ff. Johnson 1972, s. 32 f., 42 f. I en
diskussion om läkarna skriver James Howard Means att "They wish to be the sole arbiters
of their own professional affairs." 1963, s. 719.
6. Tarschys, Eduards 1975, s. 121. Med begreppet politik avser jag här m.a.o. inte partipolitik utan vad som kan kallas "pressure group politics". Påtryckningsgruppen driver
politiska krav utan att ansluta sig till ett visst parti eller eftersträva poster i regering och
riksdag. Eckstein 1960, s. 8 ff. Janowitz 1960, s. 388, kap. 18.
7. Vi kan utgå ifrån att försvarsbyråkratier - för att nu inte vidga diskussionen till andra
samhällsområden - generellt eftersträvar att utöka sina befogenheter och resurser. För
exempel, se Allison 1971, s. 90, 93 och passim och Betts 1977, se även Halperin 1974.
8. Hadenius 1979, s. 175.
9. lbid., s. 172.
10. Studierna i projektet "politik som rationellt handlande" har givit många exempel på
målkonflikter, se Vedung 1979, Henning 1980 och Holmström 1984. I Molin 1974 diskuteras
den socialdemokratiska riksdagspolitiken under andra världskriget som en fråga om en
sammanjämkning av två konkurrerande normer: den nationella enighetsnormen och de
partinormer, som uttryckte partiets strategiska intressen, s. 339 ff. Jfr. dens. 1982, s. 192 ff.
Il. Glete 1985, s. 97. Därmed icke sagt att de olika momenten i en doktrin antas alltid
harmoniera med varandra. Disharmonier torde vara ett vanligt inslag i en utveckling som
leder till doktrinförändring.
12. Huntington 1979, s. 59 ff.
13. Abrahamsson 1972, s. 77 ff.
14. Huntington 1979, s. 85, 59 ff. och passim. Abrahamsson 1972.
15. En annan definition framförs av Agrell: "Man kan alltså i stor utsträckning betrakta
doktriner och ideologier som synonyma begrepp, som framför allt skiljer sig genom att de
används i olika sammanhang." 1985, s. 24.
16. Alf W Johansson 1973, kap. XI, Åmark 1973, Nybom 1978 och Bertil Nygren 1984.
17. I utarbetandet av denna definition har jag kunnat anknyta till Katarina Brodins definition
av begreppet officiell utrikespolitisk doktrin, Brodin 1977, s. 26.
18. Begreppet operativ princip definieras här i linje med begreppsapparaten i moderna
försvarsutredningar, se t.ex. betänkande avgivet av 1970 års försvarsutredning, SOU
1972:4, s. 54 f.
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19. Böhme 1982, s. 11 ff.
20. Jfr RT 1927: prop. 145, s. 41 ff. I 1914 års försvarsbeslut räknade man med 20 år i
kustflottan, se kap. 2, not 44.
21. Det bör observeras att medan vi empiriskt kan observera flottans mål och bedömningar
av situationen på de båda arenorna, är det mycket svårt att fastställa de 'egentliga' eller
'innersta' motiven till att man drev sina krav. Generellt finner jag lika lite anledning att anta
att flottans motiv kan reduceras till endast organisationsintressen som att hävda att politiska
partier egentligen bara bryr sig om de strategiska målen och inte om politikens sakinnehåll.
Man kan tryggt utgå ifrån att för de militära fackmännen spelar omsorgen om landets
försvar, om sakområdet, dvs. en militär 'idealitet', också en roll. Men frågan om de
'egentliga' motiven torde över huvudtaget inte vara meningsfull i studiet av en organisation,
eftersom svaret varierar från individ till individ. Om alls, kan den möjligen behandlas med
någon framgång inom den biografiska genren. Ang. den skola som tolkar politiska partier
som blott och bart inriktade på strategiska mål, se Hade niu s 1979, s. 163 ff., för intressanta,
kritiska kommentarer.
22. Ramström 1968, s. 57.
23. Brodin 1977, s. 11 ff., cit. s. 12. Rystad 1982, passim. Båda författama ger omfattande
litteraturhänvisningar. Nilsson 1973, s. 126 ff. Människans benägenhet att tolka nya fakta
som om de var förenliga meq de föreställningar man är van vid har studerats i psykologiska
experiment, Kuhn 1970, s. 62 ff. Vetenskapens utveckling bjuder många exempel på hur nya
insikter kan bryta sig fram först genom en utdragen process, ibid., passim.
24. Agrell 1985, s. 347.
25. 1979, s. 173 f.
26. Huntington 1979, s. 76.
27. Ibid., s. 350 ff., cit. s. 352.
28. lbid., s. 351.
29. lbid., kap. l, 3, 4, 14, 15 och 17.
30. Jag accepterar dock inte den tanke som uttrycks i själva begreppet sammansmältning
(fusion), nämligen att militärt och politiskt tänkande kan betraktas som ett oupplösligt helt.
31. Se Hindess 1985 ang. vaga och starkare betydelser av begreppet rationalitet.
32. Lewin 1984, s. lO ff, cit. s. 20.
33. Hindess 1985, s. 52 f.
34. Spelansatsen kan formaliseras matematiskt, se Morgenstem och Lewin 1984, eller
uttryckas i mera vardagliga termer, Allison 1971, "Modell 3: GovemmentaJ Politics".
Genom att ge utrymme i förklaringen för förvirring o. dyl. arbetar Allison med ett rationalitetsbegrepp av det vagare slaget, se t.ex. s. 162.
34a. Agrell 1985 är ett exempel på detta, se kap. 9-11.
35. Lindensjö 1981, s. 9.
36. Allison 1971, kap. 3-4.
37. Lewin 1979, s. 13 f.; dens. 1984, s. 20.
38. Lindensjö 1981, s. 8.
39. Wilhelm Agrell arbetar i sin doktorsavhandling, ''Alliansfrihet och atombomber'', 1985,
med vad han kallar det "rationalistiska", det "organisatoriska" och det "strukturella"
synsättet som tre möjliga förklaringsansatser. Men det handlar då inte primärt om att
förklara aktörers handlande utan om tre synsätt på "doktrinens roll" och hur den förändras,
s. 26 ff. (Agrell studerar den svenska försvarsdoktrinen 1945-1982 med inriktning på
atomvapenfrågan). Det "rationalistiska" synsättet motsvarar planeringsbyråkratins egen
ideologi, i vilken den tillskriver sig själv en förmåga till objektivitet. Doktrinen ses följaktligen som "en produkt av de kunskaper om omvärlden och framtiden som planeringen
uppenbarar och preciserar", s. 335. Flera formuleringar ger vid handen att man här ska
tänka sig att förändringar i doktrinen "direkt" och "uteslutande" orsakas av förändringar
i den yttre, militära och säkerhetspolitiska verkligheten, t. ex. s. 28, 348. När Agrell prövar
det rationalistiska synsättet ställer han följaktligen inga frågor om aktöremas mål, motiv
eller bedömningar. Han undersöker i stället om doktrinförändringar direkt kan relateras till
förändringar av vapentekniken och det strategiska läget eller till påverkan från ideströmningar i andra länder, s. 299-304. Rationalitet betyder således en "yttre rationalitet", s.
304, i meningen att tänkandet återspeglar en yttre verklighet och påverkan.
När Agrell prövar det "organisatoriska" synsättet förklarar han doktrinförändringar med
hänvisning till olika intressegrupperingars och organisationers (flottan, flygvapnet osv.)
mål, motiv och verklighetstolkningar, samt till det spel mellan olika parter som pågår
"under" den formella beslutsprocesse'n, s. 304-328. Mot slutet av framställningen påpekas
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att den ''organisatoriska'' förklaringen också handlar om en ''rationalitet'', men av ett annat
slag än den "yttre rationaliteten", s. 304.
När Agrell sedan för in ett "strukturellt" perspektiv återkommer samma förklaringsfaktorer
som under det "organisatoriska" synsättet, samtidigt som han utförligare går in på olika
yttre militärtekniska och andra betingelser, s. 331 ff.
Avsikten här är icke att i sak diskutera Agrelis analysmodell, utan endast att understryka
skillnaden mellan mitt och hans perspektiv och begreppsanvändning. Om uppgiften är att
förklara aktörernas handlande, blir Agrelis "rationalistiska" synsätt närmast en strukturell
förklaring. Orsaken till doktrinförändringar söksju här i yttre betingelser och påverkan, men
inte alls i aktörernas mål, motiv och överväganden. Agrelis "organisatoriska" och "strukturella" synsätt rymmer däremot båda rationalistiska förklaringar (t. ex. att flygvapnet hade
det målet och gjorde den bedömningen).
På ett teoretiskt plan drar Agrell slutsatsen att den rationalistiska förklaringen har starkt
begränsad användbarhet i detta fall. Därmed avses således Agrelis "yttre rationalitet". Med
mina begreppsliga utgångspunkter kan man inte dra teoretiska slutsatser av Agrelis undersökning 'at its face value'. Den måste först 'översättas', vilket utan större möda låter sig
göras genom att Agrelis - genomgående intressanta och uppslagsrika - konkreta förklaringsvariabler omgrupperas i de av mig definierade modellerna för förklaring av organisationers handlaade.
40. Ulf Olsson 1973.
41. Böhme 1973, 1977, 1982 och 1984.
42. Cronenberg 1974, 1975, 1977, 1982, 1984.
43. Glete 1985.
44. Olofsson 1984.
45. Sandström 1984.
46. Wedin 1983.
47. Svenska flottans historia, III:2, 1949.
48. 1949.
49. Där ej annat anges bygger detta avsnitt på marinens rulla; Wedin 1983; Svenska flottans
historia, III:2; reglemente för marinen 1915, del1, och 1931, del1, samt uppgifter hämtade
ur den följande empiriska framställningen. Det må här också nämnas, att personuppgifter
i framställningen har hämtats från Svenska marinens rulla, Vem är det m.fl. biografiska
handböcker.
50. Ej underofficers- sjömans- eller skeppsgossekåren.
51. Här medräknas icke ecklesiastikstaten, lärarstaten, poliskåren m.fl.
51a. Se kapitel 2, not 125.
52. I 1931 års upplaga av marinens reglemente var begreppet överstyrelse borttaget, se del
l.

52a. 1931 ändrades befattningens benämning till chefen för kustflottan.
53. Det är tänkbart att hela kretsen av flaggmän överlade informellt och samordnade sina
synpunkter utan att det avsatt några mera betydande spår i det bevarade materialet. Att de
tre flaggmännen i överstyrelsen ibland förde gemensamma diskussioner kommer att beläggas, likaså att divergenserna och samarbetssvårigheterna inom denna krets vid vissa tillfallen var påtagliga.
54. Där inte annat anges, bygger jag i det följande på FFF:s medlemsförteckning fr.o.m.
1904, förteckning över styrelser fr.o.m. 1904 och stadgar i FFF, prot., vol. 5, Kra; medlemsförteckning i FFF, prot. dec. 1933, k. Forshelis tillbakablick och k. Krokstedts orientering om FFF:s historia i FFF, prot. 28.3.1935 resp. 26.11.1947, samt FFF, prot. passim,
Kra.
55. Verksamhetens inriktning synes ha harmonierat väl med stadgan.
56. FFF, prot. 26.11.1947, 28.1.1948, Kra.
57. Det var en notabel händelse när konteramiral Lybeck deltog i föreningens sammanträde.
Ordföranden framförde en hälsning till Lybeck, "som var den förste flaggman, som bevistat
föreningens sammanträden". FFF, prot. 1.3.1926 (är felaktigt daterat 1.3.1925, rätt år
framgår av placeringen i volymen; Lybeck blev flaggman först i dec. 1925), Kra.
58. Svenska flottans historia, III:2, s. 576 ff.
59. FFF, prot. 10.12.1918, 20.3.1933, Kra.
60. lbid., t. ex. 7 .11.1932, 13.2.1933, 20.11.1933.

201

Noter s. 28-33

Noter kapitel 2
l. I detta avsnitt bygger jag, där inte annat anges, på följande samtida resp. officiellt tryck:
Hägg 1910 och 1915; Zander 1912; Arnberger 1912; Lindsström 1914. Kustartillerichefen,
tidigare sjöofficeren, Herman Wrangels föredragning inför försvarsberedningarna 1912;
Inspektören av flottans övningar till sjöss, Wilhelm Dyrssens remissyttrande 11.1.1914;
CMS Ludvig Sidners remissyttrande 12.1.1914; Andra försvarsberedningens förslag till
principbetänkande ... , och pre!. betänkande ang. sjöförsvaret, 1914; RT 1914B: prop. 60,
motioner AK:181, 190, Särskilda utskottet l, utlåt. 28, AK prot. 30.6., s. 10 ff. och 12.9.,s.
28 ff.
Jag har även använt följande bearbetningar: Hagman 1931; Jansson 1935; Hildebrand
1948; Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen, 1949; Meijer 1956; Elvander 1961; Kihlberg
1963; Burgman 1965; Wichman 1967; Torbacke 1976; RolfNygren 1977; Lindsjö 1978; dens.
1978 A; Torbacke 1983; Sandström 1984; Glete 1985; Holmen 1985; Cronenberg 1985.
2. Glete 1985, s. 42 f. och passim.
3. Mahan 1899, 1902, 1911; Tuttie Sprout 1944; Bueb 1971; Weigley 1973; Till (ed) 1982.
4. Det behöver inte närmare utvecklas att även kanonens modernitet, projektilens form
m.m. inverkade på effekten.
5.
•
Sjöartilleri (1921)
Kaliber (cm)
Projektilform
Projektilvikt (kg)
skottvidd (m) 1
Genomträngningsförmåga (mmf

40,56
M
920
27000

30,5
M
385
28000

28,3
H
305
20600

21,0
M
125
19760

12,0
M
21
14120

575

438

280

195

53

M= modern långspetsad H= halvmodern, f. n. till Sverige-fartygen
l. Vid 20° elevation och viss kanonlängd
2. 10000 m avstånd, vinkelrätt anslag mot kruppansar
Uppgifterna är hämtade ur marinberedningens betänkande 1921, s. 439 (denna utredning
behandlas närmare nedan). Senare uppgavs för de grövsta pjäserna skottvidder på upp till
40 000 m, Svensk uppslagsbok 1935, sjöartilleri.
6. Här används den under mellankrigstiden gängse indelningen, se t.ex. ibid., sjöartilleri.
Med 20 cm avses noga taget 20,3 cm, dvs. åtta engelska tum.
7. Begreppet lätt kryssare ska förstås i motsats till pansarkryssare och slagkryssare, utrustade med svårt artilleri. Fartygsdata, se marinberedningens betänkande, bil. 1-3.
8. Hough 1965, s. 3, 107, 236 ff. och passim.
8a. Sandström, s. 112 ff. W. Dyrssen var inspektör av flottans övningar till sjöss 1904-1916,
vilken befattning bl.a. innebar att han i händelse av krig var högste befälhavare över
kustflottan.
9. Marinberedningens betänkande, s. 117 ff.
10. Ibid., bil. 1-3.
11. Chefen för sjöförsvarsdepartementet, Jarl Christerson, förutspådde i mars 1896 en
"slags vila" på slagskeppsområdet, efter de senaste årens snabba utveckling. Det skulle
således inte vara så stor risk att de pansarfartyg Sverige anskaffade snabbt blev otillräckliga.
RT 1896, AK, prot. 26.3., s. 37.
12. Liberalerna skisserade försöksvis ett pansarfartyg med en fart kring 18-20 knop samt
2 st. 28,3 eller 30,5 cm kanoner. Man kan säga att de behöll en rest av stridseffekten mot
slagskepp. Socialdemokraterna tänkte sig en typ med cirka 16 knops fart och 21 cm kanoner,
avsedd för strid mot kryssare med 15 cm kanoner. RT, 1914B, AK, motion 181, 190.
13. Steensen 1961, passim, och 1968, passim; Conway's All the World's Fighting Ships
1922-1946; Sparre (ed), s. 48 ff., 267 ff.; Skeie, s. 455 ff.
14. Hough 1965, s. 257; Jane's Fighting Ships 1918; Conway's All the World's Fighting Ships
1922-1946.
14a. Hedin 1912, s. 69
15. Lindsström återkom till Sverige i november 1912, Holtze 1970, s. 76, äv. dens. i SBL.
Lindsströms och andra officerares studieresor till Tyskland vid denna tid behandlas i Tor-
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backe 1983, s. 33 ff. Angående militära och politiska svensk-tyska kontakter 1910-1916, se
även Carlgren 1962.
16. Den tyska amiralstaben framhöll i en föredragning för kejsar Vilhelm II i januari 1911
att Sverige kunde vara Tyskland till nytta som flygelmakt i Östersjön, särskilt om Sveriges
sjöförsvar rustades upp och fick en mera offensiv inriktning, Holtze 1970, s. 75. Viktig i
detta sammanhang även Torbacke 1983, s. 36 f. Lindsström var medlem i Svensk-Tyska
Föreningen från dess stiftande i maj 1913 och kvarstod alltjämt vid dess 25-årsjubileum.
Program för STF:s jubileum 5.4.1938, okatalogiserat tryck, KB.
16a. Med ett 'Big Ship' i svenska sammanhang åsyftas i denna framställning vmje pansarfartygstyp som var i betydande mån större än Sverige-typen.
17. I litteraturen förekommer uppfattningen att skissen till20-årsplan i någon form gillades
av riksdagen. Wedin 1983, s. 47, är t.ex. oklar på denna punkt. Faktum är dock att 20årsplanen inte underställdes riksdagen för beslut och inte heller erhöll någon form av
preliminär sanktion. RT 1914B: prop. 60, s. 10 ff., 95 f. och passim; särsk. u tsk. nr l, utlåt.
28, s. 400 ff, 465, 593 f. och passim; rskr l, s. 222 ff.
18. Både liberaler och socialdemokrater anslöt sig till dessa synpunkter, utvecklade inom
andra försvarsberedningen. RT 1914B: AK, motion 181, 190. Andra försvarsberedningens
förslag till principbetänkande ... , pas sim.
18a. Om flottans gillande av 20-årsplanen, som ett minimum, när den framlades råder ingen
tvekan. Yttranden refererade i RT 1914B: prop. 60, s. 108 ff., och i marinberedningens
betänkande, s. 137 ff.
19. Harris 1965, s. 192 ff.; Weigley 1973, s. 192 ff.; English 1979; Till (ed) 1982; Hough 1983.
20. Russell955, s. 587 ff.; Harris 1965, s. 195 ff.; Hezlet 1970, s. 104 ff.; Hunt 1973; Weigley
1973, s. 249 ff.; Till1977 och 1978; Viahos 1979, s. 56 ff. Som ledande sjönationer räknas
här 1922 års Washingtontraktats signatärmakter USA, Storbritannien, Japan, Frankrike och
Italien.
.
21. Jag renodlar här två synsätt ur en debatt med många nyanser. Källor: se föregående not.
22. Till 1977, s. 111 och passim; Roskiii 1968, kap. 2 och 5.
23. Marinberedningens betänkande, bil. l.
24. slagskeppendeplacerade cirka 13 200 ton, fart 18 knop, ursprunglig huvudbestyckning
4 st. 28 cm kanoner. Ersättningsbyggnad fick ske först när fartygen var över 20 år gamla och
då endast med fartyg av högst 10 000 tons deplacement. Fem av de befintliga fartygen hade
färdigbyggts 1906 eller tidigare. I övrigt fick den tyska flottan bestå av 6 lätta kryssare, 12
jagare, 12 torpedbåtar och 30 minsvepningsfartyg, Lybeck 1932, s. 158 f.; Vår flotta maj
1921. Tyskland behöll dessutom en tid bl.a. två slagskepp i materielreserv, dvs. utan
bemanning, samtidigt som inte hela den tillåtna slagskeppsflottan bemannades, Jane's Fighting Ships 1925, s. 196 f. och 1926, s. 201 f.
25. Fartygen uppgavs vara delvis avrustade. PM över krigsfartygstyper, bil. 3, CMS' följebrev t. KMF daterat 21.6.1920, MS,H,Exp.,B VI,vol. 13,Kra.
26. Jane's Fighting Ships: 1918, s. 7, 302 ff.; 1919, s. 3 f., 548 ff.; 1920, s. 4, 536 ff.
27. RT 1919: prop. l, 5:e ht, s. 103 ff.; 1918 års revisionsberättelse ang. statsverket,
30.11.1918, s. 140 ff. Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen, s. 128 ff.
28. Kk Harald Åkermark i Tidskrift i sjöväsendet 1919, s. 39.
29. RT 1919: 1918 års revisionsberättelse ang. statsverket, 30.11.1918, s. 683 ff. Klart skepp:
Boken om Sverige-skeppen, s. 128 ff.
30. Det ligger nära till hands att tro att förslaget emanerade från ett av eller bägge de för
F-båtarna ansvariga varven, vilka sökte vägar att undvika en hotande dålig affär. Nedan
refererade intervjuer i frågan i Göteborgsposten och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
styrker den hypotesen. Anmärkas kan, att pansarbåten Drottning Victoria till sist åsamkade
Götaverken en storförlust på 2,5 miljoner kr, Kent Olsson 1983, s. 91, 175. Den 1917
levererade "Sverige" gav endast en obetydlig vinst. Dessa fakta ska bedömas i ljuset av att
varvets vinster på fartygsnybyggnad vid denna tid ofta var små; reparationerna gav de stora
förtjänsterna, ibid. s. 77 f., 91 f. och passim.
31. Publicerad samma dag.
32. Se t.ex. GP och GHT 12.11.1918; Gefle Dagblad 11.11.1918; UNT 13 och 15.11.1918.
33. GHT 12.11.1918. Broströms var sedan 1916 dominerande ägare av Götaverken.
34. Axel Ramm om D. Broström i SBL.
35. GP 12.11.1918.
36. 14.11.1918.
37. RT 1919: 1918 års revisionsberättelse ang. statsverket, 30.11.1918, s. 143 f.
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38. Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen, s. 130 f. RT 1919: statsutsk:s utlåt. 157, s. 27
och passim; FK, prot. 31.5., s. 32 ff.; AK, prot. 30.5., s. 5.
39. Referat i SOU 1923:15, s. 33.
40. Citerat ur Casparsson 1947, s. 547 f.
41. so u 1923:15, s. 33 ff.
42. lbid., s. 39.
43. Angående försvarsfrågans roll i spelet om regeringsmakten vid 20-talets böljan, se
Gerdner 1954.
44. Wedin 1983, s. 47. 1914 fastställdes 20 år i kustflottan samt lO år i lokalstyrka som norm
för pansarfartygens livslängd, RT 1914B, rskr l, s. 219 ff. 1923 ingick nio pansarfartyg i
kustflottan, nämligen (färdigbyggt år) Gustaf V (1921), Drottning Victoria (1921), Sverige
(1917), Oscar II (1907), Manligheten (1904), Tapperheten (1903), Wasa (1902), Äran (1902),
Dristigheten (1901), liksom 5 kryssare (varav endast en eller möjligen två förtjänade namnet
enligt en internationell standard), Bjagare, 13 torpedbåtar, 6 ubåtar m.m. SOU 1923:16, s.
44 ff.
45. Dec. 1918, s. 116; okt. 1919; jan., feb. och juni 1920.
46. Vår flotta feb. 1920.
47. CMS utarbetade förslaget efter direktiv från sjöministern i den swartzka högerministären, kommendör Hans Ericson. Efter den liberal-socialdemokratiska regeringens tillkomst
i oktober 1917 och vapenstilleståndet i kriget året därpå blev frågan om en ny femårsplan
inaktuell. CMS' förslag 20.8.1917, KMF,H,Skeppsb.avd., E l, vol. 3, Kra; RT 1919, prop.
l, 5:e ht, s. 106 ff.
48. Marinberedningens betänkande, följeskrivelse s. VIII, se även framsidan.
49. Se t.ex. marinberedningens betänkande, s. 81 ff.
50. FFF, prot. 12 och 19.3.1917, Kra. Pansarfartygsfrågan behandlades fr.a. den 19.3. Fem
kommendörkaptener (varav en i reserven), 13 kaptener samt två övriga var då närvarande.
51. Definitionen gäller med undantag för möjligheten att använda hangarfartyg som capita!
ships. Dessa kan självfallet inte betecknas som lätta. Alternativet var dock inte aktuellt för
den svenska flottan redan av det skälet, att ett innanhav var dess främsta operationsområde.
52. Sandström 1984, s. 112 ff.; Cronenberg 1984 och 1985, passim.
53. Glete 1985, s. 38 f., 97.
54. CMS' förslag 20.8.1917, III, Nybyggnadsplan. KMF,H,Skeppsb.avd.,E l,vol. 3,Kra.
55. lbid., s. 8, 12 f., 20 och passim.
56. RT: prop. 1920:1, 4:e ht, s. 83 f.; prop. 1921:1, 4:e ht, s. 412 f. KMF:s och CMS'
gemensamma yttrande över försvarsrevisionens betänkande, 27.7.1923, s. 2 f., 56, 72 ff.,
avskrift, KMF,Skeppsb.avd.,F II a, bunt 765, Kra. CMS' remissyttrande över 1925 års
försvarsproposition, i RT, prop. 1925:60, bil. D, s. 575 f. Ang. flottans motiv, se FFF, prot.
18.2.1924, s.7 och 20.4.1925, s. 3, Kra.
57. I 1919 års petita konstaterade marinförvaltningen att den inte kände vilka faktorer som
ansågs böra vara bestämmande för det sjöförsvar som landet numera borde ha. Fast underlag för ställningstagande till typfrågor saknades därför. RT 1920, prop. l, 4:e ht, s. 83 f.
Ett par månader senare förklarade kapten Örnberg i FFF "att det rådde ett sorgligt kaos
inom våra egna kretsar beträffande grunderna för sjöförsvarets organisation och uppgifter''.
FFF, prot. 24.11.1919, Kra. Tillspetsat uttryckt förvisso, men i kärnan ändå en beskrivning
som icke jävas av tillgängligt material.
58. FFF, prot. 22.12.1919, Kra.
59. Bland den franska unga skolans olika schatteringar fanns en större benägenhet att lita
till slagskepp vid krig mot svagare sjömakter. Dess radikala - och utan tvekan bitvis
utopiska - nytänkande var nära knutet till Frankrikes problem med att mäta sig med den
överlägsna engelska sjömakten, Bueb 1971.
60. Vår flotta dec. 1918, jan. 1919.
61. CMS Ludvig Sidners yttrande 12.1.1914. Kihlberg 1963, s. 289 f., 309 f.
62. Redaktionen byggde på preliminära uppgifter om det förestående fredsavtalet.
63. Böhme 1983, s. 153 f.
64. Marinberedningens betänkande, följeskrivelse.
65. Wieslander 1966, s. 4 f. Ang. försvarsrevisionen, ibid. s. 3 ff., Cronenberg 1982.
66.1 ett föredrag inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien i november 1920 kommenterade
kommendör Gisiko försvarsrevisionens tillsättande året före, "varibland för marinens vidkommande ingen fackman ingick", Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och
Tidskrift 1921, s. 27. Efter att försvarsrevisionens betänkande lagts fram uppgav tidningen
Vår flotta att ''på sin tid ... väckte det- åtminstone inom marinen- ett visst uppseende,
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att sjöförsvaret icke alls var representerat bland revisionens medlemmar." Tidningens
skribent betonade vikten av att försvarsgrenarnas representanter deltog med "inbördes lika
befogenhet" i dylikt utredningsarbete (aug. 1923). Se även kommentar i Tidskrift i sjöväsendet 1921, s. 722. Något samtida belägg för missnöje inom flottan vid tiden för revisionens
tillsättande har icke påträffats. Med tanke på vad vi i övrigt vet om konkurrensstämningen
mellan armen och flottan förtjänar dock Vår flottas uppgift tilltro -utredningens sammansättning torde omedelbart ha väckt ont blod inom sjövapnet.
67. Marinberedningens betänkande, följe skrivelse.
68. Ibid., följeskrivelse. Marinberedningens prot. 7.8.1920 och följande, kommittearkiv 103,
Ra. Uppgifterna i tablån avser tiden när utredningen lades fram.
69. I ett yttrande den 28.2.1922 angående huruvida marinberedningens hemliga betänkande
skulle offentliggöras framhöll försvarsrevisionen att dess eget uppdrag omfattade "icke
endast lantförsvaret utan även sjöförsvaret". Marinberedningen tillkom utan "några som
helst åtgöranden" från revisionens sida. Efter att föredrag genom beredningens försorg
hållits inför revisionen hösten 1920, hade denna "icke i någon form haft anledning att
samarbeta med marinberedningen". Revisionen hade "icke övat något som helst" inflytande på beredningens arbeten och dennas betänkande gav "icke på något sätt" uttryck för
revisionens åsikter. Denna fann sig därför sakna anledning att ta ställning till frågan. Kopia,
utgående handling, pr'ot. 27.2 och 28.2.1922, kommittearkiv 167,vol.l, Ra.
70. GunnarUngerom G. Dyrssen i SBL.
71. Örnberg vid artilieriavd.; Bergmark vid minavd. t. 1.10.1921, därefter vid Stockholms
station; Maijström chef för nautiska avd. t. 1.1 0.1920, därefter tjf. chef för intendentavd.
72. Var dessförinnan chef för ingenjördep., Stockholms station.
73. Ank. skrivelser 9.8 och 14.8.1920; prot. 7.8 och 23.11.1920, kommittearkiv 103, Ra.
74. Under perioden september 1920-maj 1921 deltog CMS i över 60 och HBK i mer än 30
sammanträden i utredningen där artillerifartyget, flottplanen och andra frågor avhandlades.
Vid ett beslutstillfalle - den 18.12.1920 - var HBK frånvarande. Men han hade många
andra tillfållen att tillkännage en eventuell avvikande mening. De två flaggmännen deltog
däremot ej i slutjusteringen av betänkandet i sept. -okt. 1921. Prot., kommittearkiv 103, Ra.
75. Marinberedningen hemställde först att betänkandet skulle tryckas i en hemlig del - 100
ex., och en icke-hemlig - 600 ex. Efter ett yttrande från KMF den 11.5.1921, vilket ej
påträffats, fann beredningen för gott att i en ny hemställan nöja sig med endast en hemlig
upplaga om 100 ex. Sistnämnda skrivelse ger vid handen att KMF föreslagit att försvarsrevisionens syn på frågan skulle inhämtas. Beredningen fann detta opåkallat och noterade
syrligt att KMF tydligen ''förbisett'' de nya regeringsdirektiv, enligt vilka marinberedningen
erhöll "ett fullt självständigt uppdrag". Avg. skrivelser 4.5. och 18.5.1921; ank. skrivelse
fr. försvarsdep. 3.6.1921, kommittearkiv 103, Ra.
Jag har inte bedömt det vara mödan värt att forska vidare i detta spår. Att frågan om
offentliggörande av delar av betänkandet bevarade sin aktualitet ytterligare en tid har dock
redan framgått, se not 69. 1922 utgavs ett av Lindsström i tjänsten utarbetat sammandrag
av betänkandet. Lindsström 1922.
76. CKMF:s, CMS' och HBK: gemensamma skrivelse, med bilagor, t. chefen för sjöförsvarsdep. 12.11.1919, MS,H,Exp.,B VI,vol.12, Kra. Då GustafDyrssen ännu var chefför
KMF avvisade han, i oktober 1918, i likhet med von Krusenstierna, tillsvidare tanken på
utrangering av äldre 1:a klass pansarbåtar, CKMF:s, CMS' och IFÖ:s gemensamma skrivelse 23.10.1918, MS,H,Exp.,B VI,vol.11,Kra. Spörsmålet gällde ytterst inte de gamla
båtarna utan hur stor flottans framtida sjöstyrka och personalkader skulle vara; det ansågs
taktiskt lättare att kräva ersättningsbyggnad än ren förstärkning.
77. Interna promemorior el. likn. finns ej bevarade, ett antal hemliga handlingar brändes,
avg. skrivelser 31.10.1921, kommittearkiv 103, Ra.
78. Marinberedningens betänkande, s. 81 ff.
79. Ibid., s. 32 f.
80. Ibid. s. 102 ff.
81. Ibid. s. 104.
82. Ibid. s. 103 f.
83. Det skedde först 1922. Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen,s. 131.
84. Marinberedningens betänkande s. 15 f., 101 ff. Även för den nya typen använde beredningen benämningen pansarbåt, ibid. t.ex. s. 149, 195. Av överstrukna partier i dess
protokoll framgår dock att benämningen pansarkryssare även förekom, 18.5.1921, kommittearkiv 103, Ra.
85. Marinberedningens betänkande s. 114 f., 197.
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86. sou 1923:17, bil. 2, s. 3 f., 33; sou 1923:15, s. 98 f.
87. Marinberedningens betänkande, s. 188 ff., 211. Ang. den befintliga kustflottans storlek,
se not 44 ovan.
88. Det är icke osannolikt att även invändningar mot Sverige-typen av politisk-taktisk natur
spelade en roll. Några år senare gav Lindsström uttryck för uppfattningen att Sverigetypens ''förhistoria" allvarligt försvårade att få politiskt stöd för nybyggnad av sådana
fartyg. VPM ang. under hand bekanta förslag till lättare artillerifartyg, 17.11.1925, s. 6
f.,MS,H,l930 års Fk,F,vol. 68,mapp Å9,Kra.
89. Marinberedningens betänkande, s. 83 f.
90. FFF, prot. 22.12.1919, Kra. Se även k. Biörklunds inlägg, ibid. s. 4.
91. Tidskrift i sjöväsendet 1919, s. 39 ff.
92. Ibid. 1920, s. 59 f.
93. Forum 1922, s. 234.
94. T.ex. Tidskrift i sjöväsendet: 1919, s. 308 ff.; 1920, s. 391 ff.; 1921, s. 717 ff. Vår flotta
aug. 1922.
95. Kommendör Starck, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1922, s. 3.
%. Tidskrift i sjöväsendet 1920, s. 58 ff.
97. Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1922, s. 2 f.
98. Exempelvis förklarade tien estniske utrikesministern för ett svenskt sändebud i augusti
1921 att Sverige var "självskrivet såsom den ledande makten i Östersjöområdet", samt att
han hoppades att Sverige ville inta denna ledarställning. Lönnroth 1959, s. 59 ff. Se även
Kalela, s. 34 f., 61 ff. Med aktivism avses här en politik för svenskt ingripande med reguljära
styrkor i konflikter mellan andra länder.
99. T.ex. Tidskrift i sjöväsendet 1924, s. 513.
100. Ibid.: 1920, s. 567; 1924, s. 508, 513. Vår flotta nov. 1924. Enstaka svenska tidningar,
bland dem Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, förde fram liknande åsikter. Kalela, s.
73 ff., 90 ff., 164 ff., 214 ff.
101. Tyden 1923. Tidskrift i sjöväsendet 1920, s. 394. Vår flotta feb. 1923.
102. Vår flotta okt. 1923.
103. CMS' yttrande rörande Östersjöns neutralisering, 19.3.1919, s. l f.; bil. t. d:o: VPM
ang. Östersjöproblemet sett mot bakgrunden av nationernas förbund, s. 15 ff. Sistnämnda
VPM hade CMS "låtit utarbeta" inom marinstaben, yttrande 19.3.1919, s. l. Genom att
underteckna det och använda det som bilaga i sitt yttrande den 19 mars gav han det
auktoritativ status. MS,H,Exp.,B VI,vol. 12,Kra.
104. CMS' yttrande t. regering_en rörande NF:s grundstadga, 17.10.1919, cit. s. 16 f.,
MS,H,Exp.,B VI, vol. 12,Kra. Aven de två dokumenten i föregående not, cit. ur bil. s. 15.
105. Roskiii 1968, s. 143 ff.
106. Den brittiska Östersjöeskadern drogs sedermera tillbaka 1921, ibid., s. 154.
107. Jan. 1920.
108. Tidskrift i sjöväsendet 1920, s. 62.
109. I oktober 1907 diskuterade regeringen Lindman den svenska utrikespolitiken mot
bakgrund av ett ryskt förslag om en Östersjöentente syftande till garanti av status quo.
Regeringen var öppen för tanken att Sverige skulle övergå till en allianspolitik. En majoritet,
med Lindman i spetsen, föredrog ett fördrag med Ryssland och Tyskland. Dyrssen tillhörde
en grupp som reagerade negativt på ideen om ett närmande till Ryssland. Han förordade,
med refererade argument, en överenskommelse med Tyskland allena. Lindberg 1958 A, s.
151 ff. Om allianstankens betydelse i Sverige före och under första världskriget, se Lindberg
1958, Carlgren 1962. Ang. W. Dyrssens centrala roll i flottans F-båtsdiskussion, se Sandström, passim.
110. RT 1920: prop. 90, s. 44 ff.; rskr 53. Lönnroth 1959. Carlgren 1984. Johansson, Norman
1984. Huldt 1984. Trönnberg 1985. Se även KaleJa 1971, t.ex. s. 69 ff., 109 ff., 130 ff., 204
ff. och passim.
Il l. Han lämnade sin befattning där den 30 september 1920. Artikeln skrevs dessförinnan,
se Tidskrift i sjöväsendet 1920, s. 545.
ll2. Ibid. 1920, s. 545 ff., cit. s. 567 f.
113. FFF, prot. 15.3.1920, Kra.
ll4. sou 1923:15, s. ll2.
ll4a. Med undantag för CMS' ovan anförda yttranden 1919, som självfallet ska ses mot
bakgrund av att uppgiften var att påverka ställningstagandet till NF-medlemskap.
ll5. Det förekom även en slags stormaktsfraseologi, inspirerad av en svunnen tid. Kapten
Söderbaum förklarade att Sverige för att öva inflytande på Östersjöproblemets lösning
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borde tona ned de inre stridigheterna och samla sig "mot ett mål, värdigt den nation, som
en gång mäktat göra Östersjön till ett svenskt inhav". Tidskrift i sjöväsendet 1919, s. 309
f. Gunnar Unger sade att Axel Oxenstiernas yttrande, att "Sverige bör skaffa sig en stor
mäktig flotta, som kan vara mästare i Östersjön'' mer än väl ''förtjänar att hållas för ögonen
i våra dagar". Ibid. 1920, s. 62.
116. GunnarUngerom G. Dyrssen i SBL. Sedd mot bakgrund av revisionens allmänna
attityd till marinberedningen, se not 69, bär Ungers uppgift - att revisionen inte tog upp
beredningens betänkande till behandling - helt trovärdighetens prägel. Denjävas icke heller
av revisionens - dock ytterst knapphändiga - protokoll, prot. 15.10.1921 och följande,
kommittearkiv 167, vol.1 ,Ra. I fråga om förhållandet mellan försvarsrevisionen och marinberedningen är Holmens framställning missvisande, 1985, s. 210 ff.
117. Wiestander 1966; Cronenberg 1982; Böhme 1984.
118. 1924 antog riksdagen ett femårsprogram omfattande 2 jagare, 2 torpedubåtar och 2
motortorpedbåtar. RT 1924: prop. 20, s. 406; särsk. utsk:s utlåt. 2, s. 161 ff.; rskr 288, s. l.
Se äv. RT 1921: prop.1, fjärde ht, s. 415 f; rskr 296.
119. Det adekvata vore egentligen att ställa nybyggnadsanslagen i relation till de totala
flottanslagen. I samband med 1925 års beslut särredovisades dock ej flottans respektive
kustartilleriets sammanlagda andelar av sjöförsvarsbudgeten, RT 1925: prop. 50, s. 422 ff.
Så mycket torde dook kunna sägas att socialdemokraterna gav uttryck för en utbredd
uppfattning när de hävdade att kostnaderna för sjöförsvaret "fördela sig med en anmärkningsvärt hög procent på anstalterna och organisationen i land." SOU 1923:16, s. 429.
120. I högerns särskilda yttrande, signerat av Widell och Pettersson med instämmande i
huvudsak av Fleming och Hammarskjöld, koncentrerades kritiken mot de föreslagna nedskärningarna av armen. Trots "starka betänkligheter" anslöt man sig "i övriga delar" till
revisionens förslag. SOU 1923:16, s. 599 ff., cit. s. 607. Inte heller Flemings och Hammarskjölds särskilda yttranden rymde särkrav beträffande flottbyggnadspolitiken, ibid. s.
632 ff.
121. RT 1924: prop. 20, s. 406; särsk. utsk:s utlåt. 2, s. 161 ff.; rskr 288, s. l.
122. sou 1923:16, s. 15 f., 44.
123. Socialdemokraterna ville behålla 4 pansarfartyg i lokalstyrka, majoriteten 3. SOU
1923:16, s. 44, 489.
124. RT 1925: prop. 50, s. 209. SOU 1926:34, s. 56. Ang. kryssarna, se not 44 ovan.
125. Officerskåren reducerades fr. 354 t. 304, flaggunderofficerare fr. 243 t. 172, underofficerare av 2. graden fr. 495 t. 346. Underofficerarna av 3. graden, 675 st, ersattes av 350
flaggkorpraler i sjömanskåren. Till saken hör att en mindre del av flottans personal avsågs
för tillfällig tjänstgöring i flygvapnet i fredstid. RT 1925: prop. 50, s. 279 f.; rskr 310, s. 26
f. Underofficerama hade stor betydelse för bl.a. materielens krigsberedskap.
126. RT 1925: prop. 50, s. 208 ff.
127. RT 1925: prop. 50, s. 210 f.; första särsk. u tsk: s utlåt. l, s. 126 ff.
128. RT 1925: prop. 50, s. 208 ff.
129. Ibid. s. 210 f.
130. Cronenberg 1982; dens. 1982A. SOU 1923:15, s. 112 ff.
131. sou 1923:15, s. 111 ff.; sou 1923:16, s. 3 ff., 429 f., 495.
132. Liberalerna var C.G. Ekman och Sven Bengtsson. SOU 1923:16, s. 430, 385 f.
133. so u 1923:15, s. 115 f.
134. Tillhörde det liberala partiet efter liberala samlingspartiets sprängning i maj 1923.
135. RT 1924: FK, motion 237; AK, prot. 8 feb., s. 39 och 24 maj, s. 5.
136. RT 1925: FK, prot. 25 maj, s. 26 f.
137. RT 1925: AK, prot. 23 maj, s. 54 ff.
138. RT 1925: AK, prot. 4 mars, s. 16, 81; första särsk. u tsk: s utlåt. l, reservation av
företrädare för riksdagens båda högerpartier, s. 382 och passim.
139. Cronenberg 1982.
·
140. so u 1923:16, s. 429 f.
141. RT 1924: AK,prot. 8 feb., s. 8.
142. Visserligen avstod högerregeringen från att formulera en avvägningsprincip, RT 1924:
prop. 20, s. 13, men det råder ingen tvekan om att man betraktade armen som huvudvapnet.
statsminister Trygger var f. ö. mycket tydlig på denna punkt i ett inlägg i första kammaren,
prot. 23.5.1924, s. 56 f.
143. RT 1925: prop. 50, s. Ill (statsminister Sandlers yttrande). Cronenberg 1982.
144. Enligt den av regeringen föreslagna organisationen skulle sjöförsvaret få 36 % av
försvarskostnaderna, mot 31,8% enligt 1914 års organisation. Någon motsvarande beräk-
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ning beträffande den beslutade organisationen har inte påträffats, men de justeringar riksdagen vidtog torde inte ha ändrat det faktum a:tt en viss omfördelning till flottans/marinens
förmån ägde rum. RT 1925: prop. 50, s. 383; rskr 310.
145. Visserligen upphörde man i översikter över den ryska flottan först fr.o.m. 1922 att
nämna de 4 slagkryssarna av Borodinotyp, men det var sedan flera år tidigare känt att
arbetena på dem avbrutits och att det var högst tveksamt om de skulle återupptas, Jane's
Fighting Ships åren 1918-1922, London d:o. Tre av slagkryssarna skrotades 1923 i Tyskland.
146. Traktaten i Brassey's Naval and Shipping Annual 1923; Roskill 1968, kap. 8. signatärmakter var USA, Storbritannien, Japan, Frankrike och Italien. I mellankrigstidens flottavtal avsågs med deplacement vad som kallades standarddeplacement, dvs. fartyget var
fullt rustat och bemannat men utan bränsle eller reservmatarvatten ombord. Jfr. även Vår
flotta jan. 1933. Där inte annat anges avses med begreppet deplacement i min framställning
standarddeplacement. I något fall kan osäkerhet föreligga rörande hur deplacementet definierats. De skillnader det kan vara fråga om har dock ingen betydelse att tala om i detta
sammanhang.
147. Avskrift, CMS' förslag t. nybyggnadsplan för 1920-1924, s. 5 f., KMF,H,Skeppsb.avd.,E I,vol. 3,Kra. Marinberedningens betänkande, s. 84, se även s. 200.
148. Forum 1922, s. 235 .•
149. Hägg var kommendörkapten och sedan 1920 generallotsdirektör. Han var redaktör för
Vår flotta 1905-1919.
150. Hägg 1922.
151. Strängt taget fördes polemiken framför allt mellan armen och flottan, men flottan talade
ofta i namn av hela marinen. För ett exempel på meningsutbyte, se Forum 1922, s. 229 ff.
152. Kleen 1954, s. 77 f.
153. Dec. 1922.
154. KMF:s, CMS' yttrande 27.7.1923, avskrift, s. 31 ff., KMF,Skeppsb.avd., F II a, bunt
765, Kra.
155. Böhme 1973, s. 133 ff.
156. Kk. N. Arnberger m.fl. (k. D. Landquist, k. E. Anderberg, k. Y. Naumann, k. G.
Ågren) 1924.
157. K. Landquist, FFF, prot. 8.2.1924, Kra. Broschyren namngavs ej i protokollet. Vad
som framgår angående författarnamn, sakinnehåll och utgivningsår gör dock att någon
tvekan rörande identifieringen inte föreligger.
158. Svenska flottans historia, 111:2, s. 319 f.
159. FFF, prot. 8.2 och 18.2.1924, Kra.
160. Tidskrift i sjöväsendet 1924, s. 611 ff.
161. Ibid., s. 167.
162. FFF, prot. 18.2.1924, Kra. Kommendörerna var Gisiko, inspektör för ubåtsvapnet; de
Champs, flaggkapten för HBK:s stab; Åkermark, chefför sjöförsvarets kommandoexp. (en
del av försvarsdep.), Wester, varvschef i Stockholm och Holmgren, riksdagsledamot för
högern. Bland övriga märks Lindsström och Wetter, vilka båda skulle komma att hålla
viktiga föredragningar inför den nya flottutredningen, samt generallotsdirektör Erik Hägg.
163. FFF, prot. 8.2. och 18.2.1924, Kra.
164. Kommendörkapten Nils Arnberger, sedermera en av männen bakom Maritimt försvar,
bereddes på sommaren 1923 plats i Social-Demokraten för att granska försvarsrevisionens
betänkande, varvid han pläderade för en förändring av försvarsstrukturen till flottans förmån. I en redaktionell ingress förklarade tidningen att den "i åtskilligt instämmer" med
författaren. Cronenberg 1981, s. 55.
165. Prot. 8.2.24, s. 5, Kra.
166. S-D citerad ur Cronenberg 1981, s. 55.
167. Marinberedningens betänkande, s. 83 f.
168. T.ex. David Landquist, Forum 1922, s. 233 f.; Hägg 1922; Tidskrift i sjöväsendet 1920,
s. 254; Torsten Hagman, Vår flotta dec. 1922; Vår flotta okt. 1923; Lave Beck-Friis i
Tidskrift i sjöväsendet 1924, s. 578 ff. Svenska försvarsproblem efter världskriget: Sjöförsvaret, 1924, s. 10 ff. Lindsströms föredrag "Sveriges sjöstrategiska läge före och efter
världskriget", s. 18 f. och passim, Kungl. Orlogsmannasällskapet, prot. 15.11.1921, Kra.
169. Arnberger m.fl. 1924, s. 14.
170. Kleen fann att flottans uppgifter även fortsättningsvis måste begränsas på det sätt andra
försvarsberedningen hade föreslagit; "Med andra ord, det synes vara klokt att följa marinberedningens tankegång, vilken är densamma som den här framlagda, även om den fått
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annan formulering." Kleen 1922, s. 7 ff. Jfr. Hägg 1922, som Kleen polemiserade emot.
Kleens kritik var effektiv. I Vår flotta skrev Torsten Hagman att skriften borde läsas av
sjöofficerarna, ty där fann man ''flottans svagheter synnerligen skarpt framhållna och
därmed också de områden, inom vilka det gäller att oavlåtligt arbeta på vapnets stärkande".
Dec. 1922.
171. Dec. 1922.
172. T.ex. Svenska försvarsproblem efter världskriget: Sjöförsvaret, 1924, s. 31. Lave
Beck-Friis, Tidskrift i sjöväsendet 1924, s. 606. Vår flotta sept. 1925. FFF, prot. 17.3 och
14.4.1924, Kra. Kontrasten är stor om man järnför med t. ex. Erik Häggs försvar för pansarfartygen några år tidigare. Hägg tänkte sig dessa framför allt i skärgårdsförsvaret, medan
ubåtarna skulle spela huvudrollen utanför öppen kust och i övrigt till sjöss. Vår flotta jan.
1919 (jfr även dec. 1918, red: s inlägg). Kungl. Örlogsrnannasällskapet, prot. 15.1.1919, Kra.
Det var mot bakgrund av sådana resonemang Torsten Hagman, under mottot "ut till sjöss",
utnämnde skärgårdarna till "ett frätande kräftsår för svensk flottpolitik". Vår flotta maj
1922.
173. FFF, prot. 14.4.1924, s. 3 ff.
174. Marinberedningens betänkande, s. 91 f., 99.
175. Lave Beck-Friis, Tidskrift i sjöväsendet 1924, s. 582 f.
176. Ibid.,passirn. Sv.enska försvarsproblem efter världskriget: Sjöförsvaret, 1924, s. 16 ff.
Vår flotta jan. 1925. Landquist, Tornberg 1924. FFF, prot. 20.4.1925.
177. FFF:s nedan refererade uttalande om förbättrade Sverige-fartyg som kustflottans kärna
är ett exempel härpå, prot. 11.9.1925, Kra. Se även t. ex. Vår flotta feb. ochjuli 1923, sept.
1925. Svenska försvarsproblem efter världskriget: Sjöförsvaret, 1924, s. 31. Örnberg 1925,
s. 51. Kornmendör Wester, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens handlingar 1925, s. 3 ff.
178. En kornpromiss mellan CMS' tes 1917/rnarinberedningens 1921 och den traditionella
teorin om artilleriets primat förordades av Lave Beck-Friis: aet var "fåfängt" att tvista om
det inbördes värdet av artilleri, torpeder, minor och bomber, men det betydde inte att
''vapnens bärare'' var likvärdiga. Pansarfartygen var nämligen ''utslagsgivande'' genom sin
betydelse för de andra fartygsklassernas möjlighet att verka. Tidskrift i sjöväsendet 1924,
s. 607. Det synes mig alltför spetsfundigt att helt rycka lös frågan om värderingen av
vapenbärarna från frågan om värderingen av vapnen; Beck-Friis' ståndpunkt tycks heller
inte ha anammats av andra.
Det kan också noteras att i denna fråga anslöt sig försvarsrevisionens militära sekretariat till
CMS' bedömning 1917/rnarinberedningens 1921, SOU 1923:17, Bil.3, s. 14 f.
179. Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen, s. 131.
180. Åhlund, s. 31 ff.
181. Klart skepp: Boken om Sverige-skeppen, s. 46 ff., cit. s. 51 f.
182. 1925 års flottkommittes H. handlingar,avd. lO,Personalförteckning,SKE,H,E III,Kra.
183. Att den ryska flottan förföll svårt under världskrigets slutskede och inbördeskriget var
uppenbart. Frågan var hur försöken att återuppbygga den skulle värderas. I Maritimt
försvar, Arnberger rn.fl. 1924, var bedömningen att det skulle ta lång tid för Ryssland att
återfå sin förkrigsnivå i fråga om tränad personal, s. l3 f. Lindsströrn, då chefför sjökrigshögskolan, förklarade 1932 ang. sjöstrid mellan Sverige-divisionen och Gangut-skeppen, att
"vi räkna - antagligen med fog - med ett försteg i skjutskicklighet". Synpunkter på
pansarskeppets bestyckning, PM 19.2.1932, s. lO,KMF,H,Torpedavd.,E I,vol. 23,Kra.
Observera att denna PM skrevs i en intern diskussion i marinledningen, mer därom i kapitel
4. Lindsströms konstaterande, utan externt propagandasyfte, av hur man tänkte inom
vapnet kan tillmätas stort värde. Marinens ledarnot i den då arbetande försvarskornmissionen framhöll i en föredragning somrnaren 1933 att den ryska flottans allmänt erkända
defensiva inställning gav Sverige fördelar. Den svenska flottan var kvalitativt överlägsen
den ryska och ryssarna var sämre sjöfolk. Kk Girons strategiska föredrag, s. 37 ff., kommittearkiv 933, B IV:l,Ra. Jfr. dens. i Tidskrift i sjöväsendet 1935, s. 216. Se även ibid.
1932, s. ll2 f., och Åhlund s. 39. I en officiell rapport från CMS gjordes en försiktig
bedömning, som dock icke direkt strider mot det ovan anförda, se RT 1924: prop. 20, s. 402
f.

184. Åselius 1987, pas sim.
185. Jansson 1935, t.ex. s. 50, 190 ff.
186. Ang. bedömningar i bötjan av vårt sekel, se Sandström, s. 116; Zetterberg 1984, s. 45.
187. Meningarna var dock delade ang. om bedörnare utanför vapnet skulle tillmäta Sverigefartygen någon chans att hävda sig mot Gangut-skeppen. FFF, prot. 17.3.1924, Kra.
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188. Man ansåg samtidigt att typens skydd behövde förbättras kraftigt. FFF,prot. 17.3 och
14.4.1924, 11.9.1925, Kra. Jämför Vår flotta sept. 1924. Flottan utarbetade även ett program
för modernisering av Sverige-fartygen: bättre luftvärn, centralsikte vilket ökade det effektiva stridsavståndet m.m., Wedin 1983, s. 43 ff.
189. FFF, prot. 11.9.1925, Kra.
190. 1924 och 1925 redogjorde Lindsström inför riksdagens särskilda utskott för marinstabens uppfattning rörande förutsättningarna för sjöstridskrafterna att fylla sina uppgifter,
Särsk. utsk. 1924, prot. 18.2 och 26.2.; särsk. utsk. nr l, 1925, prot. 19.3 och 23.3, Ra.
Föredragningarna återfinns ej i utskottens handlingar. Däremot finns en handling, "Förutsättningarna för sjöstridskrafterna att fylla sina uppgifter", i 1925 års flottkommittes heml.
handlingar, avd. 3, SKE,H,E III,Kra. Enligt handskrivet tillägg i innehållsförteckningen
hade den författats av Lindsström. Där anges också att handlingen var ett "gammalt papper
överlämnat av riksdagsman Bärg", vars namnlapp också finns på den. Bärg var suppleant
i särskilda utskottet för försvarsfrågan 1924 och ordinarie 1925. Någon tvekan om att
manuskriptet är Lindsströms föredragning inför utskottet 1924 eller (och?) 1925 föreligger
icke. Marinstaben beräknade kustflottans "erforderliga styrka" till två divisioner artillerifartyg m.m., s. 12.
Av handbrev fr. kommendör John Schneidler, då varvschef i Karlskrona, t. Lave BeckFriis den 18.ll.l924 framsår att vapnets "tre högsta myndigheter" (läs CMS,KMF ,HBK)
"kategoriskt" motsatte sig att kryssarfrågan aktualiserades eftersom man ej ville förstöra
utsikterna att få behålla sex pansarfartyg. Lave Beck-Friis' arkiv ,kuvertet "1924- 26" ,Kra.
191. Dock kunde även en ev. föreslagen ny kryssare ges upp till21 cm kanoner, dvs. svårt
artilleri. Bedömare inom vapnet framhöll på hösten 1925 att det tedde sig ytterst ovisst
huruvida ens ett program med bara ett nytt Sverige-fartyg kunde vinna politiskt stöd. T.ex.
FFF, prot. 2.ll, och 7.12.1925, Kra. Lindsströms VPM ang. under hand bekanta förslag t.
lättare artillerifartyg, 17.ll.l925,MS,H,l930 års Fk,F,vol. 68,mapp Å9,Kra.
192. Beräkningarna avsåg kustflottan efter genomförd nyorganisation, dvs. när så lång tid
förflutit, att den uteslutande bestod av fartyg av de typer kommitten föreslog till anskaffning. Man räknade då med 4 nya Sverige-fartyg och Gustaf V och Drottning Victoria i
lokalstyrka. SOU 1926:34, s. 61, 93. Jfr. utredningar i 1925 års flottkommittes H. hand!.,
avd. 8,SKE,H,E III,Kra.
193. Se t.ex. Lindsströms VPM ang. förslag t. lättare artillerifartyg, 17.ll.l925.MS,H,1930
års Fk,F,vol. 68,mapp Å9,Kra.

Noter kapitel 3
l. sou 1926:34, s. v ff.
2. Prot. 26 och 29.8.1925, kommittearkiv 235, Ra.
3. Prot. 29.8 - 10.ll.l925. Von Krusenstiemas och Lindbergs förslag bifogas prot. 14.9.
Kommittearkiv 235, Ra.
4. Prot. 19.ll.l925- 17.12.1926. Kommittearkiv 235, Ra.
5. Den nutida sjökrigföringens allmänna karaktär samt de krav denna ställer på sjökrigsmaterielens sammansättning, (ref. Wetter). 1925 års flottkom:s H. hand!., avd. 1,SKE,H,E
III,Kra. När Wetter höll sitt föredrag, den 28 sept., var han ännu flaggadjutant i HBK:s stab.
Den 6 okt. blev han lärare i sjökrigskonst vid Sjökrigsskolan.
6. Lindsström avgick från befattningen den 31.12.1925. 1926-30 var han flaggkapten i
HBK:s stab.
7. Föredrag I och II rörde internationella förhandlingar om rustningsbegränsning, Washington-konventionen 1922 resp. Rom-konferensen 1924. Vi saknar anledning att gå närmare in
P.å dem. Analysen bygger på "Karakteristik av det sjömilitära läge som uppkommit i
Ostersjön efter världskriget" (ref. Lindsström III); "Svenska flottans S!!Jlnolika uppgifter
och därav betingade uppträdande, dels vid direkt anfall av en överlägsen Ostersjömakt, dels
vid eventuell inblandning i annan maktkonflikt inom Östersjöområdet, dels ock vid skyddandet av rikets neutralitet" (ref. Lindsström IV) samt "Den inverkan på valet av fartygstyper som bör föranledas av flygvapnets med- och motverkan vid sjökrigsoperationerna
samt vid neutralitetsbevakning" (ref. Lindsström V). 1925 års flottkom:s H. hand!., avd.
l,SKE,H,E III,Kra.
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8. 1925 års flottkom:s H. hand!., avd. 2-9,SKE,H,E Ili,Kra. Prot. passim, kommittearkiv
235, Ra.
9. Von Krusenstierna utarbetade en PM, "Sveriges behov av sjöförsvar", vilken dock ej
föredrogs inför kommitten. Promemorian tillför inget nytt till bilden av den gällande doktrinen. 1925 års flottkom:s H. hand!., avd. 3,SKE,H,E III,Kra. Se även innehållsfört.
10. SOU 1926:34, kap. 2 och bil. l. Det torde ha legat i sakens natur att fackmännen fick
ta vissa politiska hänsyn i dessa framställningar, som inte var aktuella när motsvarande
frågor behandlades internt. Dock behövde man i stort sett inte göra något avkall på sitt
synsätt.
!Oa. Materialet kastar föga ljus över förhandlingama i kommitten angående nybyggnadsprogrammet. Något spår av flottans interna beslut om sina krav har inte heller påträffats.
Men den samlade bild som här kunnat rekonstrueras gör att någon tvekan om vapnets
prioritering av det nya pansarfartyget inte föreligger. För ett brottstycke av diskussionen i
marinledningen under kommittearbetets inledningsskede, se Lindsströms två promemorior
i ersättningsbyggnadsfrågan 30.10.1925 och 17.11.1925,MS,H,l930 års FK,F,vol. 68,mapp
Å9,Kra. Man torde även ha framhållit behovet av lätta kryssare, antagligen utan att driva
frågan med någon större kraft, se SOU 1926:34, s. 38. Vidare markerade man säkerligen som
sin uppfattning att flottan egentligen behövde en större styrka, bl.a. beträffande pansarfartyg, än den 1925 fastställda. Ibid., s. 3. Se även Lindsströms nyssnämnda promemorior.
lOb. Som flera gånger framhållits förutsatte förändringen också att man övergav principen
att framtvinga fiendens slagskepp.
Il. Detta framgår av såväl uttryckssätt som kvantitativ tonvikt i föredragningarna, Lindsström III och IV.
12. Lindsström III, s. C19.
13. Lindsström III, s. E6 ff. och bilagda tablåer. Lindsström IV, s. 4 ff. l Jane's Fighting
Ships 1925 uppgavs för de två stridsdugliga Gangut-skeppen 16 resp. 20 knop som bästa
nyligen uppnådda fart.
14. Wetter s. 12 ff., cit. s. 17. Wetter resonerade inte explicit om något krigsfall utan beskrev
i allmänna termer den underlägsna flottans uppträdande. Detta sammanhänger med att man
ville se framstötarna som en allmänt giltig operativ princip i det moderna sjökriget, ibid., s.
20 och passim. Naturligtvis var det dock speciellt den svenska flottan som hölls i åtanke.
Lindsströms diskussion om krigsfall Ryssland byggde helt på de av Wetter skisserade
principerna för sjökrigföringen, Lindsström III och IV. Jfr. även analysen av flottkommittens betänkande, nedan.
14a. I betänkandets kap. 2, för vilket de militära ledamöterna ansvarade, behandlades
svenska pansarfartyg och stormakters slagfartyg under den gemensamma rubriken "Pansarskeppen''. Fartygsslagets storlek och utformning sades variera med landets resurser och
sjöstrategiska förhållanden, "men dess uppgifter" förblev likväl alltid desamma. SOU
1926:34, s. 17, även kap. 2, pas sim. De svenska pansarfartygen skulle bilda den kärna, kring
vilken övriga fartyg grupperades. Stormaktsflottornas utformning och erfarenheter från
världskriget var den uttryckliga förebilden. Ibid., s. 30 f.
15. Lindsström III, s. G22. Jfr. Wetter s. 15 f.
16. lbid., s. G24 f.
17. Lindsström IV, s. 11 f.
18. Ibid., s. 8. Även på s. 10 f. framhålls det som jämförelsevis osannolikt att Finland ej
skulle vara inblandat i ett svenskt-ryskt krig.
19. Ibid., s. 11 f. Lindsström återkom till den citerade tankegången även i diskussionen av
krigsfallet Sverige-Finland-Estland-Lettland mot Ryssland, ibid., s. 14.
20. Wetter s. 11.
21. Lindsström IV, s. 12 ff. Det är uppenbart att ett samband förelåg mellan tanken på ett
spärrande av Finska viken och att upprättande av svenska flottbaser i Åbo skärgård och/eller på Ö sel aktualiserades. Ä ven inom den svenska flottans högre utbildning på 20-talet togs
diskussionen om svenska flottbaser i Finland och Baltikum upp, vilket Bertil Åhlund ger
exempel på, s. 39 ff. Det kan i sammanhanget noteras att enligt den tyska marinens bedömning under senare delen av 30-talet var det möjligt att effektivt spärra Finska viken
endast "wenn Finland der deutschen Kriegsmarine Stiitzpunkte einräumte", Salewski
1972, s. 396; till saken hör ju att den tyska flottans hemmabaser var ogynnsammare för
nämnda operation än den svenska flottans.
22. Ericson 1966, s. 79.
23. Tanken fick dock aldrig någon täckning i den förda flottpolitiken, Jansson 1935, s. 279
ff. och passim.
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24. I detta sammanhang berörde Lindsström kort följande hypotetiska fall: samverkan
mellan den svenska flottan och en västmaktsflotta, i första hand den engelska, mot Ryssland; krig Ryssland-Tyskland mot Frankrike-Polen, varvid Sverige kunde ingå allians med
den ena eller andra sidan; samt allians Sverige-Polen mot Ryssland. Man kunde generellt
räkna med att eventuella stormaktsallierade skulle kräva att Sverige ställde örlogsbaser till
förfogande. Vid samverkan med den engelska flottan skulle den svenska flottan sannolikt
få till uppgift att trygga Karlskrona samt någon lämplig del av Stockholms skärgård för den
allierade sjöstyrkan. Om Finland eller de baltiska statema drogs in i ett sådant krig, "torde
vår flotta dessutom komma att anförtros operationerna i finska skärgården respektive
Öselterrängen och där trygga de engelska fartygens baser". Vidare gällde i krigsfallet
Sverige-Polen mot Ryssland att om den polska flottan förblev lika svag som den nu var,
måste Sverige sannolikt avdela en lokalstyrka för den polska kustens omedelbara skydd,
"medan kustflottan måste operera i de centrala delarna av Östersjön samt eventuellt i
Finska viken", Lindsström IV, s. 16 ff.
25. sou 1926:34, s. 4.
26. Lindsström underströk att ett dylikt krig inte hade "någon större grad av sannolikhet",
men krigsfallet kunde användas för att belysa hur flottan kunde användas i ett krig mellan
stater som inte gränsar till varandra. Så länge Sverige bevarade sin ofantliga överlägsenhet
till sjöss var Polen "ofarligt", oavsett hur stark dess arme var. Men ett brytande av Polens
motståndskraft måste, "liksom på Karl XII:s tid", ske genom "överskeppande av en stor
arme". Med nuvarande styrkeförhållanden "torde en dylik överskeppning kunna tryggas av
svenska flottan, eftersom den polska säkerligen jagas i hamn och förstöres". Lindsström
IV, s. l f.
Vad i övrigt beträffar maktrelationer till andra småstater, framskymtar uppfattningen att
det var önskvärt att Sverige bibehöll sin militära överlägsenhet över Finland. Det var dock
endast fråga om en principiell inställning - ur militär synpunkt är det alltid en fördel att vara
starkare än andra makter. Man utgick samtidigt ifrån att det vänskapliga förhållandet till
Finland "blivit befåstat", Lindsström III, s. D25 f.
27. För bevakning längs egen kust ansågs lätta övervattensfartyg vara lämpligast. Men om
skyddet av sjöfarten krävde "anordnande av konvojer över oss omgivande hav, sålunda
tvärs över Östersjön och tvärs över N ordsjön", så var artillerifartyg, dvs. pansarfartyg eller
kryssare, lämpligast. Lindsström IV, s. 21 ff.
28. Lindsström V. SOU 1926:34, kap. 2 och bil. l.
29. Att även armen kunde ha en roll i sammanhanget antyddes dock av Lindsström, när han
använde formuleringen "Den på sjöförsvaret ankommande delen" av försvaret av den
svenska kusten, III, s. G2l. Man valde dock att inte gå in på den sidan av saken. Att detta
sätt att driva argumentationen inte var oomtvistat inom vapnet framgår av kommendörkapten Beck-Friis' föredrag, "Den strategiska uppmarschen". Manuskriptet återfinns
bland flottkommittens hemliga handlingar, men synes snarast ha varit en i en serie föreläsningar riktade till en publik inom flottan, se även Lave Beck-Friis' enskilda arkiv,
kuvertet 1924-1926, Kra. Hur det kom sig att dokumentet kom flottkommitten tillhanda och
vilken eventuell roll det kan ha spelat i utredningsarbetet är inte känt.
Beck-Friis lade vikt vid samarbete med armen. Han pekade på att det kunde bli aktuellt
att genomföra framstötsoperationer i mera blygsam skala. Min- och ubåtslinjer kunde upprättas längs sträckan Huvudskär-Kopparstenama-Gotland-Karlsöama-Öiands norra udde.
Huvudstyrkan kunde få nöja sig med stötar inom den sålunda definierade "bassängen".
Samtidigt skulle i synnerhet ubåtar under alla omständigheter operera in i Finska viken. Man
gick, enligt Beck-Friis, ofta "för långt" från flottans håll. Man hörde ofta uttalas "att nu ha
vi grundat en ny strategi, nu slåss vi icke längre i skärgårdarna utan har gjort det öppna havet
till valplats för våra strider. Se bara på sommarövningama, där kustflottan utför förflyttningar, vilka sträcka sig ända till tänkbara motståndares kuster!" Men, fortsatte han, den
svenska sjöstrategin omkastades inte "enbart därigenom att högsommarleken förlägges till
de öppna vidderna". Beck-Friis fann vapnet alltför inriktat på tanken att fientliga företag av
större omfatt~_ing mot kusten "helt och hållet måste avväJjas och att flottan eljest icke fyllt
sin uppgift". Aven om fienden lyckades sätta sin fot på svenskjord var spelet dock inte slut;
"För min del kanjag icke finna, att operationer mot en fiendes successiva överskeppningar
och mot de sjöstyrkor som skydda dessa .. skulle innebära en nedprutning på flottans uppgifter och därmed även på kraven beträffande dess sammansättning''. Det sist anförda visar
att Beck-Friis såg det direkta sambandet mellan flottans höga ambitionsnivå och dess
strävan att vinna politikerna för ett omfattande materielprogram.
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Beck-Friis' resonemang mynnade ut i maningen att flottan borde ta upp ett tankeutbyte
med armen om de antydda, tänkbara senare skedena av ett invasionsförsvar vid kusten. Han
varnade för att i striden mot dem som underskattade flottans betydelse gå till motsatta
överdrifter och "förneka betydelsen av lantstridskrafter jämväl för kusternas skydd." 1925
års Flottkom:s H. hand!., avd. 3,SKE,H,E III,Kra. Se även innehållsfört.
30. Det var i första hand aktuellt att beröra den svenska armens roll i Lindsström IV, där
krigsfallen behandlas. Tre fall när flottan ska transportera armen till utländska krigsskådeplatser nämns (Polen- s. l, Finland- s. 12, Baltikum- s. 14), men i inget av de anförda
krigsfallen diskuteras en roll för den svenska armen i hemmakustförsvaret.
31. Lindsström IV, s. 14.
32. Higham 1966, s. 244 och passim.
33. sou 1926:34, s. 3 f., 27.
34. Ibid., s. 27 f.
35. Ibid., s. 21, 33 f.
36. Att detta inte var helt okontroversiellt antyds av att själva termen ''kärna'' genomgående
ströks i bearbetningen av utkastet till betänkande. Manus t. betänkande, s. 27, 45, 49,51 och
54. Kommittearkiv 235, Ra.
37. RT 1927: prop. 145, s. 59. statsutskottet formulerade sig inte i denna fråga i sitt yttrande,
men skrev att "I övrigt har Kungl. Maj:ts förslag icke givit utskottet anledning till särskilt
uttalande". Statsutsk:s utlåt. 91, s. 25. Utlåtandet antogs av riksdagen, rskr 189, s. 6 f.
38. SOU 1926:34, s. 27 ff., 57 ff. Den moderniserade Sverige-typen hade bl.a. bättre
undervattensskydd, torpedbestyckningen var borttagen, det medelsvåra och .lätta artilleriet
hade förändrats och farten höjts till 24 knop. Sverige-typen jämfördes med marinberedningens pansarkryssare, som sades sakna förmåga både att framtvinga slagskepp och att
föra fram de lätta enheterna till aktion mot dem och av dem skyddade föremål, ibid. s. 31
ff.
39. RT 1927: prop. 145, s. 58 ff.; statsutsk:s utlåt. 91, s. 24 f.; rskr 189, s. 6 f.
40. Prot. 30.9.1926, kommittearkiv 235, Ra.
40a. SOU 1926:34, s. 57.
41. Ibid., s. 52 ff.
4la. RT 1927: prop. 145, s. 58 ff.; statsutsk:s utlåt. 91, s. 24 f.; rskr 189, s. 6 f.
42. RT 1927: FK, prot. 7.5., s. 18.
43. Manus t. betänkande, s. 87 f., kommittearkiv 235, Ra.
44. Socialdemokraten Arthur Engberg var ensam i riksdagen om att peka ut detta problem.
Han konstaterade att efter det fjärde Sverige-fartygets tillkomst skulle en period om endast
cirka 3 år förflyta "då man har nöjet att ha en full division, men så upphör nöjet igen, i den
händelse man icke fortsätter med att bygga nya F-båtar. Det är från sådana överväganden
en lekman måste yppa en stilla undran, om det kan vara en förnuftig ersättningsbyggnadspolitik att gå fram på dessa linjer." RT 1927: AK,prot. 7.5., s. 49 f. Se även Alexander
Thores kommentar i nästföljande inlägg.
45. sou 1926:34, s. 56.
46. Manus t. betänkande, s. 84. Kommittearkiv 235, Ra.
47. sou 1926:34, s. 48.
48. Ibid., s. 55.
49. Ibid., s. 57.
50. RT 1927: prop. 145, s. 59 ff.
51. Ibid., s. 61 f.
52. Socialdemokraternas förslag till byggnadsprogram för den första femårsperioden var
identiskt med regeringens utom på den punkten att flygt>lanskryssaren föreslogs bli utbytt
mot en jagare. Besparingen blev cirka 9,5 miljoner kr. Arskvoten var drygt 7 miljoner kr.
RT 1927: statsutsk:s utlåt. 91, reservation s. 26 ff. Enligt Wigforss' memoarer var det den
4 mars som riksdagsgruppen, med röstsiffrorna 63 mot 42, tog ställning för det förslag, som
förtroenderådets majoritet hade framlagt, mot Hanssons kompromissförslag, 1951, s. 260 f.
Se även Tingsten 1941, s. 232.
53. RT 1927: statsutsk:s utlåt. 91, reservation s. 26 ff.
54. RT 7.5.1927: FK,prot. s. 16 f.; AK,prot. s. 45-47, 55. Det faktum att ingen annan
socialdemokrat framträdde i kamrarnas debatt som anhängare av planen, har gett upphov
till den uppfattningen i litteraturen, att de nämnda fyra var ensamma i sitt ställningstagande,
Hildebrand 1948, s. 424 f., där Sandler och Nothin felaktigt placeras i andra kammaren.
Faktum är dock att även Sven Linders och Sigfrid Hansson röstade ja, medan Carl Immanuet Asplund, en av reservanterna i statsutskottet, avstod, Första kammarens omröstningar
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medelst namnupprop 1927, omröstn. m. anledn. av Statsutsk:s utlåt. 91, 7 maj, f.m., Riksdagsbibl.
I andra kammaren genomfördes omröstningen utan namnupprop, varför det inte kan
sägas huruvida ytterligare socialdemokrater där anslöt sig till ja-sidan. Av sistnämnda källa
framgår även att i första kammaren Israel F:son Holmgren, frisinnade folkpartiet, och
Kerstin Hesselgren, frisinnad vilde, röstade nej och att en frisinnad och en bondeförbundare
avstod. Bondeförbundet stödde flottplanen.
55. RT 1927: AK,motion 312. Motionärernas ståndpunkt uteslöt inte att de i en slutvotering
kunde stödja den socialdemokratiska utskottsreservationen såsom varande det minst onda,
se Harald Hallens inlägg, AK,prot. 7.5, s. 38.
56. Il ,88 miljoner kr.
57. stutsatsen bygger dels på att strykningama ligger i linje med den ståndpunkt de frisinnade i övrigt företrädde, dels på socialdemokraten Johan Nilssons i Malmö uppgift att det
var de frisinnade som yrkade på dem. J .L. Widell, en av högermännen bakom det ursprungliga förslaget, bekräftade att strykningarna initierats från icke-högerhåll. RT 1927: FK, prot.
7.5.,s. 22 f., 27.
58. statsutskottet arbetade uppdelat på avdelningar, inom vilka ärendena bereddes. Flottplanen omhänderhades av första avdelningen. De nämnda två första utkasten, varav det ena
är en maskinskriven och det andra en boktryckt text, tillkom inom avdelningen. Det andra
i ordningen av dessa utkast gick, som avdelningens förslag till utlåtande, till utskottet den
29 april. De nämnda slutliga justeringarna i utlåtandet är strykningar i detta förslag, vilka
godkändes när utskottet antog utlåtandet den 3 maj. I de två förstnämnda utkasten hade
utlåtandet nr 89, vilket ändrades till 91 när det antogs slutligt. Statsutsk:s utlåt. 1927, vol.
IV, och prot. m.m. 1927, 29.4., § 212, och 3.5., § 217, Ra.
59. RT 7.5.1927: FK,prot. s. 5-7, 15; AK,prot. s. 29 ff.
60. RT 7.5.1927: AK,prot. s. 47 f.
61. RT 7.5.1927: FK,prot. s. 27; AK,prot. s. 39, 57.
62. RT 7.5.1927: AK,prot. s. 55.
63. Målsättningen att undvika reservationer genom att tillgodose särmeningar i motiveringen antogs av flottkommitten i samband med att ett av Hansson framlagt förslag till
principgrund för betänkandet godkändes. I den samtidigt tillsatta redaktionskommitten för
utarbetande av förslag till betänkande ingick Hansson samt de två militära ledamöterna von
Krusenstierna och Lindberg. Prot. 30.9.1926, Kommittearkiv 235, Ra.
64. RT 7.5.1927: AK,prot. s. 46. I sitt inlägg i första kammaren menade Sandler, med
instämmande av Nothin, att en ny omprövning av fartygstyperna i det andra femårsprogrammet inte skulle göras under alla omständigheter, utan endast om väsentliga tekniska
eller försvarspolitiska förändringar motiverade det, prot. s. 16 f.
65. Wigforss 1951, s. 261.
66. FFF, prot. 13.12.1926, Kra.
67. Böhme 1977, s. 28. Motsvarande siffror för flottan var 14 respektive ca 30 procent
(sistnämnda siffra avser flaggunderofficerare och underofficerare av 2. graden), se vidare
kap. 2, not 125.
68. Cronenberg u.å., cit. s. 4 f. Böhme 1977, s. 42 f.
69. Berge 1983 A.

N oter kapitel 4
l. Vår flotta feb. 1929. Marinens ledamot i den i oktober 1930 tillsatta försvarskommissionen, kommendörkapten Gösta Ehrensvärd, deklarerade inför FFF två månader senare, att
"Kravet att nuvarande läge i möjligaste mån bibehålles är helt naturligt. Blir den springande
punkten." Prot. 8.12.1930, Kra.
2. Så krävde 1929 års försvarsutredning, tillsatt av högerregeringen Lindman och sammansatt av försvarsgrensrepresentanter och andra fackmän, en förstärkning av flottan med 2
lätta kryssare. SOU 1930:12, s. 162 ff., d:o H del IV, bil. A,CKA,H,E VI:27 ,Kra. Cronenberg 1977, passim.
3. Räknat i Iong tons, 10 000 Iong tons = 10 160 metriska ton. Deutschland kom i själva
verket att deplacera 11 700 ton, Rohwer 1973, s. 570. Ang. den strategiska och politiska
bakgrunden till Deutschlandskeppen, se Diilffer 1973, s. 84-146; Salewski 1970, s. 69.
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4. Tyskland kom dock att bygga endast tre fartyg av ungefär denna storleksklass, vilka togs
i tjänst 1933-1936. Rohwer 1973, s. 570. Tidskrift i sjöväsendet 1929, s. 222 ff., och 1930,
s. 277 ff., 697 ff. Se även ovan, kap. 2, not 24.
5. Cronenberg 1975, s. 82.
6. RT 1929: AK, prot. 6.4, s. 7 ff.; FK, prot. 10.4., s. 32 ff. RT 1930: AK,prot. 5.4., s. 5 ff.;
FK,prot. 5.4., s. 46 ff.
7. Tingsten 1964, s. 183; dens. 1941, s. 233 ff.
8. RT 1929: FK,motion 60; AK, motion 139.
9. RT 1929: AK,prot. 6.4., s. 9.
10. RT 1929: FK,prot. 10.4., s. 39 ff.
ll. Cronenberg 1977, s. 31.
12. Dens. 1977 A, s. 97.
13. Följande arbeten avses: Europa och kriget, Tiden 2.1928; Det europeiska krigets nya
skepnad, Svensk tidskrift feb. 1928; Kampen om folken, 1928 och senare upplagor; Krig,
fred och försvar, 1928; Försvarsfrågan i stöpsleven, 1930.
· 14. Av samtida inlägg framgår vilken uppmärksamhet Bratt väckte, se den av Bratt redigerade antologin Krig, fred och försvar, s. 49,52,79,83. Även RT 1928: AK, prot. 5.6., s. 12
ff., RT 1929: AK,prot. 6.4., s. 40 ff., FK,prot. 10.4., s. 33 ff. Torbacke gerexempel påBratts
inflytande, 1972, s. ll2. Se även Tingsten 1941, s. 230.
15. Jung (ed) 1930. Cronenberg 1974, passim; dens. 1977, s. 40 ff.
16. Bratt 1930. Jung (ed) 1930, passim, spec. s. 247 ff. Cronenberg 1977, s. 26,30 ff. Dens.
1977 A, s. 105 och passim.
17. Jung (ed) 1930, s. 85 ff.
18. 1930, s. 88 ff.
19. Jung (ed) 1930, s. ll, 81 ff, 248 ff. Bratt 1930, s. 88 ff. Som Arvid Cronenberg påpekat,
innehöll Antingen- Eller ett antimarint program - om än verbalt ''starkt inlindat''. 1977, s.
40, även 32,34.
20. 1930, s. 88.
20a. Jfr. nedan vid not 83a.
21. Cronenberg 1977, s. lO f., 75 ff. Tio riksdagspolitiker samt en företrädare för vardera
försvarsgrenen var ledamöter i kommissionen. Per Albin Hansson var ordförande fram till
sitt utträde ur kommissionen i juni 1934. Borell, högern, utnämndes då till ny ordförande.
Kommissionens sammansättning förändrades även i flera andra avseenden. SOU 1935:38,
s. l ff. Cronenberg 1977, s. 75 ff. Nedan framgår vilka militära fackmän och politiker som
spelade en ur vår synpunkt intressant roll i utredningsarbetets slutskede.
22. sou 1935:38, s. 37.
23. lbid., s. 40.
24. Under de första fyra åren anslogs planenligt 9,2 miljoner kr per år. Men 1932/33 var
beloppet nära fyra miljoner kr lägre. RT 1932: prop. l, 4:e ht, s. 218; rskr 4 A, s. 17. Under
budgetåren 1933/34 och 1934/35 kompletterades dock medlen för flottans ersättningsbyggnad med sammanlagt drygt 11 miljoner kr av anslagen för statsbeställningar, vilka var ett
inslag i krispolitiken. Anslagen användes tilllätta fartyg. RT 1936: prop. l, 4:e ht, s. 144 ff.
25. PM ang. utveckling av pansarskeppsförslag, s. 2. KMF,Skeppsbyggnadsavd.,F II
A,bunt ll5,Kra. Senare version av promemorian i KMF,H,Torpedavd.,E l,vol. 23,Kra.
Den utarbetades inom KMF:s ingenjöravd. (som senare omdöptes till skeppsbyggnadsavd.),.prot. 26.2.1932, KMF,H,Torpedavd.,F l,vol. l,Kra.
26. MOD: s enskilda anteckningar förda vid sammanträde 2.4.1929, i PM ang. utvecklingen
av pansarskeppsförslag, s. 4 f. KMF,Skeppsbyggnadsavd.,F II A,bunt ll5,Kra. På sammanträdet deltog även flaggkapt. i kustflottan, kommendör Lindsström.
27. lbid., s. 2 ff.
28. Friedman, s. 18 ff.
29. PM ang. utvecklingen av pansarskeppsförslag, s. 8 ff. KMF,Skeppsbyggnadsavd.,F II
A,bunt ll5,Kra.
29a. Befattningen högste befålhavare över kustflottan hade bytt namn.
30. Prot. över sammanträde i KMF 26.2.1932. KMF,H,Torpedavd.,F I:l,Kra. Närvarande
var även chefen för ingenjöravd., MÖD Schoerner, och chefen för MS' operationsavd., kk.
Ehrensvärd. Nedan behandlade tre promemorior samt i föreg. not anförda PM var förberedelsematerialet till sammanträdet.
30a. Ehrensvärd lämnade kommissionen i okt. 1932. SOU 1935:38, s. l ff.
31. VPM rörande pansarskeppsförslag, 2.2.1932, s. l,KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra.
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32. Synpunkter på pansarskeppets bestyckning, 19.2.1932, s. l f.,KMF,H,Torpedavd.,E
I,vol. 23,Kra.
33. lbid.
34. CKF:s PM ang. nytt pansarskepp, 20.2.1932, s. l, KMF ,H, Torpedavd. ,E l, vol. 23,Kra.
35. Ang. Washington-traktaten, se ovan, kap. 2. London-traktaten förlängde pausen i slagskeppsbyggandet till att gälla t.o.m. 1936, åter med vissa undantag, se Tidskrift i sjöV'äsendet
1931, s. 79 ff.
36. Aktstycken utgivna av UD 1931, nr 18, och 19, bil. 3. Kapt. E. Biörklunds rapport t.
CFD 9.12.1930 om den avslutade förberedande nedrustningskonferensen, UD,HP
128l,bunt XXXIV,Ra. Viceamiral C.F.W. Ribens PM 12.11.1930 ang. sjömakternas flottförslag, UD,HP 1280,bunt XXXII,Ra. CMS Lybeck t. utrikesministern, "Granskning av
flottfördraget m.m. i London ur det svenska sjöförsvarets synpunkt. .. ", 9.10.1930, UD,HP
1280, bunt XXXI,Ra. UD,VPM 10.4.1933 ang. det brittiska konventionsförslaget, Conf.
D/l57,MS,H,Exp.,E XXII,vol. l,Kra. CMS Lybeck t. utrikesministern 21.12.1933, bil.
3,MS,H,Exp,E XXII, vol. 2,Kra. Sveriges hållning i den förberedande nedrustningskommissionen och på nedrustningskonferensen diskuteras övergripande i Lönnroth 1959, s. 108
ff. och i Trönnberg 1985, där även kopplingen till den svenska pansarfartygsfrågan berörs
helt kort, s. 44, 46. Ang. den brittiska blockadpolitiken under första världskriget, se Gihl
1951.
•
37. MS,H,Exp.,E XXII,vol. 2,Kra.
38. Se i not 39 anfört brev.
39. Beck-Friis t. Marinattachen i London 2l.7.1933,Fst,H,Und.avd.,F la, vol. l (gr. 4,5,6
1933/34), Kra. Det omnämnda "yrkandet" synes vara den svensk-franska kompromissen
1930. Men det kan inte uteslutas att en senare analog situation inför eller under nedrustningskonferensen avses. Utrikesrådet Erik Boheman var ledamot av den svenska delegationen vid nedrustningskonferensen 1932.
40. Tyskland lämnade konferensen och Nationernas förbund i oktober 1933.
41. I sept. 1931 redogjorde Biörklund för upplysningar han inhämtat och framhöll att det'
brittiska amiralitetet var mycket känsligt för att medelstora eller mindre makter byggde
fartygstyper, vilka kunde göra det möjligt för dem att samverka med en allierad stormakt
på världshaven. En kort tid före nedrustningskonferensens öppnande den 2 feb. 1932 fick
Biörklund bekräftat att bl.a. England och Frankrike icke ville tillåta att gränsen för små
slagfartyg sattes vid lO 000 ton. Han menade att om Sverige åter tog upp frågan, fanns det
risk att gränsen sänktes till 5 000 ton, eller att tudelningen av slagfartygskolumnen helt togs
bort. VPM 16.9.193l,UD,HP 1282,bunt XXXIX,Ra; VPM t. CMS 24.1.l932,MS,H,Exp.,E
XXII, vol. l,Kra. CMS Lybeck ansåg att Sverige inte borde ifrågasätta gränsen 8 000 ton.
Om Sverige i en framtid önskade bygga fartyg som överskred gränsen, torde en lösning
kunna finnas. CMS 30.1.1932,MS,H,Exp.,E XXII, vol. 2,Kra. Ehrensvärd tog 8 000 tonsgränsen för given i sin ovan anförda VPM rörande pansarskeppsförslag, s. 9,KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra. Vid ett senare tillfälle var CMS, CKMF och CKF eniga om att det
var uteslutet att föreslå ett fartyg vars deplacement översteg 8 000 ton, "på grund av de
utfåstelser som gjorts vid internationella förhandlingar i Geneve''. Prot. över sammanträde
i KMF 29.9.1933,KMF,H,Torpedavd.,F I:l,Kra.
42. Utgår.
43. Synpunkter på pansarskeppets ... ,s. 3,KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra.
44. VPM rörande pansarskeppsförslag, s. 6,KMF,H,Torpedavd.,E l,vol. 23,Kra. Lindsström beräknade den ryska luftflottan till l 000 bombplan, 800 jaktplan och 200 spaningsplan, användbara till sjöss. Ref. - se not 43. Det svenska flygvapnet hade den 1.7.1931
endast 68 st. operationsdugliga krigsflygplan. Böhme 1982, s. 47. Ang. det antal flygvapnet
eftersträvade, se nedan, not 76.
45. VPM rörande pansarskeppsförslag, s. 6. KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra.
46. Synpunkter på pansarskeppets ... , s. l.KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra.
47. lbid., s. 9 f. VPM rörande pansarskeppsförslag, s. 4 ff.; CKF:s PM, s. 3 ff. KMF,H,
Torpedavd. ,E l, vol. 23 ,Kra.
48. VPM rörande pansarskeppsförslag, s. l f., 9 f. KMF,H,Torpedavd.,E l, vol. 23,Kra.
49. KMF ang. flottans ersättningsbyggnad, 26.ll.l932, s. 38-40, 48 ff.,FD,konseljhandl.
3.1.1933,bunt sjöförsvaret/flygvapnet,Ra.
50. Underdånigt utlåt.,bil. t. Fk:s prot. nr 129,kommittearkiv 933,A:l,Ra.
51. RT 1933: prop. l, 4:e ht, s. 124 ff.; rskr 205.
52. KMF:s petita 31.8.1933, s. 84 ff.,FD,konseljhandl. 3.1.1934, bunt sjöförsvaret,Ra.
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53. RT 1934: prop. l, 4:e ht, s. 133 f.; rskr 334. Nils Wohlin, riksdagsvilde sedan sin brytning
med högern året före, och kommendör Björn Holmgren, högern, yrkade på byggstart för ett
pansarfartyg under budgetåret 1934/35. Förslaget vann icke stöd från någon partigruppe ring.
RT 1934: motioner, FK, 76, AK, 209; statsutsk:s utlåt. 128; prot. 2.6., FK, s. 88 ff., AK,
s. 40 ff.; rskr 333.
54. KMF:s förslag t. nytt pansarskepp, 19.1.1934, s. 9,FD,konseljhandl. 4.1.1935, bunt
sjöförsvaret,Ra.
55. Ibid., s. 4 och passim.
56. Prot. över sammanträde i KMF 26.2.1932, s. 3,KMF,H,Torpedavd.,F I:l,Kra.
57. Prot. över sammanträde i KMF den 11.12 och 12.12.1933, KMF,H,Torpedavd.,F I: l,
Kra.
58. K. Stig H:son Ericson i FFF, prot. 14.1.1935,Kra.
59. RT 1935: prop J, 4:e ht, s. 147 ff.; rskr 4, s. 26.
60. Den ledande representanten för kustartilleriet, Rudolf Kolmodin, stod på armens-flygvapnets sida i striden. En ledande roll spelades av Helge Jung, lantmilitär sekreterare och
tillika grundare av Ny Militär Tidskrift. Kk. Gösta Ehrensvärd var marinens ledamot till okt.
1932, då han ersattes av kk. Marc Giron. Kk. S.Y. Ekstrand var marin sekreterare. SOU
1935:38, s. l ff. Cronenberg 1977, s. 108 ff. och passim. Andrae 1971, passim. En framträdande roll på den marina sidan spelades av k. (kk. i dec. 1933) Helge Strömbäck, som knöts
till utredningen som sakkunnig.
61. Tablå över olika förslag ang. försvarsorganisation, MS,H,l930 års Fk,E,vol 2l,Kra.
SOU 1935:42, bil. 5. I armeversionen hade underkommissionens huvudbetänkande följande
disposition:
l. Allmänna synpunkter.
2. Sveriges läge.
A. Sammanfattning av tidigare utredningar.
B. Sveriges läge ur försöJjningssynpunkt.
C. Betvingelsemetoder.
3. Allmänna synpunkter beträffande invasion över havet.
4. Sveriges försvar gentemot företag österifrån.
5. Sveriges försvar gentemot företag söderifrån.
6. Gotlands försvar.
7. Neutralitetsskyddet.
8. Sveriges försvar genom sanktionsingripanden.
9. Sveriges behov av militära försvarsmedel.
De viktigaste skillnaderna mellan förslagen gällde kap. 2 B och 9, till vilka alternativa
skrivningar förelåg. Dessutom ville marinen införa ett nytt avsnitt: ''Allmänna synpunkter
beträffande försöJjningskrig och försvar däremot". Kap. l, 2 A och 3-8 var gemensamma.
Gemensamma avsnitt samt armealternativen i GS, f.d. H,Centralavd.,F,l:a avd.,A III:l2. Den marina versionen i MS,H,J930 års Fk,E,vol. 3,Kra. De alternativa delarna benämns
i det följande armeversionen resp. marinversionen.
6la. Mot bakgrund av det nationalsocialistiska genombrottet i Tyskland, landets utträde ur
NF och påböJjade upprustning m.m. hette det i ett gemensamt avsnitt av underkommissionens betänkande: "Medan vårt lands försvarsproblem före 1914 och under hela 1920talet främst kunde betraktas med hänsyn till faran österifrån, synes man därför i nuvarande
läge vara nödsakad att i lika hög grad rikta uppmärksamheten söderut." U oderkommissionens huvudbetänkande, s. 22, GS, f.d. H,Centralavd.,F,J:a avd.,A III:l-2,Kra.
62. Ibid., kap. 8 och passim.
63. Tablå över förslag ang. försvarsorganisation, MS,H,l930 års Fk,E,vol. 2l,Kra. SOU
1935:42,bil. 5.
64. Marinversionen, s. 319 ff. Sveriges marinpolitiska läge, s. 159 f., MS,H,1930 års Fk,E,
vol. 29,Kra. Detta var den sjömilitära strategiska huvudutredningen, se förteckning i
MS,H,l930 års Fk,D,vol. l,Kra. Ang. flottans synpunkter på sanktionskrig, se särskilt
försvarskommissionens hemliga betänkande, bil. 6, "Sveriges försvar genom sanktionsingripande", bil. A, FD, H Dnr 90/35,Ra. Hem!. delar av betänkandet i MS,H,l930 års Fk,Ö
l, vol. 70,Kra.
65. Marinversionen, s. 322. Sveriges marinpolitiska läge, s. 99 f.,MS,H,J930 års Fk,E,vol.
29,Kra. Man kan tolka denna doktrinförändring som en ny politisk försvarslinje för flottans
anspråk på att prioriteras i resursfördelningen, i ett läge när dess ställning i invasionsförsvaret var hotad. Med behoven i sjöhandelsskyddet motiverades ett krav på två lätta
kryssare. lbid.
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66. Armeversionen, s. 320 ff. Sammanfattning ur lantmilitär synpunkt av de strategiska
utredningarna, framlagd för Fk sommaren 1934, s. 80 ff.,MS,H,1930 års Fk,E,vol. 21,Kra.
67. Förslag t. marinens allmänna organisation samt den närmare utformningen av flottans
organisation, s. 54,MS,H,1930 års Fk,E,vol. 30,Kra. Denna är den sjömilitära organisatoriska huvudutredningen, se förteckning i MS,H,1930 års Fk,D,vol. 1,Kra.
68. Beroende på styrkeförhållandena kunde olika former av drabbning tänkas, uppgav
flottans talesmän, t. ex. mötande strid och jakt- eller reträttstrid. I den händelse kustflottan
mötte väsentligt överlägsna ryska eller tyska styrkor till sjöss, kunde den först ta jakt mot
Stockholms skärgård, där minfält och ubåtar reducerade fiendens krafter, varefter koncentrerade motanfall kunde insättas. I vissa lägen kunde den svenska flottan söka ett avgörande
genom en samlad inrusning mot fienden, hellre än att låta de stora fartygens artilleriduell
fortgå på långt håll.
69. Sjöstridsmedlens taktiska utnyttjande, passim, kommittearkiv 933, B IV:1,Ra. Den
hemliga, fjärde delen av studien- Den operativa enhetens slagkraft- finns i MS,H,i930
års Fk,E,vol. 35,Kra. Studien föredrogs av k. Stig H:son Ericson i juni 1934, Fk:s prot. nr
206,207, kommittearkiv 933, A:I,Ra. Se även Sveriges marinpolitiska läge, t.ex. s. 92 ff.,
MS,H,I930 års Fk,E,vol. 29,Kra.
70. KMF:s skrivelse t. Fk, 23.10.1934, kommittearkiv 933,B IV:3,Ra.
71. Div. handlingar,MS,H,W30 års Fk,F,vol. 68,dossier Ä,Kra.
72. Kritiken mot pansarfartygen utvecklades i "Flygstridskrafternas verkningsmöjligheter", en sammanfattning av de flygstrategiska utredningarna. MS,H, 1930 års Fk,E, vol.
II,Kra. Rapporten föredrogs av k. John Stenbeck under kommissionens sammanträde i
Borgholm sommaren 1934, vilket framgår av här nästföljande dokument. Invändningar från
marint håll nedtecknades i "PM ang. flygstridskrafternas verkningsmöjligheter", odaterad,
osign. MS,H,1930 års Fk,E,vol. II,Kra. Promemorian ligger helt i linje med övrig marin
argumentation, och kan antas vara representativ för de marinsakkunnigas synpunkter. Ang.
polemiken i frågan, se även ''Sammanfattning ur lantmilitär synpunkt av de strategiska ... '',
s. 80 ff.,MS,H,1930 års Fk,E,vol. 21,Kra; mariningenjör Ivar Hult, "Krigsfartygs konstruktion och byggnad", 20.6.1934, bil. 2, kommittearkiv 933, B IV:3,Ra. I en gemensam
skrivelse den 29.4.1935 gav CMS, CKMF, CKF m.fl. en god sammanfattning av den marina
argumentationen, MS,H,I930 års Fk,F,vol. 67,dossier z:29,Kra.
Läsaren bör ha i åtanke att radar ännu var ett okänt begrepp. Det var diskutabelt i vilken
mån svensktjaktflyg hann ingripa till kustflottans skydd, när den utsattes för bombanfall.
73. Sammanfattning ur lantmilitär synpunkt. .. , s. 92 ff., MS,H,I930 års Fk,E,vol. 21,Kra.
74. Sveriges marinpolitiska läge, s. 99,5, MS,H,I930 års Fk,E,vol. 29,Kra.
75. Se not 72, de lant- och flygmilitära bidragen. Flottan kritiserades även för bristande
flexibilitet i vad avsåg dess beroende av vissa farvattenförträngningar, vilka kunde spärras
av, och dess svårighet att i vaJje krigsfall finna en basering som var tryggad mot luftanfall.
76. Flygvapnet ville ha 366 krigsflygplan, organiserade på nio flottiljer, varav fyra bombflottiljer. SOU 1935:42, s. 242.
77. Räknat från 1938. Förslag t. marinens allmänna organisation ... , s. 49 ff., MS,H, 1930 års
Fk,E,vol. 30,Kra.
77a. Bl. a. skulle det svåra artilleriets skottvidd, luftvärnet och maskineriet förbättras, men
fartygen kunde omöjligen bli fullt moderna. KMF:s skrivelse 28.11.1934, kommittearkiv
933, B IV:3,Ra.
78. Förutom anskaffning av ett nytt Sverige-fartyg och modernisering av de tre gamla rymde
programmet 4 jagare, 5 ubåtar samt påhöljande av en lätt kryssare. Förslag t. marinens
allmänna organisation ... , s. 58 ff.,94. MS,H,I930 års Fk,E,vol. 30,Kra.
79. Fk:s prot. 10.11 och 12.12.1934, kommittearkiv 933, A:1,Ra. Tablå över olika förslag
ang. försvarsorganisation, MS,H,I930 års Fk,E,vol. 21,Kra. Sammanställning av de väsentliga uppgifterna beträffande flottan, dito vol. 31. Marinens januariutredningar, kommittearkiv 933, B IV:4, Ra och MS,H,I930 års Fk,E,vol. 31,Kra. Ang. beräkningsmetoderna. se SOU 1935:38, s. 43, 175; SOU 1935:40, s. 187 ff; SOU 1935:42, bil. 7. Det politiska
spelet i försvarskommissionen under beslutsskedet behandlas i Nyman, s. 270 ff., Meijer,
s. 187 ff. och Andrae, s. 168 ff. Se även Bratts memoarer, 1952, s. 193 ff.
Genom den internationella utvecklingen förlorade alternativet isolerad nationell avrustning eller kraftig nedrustning sin aktualitet. Det vidhölls endast av den inom kommissionen
isolerade socialdemokraten Elof Lindberg, SOU 1935:43, s. 161 ff. Nyman, s. 272 ff. Det
finns ingen anledning att i denna framställning gå in på Lindbergs förslag.
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80. Sjömilitärt bedömande av de inför försvarskommissionen framlagda olika förslagen till
försvarsorganisationer, MS,H,l930 års Fk,E,vol. 31,Kra. Yttrandet föredrogs av kk Strömbäck, Fk:s prot. 8.2.1935, kommittl~arkiv 933, A:l,Ra.
81. Målsättningen var att skapa utrymme för att ge armen sex krigsfördelningar m.m. och
flygvapnet fyra bombplansflottiljer m.m. PM beträffande de för försvarskommissionen
utarbetade organisationsförslagen ur lantstrategisk synpunkt, och Flygmilitärt bedömande
av de inför försvarskommissionen framlagda olika förslagen till försvarsorganisation,
MS,H,l930 års Fk,E,vol. 31,Kra.
Bland Helge Jungs papper finns en odaterad och osignerad promemoria, som visar att
kretsen kring denne såg ett nej till pansarfartygssatsningar som en nyckelfråga för att
möjliggöra en reducering av flottans budget. Av innehållet framgår att promemorian skrevs
efter attjanuariutredningarna presenterats. Hur den användes är ej känt, men utan tvekan
är den representativ för kretsens argumentation. Försvarskommissionens beslut följde i hög
grad den uppläggning som förordades i denna PM. PM ang. avvägning i försvarsfrågan, 1930
års Fk:s (Helge Jungs) papper,H,vol. 20,sjätte bunten,Kra.
82. Fk, prot. 10.12.1934, kommittearkiv 933,A: l ,Ra.
83. Fk, prot. 15.3.1935, bil. C och D; d: o 19.3.1935, kommittearkiv 933,A: l,Ra. Jfr. de lant-,
flyg- och sjömilitära bedömningarna av organisationsförslagen, se not 80 och 81. SOU
1935:40, s. 72 f. An!r. Janne Nilssons roll, se Andrae.
83a. SOU 1935:38, s. 178. Till sjöförsvaret räknades även kustartilleriet.
84. FFF,prot. 28.3.1935,Kra.
84a. Andrae, s. 170 ff., och Zetterberg, 1975, s. 25 f., diskuterar olika tänkbara motiv för
folkpartiets agerande. Se även Nyman, s. 270 ff. och Gustaf Andersson i Rasjöns memoarer,
s. 156 ff.
85. SOU 1935:38-43, H delar i MS,H,l930 års Fk, Ö l, vol. 70,Kra. Betänkandet är daterat
den 30juli, men offentliggjordes först den 27 aug.,Nyman, s. 270. Se särskilt SOU 1935:38,
s. 90 f., 136 ff., 165 ff. och passim; SOU 1935:40, s. 68. Ang. modemiseringen av.pansarfartygen, se H del av betänkandet om marinorganisationen, MS,H,l930 års Fk,O 1,vol.
70,Kra.
86. sou 1935:43, s. 235 ff.
87. lbid., s. 61 ff., 103 f., 125. Nyman, s. 273.
88. sou 1935:43, s. 127 ff., 143 f., 154 f.
89. lbid., s. 357 f., 377.
90. Prot. 10.12.1934, kommittearkiv 933, A: l, Ra. Svaret, i vilket det framgår när Magnusson gjorde sitt yrkande, i MS,H,l930 års Fk,E,vol. 36,Kra.
91. Fk, prot. 15.3.1935, bil. A, kommittearkiv 933, A: l, Ra.
92. Boreli hade tidigare proflierat sig som förespråkare för pansarfartyg. RT 1934: FK,prot.
2.6., s. 100. Jfr. reservationen t. statsutsk:s utlåt. 128 s.å., s. 7 f. Vid försvarskommissionens
beslut den 15mars 1935 instämde Boreli i Magnussons yttrande vad gällde totalbeloppet och
dess fördelning på försvarsgrenarna, men tog avstånd från motiveringen och i "åtskilliga
andra hänseenden". Fk,prot., kommittearkiv 933,A: l ,Ra. I ett särskilt yttrande t. Fk:s
betänkande gav Boreli sitt stöd åt marinens strategiska uppfattning, såsom denna sammanfattats i Girons särskilda yttrande. SOU 1935:43, s. 423.
93. lbid., s. 3, 19 ff.
94. RT 1936: särskilda utsk:s utlåt. l, s. 62 ff., 126 ff., och högerns reservation, s. 425,431
f., rskr 327. Nyman, s. 340 ff. I förberedande förhandlingar i dec. 1935 hade bondeförbundets ledare Axel Pehrsson i Bramstorp förklarat att han ej kunde gå med på anslag till ett
nytt pansarfartyg. Nyman, s. 285.
95. RT 1936: prop. 225, s. 486, 566 f.
96. RT 1936: AK, motion 756, s. 5, 61 f; Särskilda utsk:s utlåt. l, s. 64.
97. RT 1936: FK, prot. 1.4., s. 9.
98. RT 1936: AK, motion 756, s. l ff; särskilda utsk:s utlåt. l, s. 62 ff.
99. RT 1936: särskilda utsk:s utlåt. l, s. 64.
100. Det sades också att riktmärket var att "bevara kustflottans slagkraft". RT 1936: prop.
225, s. 486, 566 f.
l Ol. Kustflottans uppgift ''torde få anses vara att vid behov ingripa allestädes i de vårt land
omgivande vattnen, där ett ingripande är önskvärt och möjligt". RT 1936: prop. 225, s. 546.
Formuleringen kan ses som ett alternativ till kommissionens klara prioritering av vissa
skärgårdsområden, men var ju samtidigt synnerligen töjbar.
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N oter kapitel 5
l. Fartygstyputredningarna under dessa år behandlas i Olofsson 1984. Ang. den försvars-

politiska utvecklingen i stort och de av riksdagen 1938 och 1939 beviljade extra anslagen för
stärkande av försvarsberedskapen, se Böhme 1977, s. 37 f., dens. 1982, s. 50 ff. och Ulf
Olsson, s. 9 ff.
la. SFS 1937:678 och 679.
2. SFS 1937:667.
3. Skoglund 1983 och 1984.
4. SOU 1937:25, s. 7 f. I oktober samma år övertog de Champs även befattningen som CMS,
vilken han innehade fram till dess att flottans nya organisation trädde i kraft den l juli 1937.
5. Washington-traktaten 1922 och London-traktaten 1930 hade även undertecknats av Japan
och Italien. 1936 års London-traktat publicerades i Tidskrift i sjöväsendet 1936, s. 497 ff.
6. Roskiii 1976, s. 226 ff., kap. X, s. 478; Henry s. 85.
7. Tidskrift i sjöväsendet 1936, s. 500 f. Hangarfartyg berördes icke av förbudet. Det måste
också noteras att detta icke var absolut. Om någon fördragsslutande part ansåg att "dess
krav på nationell säkerhet blivit i materiellt avseende berört" genom de lätta övervattensfartyg annan makt anskaffade, hade den, efter att ha informerat de andra parterna, rätt att
förvärva kryssare på upp ttll 10 000 ton med kanoner med högst 20,3 cm kaliber (art. 6).
Generellt gällde också att om någon icke traktatansluten makt anskaffade fartyg som icke
stod i överensstämmelse med traktatens bestämmelser, förbehöll sig parterna rätten att
själva avvika från dessa i den utsträckning som bedömdes nödvändigt för den nationella
säkerheten (art. 25).
8. lbid. s. 498. För en översikt över förhandlingarna. se SOU 1937:25, H bil. 3; RT,prop.
1939:165.
9. De brittiska motiven för denna ståndpunkt har redan diskuterats i kapitel4. I detta kapitel
kommer jag att visa att Storbritannien även diskuterade den svenska flottans sammansättning i perspektiv av risken att Sverige kunde ingå allians med Tyskland. Dessutom var
London nu angeläget om att inget inslag i ett svenskt flottprogram skulle ge upphov till eller kunna tas som förevändning för - ryska eller tyska kompensationskrav, vilka försvårade dessa makters anslutning till Londonavtalet. Sistnämnda önskemål ska ses mot bakgrund av avtalets utformning, se not 7. Det skulle vara intressant att penetrera hur man på
brittiskt håll bedömde Sveriges position under mellankrigstiden. Under det första världskriget hade den brittiska militära och politiska ledningen uppmärksammat möjligheten av ett
svenskt inträde i kriget på Tysklands sida. Holtze 1971.
10. Kk Öbergs rapport t. utrikesminister Westman 22.9.36, se även bil. 3, "Agreed Record", UD,HP 1316,bunt XIX,Ra; marinattachen i London t. kk Yngve Ekstrand, marinstaben, 18.9.36,Fst,H,Underrättelseavd.,F l a,Kra.
11. Till den svenske beskickningschefen i London, baron Erik Palmstierna, 16.9.36, UD,HP
1316,bunt XIX,Ra.
12. "Agreed Record", se not 10.
13. de Champs yrkade dessutom på att Sverige otvetydigt måste ges rätten att bygga upp
till 9 000 ton tunga fartyg (formuleringarna i '' Agreed Record'' var något glidande på denna
punkt). CMS t. försvarsministern 30.10.36, UD,HP 1316, bunt XIX,Ra.
14. SOU 1937:25, H bil. 3, s. 17; även UN,memorialprot. 7.11.36 och 11.1.37, A2:4,Ra.
15. CMS t. försvarsminister Nilsson 24.11.36, UD,HP 1316,bunt XX,Ra.
16. SOU 1937:25, H bil. 3, s. 18 f.
17. Macintyre 1960; Hezlet 1970, kap. V; Padfield 1972; dens. 1973; Potter, Nimitz 1974, s.
468 ff; Roskiii 1976, s. 430 f., 475 ff.; Watts 1978; Till 1978 och VIahos 1979.
18. Åtminstone synes detta ha varit fallet i USA och England att döma av Vlahos' undersökning av viss såväl populär- som fackmannadebatt. Materialet tyder på en vändning till
slagskeppens förmån cirka 1935, Vlahos, s. 56 ff.
19. Kvoten gällde det totala tonnaget och tonnaget i vmje fartygsklass utom beträffande
ubåtar, där Tyskland hade rätt tilllika stort tonnage som England (men förklarade sig ämna
nöja sig med 45 procent). Dokumenten finns i Tidskrift i sjöväsendet 1935, s. 595 ff.
20. Cit. ur Sjpqvist 1966, s. 112 f.
21. Tidskrift i sjöväsendet 1935, s. 602. De nya slagskeppen kom i verkligheten att deplacera
cirka 32 000 ton. Roskiii 1976, s. 303; Rohwer 1973, s. 570.
22. Tyskland och Sovjet anslöt sig med vissa förbehåll. Treaty Series nr 2, 1938 (Tyskland),
spec. s. 42, och 17, 1938 (Sovjetunionen), London 1938. De sovjetiska kryssarplanerna hade
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redan tidigare kommit till svensk kännedom, se CMS t. försvarsministern 30.10.36, UD,HP
l316,bunt XIX,Ra.
23. SOU 1937:25, s. 32. I en 1936/37 utarbetad och av kommunistpartiets centra1kommitte
och regeringen gillad perspektivplan upptogs inte mindre än 16 nya slagskepp, som till större
delen skulle byggas under den tredje femårsplanens tid. Sovjet sökte få tekniskt och annat
bistånd i utlandet och sökte även beställa slagskepp av utländska varv, dock med mindre
gott resultat. År 1938 påhöljades arbetet med tre slagskepp i 60 000-tonsklassen på inhemska
varv. Året därpå följde två slagkryssare. Arbetena kunde aldrig slutföras pga. andra
världskriget. För andra gången efter katastrofen 1905 förhindrade ett världskrig Rysslands
återuppbyggande av en tung oceanflotta. Herrick 1966; Woodward 1966, kap. XV; Potter,
Nimitz 1974, s. 471; Greger 1974; McMahon 1978, s. 256 ff.; Watts 1978, s. 32 ff. och Huan
1979.
24. Kk. Wahlström, FFF, prot. 28.3.1935,Kra.
25. "En flotta utan pansarskepp", ett föredrag avsett men aldrig hållet för reservofficersförbundet 1936, Stig H:son Ericsons arkiv, "Div. arbeten 1933-43" ,Kra.
26. På sammanträdet deltog även chefen för marinstaben, Otto Lybeck, och chefen för
kustflottan, Fabian Tamm, vilka inte accepterade Åkermarks resonemang. Prot. 31.10.35,
KMf,H,Skeppsbyggnadsavd., E l,vol. 87,Kra.
27. Akermark skisseQtde en pansarfartygstyp med 4 st. 25 cm kanoner, minst 20 knops fart
och pansar dimensionerat för eld från lätta kryssare, ibid.
28. PM ang. riktlinjer för flottans ersättningsbyggnad och krigsfartygsbestånd, 17.9.36;
Croneborgs PM nr 2, 26.10.36, MS,H,Exped.,Ö Il,vol. 5,Kra.
29. Ericsonförordade inte en ny doktrin utan förde ett hypotetiskt resonemang. "En flotta
utan pansarskepp", Stig H:son Ericsons arkiv, "Div. arbeten 1933-43" ,Kra.
30. FFF,prot. 2.3.36, Kra.
30a. Se även not 33.
31. Ibid., 2.3.36, Kra.
32. Ibid., 3.2.36, Kra.
32a. Ekstrand sade t. ex. att artilleristrid med slagskepp "i allmänhet" skulle undvikas, men
tillade att "om tillfåll e gives" måste pansarfartygen kunna "slå så det känns". Han ansåg
därför 28 cm kanonen fortfarande vara aktuell i diskussionen om den framtida typen. lbid.
3.2.36, bil. l, Kra.
33. Hermelin polemiserade här direkt mot kapten Larsson, som framhöll att utgångspunkten
måste vara att diskutera hur flottan ska se ut inom en viss budgetram, och, senare i debatten,
hänvisade till den ryska unga skolans tänkande som ett positivt exempel. I sina inlägg tog
Larsson hela tiden ett bedömt framtida nybyggnadsanslag som den fasta utgångspunkten.
Vidare sade han: "Många olika vägar måste dessutom öppnas. Att så ej skett var ett fel i
försvarskommissionen" (alltså i flottans agerande där, min anm., AB). lbid., 3.2.36. Hermelins befattning flyttades under 1936 till organisationsavdelningen.
34. Ibid., 2.3.36, Kra.
35. Hagman 1936, s. 15.
35a. MS,H,Exp.,Ö Il, vol. 1-5,Kra. Stig H:son Ericsons dagbok under utredningstiden, i
förvar hos Barbro H:son Ericson.
36. ~ricson 1966, s. 123. Se även Gunnar Unger om Charles de Champs i SBL.
37. Ar 1927 fick de Champs stå tillbaka för Åkermark vid utnämningen av HBK. de Champs
ansåg att han egentligen stod på tur för utnämningen, men att obekväma uttalanden legat
honom i fatet. I ett brev till Gösta Ehrensvärd utvecklade han sina tankar om officerarnas
attityd till riksdagspolitikerna: "Våra nuvarande amiraler hålla styft på det goda 'samarbetet', och de samarbetar med hvilken regering som hälst, äfven en revolutionär. Därestjag
inkommit i denna höga krets, fruktade man, att detta goda samarbete skulle störas!" Och:
"Den, som vill fram på flottan, får nog först smälta ut stålet ur viljan och märgen ur
ryggraden. Har han därtill förmågan att kunna 'ljuga på befallning', är han som klippt och
skuren till höga befålsposter. Måtte den dag aldrig komma, då denna uppfattning fått en
större utbredning!" Brev 17.2.1927, Gösta Ehrensvärds arkiv, Kra. Även om brevet skrevs
i stundens förbittring, säger det något väsentligt om de Champs' rolluppfattning. Han inte
bara framhåller en motsättning mellan fackmannaansvar och politisk anpassbarhet, utan
röjer också en i grunden kritisk syn på det politiska livet i den svenska demokratin. ståndaktighet i politisk motvind var hans ideal. Från annat håll hävdades att större delen av
sjöofficerskåren önskade de Champs som HBK. Fabian Tamm t. Ehrensvärd 7.2.1927,
samma ställe.
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38. En kustflotta med 8 pansarfartyg, 4 kryssare, 16jagare, 16 ubåtar m.m. Befälhavande
amiralens i Stockholm yttrande över 1930 års Fk:s betänkande, 30.12.1935, s. 14 f. FD,
konseljakter 27.3.36, nr 104-08, bunt 3, Ra.
38a. de Champs blev medlem av styrelsen i oktober 1934 och kvarstod under återstoden av
den i denna studie aktuella tiden. Svensk-Tyska Föreningens program för sammanträden
1934-1940, okatalogiserat tryck, KB. Ang. denna förening, se Thulstrup, s. 219 ff. och
Wärenstam, s. 155 f.
39. SOU 1937:25, spec. kap. 3. I likhet med i 20-talets debatt och i 1930 års försvarskommission användes strategiskt offensiva sanktionskrig som kompletterande argument för en
flotta med sjögående pansarfartyg. Flottypen förklarades ha "stora möjligheter att spärra
Ålands hav. Härigenom säkerställas sanktionstransporter av lantstridskrafter över Bottniska viken. Inom övriga delar av Östersjön äro trupptransporter möjliga under vissa gynnsamma förutsättningar." Ibid., s. 125. Med det sist anförda åsyftades tydligen ingripande i
Baltikum.
40. Ibid., s. 101 f., 128 f. Det var en generell trend på slag- och pansarfartygsområdet att
fartygens operativa användbarhet minskade, samtidigt som de alltjämt betraktades som
sjömaktens kärna. VIahos skriver: "As agent and symbol in the unending diplomatic bout
between the 'Great Powers', the Capita! Ship came to possess more utility in uncertain
peace than in general war. The centerpiece, the lynchpin ofMahan-like strategy in the First
and first half of the Second World Wars, the modern battleship performed creditably in its
assigned roles. Really dirty jobs, such as the attempt to force the Dardanelles, were left to
decrepit and expendable old ironclads. Most of the day-to-day combat duties were allotted
to cruisers and destroyers." (s. 74)
41. SOU 1937:25, s. 93, 155 f., 164 ff.; PM ang. svenska artillerifartygs fart, odaterad.
osignerad, inkom t. UD 11.3.1937 under hand fr. marinstaben, UD,HP 1317 ,bunt XXI,Ra.
Även i sitt remissyttrande över 1930 års försvarskommissions betänkande framhöll de
Champs hur viktigt det var att Sverige behärskade de Gotland omgivande vattnen eller
kunde bestrida herraväldet över sjökommunikationerna. Befälhavande amiralens i Stockholm yttrande över 1930 års Fk:s betänkande, 30.12.1935, s. 9 ff. FD,konseljakter 27.3.36,
nr 104-08, bunt 3,Ra.
42. sov 1937:25, s. 48 ff.
43. Ibid., s. 48 ff.
44. Typutredningen, osignerad förtrolig VPM rörande sammansättningen av den flotta, som
bör framläggas, 7.12.1936, MS,H,Exped.,Ö Il,vol. 5,Kra.
45. SOV 1937:25, s. 101, även s. 97. Den antagna förutsättningen var att ett framtida krig
icke skulle vara ett isolerat krig mellan en stormakt och Sverige. Ibid., s. 100 f.
46. Samtidigt menade de Champs att hotet mot slagskeppen i första hand måste komma från
torpeder, minor och flygbomber. Ibid., s. 24, 138 ff., 164 ff.
47. Ibid., s. 166.
48. Ericsons koncept till brev t. Emil Boldt-Christmas, svensk marinattach6 i London,
odaterat, skrevs som svar på brev av den l och 7 mars 1937, MS,H,Exped.,Ö VII,vol.
l,Kra.
48a. SOU 1937:25, s. 193, 196.
49. Ibid., s. 192 ff. Ett riktmärke var att den skulle vara starkare än de kryssare med 18 cm
kanoner som Ryssland anskaffade. Ericson t. Holdt-Christmas 26.7.37, MS,H,Exped.,Ö
VII,vol. l,Kra.
49a. Stig H:son Ericsons dagbok under utredningstiden, bl.a. 4.1.37, hos Barbro H:son
Ericson. FFF, prot. 21.12.1936, Kra. MS,H,Exp.,Ö II,vol. 1-5,Kra. I sina memoarer
antyder Ericson att han verkat för ett lättare fartyg än pansarkryssaren: "Längre ner än till
kryssare med 21 cm kanoner lyckades vi, den lättare flottans män, inte driva förslaget."
1966, s. 122. Detta stöds inte av det bevarade materialet, i vilket Ericson framstår som en
anhängare av pansarkryssaren. Detta gäller även i dagboken, i vilken han ju kunde säga sitt
hjärtas mening. Ericsons dagbok, t.ex. 2.2.1937.
50. SOV 1937:25, s. 166 f, 184 ff., 218 ff., Bil. l.
51. Den 26.7.37, MS,H,Exped.,Ö VII, vol. l,Kra. SOU 1937:25, s. 219, 186 f.
52. sov 1937:25, s. 131 f., 166.
53. Den 26.7.37, MS,H,Exped.,Ö VII,vol. l ,Kra.
54. Refererades av Hult. FFF,prot. 21.12.36, Kra.
55. sov 1937:25, s. 171.
55a. Dock måste inte heller en tonnagegräns följas till punkt och pricka. Vad utredningen
beskrev som minimikrav framtvingade att pansarkryssaren överskred gränsen med c:a 3,6
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procent. Då hade man ändå räknat med användning av fördyrande lättmetaller i inredning
och maskineri. Användes lättmetall inte skulle typen ligga c:a 5,6 procent över 8 000 ton.
Utredningen hoppades dock att tekniska förbättringar under konstruktionsarbetets gång
skulle möjliggöra viss viktminskning. SOU 1937:25, H bil. 2. Det är dock inte sannolikt att
pansarkryssarens viktöverdrag i sig var någon avgörande invändning mot den. Ett senare
belägg visar att utrikesledningen kunde acceptera att nya svenska pansarfartyg överskred
tonnagegränsen med c:a 5 procent, samtidigt som de alltid måste redovisas som om de höll
sig inom tillåtna ramar. Chefen för politiska avd. på UD, Hans Beck-Friis' PM 2.1.1939,
UD, HP 1318, bunt XXV, Ra. Under utredningsarbetets gång gjorde de Champs upprepade
försök att vinna statsledningen för att gränsen 8 000 ton inte fick vara helt bindande. Den
11 maj 1937 antecknade hans adjutant, Rutger Croneborg, att de Champs besökte "statsministern och försvarsministern för att utverka uppmjukning av 8 000-tonsgränsen". Croneborgs dagbok, Beredskapsverket, H, avd. 10, vol. 3, Kra. I juli samma år yrkade de
Champs på att gränsen skulle flyttas till 9 000 ton. PM med omformulering av ifrågasatt
förbehållsklausul i 1936 års London-avtal, 5.7.37. UD, HP 1317, bunt XXII, Ra.
56. Den 28.7.37, MS,H,Exped.,Ö VII,vol. 1,Kra.
56a. Förslaget var ju att två Sverige-fartyg skulle kvarstå samtidigt som tre pansarkryssare
anskaffades.
57. de Champs' handbrev t. Ehrensvärd (CMS), 5.9.37; de Champs' marginalanteckningar
på av Ericson författad, odaterad, osignerad promemoria "Ersättas Sverige-skeppen med
pansarkryssarna eller fordras det i en senare period även pansarskepp?'' - att Ericson skrev
promemorian kan fastställas med hjälp av nämnda handbrev, MS,H,Exped.,Ö Il,vol.
5,Kra.
58. Croneborgs PM 26.10.36. Ericsons "VPM rörande de lösningar, som stå till buds, därest
typutredningens förslag icke godtages", 26.5.37. Även prioritetsprogram 14.9.37, där en
snarlik bedömning av den nedre gränsen görs. MS,H,Exped.,Ö Il, vol. 5,Kra.
59. Se not 115.
60. "Orientering av vissa officerare ifråga om typutredningen", odaterad, osignerad, sannolikt författad av Ericson, MS,H,Exped., Ö Il, vol. 5,Kra.
61. Enigheten i frågan framgår av FFF-protokoll från denna tid och de olika inlägg och
promemorior jag i övrigt hänvisar till. Den refererade och citerade argumenteringen mot
skärgårdsflottan fr. Croneborgs inlägg 26.10.36 och Ericsons "VPM rörande de lösningar ... " 26.5.1937. Se även "Orientering av vissa officerare ifråga om typutredningen",
Ericsons "VPM rörande de lösningar ... " i ny version 9.6.37 samt det nedan omnämnda
"hemliga sammanträdet". MS,H,Exped.,Ö Il,vol. 5,Kra.
62. "VPM rörande de lösningar. .. ", 26.5.37; dito i ny version 9.6.37; Prioritetsprogram
14.9.37, MS,H,Exped.,Ö Il, vol. 5,Kra; SOU 1937:25, s. 196,218, H bil. 2. Lindsjö 1978, s.
96.
63. "VPM rörande de lösningar ... ", 26.5.37, MS,H,Exped.,Ö II,vol. 5,Kra. Ericson hävdade, som ytterligare ett argument för den lätta flottan, att den, i motsats till skärgårdsflottan, utan omgång åter kunde byggas ut till en utsjöflotta med pansarfartyg.
64. PM 29.5.37, MS,H,Exped.,Ö Il,vol. 5,Kra.
65. sou 1937:25, s. 97-100, 118-20, 126 ff.
66. K. Rutger Croneborgs dagbok 13.9.37, Beredskapsverket,H,avd. 10, vol. 3,Kra. Enligt
denna källa deltog, förutom Croneborg, CMS Ehrensvärd, kk A.E. Biörklund, fartygschef
på pansarfartyget Sverige, kk Helge Strömbäck, chefför försvarsstabens marinoperationsavd., kk A.D.Landquist, vid marinstabens operationsavd. (chef för denna fr. 22.10.37), kk
Anderberg, chef för försvarsstabens signaltjänstavd., kk Hagman, vid marinstabens operationsavd., kk Samuelsson, lärare vid sjökrigshögskolan, kk Gester, chef för försvarsstabens kryptoavd., k Gahn, vid försvarsstabens marinoperationsavd., k Svedelius, vid
KMF:s artilleriavd., k Hammargren vid försvarsstabens marinoperationsavd. och k Ramel,
vid marinstabens operationsavd. I dagboken uppger Croneborg endast efternamn. I de fall
när flera befattningshavare med samma efternamn finns upptagna i rullan synes sannolikhetsskäl ge en tillfredsställande grund för identifiering.
66a. Jfr. ovan behandlade inlägg om den lätta flottan. I förslaget till "Prioritetsprogram",
14.9.1937, dvs. dagen efter nämnda hemliga sammanträde, skrev Ericson att pansarkryssaren var "minsta tänkbara artillerifartyg" ägnat att operera "till sjöss" (vid Gotland, i
Skagerack etc.). Ett mindre kustskepp med 25 knops fart, avsett att UP.pträda närmare
kusten var minsta tänkbara artillerifartyg över huvudtaget. MS,H,Exp.,O Il,vol. 5,Kra.
Prioritetsprogrammet står helt klart i samband med den dagen före förda diskussionen. Se
även Stig H:son Ericsons dagbok, 10.6. och 13.9.1937, hos Barbro H:son Ericson.
67. SOU 1937:25, H bil. 3, s. 19.
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68. Palmstierna t. utrikesminister Sandler 11.2.37, Craigies skrivelse bilagd, UD,HP
1317,bunt XXI,Ra. Under hösten 1936 hade Palmstierna till britterna framfört farhågor för
att de planerade ryska kryssarna skulle försätta Sverige i ett svårt läge. Craigie hade svarat
att Sverige borde möta hotet med kustförsvarsfartyg med ökad kaliber och bättre skydd och
hade samtidigt inskärpt att även Sverige hade ett ansvar för att 'kryssarsemestem' bevarades:
"Skulle däremot genom en hög fart begreppet kustförsvarsfartyg modifieras, komme en ny
situation att inträda och i så fall kunde Sverige bliva medansvarigt uti ett upprivande av
möjligheterna att begränsa kryssarbyggandet, ty en sådan utveckling av den svenska fartygstypen torde möjligen tagas till utgångspunkt för nya anspråk från såväl tysk som rysk
sida." Palmstierna t. utrikesminister Sandler 16.11.36, UD,HP l316,bunt XX, Ra.
69. Den 15mars sammanträffade utrikesminister Rickard Sandler i London med sin brittiske
kollega Anthony Eden. Dessa samtal berörs av Lönnroth, s. 146 f., 189 f. London-avtalet
hörde till de frågor som diskuterades, under vilken punkt även Craigie deltog. Av Sandlers
uppteckning framgår att han framhöll vilken vikt Sverige fåste vid det resultat Storbritannien skulle nå i förhandlingama med Sovjet och Tyskland, "och vilka olägenheter fartbegränsning för en svensk fartygstyp skulle hava vid förflyttningar utefter vår långa kust. Jag
sade mig icke förstå, vad intresse England kunde hava härav". Såväl Eden som Craigie
förklarade sig förstå de svenska synpunkterna. Vad Storbritannien anbelangade kunde
Sverige gärna bygga de fartyg och i det antal som landet ansåg passade, svårigheten - som
den formulerades av Craigie - var att "i förhandlingar med de andra maktema dessa skulle
kunna utnyttja, att England medgäve vissa stater rätt att bygga 'ett obegränsat antal'
pansarfartyg utanför Londontraktatens schema. Frågan hade för övrigt kommit upp även
vid förhandlingama med Turkiet". Samtalet utmynnade i en brittisk förklaring att om
olägenheterna med ett "obegränsat antal" bragtes ur världen, vore man beredd att låta
kravet på fartbegränsning falla. Sandlers uppteckning och Beck-Friis' följebrev 3.4.37,
UD,HP l317,bunt XXI,Ra.
70. CM,typutredningen, PM ifråga om införskaffande av upplysningar genom marinattacheema, 5.10.36, MS,H,Exped.,O Il, vol. 2,Kra. På sammanträdet den 13 juli deltog även
Deputy Chief of Naval Staff, Sir William James. Holdt-Christmas förklarade tidsutdräkten
med att behandlingen i "The Board" och "Foreign Office" försinkat ärendet; dokumentet
hade legat utarbetat en längre tid. Förseningen torde antyda att frågan inte precis hade
högsta prioritet hos de ansvariga myndigheterna. Phillips hade uppgivit sig ha direktiv att
inte lämna ifrån sig något skriftligt, men lät äadå Holdt-Christmas låna dokumentet över
natten, varigenom denne .!mnde ordna en avskrift. Boldt-Christmas' t. E[icson 1.3. och
14.7.1937, MS.H.Exped.,O VII, vol. l,Kra; dito 25.7.1937, MS,H,Exped.,O II,vol. 2,Kra.
"The Board of Admiralty" var det regeringsorgan, med ett tiotal medlemmar, som ansvarade för flottfrågor. Encyclopedia Britannica, Micropedia, 15:e upplagan.
71. Avskrift av det brittiska dokumentet i MS,H,Exped.,Ö Il, vol. 2,Kra. Cit. fr. s. 20 f.
Ericson informerade Holdt-Christmas om pansarkryssaren, av allt att döma i februari/mars
1937. Denne lät utan tvekan sina brittiska kontakter ta del av utredningens planer, vilket
förklarar den direkta hänvisningen till pansarkryssaren i dokumentet. Se två odaterade
koncept t. brev, Ericson t. Boldt-Christmas, ett var svar på brev av den l och 7 mars, det
andra skrevs den 26 feb., vilket framgår av Boldt-Christmas' svar den l mars. MS,H,Exped.,Ö VII, vol. l,Kra. Holdt-Christmas rapporterade till Ericson den 28.7.37 att det från
brittiskt håll sagts "att om vi (Sverige, min anm., AB) - om på Tysklands sida mot England
- skulle sända ut dessa kryssare (pansarkryssarna, min anm., AB) på oceanraider, skulle
vi i början av kriget möjligen kunna förorsaka engelsmännen avsevärt avbräck, men sedan
konvojerna väl kommit igång, skulle de vara ofarliga. Dessas verksamhetstid skulle, enär
deras brännoljeförråd, på grund av fartygens egenskaper i övrigt, skulle vara mycket liten.
Sannolikt skulle de dessutom mycket snabbt lokaliseras av handelsskyddets flyg". MS,
H,Exped.,Ö VII, vol. l,Kra.
72. Ericsons marginalanteckningar i det brittiska dokumentet, s. 19, 25, MS,H,Exped.,Ö
II, vol. 2,Kra. Jfr. de Champs' synpunkter i PM till statsrådsberedningen den 5 nov. 1936.
Reservation måste göras för att ordalydelsen i detta icke kompletta utkast till PM, odaterat,
osignerat, kan ha ändrats. MS,H,Op.avd, Underrättelsedet.,F III, vol. 2,Kra.
73. Den 7 mars 1937 rapporterade Holdt-Christmas t. Ericson att Craigie sagt att England
visserligen icke gjort några "absoluta utfästelser" gentemot Tyskland och Ryssland, men
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likväl "antytt att Sveriges fartyg av kryssartyp sannolikt ej komma att givas högre fart än
25 knop". Craigie sade också att de svenska önskemålen ånyo kunde prövas: "But don't
sa y anything, before the Germans and the Russian s have signed' ''·vilket han då - felaktigt
-bedömde skulle ske redan innevarande månad. MS,H,Exped.,O VII, vol. l,Kra. Ericson
fruktade brittiskt dubbelspel: "Frågan är väl om icke Sir R (Robert Craigie, AB anm.),
genom att ålägga oss en tystnadsplikt intill dess de andra förhandlingarna äro genomförda,
i nästa omgång spelar ut våra krav med det betydelsefulla och ödesdigra tillägget: 'här se
ni att Tyskland och Ryssland nu godtagit det hela under förutsättning att Sverige icke bygger
fartyg med mer än 25 knops fart'. Och då stå vi inför valet att - även om traktaten bleve
fiktiv - antingen riva upp deras avtal genom att hålla på våra 30 knop eller också att avstå
från vårt oåterkalleliga fartkrav. Det vore snarare bättre, att tyska och ryska representanterna finge reda på vår ståndpunkt, innan papperen underskrivas. Sedan kanske det blir för
sent för oss. Detta är, som sagt, mina privata funderingar." Ericson t. Boldt-Christmas,
odaterat koncept, svar på brev av den l och 7 mars 1937. MS,H,Exped.,Ö VII, vol. l,Kra.
Typutredningen - eller i vaije fall dess sekreterare - verkade för att information om
pansarkryssaren skulle nå ut. Troligen i mars 1937 gav Ericson marinattachen i Berlin, kk
K.J.H. Muhl, ungefär samma information om denna som gick till Holdt-Christmas i London,
se not 71, ovan. I brevet t. Muhl skrev Ericson: "Vi ha anledning tro att Du från utomstående håll får höra 'Uppgifter om att vi skulle nöja oss med en mera begränsad fart. Detta
är i så fall oriktigt och bör dementeras. Chefens för marinen ståndpunkt är att våra nya
artillerifartyg kräva en fart av omkring 30 knop." Brev t. kk H. Muhl, odaterat, osignerat
koncept, mappen "korrespondens med Boldt", MS,H,Exped. ,Ö VU, vol. l ,Kra. Ericson
anspelade här säkerligen på den information om britternas agerande i förhandlingarna med
Tyskland och Sovjet som erhållits via Boldt-Christmas.
Parentetiskt må här frågan ställas, i vilken mån typutredningen/CM förde sina informationer från London vidare till svenska UD. Boldt-Christmas' skötte sina kontakter i denna
fråga utan att informera beskickningschefen. Och det dokument han fick del av i juli 1937
gick till typutredningen. Ericson menade tydligen att man, åtminstone tillsvidare, borde
avstå från en rapport till statsledningen i frågan. Holdt-Christmas t. Ericson 28.7.37, se även
brev 1.3.37. MS,H,Exped.,Ö VII,vol. l,Kra. Boldt-Christmas' brev 25.7.37: marginalanteckningaroch bifogade anteckningar. MS,H,Exped.,Ö II,vol. 2,Kra. Kanske vardet så, att
typutredningen i någon mån bedrev utrikespolitik på egen hand.
74. S-D 3.9.37, Ny Dag 3.9.37. Vissa efterforskningar i Social-Demokratens arkiv samt
försök att få tillgång till chefredaktören Zeth Höglunds papper i syfte att kasta ljus över detta
samordnade utspel har icke givit något resultat.
75. Se DN:s ledare 5.9.37.
76. Citerad i SvD 5.9.37.
77. Manfred Seil, Schweden und die Ostsee, Militärwissenschaftliche Rundschau 1937, s.
256 ff.
78. S-D 4.9.37, Ny Dag 4-7.9.37.
79. I annan press avfårdades anklagelserna. Se DN 5.9.37, SvD 5-6.9.37. Se även Ny Tid
8.9.37 - tidningen hade dessförinnan inte någon kommentar i frågan.
79a. Förekomsten av lakuner kan inte uteslutas. I sammanhanget kan noteras, att när
utredningsarbetet inleddes var avsikten att den svenske marinattachen i Berlin skulle vända
sig till den tyska marinen med liknande frågor som Holdt-Christmas ställde i London. PM
i fråga om införskaffande av upplysningar. .. , 5.10.1936, MS,H,Exp.,Ö II,vol. 2,Kra. Av
materialet framgår inte vad detta kan ha lett till.
80. Glete 1985, s. 44, 56 f.
81. Holmen 1985, s. 45, 122 f., 128. Kustartillerichefen Herman W rangels föredragning inför
de staaffska försvarsberedningarna 1912, "Armens och flottans inbördes betydelse för
landets försvar", s. 58 f., 63. CKA,H,EX: 11 ,Kra.
82. Hubatsch 1958, s. 197, 213 f. och passim.
83. CMS' yttrande 19.3.1919, s. l f. och pas sim; bil. t. dito, cit. s. l, se även s. 8 och pas sim.
MS,H,Exp.,B VI.,vol. 12,Kra. Tanken hade rötter i föregående sekels debatt, då Karlskrona betraktats som ett trumfkort vid en allians med en västmakt utan egna hamnar i
Östersjön. Glete 1985, s. 39.
84. Tjänstemeddelande rörande sjöförsvaret (TS), 31.3.39 (C:II nr 14).
85. Se Johansson 1985, kap. 1-3.
86. Avskrift av skrivelse fr. FD, Janne Nilsson, 8.10.37. MS,H,Exp.,Ö II,vol. l,Kra.
87. Se Strömbäcks papper, Beredskapsverket,H,avd. 11, vol. 6,Kra. I marginalanteckningar
till "Chefen för försvarsstaben om flottans ersättnings byggnad", samma ställe, skrev han
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att i vissa avsnitt hade "fler än 2" - dvs. fler än Strömbäck och Thörnell - hållit i pennan.
Det tillagda avsnittet om kustartilleri och flygstridskrafter som alternativ till pansarfartyg
hade C.A. Ehrensvärd, chef för försvarsstabens armeoperationsavd., "lagt upp". Strömbäck kunde dock inte bekantgöra sina invändningar, eftersom han saknade reservationsrätt.
lbid., och FFF, prot. 2.3.38, Kra.
88. 'Thörnell-skeppet' deplacerade 7 150 ton. SOU 1938:9, s. 10 ff. (cit. s. 16), 67.
89. Ibid., H skrivelse, bilaga: KMF:s H skrivelse 11.12.37.
89a. Kustförsvarsfartyget beräknades kosta 33,4 miljoner kr, pansarkryssaren numera 44,1
miljoner kr (nov. 1937 gällande priser). SOU 1938:9, s. 33 f. Den totala årskvoten för en
omsättning av en flotta enligt typutredningens reviderade förslag i ny materiel var 15,81
miljoner kr, för en flotta med kustförsvarsfartyg drygt två miljoner kr lägre. Det sistnämnda
alternativet krävde inte följdinvesteringar i nya, snabbare bevakningsfartyg. skillnaden i
årskvot för den i princip nödvändiga ersättningsbyggnaden under närmaste tioårsperiod var
betydligt större: typutredningens reviderade förslag- c:a 25 miljoner kr, alternativet med
kustförsvarsfartyg- c:a 18,5 miljoner kr. lbid., s. 33 f., 38 ff.
90. SOU 1938:9, s. 13 ff., 26, 61, H skrivelse. Av samma skäl kunde flottans uppgifter i
Ålands hav inte vara ett utslagsgivande riktmärke för kraven på fartygen, om man höll sig
till de Champs' inriktning på uppträdande i öppen sjö. För de Champs var det målsättningen
att behålla en styrkeposi$ion i de Gotland omgivande vattnen snarare än operationer i
Ålands hav som angav de avgörande kraven på pansarfartygen. I de vid denna tid pågående
diskussionerna om ett gemensamt svenskt-finskt försvar av Åland var flottan inte pådrivande. Inom vapnet fanns en oro för att Ålandsplanerna snarast skulle tjäna som argument
mot dess materielkrav. Wahlbäck 1964, s. 125 f., 187 f. och passim. FFF, prot. 12.12.1938,
Kra. Ang. Ålandsfrågan i svensk försvarsplanering, Holmquist 1972, s. 241 ff.; Carlgren
1977.
91. Pansarfartygens främsta uppgift sades vara att hjälpa de lätta fartygen förbi de styrkor,
som försökte spärra deras väg omedelbart utanför basområdena. Vidare skulle de utgöra
"upptagsstyrka" för lätta enheter som opererat invid Gotlands kuster. Men det var inte
"sannolikt" att kustflottan - antagligen avsåg man här dess koncentrerade styrka- kunde
sättas in mot landstigningsföretag på Gotlands ostkust. I ''vissa lägen'' kunde den dock hota
företag riktade mot Gotlands norra och västra kuster. SOU 1938:9, s. 25 f., H skrivelse.
92. Ibid., s. 31, även H skrivelse, bilagan.
93. I det ena fallet sex lätta kryssare i 30-miljonersklassen, i det andra åtta torpedkryssare
som kostade cirka 13,6 miljoner kr styck. I båda alternativen kompenserades dessutom
pansarfartygens bortfall med en utökning av övrig lätt materiel. Ibid., s. 20 ff., 35 ff.
94. Odaterat manuskript i Strömbäcks papper, Beredskapsverket,H,avd. ll,vol. 6,Kra.
95. SOU 1938:9, s. 49 ff., cit. fr. s. 50.
96. Ibid., s. 51 ff.
97. Örebro-kuriren (s), se DN pressgrannar 9.3.38.
98. Social-Demokraten, ledare 5.2.38. Uppgifter om Thörnells förslag hade vid denna tid
läckt ut.
99. UNT, Falu-kuriren (fp), Ny Tid, se DN pressgrannar 4,5,8 och 11.3.1938.
100. Nyhetsartikel 4.2.38.
lOOa. Stig H:son Ericson var uppkallad till Sandler den 8 april 1937 för att informera om
typutredningens läge. Dagen före hade Aftonbladet kunnat informera om typutredningens
planer på pansarkryssare och - genom någon läcka - om att Sandler i London avvisat de
brittiska kraven på fartgränser för svenska pansarfartyg. Den 3 sept. 1937, samma dag som
utredningen framlades, var Ericson ånyo hos Sandler för en diskussion om förslagets
inverkan på anslutningen till London-avtalet. Ericson antecknade: ''Sandler är nog den som
inom regeringen mest intresserar sig för pansarkryssarna." Ericsons dagbok, nämnda da,
gar, hos Barbro H:son Ericson.
101. Under 1937 utarbetade Sverige ett nytt förslag till undantagsklausul i London-avtalet.
En kvantitativ gräns sattes för nya pansarfartyg (24 000 ton, dvs. 3 st. a8 000 ton), men ingen
fartgräns. Efter nya förhandlingar i januari 1938 accepterade Storbritannien att en fartgräns
inte skrevs in i avtalet. Under våren kunde parterna finjustera avtalstexten, ett gemensamt
förslag förelåg i juni. Avtalet undertecknades den 21 december samma år av representanter
för Storbritannien och de fyra nordiska länderna. I mars 1939 föreslog den svenska regeringen i en proposition till riksdagen att avtalet skulle ratificeras. CM:s PM 5.7.37, UD,HP
1317, bunt XXII,Ra. SOU 1937:25,H bil. 3; RT,prop. 1939:165. Det kom emellertid aldrig
så långt, eftersom den internationella utvecklingen ryckte undan förutsättningarna för överenskommelsen. I juni 1939 återkallade regeringen propositionen om flottavtalet. RT,
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Kungl. Maj:ts skrivelse 1939:315, 2.6.1939; utrikesutskottets memoriall939:10; AK,prot.
10.6.39, s. Il. I samband därmed uppgav försvarsminister Sköld att flottavtalet icke varit
något motiv i valet av svenskt pansarfartyg. RT,FK,prot. 10.6.39, s. 20 ff.
Det bör understrykas, att när Storbritannien till sist signerade ett avtal utan fartgräns stod
det redan klart att de nordiska länderna i sin praktiska politik skulle ansluta sig till 'kryssarsemestem'. London hade nått sitt mål, varför dess eftergifter i fråga om avtalets utformning var betydelselösa. I litteraturen finns en kort men inte riktigt träffande kommentar
till dessa förhandlingar hos Sjjllqvist, 1966 s. 387.
102. RT,prop. 1938:307, rskr 1938:416.
103. Croneborgs dagbok 13.9.37. Beredskapsverket,H,avd. 10, vol. 3,Kra.
104. "Chefen för försvarsstaben om flottans ersättnings byggnad", marginalanteckning,
Beredskapsverket,H,avd. 11,vol. 6,Kra.
105. FFF, prot. 2.3.38, Kra.
106. Ibid., 2.3.38.
107. Y. Schoerner, KMF:s ingenjöravd., VPM 19.12.38, KMF,H,Skeppsb.avd.,B I, vol. 8,
Kra.
108. Skrivelse daterad 30.9 resp. 27.9.38, har återfunnits i Lave Beck-Friis' resp. Marc
Girons arkiv, vol. l, Kra. Man kan utgå ifrån att den sändes till flera officerare.
109. Social-Demoktaten 4.2.38.
110. FFF, prot. 2.3.38, Kra.
Il l. I september 1938 justerade han ett protokoll över ett sammanträde i marinledningen
"med den erinran att, då regeringen genom beslut bundit marinmyndigheterna vid ett max.
tonnage av 8 000 ton std, och en max. kostnad av 35 milj. kr. per skepp, fartyg i överensstämmelse med föreliggande förslag, enligt mitt förmenande, bliva alltför svaga för att kunna
bevara kustflottans slagkraft och taktiska användbarhet, särskilt som de icke förmå fylla de
krav på dynamisk kraftutveckling, som måste ställas på vårt sjöförsvars kärna." Invid
noterade Akermark: "Kommer detta ut så är vår pansarskeppsfråga löst genom att svårt
kustartilleri kommer att ersätta pansarskeppen." Prot. hållet hos CM 6.9.38, KMF,H,
Skeppsb.avd.,B I,vol. 8,Kra.
112. Den beräknade styckkostnaden hade uppjusterats till 37 miljoner kr, farten skulle icke
understiga 22 knop. RT,prop. 1939:1, fjärde ht, s. 176 f.
113. Nordenson (h), Wohlin (bt), Ekman (sap), K. Petersson (fp), se vidare not 114.
114. Enligt riksdagsbeslut 1936 resp. 1938 pågick nybyggnad av 2 ubåtar och 2 jagare resp.
2 kustubåtar (en mindre typ). RT, prop. 1939:1, fjärde ht, s. 165 ff., motioner FK, 1939:124,
AK 1939:194 och 281; FK, prot. 20.5.39, s. 29 ff.; AK prot. 20.5.39, s. Il ff.; rskr 1939:4,
s. 26. de Champs hade föreslagit inköp av 12 motortorpedbåtar för lokalstyrkoma och
uppgivit att flera av klassens tidigare svagheter nu var på väg att övervinnas. SOU 1937:25,
s. 210 ff., 221.
115. Dessa 'vestpocket battleships' deplacerade 3 900 ton, förde 4 st. 25,4 cm kanoner m.m.
och var goda för endast 15 knop. Ekman 1954 och 1974.
ll5a. 0rvik 1961; Sjjllqvist 1966; Steensen 1968; Böhme 1977; Christophersen 1978; Clausen
1980 och Tveten 1986.
116. Holmquist 1972, s. 265 ff. I högerns diskussionsklubb förklarade Ericson i maj 1939,
att eftersom den svenska flottan ej följde med i utvecklingen utan genom de nya kustförsvarsfartygen tog "ett steg tillbaka", måste principerna för sjöförsvarets utnyttjande läggas
om intill dess "bättre fartygstyper" kunde tillföras flottan. Ericsons arkiv, "Div. arbeten
1933-43" ,Kra.
117. Ericson 1966, s. 124 f.
118. Ulf Olsson, s. 102.
119. Stig H:son Ericsons dagbok 7 mars och 12 juli 1938, hos Barbro H:son Ericson.
120. Beredskapsverket,H,avd. lO, vol. 3,Kra. Ericson var vid denna tid kapten, han blev
kommendörkapten i oktober samma år.
121. Av materialet framgår inte när beslutet om utredningarna fattades eller när de första
uppgifterna delades ut. De första utredningarna framlades redan i april, vissa uppgifter
utdelades först senare under våren. Det sannolika är att utredningarna helt var Tamms
initiativ, men det kan inte uteslutas att de Champs också i någon mån medverkade i
igångsättandet. Mappen "allmänt", MS,H,Exp.,Ö Il, vol. 3,Kra.
122. Referat av Ericsons inledning samt vidhäftat manuskript och stolpar till inledningen,
FFF, prot. 6.3.39, Kra.
123. Ibid.
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124. Utredning nr 2, MS,H,Exp.,Ö Il, vol. 3,Kra.
125. 1938 års priser. Utredning nr l,MS,H,Exp.,Ö Il, vol. 3,Kra.
126. FFF, prot. 6.3.1939,Kra.
127. I vad avser Hagmans ståndpunkter bygger jag i det följande på fyra dokument: utredning nr 3, 11.4.1939 (Hagman l), VPM ang. flottans ersättningsbyggnad, 7.6.1939 (Hagman
2), handskrivet koncept t. PM med anledning av Ericsons och Klints yttranden, 27.6.1939
(Hagman 3) och VPM med förslag ang. flottans ersättningsbyggnad, 23.7.1939, koncept
(Hagman 4), Torsten Hagmans arkiv, vol. 6, MS, H, Exped., O Il, vol. 3 (här Hagman 2),
Kra. Jag har icke fastställt att Hagman 3 skrevs ut och spreds, ej heller funnit ev. ytterligare
inlägg i denna polemik.
128. Hagman 3.
129. Hagman 4.
130. Cit. ur Hagman l.
131. Cit. ur Hagman 3. Se även Hagman 4, där han diskuterar hur olika tänkbara högre
ramar kunde användas för att bygga andra typer av pansarfartyg, utan att ta ställning till om
sädana alternativ "kunna anses praktiskt genomförbara eller icke".
132. Hagman l-4, särskilt l och 3.
133. Hagman 3.
134. Olofsson, s. 40 ff.
•
135. RT 1940: prop. 97, statsutsk:s utlät. 145, s. ll f., prot. AK 15.5., s. 12, FK, 15.5., s.
28.
136. Den sovjetiska unga skolan, som dominerade sitt lands flottpolitik i böJjan av 30-talet,
hävdade att ubåten ersatt slagskeppet som sjökrigets huvudvapen. Den traditionella doktrinen, inriktad på herravälde till sjöss, attackerades, och man tog inbördeskriget som
förebild i ett försök att utveckla en guerillaliknande sjökrigföring. Som Mitchell uttrycker
det var den nya doktrinen "no more than a rationalization of the defensive naval policy
which industrial and naval weakness had thrust on the Russians", s. 371. Frän 30-talets mitt
ätertog den 'gamla skolan' initiativet och präglade helt de flottsatsningar som åtföljde den
tredje femårsplanen, vilket ska ses mot bakgrund av den allt starkare sovjetiska industriella
basen. Jfr. not 23, ovan. Woodward 1966, s. 200 ff.; Herrick 1966; Mitchelll974, kap. 17.
Ang. den franska unga skolan, se kap. 2, vid not 59.
137. Försvarsminister Sköld uppgav i riksdagen att avtalet "icke haft något inflytande på
utformandet" av pansarkryssaren och kustförsvarsfartygeL Han gick då uppenbarligen för
långt i att tona ned dess betydelse. RT,FK,prot. 10.6.39, s. 21 f.
138. I första kammarens debatt om regeringens tillbakadragande av propositionen rörande
London-avtalet hävdade Wohlin att avtalet "avhållit ... åtskilliga ledamöter av riksdagen
från att mera energiskt tänka sig igenom problemet om en annan fartygstyp med större fart
och eventuellt starkare bestyckning." Ibid. Det kan dock betvivlas att så värst många fler
riksdagsmän än Wohlin var intresserade av sädana skepp. Wohlin hade tidigare markerat sig
som pansarfartygs vän, när han 1934 utan framgång motionerade i riksdagen för att byggande
av ett pansarfartyg snarast skulle inledas. Se vidare kap. 4, not 53.
139. Ang. hur sjöofficerarna agerade externt skrev Hagman, att pansarfartygens ställning
var så till den grad osäker, att det knappast behövdes mer än att en enda sjöofficer lade fram
ett annat, icke alltför vansinnigt förslag, "och moder Svea kommer att med hänförelse sluta
honom i sina armar". Men "ingen enda kamrat" hade begagnat "denna enkla väg att vinna
ära och ryktbarhet", vilket hedrade kåren och bevisade "sakskälens styrka". Utredning nr
3, Il april1939, Hagmans arkiv, vol. 6, Kra.

N oter kapitel 6
l. Ang. sjökriget 1939-1945 se Macintyre 1960, dens. 1963, Hezlet 1970, Padfield 1972,
dens. 1973, Weigley 1973, Viahos 1979, s. 71 f. Ang. Tysklands och Italiens avsaknad av
hangarfartyg, spec. Polmar 1969, Appendix A.
2. Padfield 1973, s. 281.
3. Detta hindrade inte att vissa påbörjade arbeten fullföljdes. Connery 1972, s. 296 f.,
Blundeli 1973, s. 16 f.
4. Slagskeppens roll i nedkämpandet av kustbatterier i samband med invasionen i Normandie tolkades av signaturen "Navigator" i Sveriges flotta som "dödsstöten" åt teorierna om
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att slagskeppen skulle försvinna från byggnadsprogrammen, 1944, s. 166.
5. Hampshire 1975, s. 9f., 48f. ochpassim, Raven &Roberts 1976, s. 406ff., Sherry 1977,
s. 33, 93, 218 ff. och passim. Den kände marinexperten Bernard Brodie försvarade i en 1944
utgiven skrift slagskeppen som ett utvecklingsbart och livskraftigt vapensystem, Brodie
1944. I debatten i Brassey's Naval Annual hade slagskeppen sina försvarare under hela det
andra världskriget, t.ex. 1942, s. 131 ff., 1943, s. 143 ff., 1944, s. 142 f. och 1945, s. 111 ff,
189 ff.
6. Så hade flygförespråkare t.ex. överskattat möjligheten att lamslå en flotta genom strategisk bombning av dess baser och infrastruktur. I motsats till vissa profetior visade sig
också höghöjdsbombning mot fartyg till sjöss vara s.g.s. resultatlös. Det var i första hand
med torpedvapnet och i andra hand medelst störtbombfållning som flygstridskrafter slog ut
många slagskepp under det andra världskriget. Hezlet 1970, s. 318 f.
7. Olofsson 1984, s. 42 ff.
8. K. Clason, FFF, prot. 12.2.1940, Kra.
9. Olofsson 1984, s. 50 f.
10. Taktisk-teknisk undersökning rörande sjöförsvarets sammansättning (på uppdrag av
CFD), 14.2.1942, s. 146. MS, H, Exp. F XIII, vol. 5, Kra.
11. Sveriges flotta 1946, s. 291. Ännu in på 1950-talet fördes en diskussion i Tidskrift i
sjöväsendet för ocl1.emot pansarfartyg i den svenska flottan, t.ex. 1953 och 1954.

Noter kapitel 7
l. Ambitionen har alltså varit att gestalta ett historiskt skeende och samtidigt styra undersökningen utifrån ett teoretiskt problem, så att den kan betraktas som en fallstudie.
la. Se även Berge 1983, som är en föregripande, tentativ sammanfattning av denna studies
resultat.
2. Källor: kapitel 2, ovan, samt marinkalender 1984. De i diagrammet angivna värdena är
ungefärliga.
3. Vad beträffar uppbygget av det svenska flygvapnet fram till 1945 är Böhme 1982 ett
standardverk.
4. Hugemark, Rossander & Sandström, s. 297; Affärsvärlden 1986:49, s. 9. Till försvarsgrenen marinen hör även kustartilleriet. Självfallet kan även under senare år viktiga strukturförändringar ha skett inom försvarsgrenarna.
5. Bojerud 1984; Dörfer 1973, s. 88.
5a. FFF-protokollen är värdefulla när det gäller att urskilja trender i sjöofficerarnas debatt
över tid. Det är rimligt att utgå ifrån att protokollen därvidlag ger en tillnärmelsevis rättvisande bild av läget inom flottan i stort. Inget har nämligen framkommit som talar för att
FFF systematiskt avvek från opinionen bland andra sjöofficerare eller inom flottans ledning,
FFF organiserade inte en särskild skola eller riktning. Annat granskat internt material, även
från flottans ledning, ligger i linje med FFF-protokollen i vad avser bilden i stort av sjöofficeramas problem med att hantera pansarfartygsfrågan. Eftersom officerare från marinstaben och marinförvaltningen regelmässigt deltog i FFF, som med myndighetemas gillande
användes som ett fritt debattforum, torde föreningen ge en inblick i stämningarna inom
to~givande skikt inom vapnet.
6. Aven från militär synpunkt fanns invändningar mot att göra pansarfartygen alltför stora,
eftersom även bl.a. framkomligheten i farleder och skärgårdar måste beaktas. Beträffande
de storlekar som nu var aktuella synes detta dock inte ha varit någon avgörande aspekt i
debatten.
7. Skedena när alternativ till pansarfartygstanken övervägdes i den interna debatten har
behandlats i den empiriska framställningen (kap. 2 och 5). FFF-protokollen den 17.1.192717.12.1934 och den 2.3.1938-12.4.1939, Kra, visar att detta slags diskussioner under denna
tid lyste med sin frånvaro i föreningen.
8. Utan att glömma bort skillnaderna kan man se en parallell mellan mönstret i sjöofficeramas doktrindebatt och Kuhns indelning av forskarsamfunds verksamhet i perioder av
"normal science" och perioder av "crisis". Kuhn 1970.
9. Lewin 1984, s. 10. Jfr. kap. l, ovan.
10. Hindess 1985, s. 49 f.
11. Korpi 1985, s. 67.
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Ila. lbid .• s. 71.
12. RT: FK, prot. 17.6.1942, s. 17 f.
13. FFF, prot. 11.11.1929, se även 11.9.1925, 14.4.1930, s. l, 3.2.1936, s. 4, Kra.
14. Lewin 1984, s. 13 f.
14a. Ang. sjöofficerares positiva inställning till en satsning på flygstridskrafter inom marinens revirgränser, Böhme 1973.
15. Detta är ett exempel på den "incrementalism", som David Braybrooke och Charles E.
Lindblom analyserar så briljant i "A Strategy of Decision", 1963.
16. Kuhn 1970, s. 77 ff.
17. Ball, s. 183 ff. och passim; Price, kap. 3.
18. Huutington 1961, s. 380 och pas sim; Janowitz 1975, s. 62 och pas sim. Lyons 1965.
19. Price, kap. 5, cit. s. 137.
20. Detta hindrar inte att vissa av undersökningens aktörer i andra sammanhang kanske
snarare kan ha utövat t.ex. en administrativ funktion.
21. Ibid., s. 135.
22. Barber 1963, s. 684.
23. Price ger själv ett exempel, s. 141.
24. I en debattartikel uppger dåvarande chefen för Brottsförebyggande rådet, Bo Svensson,
att man "i praktiken" ofta~t först bestämmer fångantalet och sedan formar straffsystemet
efter detta, både i Sverige och utomlands. SvD 7 .8.1985. Det kan nog inte uteslutas, att även
andra motiv än rent ekonomiska gör att politikerna icke vill att fångantalet ska öka över en
viss nivå.
25. Friedrich 1963, kap. 11.
26. Att föregripa andras reaktioner är ju en form av strategiskt politiskt handlande, dvs.
"Manövrerande i syfte att få åtminstone något när man uppenbarligen inte kan få allt".
Lewin 1984, s. 13.
27. Vad beträffar denna debatt hänvisas generellt till följande FFF-protokoll: 11.9.1925,
2.10.1925, 2.11.1925, 7.12.1925 och 13.4.1926, Kra. Citaten nedan fr. 2.11.1925 och
7.12.1925, s. 4.
28. Huntington 1979, s. 374.
29. lbid., s. 439 f, även s. 435.
30. Se även not lb i kap. l angående de begränsningar som alltid finns i människornas
förmåga till målrationalitet. Mitt användande av begreppen normrationalitet och målrationalitet är påverkat av en rättsvetenskaplig diskussion. Om man beaktar vad som särpräglar
det juridiska området, tror jag att i denna diskussion utvecklade begrepp och distinktioner
kan vara fruktbara för en analys av t.ex. professionellt militärt tänkande och doktrinutveckling och militära byråkratiers beslutsfattande. Normrationella avgöranden tillkommer
genom att fakta subsumeras under regler, som innehåller svaret på hur problemet ska lösas.
De kan också kallas subsumtionslogiska eller regelorienterade avgöranden. Målrationella
avgöranden är inriktade på bästa möjliga uppfyllelse av målangivelserna. De bygger på
förutsägelser om konsekvenser av olika beslut och förutsätter kunskap om kausala relationer i verkligheten. Sådana avgöranden kan även kallas konsekvensorienterade. Håkan
Hyden skriver, att juridiska metoder är avpassade efter normrationella avgöranden. Vid
målrationella avgöranden ökar däremot betydelsen av icke-juridisk expertis. Hyden 1984,
s. 24 ff. och passim. Se även t.ex. Eckhoff.
31. FFF, prot. 11.12.1933, s. l, Kra.
32. Som framgick i kap. 4 skrev Claes Lindsström i en intern promemoria 1932 att sjöstrid
mot slagskepp som ett "klart mål" var ett av dragen i den svenska flottans strategi efter
världskriget. Denna aspekt har även i övrigt dokumenterats utförligt. När flottans ledning
under det andra världskriget övervägde att minska det svåra artilleriets kaliber på nya
pansarfartyg var huvudargumentet för ett sådant steg att det var dags att släppa tanken på
artilleristrid mot slagskepp, se t.ex. prot. fört vid sammanträde i KMF under ordförandeskap av CM 6.3.1940, KMF, H, Skeppsb.avd., B I, vol. 8, Kra.
33. Glete 1985, s. 42 f., 72 f.
34. Ibid., s. 38 ff., 72 och 83.
35. Glete påpekar att doktrinen kan ha tillkommit i syfte att motivera fartyg "som så långt
möjligt var miniatyrer av stormakternas slagskepp". Ibid., s. 43.
35a. Dörfer citerar en kommentar av intresse i detta sammanhang, 1973, s. 148.
36. Huntington 1979, passim, spec. kap. 4 och 17.
37. lbid., s. 71 f.
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38. Ibid., s. 263.
39. För en argumentation i linje med denna ståndpunkt se t.ex. Halperin 1974, Lindblom
1968, s. 19 f., 77 f.
40. Huntington 1979, s. 2.
41. Ibid., s. 76.
42. Barber 1963, s. 684.
43. Carr-Saunders & Wilson 1933, s. 486-488.
44. Strand 1966, s. 71.
45. Definitionen av inflytande som formlös makt bygger på Friedrich 1963, se kap. Il, och
synes ändamålsenlig i detta sammanhang. Den är naturligtvis inte oomstridd i den brokiga
maktteoretiska litteraturen. För en annan ståndpunkt, se Bachrach & Baratz 1972, kap. 2
(inflytande är något annat än makt och är inte beroende av potentiella sanktioner).
46. I en artikel om Sveriges försvar mot ubåtskränkningar kritiserar SvD-skribenten Fredrik
Braconier icke namngivna "ledande militärer". Dessa uppges ha "anpassat sig" till en
"politisk verklighet", som i denna fråga är i fård med att förvandlas till en "offentlig lögn".
De lösningar som betraktas som politiskt möjliga är nämligen helt otillräckliga utifrån
"sakernas egentliga tillstånd". SvD 4.2.1986.
47. Prawitz 1980, s. 8 f.
48. Price 1965, s. 199.
49. Friedrich 1963, kap. 12, se t.ex. s. 224.
50. Price 1965, s. 199.
51. Ibid., s. 200.
52. FFF-protokollen ger många exempel på denna inställning, t. ex. 8.2.1924, 13.12.1926 och
2.3.1938, Kra.
53. lbid., 13.4.1926, s. 8.
54. Ibid., 7.12.1925, s. 9.
55. Price 1965, s. 200.
56. Dexter 1965, s. 105.
56a. Dörfer 1973, s. 131 och passim.
56b. I en artikel skriven från den psykoanalytiska psykiatrins utgångspunkt visar Norman
E. Zinberg hur revirkonkurrens på det medicinska området handlar om olika medicinska
teorier och behandlingsmetoder, 1963.
57. Dexter 1965, s. 107.
58. Tidningen Affärsvärldens rubrik till ett stort reportage om det svenska försvaret "Militärens sandlådestrid" - syftar på försvarsgrenskonkurrensen och uttrycker en icke
otypisk, rent negativ syn på denna. 1986:49.
59. FFF, prot. 2.10.1925, Kra.
60. Se Mellbourn 1979, s. 11 ff.
61. lbid., kap. 2. Mellbourn för också in en fjärde rolltyp- "allmänadministratören-den
svenske normalbyråkraten" - somjag inte har anledning att gå in på. lbid., s. 80 ff.
62. Ibid., s. 56 f.
63. Price 1965, s. 153 f.
64. FFF, prot. 7.12.1925, Kra.
65. Ibid., ll.l2.1933.
66. lbid., 24.10.1935.
67. Typerna antas här gälla för tjänstemän med expertarbetsuppgifter. Men de skulle lätt
kunna omformuleras till att även avse t.ex. administratörer.
68. Ang. de här åsyftade konservativa tankeriktningarna i Sverige före och efter första
världskriget, se Elvander 1961, Torstendahl 1969 och Torbacke 1983. Se även Cronenberg
1984 A.
69. Putnam 1973, s. 259 ff.
70. Mannheim 1936, s. 105.
71. Vår flotta dec. 1924.
72. Ett exempel på en nutida svensk sjöofficers rollideal gav Gunnar Grandin i en tillbakablick på den svenska flottans historia från pansarfartygsepokens slutskede till 80-talets
lätta flotta - "detta lidandes historia":
"Utgångspunkten för marinens överväganden har varit dess uppgifter och vad som har
behövts för att lösa dem. Därvid har man först diskuterat vilka vapen som behövts och
därefter vilka plattformar, som fordrats för att föra fram dem. Att bölja med fartygsstorleken har (varit) och kommer alltid att vara fel. En annan sak är att man måste jämka både
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Noter s. 191
vapen och fartyg med hänsyn till ekonomiska möjligheter. Men man måste dock bölja i rätt
ände." Tidskrift i sjöväsendet 1985:2, s. 158 f. (mitt förtydligande, AB)
Även om man kanske inte övertygas av utsagan som verklighetsbeskrivning, bär den en
intressant vittnesbörd om hur sjöofficerama även idag kan hämta kraft ur den professionelle
tjänstemannens ideal, samtidigt som insikten finns om att detta är svårt att förverkliga.
I en uppsats om den danska flottan på 1930-talet noterar Gunnar Bo Clausen att det
generellt fanns två "holdninger" bland sjöofficerarna: en del höll sig strikt till att argumentera i sakliga termer, hos andra framgick det att politiska överväganden hade gjorts när deras
förslag utarbetades. Clausen 1980, s. 439. Även i sjöofficeramas diskussioner före första
världskriget formulerades divergenser i termer av hur stor hänsyn man skulle ta till sakliga
skäl respektive politiska resurshänsyn, se Sandström 1984, s. 181.
73. Ball, s. 185.
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