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Ordinarie sammantr äde i Karlskron a den 2 oktober 1973
(Utdrag ur protokoll)
ende sammantr äde Sällskapet s Benästföregå
sedan
1. Eftersom
VI Adolf av lidit påbjöd ordGustaf
Konung
Maj:t
Hans
skyddare,
föranden att den bortgångn es minne sk ulle hyllas med en ty st minut.

Meddelad e ordförand en att sedan nästföregå ende sammantr äde
hedersled amöterna von Heland och Nyman, ordinarie ledamöter na
Clason, Schröder och Severin samt korrespon derande ledamöter na
Elmgård och Stenberg avgått med döden. Ordför:tnd en lyste frid
över deras minne.

2.

Utsågs ledamoten Åsgård till föredragan de i vetenskap sgrenen
"Krigsfart ygs konstrukti on. Maskin- och elektrotek nik. Teletekn ik"
för år 1974.

3.

Fastställde Sällskapet styrelsens förslag till belöningar , nämligen:
civilekono m P O Ekman hedersomn ämnande på högtidsdag en och
penningbelöning med 500 kronor för mångårigt medarbeta rskap i
Tidskrift i Sjöväsend et,
kapten Christer B jurman hedersomn ämnanden p å högtidsdag en för
ett omfattand e arbete med standardu tbildningstabell för torpedbåt
typ Spica.

4.

5. Beslöt Sällskapet att uppdra åt dess ordförand e att göra en underdånig framställa n till Konung Karl XV l Gustaf att denne måtte
bli Sällskapet s beskyddar e efter den bortgångn e Konung Gustaf
VI Adolf.
6. Föredrog ledamoten Lindström utdrag ur sin årsberättel se i vetenskapsgr enen "Krigsfart ygs konstrukti on. Maskin- och elektrotek nik. Teleteknik " betitlat "Styrsyste m underhåll" .
Stockholm den 22 november 1973.
BO GRANAT H
sekreterar e
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Minnesteckn ingar

H M Konung Gustaf VI Adolf*
På dagen för två månader sedan förlorade Kungl Orlogsmannasällskapet sin höge beskyddare, Konung Gustaf VI Adolf. Sällskapet
liksom hela vårt svenska folk fick sorg.
Många andra talare och skribenter har sedan dödsfallet skildrat
Konungens gärning som monark, vetenskapsman och människa, varför jag här vill inskränka mig till att någo t belysa vad han gjort och
betytt för vårt Orlogsmannasällska p.
Vi erinrar oss, att Konungen villigt påtog sig uppgiften som Sällskapets höge beskyddare praktiskt taget omedelbart efter sitt trontillträde för 23 år sedan.
Vi erinrar oss även att Majestätets håg i hu vudsak var riktad åt
~1_1 dra men icke mindre betydelsefull a intressen än dem som Kung l
Orlogsmannasällska pet representerar. I motsats mot flera andra
svenska konungar hade han heller icke genomgått någon egentlig
utbildnin g i marina ting.
Men vi vet också, att monarken - trogen si tt valspråk "Plikten
framför allt" - icke tvekade ett ögonblick att göra personliga insatse r även i marina samm anhang - så även vid viktiga tilldragelser
i Kungl Orlogsmannasällska pets tillvaro.
En sådan tilldragelse inträffade den 9 februari år 1956, då Sällskapet för första gången samman trädde i Stockholm efter ett uppehåll på inte mindre än 172 år.
Sammanträdet h öll s i Sjöhistoriska museets minnesh a ll och Konungen å•hörde uppmärksamt ordförandens - amiral Samuelson redogörelse för den historiska bakgrunden till detta sammanträde.
Han lyssnade lika intresserat på årsberättelsen i vetenskapsgrenen
,,. Minnesord vi d Kungl Orlogsmanna sällskapets högtidsdag 1973 -11-15 av led amoten Gottfridsson, si ll skapets v ice ordförande.
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förbindelsevä sen de sa mt på ett föredrag a v heders ledamoten Stig
I-:I:son Ericsson över aktu ella marina försvarsproblem.
Som sig bör inramades sammanträdet effektfullt av musik, utförd
av Flottans musikkår i Stockholm.
Personligen erinrar jag mig även att monarken efter sammanträdets slut gjorde en - som van ligt - grundl ig genomgång av
museets äldre örlogsavdelning under sakkunnigt ciceronskap av dåvarande museidirektör Albe.
Sällskapets ledamöter torde emel lertid bäst erinra sig Konu ngens
deltagande i 200-årsjubileet den 15 no vem ber 1971, då även vår nuvarande Konung var närvarande.
Hans Majestät hade då nyss inträtt i sitt 90. levn adsår men tvekade inte att trots sin höga å lder välvilligt ställa sig till förfogande
för att ge denna Sällskapets jubileumshögtid den t yngd och glans
som onekligen hängde samman med detta både nationellt och internationellt synnerligen unika jubileum.
Vid högtidssammanträd et - även denn a gång i Sjöhistoriska
museet i Stockholm - åhörde Konungen lika intresserat som 15 år
tidigare en årsberättelse, denna gång inom vetenskapsgrenen strategi,
ävensom ett anförande av Sällskapets dåvarand e och även nuvarande ordförande.
Monarken åtog sig vid detta tillfälle äve n utdelningen av Säll-skapets belöningar.
Vi minns också den därpå följ ande jubileumsmiddagen i Grand
Hotells spegelsal, där Majestätet - som var placerad mellan ordföranden och vice ordföranden, under hela middagen upprätthöll
en livlig och intresserad konversation. För egen del fick jag i mån
av förmåga besvara åtskilliga intresserade frågor beträffande Sällskapets senaste utveckling. Särskilt noga förhörde sig vår höge beskyddare om bevekelsegrunderna för den relativt nyligen beslutade
tyngdpunktsförskjut ningen av Sällskapets verksam het fr ån Karlskrona till Stockholm.
Mot slutet av middagen rh öll Konungen ett varmhjärtat hyllning soch tacktal och yttrade därvid bl and annat (jag citerar):
"Orlogsmannasällsk apets valspråk lyder: Med förstånd och styrka.
Det är ett förpliktande ord, som jag tror att Sällskapet genom de
två århundradena gjort till rättesnöre för sitt handlande. Med förstånd och styrka har sjöförsvarets talan förts såväl i tider av stark
utveckling som under mera stillastående perioder.
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Med förstånd och styrka ha ledamöter dessutom med sina fackli g~
insikter ofta medverka t till att hävda vårt lands många olika in tressen till sjöss. Måtte så också allt framgent ske, så att vi alla, son
bo i vårt land må tte ha klart för oss att vån kära Sverige är ett l
stort sett havomflut et land." (Slut citatet.)
Må dessa Kungsord aldrig falla oss ledamöter ur minnet!
Konungen avslutade si tt tal med att uttrycka gästernas - bl and
vilka även befann sig bl a dåvarande Konungen av Danmark ocl
Prins Philip - tack för älskvärt värdskap och med tillönskan om en
lyckosam framtid för Sällskapet .
Kungl Or logsmanna sällskapet slår vakt omkring det ljusa minne
a v Konung Gustaf VI Ado lf och känner djup tacksamhe t för de 2
år som det förunn ades oss att få räkna monarken som Sällskapet ;
höge besky ddare.
Frid över hans minne.

Sixten Gunnar Rydberg*
Overstelö jtnanten Sixten Gunnar Rydberg av led rå Alla Helgon ;
dag den 4. november 1972. Han var född i L uleå den 25. oktobe1908, son till järnvägstj änsteman Johan Rydbera och hans mak t
b
Elin.
Efter skolgång i Luleå tog Sixten Rydberg studentexa men dä1927 med mycket goda betyg i såväl naturveten skapliga ämnen som
gymnastik . 1928 antogs han till kustartille rikadett och erhöll premium för sina studier vid Sjökrigssk olan 1930. Han korn att til l höra den framståen de s k "Bergkurs en" (K F Gillberg, S H Gråberg, P O Karlberg, S G R ydberg och G V Sandbera sa mt G E H
b
Kihlstedt) .
Sixten Rydberg blev fänrik vid kustartill eriet den 9. oktobe ·
, _ Minnesteckh ingen författad av ledamote n Eric Jarneberg.
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1931, underlöjtn ant 1933, löjtn ant 103_) och kapten 1940. Un~er
sina första officersår fullgjorde han trupptjäns t vid KA l 1 obka
befattning ar. Han blev tid igt intresserad av arti lleritekn iska problem, främst avseende luftvärn. Sixten Rydbergs stora matematis ka
och tekniska begåvning korn väl till sin rätt, då han medverka de
i utformnin gen av förbättrad e eldledning smetoder. Hans insatser
kom att bli av stor betydelse framföral lt för utveckling en under
beredskap såren 1939-194 5. För ett av de instrumen t, som dåvarande löjtnanten Rydberg konstruera de, ett reservcent ralinstrument, erhöll han en stor belöning, från Kungl Marinförv altningen.
Den intell ektuella spänst, som Sixten Rydberg ägde, parades p å
1930-talet med stor fysisk spänst. Han s gymnastis ka färdighete r
blev smått legendariska.
Åren 1936-193 9 genomgic k Sixten Rydberg Sjökrigshögskolan ,
först den allmänna kursen och därefter den tvååriga artilleri kursen.
Han placerades därefter i Försvarssta ben, där han tjänstgjord e vid
Luftförsva rsavdelnin gen under de kritiska och hektiska åren 1939
-1943. Under denna tid var han jämväl repetitör i mekanik vid
Sjökrigshögskolan, lärare i a rtilleri vid Sjökrigssk olan och Kustartilleriets skjutskola .
De därp å följande åren, 1943-195 1, ägnade Sixten Rydberg sina
krafter åt Sjökrigshö gskolan, där han var lärare i artilleri. Han
blev också utnämnd till major vid skolan 1945. Under hans förfarna ledning har fl ertalet av de officerare ur flottan och kustartilleriet, som i dag leder den artilleritek niska utveckling en vid marinen, fått .sin ballistiska skolning. Han översatte, bearbetade och
introducer ad e i Sve ri ge de nya ballistiska beräkning smetoder, som
utvecklats utomlands under andra världskrig et. På ett skickligt sätt
gjorde han den tidigare så invecklade ytterballis tiken begriplig för
en vidare krets.
En uppmärks ammad och betydelsef ull insats gjorde Six t en Rydberab genom att överföra de finska - metoderna för ytterballistiska
beräknin aar till svensk tillämpnin g. Den bekanta metod, som utvecklats :v generallöj tnanten V P Nenonen, kom internatio nellt
sett att få namnet Nenone n- Rydbergs metod.
Sixten Rydberg var en eldsjäl att i arbetet för ytterballis tiska
banberäkn ingar tillämpa moderna matematis ka metoder bl a med
Utnyttjand e av matematik maskinen BARK. Detta stora arbete resulterade se n are i det s k Försvarets ballistiska tabellverk Han var
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också mycket intresserad av flygteknik och förutsåg tidigt de stor a
fördelarna med att utnyttja den moderna aerodynamiken för y terballistisk lu ftmotståndsbestämn ing.
Hans uppsatser om bl a "Ytterballistikens fyra grundsatser" r ör te stort intresse i många länder. De publicerades i marina fa cl tidskrifter, vilka därigen om fick ett respekterat anseende blan d
fackmän inom och utom Sverige.
Sixten Rydberg blev under sin lärargärning alltmer fängslad a v
forskning och fördjupade studier. Hans elever betraktade honor
stundom som "profe ssor" . Hans håg och läggning, hans breda m ctematiska kunnande och logiska slutsatsförmåga skulle också säke ·!igen gjo rt hon om till en fram stående vetenskapsman, framför a] t
inom ballistikens område. Men ödet ville annorlunda. D åvaranc'e
personalk årchefen, generalmajoren Hj Åström önskade att kustartilleriets skickligas te officerare skulle for tbildas inom vapnet/ elln
- som generalen lär h a uttryckt sig - "Herr Rydberg bör b i
överstelöjtnant R y d berg".
Så blev fall et. Sixten Rydberg utnämndes den l. april 1951 tid
överstelöjtnant och kommenderades som bataljonschef vid KA
Hans intresse få ngades emellertid inte till fullo av den direkta trupptjänsten, även om hans insatser för att skapa en trivsam atmosfär
inom befälsk åren blev uppskattad. Som bataljonschef kom ha ns
gärning all t fort att gälla den artillerisriska utformningen av v år t
luftförsvar.
Från 1951 till 1959 var Sixten Rydberg ledamot av Flygteknisk a
rådet. Han deltog även i ett flertal utredningar. Den s k "Medehö jdsu tredningen" in tressera de honom särskilt, framförall t a\ seende luftvärnsskydd för sjöstridskrafternas basom råden.
År 1958 genomgick Sixten R ydberg Försvarshögskolan och fr å'l
1959 till 196 2 tjänstgjorde han åter i Försva rsstaben , där han st :l
till försvarsstabschefens förfogande avseende luftförsva rsfrågor .
Under de tio sista åren av sin levn ad va r han utredningsingen jör och sektionschef vid Teleplan AB i Solna, dä r han s arbete,
präglat av sto r skickli ghet , rönte berättigad uppskattning.
Sixten Rydberg var mycket begåvad och hans kunnande stort
inom ski lda verksamhetsgrenar, inte minst i språk. Hans läggni
var vetenskapsmann ens och hans inlägg i debatten präglades av e
strävan att djuploda problemen . Han var så till vida "modern" art
han ifrågasatte många av de åtgärder, som mer ell er mindre tra412

ditions- eller slen trianmäss igt vidtogs inom det militära verksamhetsområdet.
Det gladlynta sättet och d et vänliga gemytet var känn etecknande för Sixten Rydberg och han var m ycket uppskattad i kamratkretsen. Hans sto ra kunskaper i sannolikhetsk alkyl i kombination med intresse för sä llskapsspel kunde göra många fritidsstunder till spännande och glada övningar för hans vänner.
I Kungl örlogsmannasällska pet invaldes Sixten Rydberg 1950
och i Kungl Krigsvetenskapsaka demien 1956. Han belönades med
flera in- och utländska u t märkelser och pris. Han var bl a RSO,
RVO och RDDO.
Sixten Gunnar Rydberg efte rlämnade maken Vera, född Andersson, h andarbetslärarinna, och son en Ulf, leg läkare, Stockholm.

Knut Gustaf Hamilton *
Den 30 januari 1973 avled k om mend öre n Greve Knu t Gustaf
Hamilton.
Han var född i Karlskrona den 16 juni 1888 och var so n till
Kommendörkapten en Percy Hamilton och h ans m aka Anna-Sophie
f. Peyron. Hans morfar var viceamiralen Knut Peyron och fö r utom
fadern v ar även två av hans morbröder sjöoffic era re. Han hade
verkligen Karlskrona och örlogsflottan i blodet och något annat
yrke än sjöofficerens va r ot änkb art för h onom och h ans båda yng re
bröder.
Hösten 1902 antogs han som sjöka dett och efter sex vin t rar vid
Sjökrigsskolan på Skeppsholmen och sex so mrar på korvetten
Freja, kanonbåten Skuld och pansarbåtarna Oden, T hor och Dristigheten blev han underlöjtnant hösten 1908 .
Efter tjänstgöring på pansarbåte n Tapperheten och utbildnin g
vid Gymnastiska Centralin stitutet började han sin utbildnin g inom
det nystartad e ub åtsvapnet 191 1. År 191 2 var h an kommenderad
på Hval en. Redan 191 3 var han fartyg schef på 2. klass ubåt och

-----

,,. Minnes teckningen förfarr ad a v hed ersledamoren E. Bli d berg.
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vid krigsutbrottet 1914 var han chef på U 4 ingående i ubåtsbet~~d 
skapen i Karlskrona. Första världskriget och åren t o m 1922 hck
han till största delen uppleva som chef på olika ubåtar men även
ubåtsdepåfartyg och torpedbåtar. En uppräkning av alla u båta ·
under hans befäl skulle samtidigt bli en nästan fu llständig red ogörelse för vårt ubåtsbestånd.
Sommaren 1923 blev det ett avbrott i ubåtstjänstgöringen i oc'1
med att han då fick tjänstgöra som navigeringsofficer på pansa1båten Gustaf V. Han utmärkte sig, då han på eget bevåg under
pågående forceringsprov med den nya Sverige-divisionen, bröt fo 1meringen och styrde bort mot den plats, där han sett ett flygpla 'l
störta. Genom en mycket snabb och skicklig manöver räddade ha 1
på så sätt två unga flygkamraters liv. Det var förvisso en bragc,
men guldmed alj för berömliga gärningar hade han redan fått son
kadett, då han under skridskosegling räddade en pojke från att
drunkna.
Sin barndoms drömmar om befäl på seglande fartyg fick ha 1
förverkligad, när han under tre somrar, 1924-26, förde befälet
på briggarna Najaden och Jarramas samt under vintrarnavar kon- panichef vid skeppsgossekåren. Där var han i en omgivning, so r 1
passade honom precis och han fick utlopp för sin kärlek till have ,,
seglingen och ungdomen. Det säger sig självt, att hans skeppsgossebrigg alltid var snabbast och snyggast. År 1930 seglade han på d
Chapman en so mm ar-resa till Medelhavet. Den tillgivenhet ha 1
vann hos skeppsgossar och underofficerare följde honom livet ig<nom. Vart han kom, ombord eller iland, särskilt i Karlskron;.,
mötte han f d skeppskamrater och alltid hade han något lusti!ot
och tillspetsat att säga. Det stod en frisk fläkt kring honom.
Åren 1927-30 tjänstgjorde han som under-ekipagemästa re i
Karlskrona. Den talrika personal, som därvid ställd es under ha t s
befäl, var icke lika lätt att entusiasmera som skeppsgossar ellcr
ubåtsbesättningar. För en eldsjäl som Gustaf Hamilton var d ' t
dock lätt att skapa sådan stämning och få upp sådan fart, att h an
väl kunde hävda sig vid samövningar med stadens brandkår. A t
han hade sin personal med sig framgick ä ven av händelserna und cr
varvsstrejken våren 1928, då han för att klara fartygens rustning~ r
tvingades till åtgärder som gick emot varvspersonalens intressen.
Så följde under 1930-32 sekondtjänsten på flaggskeppet Gust ~v
V. Hans .medfödda och väl utvecklade ledarförmåga kom här v il
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till pass . Det gällde att få den. trån.gbodda besättninget~. om drygt
soO 111an att trivas och göra sm pltkt. Han lyckades g~ra d~t ansträngande, utdragna och smu~siga arbet.~t. med koln~~g ull en
.. nnande tävling med rekordttder som folJd. Under SJOmansexes?:n rådde fart och geist och livbåtsbesättningarn a rodde i tävcl·1sgarna som väl aldrig förr. En särskild hyllning kom honom till
il1 när man komponerade "Mars~ h K G Hamt.l to?." , som spe la d es
del,
rnest varje morgon vid flaggans htssande. Komposltlonen omfattar
"uiv-akt" -signalens toner.
tillträdde han som chef för ubåtsavdelningen i
ö Hösten 1933
kustflottan samtidigt med befordran till kommendörkapten. Han
hälsades med stor glädje av sina forna underlydande. Var han kom,
spred sig en glad och förtröstansfull stämning och .hans vit.ali~et
smittade av sig på ubåtsbesättningarna , när hans spnttande ltvltga
stämma hördes i den råkalla morgongryningen, då ubåtarna skulle
ut på sina anfallslägen. Med vissa avbrott för landtjänstgöring uppehöll han befattningen som CUA till 1936.
Så följde ett för honom intressant år, 1936-37, då han tjänstgjorde som fartygschef på flaggskeppet Sverige. Han fic~ g~d an~
vändning för sin på ubåtar och segelfartyg förvärvade skiCklighet 1
navigering och manöver.
Gustaf Hamilton hade turen att vara född på dåvarande kronprins Gustafs 30-årsdag. Detta gjorde att hans 50-årsdag fick si~
prägel av den högtidliga paraderingen på Gärdet fö.r Kunge~. pa
dennes 80-årsdag den 16 juni 1938. Gustaf Hamdton anforde
Stockholms örlogsstations paradstyrka och i paraden deltog flottans samlade musikkår, varav ca 20 trumslagare. Han kunde ej tänka sig ett förnämligare sätt att fira sin 50-årsdag.
Vid andra världskrigets utbrott tillträdde han som Inspektör för
ubåtsvapnet och kvarstod som sådan till pensionsavgången efter att
ha befordrats till komendör år 1940. Därmed hade han nått detta
vapens högsta befattning. Ubåtsbyggandet var igång i ökad omfa ttning och han fick till sin gläd je hålla sig rörlig för att inspektera nybyggen och mobiliserade ubåtar och hålla kontakt med. personalen. Våren 1943 .fick han leda sökandet efter och bärgnmgen
av den minsprängda ubåten Ulven. Alla lämpliga resurser i marinen ställdes till hans förfogande och flera hundra båtar ur fiskeflottan på Västkusten deltog frivilliga i sökandet under hans ledning.
2
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Efter sin pensionsavg~ng hösten 1943 tillträdde han som chef Lir
H~rsfjärdens Orlogsdep~, som var under utveckling till en fu lständig örlogsbas. Det fordrades en samlande kraft för att effektivt
utnyttja alla resurser i basen och leda den m~ngskiftande pers nalen. Med sin stora erfarenhet fr~n skilda h~ll, sin auktoritet o ~h
ledarförm~ga var han den rätte för denna viktiga uppgift.
Efter beredskaps~rens slut började en ny tillvaro för honorr i
och med att han 1946 tillträdde en befattning inom Johnson-k
cernen som chef för Sjöbefälsavdelninge n i Rederi-AB Nordstjernan. Detta var en befattning som tilltalade honom och som inrebar, att han kunde fara runt till rederiets fartyg i svenska ha rnnar och h~lla kontakt med befälet, besiktiga haverier m m. Generalkonsul Axel Ax:son Johnson gav honom dessutom i uppd ng
att som befälhavare p~ passagerar- och lastfartyget Bio-bio c m
8 000 ton göra en resa till Syd-Amerika febr-maj 1948. Aven m
detta var ett fartyg av annat slag än han var van vid, gjorde h ans
förn,å.p ~tt vinna förtroende att alla arbetade lojalt, varför expeditionen genomfördes lyckligt. Han hade flera speciella uppd rag
~t Generalkonsuln och de b~da herrarna uppträdde med ömsesic ig
respekt och högaktning. Gustaf Hamilton avgick med pensi ) fl
J 955.
Redan 1944 hade han tagit säte i KSSS:s styrelse, där han 1955
efterträdde Bankdirektör Jacob Wallenberg som Ordförande. H 111
kvar.stod p~ denna höga post till 1959. Han blev mycket uppskattad för sin rättr~dighet, sitt kunnande och sitt goda omdöme. Hw
behövde icke krusa n~gon och gjorde det icke heller. Vid sin avgång hade han redan tilldelats alla de guld- och förtjänstmeda l er
som KSSS kan utdela.
Efter att som 71-~rig ha fr~nträtt sina sysslor fick han ännu i
m~nga ~r njuta tillvaron med hälsa och krafter tillsammans m _d
sin maka Torborg, f. Sjöholm med vilken han varit förenad sed 1n
våren 1914. Hans närmaste anhöriga är sonen Gustaf, överstel .. jrnant p~ reservstat och en av direktörerna i Statsföretag AB, g1ft
med Gerd, f. Hammarskiöld och deras son, Gustaf, och tv~ döttn r.
Hans broder Edward, kommendörkapten, liksom hans avlidne broder Percy, kommendörkapten , höll o fast samman med sin älc re
broder livet ut.
Det är få människor förunnat att ha f~tt vara med om s~ m~ n a
intressama spännande och roliga upplevelser som Gustaf Hamilt.Jn
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han gladdes ~t alla fina sjökommenderinga r och all den framoc h
o
b
, .. k
ång han haft inom vapnet. I och med han s bortgang
rast en an_
? den kedja, som förbinder dagens örlogsflotta med äldre, tradl~ionsrika tider och flottan förlorade en av sina mestJärgstarka personligheter och samtidigt en herreman, och som saclan skall hans
minne län ge leva i flottan.

Edward Ciason *
Förre kommendören vid flottan Edward Ciason avled den 7 april
1973 vid 74 ~rs ~!der. Han var född i Stockholm den 24 november
1898 och son till riksantikvarie Sam Ciason och dennes maka Elin
född Sebardt.
Edward Ciason tog studentexamen i Lund och blev officer vid
flottan 1919. Under ~ren 1924-1927 genomgick han sjökrigshögskolans artillerikurs. Ciason blev kapten 1934, kommendörkapten
av andra graden 1941 och av första graden 1943 _san:t befordrades
slutligen till kommendör ~r 1947. Han blev ordmane ledamot av
Kungl. Orlogsmannasällska pet ~r 1935.
.
Ciason var en framst~ende matematiker och ägnade s1g med _s tort
intresse bl a ~t ballistiska problem. Hans speciella kunskaper mom
artillerivetenskapen förde honon: snart tillo Bofors där han fu~
gerade som marinens kontrolloffiCer under aren 1936-1 ?.41. ~ran
Bofors flyttade Ciason till Karlskrona där han ovar_ chef f?r ~rulle
ridepartementet fram till 1944. Efter ett par ar v1d ~an~_forvalt
ningens artilleribyrå tjänstgjorde Ciason som chef f~r Gotebor~s
örlogsvarv 1945-1954. Fram till 1959 var han slutligen chef for
för Stockholms örlogsvarv.
Visst har väl cheferna vid våra örlogsvarv under årens lopp fått
ta hand om, reparera och modernisera åtskilliga åld_e rstigna fartyg .
Men ingen torde kunna överträffa Edward Ciason 1_det avseendet.
Hans blev uppgiften att från 1956 leda undersökm_~garna a::- regalskeppet W asa och att fr~n 1957 funger a som chef for Wasanamn,,. Minnestecknin ge n författad av korresponderande ledamoten B. Ohrelius.

417

o
d
den s tekniska sektion. W asa ro'ekt l
el
fatt
a
h
t
k.n.appas
e
(.un
et
..
p
tare
medarbe
ängiven
h
mera
1
ble
Ciason
n
milltäre
~m~t-~n~~~~~~~~
ed
m
denna p åtagliga kontakt
bpro
d.ess
o~h
ollgsflotta
011
cs
D
ande
stimuler
speciellt
lem kanske
· en s cu el senare 1n .sp1l -era h . k'
d
nom att l ar IV handlin gar söka o f'' d .
byggmäs tar e, artillerie xperter ~c~a a or. JU?~ w n takt m ed skeppsndt a Ol logsflott a ns företräda r ~
.k
under 1600-tale t I s ...h.
· d
·
JO Istons a museets ark
·
.
' IV VIttnar l . ag fle r l
.
pårmar med värdefulla antec lcnmgar
och sa mmansta.. 11 mngar
0 1
d etta arbete.
. Ciason h ann också skriva ett flertal artiklar o
m Wasas bestyck nmg och publicera de 1959 '11
Franzen b Anders
med
sammans
tJ"
.
b"
o~h
fynd
asa
"W
ken
argnmg .
~
'
.
o
Edward Ciason var inte bara en fr
amstaend e matemat iker m ec
.
l
omfat tande teoretisk a k
H
uns caper mom mån ga omrao d en . an kun .
.
d
d e oc lcså med hJ'älp av e l
·
..
n s capan e fantas J omsatta
sma teorier
'
.
lk
f
Wa
e
pra k tiskt handland
d
sa o et n11nns m ed sa jma en f"argstark
·
o
k ans l(e nagot
omi!it" .· 1
.. at. Is c ~ en mycket respekte rad ledare.
Edward CJ
f' d
A.1
ason soqes narm ast av mak
döttrarn a Ann , fil. kand, ift med ... e~ _ _na, ci d Björklun d
Uppland s Väsby, och EJisab gth . l pgmas Lat.e Folke Stenströ m
ngs
chef Ulf Fernströ m Sto l he0 l ' SJbU cgybmnast, gift m1ed försäljni
·
s
m arn barn
c(
'
E 'k
mgenjö
od amt sys eonen
n Clason· och fröken Kar·
as~nf a a. Stockho! m, avdelnin gs
ch ef Wilhelm Ciason Fage J~
ru Elm Clason, Magnarp .
rs a, oc
'

!

C]

der det fö rst a världskri get. Hans håg var tidigt inriktad åt det
prästerliga kallet. Därför tog han avsked från sin militära tjänst,
och började Jäsa på studenten på egen hand med hjälp av He rmods
korrespo nd ensinstit ut . Sista året blev h an dock inskriven vid Lunds
katedrals kola. Sedan tog han itu med sin a teologisk a studier, som
förde h on om fram till prästvign ingen 1930.
I samband med sin första tjänstgör ing återvänd e h an till sitt gamla hemmap lan, Karlskro na, där han förordna des t ill e. o. amiralitetspredi kant i Ulrika Pia. 1940 blev han utnämnd t ill amiralitetspastor. Under d en na tid fick han som p rimus motor vara med och
grundlig t restaurer a denna vå rt lands största träkyrka .
Under sin tid som stamanst älld föddes hos honom tanken på ett
militärhe m, d är militären kunde fördriv a tiden efte r den dagliga
tjänsten, och detta blev militärpa storns verkliga h järteange lägenhet. Han for land och rike runt, uppvakt ade och tiggde, och h ans
oförvägn a insats åstadkom ett rent otroligt resultat, 2.300.00 0. Militärhem met med sina förnämliga fritid slokaler står nu som ett
ståtligt monume nt över vad en person lig helhjärta d gärning ut över
vanliga m ått kan åstadkom ma.
Efter sin p ensioner ing 1961 kunde han inte slå sig till ro, utan
återuppt og sina akademis ka studie r och avlade teol. lic. examen i
Lund 1964. År 1955 blev han invald som korrespo nderande ledamot av Orlogsm annasä!ls kapet.
Carl O ssian Elmgård s trygga dynamis ka personlig het skall alltid
lev a i tacksam h ågkomst bland marinens personal av alla grader.

Carl Elmgår d *
.
C l
Korrespo nderande Jedamo
juni 1973 i en åld er av när ~~no. ~ <?sst.an Elm gård avled den 3
spastor Elmgård s livs
gärning är en sällsam h ' t a . aJ. miralltet
Is ona om vad en man, utrustad med se<
o ..
v·d
..
sma landsk tåga fo"rmao t. u t rat
"
]d l"
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l
ta
''
' -~rs ~ er . amnade han si tt
barndom shem i Almebod a för .a
stannade han i sex år och f k tt t~ varvnmg VId KA2, och däl
Ic som wrpral göra militärtj änst un
' '
0

•:- Minne steckninge n författad av korrespond er and

418

l d
e

e a moten Allan Lindeb erg

Karl Augusf Schröd er*
F. specialin genjören av 1 gr vid Marining enjörkår en Karl A ugust
Schröder avled den 22 juni 1973. Han var född i Stockho lm den
4 juli 1886 och var således vid sin död nära 87 år gammal.
Föräldra rna var bankkam reren J. Fredrik Schröder och hans
hustru Augusta Josefina, fö dd Edström .

-----

.,. Minnesteck ningen fö rfatta d a v ledamoren Schoerner.
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förande och en drivkra ft inom Svetstek niska förening en, som U J der hans ledning utövar en för svensk svetstek nisk utveckl ing g a ~, 
runde verksam het.
Stenber g var ledamo t av Ingenjö rsvetens kapsaka demin, styrels(· ledamo t i Teknisk a Röntge ncentra len och i Stat ens sk eppspro ningsan stalt och har inom respekti ve teknisk a sfärer utfört e t
framåts trävand e och nitiskt arbete.
Som ledamo t i forsknin gsrådet i Styrelse n för skeppsb yggnad teknisk forsknin g har Stenber g nedlagt mycket intresse för fors1 ningens inriktni ng och arbetsu ppgifter och på senare tid särski <:
ägnat sina krafter åt kärnkra ftens utnyttja nde inom fartygsd rift er .
Stenber g lade sig alltid vinn om ingenjö rsutbild ningen och h ~ r
som ordföra nde i Skånska Ingenjö rsklubb en synnerl igen verksarr t
medver kan till inrättan de av en Teknisk högskol a i Lund och u forman de av dess organis ation och inriktni ng.
I egenska p av Skånska Ingenjö rsklubb ens ordföra nde och sede1mera ordföra nde i klubben s stiftelse för teknisk t museum i Mal m :i
var Stenber g en av de drivand e kraftern a för tillkom sten av M a mö tekniska museum .
Stenber g följde alltid marinen s utveckl ing med särskilt stort in resse och engager ade sig även på senare år åt besiktni ngen av 6Ctalets ubåtsby ggen.
Pelle Stenber g var allas vår vän. Trots sin mycket stora arbet börda gav han sig alltid tid till en pratstun d, oftast kryddad m eJ
någon god historia , som han med oefterhä rmlig berättar konst gav
full rättvisa .
När Stenber g pension erades - efter att i trettioå tta år ha ägn . t
sin mesta både arbets- och fritid åt Kockum s Verks tad- drog h n
sig tillbaka till sitt kära Falsterb o, där han i sällskap med hustr 1
Rut ägnade sig åt vad han länge drömt om - sin trädgår d oc
sin golf. Detta hans otium blev tyvärr allt för kort.
Han efterläm nar maka och sönerna Per-Arn e, Björn och La ·s
sam dottern Gunilla , gift Skårma n.

Erik von Heland *
Hedersl edamot en, förre landshö vdingen och v1ce talmann en
Erik von Heland avled den 8 septemb er 1973.
..
Han var född i Stockho lm 1894 och blev student dar 1915 ..
Hans levnads bana var skiftand e. Han började sin bana som aktrv
officer 1917, ett yrke som han ganska snart lämnad e för att under
tre år kring 1920 vara farmare i Kenya. Huvudd elen av hans akt iva liv var politike rns. Han va1: riksdag sman i 2! å~ och landstingsma n under nästan samma ud. ~an var ocksa v1ce ta.l man
riksdage ns första kamma re. Under aren 1952-6 1 var Enk von
Heland landshö vding i Bleking e län. Erik von Heland. var led~mot
av mån~a kommis sioner och utrednin gar bl a efterkng splanen ngskommis~ionen 1944, försvars utrednin gen och budgetu tredniongen.
båda 1945, och förvaltn ingsutre dningen 1948. Under femton ar var
han statens ombud i skyttefö rbunden s verkstä llande utskott.
Att Erik von Heland var en stridbar och omstrid d person har
omvittn ats i många samman hang. Hans vilja att ge sin mening tillkänna kom även fram i Orlogsm annasäl lskapet, där han blev hedersleda mot 1954. Erik von Heland hade den för hedersl edamöt er
inte så vanliga egenska pen att komme ntera anföran den och ~:tra
sig i debatte r i Sällskap et. Hans inlägg var färgstar ka .o.ch ga:.na
med anknytn ing till egna uppleve lser eller aktuella polrusk a ..ha~
delser. Hans intresse för och kunskap om försvare t var darv1d
inte att ta miste på.
Vid marssam manträd et 1973 i Kungl Bibliote ket hördes han
sista gången i Sällskap et. Det var ett ~ack o~h farväl, och h~n
uttalade att detta samman träde skulle bh det s1sta som han bevrstade. Att han därvid förutspå dde sig egen snara bortgån g anade
väl inte så många av de närvara nde.
Erik von Heland sörjes närmas t av makan Gerda, barn och
barnbar n.

,,. Minneste cknin ge n förfa ttad av led am oten Gran ath.
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Alf Nyman*
Hedersledamoten, förutvarande generalmajoren Alf N yman avled den 24 september 1973. Han var född i Kalmar den 28. april
1897, son till sjökapten Victor Nyman och hans maka Alfrida född Annerstedt.
Alf Nyman avlade studentexamen i Kalmar 1915 och blev fän rik vid kustartilleriet 1917. Han tjänstgjorde därefter i Karlskrona vid det rörliga kustartilleriet, som då var hästanspänt, tills
sjökrigsskolans allmänna kurs påbörjades 1923 . Ett års växeltjänstgöring 1921 vid A l gav honom vidgade erfarenheter och
kunskaper.
Efter genomgången allmän kurs och högre artillerikurs tjänstgjorde Alf Nyman i olika befattningar i stabs-, förvaltnings- och
trupptjänst fram till 1929, då han blev adjutant i Chefens för kustartilleriets stab, en befattning som varade till 1938. Detta innebar
en mycket lärorik, utveckland e och omväxlande tjänstgöring som
bl a omfattade tillfälliga truppkommenderingar, deltagande i olika
armefälttjänstövningar, studier vid industrier, deltagande i matetjänstgöring jämväl som adjutant vid kustartilleriets
r ielprov,
skjutskola 1935-38 och tjänstgöring som lärare i artilleri vid
Sjökrigsskolan. Aven utiandskommenderingar ingick. 1932 genomgick Alf Nyman Special Battery Officers' Course vid U.S.Army
Coast Artilleri School och 1938 studerande han luftvärnsmateriel
vid ungerska armen.
1938 blev Alf Nyman major och chef för III. bataljonen KA 2
som bedrev utbildning vid luftvärns- och rörligt sjöfrontsartilleri.
1941 utnämndes Alf Nyman till chef för den reorganiserade
Kustartilleriets skjutskola. På 'k ort tid lyckades han modernisera
och utveckla kustartilleriets skjutmetoder mot sjö-, land- och
luftmål liksom även utbildningsmetoderna. 1943 lämnade Alf Nyman en sedan dess vä l fungerande skjutskola för att tillträda befattningen som chef för Kungl Karlskrona kustartilleriregemente.
Han utnämndes samtidigt till överste.
1946-47 var Alf Nyman jämväl ledamot av kommitten för utredning rörande kustartilleriets ställning m m.

1947 utnämndes Alf Nyman till chef för Blekinge kustartilleriförsvar tillika försvarsområdesbefälhavare och som överste i högre
lön egrad.
I samband med pensionsavgång 1957 utnämndes Alf Nyman till
generalma jo r .
Efter pensionsavgången togs hans krafter dessutom i anspråk
1958-60 som tjänsteförrättande inspektör för kustartilleriet.
Alf Nymans mer än 40-åriga verksamhet i kustartilleriet präglades av en kraftfull insats och ett brinnande intresse att utveckla
och föra fram det vapenslag han ägnade sin aktiva livsgärning.
H an var en erfaren och skicklig truppofficer med ett djupgående
teoretiskt kunnande och en fordrande ledare, lärare och chef men
ställde alltid de största fordringarna på sig själv. Alf Nyman visade ofta utåt en kärv yta och var impulsiv men under den kärva
ytan klappade ett osedvanligt gott hjärta. Han var omutligt rättrådig och hade han någon gång tagit miste var han snar att erkänna
sitt misstag och att ställa allt till rätta.
Alf Nyman hade stort intresse för fysisk fostran och var själv
en föregångsman.
Hans tid och krafter räckte till även för andra intressen. Hans
intresse för tradition och kultur var stort. Som exempel kan nämnas restaureringen av Kungsholmsfon och därmed sammanhängande historieforskning, där hans insatser varit avgörande.
Alf Nyman var mycket uppskattad både som chef och kamrat.
I Kungl Orlogsmannasällskapet invaldes Alf Nyman 1938 och
blev dess hedersledamot 1957. I Krigsvetenskapsakademien invaldes
han 1943.
N ärmast efterlevande är makan Agnes född Kruse samt barnen
Svante, Gunilla och Elisabeth med f ami! jer.

,,. Minnesteckt1ingen författad av leda moten B. Engwall.
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Gustav Severin*
Förre flygöverläkaren Gustav Severin har avlidit vid 67 års ål
der den 28 september 1973. Värmlänning, född i Karlstad den 2_,
juni 1906 och son till den kände statsläkaren Hugo Severin börjad :
han sin läkarbana i Uppsala 1924, blev där medicine kandidat 192'J
samt avlade sin läkarexam en i Stockholm 1934. Efter vidareutbild ning vid bl a Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka bar 1
etablerade han sig som praktiserande barnläkare i Stockholm . Ha ~
vänliga och förtroendegivande sätt i förening med noggrannh t
och skicklighet skaffade honom många vänner bland barnen oc 1
deras f~räldrar; en v änskap som utvecklades och fort satte i de n y 1
genera t10nerna.
Severins militärmedicinska b:ma inleddes 1934, då han anställd e
som marinläkarstipendia t över stat. Efter kort tid som marinläka r ~
av 2 gr vid marinläkarkårens reserv blev han marinläkare av 2
vid kåren 1939. Han utnämndes till marinläkare av 1 gr 1941 i k zren samt blev 1944 som marinöverläkarens assistent för.ste marin tkare vid kåren. Efter 8 års tjänst vid marinstaben utnämndes h a 1
~ 95~. till _flygöverläkare, från vilket ämbete han avgick 1963 oc 1
mtradde 1 flygvapnets reserv.
Under sin tid i marinen tjäns tgjorde Severin såväl i Flottan so m
Kustartilleriet. Hans huvudintresse inom navalmedicinen blev d keri- och ubåtsmedicin, där han gjorde väsentliga insatser i det o~ fa ttande utvecklingsarb ete som ägde rum under 40-talet. Gen o11
hans initiativ och för.sorg ålades marinen ansvaret för även dm
civila dykeriutbildningen ; ett uppdrag som består än i dag och so n
verksamt bidragit till ökad säkerhet och minskning av olyckshä1 delser med invaliditet eller dödli g utgång vid dykning.
I Sällskapets Tidskrift har Severin bidragit år 1948 med ett a ·bete "Om undervat tensd etonationsskador" och år 1949, efter ha1 s
inval i Sällskapet som ledamot år 1947, en årsberättelse i hälso- oLh
sjukvård, som behandlade "Dykerimedicinens senare utveckling' .
Han blev ledamot i Krigsvetenskapsaka demien 1954.
Redan under sin tid i marinen var han medlem av flyg- och n valmedicinska nämnden och var som flygöverläkare dess vice or.!-

fö rande 1952-1 957 och ordförande 1957-1963.
Severin var en uppskattad kamrat bland sina civila och militära
kolleger och samma vänliga och försynta sätt, som verksamt bidragit till hans läkargärning gjorde sig gällande vid hans arbete som
marin- och flygläkare .

Gös f J Eh renswärd*
F. viceamiralen greve Gösta Ehre~1svärd avled den 2 november.
Han var född i skabersjö, so n till amiralen greve Carl August Ehrensvärd och h ans maka, född Thott. Som 13-åring antogs han
som sjöofficersaspirant v id sjökrigsskolan och 1904 avlade han
sjöofficersexamen och utnämndes till underlöjtnant i flottan. Han
genomgick sjökrigshögskolans högre kurs 1910-11 och tjänstgjorde d ärefter som lärare vid såväl Sjökrigsskolan som Sjökrigshögskolan. Sjötjänstgöringar under 191 O-talet var bl a som fartygschef
och divisionschef på torpedbåtar. Kommendörkapten av 2. gr blev
Gösta Eh rensvärd 1922 och tjänstgjorde sedan bl a som divisionschef på jagare, som avdelningschef i marinstaben och som chef på
pansarskeppet Drottning Victoria. Kommendör och flaggkapten i
chefens för kustflottans stab blev han 1933. Aren 1937-39 var han
chef för marinstaben och utnämndes 1938 till kont eramiral. Från
1939 fram till 1942 var han chef för kustflottan. Under sin återstående aktiva tid i flottans tjänst var han befälhavande amira l i
Sydkustens marindistrikt.
Ehren svärd bl ev ledamot av Orlogsmannasällska pet 1920 och hedersledamot i Sällskapet 1938. Und er några år var han redaktör för
Tidskrift i Sjöväsendet. Han var Sällskapets ordförande åren 1942
-50. År 1933 blev han även ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademin.
Med viceamiralen greve Gösta Ehrensvärd ha r en av de mest
färgstark a och stridbara bland sjöofficerarna från en svunnen epok
gått ur tiden. H an förde ättens ärorika traditioner vidare inom
flottan , där namnet Ehrensvärd nämnts med beundran sedan 250
år tillbaka.

--- •:· Minne steckningen författad a v ledamoten Troell.
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•:- Minn esteckningen förfanad av hedet rsled amo ten Blidb erg.
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Trots att han fått sin kadettutbildning medan segelfartygen ännu ingick i flottan bannlyste han allt som liknade segelfartygsromantik. Hans intresse var visserligen inställt på tjänsten till s( >s
men endast ifråga om moderna slagkraftiga enheter och med
så hög fart som möjligt. Däremot hängav han sig gärna åt segling
i slupar och yachter helst under svåra strapatser.
Han var spänstig och snabb, rörde sig med ryckiga rörelser, vilket även i viss grad karaktäriserade hans kynne. Han fattade i e -r
ögonblick en situation eller ett föredraget ärende och lika snabbt
kom hans beslut och hans tillspetsade repliker. Med beundran b ~
traktade man hans förmåga att hinna tänka på allt och upptäcl a
alla fel och svagheter.
Ett uttryck som tillskrevs honom är: "att vara snäll är ingen
dygd, det är ett lyte". Han skulle nog inte velat bli ansedd fiJ r
snäll men var heller icke dess motsats. Han var fordrande o' h
sträng vilka egenskaper han även ville se hos andra, enär han ansåg att utan dylika egenskaper var det inte möjligt att få fram du
liga fartygsbesättningar.
Det skall aldrig glömmas bort att det var främst Gösta Ehrensvärds förtjänst att kustflottan vid krigsutbrottet i september 19: 9
var ett effektivt stridsdugligt förband . Han tillträdde som chef för
kustflottan våren 1939 och med klar insikt om vad som sku lle
hända bedrevs övningarna i allt mer avancerat stridsmäs.siga former. Visst togs risker vid skjutningar och haveriövningar m <'n
ingenting lämnades åt slumpen. Han var en briljanttaktiker och ingen
skulle såsom han ha kunnat leda en flotta i krig både till sjöss h i 1sides våra kusthav och ända in i skärgårdarna. Han åtnjöt hela
kustflottans obegränsade förtroende icke minst för sitt intensi n
intresse för personalen av alla kategorier. De höga krav han ställ de
på fartygens fart gjorde att h an inte minst omhuldade maskin ister och eldare, en uppmärksamhet som dessa kategorier kanske
icke var vana att röna.
Det stod ofta strid om Gösta Ehrensvärd som det alltid gör
dem som vill åstadkomma ett gott resultat och därvid tvingas [a
hårda tag. Orlogsflottan är honom stort tack skyldig för vad h "n
uträttat, för den anda han skapade i en svår tid och för de t raditioner han fört vidare.
Han sörjes närmast av sönerna Gösta, professor, och Carl A gust, örlogskapten, dottern Ulla samt barn och barnbarn.
I -
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Ordförandens i Kungl Orlogsmannasällskapet tal vid nedläggande av befattningen
den 15 november 1973
MERANVÄNDNING AV MILlTARA RESURSER I FREDSTID
Vid planeringen för den fortsatta inriktningen och utvecklingen
av förs varet ställs vi inför krav och önskemål som ofta utan att vara
direkt motsatsfyllda dock innebär svåra avvägningsproblem. Det
som gör ekvationen särskilt svårlöst är att planeringen - programplanern~ - skall passa in i e~ kostna~srar;: s~m to_ta_lt se_tt i1.1te får
överskndas och vars reella kapkraft ar fran ar bhvn mmdre. Det
verkliga innehållet i programmen tenderar där·för att ständigt minska. Det är en planering mot ett .ständigt minskande mål.
Detta för naturligt nog med sig i ett första led ett krav på och
därmed argumentation för en värdebeständig kostnadsram, m a o
ett kostnadsindex som ger kompensation för pris- och löneökningar,
och i ett andra led en höjd total kostnadsram, som ger möjlighet att
åstadkomma det innehåll i de olika programmen som svarar mot
uppgifterna. Detta är den vanliga långt ifrån tacksamma, men nödvändiga, argumentation som försvarets folk måste föra, där i varje
fall kravet på ett nytt kostnadsindex bygger på så klara fakta att
en ändring rimligen borde komma till stånd.
Lika naturligt och riktigt som det är att ve rka för att förutsättningarna för den framtida utvecklingen av försvaret förbättras, lika
naturligt, riktigt och viktigt är det att den ekonomiska ram vi har
utnyttjas på bästa sätt. Den viktigaste faktorn är härvid att avvägningen mellan olika försvarsfunktioner och mellan olika vapensystem är den rätta. Det problemet kommer jag dock inte att beröra i
mitt anförande.
Vad man inom försvarets staber och förvaltningar nu är sysselsatt med är framförallt att söka finna besparingsmöjligheter inom organisationsområdet, så att en ökad del av totalbudgeten inte skall
behöva användas för organisations- och lönekostnader. Det är ingen
tvekan om att det är viktigt att organisationen mer eller mindre
fo rtlöpande blir föremål för genomlysning, översyn och anpassning.
Detta - som är en uppgift för varje chef - är nödvändigt för att
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organisa tionen skall vara så funktion sduglig som möjligt och att
personal innehålle t skall vara det rätta, d v s skall svara mot de
uppgifte r som skall lösas. Det bör klart sägas ut att det vid sådana
?versyne r också måste kunna vara fråga om att utöka personal en
mte bara att minska.
Med den nuvarand e ekonomi ska inriktnin oen skall det personell a
inneh ållet i försvaret s organisa tion minskas :vsevän under de närmaste två femår~perioderna. De minsknin garna kan knappas t i alla
avseende n beskn_va~ so~1 rationali seringar. Det är alltså fråga om,
t blir 1 manga fall en s k ambition ssänknin g ) eller utoch resultate
k o
tryc. t pa annat och enklare sätt: alla nuvarand e uppgifte r kommer mte att kunna lösas, en del måste utgå.
Jn~~n _vill väl ha en större och tyngre organisa tion än som är
nodv_a~dJg_t. Men förs_var~ts organisa tion är f n utsatt för så många
samt1~1ga_ 1 varandra mgnpand e och efter varandra åte rkomma nde
orgams~tl~nsu.?dersökninga~, att personal en ofta efterfråg ar och
stark_~ 1fragasat~er ~et ratwnell a i rationali seringsv erksamh eten.
Det ar en vai:l~I~gssi~nal som måste uppmärk sammas. Vår personal - den milltara liksom den civila - är ett kapital som måste
beh~nd_las med omsorg. Det måste någon gång bli lugn inom orgamsatw nen, annars tröttnar människ orna .
. Va~ jag _hittills sa~t beskrive r ett läge som innebär eller tvingar
till mmsknm gar och mskränk ningar.
Nå_?ra revolutio nerande ågtärder eller ingrepp går säkerlige n inte
att gora som skulle kunna kompens era våra minskade ekonomis ka
resurser. Inga åtgärder får dock lämnas oprövade .
En_ fråg~:tällning kan då vara: finns det några åtgärder, några utvecklmg svagar, som skulle kunna vara ekonomi skt lönande och
som skulle kunna ge bonuseff ekter.
. Utgångspunkt~n för mitt resonem ang är att det inom försvare t
fmns betydand e mvesteri ngar i materiel, personal och oroanisa tion
som skulle ku_nna, eller i varje fa ll i större omfattni ng än ~u bord e
kunna utnyttJas även inom andra delar a v totalförs varet 'liksom
111 ?111 saml:_ället i övrigt - meranvä ndas - och således totalt sett
mer lonsamm a, samtidig t som fördelar skulle kunna vinnas
mom vår fredsorg anisation .
D~ exe~pel son; jag vi_ll utnyttja för att belysa mitt resonema n g
har !ag hamtat fran mannen och då närmast från flottan. De täcker Inte aHa nu aktuella eller tänkbara områden . Från andra dela r

?h
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v förs varet skulle liknande exempel kunna anföras.
a Mitt första exempel är isbrytarv erksamh eten som sjöfartsv erket
är ansvarig t för. Isbrytarn a bemanna s av flottan där såväl befäl
som värnplik tiga fått sin utbildnin g. De är med andra ord primärt
utbildade för militära uppgifte r.
Erfarenh eten har visat att man på detta sätt når den ekonomi skt
bästa, d v s billigaste, lösninge n samtidig t som den grundläg gande
och grundlig a yrkesutb ildninge n i flottan bier meranvä nd, för att
använda det uttryck som jag nyss nämnde.
För marinens del innebär systemet också bestämda fördelar. Det
är av vikt att så stor del av befälet som möjligt får tillfälle till sjötjänst. Tjänsten på isbrytare ger utomord entligt goda möjlighe ter
att vidmakt hålla och vid areutvec kla kunskap erna i manöver och
navigerin g. Motsvar ande synpunk ter kan anföras när det gäller
det övriga befälet på däck och i maskin.
För sjömätni ngen råder i allt väsentlig t samma organisa toriska
förhållan d en som för isbrytarv erksamh eten. De ökade kraven på
sjökortens noggrann het och möjligheter att med modern teknisk
apparatu r tillgodos e kraven gör att sjömätni ngsarbet et säke rligen
kommer att behöva utökas kvalitati vt och kvantita tivt.
För att möta detta ökade krav ser jag det både som en nödvändighet och som en klok och ekonomi skt fördelak tig lösning att i
flottans utbildnin gsorgani sation inlemma en vidgad läroplan för
sjömä tningsve rksamhe ten.
Jag har under det gångna året haft tillfälle att delta i två sym-·
posier utomland s, ett i Holland och ett i USA. Vid dessa behandlade man bl a i vilken omfattni ng örlogsflo ttorna med deras materiel och personal skulle kunna stödja - eller kanske lösa - olika
verksam heter i samhälle t som p rimärt åvilar staten .
Där diskutera des bl a utforskn ing och utvinnin g av havets och
havsbott nens resurser, övervakn ing för att förhindr a och för att
upptäcka och bekämpa föroreni ngar till sjöss t ex oljeutslä pp. Overvakning av fisket är ett problem som i framtide n kommer att kräva större insatser, det har erfarenh eten visat.
Större krav ställs världen över på snabba åtg;irder för sjöräddning. Krav på ökade insatser är att förutse.
De moderna handelsf artygen har fått allt högre fart samtidig t
som storleken har ökat. Detta ställer ökade krav på trafikreg lering
i trånga farvatten .
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Over hela världen ökar det allmänna intresset och behovet att
utnyttja havet. Det medför ett behov av forskning för att r ätt
förstå och rätt utnyttja havets rikedomar och möjligheter. Det ir
naturligt att de kunskaper som finns inom marinerna när det gzller sub-marin verksamhet utnyttjas.
De frågeställnin gar som sålunda diskuterades är tillämpbara på
våra förhållanden .
Ett försvar, en krigsmakt, är ju i de allra flersta fall uppbygf d
så att den i händelse av krigstid skall kunna verka inom ett tot~ 1t
fält. I fred finns det en större eller mindre del som sammanfatt a 1 de kan benämnas beredskap. Det finns alltså - om jag fortfaran de
tar exemepel från marinen - förutom fartyg och båtar med tbildad personal, ledningscen traler i land bemannade dygnet on.
Det finns radarstation er och andra övervakning sorgan och d et
finns ett väl utbyggt nät med tråd- och radioförbind elser.
Allt detta är sådant som erfordras för att leda och genomfö a
verksamhet er som är riktade ut över de vatten som omger landet.
Om det nu finns resurser, visserligen primärt uppbyggda för militära ändamål, vore det en ligt min mening välbetänkt att söka L•tnyttja dem så långt det nu går även för sådana uppgifter som st l ten har att ombesörja trots att de inte är av rent militär natur.
Investeringa r blir lönsamma om de utnyttjas. Det vore föga rationellt att dubblera genom nyanskaffni ngar, genom nyutbildnii g
eller genom nyinvesterin gar sådant som finns och som kan anvälldas.
Av_sikten med mitt anförande är inte att söka presentera någ ·a
detalJförslag eller detaljlösnin gar inom de områden där jag bedöm ' r
att ett större utnyttjande av våra militära investeringa r, våra rr ilitära resurser, skulle vara lönsamt. Det fordras i var je särskilt f; ll
noggranna undersöknin gar och sakliga lönsamhetsk alkyler. D ~ t
fordras i flera fall ett nytänkande fritt från prestige och bundenh t
vid gamla lösningar. Det fordras ett öppet samarbete mellan den
militära och statliga, civila sektorn. Jag tror på en sådan lösni ng
och ser allmänt sett positivt på möjligheter na att förverkliga v~ d
jag }1är syftar till.
Jag vill nämna ytterligare ett område där jag anser att våra militära resurser skulle kunna utnyttjas i större omfattning än nu fö r
den civila sektorn. Det gäller våra skolor och vår utbildningsverksamhet .
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Vid Berga örlogsskolor har under det gångna året omkring 900
elever icke tillhörande marinen fått utbildning vid som regel korrare kurser. Det är bl a personal från sjöbefälssko lor och befäl från
handelsflott an, det är brandmän och tullpersonal , elever från tekniska -gymnasier och personal från vattenfallsv erket.
Vi har vid Berga örlogsskolo r ganska många övningsanlä ggningar. Vi behöver dem för att på kort tid systematisk t öva personalen
innan den går ombord på fartygen eller ut till olika landanläggn ingar. Denna typ av utbildning - teori v arvad med praktisk tjänstsimulerad vid anläggninga r - är, det har erfarenheter na visat, den
snabbaste och billigaste vägen att ge grundläggan de utbildning. Den
ersätter inte, det måste klart utsägas, den praktiska utbildninge n
men den för ett gott stycke på väg och minskar behovet av bl a
gångtid till sjöss. Den är lönsam.
.
.. . .
.
Jag har i annat sammanhan g rag1t upp de mo;l1gheter, som pg
anser finns, att vidga samarbetet när det gäller utbildningen av
elever avsedda att bli befäl vid handelsflott an. Jag är övertygad om
att här står betydande fördelar att vinna.
Jag ser ett ökat behov av övningsanlä ggningar i land för att på
den korta tid som står till buds lära och nöta in de kunskaper som
erfordras. Det kostar pengar att hålla övningsanlä ggningar i modernt skick. J ag vet också att våra övningsanlä ggningar kan svälja
betydligt fler elever än vi har. Det finns utbildningsk apacitet över.
Anläggninga rna kan för i princip samma investerings kostnad utnyttjas av .flera. De b.n meranvända s.
Jag anser att de övningsanlä ggningar vi har och de som vi kommer att få mycket väl bö r kunna utnyttjas för utbildning av befäl
för våra handelsfarty g. Jag är övertygad om att med den kraftiga
tekniska utveckling som skett när det gäller handelsflott ans fartyg, så fordras en utökad utbildning innefattande bl a övningar
vid olika typer av simulatorer.
Det är vår strävan att specialutbild a vårt folk så att de verkligen kan lösa sina uppgifter. Men det vore farligt om kunskapssektorn bleve allt för smal. Jag vill göra personalen specialkunn ig
inom det egna området och samtidigt ge kunskaper inom en betydligt vidare sektor.
Det sama rbete och den meranvändn ing av personal och materiel
inom sektorer som är närbesläktad e med våra ordinarie verksamhetsområden som jag här berört, skulle vara ekonomiskt fördelaktig
1
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och ~ed t~nke på statsn_yttan riktig. En sådan användnin g sku ll
ocksa.. ge var peorsonal v~d~~de -~unskaper om väsentliga delar a v
Ett sadant mal ar vart att efterstra··va' · D ao bl ev e, u ta 1
samhallet.
·· k
o ade kostnader ,__ kunskaper , användba rhet, kvalitet totalt högr<·.
Med detta anforande nedlägger jag mitt ämbete för det gångna
arbetsåret .

BO RYBECK

stabsfunktionen - en väsent lig
faktor för adekva t medicinskt
omhän dertag ande av skadad e.

Arsberätte lse /ör år 1972 i ämnet hälso- och sjukvård

INLEDNI NG
Under den tid som förflutit sedan senaste årsredogö relse har
endast begränsad e framsteg ernåtts avseende krigssjukv årdens medicinska fackinnehå lL Den omorgani sation som 1969 genomförd es
inom den svenska krigsmakt ens sjukvård har på flera områden
medfört en beklaglig ineffektiv itet. Så lång tid har nu förflutit att
man kan misstänka att vissa funktione r genom omorganis ationen
i realiteten blev dåligt tillgodose dda. Ineffektiv iteten kan inte enbart hänföras till övergångs svårighete r. Kommend ering och krigsplacering av försvarets läkare sker för närvarand e ineffektiv t och
orationellt . Försvarsg renarnas minskade ansvar vad gäller personalkomme nd eringar och krigsplace ringar har medfört en försämring så att respekten för försvaret allvarligt skadats inför läkarkåren.
Den nya organisati onen medförde emellertid förbättrin gar på
flera punkter. Den genomför da förstärkni ngen på regional nivå
är att hälsa med stor tillfredsställelse. En djupare penetratio n av
omorganis ationen och dess effekter är för närvarand e inte särskilt
in tressan t. Jag har därför valt att inrikta min berättelse p å ett område, som väckt viss uppmärks amhet; nämligen ledningen av sjukvården under katastrofe r och krig. Ledningsf unktionen s betydelse
har på ett framträda nde sätt belysts under den amerikans ka sjukvårdsinsat sen i Vietnamk riget men också alltmer betonats vid ett
antal katastrofe r i det civila samhället.
Jag har åsatt min beträttelse följande underrubr ik:
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STABSFU NKTION EN - EN VASENT LIG FAKTOR FOR
ADEKVA T MEDICIN SKT OMHAN DERTAG ANDE AV
SKADAD E
I varje situation med anhopning av skadade människo r finns et "
antal faktorer, som påverkar effektivite ten i omhänder tagandet.
Såväl i krigssituat ioner som vid civila katastrofe r med skadad :
människo r finns flera variabler som måste anpassas till varandn ,
för att hjälpen skall bli så bra som möjligt för så många som mÖJligt. Detta gäller särskilt om antalet skadade är så stort att ma 1
inte förmår tillämpa normal medicinsk standard utan måste till gripa åtgärder och behandlin gsprincipe r av mass-skad ekaraktäl.
Såväl i krig som vid civila katastrofe r har man allmänt börjat ins~
hur väsentlig den medicinsk a ledningen är. Genom en snabb oc 1
flexibel styrning grundad på aktuell informati on kan olika varia ler matchas mot varandra och hjälpåtgär derna bli medicinsk t m aximala. Detta gäller såväl ledning av sjuktransp orter som verk samhet vid en akutmotta gning. Den gamla uppfattnin gen att e 1
läkare gjorde bäst nytta när han arbetade så mycket han förm ådde i strömmen av skadade gäller inte längre utan måste ge vib
för den allt. starkare insikten att skadade måste medvetet dirigeras
så att alla tillgänglig a resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.
Redan under finska vinterkrig et upptäckte man att en ensam !å kare gjorde bättre nytta i ledningsfu nktionen än som "doktor'
arbetande bland de skadade. I det civila samhället har man kansk e
inte till fullo insett detta, och följderna av en inadekvat medicin s '
ledning kan lätt exemplifie ras.

sKOTTSKADOR
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Regional fördelning och mortalttet
(NA
handbook 1962)
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Skadefrekve ns 0 /o \

Kroppsreg ion

Monalitet 0 /o

\

Huvud
Hals
Bröst
Buk
Ovre extremiteter
N edre extremiteter

l

SUMMA:

15
3
19
11

41

25
27

2
7

5

35
10

100

100
\

Behov av behandling av skadade vid konventio nell krigföring
Tabell 2
0

Liggtid efter op
i dagar

Op se nast efter skada
i timmar

/o

skadade

8-12

4

2

\

\

6

8

20

Faktorer som formulerar de medicinsk a kraven
Alla situatione r som producera r skadade skapar ett skadepanc rama som är specifikt för den aktuella situatione n. U n der krigsföl hållanden är detta skadepano rama ganska väl definierat med härsyn till olika krigssitua tioner. Konventio nell krigföring ger m d
relativt stor regelbund enhet en viss fördelning av skadornas lok~ 
lisation och därigenom en kategoriin delning avseende de skadad t s
svårighets grad och behov av prioriterin g. I tabell l redovisas skot skadors regionala fördelning och därmed sammanhä ngande m o talitet. Tabell 2 visar förenklat angelägen hetsgraden för omhä1 -

Tabell l

\

\

2

12

70

\

\

-

-

8

\

\
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d.ertaga~d~ och behandling av skadade vid konventionell krigfönng. Ct.vd.a k a tastro f er uppvisar beroende på katastroforsak <n
stor vananon av skadepanorama t. Det är därför inte lika lätt st8lla upp prioritetsförhå llandena.
Den militära erfarenheten visar att den högsta mortaliteten
bland ska?ade int~äf~ar i.n~an de anländer till sjukhu s. Detta g21l~; sannolikt ocksa v1d ctvda katastrofer. Vid det omedelbara 0 1_
~andertagan.det.. av skadade ~r där.för prioriterin gen avseende m c jl~gheterna nU overlevnad vasentltg. Skadans art, tid för behan<_
l~n g .~ch r::öjlighete.;na att erbjuda effektiv behandling är väse n _
lt~a overvagande, nar man bestämmer prioritet för medicinskt 0 1_
handertagande . Varje fall som transporteras till vård utan att b ._
höva det belastar i onödan behandlingsenh eterna och transpor _
medlen. Problemen som ett sådant fall skapar är inte imponeran d~,
men den totala effekten av en dålig prioritering kan äventyra h e a
verksamheten.
r:.et bör beaktas att principerna för omhändertagan de av skad ,_
d.e ar beroende av det aktuella landets medicinska standard. Princtper?a för omhändertagan de är olika i ett utvecklingslan d O l
ett hogt utvecklat samhälle.
Den sorterande och prioriterande verksamheten är inte en er .~ångsfö~eteel~e utan må.ste ske kontinuerligt då skadade männish r
ar ett bwlogtskt mate.nel .som hela ~iden unde rgår förändringa r i
d.en ena eller andra nktnmgen. Indtvider kan således inte defin ~lVt hä~föra.s ti~l en kateg~r~ utan kan beroende på olika fakto r r
~ndr~ sm. nlls~and och da.n.ge~~~1 kategoritillhör ighet. Då tid<n
ar vasentl tg maste kategontdlhon gheten ställas i relation till h 1 r
snabbt de ska dade kan tas omhand. Som exempe l på tidsfak tor 5

Betydelsen av fördröjd operativ behandling (Giddings, Mc Danid ,
1947. 355 fall med en skada på buken)
Tabell 3
Opera ti on utförd inom timmar efter
strid sti Il fä ll et

8
12
24
48
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Morralitet

l

"/o
7

14
22
30

betydelse vill jag i tabell 3 visa hur mortaliteten ändras vid olika
fördröjn ing mellan skadetillfälle och första operation vid bukskador.
Faktorer som påverkar hjälpverksamh eten vid inträffad skada
Om något inträffar som producerar skadade människor, p åverkas dessa av ett antal faktorer, oavsett om skadeflödets styrs aktivt
eller ej. Dessa faktorer betingas av reaktionen hos in di vi den och
det samhällssystem som individen befinner sig i.
Individens reaktion beror på hans kun skaper och den direkta
upplevelsen av händelsen.
Alla m änniskor har en viss uppfattning om hur sjukvården fungerar i det samh ällssystem vederbörande befinner sig och handlar
efter denn a kunskap vid en katastrof. Inom krigsmakten, t ex, har
varje soldat fått lära sig var närmaste sjukvårdsenhe t är b elägen.
Kan han själv förflytta sig dras h an mot den sjukvårdsenh et han
känner till. D et uppstår härigenom en "naturlig" ström av skadade. Detta beteendem önster är sannolikt inte det mest effektiva
för situationen i sin helhet, men bör utnyttjas. De t kan vara praktiskt att placera sjukvårdsenhet er i närheten av den naturli ga
strömmen av sk adade.
Upplevelsen av en katastrof framkallar rädsla eller skräck inför situationen. Individen kan mycket sällan själv bedöma omfattningen av katastrofen, framför all t inte sätta sin egen situation i
relation till h ela gruppen skadade. Denna psykologiska påverkan
medför ofta ett ologiskt och irrationellt handlande och försvårar
eller förh indrar en aktiv styrning av skadeflödet. Utfärdade bestämmelser följs inte. Order och till sägelser som normalt skulle få individen att reagera når inte fram eller missto lkas. Rapporterin g sker
inte alls eller ologiskt.
Den individuella upplevelsen påverkar också människor i området som inte själva blir skadade. Samma gäller också personer,
som har eller tror sig ha någon skadad anhörig v id katastrofen.
Nyfikna blockerar ofta v ägarna till och från katastrofplatse n. Telefonlinjerna överbe lastas eller blockeras helt och trycket från
åskådarn a utgör ofta en mycket stark negativ påverkan p å den
personal som omhändertar de skadade. Åskådarna kan ibland mycket aktivt agera för omhänd ertagande av vissa individer som upp-
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fattas som svårast skadade. Effekten är att skadade människor huller om buller transporteras i olämpliga fordon och till sjukvårdsenheter som inte borde utnyttjats.
Varje samhällssystem utövar genom sin struktur ett visst inflytande på en inträffad katastrof. Detta inflytande vare sig det
är medvetet eller omedvetet är sällan medicinskt adekvat och oftast ineffektivt.
Ekonomiska faktorer spelar en väsentlig roll. Patienter inom
vissa områden är hänv isad e till förutbestämda sjukhus av admi nistrativa skäl. Myndigheterna hävdar givetvis att detta inte gäller i en akut situation, men kunskapen och vanan gör att ick
önskvärda effekter ofta uppstår. Jag har personligen upplevt detta
vid omhändertagande av en människa med akut hjärtstillestånd.
Vid ambulansens ankomst var ambulansförarnas första fråga trots
att han var medvetslös vilket sjukhus vederbörande var hänvisad
till. Samma förh ållande uppkomm er också när v issa sjukhus har
egna ambulanser. Dessa återvänder oftast till det egna sjukhuset
oavsett dess belastning och de skadades tillstånd.
Ambulansförar e och särski lt tillfälliga förare, som transporterar
skadade vid katastrofer, känner naturligt nog inte till samtliga
sjukhus i området och deras aktuella belastning utan kör spontan t
mot det sjukhus de känner till, ett förhållande som ofta leder till
en fullständig felaktig distribution av de skadade ur medicinsk
synpunkt.
I många samhällssystem för eligger en konkurrens mellan jämnstarka hjälporganisationer om ledningsansvaret. Denna konkurrem
gör det sv årt att genomföra en auktoritativ ledning. Som ytterli·
gare försvårande faktor har hjälporganisationerna ofta radio- od
telefonsystem som inte passar varandra och där en samordnac
ordergivning är svårgenomförbar.
A ven det konventionella militära systemet har genom sin upp byggnad ett negativt inflytande på det medicinska omhändertagandet av skadade, trots att man här borde ha större möjligbetel
att genomföra en adekvat medicinsk organisation. Dels är man fö r
beredd på att soldater skadas under krigsförhållanden, dels är de'
militära systemet i sig själv auktoritärt och har möjligh e
ter att genomföra en aktiv medicinsk styrning. I de flesta krigs
makter förlitar man sig emellertid på en kedja av transporter bak ·
åt med ornlastningar mellan olika nivåer. Detta system är tids-
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krävande och för en svårt skadad patient påfrestande. Strömmen
v skadade kanaliseras bakåt i en relativt smal sektor. Detta med~ör att sjukvårdskapaciteten vid de enheter som ligger i _ström~e~
snabbt överbelastas. Liten hänsyn tas i allmänhet till ohka pnonteringsgrader. Sällan tillvaratages möjligheterna att påverka tr~ns
porterna med anledning av det medicinska tillståndet hos patienterna.
Sammanfattning av ledningsbehovet

Av vad .som nu framförts framgår att medicinsk fackkunskap
måste kompletteras med adekvat ledning för att omhändertagandet
av skadade vid en katastrof skall bli effektiv. Skälen till detta är
sammanfattningsvis:
En skadad människa måste inom vissa tidsramar omhändertas
för att inte dödligheten skall bli orimlig.
Ett skadeflöde uppvisa r ett regelbundet mönster vad avser fördelningen av svårt och lätt skadade beroende på katastrofsituationen. Detta mönster, som är lättare förutsebart i krig än vid civila
katastrofer, måste vara grunden för en planering av prioritering
och sortering.
Individens reaktioner och samhällssystemens struktur påverkar
hjälpverksamhetens effektivitet och försvårar ett adekvat medicinskt omhändertagande.
Endast en aktiv, förberedd, ledning kan upphäva dessa effekter.

Principer för medicinsk ledning

I det föregående har behovet av en aktiv medicinsk ledning påtalats. Denna kan sällan eller aldrig improviseras när en katastrof
eller krigssituation föreligger. Det fordras en noggrann planläggning och ett i förväg fastställt system. Planläggningen måste vara
flexibel, då omständigheterna vid varje katastrof aldrig är exakt
reproducerbara på nästa.
Olika grader av effektivitet kan eftersträvas och i det följ ande
skall ges några exempel på olika ambitionsnivåer. I den högsta ambitionsnivån eftersträvas en styrning och ett medicinskt övervägande för varje individ. Den lägsta ambitionsnivån innebär endast en
enkel kursangivelse för strömmen av skadade.
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Det mest utvecklade systemet för omh ändertagande av ett skad eflöde återfann s hos den amerikanska krigsmak ten i Vietnam under d ~
tider då stridsverksamheten va r stor. A ven om inte alla detalj er i
utförandet alltid fungerade så fanns grundförutsättning arna fö
ett förfinat system med en aktiv styrning av varje skadad indivi 1
på grundval av hans medicinska tillstånd. Systemet gav också föru tsä~tningar för _en kontinuerlig uppföljning av och hänsynstagaPde ull de bwlogiska förändrin garna i tillståndet hos skadad e människor.
Hela k rigsområdet i Vietnam var indelat i fyra områden. Varj ~
område betjänades av en medicin sk gr upp. I dessa gr upper ingick e'l
stab, ett helikopterkompani för sjuktra nsporter och 3-4 ston
sjukhus. Le dn ingen av varje sjukvårdsgrupp utövades av en läkac
me~ en mindre stab till sitt förfoga nde. I denna .stab ingick särskil t
utbddad e fl yg läkare fö r trafikledning av sjuk tra nsporter i lufter.
sjukvå rdsgruppen disponerade sitt eget radionät med förbindels~
mell_an alla sjukhus och varje helikopter. Varje sjukhus redovisa ~
dagligen, eller på anmodan oftare, sin kapacitet och u nderhållss zkerhet. Staben visste kontinuerligt hur snabbt en patient kunde b i
opererad på respektive sjukhus, antalet fria vårdplatser, de olib
sjukhusens specialiteter, personalläge o s v. Varje h elikopter mec förde e? sjukvårdare vars uppgift var att ställa en enkel diagno .
Per rad;o I:1eddelades denna diagnos flygledningen. På grundval a
d~s.sa uppgifter och kuns_kaperna_ om sjukhusens aktuella arbetsl äg
d:n.gerade~ h~hkoptern t1ll det SJ ukhus som för varj e patients m cd1emska tillstand hade de bäst lämpade resurserna .
En annan form av styrning, som lämpar sig för militära förh å landen, är att tillämpa så kall ad "evacuation policy" eller tillåte 1
vårdtid.
Bestämd t illåten vårdtid kan beordras på o lik a nivåer i ett m il tärt system men naturligtvis också i civila katastrofer av mera
långdragen art. Ett militärområde kan bli ålagd en tillåten vårdti d,
exempelvis 30 dagar. Alla som skadas inom militärområdet och k a '1
förväntas t illfriskna inom en 30-dagarsperiod får sin definitiva b, handling inom området. Alla andra sändes så snart deras tillstån J
~ill åte r ut ur militärområdet till andra bakomliggande sjukvård mstanser. Denna uttransport skall ske direkt och så snart som mö l~gt. D et : nd'! sot~ kanohindra en omedelbar uttransport är att p~ 
tlentens tillstand mte tal transporten. Så snart patienten bli r tram 442

portabel skall han dock skickas bakåt. C :a 40 OJo av alla krigsskadade behandlas härigen om inom området vid denna längd på tillåten vårdtid.
Systemet är enkelt och innebär att man med en kort order deleo-erar det medicinska ansvaret för strömm en av de ska dade till d e
läkare, som först tar h and om dem. Varje skadad blir sålunda individu ellt bedömd och få r sin behandling därefter. En förutsättning är givetvis att den aktuella tillåtna vårdtiden är anpassad efter
tillgän gliga resurser i området och tillströmningen av skadade.
skulle skadetill strömningen bli stor kan tillåten v årdtid minskas
mot noll, varvid alla patienter, som är transportabla omedelbart
förs ut ur området.
Tillåten vårdtid kan också tillämpas på mindre enh eter än militärområden, t ex briga d ell er bataljon . På dessa fö rband måste dock vå rdtid erna i allmänhet bli ganska korta, vilket innebär att huvuddelen av de skadade transporteras bort från förbanden. Effekten av
denn;t medicinska styrning blir mest märkbar be t räffande sjuk a
som tillfriskna r snabbare än skadade personer.
Aven om man vid en civil katastrof inte har tillgängligt ett så
exklusivt system som den amerikanska krigsmaktens i Vietnam är
en enkel stabsmässig ledning ändå av vital betydelse. Bara genom
en enkel dirigering av strömmen av de skadade kan många liv sparas och risker för bestående invaliditet av sevärt minskas. För att
belysa de tta vill jag ta ett praktiskt exempel.
Ett expresståg mellan Basel och Köpenham n spårade i juli 1971
ur c: a 25 km norr om Basel. Expresståget välte och tågsättet blev
mer eller mindre ramponerat. 26 personer avled och 130 skadades.
Hjälpinsatsen var mycket snabb och omfattande. Inom en halvtimm e fanns på platsen ett stort antal räddningsmanskap, ett 15talläka re och 17 helikoptr<J.r för sjuktransporter. Där fanns också
ett stort antal ambulanser och andra fordon för sjuktransporter.
En ledningsorganisatio n upprättades snabbt, men i denna saknades
medicinsk expertis .
Inom en radie på 40 km från olycksplatsen fanns sju sjukhus,
vilka alla alarmerades på ett tidigt stadium. Två av dessa, un iversitetsklinikerna i Basel och Freibu r g hade stor kapacitet att omhänderta svårt skadade. På båda sjukhusen fanns minst fem operationslag tillgängliga och ett stort antal vårdplatser. Det närmaste sjukhuset, låg emellertid c:a 25 km från olycksplatsen. Detta sjukhus
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s:kna de i s~ort sett opera tionsm öjligh eter och
hade inte heller
nagon blodg ivarce ntraL
~uvud~elen av de skada de, 80 perso ner hamn
ade på det närma ~ t
be~agna_ SJuk~u~et med _de jämfö relsev is dåliga
resurs

erna. De stora
umv_ erslt:t skhmk erna. f1ek ba_ra ett tio-ta l skada
de och upple v
al~ ng nagon _ belastm~g. Helik optra rna utnyt
tjades endas t till e 1
brakd~l av sm kapacJt~t. .Ge~om myck et gynns
amma omstä ndig~eter mn~bar denna d1stnb ut10n av de skada
de inte några allva1hgare följde r för patien terna. Det står dock klart
för den som i
efterh and stude rar katas trofen att resurs erna bättre
kunde ha u tnyttja ts.
De: är naturl igtvis fresta nde att kritise ra när man
har hela fac i
Jag vill.. emell ertjd i detta samm anhan g bara peka
på vilken nytt~
en av lakarn a pa plats~n kunde ha gjort i lednin gsstab
en . Bara genom at~. var uonde m1nu~ ha konta kt med samtl
iga sjukh us ha de
denne .. lak~re o~edelbart -~nsett a. t t s~römmen a v
skada de gick p 1
etot ol a~nph gt satt med hansy n ull ullgän gliga resurs
er. Det ba d~
da vant en.k elt att ~änvisa till de sjukh us som
fortfa rande had ~
kvar kapac~tet. Häng enom kunde han försäk rat sig
om att de sk adade .:erkh gen skulle kunna bli effekt ivt omhä
ndert agna . So m
s~abslak~~e · hade h~.n kunna t göra vä.sen tligt
större nytta än geno 1
sttt ~. saker t utmar k ta - arbete direk t på skade
platse n.
H1tt1lls har bara stabsf unktio nens betyd else berör
ts avsee nde st _
ra okat astrof er el_l~r u~der kri?sf örhåll anden med
tillstr ömnin g a ,
~anga ska~ade. A
J betyd hgt mindr e spekt akulä ra
samm anhan '
ar emell~rtld lednm gen en väsen tlig faktor . Redan
om ett rior ]
s~ad~de mförs till ett va?lig t norma llasar
ett fordra s en fast orga msat_t_on ~ch e.? klar le~n~~-g fö:, att fördel a tillgän
gliga resurs er p .i
ett lampl ;gt satt. Det ar l att for en läkare att fastna
vid en elle ann~n s_vart skada d och härige nom undan
dra andra sitt kunna nde.
~aq~ SJu_khuschef måste därfö r i förväg
organ isera verks amhe ten
v1d sttt SJukhus. -~äkaren måste vara säker p å att givna
order utfö r ;
och att under_s:alld perso nal utnyt tjas effekt ivt.
Princ ipen är at t
den mest kvaltf 1cerad e läkare n skall befinn a sig på
en relati vt fi xe rad_ plats, som alla känne r till. Till honom skall
föras alla anlän d 1
~-auenter undan för undan så förbe redda att
läkare ns arbete under la::~~ på bästa möjlig a sätt. På denna plats
skall också läkare n h 1
11_10Jhghet att.. dokum ente:a sina fynd och bedöm
ninga r. Instru k twner skall latt kunna vidare befor dras till resten
av sjukv årdse n -

:en
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het en. Läkar en får härige nom en uppfa ttning om
inflöd et av skadade och kan konti nuerl igt ändra priori tering en t
ex till opera tion.
D etta princi piella system kan bygga s ut beroe nde
på sjukh usets
resurser. Läkar en 1har också här möjlig heter att i viss
mån ändra på
den medic inska kvalit en i den hände lse av tillflö det
av skada de skulle övers tiga tillgän gliga resurs er. Han kan t ex
i sin priori tering
till o perati on låta myck et svåra och tidskr ävand
e fall få en lägre
prioritet till förmå n för skada de som har en bättre
chans att överleva. Denn a kvalit etsför skjutn ing är dock endas
t accep tabel och
möjlig ·om man verkli gen styr situat ionen medv etet.
Alla erfare nhete r visar att den medic inska fackk unska
pen för att
bli riktig t effekt iv kräve r en stabsf unkti on som komp
lemen t. Trots
att detta borde vara allmä nt bekan t återsp eglas det
inte alltid vare
sig i det civila samhä llets katast rofbe redsk ap eller
i den militä ra organisa tionen . Samh ället borde satsa större resurs
er för att i varje
katast rofled ning som organ iseras tillför säkra sig
om en stabsl äkarfunkt ion som kan medd ela en aktiv medic insk styrni
ng av skada de. För detta krävs att läkare n har tillgån g till samba
nd och kontinuer ligt ges en klar bild av katast rofen . Läkar
en måste befinn a
sig på den plats där inform atione n samm anstäl ls
och inte endas t få
inform at ionen filtrer ad genom någon icke medic
inskt kunni g person . Tidgr änser na för att omhä ndert a skada de är
så snäva att några fö rdröjn ingar av sådan a skäl inte kan accep teras.
Detta kräve r emell ertid intres serade och specia linrik
tat utbild ade
läkare . Resur ser för denna utbild ning måste avsätt
as både i det civila samhä llet och den militä ra organ isatio nen.
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BENGT LACHMANN

Om ubåtar
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NATO inkl. Frankri ke

Chefen för pmjektavdel ningen v id Kockums Mekaniska Verkstads AB:s marinkontor , civilingenjör LACHM AN, analyserar i denna ar tikel en översikt över
ub!ttsbest!tndet i världen fr!tn 1950 och fram till 1973.
l n tressant är att konstatera, att U SS R /ör närvarande
har fler atomub!t tar än USA.
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En bedömning görs av ub!ttsvapnets framtid i olika
länder.
slutligen framläggs en hypotes om tänkbar utveckling av ub!ttssysteme n i de ub!ttsutveck lande länderna.
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Figur

Figur l visar antal ubåtar i Warszawa pakten, i Nato inkl Franlrike och i övriga världen. Efterhand som ubåtsflott orna byggs up
inom väst- och Östblocken minskar där antalet konventio nella ubTtar. I övriga världen är en stadig ökning av antalet konventio n el a
ubåtar fullt tydlig. Totala antalet ubåtar har under perioden ök t
från ca 770 år 1950 till ca 840 år 1973.
Figur 2 visar antalet ubåtar 1973 uppdelat på länder, där Kin ,s
tredjeplac ering kan noteras.

Figur 3 visar antal atomubåta r från starten 1954 ~il! nu l~?et 1973.
USA UK och Frankrike har till antalet en atomubat mer an USSR.
Förd~lningen mellan kärnvapen bestyckad e atomubåt~r och övri~a
behandlas inte i denna översikt. Trenden i anskaffnm gstakten ar
intressant - USA flackar ut, UK och Frankrike har kommit igång
men med låg takt, medan USSR accelerera r. Detta är ytterliga r~
intressant mot bakgrund en av de konventio nella ubåtsvapn en 1
dessa länder där USSR har en förkrossan de numerär överlägsen het. Kina h~r ännu inte kommit på papperet, men envisa rykten
gör gälll ande att en eller tre atomubåta r där är under byggnad.
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4

Världens ubåtsbestå nd 1950- 1973
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1950

Ubåtsvapn ets framtid i olika länder
USA har satsat på atomubåt ar och utrangera t de konventionell~ .
Man kommer att fortsätta denna utveckling i syfte a tt få tystar~
och mera svårupptä ckta atomubåta r. Man kommer sannolikt äve'l
att aktivt söka utveckla kustubåta r med okonventi onell t maskiner .
Mera om denna hypotes nedan i särskilt kapitel.
USSR har kvar sina konventio nella ubåtar i stort antal jäm sides med uppbyggn aden av atomubåts flottan. Man nybygger kon ventionell a ubåtar för export och sannolikt pågår en stilla utveck ling av den konventio nella ubåtstekn iken jämsides med insatsern 1
på atomubåts tekniken. Troligen letar man aktivt efter ett okonventionell t maskineri för att kunna ersätta de dieselelek triska ubåtarna.
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unde r lång tid stopp at utvec kling en på de konv
entio nella ubåta rna. Detta har bl a fått till följd att britti ska
expo rtubå tspro je \. t
nu har hämt ats från Västt yskla nd, vilke t knap
past kan vara Et t
glädj eämn e för RN.
Frank rike ägnar sina utvec kling sanst rängn ingar
till störs ta d ~
len åt atom ubåta r. Man uppr ätthåller dock den
konv entio nella t veckl ingen fast med långsam takt och möjli gen
för närva rand e m st
med inrik tning på expor tmark nade n. Ett bibeh
ållan de av det konventi onell a ubåts vapn et och sam tidig uppb yggn
ad av atom ubåt svapn et är sanno likt.
Sveri ge an ser sig av ekon omis ka skäl tving at
till en nedsk ärnir g
av ub åtsva pnet, trots att svens kt ubåts bygg ande
för närva rande ; r
billig ast i värld en, vilke t bl a jämfö rande prise
r på expo rtubå t: r
ger belägg för. En optim ering till opera tions områ
de och uppg ift( r
görs fortlö pand e. En riktig satsn ing görs på succe
ssiv nyutv eckli g
av ubåts syste met, en satsn ing som synes väl
motiv erad av såv t!
ekon omis ka som taktis ka och politiska skäl.
Aktiv a insats er gö s
för att utvec kla okon venti onell t mask ineri.
Norg e och Danm ark komm er att bibeh ålla och
förny a sina ubåt vapen . Det verka r sanno likt att man komm er
att låta utvec kla oc
bygga komm ande typer utanf ör resp land men
till egna krav och i
nära samv erkan med utvec klare n och lever antör en.
Japan komm er trolig en att bygga ut sitt ubåts
vapen med kor venti onell a ubåta r. Sann olikt letar man aktiv t
efter okon venti onel t
maskin eri. I sa mm anhan get kan noteras en
avise rad myck et stc r
insats på civil oceanologi och därm e d även på
under vatte nstek nil .
Västt yskla nd är genom avtal begrä nsade till
ubåta r på max c1
500 stand ardto n. Man h ar trots detta lycka ts
myck et bra att sälp
på expo rt en t yp på drygt 1000 stand ardto n.
En vidar e återu ppbygg nad av ubåts vapn et pågår . Fortl öpan de
utvec kling sker, va rvi d man även arbet ar aktiv t på okon venti onell
a mask inerie r.
Turk iet har övert agit ubåta r från USA och
däref ter köpt trå 1
Västy sklan d. Det uppg es finna s plane r på en
framt ida licensti ll verkn ing av konv entio nella ubåta r.
Italie ns senaste opera tiva typ är en inhem sk varia
nt av den lill r
västty ska ubåte n. Nyby ggna d av två stora ubå
t ar av egen utveck lad typ har avise rats, och anstr ängn ingar görs
för att intro duce r 1
denn a typ på expo rtma rknad en. Ett bibeh ålland
e av ubåts vapn et i
storle k är ·sann olikt.
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Utö ver ova nstå end e har Pol en,
Nor dko rea, Alb anie n och Bulgarien öve rtag it gam la ubå tar från
USS R sam t Tai wan öve rtag it frå
n
USA .
Nor daf rika och Mel lanö ster n,
för utom Egy pten och Isra el, ha
r
hitt ills inte ska ffat ubå tar. I
vissa av länd ern a kan doc k en
utvec klin g i ana logi med Syd ame rika
s kom ma.
Ubå tsti llve rka nde länd er
De ubå tstil lver kan de länd ern a
har här rang ord nats efte r en sub
·
jekt iv upp fatt nin g av ubå tarn as
inbö rdes kva lite t.
Ato mu båt ar
Kon ven tion ella ubå tar
Lic ens tillv erka re
A vise rade lice nsti llve rkar e

USA . USS R. UK . Fra nkr ike .
Eve ntu ellt Kin a.
Sverige. Väs ttys klan d. Fra nkr ike
.
USS R. Hol land . Ital ien. Jap an.
UK . Jug osla vien .
Kin a. Spa nien .
Ind ien. Tur kiet . Syd afri ka.

Utv eck ling ~v ubå tssy stem . En
hyp otes .
Det finn s för när var and e inte
någ on atom ubå tsty p som inte kan
spåras.
Den atom driv na kär nva pen ubå
ten mås te utve ckla s att röra si
g
på stör re dju p och vid are mås te
rob otar na ges läng re räck vid d
och
sam tidi gt stör re prec isio n. All t
dett a inn ebä r stör re enh etsk ostn
ad
som på inte t sätt är mar gine ll
och den öns kad e stör re spri dni
nge n
med för des suto m fler enh eter .
Den atom driv na jakt ubå ten är
bull rand e. My cke t stor a kos tnader har lagt s ner och läggs ner
på att få den tyst are, men hitt
ills
tyck s pro blemet inte var a löst.
Ave n för sup erm akte rna får dess
a kos tnad er avs evä rda pro por tion er, vilk et gör det trol igt att
and ra lösn inga r söks.
En ava nce rad kus tub åt som kom
plem ent för ege t förs var kan
var a en lösn ing . Den na typ är
en "lit en ubå t" på om krin g 100
0
150 0 ton med luft obe roe nde mas
kine ri, icke röja nde vap ens yste
m,
dvs passiva info rma tion sorg an
och med mål sök and e torp ede r
sam t
fram föra llt ·tys t och med lite n
aku stis k mål yta. Des suto m har
den
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ATOMDRIV EN "TYST" ATTACKUBAT (SSN 685)

Besättning

*

~~~~~~~~~ 1

Pris ca 850 Mkr

107 man

AVANCERAD KUSTUBAT

Besättning

18m on

Pris ca 90 M kr

Figu r 4
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Figu r 6 vtsa r ett myc ket före nkla
t takt iskt räkn eexe mpel avseen de ubå tsjak t vid förs vars linje .
En linje atom driv na jakt ubå tar
jäm förs med n gång er flera avan cera
de kust ubå tar. Hal va avst åndet mel lan egna atom ubå tar anta s
vara lika med en viss tran spor tsträ cka vid max ima l fart plus max
ima la skju tavs tånd et. Den främ man de ubå ten anta s upp täck as förs
t då dess avst ånd till förs vars linje n är lika med ova n näm nda halv
a avst ånde t mell an egna atom ubå tar. Den främ man de ubåt ens fart
anta s vara lika med den egna
atom ubå tens fart. På mot svar and e
sätt anta s halv a avst ånde t mel lan kus tub åtar na vara lika med en
viss tran spor tsträ cka men vid
max ima l tran spo rtfa rt plus max ima
la skju tavs tånd et. Kus tubå tarnas max ima la tran spor tfar t anta s
vara en tred jede l av atom ubå tarn as, säg 10 resp 30 kno p. Ova n
ståe nde sam band , vilk a även visas i bild 5, ger som resu ltat, att
1 st atom ubå t är ekvi vale nt med
mel lan 1 och 6 st kust ubå tar bero
ende på det max ima la skju tavstån det. Man kan även ta med fakt
orer såso m att 30 kno p gene rerar hyd rady nam iskt bull er som är
röja nde och dess utom stör de
egna info rma tion sme d len, med an
10 kno p kan anses vara en tyst
fart, där info rma tion fort löpa nde
erhå lls, vida re att atom ubå ten
har en jäm före lsev is myc ket stör re
akus tisk mål yta och ytte rliga re
att den främ man de ubå ten upp täck
s tidig are om en täta re linje
kust ubå tar span ar. Räk nas dessa fakt
orer in blir 1 st atom ubå t ekviva lent med hög st 4
5 kust ubå tar. En besp arin g av halv
a system kost nad en kan således göra s i dett
a takt iska fal l.
Man kan med dessa och likn ande
reso nem ang se ett mön ster i
den avan cera de ubåt sutv eckl inge n.
Det ta mön ster kan illus trera s
med figu r 5 avseende mar iner med
atom driv na ubåt ar.
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Mön stre t har appl icer ats till aktu
ella länd er
en giss ning om tids prog ram met har
gjor ts.
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Arsberättelse för år 1972
ning".

ämnet "Underhålls tjänst och förvalt-

Föredragand e har med stöd av sällskapets stadgar § 8 mom 2
valt att behandla endast en del a v vetenskapsg renen, nämligen de
tendenser inom förvaltnings organisation sområdet som kan skönjas
i den pågående omorganisa tionen främst på lägre regionalllok al
nivå inom krigsmakten och den påverkan föreslagna organisation sändringar synes ha rönt från det planerings- och ekonomisys tem
som införts i försvaret fr o m 1 juli 1972. Särskilt intresse har därvid ägnats dels den förvaltnings styrning som utövas av FMV, dels
dennas påverkan på krigsmakten s - enkannerlig en marinens förvaltnings organisati on och förvaltnings personaL

BAKGRUN D
Förvaltning en inom krigsmakten är till sitt innehåll en stödfunktion till den operativa och förbandspro ducerande (utbildande)
verksamhet som är huvuduppgi ften. Dess roll är framförallt att skapa och vidmakthåll a resurser för de egentliga stridsuppgif terna.
Detta har i sin tur medfört att förvaltnings tjänstens organisation varit starkt beroende av den allmänna militära organisationen. De senaste årens stora omvälvning ar på det organisatori ska
området på framförallt central och regional nivå har därför haft
starka återverknin gar på förvaltnings organisation en. På speciellt
cent r al nivå har emellertid stora organisation sförändring ar förekommit som främst initierats av strävan att rationalisera den centrala förvaltnings ledningen varvid kopplingen med operativ verksamhet/ förbandspro duktion inte bedömts ha samma avgörande betydelse som är fallet på regionalllok al nivå.
1.

--

Figur 7
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Krigsmaktens förvaltningsstyrning - tendens er och påverkan på den manna organisationen
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Förval~ning~verksamhete? ~ar emellertid inte endast påverkats
a_; or~~ms_atonsk~. nyhete~ 1 tiden. Datorteknik en har skapat ökade

f~r~tsattmngar for deta!Je~ade och flexibla planerings- och upp~olJmngssystem, vilket tagit s1g uttryck i det fr 0 m 1972.07.01
mförda _försvarets planerings- och ekonomisys tem (FPE). Grundtanken I detta har främst vari t att underlätta och decentralise ra
ekonomisk planering samt att medge framtagande av statistiskt
u_~d~:-Iag som 1 sm tur kan ge i_ncitament till rationaliseri ngar och
forb~ttnngar av verksamhete n, 1 synnerhet på förvaltnings området.
Det ar doock stalit ut?m al_lt tvivel att FPE också h2.ft betydande inv_~rkan pa_ de orgamsaton ska undersöknin gar som f n pågår inom
forsvaret mo:n alla försvarsgren ar - till stor del föranledda av
den kostnadspk t som är resultatet av försvarets krympande resurser_- o_ch ~om. beträffande marinen främst bedrivits vid försvarets
ra twnahsenng smsti tu t (FRI).

2.

FORSVAR ETs PLANERIN Gs- OCH EKONOMI SYSTEM
(FPE)

2.1 FPE grundprinci per
.. Försvar_ets p_lanerings- och ekonomisys tem har som nämnts tilllampars VId kngs~ukten sedan 1972.07.01 och torde vara känt i sina huvuddr~_g. VIssa grundprinci per bör emellertid rekapitulera s
so~ grund for den fortsatta framställnin gen. Grunderna är beskrivna 1_SO~ 1969:25 ("Röda boken") samt i de två av OB utgivn a
pubhkat~onerna Sam FPE och Anv FPE (riktande sig t ill central
resp reg~onal/lokal_ nivå) och innebär i ston sett fö ljande.
Regenng och nksdag formulerar det övergripan de målet fö r
kngsmakte~s v~rksamhet, näm ligen produktion av krigsförband
sa~t pl ~nlaggnmg m m av v~rk~amheten vid mobilisering och i
lu;g. Kngsmakten _s f~edsorganisatwn är medlet för att uppnå slutmale_t. Fre~sorgamsanonens olika myndighete r - med sina delmål
- bidrar till att uppnå slutmålet.
o Två av huvudbegre ppen i FPE är program och produktions omr:den. Program är_ enligt definitionen "sammanfat tande benämnin g
P~ verksaomhete.~ mo~ ett bestämt avgränsning sbart resursavväg nmgsomrad~. For vaqe program skall kvalitativa och kvantitativa
mål kunna uppställas, resursbehov et avgränsas och måluppfylle lse n
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kunna kontrolleras ". De fem s k huvudprogr ammen (Hpg) inom
krigsmakten består i princip av förs varsgrenarn a (Hpg 1-3) samt
dessutom centrala och regionala myndighete r.
För varje huvudprogr am finns en eller flera programmyn digheter, t e försvarsgren schef, som har ansvaret för planering, anslagsframställnin gar och resursfördel ning inom programme t.
Fredsorgani sationens verksamhet är efter sin karaktär indelad
i prod uktionsomr åden vilket närmast är en funktionell indelning
av verksam heten. De fyra befintliga hu v udproduktio nsområdena
(Hpo) benämns Ledning och förbands ve rksamhet, Materielans kaffning, Anskaffning av anläggninga r samt Forskning och utveckling.
För varje Hpo finns en eller flera produktions myndighete r som
det främst åligger att sv ara för resursutnytt jandet inom Hpo samt
lämna programmy nd ighet underlag för plan ering och anslagsfram ställningar. Systemet med program och produktions områden är så
avvägt att områdena "korsar" varandra. Den totala verksamhete n
kan så ledes genomlysas antingen från program- eller från produktionssyn punk t.
In om ramen för den totala verksamhet en finns emellertid funktioner eller aktiviteter med ett gemensamt syfte eller som berör
flera huvudprogr am eller huvudprodu ktionsområ den . För dessa
funktioner m m har begreppet fack tillskapats.
Fack är enligt definitionen "ett verksamhet som råde som berör
flera program eller produktions områden och som kräver en speciell kompetens och/ eller produktions teknik och som av rationella
skäl bör kunna överblickas samlat". Fackmyndig het är central
m yndighet som ansvarar för att verksamhete n inom ett fack bed rivs rationellt inom ramen för instruktione r, direktiv och anvisningar från Kungl Maj:t, OBsamt program- och produktions myndigheter. Fackmyndig heter utövar sin styrning genom att utfärda
föreskrifter och rekommend ationer, fastställa normer etc för verksamheten och tillser därvid särskilt att verksamhets stä llena (d v s
för band och motsvarand e myndighete r) får sådant underlag att
produktione n kan bedrivas på mest ändamålsenl iga sätt. Fackmyndigheten kontrollerar att meddelade föreskrifter och normer efterlevs och granskar kostnadsutv ecklingen. Fackmyndig het lämnar
produktions myndighet förslag till förbättringa r i verksamhet en
(rationaliser ingar), bl a sådana som kräver beslut om ändrad resursfördelning.
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Som fr amgår av beskrivnin gen ovan utgör fack en ytterligare
dimension i anslutning till den tvådimens ionella indelninge n i program och produktio nsområde n. Sambande t mellan program, produktionso mråden och fack kan därför lämpligen illustreras på de t
sätt som framgår av bild l.
På grundval av de kriterier som ställts upp beträffand e fackverksamheten finns f n ett antal fack fastställda .
De under första FPE-åren fastställda facken (fackmynd ighet anges tillika) är följande

e personalv ård (C Fst/PV)
e upplysnin gsverksam het (OB)
e hälso- och sjukvård (SjvS)
e förrådsve rksamhet (FMV)
8
0

O

e
O

e
O

e

d:o betr sjukvårdsm ateriel och läkemedel (SjvS)
verkstads drift (FMV)
förplägnad (FMV)
materielun derhåll (FMV)
d :o betr sjukvårdsm ateriel (SjvS)
datamaski ndrift (FCF)
fastighets förvaltnin g (FortF)
rationalise ringsverks amhet (FRI)

Inom FMV handläggs frågor inom resp fack dels vid ifrågavara nde funktionel la enheter, d v s förrådsavd elningen, verkstadsa vdelningen och livsmedels byrån, dels - när det gäller materielun derhåll- vid resp försvarsgr ensvisa huvudavd elning (t v även intendenturmat erielförva ltningen) . Med undantag för datamaski ndri ft
och rat ionaliserin g finns i nuläget företrädar e för samtliga ova n
angivna verksamh eter vid regionala/ loka la myndighe ter även om
de i många fall inte har någon framträda nde ställning i ett organisationssc hema. Förplägna d är exvis i nuläget en deluppgift fö r
företrädar en för intendent urtjänsten . Å andra sidan ger en granskning av fredsorgan isationen vid handen att flera funktione r i stabsoch förvaltnin gsorganisa tionen inte motsvaras av något fack, ehuru
kriterier enligt definition en för fack kan anses föreligga. Hit hör
bl a på stabssidan personaltj änst, utbildning och mob- och krigsplanläggn ing och på förvaltnin g ssidan kassatjäns t, transporte r, inköpsverks amhet, drivmedelstjänst och expedition stjänst i den m ån
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de sistnämnd a inte kan inordnas i facket materielun derhåll vi~ket
för efaller tveksamt. Skälet ti ll att ifrågavara nde verksamh eter mte
givits fackstatus torde vara att program- och produktio nsindelnin gen t e när det gäller personal och utbildning har en så stark stJ:'reffekt att någon "inblandn ing" av en tredje part - fackm!nd ighet - inte är lämplig. I vissa fall torde tveksamh et h.a ra ~ t om
verksamh eten är så omfattand e att övervakni ng av ratiOnallte ten
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som är fackets ide - skulle kunna g<·
form av ökad effektiv itet och produkt ivitet.

f~ån en. utgån_gspunkt nagra vmster

1

Jämförelse med tidigare förvaltningsplanering
En analys _av :f~ i FPE-sy stemet knäsatta princip erna i jämför·
else med de nktlmJe r som _a~_ges i ~örvaltningsregiemente för krigs
makten (FRK) med FCF tdla~1pnu~gsanvisningar (Anv FRK) är in tressant och ger bl a anledm ng nll följande reflekti oner. Ehu n
grundta nken i förvaltn ingsver ksamhe ten - framtag ande och disp~nerande av resurser - alltjämt är oföränd rad används en helt
olikarta d ten:nin~logi när det gäller ledning av förvaltn ingsver k
·· d
sambete n enhgt aldre ochl nyare modell. Det i FRK 3 § anvan
d
"f..
l
t
motu tryc \:et . orutseen e, P. anmässi ghet och god hushåll ning"
svaras_ en~Igt_ ny~re termmo logi exvis av "resursf ördelni ng" inves,:e~~ngsmnktnmg", o"ration ellt utnyttja nde av tillgängliga r~sur
ser . , ana_lys av upp1ud da resultat " etc. In till dess en ny termino logi vunmt burskap ter sig de nya uttryck en ofta förvirra nde fö r
d_en verkstäl_lande fö:valtn ingsper sonalen och kan vara anledni ng
till de negativ a reaktiOner gentemo t FPE som ibland har iakttagi ts
En annan olikhet mellan FRK och FPE bestämm elser är myndig hetsbeg reppet ... K~pplingen mellan FRK förvaltn ingsmy ndighet er
d v s regiona.la och lokala) och FPE·.s pro _
(central a och ovnga,
.
en
gr~~-, pro d u l\:tl:ons- och fackmy ndighet er är inte klar vilket är
til
central
från
heter
befogen
av
g
aliserin
decentr
v~d
a
bl
et
sva:Igh
regwna l/lokal_mvå. En möjligh et att lösa dessa svårigh eter kan vara att- om mte FRK omarb etas- utforma Anv FRK så att sa mbandet mellan FRK och FPE blir entydig t.

2.2

2.3

Fackstyrning

__Yerksamhete~ vid de centrala förvaltn ingsmy ndighet erna

proav
del
ande
överväg
fram~t FMV, SJvS och ~ortF - utgörs till
anskaff n:ng av förnöde nheter resp anläggning~r fö 1
du_ktwn kngs:na~_tens beho~, VIIke~ geno~förs på central nivå. En viktif
urpgif_t ar emeller tid ocksa styrmn g av förvaltn ingsver ksamhe ter
pa regw~al och lokal nivå och det är främst härvid som fackans v a
ret har sm -betydelse. För FMV del medger de fyra facken förråd s
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verksam het, verksta dsdrift, förpläg nad och materie lunderh åll att
förvaltn ingsver ksamhe ten på regiona l och lokal nivå kan styras
på ungefär samma sätt som tidigare med den skillnad en att resurserna ställs till förfoga nde av program /produk tionsmy ndighet en.
Det gäller sålunda för företräd are för facken att till dessa myndig heter "sälja" de ideer om ökad rational itet m m som genom lämpliga invester ingar kan ge framtid a vinster. FPE-sy stemet förutsä tter
också viss självver ksamhe t och initiativ hos förvaltn ingsper sonalen
för att åstadko mma förbättr ingar och ökad service gentem ot utbildning m m inom den egna myndig heten, allt enligt av fackmyndig het utfärda d e riktlinje r och normer . Genom datorte knikens utvecklin g ges möjligh et för den centrala fackmy ndighet en
att följa upp r esu ltatet av vidtagn a åtgärde r.
Aven om de teoretis ka förutsä ttninga rna för facksty rning sålunda ter sig relativt betrygg ande befinne r sig den praktisk a tilllämpnin gen av fackprin cipen fortfara nde i sin linda. Inom försvars departementet pågår särskild verksam het inom ledning sgruppe n
för fortsatt utveckl ing av försvare ts planerin gs- och program budgetsyste m - PPBG - för att närmar e klarlägg a fackens roll i förvaltning sstyrnin gen. I Sam och Anv FPE saknas i allmänh et föreskrift er avseende fackens roll i planerin gen. Gälland e kostnad sredovisn ingssyst em, det s k system m/70-S, tar ännu inte i någon
större utsträck ning hän..;yn till fackens krav. De till program myndigheter nas budgetd irektiv fogade fackanv isningar na är inte i någon
större utsträck ning samord nade.
Inom FMV - som har fackans var för fyr a fack- har avsakna den av centrala direktiv varit särskilt kännba r och ett samord ningsar bete (arbetsg ruppen Ag Fack) pågår därför för att ensa de
fyra facken förrådsv erksamh et, verksta dsdrift, förpläg nad och materielun derhåll. Materie lverket avser att våren 1973 fastställ da
fackbeskrivningar för de fyra facken till grund för den fortsatt a
fackver ksamhe ten. För marinen har i TKG 504: 710208 utgivits
en proviso risk fackbes krivnin g för materie lunderh åll som emeller tid inte följer de i Ag Fack knäsatt a samord ningspr incipern a.
Fackens tillkom st medför en annan uppdeln ing av förvaltn ingsverksam heten än den tidigare , d v s i förvaltn ingsgre nar; vid marinen vapente knisk och skeppst eknisk förvaltn ing, intendenturförv altning, sjukvår dsförva ltning, byggnad s- (fortifik ations-) förvaltning etc, vilken främst hänförd e sig till de olika materie lsla5
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gen . Förvaltn ingsgren sindelnin gen har hittills varit starkt styrand
när det gäller organisa tio nen, även om på senare tid vissa in teg re r ingss trävande n gjort sig märkba ra, t e sammans lagninge n av d ··
vapentek niska och skeppste kni ska organisa tionsenh eterna vid ör
logsvarv en till en teknisk för valtnin g vid örlogsba serna. Det finn
skäl att anta att - även om förvaltni ngsgrena r na kommer att fin
n as kva r - fackind eln ingen på liknande sätt kommer att påverk:
organisa tionen vilket utveckla s n~irmare nedan.
En av svå righ eterna när det gäller att klarlägga fackens inneh åll är att dra tydliga gränser mellan facken. Som exempel på dy lik a diffusa gränsdra gningar k an nämnas förrådsv erksamh et
förp lägnad (förråd i anslutnin g till matinrät tningar), förrådsv erk samhet - materiel underhål l (vård i förråd), materiel underhål l verkstad sdrift (repara tioner). Ett ytterliga re gränsd ragnings problem finns i det faktum att facken förråd sverksam het och materiel underhål l är uppdelad e på vardera två fackm yn dighe ter (FMV oclSjvS) medan fackmyn dighet t v saknas för förrådsv erksamh et och
materiel underh åll avseende fortifika torisk materiel.
En illustrati on till hur gränsdr agningsf rågan mellan förråd sverksamhet och materiel underhål l påverkar verksam heten i regional;
lokal nivå återfinns i bild 2. I ett förråd där hanterjn gen av fö rnödenhe terna är huvu dsaken styrs verksam heten väsentlig en av
förrådsfa cket medan i ett annat förråd där materiel underhål let ~ir
dominer ande materiel underhållet har samma roll. Personal en i för rådet (motsv) skall givetvis inte behöva överväga om deras verksamhet styrs av det ena ell er andra facket; dess arbetsor dning ocb
personal instrukti oner har utformat s med hänsyn till krav som fa cken ställer men som av arbetsled ningen sammans tälls tili en helhe t
Fackens krav skall redan på ett tidigare stadium ha möjliggj ort att
personal, inrednin g och lokaler är anpassad e till förrådsd rift resp
underhål lsverksa mhet, att personal en är lämpligt utbildad och sam man satt och att hanterin gs- och vårdutru stning ;1r mo-d ern och
funktion sdu glig etc.

V (fackmyndighet)
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e
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Bild 2.

3. PÅGÅE NDE OCH UNDER ÄR 1972 AVSLUTADE UTREDNIN GAR BERöR ANDE FöR V AL TNINGO RGANIS ATIONEN
De senaste åren karakteri seras av utomord entligt stora o~vä lv
ningar inom krigsmak tens organisa tion, framföra llt förvaltnm gsor-
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ganisati onen. Bakgru nden härtill har relatera ts i avsnitte t l ovan
Genom den stora tyngd som besparin gskrave t har erfordra s ound gänglig en en billigare organis ation - och då framför allt billigart
stödfun ktioner - för att i möjlig mån bibehåll a krigsma ktens mobiliseringsmässiga och operativ a styrka. Detta förutsä tter att ett
intensif ierat sökande efter nya besparin gsmöjli gheter på såväl ko n
som lång sikt komme r till stånd. Som underla g för detta arbete
krävs en långsikt ssyn på fredsorg anisatio nens utveckl ing. Det är
därför betydel sefullt att de fredsorg anisator iska frågorn a ägnas stor
uppmär ksamhe t vid perspek tivplane ringen.
Av vissa av de pågåend e rational iserings projekte n - som överv~kas av försvare ts rational iserings institut i egenska p av fackmy n dighet - kan förvänt ade resultat betr persona lreduce ringar anges.
A v dessa berör främst följande förvaltn ingsorg anisa tioner inom
FMV kompet ensomr åde.
Omorga nisation av FMV
Projekt OLLI (utredn ingen rörande uppgift er, organis ation
m m för lägre regiona la och lokala myndig heter) arme- och
marinde len.
Fortifik ations- och byggna dsförva ltningen
Reservd elsförsö rjningss ystem
System för redovis ning av befintlig a förnöde nheter
Inrättan de av teleserv icebaser

•
•

•

e
•

e

Ut~v_er. dessa projekt pågår ett antal undersö kningar för vilka

kvanuh enngar av de möjliga persona lreduce ringar ännu inte kunnat göras. De viktigas te av dessa är följande (med ovan angiven
avgräns ning)

•
•
•o
o

•
•
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Militära tjänsteå ldersutr edninge n (MTU)
Marinen s befälsut redning (MBU)
Försvar ets fredsorg anisatio nsutred ning (FFU)
Materie lanskaf fningsu tredning ens delbetä nkande 2 (UMA/ II)
OB översyn av krigs- och fredsorg anisatio n för underhå llstjänst och förnöde nhetsfö rvaltnin g (Ag UH)
Projekt OLLI, flygvap end elen sa mt ytterlig are samord ning
mellan marinen s enheter
Oversy n över publika tionstjä nsten

Resulta tet av pågåend e utredni ngar kan förvänt as medför a _såväl rational iseringa r som sänknin g a": am?itio nsnivån . inom v1s~a
verksam hetsomr åden. I de officiella d1reknv en antyds mte att nagon ny syn på förvaltn ingsorg anisatio nen,. be_roende på nya ~tyr
och planerin gsprinc iper, föreligg er. De v~ktl?aste orgamsatl~n~.
princip erna är bl a en f_örenkling a':' org~msatwnsstru~.t~ren ~aval
för staber och förvaltm ngar, en mmskn mg av bl a for valtmng sorganis ationen i regiona l och lokal instans och en. reducen ng a_v
antalet beslutsn ivåer. I samban d med de genomg npande or_ganlsationsf örändri ngar som i många fall förutsät ts har emeller tid __de
nya tankarn a beträffa nde förvaltnin~sstyrningen i -~ög grad praglat förslage n till ny förvaltn ing sorgamsa twn. Framfo rallt torde det..
.
.
ta gälla armens förband .
Som ovan framgår är FMV berört av flera utredr:m gar, t~!l vasentlig del i huvuds ak i sin egenska p :v fackmyn~1gh_et . -~or att
möjligg öra ett enhetlig t uppträd ande fran _verkets s~da _1 framst de
frågor som berör regiona l/lokal förvaltm ngsorga msatwn har . en
särskild samord ningsad ministr ation tillskal?ats ~m~er ~en. ledmr:g
som utövas av försvars staben/f örsvare ts ratwnah senngsm stltut, vrlken framgår av bild 3.
Utöver de generell a organis ationsu tredning ar som angi:'its o_van
bedrivs inom FMV internt vissa utredni ngar med organ1s atonska
konsekv enser även på regiona l/lokal nivå. Till dessa hör

••
•

Central förrådsl edning (projek t 41)
Regiona l och lokal förråds verksam het (projek t 42)
Regiona l verksta dsledni ng (projek t 972)

Flera av de organis atoriska utredni ngar som pågår har även k?nsekvens er beträffa nde förvaltn ingsper sonalen , dess samman sattDing, utbildn ing och kårtillh örighet . För dessa frågor b_edrivs emellertid vissa separata utredni ngar utöver dem som bednvs exempe lvis i MTU och MBU. Dessa är

e 1968 års persona lkatego riutredn ing (PKU
e Krigsm aktens förvaltn ingsutb ildning sutredn ing (KFU)
I det följande relatera s innebör den av de förslag som föreligg er
beträffa nde förvaltn ingsorg anisatio n och - persona l - direkt el467
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Projekt et omfatta r utredni ng av förutsät tninga rna för och genomför ande av rationa lisering ar i lägre regiona l och lokal instans i
fred bl a genom att minska :tntalet mob- och för va ltn ingsmyn digheter. Projekt et som omfa ttar samtliga förs v :tr sgr enar samman hålls
av on.
Förslag till omorga nisation i en första etapp föreligg er och beräknas kunna genomf öras med början 1973.07 .01. Förslag till en
etapp 2 som avser ytterlig are samord ning mellan mar inens enheter, främst i Karlskr ona och Götebo rg, bör kunna föreligg a hösten
1973. Genom förande t samordn :ts med etapp l. Ytterlig are en etapp
planeras.

FMV .

örlogsb aserna
Chefen för marinen hemställ de 197 1 att insti tute t måtte u tföra
en översyn av örlogsb asernas organis ation med syfte att anpassa
denna till aktuella arbetsu ppgifter . Han anförd e därvid att en total översyn inte erfordra des eftersom o rganisat ionen 1966 anpassats till den högre r egion ala ledning sorgani sationen . Vissa anpassningså tgärder k unde dock bli aktuella med anledni ng av OB utredning om lägre regiona l led ningsor ganisa t ion.
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4.1

MA~INENS FÖR VAL TNING SORGA NISA TION
ProJekt OLLI

Marinen s förvaltn _ingsorg anisatio n utreds främ st
. ~nom projek t
if
OLLI, d v s utrednm g rörande u
d. phpg ter, orgamsa tJo n m m fö r
lägre regiona la och lok l
'd·
d
a a myn rg eter men har
re an tr rgare
•
f o
ak tualisera ts genom framst "ll .
nll FRI avseend e
medver kan i översyn av o a :lln~ar ran CM m
rganrsat ronen av dessa yndighe ter.
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FRI framlad e sin rapport 1972.
Fri undersö kningar gav inte vid handen att en förändr ing av
örlogsb asernas organis ationsst ruktur i vad avser direkt underst ällda
chefen skulle medför a några organ isatorisk a vinster. FRI förslag
till o rganisat io n överens stämde i allt väsentli gt med 1966 års organisation . Föreslag en organisa tionsstr uktur återfinn s i bild 4.
Av bilden framgår att ö rlogsbas ernas förva ltningso rganisa tion
tar hänsyn dels till förvaltn ingsgre nsi ndelnin gen, dels fackind elningen. Fackind elade organis ationsen heter är verksta ds- och förrådsavd elningar na. Ekipage avdelni ngen omhänd erhar en med facken besläkta d verks amhet - transpo rtverks amhet - som dock
inte utgö r ett eget fack. En skillnad gentem ot kustarti lleriförs varens (och även armens) föreslag na organis ation är att förrådsa vdelning en är direkt und erställd örlogsb aschefe n och sålunda likställd med bl a den tekniska förvaltn ingen . Vid kustarti lleriförs varen och armens förband ingår förråds enheten i den tekniska förvaltningens motsvar igh et m ateriele nheten . Facket materie lunder-
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Ör l oqsbascrna

Str L<< turol~ac:.n i s~ t i on

förvaltn ingsorg anisatio nen . FRI fram lade. sin rapport över u.~red
ningen 1972. Den är fn föremål för remtss. Det framlag da fo rslao-et innebär samman fattning svis fö lj ande
t>

•
•

•
Bild 4.

Staben organiseras på tre sektion er oc h en stabsav delning jämte enhet för planerin g och budget
Tyg-, fartygs- och intendenturav~elninga~na samman slås til~ en
materie lenhet omfatta nde planenn gssektw n, kontrol l sektton ,
teknisk sektion, fartygs- och skeppst eknisk sektion (vid SK),
intende ntursek tion och förråds ektion.
Det adminis trativa arbetet i fråga om anställn ing och entledigande av personal, inköp och försäljn ing h ar ?verf.ör ts fr ån
respekti ve förva ltning till nuvaran de kassaav de lmn g v tlken omdöpts till kam eral avde lning.

Kustart illeriför svarens struktu rella utformn ing med anledni ng av
förslage t framgår av bild 5.
iS?t: f~·i 11 1r;;'i ·föt::. l.' 2i"C:l

håll företräd s av de förvaltn ingsgre nsindela de enheter na, d v s när
det gäller FMV kompet ensomr åde teknisk a förvaltn ingen och intendent urförva ltningen . Den teknisk a förvaltn ingen är indelad i
sektione r, som - utöver en planerin gssektio n - företräd er dels
vapente knisk, dels skeppst eknisk förvaltn ing.
Chefen för marinen har i septemb er 1972 m ed eget yttrand e
översän t FRI förslag via OB till Kungl Maj :t och härvid godtagi t
den föreslag na struktur organis ationen . Ett särskilt problem som
ännu ej lösts utgör kraven p å den förvaltn ingsl edande persona len,
vars kårtillh örighet m m kan bli beroend e av de lösning ar i förvaltning sperson ellt hänseen de som kan bli resultat et av verksam heten i PK U och KFU.
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4.3

Kustart illeriför svaren

På framstä llning av CM 1970 har FRI genomf ört en översyn av
kustarti lleriförs varens organisa tio n . Utredni ngen h ar innebur it en
utvidgn ing av ett tidigare utredni ngsproj ekt avseende kustarti lleriförsvare ns förnöde nhetsfö rvaltnin g och be rör till väsentli g del
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En annan n yh et i förslaget v ar också att fo- funkti onerna vid
fo 46/SK sk ulle överfö ras t ill fo 44 varigenom den territoriella
verksamh et en delvis ut går. Motsvarande ändring vid fo 15/BK och
fo 32/ 31 /Gbk föreslogs dock ej. Denna prob lematik förutsattes
k larläggas vid ar me ns motsvarande organisationsutredn ingar.
En granskning av förva ltningsorganisatione n ger vid handen att
den för valtningsverksamhe t som ingår i FMV kompetensområde
integreras inom den n yttillkomna materielenheten . Av indelningen i ma terielenh eten fr amgår också att förvalt n ingsgrensföreträdarna bib eh ållits samtidigt som förrådsfacket hänförts till en särskild organisationsenhet. Materielenheten fö reträder i sin helhet
facket materielunder håll medan förplägnadsfacket representeras av
intendentu rsektionen. För verkstadsdrift fi nnes en särski ld organ isationsenhe t av frä mst v erkställande art. I likhet med förs laget betr
örlogsb as erna har or ganisationsförslage t av CM tillställts O B med
godtagand et av d en struk tu rella organ isation en . Aven här återstår
lösandet av vissa k ompet ensp robl em betr förva ltningsperson alen.

5.
5.1

FÖR VAL TNINGSOR G ANISA TIONEN INO M ÖVRIGA
FÖRSV ARSGRENAR
Projektet OLU

Aven arm ens och fl ygvapnets förv altningsorganisation på lägre
regional/lokal nivå u treds inom p rojektet OLLI. Genom den samordning som bedrivit s bl a av FRI och FMV är de organisatoriska
lösningarna r elativt likartade . En jämförelse med m ari nen ger v id
handen att överensstämmelsen är stö rst när det gäller k ustartilleriförsvaren medan örlogsbaserna - där en integrerad organisation
infördes redan 1966 - avviker något från det gängse organisatio nsmönstret.

5.2

5.3

Flygvapnet

En översyn av organisationen vid flygvapnets flo ttiljer och sektorflottiljer pågår. Förslag bör kunna framläggas fr o m hösten
1973 och genomföras med början 1974.07.01.
N ågot förslag till fö rvaltn in gsorganisation inom flygvapnets fö rband föreligger ännu ej. Det alternativ som närmast diskuterats ansluter närmast till den strukturorganisatio n som angivits för armen
och k ustartilleriet, dock med beaktande av att den tekniska tjäns tens avsevärt stör re tyngd vid flygförb anden än vid i varje fall
armen.
'

Armen

Förslag till om organisation en ligt de två förs ta etapperna före ligger. Förslaget innebär att fo-.staber och förban d samordnas inom
vissa förs varsområden enligt en fastställd tidsplan in till 197 4.07 .O1.
En tredje etap p - omfattande resterande fö rsvarsområden
skall före ligg; hösten 197 4.
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Enli gt föreli ggande förslag till samordning av fo-staber och förband inom armen hänföras dessa med hän syn till uppgifter för ledning av den territoriella verksamheten, mobilisering och utbildning till fyra olika organisationstyper varav typ A innebär en fu llständig integrering av fo -förbandsfunktione rna . Typ A omfattar
förba nd som har ansvar för grund- och repetitionsutbildnin g, ansvar för mobilisering av krigsförb anden inom försvarsområdet och
som löser de uppgifter som ankommer på försvarsområdesb efälhavaren samt har en t ill denna verksamh et anpassad förvaltning. Typ
B-D omfattar en lägre grad av integrering med tyngdpunkt antingen på fo - eller förbandsfunktionen .
Organisationen enligt typ A har en struktur som närmast överensstämmer med den marina organisationen, framförallt vid kustartilleriförsvaren, vilket närmare framgår a v bild 6. Så väl materielavdelnin gen sektion 2 i staben som förvaltningsenheter na indelade
enligt fördelningen på ämbetsverk i den centrala förvaltningsni vån. Betr materielenheten övervägs i sin tur en indelning i försörjn ingsenhet (facket förplägnad jämte renhållning m m), förrådsenhet (facket förrådsverksamhet) och teknisk enhet (bl a kontroll
inom facket materielunderhåll). Denna indelning är således fackinriktad.

6. CENTRAL FOR V AL TNINGSORGANI SA TION
6.1 Allmänna tendenser
I central nivå har de senaste årens organisationsutveck ling medfört ett sammanförande av förvaltningsansvare t i materiellt hän473
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seende till tre ämbetsverk med varsitt kompetensområde med avgränsat produktions- och fackansvar nämligen försvarets materieiver k, fortifika tiansförvaltningen och försvarets sjukvårdsstyrelse.
Sammanförande a v de centrala ämbetsverken till färre och större enheter har bidragit till den uppmjukning av förvaltningsgrensbegreppet som tidigare påtalats. I Anv FRK definieras nämligen
förvaltningsgren som "del av förvaltningsverksamheten som motsvarar central försvarsförvaltnings ämbetsområde".

6.2

FMV omorganisation

FMV som tillkom 1968 har under sina första år kännetecknats av ett kontinuerligt omorganistionsarbete i flera etapper. Aktuell omorganisation sker enligt ett uppdrag från Kungl Maj:t 1971
och avser genomförande av riksdagens beslut i detta hänseende in474

nebärande även omlokalisering av delar av FMV. Omorganisationen bör enligt Kungl Maj:t vara genomförd 1974.07.01 utom betr
de delar som skall omlokaliseras.
Som målsättning för FMV organisationsförslag har gällt (FMV
förslag avgivet januari 1973) att materielverket fr o m 1973.07.01
skall vara organiserat på förutom en centralplanering och en huvudavdelning för administration tre försvarsgrensinriktade huvudavdelningar för anskaffning och materielunderhåll samt en
krigsmaktsinriktad, i Karlstad lokaliserad (utlokalisering genomförs 1976) huvudavdelning, företrädande facken förrådsverksamhet, verkstadsdrift och förplägnad. Till huvudavdelningen
för armemateriel har hänförts den del av nuvarande intendenturmaterielförvaltning - f d försvar ets intendent urv erk - som
återstår sedan förplägnadsfunktionen överförts till huvudavdelningen i Karlstad. Tidigare skarpa gränser mellan förvaltningsgrenarna tyg och intendentur kommer inte tillsynes i den föresom intill
Intendenturförvaltningen slagna organisationen .
represenår 1968 företräddes av ett särskilt ämbetsverk
teras inte ens av huvudavdelning inom FMV i den nya organisationen. När det gäller anskaffning och underhåll har dessa funktioner behållit tidigare försvarsgrensvisa uppdelning, dock att intendenturförnödenheterna företräds av en avdelning i en av de försvarsgrensvisa uppbyggda huvudavdelningarna.
Till ski llnad från de regionala/ lokala förvaltningsorganen v ars
organisation hänför sig till förvaltningsgrenar och fack, ofta i kombination med va randra, kommer FMV enligt den nya organisationen vara uppbyggt enli gt en kombination av försvarsgrenar och
fa ck.

6.3

Central förrådsledning

När det gäller ett av de fack som FMV företräder - nämligen
förrådsverksamheten - har denna verksamhets främst centrala organisation u t retts inom ett särskilt utredningsprojekt - projekt
41 - , allt i linje med de t allmänna integreringssträvande över försvarsgrensgränserna som föranlett bl a FMV tillkomst. Som ett
resu ltat av det första steget i utredningen bildades 1970 den för
FMV gemensamma förrådsavdelningen som vid denna tidpunkt
omfattade f d armeförval t ningens och intendenturverkets förr åds475

ve rksamhet till sin väsentliga del samt därutöver delar av f d rn ar io förvaltningens och flygförvaltning ens förrådsver ksamhet. I ett
steg 2 (påbörjat 1972.07.01 ) infogades också flyg materi elförvaltningens förrådsverksam het (utom den d el som är integrerad med
reservdelsförsö rjningen) samt ledningen av verkstadsförr åden . Under 1972 har ett tredje steg utretts, omfattande FMV to tala förr ådsverksamhet, fortfarande dock med undantag för flygmaterielfö rva ltningens reservdelsförrå dsverksamhet, samt därutöver d e organisatoriska förhållandena för FMV centrala förråd, försvarets bok och blankettförråd (FBF) och marinens centrala fö rråd (MCF) . Efter remissförfaran de har underdånigt förslag framlagts i februar i
1973.
Förslaget innebär att marinmaterielf örvaltningens centrala förrådsledning avseende torpe d- och minammunit ion sa m t marin- resp
flygmaterielför valtningarnas centrala robot förrådsledn ing med några få undantag överförs till verkets förrådsavdelnin g.
De ovannämnda centrala förrå den föreslås inordnas i den regional a insta nsen, va rvid samtidigt förråden omorganiseras och rati on aliseras. FBF föreslås i samband härmed flyttas till Fi lipstad (av
lokaliseringspo litiska skäl) medan MCF föreslås i administrativt
h änseende underställas tygförvaltning vid militärområde (TFO) .
Chefen för marinen har i sitt yttrande häv dat att MCF bör un derställas C OrlB O.
Den del av förslaget som avser den cent rala förrådsledning en
är ett kon sekvent fullfö lj and e av de principer som v ar grundläggande för bildandet av en gemensam förrådsavdeln ing. Här igenom
bedöms bl a bättre utnyt tjande av personalresurse rna och ökad enh etlighet i rutiner och föreskrifter avseende förrådsverksam heten
inom FMV kompet ensområde kunna ernås. Som framgår nedan
övervägs även en integrering av krigsmaktens totala förråds lednmg.

6.4

UMA, delbetänkan de 2

I delbetänkand e 2 1972 av utredningen avseend e m aterielansk affning fö r försv aret (U MA) fö reslås bl a att anskaffningsfu nkti on en
betr forti fik atorisk mate riel skall ligga k var h os FortF, med an
centralförråd överförs till r egional instans (tygförvaltnin gen milo
0) . Krigsför rådens ledning fö reslås öve rföras t ill FMV (fö rrådsav476

delningen). Vidare borde enligt UMA övervägas att överför a ADBbase rade förrådsredovisn ingssystem till FMV.
När det aäller sjukvårds materiel anser utredningen på samma sä tt
att ansbff~ingsfunktionen bör ligga kvar hos SjvS. Den centrala
förr ådsledn inge n föreslås föras över ti ll FlVIV (förrådsavde lningen).
Frågan om centralförråden s framtida organis.ationsti lll:örighet lämnas t v öppen och bör enligt UMA uppfattmng ytte:hgare u tredas.
Förråden kan an tingen inordnas und er miloförvaltmn g eller mtegreras med land stingsförråd en. UMA anser det olämpligt att centralförråden i fortsättningen lyder direkt under SjvS.
Beträffande läkemed el har UMA begränsat sin utredning med anledning av att särskild undersökning pågår rörande ökad samverkan mellan krigsmakten och den civila sektorn. Någo t förs lag
framlägges därför ej.
Materielverket har i si t t yttrande över UMA konstaterat att
förslaget innebär att H!lV tilläggs fackansvaret jämväl för fort~fi
katorisk materiel o::h sjukvårdsmateriel och att FortF och SjvS
däriaenom kommer att företräda sakfunktionen gentemot förrådsavd:lningen p å samma sätt so m gäller bet räffand e de anskaffand e
enheterna inom FMV.
Ett 8enomfö rand c ~v UMA förslag innebär som synes att fackansvaret för förrådsverksam het sammanförs till ett ställe på central
n ivå, vi lket överensstä1nm er med kriterierna bakom fackbegreppet.

7. ORGANISAT IONSUTRED NINGAR BERORANDE FLERA
FORVALTNIN GSNIVÅER OCH FORSVARSG RENAR
7.1
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nivå samt grunder för organisation av underhållsförb and (-anstalter) i krig och förva ltningsorganisa tionen i fred på lokal nivå.
Förstudie beräknas avslutas under 1973.

7.2

Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU)

FFU som tillsa tts av försvarsdepart ementet på Kungl Maj:ts uppdrag 1967 har till upgift att utarbeta förslag som syftar till att på
lång .sikt erhålla effektiva produktionsenh eter för krigsmaktens utbildning och mobiliserin g med låg kostnad per producerande enhet. I detta syfte har särskilt undersökts möjliga rationaliserings vinster vid övergång till stora förbandsprodu cerande enheter samt
möjligheterna att rationa lisera genom ändringar i utbildningso rganisationen och gränsdragninge n mellan försvarsgrenar, vapenslag, truppslag m m.
FFU verksamhet avser främst att åstadkomma rationa liseringar
ge~om sammanslagnin g, indragning och ändrad lokalisering av
kngsmaktens förband (motsv). Den har hittills i ringa utsträckning berört marinen. Utredning om organ isationen i Gotlands militärkommando har dock pågått under 1972. Utredningens förslag
har ännu inte i någon större utsträckning berört förvaltningsve rk samheten inom regionala/lokal a myndigheter, vilken främst torde
behandlas inom projekt OLLI.

förvaltning - bör ses som en naturlig följd av att bl a förr ådsverksamheten är eller blir integrerad både på central och lägre
regionalllokal nivå, således både över och under den för utred ningen aktuella nivån. Samtidigt bör i utredningen dels ägnas särskild uppmärksamhe t åt frågan att avlasta de regionala staberna
förvaltningsup pgifter av verkställande och utövande art , dels beaktas de krav på rationaliseringa r som bl a föranleds av försvarsbeslutet 1972. Projektet avses bedrivas i full utsträckning under
1973-75 bl a genom samverkan med miloinstansen.
Eftersom i enlighet med 7 § i förvaltningsreg lementet för krigsmakten marinens förvaltningsve rksamhet på högre regional nivå
inom den vapen- och skeppstekniska förva ltningen endast samord nas med övriga förvaltnings(fö rsvars)grenar och inte styrs på samma sätt som gäller armen berör utredningen inte primärt marin en.
Den får emellertid ses som ett uttryck för p ågående integreringssträvanden, syftande till en främst fackindelad förvaltningsorg anisation. Den kan komma att beröra marinen därest MB förvaltningsansvar gentemot myndigheter inom samtliga försvarsgrenar i
framtiden blir ensat. Därest i ann~t sammanhang (organisationss teg
3 i projekt 41) framfört förslag att MCF underställs milotygförvaltningen genomförs, kan detta ses som en förgripande av en
dylik organisationsfo rm .

7.4

Regional verkstadsledning

Inom FMV har sedan materielverket s tillkomst funnits ett utredningsprojek t som efter en genomförd förstudie varit delvis förpuppat, nämligen regional och lokal förrådsledning , projekt 42 .
Inom de regionala tyg- och intendenturför va ltnin garna är i nuläget ett flertal arbetsuppgifte r av likartat slag. Så är även fallet inom
den förvaltningsgre nsvisa förr ådsverksamhet en på lägre regionall
lokal nivå. En gemensam central förrådsavdelni ng och en gemensa m grundsyn p å krigsmaktens förrådsverksam het på alla nivåer
bör e1:lig: projekt~eskrivningen leda till en i möjlig mån likformig
orgamsat1on och t!ll ensartade rutiner inom krigsmaktens förråds organisation. Huvudmålet - en sammanslagnin g av milotyg- och
milointendehtu rförvaltningarn a till en getmensam milomateriel-

Projektet (projekt 972) har igångsatts med anledning av Kungl
Maj:ts beslut 1970 och bedrivs vid FMV i samarbete med OB och
FRI. Uppgiften innebär studium av vidgad samordning av de förbandsbundna verkstädernas driftledning under materielverket , varvid i första hand en samordning militärområd esvis skall prövas.
Studien skall utmynna i förslag till verkstadsorgan isa tion inom militärområde och belysa besparingsmöjl igheterna. Den beräknas va ra
avslutad budgetåret 1973/74.
Arbetet måste bedrivas i samarbete med bl a OLLI och Ag UH.
Eftersom projektet i huvudsak endast berör ett fack som dessutom är klart avgränsat till de förbandsbundn a verkstäderna kan
det knappast ha avgörande inverkan på den totala förvaltningsorganisationen på regionalllokal nivå.
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7.3

Regional och lokal förrådsverksamhet m m
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8.
8.1

FORVALT NINGSPER SONAL
Krigsmakte ns förvaltnings utbildningsu tredning

Enligt chefens för försvarsdep artementet direktiv för utredningen (KFU) bör densamma ytterligare utreda förvaltnings utbildningens organisatori ska utformning m m utöver den utredning
som bedrivits av OB och som denne redovisade 1969.06.30. I propositionen 1971 :9 ang omlokaliser ing av viss statlig verksamhet
sägs att om en föreslagen för krigsmakten gemensam förvaltnings skola kommer till stånd, denna bör förläggas till Östersund. Utöver de organisatori ska följder som lokalisering en till Ostersund
kan medföra bör särskilt utredas frågan om utredningen s innehåll
och utformning med hänsyn till befattningar nas förväntade framtida krav, bl a anpassninge n till försvarets nya planerings- och ekonomisystem . Möjligheter na att skapa en integrerad utbildning för
samtliga personalkat egorier bör särskilt beaktas.
KFU har ännu ej givit något betänkande. Ett förslag att för
krigsmakten gemensam förvaltnings utbildning skall påbörjas vid
intendentur förvaltnings skolan hösten 1973 kan dock förväntas.
Den inom förvaltnings området samordnade utbildning som förutsätts enligt direktiven synes vara en logisk anpassning av förvaltningsutbildn ingen till de integrerings sträva nden som redovisats beträffande organisation er och förvaltnings k årer.

8.2

1968 års personalkat egoriutbildn ing (PKU)

I sitt första delbetänkan de i SOU 1972:3 har PKU behandlat
vissa personalkat egori- och kårfrågor samt personalsam mansättningen i försvarets materielverk . I ett se nare betänkande avser utredningen att bethandla principerna för personalsam mansättning en
i regional och lokal instans.
Inom ramen för årsberättelse n är det personalkat egori- och kårfrågorna som är av intresse. PKU för es lår att en gemensam kår för
tyg- och intendentur förvaltnings personal - försvarets intendentkår - bör bildas. Utredningen har funnit att den sedan några år
p ågående utvecklinge n med en p å central, regional och lokal nivå
integrerad s k beståndsför valtning bör fulHöljas genom att nuvarande i huvudsak militära personal med arbetsuppgi fter inom detta
område sammanslås till en för försvaret gemensam personalkår .
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Försvarets intendentkå r föreslås underställas OB. Enligt -~~._D uppa m1htara
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Vilket är samban det mellan förvalt ningsa nsvarsb egrepp et enligt
FRK och de nya begrep pen progra m-, produk tions- och fackansvar~ Denna f_:åga måste klarläg gas framfö rallt inför
den om arbetn mg . av. galland e förvalt ningsfö reskrif ter, föranle dda
av
n.!a orgams attOns- och ledning sförhål landen som måste genam
f oras
'
Hur påver_kar ~-e nya !örvalt ningsp rincipe rna övergå ngen från
de~ fred~ttkd~ forvalt nmgso rganisa tionen till und erhålls
organisatione n 1 ng?
Y_ilk~t ansv:r skall facken ha för krigsfö rvaltni ngspla
nläggn~ng . Hur p~v:rkar förval.:ningsg~enarnas försvag ade inflyta
nde
pa c~ntral n~va ..- fra~forallt når det gäller intend enturfö
rvaltmn g- kngsfo rvaltnm gsplan läggnin gen på alla nivåer '
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att
dessa fragor loses paralle llt med att en ny förvalt ningso g ·
·
utform a
h
.
r amsatt on
s oc nya f·orva ltnmgss
tyrning sprinci per genom
förs.

Litteratur m. m.
Sjöhistoriska museet frågar :

VEM VET NAGOT OM SANG UNDER SEGEL?
Alla har vi vä l någon gång sjungi t en och annan shanty, även
om skälen till
vår så ngar iver ka n ha varit högst olika.
På segelsku to rn as tid ansågs det ibland nödvänd igt att med
hjälp av mer ell er
min d re vä ll jud a nde, men takt fast sång försöka underlät ta segelsätt
ning, brassning,
län spumpni n g, ankarl ättnin g och a ndra tun ga ~Hberen som krävd
e sa mtidi g in sat s
av n1ån ga a rn1 ar.

Men sjöfo lk ets ga ml a arbetssån ger har för länge sedan spelat
ut sin rol l i sådana
samman han g. I da g sjun gs och gnolas, "Bi ow th e man do wn
" , " Whi sky fo r my
Johnn y" och " All e ma n att lä tt a ankar" vi d helt andra till fä
llen än förr . l ans ke
sjunger man dem t o m oftare nu än i segelsku torna. Ja , hur
mycket sjön gs det
egentlige n ombord förr? E n fo lklivsfor skare i Stoc kholm har
bö rj at intresser a sig
för Svenska sjöfo lke ts sångvan or i flyd da tider. De t är naturligt
vis i första hand
gamla sjöfa rare som kan hjälpa henne med det här undersök ning
sa rbetet. D et finn s
åtskilli ga frågor i sa mm anh ange t. .Ju fl er som sva ra r, desto
stör re möj lighet har
vå r sångintre sserade och sju ngan de fo lkl ivsfo rskare art ge en
riktig bi ld av när,
hur, vad eller om man verklige n sjön g ombo rd förr i t iden.
De t fanns en klar
skillnad mell an sångb ru ket i hande lsflotta n och örlogsflo ttan.
Aven den skillnade n
vill vi gärna försöka klarlägg a så långt de t går.
Vet Ni något om sångartr adirione n till sjöss i hande ls- eller örlogsflo
ttan under
se gelskutstiden eller rent av har en egenhän digt sk rive n visbok
med sjöma nsså nger,
ta g då kontakt med Sjöhisto riska museets informa tionsavd elning,
tel 08 /22 39 80,
som sätter Er i fö rbindelse med fo lk livsforsk ande Marie Selander
.

FRAN JUTLAND TILL SKROTGARDEN
Vid riden fö r s kageracks laget- av br itterna kallat "slaget vid
Jurlan d-i maj
191 6 srod den tyska "Hochse eflotte" på sin höjdpun kt.
Flotta n var ett resultat av flottbyg gnadspla nen av år 1900 och
utgjorde , genom
att den hotade britterna s herraväl de ti ll sjöss, en bidragan de
orsak till det första
världskr igets utbrott.
D en 21 juni 1919 - vid middags r id - en dast tre ~r efter
skagerac kslaget sc1nktes vad som fanns kvar av den ryska flottan vid krigsslut
et av de egna besä ttningar na.
D en brittiska örlogsba sen Scapa .rio w förvand Jades på några
få timmar till en
jc1ttelik krigsk yrkogård . Inte mindre än elva linjeskep p, uerton
slagskep p och krys-
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sarc samt ett femtior al jagare sänktes eller sattes på gru nd och gjorde ankarplatsen
ob rukbar för å r fram öve r.
Myc ket ha r skri vits om a nledn inge n t ill oc h hä ndel se rna kring sä nknin ge n, medan fa rt ygens vidare öde har beha ndl a ts mera spa rsamt.
D en första fullständiga bes kri vningen över " H ochscc flott es" bä rgnin g - med
r ätta kall ad vä rld ens mest omfarrandc bärgnin gsföre tag - har nu publice rats.
E n p ensio nerad gro up captain från R AF ha r i en bok med titeln JUTLA N D
TO JU TK YARD bes kri vit bä rgninge ns olika faser (S. C. George, Jurl and to
Junkyard, P a tri ck Stcphens, Camb rid ge 1973) .
Förfa tta ren inl eder med sa mm and rag av Sk agerack slaget, intern erin gen i Scapa
Flow och den ödes di gra sä nknin gen . Bes krivnin ga rn a ä r mycket detalj erade vad
a vser fa rt yge n, dess da ta och pres tan da oc h utgör dä rför en intressant och värd cfull bakgrund till den följ a nd e bes kri vnin gen av bärgn ingsarbetet.
Skro tfirm a n Cox & Danks hade a ld rig tidi gare bä rga t ett sjunket fartyg, men
bä rgad e in te mindre än 26 jagare, fl era kr yssare och två sla gs kepp und er åren
1924-32. Häreft er tog Meta! Industries Ltd vid och bärgad e ett antal av de svåra re objekten.
Svå ri gheterna var fö r de båda skrotfirm orn a på tagliga. Stormar, brustn a wires,
för sök med nya bärgnin gs metod er, outbild ad a rbetskraft från öa rna runt Scapa
Flow gjord e företage n till ett enda långt äventyr, som märkli gt nog inne bar vin st
i balansräknin ga rn a.
Bo ken ge r, genom att den ä r myck et rikt ill ustrerad med ett 100-tal bilder,
skisser oc h di ag ram en mycket god beskri vning av en intressan t epok i sjökri gshistorien.
Va r och en so m ä r intresse rad av 1. värld skrige ts historia eller av bärgni ngs och d ykerive rk sa mhet bör foga denn a bok till sitt biblio tek.

H ake

Notiser från nar och fjärran
Frankrike

Ny fregatt sjösatt
Vid det sta tli aa va rvet i Lor ient sjösa ttes 1. jun i elen andra en heten av frega tt0
t ypen "F 67", " Du gua i Tro uin ". Fa rtyget be räkn as t rä da i tjänst un el er 1975:. De t
för sta fartyge t i se rien, "Tourville", gö r f n sin a prov tur er oc h ska!! vara fa r,~ t g
vå ren 1974. D en tred je enh eten, so m ännu står på sta pel n, skall fa namne t de
Grasse" .

(Ma rine R undsc ha u, a ug/ 73)
Ira n

R obotbcviipning på sväv/arkoster
Den irans ka ma ri nen äge r det stö rsta för bandet a v svävare i vär~ den . D essa f arkoster ä r ko n ve nti o nellt bevä pn ade med kan oner. N u plan era r .t ra nska ma nnen
att 50111 kompletterin g fö rse dem med modern a roborva pensys tem. Ma n stud era r
f n den fr anska sjöroboten "Exocct", dc bri tt iska l vrobota rn a " Scacat" och " Bl owpipe" samt el en a merik anska pa nsa rvä rnsroboren " TO W", a np assad fö r fartygsbruk.
(Av iation Week, juli/ 73)
V ärldens snabbaste jagarförband
Secl an brittern a 19 70 drog sig tillb aka fr å n " öster om Suez", d v s även frå n Persiska Viken, har Iran bes lutat sig i detta område fylla det va kuum , som uppstod.
D en ira nska fl otta n växe r också med på taglig målm edve tenh et, inte bara i storlek
uta n ä ve n i fr åga om extrem mod erni tet, va r vid man kan peka på ~e ova nnä.mnda
svävfarkostern a. Men dä rutö ve r bör nä mn as de f yra snabba, gasturbllldn vna pga re
a v 1.200 tons storlek, so m beställd es i Sto rbritanni en 1967 och som nu är i tjän st,
den sis ta sedan i fjo l. D essa fartyg, so m kon str uer ats av Vosper Ltd, har en to ppfa rt av drygt 40 knop med gaswrbin ern a medan ekono mi sk foart .till godoses_ med
dieselm otore r. D c ä r bevä pn ade med såväl hela urom anska a llmalsppser av V1ckers
se naste ko nstr uk tion, lu ftvä rn sa urom a tk anon er, lu ftvä rnsrobotar typ "Seacat" och
ant iub åtsvapen. U töve r dessa erh öll ira nska flott a n 1968 el en t idi ga re brittiska
" Batt 1e " -Jaga
· re
. "Slu ys" , so m eft er full st ändi g modern ise ring me d namn et " Artemis"
är flottans fl aggskepp. D c nya Vasper-jaga rn a bär na mnen " Saam", "Fa ra maz",
"Zaal" och " Rostam" , vilka all a namn, liksom "Artemis" är tag na ur ~en ga?1:a
persis ka myto log in. D en ira nska flotta n a r utan . tvekan ~en sta tkaste 1 Pers tska
Vik en och to rde reda n nu vä l fylla sha hens intenti oner a tt 111te tolerer a nagra upp trädanden av "obehö riga" mak ter i detta omr åde.
(Fackpress)
0
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Japan

Peru

Ny helikopterjagare sjösatt

K ryssare från Nederländerna

" Hiei", den andra av de stora helikopterjagarna av "Haruna"-klassen, SJOSa ttes
13. augu sti vid Js hik awajima-Harima Heavy Industries varv i Tokyo. Fartyge t
beräkna s kl a rt i nove mb er nästa å r. "Haruna"-typen deplacerar 4.700 ton och bär
bl a tre ub åtsja kth elikoptrar ombord.

Sedan Nederländerna utrangerat sm kryssare "de Ruyter" i början av detta år,
inköptes fartyge t omedelbart av Peru, sannolikt för att svara upp mot Chiles köp
av vå r "Göta Lejon". U nder sin nya flagga får "de Ru yter " namnet "Almirante
G ra u" (icke "Almiran te Brocha", som förekommit i pressuppgifter. Den tidigare
f d amerikanska kryssaren "Almirante Gran" har i stället omdöpts till "Almirante
Brocha", därav förväx lingen). Fartygets totala ålder är aktningsvird; p~ börjad es
1939, sjösattes 1944 och fä rdi gställd 1953. Denna långa tid fö r byggnad och fä rdigställ ande hade givetvis sin orsak i kriget och dess efterverkningar.

(Navy International, okt/73)
Kina
Ny inhemsk fregatt konstruktion

Enligt ännu icke helt bekräftade upp gifter har Kina på egna varv konstr uerat och
byggt en helt egen typ av roborfregatt, vars prototyp f n lär göra sina provturer .
Data om fartyget oc h dess beväpnin g är ännu icke kända. Av övriga helt kinesiska övervattenst yper kan på minnas och fr egattypen KIANGNAN, va rav 5 enheter
byggts. D essa fartyg är på 1.800 ton, har en längd av 91 m och en högsta fart av
30 knop. Beväpnin gen är helt konventio nell med tre dubbla 1O cm la vettage i torn
som huvudd el. D et är icke helt uteslute t att ovannämnda robotfregatt kan vara av
samma grun d typ, men med annorlunda beväpning.
(Rivista Marittima, maj/73)

(Fackp ress)

Portugal
Namn på beställda korvetter

De f yra korvetter av "Joao Co utinho"- klass, som f n är und er byggnad på d et
spanska varvet Empresa National Bazan i Ferrol, skall få namnen "Alfonso Cerqueira", Baptista de Andrade", "Joao Roby" och Oliveira e Carmo". "Baptista de
Andrade" sjösattes 5. mars i år.
(Ma rin e Rund schau, aug/ 73)

Libyen
Ny fregatt levererad

Den första av två. beställ da snabba fregatter levererades i februari i år från Vasper
Ltd i Storbritannien till den libyska flottan. Det var den gas turbindrivna "DatAssawari" av Vasp ers "Mark 7" på ca 1.600 ton och med en topp fart på 38 knop.
Från fe bru ari till hösten har fartyget med li bysk besättning genomgått en
"tra ining-up" -period i Storbritannien och är nu i tjänst i libyska flottan . Fartyget
ä r i alla avseenden toppmodernt. Beväpningen består av ett enkeltorn 11,4 cm
hela utomatisk a llmålskanon av Vickers konstruktion, ett dubbeltorn 40 mm !uftvärnsautomatkanon er, två 35 mm a utomatkanoner 1 enkellavettage, ett ställ
"Seacat" Ivrabotar sam t en trepipig ami ubå tspjäs.
(Rivista Marittima)

Storbritannien
Den förs ta "Through- De ck"-kryssaren stapelsatt

Den första enheten av den nya fartygsklassen "Through-Deck-Cruisc r", CA-H,
som Storbritannien lans erar som ersättning för de stora hangarfartygen, kölsträck tes 20. juli i år vid Vickers varv i Barrow-in-Furness. Fart yge t, so m kommer att
heta "Invincible" och beräkn as komma i tjän st i slutet av 1970-talet, blir helt
gasturbindrivet och skall bära ett 20-ta l helikoptrar och flygplan av VTOL-typ,
sannolikt den pågående ut vec klingen av nuvarand e "Harrier" (VTOL = Verrical
Take Off and Lan ding).
(Navy International, okt/ 73)

Nederländerna
Robotjaga re sjösatt

Thailand

2. juni sjösattes vid Sch elde-varvet i Vlissingen den första a v de beställd a två stora
robotjagare, vilka skall ingå som del i kryssarnas ersättning i slutet av 70-talet.
Fartyget döptes av prinsessan Beatrix till "Tramp", ett namn med gammal histori sk hävd i nede rländ ska flottan. D en an dra jagaren, som skall heta "de Ruyter",
står fortfarande på stapeln och skall sjösättas i början av nästa år.
(Navy International, okt/ 73)
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Fregatt beställd från Storbritannien

7. maj i år levererades till thailändska fl ottan en 1.700 rons fregatt från Yarrow
i Storbri tan nie n. Fartyget, som fått namnet "Makut Rajakumaru" , får gasturbindieseldrift (CODOG-system) med en högsta fart av 26 knop. Beväpnin gen består
av 2 st 11,4 cm helautomati ska enkeltorn , ett kva druppelställ " Seacat" Ivra bot
samt ett LIMBO antiubå tsraketställ.
(Marine Rundsc hau )
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KRAUS & NA_IMER
Komponen ter
Mikrovåg
Radar

,
strömställare

kontaktorer

säkerhetsbrytare

skandinavis ka solenoid
Gatuadress

Kontor och lager
Postadress

Postanstalt
Te lex
Telefon

Huvu dkontor
STOCKHOLM
Västberga Al le 32
126 30 HAGERSTEN
Box 42097
126 12 STOCKHOLM 42
171 23 SKANSOL S
08-18 83 30

<P ab

Di striktsrepresentant
Fil ial
GOTEBORG
MALMO
Margretebe rgsgatan 2
30
Yst advägen
413 19 GOTEBÖRG
214 45 MALMO
Box 34028
Box 13031
200 44 MALMO 13 400 34 GOTEBORG 34

Tel 040-19 22 60

031-82 64 40

för civila och militära
applikationer

AJGERS ELEKTRONIK AB
D istr ikts repres enta nt
OREBRO
Ost ra V intergatan 86
703 43 OR EBRO

FACK 20, 12610 HÄGERSTEN 10
TELEFON 08-88 03 20

019-14 29 77

RADAR
GYROKOMPASSER
AUTOMATSTYRNIN GAR
GYROFIN STABILISATORER
INTEGRATED NAVIGATIONAL
SYSTEMS
MARINE DOPPLER DOCKING
AND
NAVIGAYION SYSTEMS

LOG-PERIODISK ANTENN FOR VHF
Ett omfattande program av rikt- och rundstrålande
antenner inom HF, VHF, UHF för modern radiokommunikation.
CR.Al\IINER .II
ANTENNABI•
VALKYRIAVÄGEN 11,

182 63 DJURSHOLM,

TEL. 755 55 09

Ei.~KTROMAGNETIC

LOG

LORAN

C A CLASE AB
OSTRA HAMNGATAN 52

GOTEBORG C

TEL. 031/17 60 30

TELEX 206 96

HARRY OLOFSSON AB
Box 68 -

Karlskrona

ERNST NYMANS
HERRI:KIPERING
Etabler ad 1890
Telefon 10298

VI

LEVERERAR all slags byggnads- och väggrus muroch putsbruk makadam singel och färdig
betong.

UTFOR alla slag av schakt- och planeringsarbeten
samt uthyr maskiner och lastbilar.
Tel. Kont. Karlskrona 229 20 växel.
Medlem i
Betongfabriken Leråkra Tel. 0457/801 26.
Svenska
före och efter kontorstid Grus maBeställning
Fabrikskadam och betong.
betongVerkmäst. l. Tillman Karlskrona 229 22.
föreningen
Murbruksfabriken K.Nilsson Karlskrona 229 21.
Betongfabriken leråkra Tel. 0457/801 26.

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA

Erbjuder alltid sista nyheter

CYKLOP :~:~~omber

verktyg
•• t ranspor t - ••halv
- och hel f or
automatiska
g
•
.stat ioner
bandn
b
em aIlerln

-~

. · CYKLOP AB

NORRTÄLJE
SKEPPSMÄKLERI AB
AUKT. SKEPPSKLARERARE

•

BOX 11014 ·16111 BROMMA 11
TELEFON Vx 08/ 25 25 20

Göteborg ·Malmö ·Sund svall

Gynna
Annonsörerna

Box 122 761 00 NORRTALJE Tel. 0176/ 155 25
Tga: " NORRSHIP" Telex: 1252 " FINSHIP''

LEVERANTÖRER TILL MARINEN
Kablar

Flaggor

Ivar Rydbergs Flaggfabrik

LILJEHOLMENS KABEL

KARLSHAMNS FLAGGFABRIK

Kraftkablar för alla ändamål
också för små och stora fartyg

Tel. 0454 / 103 66

Box 48108 - 12612 Stock holm
Telefon 08-188040

Kylinstallationer
Luftkonditionering

INDUSTRI AB FRIGOR
DAMGAARDS
MASKIN AB
Tel. 08 /13 14 50
Tel. 040/ 383 00

Motorer

Mot,or AB
Nils Gustavson
Auktoriserad försäljare för
Ford mari na och stat io nära
motorer

Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942
Adress: box ll Liding ö

Stängselnät och Grindar

AB Stängselnät
i Rydsgård
Flätverk, grindar och staket i starkförzinkat utföra nde
RYDSGARD
Tel. 0411/44380

Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsskrifter
för år 1973

Jämlikt Sälbk.apets beslut mi tävlingsskrift avhandla valfritt ämne inom
Sällskapets verksamhetsområde.
Tävlingsskr ift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande författarens
namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven tiil Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Kommendörkapten B. Granath, Försvarets Materielverk,
Fack 104 50 Stockholm, senast den l september 1974.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsuppgift förtjänt av pris, tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är av synnerligen utmärkt
förtjänst - i guld.
Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, men likväl
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller pä högtidsdagen hedrande
omnämnande.
Utöver medalj e11er hedrande omnämnande enligt ovan kan författare tilldelas penningpris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens fönjånster och
värde samt till förfogande stående medel.
Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit prisbelönad eller
erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett valspråk, tillkännagives
detta under första hälften av november mån ad i lämpliga dagliga tidningar
med anhållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress.
Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift offentliggöra inlämnad tävling~, k rift.

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj :t ställt ett belopp av högst 10.000:- kronor för helt budgetår räknat för utgivande, efter
prövning i samräd med Krigsvetenskapsekademin resp. örlog~mannasällska~t
i varje särskilt fall, av penningbelöningar till författare och skr1~ter av påtagh~
värde i ämnen av betydelse för naturvetenskaplig och lekmsk-vetenskaplig
forskningsverksamhet för militära syften. Prisbeloppens storlek är icke fix~!ade
på förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster och varde.
Ämne för skrift, som här avses, kan författaren antingen själv be~tämma eller
välja av Krigsvetenskapsakademien uppställda ämnen eller så~ana mom örlo~
mannasällskapets arbetsområde berörande ämnen, som falla mom området för
naturvetenskaplig eller teknisk-vetenskaplig forskning för militära syften.

