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Sommaren 1964 kommer fyra män att vistas tre veckor i en stålcylin der 60 meter under havsytan utanför Bermuda, och de skall
under denna tid leva under ett tryck som är sju gånger det vi utsätts
för vid havsytan. Detta projekt, benämnt "Sealab 1", är ett led i
amerikanska marinens navalmedicinska forskningsverksamhet. För
att de fyra skall kunna undvika tryckfallssjuka när de återvänder
till normala förhållanden måste trycksänkningen ske långsamt: det
beräknas ta 27 timmar att avverka de 60 meter som skiljer dem från
havsytan. Mycket större djup kan uthärdas om uppehållstiden är
kort. I Lago Maggiore nådde 1961 två dykare ett djup av 222 meter.
Året därpå användes samma metod vid en rekorddykning till 305
meters djup utanför Kaliforniens kust. Av de två som utförde denna
dykning omkom den ene - den andre drabbades av medvetslöshet
under uppstigningen men överlevde.
Vid dessa experiment måste man av medicinska skäl använda
annan andningsgas än atmosfärsluft. Det har länge varit känt att
luft har skadliga effekter när den inandas under högt atmosfärstryck
- kvävet kan få narkotisk effekt och syret kan vålla förgiftning om
trycket blir för högt eller expositionstiden för lång. Man använder
sig därför istället av s k "blandgaser" - det gemensamma namnet
för dykgaser som består av syre uppblandat med kväve, helium eller
annan gas i proportioner som bestäms av dykdjupet och expositionstiderna.
Metodiken vid blandgasdykning måste basera sig på kännedom om
de fysiologiska effekterna av de använda gaserna. Grundläggande har
härvid varit de undersökningar som redan under förra århundradet
utfördes av de framstående franska fysiologerna H oppe-Seyler och
Paul Bert och i början av detta århundrade av de engelska fysiologerna Haldane, Damant, Boycott och Leonard Hill samt medarbetare. De klarlade kvävets roll för uppkomsten av tryckfallssjuka och
kunde därmed även finna rationella behandlingsmetoder för dess tidigare ofta svårt invalidiserande eller dödliga följder. De dekompres33
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sionstabeller som de engelska fysiologerna utarbetade används med
smärre modifikationer fortfarande vid dykning med luft på djup ned
till 90 meter. När syre-heliumblandnin gar infördes för rutinmässigt
bruk på större dykdjup - i amerikanska marinen redan på 1930talet - blev detta möjligt endast tack vare att man kunde tillämpa
den kännedom man redan hade om kvävets verkningsmekanism .
Under den senaste tioårsperioden har dykning fått en snabbt
ökande spridning och användning, inte bara för militära undervattensoperationer utan även för arkeologiska utforskningar, oceanografiska och marinbiologiska undersökningar samt inte minst för exploateringen av de enorma tillgångar i haven som hittills varit oåtkomliga för människan. Man kan med säkerhet förutsäga att dykmetoderna i allt större utsträckning kommer att baserasig på användning
av blandgaser. Självfallet kräver detta inte bara tekniska förb ättringar hos dykerimaterielen, så att blandgasdykning också blir förbehållen andra än experter. Den tekniska utvecklingen måste även
gå hand i hand med framstegen inom blandgasdykningens fysiol ogi,
som på viktiga punkter ännu är långt ifrån utforskad.
Det kan därför vara av intresse att skärskåda de fysiologiska p r blemens art och omfattning. Som vi skall se är flera av dessa inte
specifika för dykning utan leder in på fundamentala frågeställni ngar som tillhör den allmänna fysiologin och medicinen.

Inerta gasers inverkningar
Med en viss förenkling kan man våga påstå att de viktigaste fysiologiska problemen vid blandgasdykning numera främst rör de s k
inerta gasernas inverkningar på den mänskliga organismen. Termen
"inert" används vanligen för gaser som inte anses ingå i fa ta
kemiska föreningar med andra ämnen i biologiska vävnader. Till
dessa brukar räknas väte, helium, kväve, argon, krypton och xenon.

Bakgrund
Det är sedan länge känt att 100 °/o syre kan användas som dykgas
om dykdjupet håller sig under 7 -lO meter och expositionstiden
begränsas till några timmar. Denna dykform har flera fördelar: syr-

asapparaterna är relativt enkla anordningar som är lätta att sköta,

~idare andas dykaren i s k "slutet system" utan bubbelavgång och
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är därför svår att lokalisera. Syrgasdykning används därför av
rtackdykare - de effektiva insatserna av italienska och engelska
~grodmän" mot fientliga krigsfartyg under senaste världskriget är
vittbekanta.
Det livsviktiga syret är emellertid en giftig gas om den inandas
längre tider under högt tryck. T o m under normalt atmosfärstryck
orsakar syrekoncentrationer över 65 °/o i inandningsluften - motsvarande ett partialtryck högre än 530 mm Hg - skadliga effekter
hos de fles ta varmblodiga djur och leder ofta till döden inom ett
par dagar. Detta . är anlednin~en ~il! ar:.. m~n vid långvoarig s~_re
behandling av pattenter, t ex vtd vlSSa hJartsjukdomar, maste spada
syret med lämplig inertgas för att undvika skador på lungornas vävnader.
Aven vid djupdykning måste syret blandas upp med inertgas. Ty
vid höga tryck riskeras annars "syrgasförgiftning" med epilepsiliknande kramper och medvetslöshet, som efter kort tid kan träffa
dykaren utan förvarning. De bakomliggande funktionsrubbninga rna
hos centrala nervsystemet är reversibla - de kan bringas att återgå
om syretrycket minskas - men kan självfallet leda till mycket farliga tillbud vid dykning. Man vet att verkningsmekanism en vid syrgasförgiftning sammanhänger med en inaktivering av livsviktiga
enzymer, vidare att joniserande strålning griper in i dessa enzymers
fu nktioner - man har med viss framgång kunnat behandla olika
former av cancer med röntgendoser i kombination med syre under
fl era atmosfärers tryck. Men trots att det livsviktiga syrets funktioner av naturliga skäl sedan länge varit föremål för en omfattande
forskning och i väsentliga drag kunnat klarläggas, är syrgasförgiftningens närmare mekanism på det hela taget fortfarande okänd.
Metodiken vid djupdykn ing måste därför i första hand baseras på
att undvika syrgasförgiftning. Man är här hänvisad till att genom
tillsats av lämpliga män gder inert gas hålla syretrycket under ett visst
gränsvärde, vanligen 2 ata.
Å andra sidan är ett syretryck av 0.2 ata tillräckligt för livsfunktionern as upprätthållande. Vid blandgasdykning måste summan av
de inandade oaskomponenternas tryck överensstämma med det omgivande vatt~ets - vid dykning till mycket stora djup kan den
inandade blandgasen därför komma att bestå av några få procent
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syre
resten måste utfyllas med inertgas. Om en sådan blandgas
skulle inandas vid normalt atmosfärstryck, skulle den låga syrekoncentrationen ge syrebrist och leda till döden inom ett par minuter.
Hur stor är den mängd inertgas som lämpligen bör användas som
spädningsgas för syret på olika djup? Denna fråga har en intim anknytning med andra som rör olika inertgasers lämplighet som ersättning för atmosfärsluftens kväve. Vilka egenskaper visar kväve och
de andra inertgaserna när de inandas under höga atmosfärstryck?
Denna problematik har varit föremål för forskning som pågått sedan
början av seklet, men som tog fart först på 1930-talet och fram fö r
allt under och efter det senaste världskriget. Man måste emellertid
konstatera att den sammanlagda arbetsinsatsen när det gäller utforskandet av lämpliga andningsmedia för dykändamål har varit relativt blygsam jämfört med det tekniska forsknings- och utvecklingsarbete som nedlagts på att förbättra dykerimaterielen. Till en del
kan detta nog förklaras med att man allt för länge utgick från att
vanlig atmosfärsluft skulle vara den för praktiska dykändamål mest
lämpade gasen: eftersom människan normalt andas luft, så borde en
dykgas med i huvudsak liknande sammansättning vara lämplig fö r
långa expositionstider.
Om man undersöker vilka inerta gaser som kan komma i fråga
som spädningsgas för syret, är det ur fysiologisk synpunkt fra mfö r
allt i tre avseenden som jämförelser bör göras. De behandlas här
kortfattat var för sig.
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liat högt för att undvika syrebrist. Det visade sig vid djurförsöken,
;t frånvaron av kväve tolererades väl under flera månader, men
fo rtfa rande vet man inte med säkerhet hur de metaboliska processerna påverkas av fullständig frånvaro av kväve.
Att kväve vid höga tryck på något sätt ingriper i cellomsättningen
har man länge trott på grund av den s k "narkoseffekt" som ofta
börjar uppträda redan på djup över 30-40 meter och som mestadels
är tydligt märkbar vid djup överstigande 70-80 meter. Vid dessa
större djup kan dykaren bli så påverkad, att arbetsförmågan blir
lidande. Man känner inte närmare till mekanismen för denna narkoseffekt som även uppträder när vissa andra inerta gaser inandas. Särskilt xenon och krypton har kraftig narkotisk effekt, som är märkbar redan vid normalt atmosfärstryck. Å andra sidan har ingen narkotisk verkan av helium observerats ens vid dykningar ned mot 300
meters djup. Ej heller väte - som i Sverige av letterströ m har
använts som spädningsgas för syre vid dykning ner till 160 meter har visat narkotisk effekt. De inerta gasernas narkotiska egenskaper
tycks öka med mo lekylvikten och med deras löslighet i fetter.
Tabell I ger en jäm fö relse mellan olika inerta gaser i avseende på
deras molekylvikter, fettlöslighet och hämmande verkan på nervfu nktion er vid experiment på råttor.
T abell 1.
Gastryck för
ekvivalent
n:trkoscffckt
(<ua)

Mol.vikt

Gas

Narkoseffekt

l
Ar kväve en inert gas i fysiologisk bemärkelse? Det finns skäl
att ställa denna fråga, eftersom det kunnat visas att kväve kan
hämma nerv tr ådarnas kopplingsmekanismer - synapsfunktioner trots att det inte anses ingå fasta kemiska föreningar med andra
ämnen i biologiska substrat. Den har fått ny aktualitet i samband
med planerade rymdfärder: problemställningen gäller om man kan
undvara kväve i kabinatmosfären och i den inandade luften under
långa tidsperioder. Man har därför nyligen både på djur och manniska under långa perioder prövat en atmosfär bestående av 100 °/o
syre eller syre-heliumblandningar - syretrycket måste hållas relativt lågt för att inte framkalla skadliga effekter men ändå tillräck-

Xenon
Kryp ton
Argon
K v :i ve
H eliu m
Väte

13 1.3
83.8
39.9
28 .0
4.0
2.0

l

0.51
1.8
12.6
18.0
163 .0
?

l
l

Koncentration
i olivolja för
narkoti sk
effekt
(m i\limol/1)
0.038
0.034
0.077
0.052
0.10 7
?

Efte r Lambertsen, data f rån Carpenter.

Det fr ::tmgår att vid de tryck där de olika gaserna ger hämning,
de gasvolymer som löser sig i fett (olivolja) är påtagligt li ka. D etta
har givit upphov till hypotesen att varje inertgas medför en häm-
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mande effekt när den finns i tillräcklig koncentration i cellernas
Liksom fallet är beträffande icke-inerta, gasformiga
benovmngsmedel, t ex eter, alkohol och lustgas, är emellertid verkningsmekanismen för de inerta gasernas narkoseffekt föga känd.
fet~~m t~en .

Andningsmo tståndet vid höga tryck

Helium har kommit till vidsträckt användning inom medicinen vid
gru nd av att den erbjuder ett
luftens kväve. Vid dykning är
de tnerta gasernas ~nd_ningsmotstånd av mycket stor praktisk bet}delsc. Ett av de vtkugaste skälen till att syre-heliumbla ndnino-ar
använ ds i stället för luft på djup över 80-90 meter är att l~ft
under dessa stora tryck ger alltför stort andninasrnotst ånd särskilt
vid samtidigt muskelarbete.
o
'
Vid en jämförelse mellan de inerta gaser som är tänkbara för
dykänd~m ål borde teoretiskt andningsmotst åndet vara någorlunda
proportwnellt mot kvadratroten ur gasens täthet, men även vara
beroende av dess viskositet. Från denna synpunkt borde väte
och helium ha de bästa egenskaperna vid höga tryck, medan
t ex argon skulle erbjuda ett större andningsmotst ånd än kväve.
Experiment har visat att dessa antaganden i stort sett stämmer. De
fakto_rer som närmare bestämmer andningsmotstå ndet - och dänn ed
ar~dmn~sarbetets storlek - vid användning av en given inert gas på
ohk.a dJ\lP är dock ännu ingalunda helt klarlagda.
oSttuat.wnen kompliceras av att hänsyn måste tagas både till motstandet 1 lungornas luftvägar och till motståndet i den använda andningsapparatur en. Problemen har stor praktisk betydelse, eftersom
ett alltför stort andningsarbete vid höga tryck minskar den fysiska
arbetsförmågan . Ett alltför stort andningsarbete kan också framkalla
en onormal höjning av C02-trycket i blod och vävnader med andnöd
och andra fysiologiskt skadliga effekter som följd .
behan~lin gcn av lungsjukdomar på
bet~dltg t lägre andningsmotstå nd än

Upptagning och avgivning av inerta gaser

Blodet som passerar lungorna hos en person som andas komprimerad luft kommer omedelbart att helt mättas med kväve till det

partialtryck som råder i lungornas alveoler. När blodet når kapillärerna i periferin, så kommer dess överskott av inert gas att diffundera ut och blodet återvänder för att ta en ny laddning. Detta upprepas tills vävnaderna håller samma inerta gastryck som alveolarluften. När yttertrycket i stället sänks så att gastrycket i alveolarluft en blir lägre än i vävnaderna, kommer den inerta gasen att på
samma sätt vandra i motsatt riktning och avlägsnas med den utandade luften.
Tidsförloppen för dessa gasvandringar till och från kroppsvävnaderna visar att de har en tröghet som är olika för olika vävnader
och inertgaser, och denna tröghet är i huvudsak den fysiologiska
bakgrunden till att bubbelbildning - och därmed tryckfallssjuka kan uppstå när det yttre trycket sänks för hastigt.
Uppfattningarn a om vilka faktorer som bestämmer vävnadernas
upptagning och avgivning av inert gas har svängt fram och tillbaka. Haldanes och medarbetares ursprungliga tabeller för luftdykning grundade sig emellertid på antaganden som i väsentliga drag
tillämpas än idag.
Allmänt gäller, att det inerta gastrycket i en godtycklig vävnad ändras analogt
med följande tidsfunktion när artärblodet håller ett avvikande gastryck :
p= p o ( l -e

-kt

);

där P = inerta gastrycket i det blod som lämnar vävnaden,
P = inerta gastrycket i det tillförande blodet,
0
och där konstanten k är en faktor som är proportionell mot blodströmmen
genom vävnaden per minut och mot kvoten mellan gasens löslighet i blod och
dess lös li ghet i vävnaden;
Detta samband utsäger att en vävnad mättas med en hastighet som enbart
be ror på den mängd blod som passerar vävnade n per minut (vävnadens minutvol ym) och på kvoten mellan den aktuella inerta gasens löslighet i blod och i
vävnad. På denna bas har de flesta beräkningar av kroppens upptagning och
avg ivning av inert gas utförts. Vid beräkning av tidsförloppet för olika inerta
gasers up ptagning och avgivning brukar man av praktiska skäl använda tiden
för " ha lvmättning"; denna är bekväm att använda, eftersom den är oberoende
av P och P . Sambandet mellan konstanten k och halveringstiden (T H) är
0
följ and e:

In 2

T=-·
H
k '
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Tiden för halvmättnad av en vävnad blir alltså direkt proportionell mot kvo ten mellan gasens löslighet i vävnad och i blod och omvänt proportionell mot
mängden blod som passerar vävnaden per minut.
Alla inerta gaser som har en mindre kvot mellan lösligheten i en given vävn,1 d
och blod än kväve skulle alltså hastigare avlägsnas ur vävnaden när gastrycker
alveolarluften ( = gastrycket i det tillförande blodet) sänks.

Redan Haldane var på det klara med att de olika kroppsdelarna
mättar sig och avmättas med olika hastighet - han räknade med
att den långsammaste vävnaden för kväve skulle ha en halveringsti d
av 75 minuter medan den snabbaste skulle ha en halveringstid -::v
5 minuter. Halveringstiderna är emellertid inte bundna till anatomiskt definierade organ. En omräkning av dessa halveringstider till
at t gälla andra inerta gaser kan därför inte baseras på en enkel jär1förelse mellan gasernas olika löslighet regionalt i olika kroppsdelar.
En vävnad som t ex har en halveringstid av 40 minuter för kvän
kan vara fettrik och ha ett stort blodflöde - eller den kan v a a
fattig på fett och ha ett litet blodflöde. För helium kommer denna
vävnad att i förra fallet få en mycket kortare halveringstid än i det
senare beroende på heliums relativt ringa löslighet i fett.
Argon är ett intressant undantag, eftersom dess löslighet både i
fettvävnad och i blod är ungefär dubbelt så stor som kvävets. Detta
innebär att löslighetskvoten för argon är ungefär samma som fö r
kväve: teoretiskt borde man därför kunna räkna med att både d n
anatomiska lokalisationen av de olika vävnadstyperna och de , 1s
halveringstider är ungefär desamma som för kväve.
De inerta gasernas diffusionsförmåga - som är omvänt propt ctionell mot kvadratroten ur molekylvikten - ingår inte i eln 1tionen för gasutbytet, men frågan är i hur hög grad de längsta hah cringstiderna i verkligheten betingas av gasernas löslighetsförhål! a'1den: det återstår att klarlägga om inte diffusionshastighete n k,,n
spela en roll i vävnader med exceptionellt dåligt blodflöde - de .. a
kan vara av kritisk betydelse för uppkomsten av tryckfallssjuka. D e
vätgasdykningar som 1944 och 1945 utfördes inom svenska marin n
beräknades på basis av en antagen längsta halveringstid av 25 min Jter för väte mot 80 för kväve. Den stora skillnaden antogs vara ri '1 lig med hänsyn till att vätets exceptionellt stora diffusionshasti ghet
borde spela en roll särskilt för de långsamma vävnaderna.
Vid beräkningen av snabbast möjliga dekompressionsförfaran de för dy kning
med en given inert gas brukar man räkna med, att vävnaderna kan håll a en

491
viss grad av övermättnad utan att bubbelbildning uppstår. Den tillåtliga graden
av öve rm ättnad har varit föremål för många spekulationer. Man har i ett stort
antal tidsödand e experiment sökt fast ställ a hur långt det yttre trycket kan sänkas efter att först fullmättnad av alla vävnader har åstadkommits genom mycket
långvarig exposition. Resultaten har inte va rit helt entydiga, men det kan antagas
att fortsatta experiment kommer att ge besked om dc tillåtliga graderna av övermättnad med olika inertgaser på olika djup.
Som exempel kan nämnas att de nu vanligen använda heliumtabellerna har
beräknats med utgångspunkt från att förhållandet mellan det totala gastrycket
i en vävnad och det omgivande yttre trycket inte får överskrida värdet 1.7 för
någon vävnad. I praktiken har man dock kunnat konstatera, att symptom på
tryckfallssjuka ibland uppträder vid betydligt lägre övermättnadskvoter. I själva
verket fin ns in ga bevis för att blod över huvud taget kan hålla inert gas i övermättna d: även om symptom på tryckfallssjuka inte uppträder är det fullt möjligt att små bubblor kan bildas så snart gastryc ket i vävnaderna överskrider det
yttre atmosfärstrycket.

Utan tvivel är de problem som rör upptagning och avgivning av
inert gas bland de praktiskt mest betydelsefulla och samtidigt mest
svårlösta av alla de fysiologiska frågeställningar som rör blandgasdyknin gen. Det är inte sannolikt, att de kan lösas tillfredsställande
inom den närmaste framtiden, eftersom problemens natur och de
praktiska svårigheterna vid experiment med övertryck utesluter
snabba framskjutningar av forskningsfronten. Nya metoder för mätningar av gasupptagning och gasavgivning under höga tryck kan
dock beräknas ge bättre informationer. Särskilt de nya metoderna
med radioaktiva gaser borde vara lovande: "helkroppsdetcktor er"
och "scanners" finns nu tillgängliga med vilka man kan studera utbytet av en inert gas i kroppen, hur mycket gas som finns där, och var
den finns.

Optimering av gasblandningar
Eftersom syrets och inertgasens partialtryck i den inandade gasen
begränsar dykområdet och dessutom bestämmer hur lång uppstigningstiden måste vara efter en given uppehållstid på största djup, är
det teoretiskt möjligt att finna en optimal sammansättning hos blandgasen för varje dykuppdrag: man kan nå större djup eller vinna fördelen av kortare dekompressionstider än som är möjligt vid dykning med luft eller med syrgasapparat. Om t ex den använda inert-
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gasens egenskaper inte lägger hinder i vägen, bestäms det maximaL1
dykdjupet av syrets partialtryck i den inandade luften. Dess gränsvärde är 2.0 ata - överskrides detta finns risk för syrgasförgiftni ng
- och en syrehalt av 1 O Ofo i dykgasen medger därför i teorin dylmin ~
ned till djup där vattnets tryck är 20 gånger större än vid ytan, d v~
190 meter. Men man kan på mindre vattendjup också utnyttja de
fördelar som högre syrehalt ger. En blandgas bestående av 50 o '0
syre i kväve kan utan risk för syrgasförgiftni ng användas ned ti ll
ett vattendjup motsvarande 4 ata, d v s 30 meter - dekompressions
tiden blir då betydligt kortare än vid dykning med luft som håller
ett högre kvävetryck. Med denna metod -där proportionerna mellan syret och inertgasen bestämmes efter det önskade dykdjupet och
dekompression stiden - kan självfallet en ytterligare tidsvinst säkr as
genom användning av helium i stället för kväve.
Dekompressionsförfarandet vid blandgasdyknin g med kväve eller
helium baseras på tillgängliga tabeller för etappuppstigni ng. För synkvävedykning kan de klassiska, numera något modifierade, tabellerna för luftdykning användas: kvävets partialtryck i den inandade
gasen är bestämmande, och man tillämpar den tabell som skulle ge
samma kvävetryck om andningsmedie t vore luft. Man beräknar
m a o " det ekvivalenta dykdjupet" för luft för att finna lämplig
uppstigningstabelL För syre-heliumbla ndningar med olika syrehalter
mellan 13 och 55 °/o har särskilda tabeller utarb etats. I det fall man
behöver dyk a med syrgashalter utanför dess a gränsvärden, måste m an
liksom vid syre-kvävedyk ning först fr amräkna heliums verkliga p artialtryck i dykgasen: det gäller alltså även här att räkna sig fram t ill
ekvivalent dykdjup . De senaste årens erfarenheter har givit belägg
för, att de fö r närvarande använda grundtabellern a för dykning med
luft och syre-heliumbla ndningar inte är helt p ålitliga: svenska undersökningar av H ess er och medarbetare har bl a visat att de existerande
tabellerna för heliumdykning inte kan användas utan risker for
tryckfallssjuka när dykningen kombineras med muskelarbete.
Låt oss dröja vid några frågor som rör blandgasens sammansättning
när olika dykmateriel användes. I det enklaste fallet tillförs dykaren
blandgasen i s k "öppet system" - dykaren andas ny gas för varje
andetag och den utan dade gasen går direkt ut i det omgivande vattnet. De fy siologiska verkningarna blir därvid enbart beroende a v
den tillförda gasens sammansättnin g. När dykaren däremot använder sig av s k "halviippet system" - han andas då ut och in i en
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medförd andningssäck som kan rymma t ex 1O liter gas - ändras
den tillförda blandgasens sammansättnin g bero~nde på dykar.ens SY_reförb rukning. I dessa system tillförs syre och mert gas kontmuerhgt,
den utandade koldioxiden elimineras genom att den får passera ett
absorp tionsfilter, och överskottet av gas i säcken släpps ut i vattnet genom en backventiL Det halvöppna systemet har fått en allt
vidare användning genom sina gasbesparande egenskaper För militärt bruk har den väsentliga fördelar: bubbelutsläppe t är betydligt
mindre än vid öppet system och röjer därför inte så lätt dykarens
föreh avanden, varken visuellt eller akustiskt.
När halvöppet system används, blir dykarens syreförbruknin g en
bestämmande faktor för den mängd blandgas som måste tillföras
andningssäcken . Men syreförbruknin gen inverkar också på gassammansättningen i säcken: halten av inert gas blir större och syrehalten
mindre i den inandade gasen än i den blandgas som tillförs från
tryckbehållarna . För att beräkna den mängd blandgas som behöver
tillför as eller - om denna mängd är känd - gassammansätt ningen
i andningssäcken, kan man med ett antaget värde på syreförbrukningen använda följande ekvation. Den baserar sig på det enkla förhållandet att den mängd syrgas som tillförs systemet måste vara d ensamma som den som förbrukas plus den som avgår:
.
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= totala flödet av blandgas till andningssäcken

(liter/min. vid 1 ata),
A = syrehalten i den blandgas som tillföres säcken
(pro cent),
B

= sy rehalten i andnin gssäcken (procen t),

och

Vo 2 = syreförbruknin gen (liter/ min. vid 1 ata) ;

Ekvationen som gäller när jämvikt råder ä r användbar om man
t ex vid en given mängd tillförd blandgas av bestämd sammansättning vill framräkna syrets och inertgasens partialtryck i den inandade
gasen. De erhållna v ärdena ger besked om bl a det maximala dykdjup som kan uppnås utan risk för syrgasförgiftni ng, och vidare om
vilka uppstigningstabeller för t ex luft eller syre-helium som kan
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aJ:tagas vara ekvi_valenta . Ekvationen kan också användas 0 111
mangderna av de tillförda komponente rna i blandgasen ändras med
dykdjupet. Syrets och inertgasens partialtryck i den inandade gasen
kan ? å be~äknas under förutsättnin g att de gasmängder som tillförs
på ohka d;up är kända. I svenska marinen pågår för närvarande prov
med blandgasapp arater med heliumtillför sel som au tomatiskt varierar ~ed djupet så att syretrycket hela tiden hålls inom det säkra
OJ:nradet ~ me!lan 0.2 och 2 ata. Apparaturen beräknas medge dykmng ned t1ll d;up över 150m.

Amerika nska marinde parteme ntets
organisa tion - historisk återblick
och redogör else för omorgan isation en 1963*

Av kommendörkapten NllS RYDSTROM

Nuvarande organisation av marindepart ementet, Department of
the Navy (DON), är resultatet av en evolution som pågått under
mer än en 150-årsperio d. Utvecklinge n har gått stegvis och genomgripande förändringa r har sällan inträffat. Rudiment av nuvarande
tre huvuddelar av departement et - the Navy Department (marinledningen) , the Shore Establishme nt (landorganis ationen) och the
Operating Forces of the Navy (sjöoperativ a styrkorna) - kan urskiljas i organisation sskisser från den tidigaste perioden i DON
existens. Detta var de första tecknen på det bilinjära organisation ssystemet, som särskiljer DON från organisation en av arme- och flygdepartement en.

HISTORISK Å TERBLICK
Tiden 1798-1815 (Bild 1)
DON upprättades 1798. Härigenom flyttades sjömilitär verksamhet från War Department , där den hört hemma från konstitution ens
antagande cirka tio år tidigare. Under år 1798 upprättades också
Marinkåren som en särskild gren inom DON.
D ON bildades p g a den utökade sjömili tära verksamhete n under
*) Artik eln grundar sig på officiella uppgifter från The Navy Management

Office, United States Navy Regulations, Department of the N avy General
Orders och United States Government Organiz.ation Manual 1963-64. Som
underlag för beskrivningen av omorganisation en 1963 har följande källor utnyttjats: >>Navy Reorganizatio n Study>> - officiell rapport 1964 angående
omorganisation inom Department of the Navy; tidskrifterna Missiles and
Rockers (mars 25, 1963), Navy Management Review (j uli 1963) samt Proeecdings (augusti, 1963).
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kriget mot Fra nkrike 1798- 1801. Tripoliranska kriget 1801 - 1805
och "1812 års krig" ägde rum under denna p eriod.
Under denna epok upprättades sex örlogsvarv och de första av
f_lottans sjukhus. Dessa bildade tillsammans några av de ursprungliga komponenterna i landorganisationen.
Organisationen var rätlinj ig och enkel. Departementschefen utövade direkt kontroll över landorganisationen och sådan övrig k ontroll som de då existerande kommunikationssystemen medgav.
Tiden 1815-1842 (Bild 2)
År 1815 skap ades "Board of Navy Commissioners", bestående av
tre högre sjöofficerare. Denna ledningsfunktion inplacerades mell an
departementschefen och landorganisationen.

SMO~ [

[ST&BLISHM[IIT

Bild 2.

Upprättande av Navy Board motiverades genom h~indel serna
under kriget 1812. Okad sjöoperativ verksamhet under denna period
visade behovet av fackmässigt stöd åt departementschefen. Under
ledning av Navy Board var USA:s sjöstyrkor företrädesvis sysselsatta med sjöfartsskydd mot pirater samt upptäckts- och goodwillexpeditioner. Beslut om flottans första torrdocka tillkom under perioden, liksom förbättrade varvsresurser, grunden till flottans observatorium, Hydrographic Office, Naval Academy och Naval Gun Factory (nu Naval Weapons Plant). Ångdrivna fartyg blev nu av avgörande betydelse, varför en ingenjörkår skapades .
Förutom tillkomsten av Navy Board bibehölls den grundläggande
organisationen oförändrad från föregående period. Navy Board
underställdes departementschefen och dess arbetsområde begränsades
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till huvudsakligen materiel- och industrifrågor. Departementschefens
kontroll över flottans operativa styrkor förblev densamma som tidigare. Detta var begynnelsen till uppfattningen att departementschefen skulle ha fackmässigt (militärt) bistånd när han utövade sina ledningsfunktioner inom flottan och då ansvar till sådana delar kunde
särskiljas från ansvaret för flottans operationer till sjöss.

Tiden 1842-1915 (Bild 3)

En lag 1842 upphävde Navy Board och skapade byråsystemet.
Ursprungligen uppsattes fem byråer 1), men senare tillkom flera. H är1

)

Motsvaras i svensk organisation närmast av avdelning inom marinförvaltnin gcn.

utöver tillkom år 1861 en biträdande departementschef (Assistent
Secretary). Den sistnämnde avskaffades 1869 men inrättades åter
1890.
Byråsystemet upprättades av kongressen för att förbättra materielanskaffnin g, materieldistribution och tillhandahålla tekniskt biträde
åt flottan och landorganen. Organisationen, som visas på bild 3, var
i kraft under kriget med Mexiko, inbördeskriget och spansk-amerikanska konflikten. Omedelbart efter inbördeskriget inträffade en
stark minskning i Amerikas maritima styrka, men det var under den
tidens administrativa organisation, som den ångdrivna flottan byggdes upp. Marindistriktssystemet påbörjades under denna period i
avsikt att koordinera och kontrollera flottans fartyg vid försvaret
av kusterna. Naval War College grundades i Newport för att utbilda
högre officerare i krigföring.
Grundorganisationen som nu utvidgades att omfatta även en biträdande departementschef, och byråerna började anta de former som
kan återfinnas i dagens organisation. Det anmärkningsvärda undantaget var avsaknaden av en instans för att ge fackmässigt bistånd
åt departementschefen i vad avser ledningen av krigsoperationer. Ett
s k "Naval Aide System" prövades under en tid, men löste icke
problemet. Chief of Naval Operations (CNO) med stab inrättades ej
förrän efter denna periods slut, vilket slutligen tillrättalade operationsledningsproblemet. Varje byrå tilldelades specificerade tekniska
ansvarsområden beträffande de operativa styrkorna. Varje byråchef
rapporterade till departementschefen, varför underlag ej fanns för
byråerna att fungera som enhetligt styrande organ.

Tiden 1915-1940 (Bild 4)

År 1915 skapades en Chief of Naval Operations och år 1926 tillkom en biträdande departementschef för marinflyg.
CNO tillkomst tillgodosåg det långvariga kravet på en lagligen
ansvarig, professionell, sjömilitär rådgivare åt departementschefen.
Marinf!yget, som hade visat sitt värde under VK 1, understöddes
mera aktivt genom tillkomsten av en ny biträdande departementsc?ef. Organisationen, som framgår av bild 4, överlevde hela expanStonen under VK 1, rustningsbegränsningstiden som följde kriget och
Uppbyggnadsperioden som föregick VK 2.
34
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.. Expe rimen ten r~1ed intern ation ella rustn ingsb
egrän sning ar, som
agde rum under ttd~n efter VK 1, begrä nsade
emell ertid depar •emente ts ver_ksamhet ttll dess en ny värld skonf likt
börja de växa fram.
Den explo siOnsartade utvec kling en som VK 2 förde
med sig innebar
att depar temen tet expan derad e mer än någon sin
tidiga re. Depa rtement et genom förde ett utvid gat uppb yggn adspr
ogram avsee nde såväl
farty g som perso nalor ganis ation . En reserv kå
· organ iserad es och
manu flygu tveck linge n påsky ndade s.
A_lla grundl~g~ande _delar av den nuva rande
organ isatio nen var
nu 1 k~aft. Vtktt ga sktlln ader mella n denn a och
följan de perio d i
utvec klmg en av depar temen tets organ isatio n
berör de förhå lland et
mella n de större delar na av organ isatio nen. Unde
r denna tid var
CNO unde r depar temen tsche fen ansva rig för
flotta ns opera tioner

och för den sjöop erativ a krigs planl äggni ngen. De
biträd ande depar tementsche ferna och byråe rna unde r lednin g av
departementsche~en
hade ansva ret för depar temen tets ekono miska
verks amhe t. Mar~~:
distri ktsch efern a gavs ansva r för militä ra ärend
en berör ande all SJOmilitä r verks amhe t inom respe ktive geogr afiska
ansva rsom råden .

Tiden 1940 -1953 (Bild 5)
Unde r denn a perio d utöka des depar temen tet att
omfa tta en Unde r
Secret ary och en Administrati~e Assis tant ti_ll
d_epartementsch_ef_en.
Dessa ämbe tsmän samt två Assts tant Secre tanes
ttllsat tes som etvtla ,
"verk ställa nde", biträd ande depar temen tsche fer.
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Under den första delen av denna period tjänstgjorde de civib,
verkställande, biträdande departemen tscheferna på likställd basis;
mot sl utet av perioden blev the Under Secretary ålagd ansvaret för
övervakning och samordning av de andra civila verkställande ass stentemas verksamhet. Härutöver utökades CNO:s ansvarsområde
avsevärt.
Departementet leddes under VK 2 och Koreakriget i enlighet mc• l
den principicila organisationen som fra mgår av bild 5. Denna period
av lerig och internationell spänning uppvisade en ofantlig ökning a '
flottans tillväxt. Efter Frankrikes fall i juni 1940 och Japans uppe1bara avsikt att utvidga besittningarna i Fjärran Ostern lades grunde 1
till en "två-ocean-flotta". Under VK 2 uppsattes av DON de störsn
och mest slagkraftiga flottstyrkor som någonsin existerat. Industrella kapaciteten hos landorganisationen nådde jättelika proportionc .
Krigserfarenheterna från denna period frambragte många uppfi 1 ningar av varaktigt värde för flottan vid utvecklingen av vapentel,nik, taktik, serviceorgan och personalorganisation.
Förutom den numeriska ökningen av departementet innebar ändringarna av den grundläggande organisatioi1en, som utmärkte denr.a
period, förändringar i ansvarsförhållanden och den inbördes ställningen mellan de större elementen i organisationen. Största förändringarna ägde rum med avseende p å CNO:s roll och Assistant Secrctaries ansvar inom departementet som helhet. Serviceorganen inom
landorganisationen placerades under administrativ, teknisk kontroll
av byråerna och avdelningarna inom departementet, men förblev
under CNO :s militära befäl genom marindistriktscheferna.

Tiden 1953-1959 (Bild 6)
Under tidigare delen av denna period skedde ytterligare två förändringar, nämligen inrättandet av två nya Assistant Secretaries OLh
en förändring av marinkårchefens ställning.
Fastän USA:s flottstyrkor ej var aktivt invecklade i formellt k1 g
under denna period, krävde åtaganden i Medelhavet och Fjärr n
Ostern fortlöpande marina åtgärder av departementet i dessa omr 1.den för att förhindra aggression samt för att understödja vänskapl igt
sinnade nationer. Förutom kravet att vidmakthålla ständig, hög
marin beredskap var departementet aktivt sysselsatt med att bygga
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upp flo ttbaser och serviceorgan på andra sidan oceanerna. Härutöver
pågick forsknings- och försöksverksamhet för att utveckla moderna
marina vapensystem för landets försvar.
Organisationen, som framgår av bild 6, visar hur departementets
verksamhet var organiserad under denna period. Var och en av de
fyra Assistant Secretaries kunde identifieras genom ett epitet avseende visst verksamhetsområde (materiel, flyg, budget, personal och
reservstyrkor), där vederbörande var ansvarig för ekonomisk planering och administration.
Marinkårchefen utnämndes till Marine Corps Command Assistant
åt departementschefen.
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Vid periodens början anpassades departementet till de förändringar
som gjordes i den totala försvarsorganis ationen, som var ett resultat
av lagen 1958 angående försvarsdepartementets omorganisation .
Trots nämnda förändringar krävdes ej någon genomgripande omorganisation av DON genom denna lagstiftning. Fram till år 1963 mötte
alltså marindepartem entet rymdåldern med den organisation som
visas på bild 7.
De organisatoriska förändringar som ägde rum i början av perioden fö rändrade ej i sak den grundläggande organisationen. Snarare
var förändringarna mera av konsolideringsn atur och avsåg anpassning av ansvarsområden vid genomförande av olika verksamhetsformer, i avsikt att förbättra stridseffektivit et och administrativ
funktionsduglig het inom departementet. Organisationssk issen återspeglar även kulmen på den evolution och tillväxt som DON undergått från starten fram till nuvarande utformningen och den nya organisation som fastställdes att gälla från och med den förs ta juli 1963 .

BUREAl!S

SHORE f:ST A.BLISHMENT

Bild 7.

Tiden 1959-1963 (Bild 7)
K ven under denna period ägde organisatoriska förändringar rum.
Departementet minskades med en Assista11t Secretary (personal och
reservstyrkor) och de kvarvarande Assistant Secretaries omskapades
till Assistant Secretaries of the Navy (ASN), forskning och försök;
"installations" och underhåll; samt budget. Två av de befintliga
byråerna, Aeronautics och Ordnance, omorganiserade s till en byrå
- Naval Weapons. Härutöver konsoliderades forsknings - och försöksfunktioner na inom CNO:s stab och lades under ett enda militårt
verkställande organ.

Department of De/ense (Bild 8)
Med denna korta historiska återblick bör studiet av organisationsförändringarna som fastställdes 1/7 1963 underlättas. Innan redogörelse för dessa lämnas, krävs dock för tydlighetens skull att DON :s
ställning i USA: s försvar klarläggs.
The Department of the Navy skapades, som tidigare nämnts år
1798, såsom ett exekutivt departement i USA:s regering. År 1949
ändrades dock National Security Act av 1947, varvid ett Department of Defense skapades och de tre militära departementens ställning ändrades.
National Security Act med ändringar och tillägg upprättade Department of the Navy liksom även Department of the A rmy och
Department of th e Air Force, som militära snarare än exekutiva
departement inom försvarsdeparte mentet.
Inom försvarsdeparte mentet utövar departementschefen (Secretary
of Defense) ledningen av de militära departementen och försvarsgrenarna genom två befälslinjer. En går från presidenten över försvarsdepartementsch efen via Joint Chiefs of Staff (JCS) till cheferna för
de operativa styrkor som sammansätts av stridskrafter från alla
försvarsgrenar. Den andra befälslinjen går från presidenten via försvarsdeparteme ntschefen till departementsch eferna för de militära
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Ma rind epartementets organisation fr o m 1/7 1963
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utan att överse ledningsorganisationen och inbördes beroendet av alla
större (vapen) -program som leddes av marindepartementet. I andra
hand gällde uppdraget därav betingade ledningsprinciper, arbetssätt
och strukturella förhållanden. Då varande departementschefen,
r
Korth, underströk att undersökningen gällde "the interface and
interplay of management elements".
Organisationskommittens sammansättning utvisar att den militära
sakkunskapen ej lämnats utanför. Som ordförande fungerade
Mr John H. Dillon, Administrativ Assistant to the Secretary of the
Navy. Ovriga medlemmar v ar Vice Admiral C. V. Ricketts, Vice
Chief of Naval Operations; Lt. General J. C. Munn, Assistant Commandant of the Marine Corps; Vice Admiral G. F. Beardsley, Chief
of Naval Material; Mr J. J. Corson, organisationskonsult i ett priv at
företag.
För att fullgöra den ingående analysen tillsattes inom utredningen
tjugo studiegrupper, vilka skulle studera följande objekt:
l) Försvarsdepartementet - marindepartementet
2) Marindepartementet som helhet (sex huvudfunktioner)
3) Interna delar av de större organisatoriska komponenterna
inom marindepartementet.
Resultatet blev "den mest kompletta och objektivaste analys av
DON som någonsin gjorts".
Resultatet presenteras med tonvikt på synpunkter och rekommendationer, som är särskilt viktiga för industrien i rollen som partner
till DON vid anskaffning av vapensystem samt för materieluncle håll och service av flottans operativa styrkor.
Beroende på det stora antalet rekommendationer som kommitten
gjorde, kan alla dessa ej diskuteras. Sammanlagt presenterade studiegrupperna 524 rekommendationer, av vilka kommitten godkände 225.
Utredningens resultat beskrivs genom att presentera en sammanfattning som omfattar
Sammandrag av principiella svagheter och förslag till ändringar
av tidigare organisation.
Nya organisationsstrukturen.
Planerings-, programplanerings- och budgetfunktionerna.
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Sammandrag av p rincipiella svagheter och förslag till
ändringar av tidigare organisation
A. Principiella svagheter
Vissa ansvarsförhållanden inom departementet var motsägande

a) Under Secre~ary, Assi~tant Sec.retaries o~h C\:0 var :,ar och e.n
bemyndigade att 1110111 speoellt angtvna omraden svara f~r koordt1ation och ge anvisningar till byråerna". Resultatet blev t bland att
:11otsägande direktiv eller dubblerad samordning förekom.
b) stabskapaciteten l: os biträdande departen:entsch~fe.r tillät de;11
icke att fullgöra "ledmngs- och kontrollfunktwnerna 1 vad av~ag
deras an svar för policy, ledning och kontroll. Fortlöpande ledmng
och kontroll måste kunna ske genom en stabsorganisation 1110111
departement et.
c) Byråorganisationens självständiga ställning gjorde den icke
omedelbart och lätt anpassbar till projektledning av större system,
som berör mer än en byrå.

Departementets behov av kvalificerad personal kunde

ei

fyll as

a) Många bland personalen som innehade nöd':ändiga kvalifika~
tioner, önskade dock icke fullfölja en militär karnär, och det var eJ
tillräckligt lockande för officerare att skaffa sig kompletterande
högre teknisk utbildning.
b) Den mänskliga faktorn för summades ibland, vid utformning
av vapensystem, vilket resulterade i utrustning som var alltför komplicerad för att operativt kunna användas och underhållas av personal på nuvarande tekniska nivå.
c) CNO hade icke tillräckliga befogenheter att bestämma personalens minimikvalifikationer och Chief of Naval Personnel's roll i
Personaladministration tolkades icke enhetligt.
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Planerings- och programplaneringss ystemen underlättade icke dep artementets ledande verksamhet

a) Departementschefen och hans verkställande nyckelorgan hade
icke tillgång till alla nödvändiga informationer för att fatta beslut
beträffande programförslag. "En fullt utvecklad kostnadseffekti' itetsberäknande instans fanns ej, och det administrativa maskineriet
producerade icke noggranna och adekvat utvärderade alternativ".
b) Det behövdes en större grad av integration av marinens planerings- och programplaneringssy stem. Varje större avdelning i CN :s
stab var ansvarig för en delinsats, men många arbetade på plan rings- och programplaneringss ystem av stödfunktionstyp - dock
relativt oberoende av flottans planeringssystem.
c) Det fanns luckor i planeringen. Som exempel så gav dåvarande
långtidsplaner icke en adekvat grund för den ledning av vetenska liga forskningen, som krävs för att utveckla kommande generationer
vapen och utrustning för flottan.

Departementet informerades ej tillräckligt om systemutveckling m m

a) Förmågan att bedöma prestanda hade förbättrats, men mer information behövdes beträffande:
hur programmen utvecklas och fortskrider,
flottans beredskapsläge,
underlydande organisationers och verkställande organs arbetslägc,
verkningsgrad, effektivitet och arbetssätt.
b) Enhetliga system för att lämna regelbunden, riktig och meningsfylld information existerade icke och måste utarbetas.

otentiella möjligheterna till framgång inom anvisad tid, medelsp
l .. .
ram o c 1 ovnga resurser,
.
o
en rättvisande bild av förbättnngar som kommer att uppnas,
de alternativa handlingslinjerna för att uppnå önskade prestanda.

Ansvarsförhållanden beträffande ledningen av landorganen var
oklara

a) Löpande ledningen av landorganens ve~l~s~mhet :ar ut.:pridd
departementets olika byråer och organ. Mtlttar ledmng utovades
pa CNO o-en om marindistrikts(komm ando )cheferna och fackmässig
av
b
ol
teknisk ledning skedde från departement~la kon;_ponenter,__ som a agts
särskilt tekniskt ansvar. skilda uppfattmngar radde be~raffande utsträckningen a v de olika ledningsorganens ansvarsomrad en.
b) En acceptabel och enhetlig syn på ledningen av de flesta av
flottans direkta stödfunktioner iland saknades.
o

B. Föreslagna viktigare förändringar
Skapa en grundläggande ledningsdoktrin

a) En effektiv och välgrundad militär doktrin _exister_a?~' men
ingen liknande fanns tillgänglig för departem~ntets o Kke-mth:_ara ansvarsområden. Doktrinen skulle icke enbart mnehalla klarlaggande
eller skapande av regler mål ansvarsförhållanden och beslutanderätt, arbetsordning och s~absf~nktioner med underorgan. Den måste
även behandla departementets centrala problem rörande underhållsoch serviceorganens administration.

Det saknades ett lämpligt system att ge högre myndigheter den infu mation de behövde för att införa nya vapensystem

Utse Chief of Naval Material (CNM, "chefen för flottans materiel")
som flottans ende verkställande producent av alla tjänstbarheter och
förnöd enheter utom personal och sjukvård.

a) Uppgiftens art framtvingade ofta beslut av stor räckvidd o-::h
medför att stora risker måste tas. Informations- och bedömningsprocesser gav icke analyser som på ett rättvisande sätt presenterade:

a) CNM skall övervaka de fyra byråernas totala underhållsve~k
samhet och skall tjäna som departementschefens , CNO :s och mannkårchefens "voice of the resource interest".
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b) CNM kommer att ges resurser så han bl a kan
stärka projektlednin gen
samordna producenternas prioritering
lösa konflikter mellan byråerna på ett auktoritativt sätt.
c) Personal- och sjukvårdsbyråe rna behandlas som i särskild ordning och deras chefer skall fortsätta i nuvarande roller som separata
verkställande organ för personal- och hälsofrågor.
Skapa Fleet Activities Command

a) Ett Fleet Activities Command skall upprättas under CNO, f .. r
att direkt övervaka och kontrollera flottans underhålls- och serviceorgan såsom ubåtsbaser, flygstationer, sambandsstatio ner etc.
b) Befälsansvar skall tilldelas chefer för anläggningar som kommer att utses som flottans operationsbaser . Marindistriktsc heferna
skall icke utgå (som föreslogs i kommittens rapport) och distriktsgränser skall ej ändras.
Förbättra flottans planerings- och programplaner ingssystem och
integrera budgetfunktion en

a) Bättre samordning och ledning skall åstadkommas genom att:
alla behov skall behandlas i fyra större "resourceprogr am":
personal, materiel, stödfunktioner samt forskning och utvec lin g,
varje program skall anförtros en för resurser programansvar ig
i CNO :s stab,
CNO stabsorgan skall presentera behoven av operativa styrkor i form av styrkesamman sättning och större kvantitativa
karakteristika samt sammanställa detaljerade behov för de fyra programmen,
programkonto r under CNM samt personal- och sjukvårdsbyråerna skall dela in p rogramunderla gen i speciella uppgifter.
Projektledare skall användas där så är behövligt,
projektuppfölj are i CNO:s stab skall underlätta sambandet
mellan de programansvar ige i denna stab och projektledarna i
CNM:s producentorga nisation,
flottans planerings- och programavdeln ing i CNO:s stab skall

]eda och samordna den totala planerings- och programplaner ingsinsatsen.
b) Auktoritativa ingångsvärden skall levereras till programplaneringssystemet genom att:
tre grundläggande planeringasdokument skall ~pp~~ttas; en lån~,
tidsplan (10-20 år), en 10-arsplan och en 10-ars programplan ,
planer skall föreläggas departementsch efen enligt ett "form~llt och
ständigt pågående system". De många stödsyst~men skall mtegreras med flottans planerings- och programplanen ngssystem, och d.~t
centrala programledning sorganet i CNO :s stab skall ~n svara for
en fast inriktning och organisation av flottans planenng,
c) Flottan och marin~~ren mås.t e ~tve ckla f~rmågan att i~~egrera
0
kostnads- och effekt1V1tetsstud1er mgaende
1 underlagen for programplanerand e organ och departementsch ef,
d) Ett flottans programsamor dningsorgan skall upprättas un.der
departementsch efen för att garantera att han har ett analytiskt
organ enbart avsett för egna intressen och behov.
Förbättra departementsch efens möjligheter till utvärdering

a) Förse departementsch efen med en obunden. be~ömnings- och utvärderingskapa citet genom ett programkoord mauonsorgan.
b) Förse CNO med en förbättrad utvärderin~skapacitet inom
ramen för flottans planerings- och programavdeln mg.
c) Liknande utvärderingska pacitet måste tillhandahållas CNM och
chefen för Fleet Activities Command.
Förbättra utvecklingen av nya vapensystem

a) Tillhandahålla effektiv projektledning genom CNM.
b) Projektledare under CNO skall erhålla ledningsansvar för alla
projekt under utveckling.
c) En ställföreträdan de chef för utveckling under CNM skall
biträda biträdande departementsch efen för forskning och utveckling. Befattningen har skapats för att samordna försöks- och forskningsansträngn ingarna.
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Avsevärt förstärka personalledningen

.A. Grundläggande ledningsdoktrin

a) CNO skall bestämma alla militära personalbehov. Han skal[
leda och bedöma personalbyråns verksamhet för att kunna möta
både de kvantitativa och kvalitativa kraven.

Kommitten fann ett starkt behov av en gemensam ledningsdoktrin
för departementets icke-militära ansvarsområde!.: . En såd~n ~o~nrin
formulerades och presenterades som de grund laggande n ktlmJerna
för departementets organisation. Elementen i doktrinen är:

b) Departementet (genom biträdande departementschefen) skall
ges bättre underlag för bedömningen a v militär och civil personal.
c) Departementet måste ta krafttag för att komma över svåriL,heterna att rekrytera och behålla personal med erforderlig skicklit"het.

att organisera, öva (utbilda), utrusta, för bereda och upprätthålla
beredskapen hos fl ottans och marinkårens styrkor, så att de kan
fullgöra sina militära uppgifter
att tillhand ahåll a administrativt, personellt, materiellt och tekniskt bistånd åt flottan och marinkåren samt, när försvarsministern så bes tämmer, åt de styrkor från de militära departementen,
som avdelats till förband under gemens am ledning.

En enda verkställande myndighet skall tilldelas ansvaret för
underhåll av flottans skjutfält, byggnader och övriga anläggningar.

a) Varvsbyråchefen bör ges ansvaret för allt underhåll av mark,
skjutfält, byggnader och andra anläggningar - inklusive drift och
underhåll av flottans smärre underhållsanstalter.

K raft full , aktiv, centraliserad policyledning från departementet
erfordras för:

att klarlägga målet för underordnade chefers verksamhet
att uppsätta grundläggande regler vilka underlydande skall följa
för att uppnå nämnda mål

b) Det enda undantaget från ovan angivna verksamhet skall vara
sådant som lyder under chefen för marinkåren.

att stödja fullt jämlika underlydande chefer för att de skall kunna
uppnå sina m ål och att underlätta deras förm åga att komma fram
till målen genom att identifiera och lösa inbördes problem, som
kan finnas mellan jämställda, underlydande chefer
att möjliggöra effektiv projektledning.

Nya organisationsstrukturen för Marindepartementet
Två nya befäl har tillkommit - Chief of Naval Material och
Fleet Activities Command. Byråorganisationen har modifierats och
planerings- och programplaneringsfunktioner na förstärkts genom
upprättande av Navy Plans och Programs Office i CNO:s stab och
Program Coordination Office under departementschefen.
Flottans traditionella bilinjära struktur förblir oförändrad. Dock
stärker man produktionssidan i organisationen genom att skapa
starkare, mer centraliserad ledning och hela organisationen drar även
nytta av en bättre definition av befälsrätt och ansvar.

Kraft full, aktiv, centraliserad ledning under departementschefen
kräver att:

verkst ällande myndigheternas ansvar för alla delar eller någon
klart avgränsad del av vart och ett av ovannämnda grundläggande
mål, kl art fastställs
policy- och stabsorganens roll i förhållande till beslutande chefer
klarl äggs
förh ållandet mellan beslutande chefer inbördes måste förenklas
och klarläggas.
35
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F ör att förbättra departementets förmåga att handskas med problem
angående ledningen av underhållsverksamheten, är det nödvändigt
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att k larlägga de inbördes ansvarsförhållan dena mellan "the user
interest" (operativa styrkqrna) och " the resource interest" (byråerna).
Dessa ansvarsförh ållanden k larläggs på bild 10.
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besitta fullständig kunskap om flottans och marinkårens planer,
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Bild 10.

godkänna varje program som hör till flottan och marinkåren samt
försvara och motivera dem inför försvarsministern,
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Departementschefen är ansvarig för ledningen av departemen tet,
inklusive policy, administration och kontroll av alla frågor som hör
till departementets inre administration. Denne chef måste:
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behärska planer som är under tillblivelse eller formulering, så att
han kan bedöma olika alternativ och förhållandet kostnad-effektlvltet,
fortlöpande bedöma departementets verksamhet och effektivitet
Departementschefens huvudrådgivare är de civila, exekutiva, biträdande departementscheferna och flottan s policy-råd (Navy Pol icy
Council) jfr bild 11. Policy-rådet består bland annat av sekretariat,
CNO och marinkårchefen. Rådet har nu utökats med CNM.
Biträdande departementscheferna biträder departementschefen:
som främsta civila rådgivare inom det område där departementschefen önskar använda dem,
som civila, exekutiva biträden för funktioner som departementschefen delegerar,
som särskilt utsedda inom visst område för att utnyttja deras k unskaper och erfarenheter från tidigare privat verksamhet.
Den huvuds akliga ändringen inom departementets civila del 0111fattar upprättande av ett programkoordinationsorgan (Department
of the Navy Program Coordination Office), som ger departementschefen en möjlighet till oberoende bedömning och analys av aktu ella
program. Ett integrerat ledningsinformationssystem har utveckh ts
för nämnda ändamål. Programkoordinationsorgane t ges ansvar för :
O>

att vara marindepartementschefens stabsorgan i samordningsfrå~ or
rörande programändringar,
att övervaka att bästa förfaringssätt och teknik används för att få
fram kostnadsinformationer om större vapensystem och övriga
program samt om övrig verksamhet,
att kontinuerligt granska, utvärdera och förbereda förslag till förbättringar avseende förfaringssätt och teknik som används i p rogramplaneringen,
att analysera och utvärdera hållbarhet, utförbarhet och avvägn· ng
beträffande föreslagna program,
att förbereda aktuella och fullständiga data över läget beträffa nde
godkända program som handhas av byråerna, marinkåren m fl
programansvariga myndigheter. Läget presenteras i form av statistiska och analytiska rapporter, så att man kan bedöma verkliga
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prestanda i förhållande till de krav och mål som uppsatts fö r de
godkända programmen,
att förbereda eller samordna speciella studier av större vapens} stemprogram och övrig verksamhet som infordrats av försvars- eller
marindepartementschefen,
att samordna budget- och finansiella synpunkter på programmen
med flottans ekonomiska kontrollorgan (Office of the N a vy
Comptroller).

C. Marinchefens stab
Organisationsundersökningen visade att den grundläggande organisationen av CNO stab (jfr bild 12) var lämplig. Emellertid visade
studierna av CNO stabs funktion även att den kunde förbättras in m
många områden. Främst avsågs planerings- och programplaneringsområdet och den huvudsakliga organisationsförändringen som föreslogs var upprättandet av en planerings- och programchef (Direct r
of Navy Plans and Programs) med rapporteringsskyldighet direkt
till CNO.
P lanerings- och programorganet har ålagts följande uppgifter :
styra planerings- och programplaneringssystemet inom flottan
överensstämmelse med CNO :s åligganden,
ge anvisningar för och samordna flottans planer och program med
undantag för beredskapsplaner,
granska planer och program med avseende på inbördes samband
och avvägning,
utvärdera hur planer och program utvecklas samt uppfölja hur
förväntade förbättringar fortskrider,
tillhandahålla budgetteknisk service åt programansvariga.
Det nya organet är ämnat att säkerställa en fortsatt integration
av planläggnings-, budget-, utvärderings- och bedömningsprocesserna
i CNO stab samt sörja för auktoritativ inriktning och ledning av
planerings- och programplaneringsarbetet inom organisationen.

521
Andra förändringar som innebär omorganisation av vissa funktioner och ansvarsförhållanden under Deputy CNO (DCNO)-nivån
innefattar:
överförande av ansvar för bestämning av kvalitativa kraven på
personal från personalbyrån till DCNO (Personal),
en rekommendation att utvidga och förbättra förmågan att utvärdera och bedöma de operativa styrkornas beredskap,
ett förbättrat rapporteringssystem för materielberedskap,
att en organisation skapas så att kostnads- och effektivitetsstudier
kan uföras.

D. Marinkårens högkvarter
Inga organisationsändringar av betydelse.

E. The Chief of Naval Material (CNM) och de fyra
materialbyråerna
Organisationskommitten föreslog uppsättandet av ett nytt organ,
Chief of Naval Support, i stället för Office of Naval Materiel.
För att undvika att ändra den gamla, lagfästa organisationen av
marindepartementet, vilket skulle krävt kongressens gillande återtogs
förslaget. Målet för omorganisationen nåddes ändl genom att behålla
CNM och definiera dennes nya ansvarsområde.
CNM blir nu direkt underställd marinministern och åläggs ansvaret för den samlade stödfunktionen "materiel" genom fartygsbyrån,
vapenbyrån, varvsbyrån och intendenturbyrån. CNM har blivit
ansvarig för att de operativa styrkornas materiella behov tillgodoses
enligt CNO bestämmande.
De huvudsakliga fördelarna med den nya organisationen är:
projektledning och systemplanering kommer att förbättras,
produktionsprioritering kommer att bli bättre samordnad,
planläggning av medelsförbrukning kommer att göras enhetlig och
därmed elimineras behovet av särskild plan för varje speciellt projekt,
skiljaktiga meningar byråerna emellan kommer att lösas på behörig
högre nivå.
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Bild 13 utvisar organisationen av "materielförvaltningen" och de
fyra materielbyråerna. CNM skall företrädesvis "blicka utåt" fr an
organisationen. Han kommer att representera "producentintressct"
vid olika sammanträden med departementschefen, CNO och marinkårchefen med staber. Härutöver kommer han troligen att bli en :tv
de viktigaste marina kontaktpunkterna med Army Material Co·nmand, Air Force Systems and Logistics Command samt skilda organ
och styrelser inom försvarsdepartementet. Han måste upprätthål la
fortlöpande kontakt med högre sjögående chefer och personligen lära
känna landorganisationen som står under hans befäl. Hans ställfö reträdande chef, Vice Chief of Naval Material (VCNM), skall "blicka
inåt" vid ledningen av flottans underhållsorgan iland. De oli\a
stabs- och administrativa funktionerna inom byråerna har slutligen
cntraliserats under ledning av VCNM.
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Var och en av dessa projektledare har nu oinskränkt bemyndigande
att utöva ledningen av sitt projekt. Han kontrollerar medelsanslag
och andra resurser samt kommer att personligen ställas till ansvar fö r
att projektet utvecklas tillfredsställande. CNM har befälsrätt över
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The Fleet Ballistic Missile Program (Polaris)
The Surface-to-Air Missile Program
AUTEC (Atlantic Undersea Test and Evaluatian Center)
Command/Control Systems
SUB ROC
NTDS (Naval Tactical Data System)
Anti- Ballistic- Missile Projects.
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Organisationsöversynen påvisade att omkring 30 projekt är lämpliga för särskild projektledning. Sammanlagt svarar denna projektgrupp för omkring hälften av bemyndigandena för forskning, utveckling, försök och utvärdering sam t omsluter omkring 65 °/o av de
större anskaffningsanslagen. A v nämnda 30 projekt ansågs l O vara
av tillräcklig betydelse för att erfordra en självständig projektled~m
med rapporteringsskyldighet direkt till CNM. Bland dessa tio objekt
återfinns t ex:
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dessa projektledare och löser prioritets- och internproblem allteftersom de uppkommer.
Projekt som icke erfordrar ledare på CNM-nivån leds inom respektive materielbyrå. Exempel på denna typ av verksamhet är:
mera betydande flygplansprojekt
nya fartygstyper som t ex bärplanbåtar
atomdrift för fartyg
flygburna vapen
avancerade torpedprojekt.
Alla projekt som ej tilldelats projektledare uppföljs av DCNM
(Program) .
DCNM (Program)
Utöver ledningsorganisationen för ovanstående projekt åläggs
DCNM följande funktioner och ansvar:
central kontroll och fördelning av resurser,
ge CNM underlag för att bedöma materielbyråernas arbetsresultat,
tillhandahålla ett centralt lett system för att protokollföra, insamla, sammanställa, analysera och rapportera finansiella och hithörande icke finansiella informationer,
ge råd åt CNM beträffande medelsfördelning till projektledare
och materielbyråer.

DCNM (Utveckling)
DCNM (Utveckling) skall fungera analogt med DCNO (Utveckling) i CNO stab. Tillsammans med DCNO (Utveckling) och chefen för flottans forskning, skall DCNM (Utveckling) lämna biträdande marinministern (Forskning och utveckling) den aktiva me verkan som behövs för att
a) utöva direkt ledning,
b) lösa många a v svårigheterna inom den del a v systemledningen
som berör forsknings-, utvecklings-, försöks- och utvärderingsområdena. De viktigaste uppgifterna för DCNM (Utveckling) är:

samordning och integration av flottans utvecklings-, försöks- och
utvärderingsprogram för att garantera att de svarar mot målsättning på lång sikt, korttidsbehov, medelsramar och teknisk utveckling,
att åt CNM utarbeta ett samordnat och integrerat utvecklings-,
försöks- och utvärderingsprogram (i samverkan med biträdande
departementschefen för forskning och utveckling, DCNO (Utveckling), samt marinkårschefen),
att förse CNO med ekonomiska och tekniska data som krävs
som underlag för att bedöma programmens utförbarhet,
åt CNM bedöma teknisk utförbarhet, antagbarhet och lämplighet
av utvecklings-, försöks- och utvärderingsprogram samt övriga
· behov för att genomföra nämnda program,
att biträda projektledare i frågor som berör forskning och försök,
teknisk systemledning och planeringen av projektens genomförande,
att förse biträdande departementschefen (Forskning och utveckling) med underlag för medelsplanering avseende anslaget till flottans forskning, utveckling, försök och utvärdering.

DCNM (Materiel)
Huvudfunktionerna för DCNM (Materiel) är följande:
att samordna anskaffning, produktion och underhåll av materiel
(stödfunktion åt biträdande departementschefen för materiel och
underhållstjänst)
att utföra stabsarbete åt ovannämnda biträdande departementschef
vid policy-utveckling samt vissa centrala anskaffningsfrågor, som
ej berör materielunderhållstjänsten,
att leda materielinspektionstjänsten,
att anvisa allmänna riktlinjer och tillvägagångssätt för regional
ledning av viss upphandling och materielbyråernas tekniska inspelnionsverksamhet.
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ACNM (Administration )
ACNM (Administration) skall ansvara för centra l ledning av
gemensam verksamhet, såsom inre tjänst, organisationsundersÖJ<.ningar, säkerhetstjänst, rättsvård och teknisk informationstjänst.

De fyra materielbyråerna

Vissa ledningsfrågor avseende underhållstjänst har överförts till
in tenden turbyrån.
Slutgiltig överföring av vissa skeppstekniska frågor fr ån vapeno
.
.
. .
.
byrån (se _vapenbyrån ovan! .
ö verfönng av ansvaret for telemstallatwner Iland ull varvsbyran.
ö verföring av ansvaret för underhåll av serviceorgan samt drift
och underhåll av kaserner m m till va rvsbyrån.

Den nya centraliserade ledningen av materielbyråerna gen om
CNM avses öka respektive byrås effektivitet. Projektledningen har
stä r ,ns avsevärt och interna problem mellan byråerna kan lösas mycket snabbare.
Fastän byråernas tidigare karaktär ej skall ändras, kommer vissa
funktioner att förändras. Andringar som har modifierat förutvara nde
uppgift, struktur och stabsorgan hos respektive byråer upptages
nedan.

Intend enturbyrån (The Bureau of Supplies and Accounts)
överföring av ansvaret för underhåll av serviceorgan samt drift
och underhåll av kaserner, förnödenheter m m till varvsbyrån.
Stegvis överföring till intendenturbyrån av vissa delar av intendenturtj änsten, som nu handläggs av andra byråer.
Ö verföring av viss administrativ verksamhet till ACNM (Administration).
Overfäring av bok- och tryckeriverksamhete n från departementet
till intendenturbyrån.

Vapenbyrån (Bureau of Naval Weapons)

V arvsb yrån (Bureau of Yards and Docks)

Ledningen av direkta stödfunktionen iland för den rustade flott "n
samt skötseln av underhållsanslaget för flygverksamheten har överförts till Fleet Activities Command.
Ansvar för underhåll av serviceorgan, samt drift och underhåll av
kaserner m m som hör tilllandorganisation en har överförts till van sbyrån.
Viss administra tiv verksamhet har överförts till ACNM (Adn inistration).
Vissa ledningsfunktioner avseende in tenden tu r u n der h å Ils t j ä.nsten
har överförts till intendenturbyrån.
Overfäring av ansvar för genuint skeppstekniska komponenter rd l
fartygsbyrån.

O verfäring av viss administrativ verksamhet till ACNM (Administration).
I övrigt se under fartygsbyrån och intendenturbyrån.

Fartygsbyrån (Bureau of Ships)
~edningen av direkta stödfunktionen iland för flottan samt ph nenng och ansvar för fartygsunderhållsan slaget har överförts n !l
Fleet Activities Command.
Viss administrativ verksamhet har överförts till ACNM (Ad11linistration).

F. Personal- och sjukvårdsbyråerna
Byråernas självständiga ställning har ej ändrats genom den nya
organisationen. F lottans personalchef kommer att fortsätta verksamheten med nuvarande ställning i förhållande till departementschefen
- dvs som ensam ansvarig personalproducent. På samma sätt kommer chefen för sjukvårdsbyrån att fortsätta som ensam ansvarig för
hälso- och sj ukvårdsfrågor. Andringar avseende rubricerade byråers
uppgift, struktur och stabsorganisation framgår nedan.
P er sona lb yrån (Burea u of Naval Personnel).
K vantitariva personalplaneringen har överförts till CNO stab.
Ledningen av direkta, landbaserade stödfunktioner åt rustade fartyg har överförts till Fleet Activities Command.
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Ansvaret för underhåll av serviceanläggningar samt ledning och
l~_nderhåll av kaserner m m har överförts till varvsbyrån.

ries Command är jämställd med DCNO och rapporterar direkt till
c:NO. I sin samverkan med DCNO är han jämställd med en byråchef.

sjukvårdsbyrån (The Bureau of Medicine and Surgery)
Ansvaret för underhåll av serviceanläggningar samt drift ch
underhåll av sjukvårdsbyggnader m m har överförts till varvsbyrån.

G.

Flott~

1s stödorganisation iland (Fleet Activities Command)

Vid början av budgetåret 1963 hade marindepartementet 285
större landorgan och många hundra mindre anläggningar. Militär
ledning av dessa gick från CNO genom marindistriktscheferna, medan teknisk ledning utövades genom de departementala organen inom
respektive tekniska ansvarsområde. Det rådde vitt skilda meningar
angående vad var och en av dessa ledningslinjer omfattade. Organisationsformen motsvarade ej de krav som ställdes av de sjögående
styrkorna. De betydelsefullaste problemställningarna var:
Inget speciellt organ hade som förstahandsuppgift ansvaret för det
direkta underhållet av de rustade fartygen.
Fördelningen av arbetsuppgifter, och för dessas lösande erford erliga resurser, skedde till flottans underhållsorgan genom många kanaler som förenades först på departementschefens nivå och på vederbörande tekniska ansvarsnivå.
Fartygens önskemål och krav på underhåll, service och personal
blev urvattnade när det passerat tjänstevägen genom byråer och
staber.
Det fanns ingen lätt tillgänglig myndighet iland till vi lken fartygsoch förbandschefer kunde vända sig för att få bemyndigad anvisning
och ledning i frågor där flera olika verksamhetsområden samtidigt
var inblandade.
För att lösa dessa och andra problem rörande stödfunktion er·1a
åt rustade fartygen, rekommenderade organisationskommitten att ett
"Fleet Activities Command" upprättades. Chefen för Fleet Activi-

Organ tsatlonen av Fleet Activities Command
(FLTACTS)
FLTACTS består av en högkvartersorganisation och operationsbaser vid alla större anstalter samt separata serviceorgan, som lämnar
direkt stöd åt flottan och icke löser uppgifter som ansvarsmässigt
ligger inom en byrås eller annat organs ansvarsområde,
är snarare en exekutiv, administrativ och samordnande organisation än en teknisk ledningsorganisation,
ansvarar för stödfunktioner åt de rustade fartygen i de avseenden
de fullgörs av flottans serviceorgan iland under detta befäl,
utövar sin verksamhet genom cheferna för anläggningar som sammanförts till Flottans Operationsbaser (Naval Operating Bases).
Baserna omhänderhar all verksamhet inom ett enda geografiskt om.
råde, som bildar del av Fleet Activities Command.

Operati onsbaser (Naval Operating Bases)
Inom befintliga komplex av serviceanläggningar har försöksvis
220 separata anläggningar preliminärt utvalts att inordnas i opera-

tionsb aserna. Samtliga dessa direkta serviceanläggningar avses bli
organisatoriska enheter inom respektive bas. Normal service inom
anläggningen kommer att tillhandah ållas genom baschefen. Härutöver har omkring 40 separata serviceorgan ställts under direkt
befäl av chefen för Fleet Activities Command. Undantag har gjorts
i de fall anläggningarna är en integrerande del av annat militärt,
territoriellt befäl.
. Marindistriktscheferna behålls, i stället för att utgå, som föreslogs
1 kommitterapporten. Chefer för operationsbaser, på platser där det
f n finn s marindistriktsstaber, kommer att få titeln chef för operationsbas och marindistriktschef. Nuvarande distriktsgränser kommer
ej att ändras.
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Planerings- 1 programplanerings- och budgetfunktionerna

531
De många programmen och den splittrade ansvarsuppdelningen

eND stab försvårade verksamheten ytterligare.
Planerings-, programplanerings- och budgetfunktionerna var områden som organisationsundersökningen ägnade avsevärd omsorg.
Man fann att nämnda funktioner allmänt sett fyllde flottans behov,
men att ett antal problem och brister förelåg.

13 ud ge t v er k s a m h e t en
Budgetarbetet var visserligen höggradigt integrerat, men det var
olämpligt sammanlänkat med programplaneringen. Beroende härpå
blev tidsplaneringen mellan dessa två funktioner ofta osynkroniserad.

A. Tidigare situation:
P Janering
Det fanns tre huvudplaneringssystem inom marindepartementct :
flottans, marinkårens och departementets planeringssystem. D essa
system bildade underlag till 12 planeringsdokument, med endast
begränsad samordning mellan de tre huvudsystemen.
Mångfalden planer gjorde det svårt för högre chefer att i full utsträckning delta vid utarbetande, översyn och rullning av p laner.
Ett stort antal planeringsorganisationer var inblandade vid arbetet
med planeringsdokumenten. Fem avdelningar inom CNO stab sysslade t ex med planeringsverksamhet.
Beroende på att de olika planerna utarbetades efter skilda principer, var det svårt att skapa fast form och samordna planläggningen.
Lämplig synkronisering saknades mellan planeringsverksamhet,
program- och budgetplanering.

B. Det nya systemet för planering, programplanering- och
budgetverksamhet.
Ett fullständigt nytt planerings- och programplaneringssystem,
med en noggrant ensad arbetsform har antagits. Bild 14 visar grafiskt
det nya systemet, som kortfattat beskrivs nedan:

Planl äggning
Den nya planeringsverksamheten innefattar utarbetande av de två
grundl äggande dokumenten:
(l)

En långtidsplan (long-range plan) för att täcka långsiktiga
strategiska villkor, hot, operativ grundsyn och de vapensystem som behövs och kan förutses l O till 20 år framåt i
tiden. Det primära målet här är att uppsätta behovsplaner
och mål i stort såsom en meningsfylld grundval för forsknings- och utvecklingsverksamheten.

(2 )

En 10-årsplan (mid-range plan) för att täcka strategisk grundsyn och målsättning under kommande tioårsperiod. Grundsyn och målsättning skall vara i överensstämmelse med JCS
planer och försvarsgrensbedömanden angående krav på insatsberedda styrkor och reserver, som erfordras för att
utkämpa olika former av krig under skilda förutsättningar.
Styrkorna anges i form av fartyg, flygplan, personal, organisatoriska enheter och landanläggningar i avsikt att ge en fullständig bild av flottans totala styrkesammansättning. Stöd-

Programplanering
Det existerade endast två grundläggande programdokument
- "programmålsättning" och "pågående programplan" - men programmen utarbetades på olika organisationsnivåer, på olika sätt och
med olika uppbyggnad.
Beroende på att den del av verksamheten som fått programutformning var av olika art (t ex från Polaris-program till fotografisk
materiel), så förefanns ringa fasthet och samordning mellan dem.
Som en följd av ovannämnda svårigheter, fann marindepartementet det svårt att svara upp mot försvarsdepartementets programsystem på ett tidsanpassat och riktigt sätt.
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funktionsplaner, som t ex plan för serviceorganisationen iland
integreras i tidigare nämnda plan, antingen som en del av
den grundläggande 10-årsplanen eller som mer detaljerade
bilagor.
pro gramplanering
En enda 10-årsprogramplan skall nu utarbetas genom att kombinera den förutvarande "målsättningsplanen" och "plan för pågående
och planerade program". Planen skall i detalj återspegla erforderliga
behov för att genomföra den planerade målsättningen. Endast fyra
delar av programplaneringsplanen skall betidas "program". Dessa
är personal, materiel, stödfunktioner samt forskning och utveckling.
Vart och ett av programmen anförtros en särskilt utsedd ansvarig
inom CNO stab.
Budg etverksamhet

~

<

Utredningen gav anvisningar som syftade till att utveckla ett förbättrat ledningsinformationssystem för att säkra ett dubbelriktat
flöde av beslut mellan budgetarbete och programplanering. Samordning och balans uppnås därmed mellan dessa båda funktioner.
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SLUTORD
När den nya organisationen genomförts och v unnit stadga, hoppas
man att CNO och marinkårchefen skall kunna koncentrera sig på
strategiska, operativa och långsiktiga planeringsuppgifter. CNO
kommer att få större möjligheter att "look to seaward" och överlåta åt the Chief of Naval Material att ägna sig åt rent tekniska och
materiella uppgifterna. K var står dock att marinchefen planerar,
samordnar, beställer och ger direktiv angående materielen. Sjögående chefer och övrig sjömilitär expertis kommer även i fortsättningen att vara CNO :s rådgivare när denne skall avgöra 'vad CNM
skall producera åt flottan. Den enhetliga ledningen av materielbyråerna under CNM kommer säkerligen att visa sig ändamålsenlig, liksom även tillkomsten av projektledare under CNM.
Efter omorganisationen har en påtaglig förstärkning erhållits på
planeringssidan. Marinchefen och "materielchefen" är nu försedda
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med separata planeringsorgan och de två högsta myndigheterna, försvarsdepartementet och marindepartementet, har dessutom tillförts
särskilda stabsresurser fö r utvärdering och bedömning av p laner och
vapensystem.
Tidigare erfarenheter och den genomförda organisationsundersokningen utvisade behovet av militär ledning och samordning av tlet
rutinmässiga underhållet och stödfunktionerna åt den sjögåer. ~e flottan. Befälet över den härför nyuppsatta organisationen, Fleet Acti\ ities Command, har tilldelats en viceamiral, f d aktiv ubåtsofficer.
Avslutningsvis bör påpekas att den ny ligen fastställda omorgat isationen av marindepartementet på intet sätt har revoltnioneJ at
verksamheten i flottan. Samtliga omorganisationer som genomfö ts
under de gångna 165 åren sedan USA:s flotta grundades har end ,.st
inneburit stegvisa förändringar. Organisationens effektivitet under
verkliga förhållanden - krig - har fått avgöra strukturen och
fred :;organisationen har i möjligaste mån bringats att överensstämP1a
med krigsorganisationen.

Krig sman skall frukta Gud
Av ALLAN LINDEBERG

Några minnesanteckningar och reflexioner i samband med
en 20-årig tjänst som militärpastor vid Kustflottan.

Krigsman skall frukta Gud
Krigsman skall frukta Gud, så står det som bud nummer ett i krigsmans erinran, som enligt kungörelse 1887 skall delges envar, som
inträder i krigstjänst. De orden ha sedan dess upprepats år efter år
otaliga gånger inför den militära truppen, och varje gång detta har
skett, har inte meningen varit den, att man inte behöver ta någon
större hän syn till de ordens innebörd, utan de skall lända till efterföljd. Det är också i linje med de ordens uppmaning, som den andliga verksamheten har sin djupa motivering och de vill nå fram till
var och en i ett mycket angeläget ärende.

Pastor vid kustflottan tillsättes
När en marinpastor enligt den nya själavårdsorganisationen den
16 feb r. 1940 blev tillsatt vid kustflottan, så rönte han överallt ett
välvilligt intresse för den andliga verksamheten. Beredskapstiden
hade också medfört många inkallelser av civilt sjöfolk, och för dem
var det en naturlig sak, att en sjömanspastor kom ombord. Svenska
sjömanskyrkor har under de gångna 75 åren uppförts i alla stora
hamnstäder jorden runt, där finns både ett kyrkorum och ett läsrum,
och när fartygen anlända till hamnen för lastning och lossning, kommer sjömansprästen bland de första besökarna ombord för att inbjuda besättningen till gudstjänst och samkväm. Därför v ar det inte
alls märkvärdigt, att en marinpastor embarkerade ett örlogsfartyg;
det hade varit mera ovanligt om han uteblivit.
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Medhjälpare

tjänsten

Till pastorns vid kustflottan tjänst inkallades under åren 1940-45
sammanlagt 9 präster under skilda perioder, och en av dem var alltid
tjänstgörande p å Hårsfjärden. De fullföljde sina olika åligganden
med liv och lu st, och många värdefulla hågkomster ha de säkert tagit
med sig i sina nuvarande befattningar, av vilka en är biskop, 11
domprost, en rektor samt fyra är kyrkoherdar.

o-ällde den dagen och en allvarstung stämning rådde vid detta tillfälle. Efter själva gudstjänsten väntade nog många, att den d åvarande chefen för kustflottan skulle ta till orda i ett anförande. Detta
skedde emellertid inte, utan allt blev av honom utsagt i krigsmannabönens innehållsrika ord: "Gud bevare konungen och fäderneslandet. "

Ko rum l drottsplatsen
F ar tygsbesök

Fartygsbesöken är alltid a och o i en marinpastors verksamhet,
men därvid får han inte begränsa sig till att besöka blott ett fåtal,
utan han är skyldig att stå alle man till tjänst. Det hände en gång,
att en klarögd sekond ställde litet spetsigt den frågan till pastorn vid
kustflottan, om en tillfälligt inkallad pastor hade uppäckt, att h rtygscheferna var särskilt syndiga. På min fråga: "Hur så då", blev
svaret: "Jo, han besöker ju endast dem".
Det har varit en stor glädje för pastorn, att han blev välkomnad
överallt ombord, och att han mötte bundsförvanter för sin verksamhet på alla håll. Framlidne ärkebiskop Narhan Söderblom har sagt
några djupt betydelsefulla ord för den prästerliga tjänsten överhuvudtaget, som även kan tillämpas vid fartygsbesök: "Den som är
för stor att ta sig an den minste, han är för liten för att vara p räst."

Korum

Det första korumet, som hölls sedan en pastor blivit förord nad
vid kustflottan, har en särskild förmåga att et~ a sig kvar i minnet.
Det förlades till biograflokalen på Märsgarn, det var i februari 1940,
då fartygen låg infrusna under den svåra isvintern och besättningarna
lugnt kunde marschera på isen upp på Märsgarnsberget. Under gud stjänsten smattrade luftvärnselden i ett från övningsskjutningen, och
blev ett säll samt ackompanjemang till psalmsångens toner.
Ett korum, som också särskilt har fastnat i minnet, ägde rum ute
på Idrottsplatsen på Vitsgarn efter krigsutbrottet mellan Tyskland
och Sovjet. Det hölls en söndagsförmiddag. Inga permitteringar

Korum hölls under beredskapsåren mestadels ombord på fartygen ,
och de ägde rum i en anda av stor förståelse och samförstånd med
vederbörande chef. Vid de årliga samlingarna på Idrottsplatsen, Vitsgarn, i juni och september fick korumet bli en fast punkt p å programmet. Idrottsp latsen är en magnifik samlingsplats, omgärdad av
den vackra björkskogen som också erbjuder ett så fint vindskydd.
Koru m fick vanligtvis avsluta högtidligheten, men pastorn begärde
ändring p å ordningsföljden, därför att när tröttheten är som störst,
är lyhördheten som minst, och denna hemställan beviljades, och sedan
fick korumet i stället inleda samlingen.

Korum Sporthallen

Dessa samlingar överflyttades senare till Sporthallen, en skyddad
plats för väder och vind, men den grandiosa utsikten skymdes nu
av väggar och tak. Det har slagit mig mycket, hur lysstundet hos
besättningarna så avsevärt har förbättrats med åren. Tidigare hörde
det nästan till van ligheten, att hostningar och fotskrapningar störde
anförandena; kanske ha de moderna högtalarna gjort sitt till, att
även de, som fått sin plats på de bortersta bänkarna, rycks med och
bli intresserade åhörare.
. Ett korum var från början ett obligatoriskt inslag i dessa samhngar och prästen fick därvid ett värdefullt tillfälle dels att få möta
så många på en enda gång, dels att även få göra sig känd för alle
lllan. Därför kändes det nästan som en förlust, när programmet
ll.nder några år blev ändrat, och korumet ersattes av olika orientenngar, som ansågs mera viktiga att delge besättningarna.
Blir en dörr stängd är det viktigt, att en annan blir öppnad i dess
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ställe, och marinpastorn erbjöds under flera år att få vara en hst
medarbetare i dessa "Meddelanden från CKF", som blev distribuerade till samtliga mässar ombord på fartygen. Under rubriken: " SPa
har ordet" hade jag möjlighet att med det skrivna ordet nå fram n ed
ett budskap i en andlig fråga.
I Sporthallen anordnades även i början och slutet av året kon 1m
med särskilt högtidligt inslag. Välsjungande skolbarn fr ån Västerhaninge ha medverkat vid flera tillfällen, likaså Radioorkestern med
sin ypperlige dirigent Sven Sköld (nu avliden), och vid flera adventsgudstjänster ha sångklasser från Sofia folkskola under ledning ,tv
musikdirektör Inez Graf uppfört en Luciatablå. När jag omb 1d
musikdirektör Annie Pettersson att med Sophiasystrarnas sångkör
delta i kustflottans adventskorum, fick jag till svar: "Mycket l-ar
jag varit med om, men inte har jag drömt om, att sjuksköterskor
också skall komma ut och sjunga för sjömännen." Det skedde em. ·llertid vid flera tillfällen, och deras medverkan uppskattades li vl i~ t.
När en del av fartygen vid adventets inbrott var förlagda ill
Stockholm, blev det mycket tacknämligt att kunna förlägga denna
gudstjänst till ett så stämningsmättat tempel som Seglora kyrl a.
Sophi2.systrarna skänkte med sina klockrena röster verklig högtid åt
samlingen, och trevnaden förhöjdes ytterligare med samkvämet å
Högloftet, dit deltagarna tågade med spelmän i täten.
K vinnliga körer ha varit mycket uppskattade vid dessa samling1r,
därför var det helt på sin plats att an lita vid andra tillfällen dc ·as
medverkan. Det skedde med Alvsjö damkör under ledning av musd<direktören Ivar Widner och Katharina folkviselag under ledning av
sångpedagogen Lilly Björkquist. Den kvinnliga stämman och sånben
har en förunderlig makt över det manliga sinnet, och kan verkligen
skänka den andakt, som bereder ett rätt lyssnande.

Korum

När man skail hålla ett anförande till en större menighet har ag
förmärkt, hur bara några inledande ord om solidaritet kan vara w
stort värde för att vinna deras lyhördhet, som man talar till ör
förs ta gången. Männen bör ha kl art för sig, att det inte bara är p r isten, som är aktiv, de övriga kan förhålla sig behagligt passiva, u ,Hl
för att nå fram till det bästa resultatet, måste var och en inse, 1tt

även ett lyssnande är en form av aktivitet. Den, som med sitt beteende bryter av från denna gemenskap, han blir lik en man i en orkester, som med sitt falska spel kan omintetgöra hela framförandet. När
den enskilde i gruppen får upp ögonen för, att hans roll för det
helas väl har ett värde, kan en stor skara sammansvetsas till en lyssnande enhet.
Jag kan aldrig heller glömma, hur en chef på detta sätt kom mig
till undsättning, och med sitt öppenhjärtliga anförande skapade den
rätta stämningen vid ett korum, som skulle hållas under yttre ogynnsamma betingelser. Det var ett kvällskorum, och när tiden var
inne, blåste det snålt, och prästen var mycket tveksam, om planen
skulle kunna genomföras. Då trädde chefen fram inför besättningen,
han gav en målande skildring av gamla tiders korum ombord på
segelfartygen, som hölls både morgon och kväll. "Särskilt detta
kvällskorum", sade han, "sedan seglen i det hårda vädret beslagits
inför natten, gav en särskild trygghet, och de ha stannat längst kvar
i minnet." Efter denna kärva återblick besvärade den kyliga vinden
inte mycket den kvällen, och med detta friska bistånd från chefens
sida kunde detta korum hållas med god behållning.
Ko rum Bio graflokalen

Biograflokalen på Märsgarn har inte bara varit till glädje för filmhungriga besökare, den har även haft en välsignelserik uppgift i
annat avseende. Den har lämpat sig utmärkt som korumplats för
alla de mindre enheter, som varit förlagda inne i Märsgarnsviken.
Från ubåtar och jagare ha besättningar vandrat upp till detta även
så passande kyrkorum, där avståndet inte är så stort mellan präst
och församling , där man nästan kan se varann in i ögonen och känna
en nära gemenskap. Marinlottorna skänkte för dessa sakrala samlingar ett värdefullt antependium, ett vitt kors på blå botten och i
korsets mitt ett brinnande hjärta, och med denna kristna symbol i
blickpunkten fick detta profana rum en annan gestaltning.
Ko rum på trossbotten

Under pansarskeppens tid kunde vid otjänlig väderlek konun förläggas fö r halva styrkan till en trossbotten, det skapade visserligen
e_n oerhörd trängsel, men det bara medförde att alle man blev ytterhgare sammansvetsade. Jag har i så gott minne, hur en sådan samvaro
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ytterligare förhöjdes, när sekonden ombord slog sig ned vid pianot
spelade psalmerna och ackompagnerade sångaren. Vid ett av dess~
tillfällen kom jag i samspråk med en värnpliktig, som tillhörde den
lediga vakten, och på min fråga, varför han då inte under sin ledighet hade lämnat fartyget, svarade han: "Jag ville först vara med
om gudstjänsten."
Det förhåller sig nog inte så som en befälhavare gav uttryck åt
i ett tveksamt svar på pastorns begäran om ett korum: "Pojkarna
driver bara gäck med korum." Det förhåller sig i stället så, att många
sjömän kommer från en religiös miljö, och för dem är det ett behov
att emellanåt få fira gudstjänst.
Jag blev en gång uppmärksam om detta förhållande av en stvrman, som berättade för mig, att han vid utpurrningen på mon: n
hade sett en man, som såg ut som om han med böjda knän låg och
sov nere vid sin underkoj. Styrmannen ryckte honom i axeln och sa':
"Det var det slöaste jag nånsin sett." I samma stund upptäckte han,
att mannen var försänkt i bön. Då blev ti llrättavisningen förvan dlad
i ursäkt för sitt bryska och obetänksamma beteende.

Minn esgudstjänster
Minnesgudstjänstern a efter förolyckade ha alltid varit präglade
av ett äkta deltagande från kamraternas sida. Ombord på ett fa rtyg
är man beroende av varann, och därför sörjer man uppriktigt en
bortgången vän.
Sommaren 1940 drunknade en man ombord på Drottning Victoria
i samband med bärgningen av en paravan. Strax efter skedde den
svåra pannexplosionen på Gustav V, då 1O man fick sätta livet till.
Året efter blev ett sorgeår i marinens historia, då den hemska jagl.rolyckan skördade så många offer. Snart efte åt störtade ett plan
från Gålöflyget, då tre man förolyckades, 1945 drunknade en man
från ubåten Sjöhästen under färd i Mälaren, ja, flera drunkningsolyckor stå för de kommande åren antecknade i pastorns dagbok, men
där stå r också antecknat, hur angelägna kamraterna ombord varit
att en minnesgudstjänst skulle hållas, och gav även detta tydligt tillkänna för befälet. Särskilt i de fall, då den döde inte kunde påträffas,
gav minnesgudstjänsten ändå en högtidlig avslutning på ett m:inniskoliv, och sjömannen blev på nytt ställd inför det gamla allvars-

ordet: "det är icke mer än ett steg mellan mig och döden", men över
döden och förgängelsen fick även lysa uppståndelsens stjärna: "Jesu
löftesord - "För Gud leva alla".

Med flottan till sjöss
Att medfölja flottan till SJOSS är för prästen inte bara till noJe
utan även till stor nytta. Det är synnerligen viktigt att få möta sina
"församlingsbor" inte bara på deras fritid utan kunna få följa dem
ut till deras arbetsplats. På så sätt får han den rätta helhetsbilden av
sjömannen. Under mina 20 år i kustflottans tjänst fick jag tillfälle
att delta i 20 utlandsexpeditioner , och under alla dessa besök i främmande hamnar svetsades man samman under utfärderna till olika
sevärdheter. När man känner sig främmande i en utländsk miljö,
får man så spontant kontakt med varann, och prästen kan då som
ciceron bli till god hjälp. Goda och glada hågkomster av sådana kontakter har jag från besöken i England, Holland, Leningrad och Riga.
Från Kiel-besöket bevarar jag en solskenshistoria. Från den svenska
koloni en i Lubeck hade för de gamla anordnats en utfärd till Kiel,
och en inbjudan hade ingått till de gästande svenska örlogsfartygen,
att även sända några deltagare till ett samkväm för pensionärerna.
Det var inte lätt för prästen att finna några ombord, som hade tid
och tillfälle att medfölja, programmet var ju fulltecknat, men ett
20-tal villiga underofficerare ställde upp, och beredde med sin trevliga medverkan de gamla en verklig högtid.

Korum till sjöss
Ute till sjöss ges också utomordentliga tillfällen att samla besättningarna till korum, och det är ingen tvekan om att j ust dessa gudstjänster uppskattas livligt av deltagarna. Det måste självklart
stämma till andakt att få möta ett så förnämligt gudstjänstrum, som
ett fartyg sdäck ute till havs erbjuder med den väldiga horisonten,
där man upplever de rätta perspektiven i livet, och en sådan naturupplevelse måste skänka den bästa grundstämningen fö r andakten.
Många vittnesbörd härom ha givits av deltagarna, och jag kan
citera ett par av dem, därför att jag inser, att den inre behållningen

543

542
har inte sin orsak i prästens roll i sammanhanget, utan det är d enna
oändliga inramning av högtidligheten, som verkligen har gått till
hjärtat. Det är två yttranden efter tvenne korum ute på Nordsjön
som jag erinrar mig. Vid det ena tillfället kom fartygets läkare fu n~
och sa': "Detta blev ett minne från Londonbesöket, och det bästa."
En flaggkadett kom en annan gång och yttrade : "Detta ko rum var
ett av de högtidligaste ögonblicken i mitt liv."
Jag har velat citera dessa båda reflexioner i akt och mening att
vädja till varje fartygsbefäl, och be dem besinna, att dessa gudstjänster ute till havs kan bli för mången deltagare en högtidss tund,
som får en innebörd och räckvidd, som man inte kan an a. I dessa
ögonblick lyftes tankarna bortom tid och rum, och m an skönjer tillvarons oändlighet och Guds majestät.
Under dessa fä rder till sjöss får prästen också dessa osökta tillLillen att få vandra från mäss till mäss, och vid måltidsgemenskapen H r
man upp leva en samhörighet med alle man. Det blir som ett svar
på en egen önskan, när en högbåtsman griper tag i pastorn och säger :
"N u är det vår tur att få ett besök och därför kommer jag med en
inbjudan till lunch." Ett sådant vänligt förslag blir som en bönhörelse,
och man blir djupt tacksam att få möta ett sådant förtroende.

besättningar, som då också kan bli delgivna kyrkans historiska minnesmärken.
Detsamma gäller också U lrika Pia i Karlskrona, vårt lands största
träkyrka, som också bjuder på många intressanta sevärdheter. Vid
de adventsg udstjänster, som där hållits för kustflottans besättningar,
ha deltagarna ofta omvi ttnat, att dc är mycket glada åt att få göra
dessa kyrkobesök.
Aven Dalarö kyrka har fått mottaga flera kyrkobesök i samband
med att fartygen ankrat upp på Dalarö ström, och kyrkans votivskepp och andra dyrgripar ha varit föremål för stort intresse.
Under flera år blev det nästan tradition, att Frälsningsarmens
blåsorkester skulle på Kristi himmelsfärdsdag hålla en konsert på
Märsgarnsberget. Det var en betagande syn att beskåda den färgprakt, som då tjusade ögat: den blå himlen, den utspruckna, fräscha
grönskan, de röda uniformerna hos musikanterna och de gula mässingsinstrumenten. Vid ett av d essa festliga tillfällen fann amiral
Ekstrand för gott att låta utbyta namnet "Märsgarnsberget" mot ett
som han ansåg mera passande, "Korumberget", men den namnförändringen har tyvärr inte blivit fastställd.

Vitså örlogshem
Skilda högtidligheter

Värnpliktstidens dagar måste väl användas fö r utbildningens
många viktiga krav, men ändå vågar jag säga, att när arbetsschemat
är genomgånget, kan det vara stimulerande och skänka förbliva nde
minnen för livet, att även kunna förbinda med denna värnpliktstid
hågkomster av högtidskaraktär.
Ett minne, som säkert aldrig kan förblekna hos deltagarna, v 1r
förknippat med en högtidlighet uppe vid Elvsnabbsmonumentet på
Svenska flaggans dag 1940, under de bästa tänkbara väderleksförhållanden, då kustflottans alla fart yg låg grupperade runt den historicmäaade ön och besättningarna kunde njuta av en h;införandc l· t ~ikt över den vida arkipebgen i den yttre skärgården. Efter beredskapstidens slut upprepades på Elvsnabben samma mälniga högtid.
Under fartygens uppehåll i Stockholm bör väl kunna ges tillf;i\len att besöka Skeppsholmskyrkan, som säkert gläder sig åt att ;·å
bryta sin iråkade isolering och H bli en mötesplats för fartyg ens

Vitså örlogshem har ett mycket centralt läge, ligger på en plats,
där strömmen a v landgående fartyg strålar samman. Det vill skänka
sjömännen en god ersättning för det egna hemmet, där de kan trivas
och gärna tillbringa sina fritidsstunder. Samkväm hållas på hemmet
som regel varje vecka, och föreståndaren har skänkt dessa kvällar en
otvun gen och trivsam karaktär. Här får man uppleva, vad det kan
innebära att vara " off d uty".
I sjömanskyrkorna utomlands fick besättningarna vetskap om dessa
samkväm genom ett personligt besök a v pastorn på de olika fartygen,
men när det gäller örlogsflottans fartyg är det mycket svårare genom
mängden av folk att på samma sätt nå fram till den enski lde. Det
finns dock en annan möjlighet att annonsera om dessa samkväm, och
der sker genom de utsända signalmeddelandena, som också borde nå
fram till alle man. Det är då av stor vikt att detta signalmeddelande
~år ett sådant innehåll, att det kan stimulera till besök. Då är det
lllte tillfyllest, att signalmeddelandet får en sådan gestaltning, som
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en gång fick denna tråkiga formulering: "Ett enkelt samkväm hålles
på örlogshemmet." En sådan hälsning kan nästan bli olustbeton ad
och sannerligen inte locka till besök. Ibland kunde jag också m ärka:
hur lätt ett sådant signalmeddelande kunde bara läggas till handlingarna, genom att något av leden i detta bekantgörande inte fungerade, och då kunde mången sväva i okunnighet om, vad som var
anordnat på örlogshemmet. Vid ett tillfälle skulle ett värdefullt samkväm börja och bara ett fåtal deltagare var närvarande. Då reste en
furir sig upp i sällskapet och sa': "Det är ingen ombord, som vet
något om den här kvällen. Jag skall gå ombord och hämta mina
kamrater." Sagt och gjort: efter en kvart var salen väl besökt.
Ibland kan man undra över, vad en deltagare sätter mest värde
på vid ett samkväm. Felix Brandsten, den djärve seglaren över Atlanten i en livbåt, skulle en kväll berätta om sin strapatsrika färd. Samkvämet ansågs så betydelsefullt, att en uppfordran hade utgått på
ett par av fartygen, att besättningen borde deltaga, och detta var så
utsagt att vederbörande nästan kände sig som kommenderad, och
gnällde över den behandlingen. En av "martyrerna" stod och läste
på affischen om vad som skulle hända, och så upptäckte han att även
kaffe fanns med på programmet, och utbrast då: "J as å, är det kaffefest i kväll, då kan det bli riktigt trevligt."
Föredragen vid dessa samkväm ha varit av bästa kvalitet, och
bara dessa skulle kunna stim ulera till besök. J ag har ofta und rat
över, varför befälet inte velat deltaga någon gång, och bevista ett av
dessa omväxlande samkväm. När jag sagt detta, måste jag med t acksamhet erinra mig, att kustflottans ledning ofta lojalt slutit upp och
visat sin solidaritet med örlogshemmets verksamhet. De övriga, som
inte hörsammat kallelsen, kan förvisso i många fall med fullgott skäl
ange bristande tid eller hemresa, men någon enda gång kunde det bli
anledning att träda över tröskeln till örlogshemmet, och bekantgöra
sig med, vad som där äger rum. Det kan väl innebära även en t illgång för den militära tjänsten, att en kväll sitta bredvid sina män
i en otvungen stämning, dricka kaffe och sjunga tillsammans, och
helhjärtat dela deras intressen. Samkvämen på örlogshemmet vill
vara en stimulerande mötesplats för alla kategorier ombord.
I sjömanskyrkorna utomlands hör det till regeln, att kaptenen ned
till den yngste mässuppassaren gärna besöker både deras läsrum och
kyrkor, och denna uppslutning blir även för prästen en källa till stor
glädje.

J{rigsman skall frukta Gud
Krigsman skall frukta Gud! Tjänsten inom krigsmakten kan
ställa stora krav på den enskilde, det kan innebära det största offer,
som man kan begära av en människa: förlusten av det egna livet.
Det är inw lätt att vara rustad för sådana svåra situationer, det
kravet kan bli över vår förmåga. Därför gäller det för dem, som
ställer dessa oerhörda krav på den enskilde, att de även kan stå till
rjänst och vill visa truppen var nya krafter står att vinna. Att äga
en kristen livssyn, det är ingen lyxvara, utan den ger oss visshet om
den värld, som man inte kan se med sina ögon, men är inte desto
mindre verklig. Det är i gemenskap med denna andens värld, som en
människa både hittar sitt sanna jag, och finner den kraft, som är så
väldig, att man kan instämma i aposteln Pauli ord: "Allt förmår jag
i Honom, som giver mig kraft."
Var och en som tar hand om de värnpliktiga för denna hårda
militära utbildning borde betänka, att det inte räcker bara med
denna militära fostran; det är inte tillfyllest i krigets värv att endast
räkna med den mänskliga faktorn.
Så länge dessa första ord står kvar i Krigsmans erinran: "Krigsman
skall frukta gud", så är det självklart meningen, att orden skall ha
en förpliktande karaktär och att de därför riktar en uppfordrande
appell till varje befäl.
Det skulle skapa en ny anda inom krigsmakten och fördjupa den
mänskliga gemenskapen, om dessa ord finge förmedla ett personligt
budskap till den enskilde, och att orden inte bara fick betyda ett vagt
intresse och en sval inställning till de andliga värdena. Man kan bäst
ställa de största krav på andra, därför att man själv upplevt, att de
orden i krigsmannaerinran öppnar en dörr till en värld, där man
finner kraft att leva och mod att dö.
Det har varit en otrolig inspiration för en militärpastor att i sin
tjänst få möta dessa bundsförvanter, som inte tiger still med sin
kristna övertygelse, utan som öppet visar, att de räknar med den
andliga verksamheten som en betydelsefull del i den militära utbildningen. Inför dessa möten känner man ett behov att tacka Gud och
får nytt mod.
. Om jag till sist skulle summera ihop mina intryck från denna
tJänst till sjöss, och nämna den hågkomst, som jag sätter det största
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värde på, ett förplikt ande minne, då vill jag med glädje och tacksamhet nämna om det kamratskap, som kan råda ombord på ett
fartyg . Det är livet till sjöss, som mer än någon annan tjänst h n
svetsa samman männen till en sådan gemenskap.
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Ufferafur m. m.
DEN MI LlT A RA FILM FESTI VALEN l VERSA IL LES
2-8 JU NI 1964
A v Ko mmendö rkapten PED RO AHLMA RK

För förs ta gången i filmens historia har en militär filmfestival anordnats. Som
sig bör hade denna festival, "Premier Festival International Du Film Mi!itaire",
förla gts ti ll Frankrike. Versailles stod för arrangemangen och det med den äran.
Allt kl affade perfekt och stor möda hade nedlagts för att representanterna för
de tju gofem tävlande nat ione rn a skulle känna sig som mycket välkomna gäster
i det vackra Versailles. Broschyrer och program för fesrivalen var utformade
i detalj och mycket påkostade. Bilar stod till förfogande, måltider serverades
gratis på militärklubben och de i sådana här evenemang ofrånkomliga representation stillställningar gjo rde att man ej var ledig en minut.
Arbetet att se p å alla de an mälda 77 filmerna var ansträngan de och när man
vissa dagar fick se och bedöma upp t ill 18 filmer, var man glad när ljuset åter
rändes i salongen någon gång vi d 7- tiden på kvällen. Som väl var interfolierades
visningarna med förfriskningar i den till biografen hörande baren. I samband
härmed bör framhållas att den svenska delegationen alltid var på p lats vid varje
visning, vilket jag tror v i var ensamma om. Vår delegation bestod av chefen
för för svarsstabens press- och fil mavdelning samt filmofficerarna vid försvarsstaben och de tre försvarsg renarna jämte sekreteraren vid Arme-, Marin- och
Flygfilm. Det uppskattades högt av fransmännen att vårt land sänt en så manstark o ch sakkunnig delega tion. I många fall representerades de olika länderna
endast av sina militära attacheer vid respektive länders beskickningar i Paris.
De länder som de ltog i festivalen var Argentina, Belgien, Canada, Danmark,
Etiopien, F inland, Frankrike, Indien, Israel, I talien, Japan, Jugoslavien, Kongo,
Nederländerna, Norge, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, SydAfrika, T urkiet, U S A, Västtyskland och Osterrike. Observatörer hade bl. a.
sänts fr ån Sovjetunionen. I övrigt representerades endast öststaterna av Rumänien.
Här nedan skall endast i korthet beröras vissa lä nder och de intryck man fick
av deras fil mprodukter. Mycket som visades, var icke av den klass man har
rätt att ford ra i dessa dagar. Sverige startade redan 1920 med sin militära f ilmprodu ktion och vårt land har, speciellt efter det andra världskrigets slut, satsat
hårt på f ilm i utbildningen. Vårt land är också uppmärksammat på den militära
filmmar knaden och Sveriges filmer på festivalen var av hög klass, vilket också
visade sig genom att vi eröv rade första priset, "Soleille d'Or" . Priset gick till
hlmen " U båt anfaller", producerad av marinens filmdetalj. Från Sverige hade
37
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i övrigt sänts en film från armen, "Frihet är det bästa ting", samt från fly g.
vapnet "Flygplan 35".
Jugoslavien har tidigare visat sig kunna göra goda allmänna kortfilmer. N u
visade det sig att de även kunde producera psykologiskt mycket välgjorda militära filmer. Israel visade sig förvånansvärt nog som en av de främsta expone 11 •
terna för god militär undervisningsfilm. Realistiska och "hårda" filmer. Lander
erövrade också festivalens andra pris för sin film "As sa ut sur l'objectiv". Storbritannien ligger som alltid väl framme när det gäller film för militär undervisning. Alltid välgjorda filmer av sakkunnig personal, som d et är en glädje
att se. A ven värdlandet Frankrike visade prov på väl utarbetade filmer. Filmen
"Les brules", som visade hur en brännskadad från ett örlogsfartyg i olika etapper fördes från fartyget över till sjukhuset och den behandling hans brännskador
erhöll, var sakligt och skickligt genomförd och filmens färgkvalitet i toppklass.
Canada visade bl. a. två filmer berörande l. och 2. världskriget. Enär fil merna
ej producerats av landet utan utgjorde klipp från upptagningar under de t vå
krigen, synes det tvivelaktigt om de bort medtagas på festivalen . Den tyske representanten lämnade också filmsalen under visningen av den första filmen som en
stilla protest. I ta lien visade ett par utmärkta filmer om bergsklättring i snö och
klippterräng.
Avslutningsceremonierna ägde rum på biografen Cyrano. När ridån gick upp
i den vackra salongen stod republikanska gardets hundramannaorkester uppställd. De vackra uniformerna och den stilfulla omramningen framkalla de en
spontan applåd. Upptakten skedde med marseljäsen, spelad så som den endast
kan spelas av denna ryktbara och unika musikkår. Därefter visades de fyra prisbelönta filmerna med början bakifrån och avslutades sålunda med den svenska
segrarfilm en. Storbritannien erhöll 3 :e pris och Västtyskland blev fyra.
Prisutdelningen skedde därefter vid den stora avslutningsgalan i Hotel de Ville
där republikanska gardet stod i givakt med dragna sablar hela vägen uppför
trapporna till festsalen. Det var en imponerande syn och när sedan "Sole ille
d'Or" överlämnades till den svenska delegationen under fotoblixtarnas sken och
i närvaro av försvarsministern, M. Pierre Messmer, var höjdpunkten nådd. Glädj en
var stor i det svenska lägret.
En särskild eloge skall ges juryn, som, under ledning av den från senaste värl dskriget kände generalen Koenig, på ett synnerligen taktfullt sätt skötte sitt m ånga
gånger svåra uppdrag. I juryn ingick även en svensk som medlem samt bl. a. den
kända militärkrönikören Liddell-Hart.

TRAGlSK ERA l TYSK KRlGSMAKT
20 år har snart förflutit sedan Hitler-attentatet, vilket misslyckades, men
vilket i stället ledde till offer bland tysk elit. Det var en resning mot århundradets
måhända största tyrann.

En grundlig studie av Gert Buchhert's "Soldatentum und Rebellion" ger rikt
material för den, som vill kasta en blick på händelser, vilka i själva verket ej
ärO så avlägsna, men dock redan så främmande för nuet.
Generalstabschefen, general Beck varnade före kriget Hitler för hans stora expansionsplaner. Varningen gällde redan inmarschen i Osterrike och Tjeckoslovakiet.
General Beck ansåg, att det skulle leda till världskrig. Ett "tvåfrontskrig" skulle
i alla händ elser bli följden. Såtillvida hade Beck förutspått fel att England och
Frankrike kommo med i leken först vid infallet i Polen.
A.ven admiral Raeder framhöll för sin del att örlogsmarinen var långt ifrån
färdig att bjuda spetsen år England på de stora haven: "Marinen kan nu ej an nat
om det gäller än dö i skönhet."
De ansvariga militärerna varna - men förgäv es. Hitler gav värde år bedömning och råd endast då de överensstämde med hans egen uppfattning. Eftertänksamhet och försiktighe t tåldes ej. Ett Hitler-yttrande: "Vad är ni för generaler,
som jag i egenskap av statsöverhuvud måste driva i krig".
De tyska generalerna fick i rikligt mått erfara Hitle r so m den sluge tyrannen.
De tillsa ttes och vrakades i tät följd. Att Hitler samtidigt var en dynamisk person
erkänner t. o. m. generalöverste Fritsch, som senare sökte döden efter en tragisk
intrig iscensatt av Fiihrern och partimän. Hitler förstod arr ställa Wehrmachtoch SS-befäl mot varandra för att härska och splittra. Han ville - och var den allena rådande överbefälhavaren och den allsmäktige "Fiihrern".
I den militära målsättningen började konflikterna mellan Fiihrern och högsta
befälet i ett tidigt skede. Måttlösheten avspeglas i yttrandet : "Kampen mot Versaille-bestämmelserna är ett medel, men icke målet för min politik. De gamla
gränserna intresserar mig ej . Att återställa Tysklands förkrigsgränser är ingen
uppgift. Det skulle icke motsvara vårt reformsyfre" . Det var frågan om långt
större utrymmen än det gamla Tyskland representerade. För planen behövde
Hitler milit;ira medel. Wehrmacht skulle bli verktyget för att förverkliga det
måttlösa äventyret.
Författaren berör även det högsta militärbefälets principiella förhållande till
politiken. Enligt gammal tysk linje är politiken en sak, som uteslutande rör fackmännen. I den situation Tyskland hamnade under Hitlers era framhålles denna
uppfattning som riksfarlig.
Riks värnet under v. Seeckt var väsentligen opolitiskt. "Armen är ert maktmedel i politikens tjänst, men en politisk kraft på grund av sin egen styrka".
v. Seeckt höll sitt riksvärn fritt från inrikespoliriskt beroende. Senare förlorade
det sin neutrala ställning. Det kom en tid, då armen icke endast var ett instrument för rikspolitiken, utan närmast ett verktyg i handen på diktatorn.
Generalerna voro i allmänhet politiskt mycket återhållsamma. Armen skulle
blott vara ett dugligt instrument för statsmakten . Enligt de kejserliga begreppen
hade der höga befälet att vara hörsamt och opolitiskt. Grundsatsen var att hålla
Politiken på avstånd . Följden var även, att generalerna i allmänhet saknade
Intresse, kunskap och omdöme i utrikes- och inrikespolitiska frågor. Y rkesensidig-
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beten var odlad. Ingen kunde förutsätta en så specifik politisk situation so 111
den hitlerianska eran hämtade med sig. Då hade politisk skolning och om döme
varit till gagn även för de militära ledarna.
Hitler gjorde, under nationalsocialistisk infiltrering, armen till ett redskap för
sina erövringsplaner. Det var ingen lätt sak att under inre politiskt inflytande
bibehålla den gamla andan och de militära traditionerna. Mången resignerade
i brist på annat val och verkade lydigt i den nya situation de blivit satta i. D er
var i alla händelser en väg att bygga upp försvaret . Mången var moraliskt
indifferent inför förändringarna.
De ledande blevo i sina avgöranden bundna av Fiihrer-eden som lydde: "Ich
schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Fiihrer des Deutschen Reiches
und Volkes, Adolf Hitler, dem abersten Befehlhaber der Wehrmacht, unbe dingt
gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit fur diesen
mein Leben einzusetzen." Det var en ed som band till Fuhrerns person, med dess
positiva men även negativa konsekvenser.
Misstroendet mot Hitler, som ledde riket mot katastrof, ökades. Generalerna
blevo indirekt ansvariga och skyldiga inför historien vid genomförande av planerna. Flere höga militärer, som icke resignerat, arbetade för en annan lösning
- för fred - trots alptrycket från partiet och Gestapo. De insåg, att ett genomförande av krigshandlingarna var omöjligt. Något heroiskt slut fanns ej - huvudsaken blev att rädda land och liv. Det blev en annan form av kamp än den
man ursprungligen tänkt sig. Andra, de partibundna, talade om en gloriös simseger.

Exceptionella tider fordrade exceptionella åtgärder. Ett antal högre mili tärer
engagerade sig slutligen för ett kollektivt steg där Fuhrern skulle avlägsnas. Den
2 juli 1944 blev Hitler utsatt för ett attentat, vilket misslyckades. Detta följd es
av en hämndakt med vida konsekvenser.
Tyska försvarsmakten byggdes ofantligt ut under Hitlers era. Försvarets och
Tysklands stigande makt hade en märklig dragningskraft. Det blev oppo rtunisternas chans om de valde partilinjen. Enligt traditionell uppfattning hade den
nya hären skönhetsfläckar. Det var främst yngre officerare, som icke hade sina
rötter i det förgångna, som bytte färg. Officersidealet förändrades . De t var
fråga om resignation in för en ny situation. Man sade: "Vi kunna ej ändra politiken, utan ha att göra vår plikt". Tidsandans män ställdes riktigt på de inflytelserika posterna. Ett nytt ledarskikt skapades. Ingen ~eneral var oersättlig.
Till deras befattningar stod funktionärer ur SS, SA och högre polisofficerare
beredda. Man prutade på det militära kunnandet och ersatte detta med m än av
nationalsocialistisk färg och glöd.
Tyska armens inmarsch i Osterrike och erövringen av Tjeckoslovakiet och
Polen samt framgångarna vi d västoffensiven hade förstärkt Hitlers tro p å sina
fältherretalanger. Dessa djärva överraskande företag gjordes mot yrkesmännens
inrådan. Fylld av självförrroende störtade han sig ånyo österut i ett napoleonsl<t_
äventyr mot det vida Ryssland . Han skötte alltmera högsta le dningen av opera-

rionerna och ville i alla frågor göra sig gällande. Saknaden av måtta för proportioner v isade sig under händelsernas gång. Det befalldes utan hämningar. Vid en
kritisk tidpunkt krävde han offensiv samtidigt mot Leningrad, oljeområdena i
söder och mot Stalingrad. Hans välutbildade, kallt tänkande generalstabsutbildade specialister blevo knappast hörda. Hans överläggningar hade karaktären
av monologer. Fackmännen var "Besserwisser" och oppositionella enligt hans
uppfattning. Fuhrerns infall sku lle snabbt verkställas. " Jag kräver icke att mina
aeneral er skall förstå mina order, utan det räcker att de utföra dem". Ju sämre
;iruation en var i Tyskland, desto tydligare kunde man fastställa att Hitler helt
saknade sinne för det möjliga och genomförbara. Under perioden för Norges
erövring antecknade den hitlertrogne Jod! i sin dagbok en interiör av Hitlers
stab: "En fruktansvärd upprördhet, ledningens kaos" .
Generalerna Keite! och Jod! var Flihrerns närmaste män, som unikt nog kunde
bevara sin ställning nära ledaren ända till det bittra slutet. De var män redo för
kompromi sser och befattade sig närmast med verkställigheten av Fuhrerns beslut.
Om Jod! nämnes , att han var den andlige ledaren och den starkare personligheten
av de två förtrogna, men han var magiskt influerad av sin ledare.
General Halder karakteriserar Keitel: "Han hade förmågan att slå förenande
broar, att mildra friktioner, att försona motståndare eller åtm instone förmå dem
att närm a sig varandra". Keitel var typen för en bekväm underlydande, ehuru
han ingalu nda till en början var h elt blind för faran - Hitler.
Både Jod! och K eite l blev beklagligt farliga i sin färglöshet och anpassande
attityd till Fuhrern.
Fuhrern hade svårigheter i samarbetet med sina högsta generaler och även med
fackmän i lägre grad. Författaren talar om Hitlers aversion och mindervärdeskomplex i förh ållande till s. k. intellektuella - dit även generalstabsofficerarna
hänfördes. En del vara ej tillräckligt "moderna", och många ej nog "politiska
soldater". De v oro alla skolade i logik och grundlighet, mången med insikt även
i historisk-politiska problem. Deras rapporter och undersökningar emottogs ofta
ej. "De äro mera skad liga än till nytta" . Fuhrern hade även andra underrättelsevägar, vilka han mera lyssnade till - de nationalsocialistiskt inspirerade rapportörerna.

När kri gets sista fas var inn e hade Fi.ihrern förbrukat ett stort antal av de
militära rådgivare, som han så väl hade behövt. Han stod där fången i vaneförestäilning ar och plågad av sjukligt misstroende. Han hade förbrukat generalitetet. Totalför!usterna i döda inom generalskåren var 936 man.
Ett ständigt avskedande och en "sanering" hade pågått under kampåren. Av
23 fältm arskalkar återstod vid slutet blott 7 och av 37 generalöverstar endast
4 icke disciplinbestraffade . 22 generaler och amiraler var avrättade och 116
hade själva valt döden.
Steget ut mot aktivt motstånd mot Flihrern bland yrkesmilitärer iät vänta på
sig. Gaml a traditioner, kårens and:1 och uppJostran räknade ej med något sådant.
Man had e slutligen passerat gränsen för militärsubordinationsplikten. Hitlers
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grova missbruk av militären som maktmedel hade framkallat motståndet. Hörsamheten mot statsöverhuvudet hade genom tiderna varit kompromisslös. Svärde t
hade hamnat i handen på en hämningslös diktator. Kriget kunde ej mera vinnas,
det gä llde att rädda sammanhållningen och Tyskland.
Hitlers anhängare åberopade Fi.il1rer-eden änmt vid katastrofen i Berlin. En
hög oppositionsn1an replikerade: "Ni talar om Eden. - Hitler har svurit eden
i enlighet med statsförfattningen, han har själv hundrafalt brutit sin troh etspli kt
n1ot nationen".

Ett otal höga oförvägna militärer - bland dem eliten - offrade sina liv.
De hade uneler Hitler-eran lidit mer än andra av trycket, medvetna om T ysklands traged i. Den stora massan var mindre upplyst om de verkliga händelserna
för att riktigt fatta vad som skedde .

K.-E. Lindeman

BENNETT, GEOFFREY : COWAN'S WAR.
The Story of British Naval operations in the Baltic, 1918-1920.
London 1964.
Författaren har att berätta en märklig hi sto ria - förut ej berättad, i v arje fa ll
ej i bokform - om märkliga flottope rationer och en än märkligare man, Aclmiral
Sir Walter Cowan, F irst Baroner of the Baltic.
Vapenstilleståndet, förebådaren till den fred, som skulle göra slut på alla kr ig,
drabbade en värld som minst av allt var lugn, men fylld av missräkningar,
svikna förväntningar, hunger, förtvivlan, revolutioner och strid. De senare fa ktorerna satte sin prägel på hela området kring Ostersjöns södra och östra kust.
Missräkningarna åter kunde nog ej drabbat några hårdare än besättningarna på
de enheter ur brittiska flottan som den 21. november 1918 konvojerade elen tyska
högsjöflottan till Forth - och följande morgon avgick till Ostersjön. Den h tta
kryssaren Cardiff, som den 21. lett konvojen var nu flaggskepp för am ir.1len
Alexander-Sinclair som med fem lätta krys sare, nio jagare och sju minsvepare
hade tilluppgift att i Ostcrsjön "show the British flag and support British policy
as circumstances dictate"! Dessutom sknlle han överlämna vapen till r ege rin g·
arna i Estland och Lettland jämte budskapet att dessa regeringar själva m:lstc
ansvara för sina länders trygghet. Styrkan bunkrade i Köpenhamn, me.n här h nns
ej kol för minsveparna, vilket ej förutsetts. Den första "koljaren" gick på gru nd,
den andra minsprängdes och när den tredje kom i januari var det tid fö r min·
1
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.
söder därom var det relativt minfritt. Sinclair fullföljde emellertid sin uppg1ft
men fick re dan andra dagen i Ostersjön en kryssare minsprängd. Hans ö vrig~
förluster och öden förbigås men den 9. januari 1919 mötte han på väg till England
sin efterträdare, Cowan.
Under tiden för Sinclairs verksamhet i Ostersjön hade förhållandena kring

dess stränder knappast förändrats, i varje fall icke förenklats. Mest korrfattat
kanske läget sammanfattats av ställföreträdande amiralstabschefen, amiral Fremantle i ett brev till Cowan: "It seemed to me that therc was never such a
tangle, and my brain recled with it. An unbeaten German army, two kinds of
belligerent Russians, Letts, Finns, Estonians, Lithuanians ; ice, mines - 60 000
of rhem ! Russian submarines, German small craft, Russian battleships, cruisers
and dcstroyers all only waiting for the ice to melt to ravage the Baltic. - -"
In i d enna röra sändes nn en ung konteramiral (utnämnd september 1918) med ett
par lä tta kryssare och några jagare och med en instruktion som helt svarade mot
det komplicerade läget, men näppeligen gav den militäre chefen något stöd i denna
svåra situation.

"The primary object of your visit is ro show the British flag and support
British policy. Sinclair har lämnat vapen till estniska och lettiska regeringarna.
Ytterligare vapenleveranser skall endast utlovas om Ni är övertygad om regeringarn as stabilitet och att de har kontroll över stridskrafterna och att vapnen
ick e brukas i strid mot brittiska intressen som kunna sammanfattas: to prevent
the destruction of Estonia and Latvia by externa! aggression, which is only
threa tend at prese nt by Bolshevik invaders. Tyskarna äro förpliktade 3tt utrymma f d ryska baltiska provinserna och under inga omständigheter skall Ni
fö rhandla med dem. Whenever wc e1re in a position to resist Bolshevik attacks
by for ce of arms from the sea we should unhes itatingly do so. A Bolshevik manof- war or armed a ux iliary operating of the coast of the Baltic Provinces must
be assum ed to be doin g so with hastile intent :111d treared accordingly. Det är
viktigt att Ni ej blir inblandad i lokal politik eller ger intryck av att Sto r
Britannien favorise rar någon part. Hjälp i annan form än vapenleveranser får ej
stä llas i utsikt. No men are to be landed from your squad ron uniess under some
very exceptionell circumstancc s" . - Ytterligare framhävdes minfaran och skyldi gheten att upprätthålla blockaden av Tysklan d.
Bako m denna instruktion, vars viktigaste del här återgivi ts i en blandning av
sammandrag och direkta citat, låg en brittisk politik som hoppades på en vit
restaurati on i R yssland. Företrädarna för denna gjorde anspråk på den lagliga
regerin gsmakten och kunde således ej gärna försvago.s genom en krigsfö rk laring
mo t Ryssbnd. Samtidigt gjorde de vita ryska ledarna anspråk på de baltiska
f d ryska provinserna, v ilkas självständighet de facto crk;ints av dc allierade.
I h uvuddelen av området utgjordes dock ännu den verkliga maktfaktorn av de
tys ka ockupationstrupperna, vi lka de allierade icke vågade draga tillbaka inför
de rödas anfall och omstörtningsförsök . Estland, som var mest utsatt för dessa
far or, var dock utrymt av lyska trupper - de hade revolterat och rest hem. Sitt
starkaste fotfäste hade tyskarna i Litauen - o ckupe rat av dem sedan mer än
tre år - men på detta område gjorde även Polen anspråk och besatte även huvudstaden, Vilna. Under dessa omständ igheter ;ir det lätt att inse svårigheterna för the
Admirality att utarbeta instruktionen. Det är väl ej för djärvt att anta att detta
Verkställts i syfte att ha något att visa kabine ttet under förhoppnin g att man
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skulle finna en chef, som ej lät sig bindas av instruktioner utan handlad e s0 111
läget krävde. I Cowan hade man otvivelaktigt funnit rätt man. - Det förh ål! a11 _
det att det ej rådde krig men dock kom till stridshandlingar hade många konsekvenser för Cowans eskader. Pensionerna till efterlevande utgick efter en lägre
taxa än i krig; minsveparnas personal utgjordes av frivilliga som uttryck ligen
bef riats från deltagande i fientligheter; stora delar av besättningarna på övrig a
fartyg hade en gång anställts för den tid kriget varade!
Dc förekomma nde direkta stridshandlingarna till trots är dock ber;ittelscn om
" Cowan's war" än mera ett exempel på en flottstyrkas indirekta inflytande på
politiska händelser av historisk betydelse. Härvid är det under rådande förhå llanden ej blott den befälhavande amiralen utan ofta detache rade kryssarchefe r,
som ställs inför svåra beslut a v största räckvidd. Framställningen av detta spel
låter sig ej satntnanträngas i en recension.
Om den ryska flottan visste man ej mycket, den hade i stort förhållit sig passi v
1918, men när isarna gick upp 19 19 visste underrättelsetjänsten att berätta om
dess sammansättning: Två slagskepp, Petropavlovsk och Andrei Pervozvann i,
kryssaren O leg (möjligen även Rurik och Variag) , 12 jagare, l minkrys sa re,
7 ubåtar och ett 20-tal minsvepare och patrullbåtar. Dc ömsesidiga styrkefö rhållandena angavs av Cowan, som disponerade två kryssare och ett halvt d uss in
jagare, såsom "somcwhat of an anxicty", vilket näppeligen kan betecknas som
överord. - I månadsskiftet maj-juni baserade Cowan sin styrka på finskt vatten
i Björkösundet och här kunde han småningom mottaga en del förstärkningar , bl a
en flygplankryssare, ubåtar och minsvepare.
I medio av juni uppsöktes Cowan av löjtnan ten Agar, som egentligen ej var
löjtnant längre utan agent ST 34. Han hade överskeppats till Hangö me d två
CMB') för att öppna en ny förbindelseled för en brittisk mästaragent, Paul
Dukes, som under ett och ett halvt år uppehöll sig i Petrograd. Manfallet bland
hans kurirer som utnyttjat landvägen över finska gränsen hade blivit för stort.
Der gällde nu att få båtarna till Terijoki utan att väcka finnarnas nyfikenhet.
Cowan styrde om bogsering med en jagare i öppen sjö, utrustade båtarna med
torpeder och begärde i London att få utnyttja dem för egna ändamål. Svaret
innebar intet direkt förbud, varför Cowan meddelade Agar att "he couldn't d irect
me to attack b ut if I di d I could count on his support. I left at once". Det
första försöket miss lyckades, men följande natt sänkte Agar kryssaren Oleg utanför Kronstadt. Cowan utnyttjade energiskt framgången i London, vilket renderade
Agar Viktoria-korset, Cowan 8 CMB. Det var med dessa som i augusti r aid en
1)

Coast Motor Boats byggdes under kriget för raider mot tyska kusten. Fart
35 knop, beväpning 1-2 torpeder, 1 kulspruta. Djupgåendet var så rin ga att
minspärrar obehindrat passerades. Kurirtjänsten fullgjordes så att en båt med
civilklädd besättning smög sig igenom spärrlinjen vid Kronstadt till Ncvamynningen, där kurirerna hämtades eller landsattes från en medförd jolle.
Återfärd i fullt dagsljus - under röd flagga och en kommissaries speciella
standert. 13 gånger genomfördes företaget, två gånger anropades ma n och
kom under eld. - När Oleg sänktes bars uniform och fördes the White Ensign·
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Kronstadt genomfördes, varvid ett slagskepp skadades och ett depåfartyg
sänk tes inne i hamnen. Det utomordentligt djärva och skickligt genomförda föreraget var väl det mest betydelsefulla vapenskiftet under " Cowan's war" och ägnas
också en ingående och intressant skildring.
Efter raiden fick emellertid Cowan fortsätta sitt uppdrag under det att småningom en ny och sträng vinter stängde inne den röda flottan mer effektivt än
några Cowans åtgärder. Arbetsuppgifter fanns det övernog ändå även om Cowans
börda småningom lättades dels genom att han tillförde s förstärkningar, dels
o-enom ursändandet av politiska och militära kommissioner från London, som
kund e ägna sig åt de till ytterlighet intrikata samordningsproblemen. Här skall
endast anföras att Cowan misslyckades i tvenne fall, fast detta omöjligen kan
läggas honom till last i egenskap av militär chef. I båda fallen gällde det nämlig en att påverka den engelska regeringen. Alla framställningar att en medlem
av regeringen personligen skulle informera sig om läget avvisades. - Det skulle
dröja t ill 2. världskriget innan man insåg det kloka i ett sådant förslag. - Likaså
avvisades alla framställningar om direkt ingripande med trupp inom området.
Särskilt ivriga blevo Cowans framställningar i samband med den vitryska nordvästra armens länge beramade, "avgörande" offensiv för att taga Petrograd
hösten 1919. Overbefälhavare var Judenitz - storfurst Nikolais stabschef och
efterträdare som rysk armechef - som från sitt högkvarter i Helsingfors mer
tycks ha ägnat sig åt att motarbeta estniska regeringen - ett förbrytarband i en
rysk provins - än att organisera anfallsarmen. Offensiven skulle misslyckas,
enligt Cowan, om ej anfallstrupperna förstärktes med en reguljär division. Men
i så f all kunde den lätt lyckas. Kom ingen brittisk division var risken stor att
det blev en tysk istället och att en tysk general blev Petrograds befriare. Det
kom ingen brittisk division - ingen tysk heller - och när offensiven misslyckats fanns ej heller längre någon vitrysk arme i norra Europa.
D en brittiska politikens åsikt att det ej var krig i Baltikum - i varje fall
icke för Englands del - var orubblig. Personligt ingripande i striderna till lands
utfördes endast a v en officer och sex stridsvagns besättningar. De sex vagnarna
var ju vapen som utan principbrott kunde ställas till förfogande och eftersom
de fanns på plats, behövdes och inga andra kunde sköta dem, så - - . Officeren
var en ung, icke trettioårig, överstelöjtnant vid Irländska gardet, som kom över
med en av dc rådgivande brittiska militärkommissionerna. I en av de permanenta k rissituationerna ägnade sig en lettisk frikår rekryterad av tysk-balter mera
åt att hindra esterna att rycka fram än de röda, varför den tyske chefen avlägsnade s och irländaren fick befälet. Han löste sin uppgift väl, vilket vittnar om
gansk a märkliga egenskaper både hos chef och trupp. Det hela en anmärkningsvärd episod i tjänsteförteckningen för fältmarskalken Lord Alexander av Tunisien.
I januari 1920 hade förhållandena stabiliserats därhän att de fria baltiska
staterna kunde betraktas som etablerade och Cowan återvända till England.
Som redan inledningsvis antytts är det här ej endast en märklig historia som
berärtas utan även historien om en märklig man. Walter Cowan föddes 1871 i en
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familj och en miljö som ej hade något med flottan att göra. Fadern var office r
- "but never a very earnest one" enligt sonen - vid Roya l Welsh Fusiliers oc h
under en förläg gn in g i Plymouth blev han så förtjust i ett fartyg han besökte
att han bestäm de att pojken skulle bli sjöofficer. Vid tretton års ålder blev
\V"alter sjökadett; dessförinnan hade han aldrig gått i någon skola utan läst för
privatlärare. Men utbildningen i jaktridning - efte r the Calpe Hounds - började vid fem års ålder!
Från hans utbildningsår till sjöss är att anteckna upprepade halvårslånga
avbrott för sjukdom och omedelbart efter officersutnämningen under en sjö .
kommendering i Ost Asien sändes han på nytt hem, denna gång för dysenter i.
Tillfrisknad sökte han sig till the Cape Station därför att hit hörde Väst Afr ib
där det var oroligt, låt vara att klimatet ur medicinsk synpunkt där var der
sämsta tänkbara. Härefter framträder två drag tydligt hos Cowan: Han är al dri g
sjuk och som malen söker sig till ljuset söker han sig till striden . Efte r ett par år
och åtskilliga expeditioner i Ost och Väst Afrika lyckas den nu 27-årige löjtn ant
Cowan att slingra sig från en kommendering till kungajakten och erhålla en kommendering till Medelhavseskadern. Väl ditkommen övertygade han snart eskad erchefen om att hans rätta plats var Nilen. Ombord på kanonbåten Su ltan deltog
han i Kitcheners expedition mot Khartum och senare till Fashoda. När Kit ch ener
beordrades som stabschef till Robens i Syd Afrika lyckades han få Kitchener
att inse nödvändi gheten av att förstärka armestaben med en adjutant från flo ttan -innan amiralitetet hde sig i saken. Efter slutat fälttåg återvände han efte r
fem å rs fronttjän st varav dock halva tiden vid armen utan amiralite tets väl signelse, vilket därför meddelade att han ej kunde påräkna befordran. Unde r si n
lå ngpermission gifte han sig och avnjöt "a long hunting honcymoon", som dock
små ningom avbröts av en ny sjökommenderi ng. - Därmed försvinner Mrs Co wa n
till synes helt ur historien - småningom definitivt genom skihmässa.
Snart nog togs den förlorade sonen till nåder igen och under 13 å r till sjöss
förlöpte liv och befordringar ganska norm::t lt - enda avbrottet en konvarig
landkommendering i stabstjänst - hans enda tjänstgöring av denna an. He lt
utan intermez zon tycks åren dock ej fö rgått. Som chef på en jagare tog han ig
för att kasta lasso om periskopet på en anfallande ubåt, ett tilltag som fö rsatte
Fisher i raseri. Under sin sista kommendering före kri get ly ckades han re ta
sin ami ral därhän att t o m Betmett anser att han ej kom mit längre om ej k ri:;et
br utit ut.
Hetsporren stac k emellertid aldrig unde r sto l med sina ås ikter: D et avgörande avståndet är det, där Du inte kan bomma. Ju förr Du når det utan h ämy n
till egen sä kerhet ju bättre för Di g, ju värre för fienden. Vad beträffar torpcdfaran så träffar under strid ej mer än högst en av tjugotvå. Dessa åsikter fr amförde s med skärpa till J elli coe som så föga uppskattade dem att han överv:igde
Cowans förflyttning från the Grand Fleet. Cowan hade emellertid tur - även
det, synes det, ett utmärkande drag för mann en. Bennett vet i varje fall intet
~tt berätta om någon sårskada, men anför att han kom osårad från Syd Afri ka,
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vilket faktiskt är märkligt. Den pre-dreadnought där Cowan förde befälet vid
krigs utbrottet hörde till en eskader som ombaserades fr ån Scapa Flow till Rosyth.
pärmed kom han under Beattys befäl. Detta var en man helt efter Cowans sinne
_ och Cowan efter Beattys. De voro gamla kamrater sedan Egypten och goda
vänn er från många gunrum - och än fler jaktfält. Därtill var Beatty Cowans
idol, något som den förre säkerligen ansåg naturligt men likvisst uppskattade.
Sna rt nog hade Cowan befälet över slagkryssaren Princess Royal.
Un der kriget rammade och sä nkte Cowan en tysk ubåt och deltog vid Doggers
bank, skagerackslaget och en senare raid in i Tyska bukten. Han följde vid all a
tillfällen Beattys intention er och sina egna principer - och följdes av sin vanliga
rur. Från skagerackslaget kom han i hamn med 100 mans förluster och ett skepp
som det tog sex veckor att reparera. Efter den sista raiden förde han även
- n u chef för lätta kryssareskadern - sitt skepp i hamn, hur det nu har gått
till efter en fullträff midskepps från det svå ra artilleriet på ett tyskt slagskepp.
- Som redan sagts följde utnämningen till konteramiral i septe mber 1918, "the
Gowan war", en ny expedition till 0stersjön - folkomröstningen i Danzig och 1921 befälet över slagkryssareskadern med Hood som flaggskepp. Efter ordinarie två år och utnämnin g t ill viceamiral följde nu nästan lika ordinarie två år
"on half pay" och därefter utnämningen till " Commanding Officer Coast of
Scotland and Rosyth". Till sist kom slutkommenderingen C-i-C North America
and \vest Indies, amiralsutnämningen, stilllningen som First a nd Principal A.D.C.
to King George V och avskedet 192 9.
När Cow an drog sig tillbaka hade han tillfälle att helt ägna sig åt sin hobby
- nu efter the \varwi ckshire Hounds. Så fort det andra vä rldskriget bröt ut
anm älde han sig - nä stan sjuttioårig - till tjänst i komm endörsbeL:mnin g. Han
fick en beställning i staben vid the Naval Contra! Service Officer i Grimsby. Åter
var emellertid lyckan och ga mla vänner honom bevågna och 1940 placerades han
som Na va l Liasian Officer till 11. Kommandot (Combined Operation). Cowan
fö ljde icke ut bildningen, ha n genomförde den. Vid slutprovet vars avslutning
var 'a twelve-mile route march in full equipment, the Admiral was the first man
back on board" . D et är vä l att hoppas att utrustningen för amiraler och kommando soldate r ej var ri kti gt densamm a ! Hans upplevelser me d trupp nr 11 vid
Bardia och andra platser bakom de ty ska linjerna voro av den a rt att när
denna trupp upplöst'Cs "he attachecl himself to the 18th King Edwards Own
Caval ry" i den indiska pansarkåren i N ord Afrika. D en 26. mars 1941 tog emellertid leken slut, då Co wan ansåg han måste kapitulera in för en tysk officer och
ett par man, som va ri t flera. Men tysken hade bommat två gånger och hade
sko tt kvar, Cowans pistolmagasin var tomt.
Efter nio månader gin go tyskarna - med h;insyn till f ånge ns ålder - med på
hans repa trierin g varefter denne omedelbart återvä nde till kommandotrupperna
och deras tr än ing till dess man lyckad es kalla hem honom från Tito och Jugoslavien ungefär i mitten av år 1944. I september samma år fick han mottaga
"the bar" till DSO, en ganska unik utmärkelse för en sjuttiotvååring som mot-
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tagit orden fyrtiofem år tidigare. Hösten 1943 för andra gången överförd till
"the retired list" kom den sista officiella hedersbetygelsen Cowan till del: H onorary Colonel of the 18th Cavalry! - Åttiofemårig lade han sina ögon samman
1956, "a sailor home from the sea, and a hunter home from the kill" .
Bennet vet att berätta att Cowan hade rykte om sig att vara ansvarig fö r fler
myterier än någon annan man inom flottan. Säkert är att han hade ytterligt
höga fordringar på yrkesskicklighet och disciplin, att han var häftig och "had
moments when he was pretty difficult and irritable". Vad beträffar myterierna
voro dessa regel snarare än undantag efter hösten 1918. En del faktorer, som förklarar deras förekomst inom bittiska Ostersjöflottan, har redan antytts. Benaetts
framställning går huvudsakligen ut på bortförklaringar: hade Cowan endast som
sekond eller flaggkapten rätt man så blev det icke myterier. När sådana för ekom
berodde de på fe l hos de sistnämnda funktionärerna - icke hos Cowan. Kanske
det bör anföras att Cowans första myteri utbröt på hans eget skepp 1913.
I november 1918 hölls en middag i Rosyth sedan tyska högsjöflottan kommit
i brittisk hamn efter vapenstilleståndet. Det ligger i sakens natur att stämningen
var hög - enda undantaget Cowan. På förfrågan varför han i den allmänna
glädjen såg så modstulen ut kom repliken omedelbart: "Nothing left to live for".
Den grundinställning som här kommer till uttryck fick senare ett skriftligt fas tläggande i ett brev till skeppsprästen på Hood. "I hope you will not have the
Litany in my flagship; but if you insist will you please omit the petition where
we ask to be delivered from battle, murder and sudden death. Hang it! l've never
been trained for anything else."
Så framtonar bilden av en mycket liten, ytterst sirlig, elegant man, brinnande
av stridslust, sjudande av energi, skicklig yrkesman, fordrande och besvärlig chef
av ett våldsamt temperament. I enlighet med brittisk tradition höll han sig reserverat tillbakadragen bortsett från lynnesutbrotten. Han var ingen talare men
uttryckte sig väl i skrift - samt egendomligt nog vid samvaro med utlänningar.
Kravet på improvisation tycks skjutit undan reglerna och låtit snabbheten i uppfattning, viljekraften, energien komma till uttryck, som imponerade. Detta var
en egenskap som kom honom väl till pass under the Cowan war. Men ma nnens
mest karakteristiska drag: the fighting spirit, beslutsamheten, yrkesskickligheten
lämpade sig till synes mera för sjöstriden än för det krig, som ej var något krig,
som han ledde i Ostersjön. Det är ett märkligt och framgångsrikt spel han genomför där misstag lika lätt kunnat medfört rysk eller tysk dominans inom de blivande fria staterna, som misstag på annat sätt kunnat lett till hans återkallan de
- det definitiva misslyckandet.
Bennerts bok är intet mästerverk. De politisk-historiska översikterna saknar
icke fel. Objektiviteten är ej alltid framträdande. Att det i en förtvivlad situation kunnat finnas andra handlingsmotiv för den tyske generalen - von der
Goltz - än personlig maktsträvan och vilja att försvåra Cowans arbete tycks
aldrig fallit författaren in. I strävan att klara ut och följa utvecklingen på olika
punkter bli andra män med nödvändighet huvudpersoner. Det näst sista kapitlet
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"A sudden Flood of Mutiny" innehåller knappast någon analys, huvudsakligen
bortförklaringar, vilka bilda en föga lyckad bakgrund till slutkapitlets äreminnen i och för sig välförtjänta.
D etta hindrar icke att Bennerts bok är i högsta grad intressant och läsvärd.
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Nederländerna

Notise r från nar och fjärran

f{ ryssare

De Zeven Provincien har i augLJsti ge nomgått en tvåårig ombyggnad. Hela
akterskeppet har byggts om . De båda aktra 15 cm tornen är bona liksom en
du bbel 57 :a och fyra 40 :or. Overbyggnad på akterdäck har tillkommit. Plats
har däri genom skapats för installation av den amerikanska " Terricr"-roboten.

Sammanställda vid Marinens Pressde talj

Ca nada

Ous Zeewesen maj 1964

Jagare

Dc två eskortjagarna Annapolis och Nipigon, som nyligen färdigställts, är försedda med flygdäck och hangar för helikopter samt med en hydrofon, som kan
varieras i djupled. De helikoptrar som beräknas användas ombord är allväd ershelikoptern Sea-Kin g, som kan medföra såväl hydrofon som vapen.
The Navy JUni 196 4

Po1·tugal

Fartygsbyggen

På franska varv skall byggas fyra fregatter på 1300 ton och fyra ubåtar av
den fran ska Daphne-typen.
Marine Rundschau JU!U 1964

Finland

Fregatter

Dc två från Sovjetunionen inköpta fregatterna av Riga-klass har nu övertagi rl
och givits namn en Uusimaa och Hämeenmaa.
Marine Rundschau juni 1964
Indonesien

Spanien

Fregatter

Fyra fre gatter av Leander-klassen skall byggas. Framdrivningsmaskineri och
anna n utrustning leverer:ls från engelska firmor.
Marine Rundschau juni 1964

Far tyg överlämnas

Från 5ovjewnioncn övcrlämn::~des den 16/4 1964 i Surabaja:
två jagare typ Sk:orij
tv å fregatter typ Riga
två n1insvcpare av okänd typ
två transpord artyg och ett tankfartyg.
De hittills använda flygplanen för ubåtsjakt av brittisk typ Ganner ersätts me d
helikoptrar av ryskt ursprung.
Marine Rundschau juni 196 ~
Japan

U b!! t

Storbritannien

Kr yssare, jagare

Kryssaren .Mauritius och jagarna Chaplet och Chequers skall skrotas.
Marine Rundschau JUnJ 1964

USA
Atomub!itar

Kommunist-Kina

Tecumsch sjösatt 22 juni 1964, stationeras som första fartyg av sju försedda
med me d nya A-3 polarisroboten, i Stilla Oceanen från slutet av detta år. Daniel
We bster blir den ubåt som först avfyrar den nya roboten med 2.500 sjömils
räck vidd från undervatte nsläge.
US Nava l Institute Proeecdings juni 1964

Kommunist-Kina har nu omkring 30 ubåtar vilka kan sättas in i strider
Fjärran Ostcrn. Ubåtarna har en räckvidd på 1600 miles och kan bära 40 minor
eller 20 torpeder.
US News and World Report 29 juni 196 4

Nya namn på amerikanska atomubåtar: SSN-647 Pogy, SSN-648 Aspro, SSN651 Q ueenfish, SSBN-654 George C Marshall, SSBN-655 Henry L Stimson och
SSBN-658 Mariana G Wallejo.
US Naval Institute Proeecdings juni 1964

Ubåten Ohshio på 1600 ton löpte av stapeln den 2/5 1964 .
Marine Rundschau JU11l 196 4

U biltar
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F ärradsfartyg
USS Sacramento, det första fartyget i en ny serie togs i tjänst 14 mars 1964.
Detta nya fartyg kombinerar tre olika förrådsfartyg inom samma skrov - hon
medför olja, ammunition och allmänna förnödenheter. Fullt lastad har hon ett
deplacement på 53.000 ton. Hennes huvudmaskineri har förut framdrivit slagskeppet BB-66 Kentucky och 100.000 hkr gör det möjligt för fartyget att betjäna
snabba marina stridsenheter.
Our Navy maj 1964
Moderfartyg

Motortorp edbåtar

Tio fartyg av Jaguar-klassen skall förses med Tartar-robot.
Marine Rundschau juni 1964
skolfartyg

Sedan nu skolfartygen Ruhr och Donau har tagits i tjänst förfogar nu Bundesrnarin e över tre fartyg av denna typ. Tillsammans med Deutschland och Gorch
fock finns det nu sammanlagt 900 utbildningsplatser för blivande officerare.
Marine Rundschau juni 1964

I februari 1965 sjösätts det fjärde moderfartyget för polarisubåt typ Ho lland.
Our Navy maj 1964
Motorkanonbåtar

Två motorkanonbåtar byggda i aluminium skall byggas under sommaren.
Båtarna byggs i aluminium för att hög fart skall kunna kombineras med uthållighet, sjövärdighet, stor " last" -förmåga och för att förenkla underhållet.
Our Navy juni 1964
Rotbotfregatt

Robotfregatten DLG-23, som är under byggnad, kommer att döpas till Wi lliam
H Standley.
US Naval Institute Proeecdings ;un1 1964
Ubåtar

Nya försöksfartyg tas fram för att utforska de stora djupens hemligh eter.
Denna sommar byggs Aluminaut, världens första ubåt helt av aluminium. Skrover
är 16,5 cm tjockt. Ubåten beräknas kunna operera på djup ner till 5000 mete r,
vilket gör att 60 procent av havens botten nu kan bli utforskade.
Our Navy maj 1964

Västtyskland

•

Jagare

Kontrakt har nu tecknats (11.5) att bygga tre jagare i Amerika av C ha rles
F Adams-typen. Den första kommer att levereras först 1968. Redan nu planeras
art då erfarenheter har vunnits på dessa jagare skall ytterligare tre byggas på
tyska varv. De höga kostnader dessa fartyg medför kommer eventuellt att medföra att de planerade tio luftvärnskorvetterna skjuts på framtiden. En stambesättning till de nya jagarna får nu sin utbildning på DDG5 Biddle, den Nato-bemannade jagaren av samma typ.
Marine Rundschau jun i 1964

Ubåtar

U5, U6 och U7 har under våren verkställt provturer i sydnorska fjordar tillsammans med moderfartyget Lahn och säkerhetsfartyget Merkur. Under provturen nedsänktes ubåtarna utan besättning under kritiskt dykdjup med hjälp av
bärgnin gsfartyget M a gnus utan anmärkning.
Soldat und Technik juni 1964
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Rättelser till juninumret
Första raden pil sid. 414 skall stil överst pil sid. 413 och pil sid. 434 rad 34 står
ordet fick i stället för gick, pil sidan 444 rad 1 stilr hövliga i stället för övhga
och pil sid. 452 skall meningen som börjar pil rad 28 ha följande lydelse: D e svårt
oårade bäddades ned på den oskadade backen under bar himmel. Flera man IJ,t de
·
simmande sökt nå den ca JOO m avlägsna stranden.

