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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 5/7969 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 2 oktober 1969. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 

ordinarie ledamoten, komm endörkaptenen G Norlander, avgått med 

döden. 

Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Utsågs ledamoten Linder till föredragande i vetenskapsgrenen 

"Krigsfartygets konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teletek

nik" för år 1970. 

3. Beslöt Sällskapet tilldela nedanstående författare belöning för 

artiklar i Sällskapets tidskrift under perioden juli 1968-juni 1969, 

nämligen: 
kapten Cay Holmberg hedrande omnämnande på högtidsdagen jämte 

en penningbelöning på 300 kronor för artiklarna "Sovjets medel

havsflotta" och "Krav på marinen under neutralitet". 

Sällskapet bes löt vida re ti lldela kapten Torbjörn Hultman hed

rande omnämnande på högtidsdagen jämte en penningbelöning på 

500 kronor för hans under tekniska k ursen vid militärhögskolan ut

förda hemarbete. 

4. Föredrog ledamoten Falkemo utdrag ur sin årsberättelse för 

år 1969 inom vetenskapsgrenen "Skeppsbyggeri och maskinväsende" 

betitlat "Utvecklingslinjer inom skeppsh ydrodynamiken". 

Stockholm den 25 november 1969. 

HANS HALLERDT 
sekreterare 



KUNGL 
ORLOGSMANNASÄlLSKAPET 

Meddelande 
Nr 6/7969 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 3 november 1969. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Till ordinarie styrelseledamöter valdes ledamörerna Danckwardt, Björnbom och Härlin (samtliga nyv a l) . 
Ti ll styrelsesuppleanter valdes ledamöterna Nerpin (omval) och Schuback (nyval). 

2. Till revisorer valdes ledamöterna Stephenson-Möller (omval) och Edgren (nyval). 
Till revisorssupp lean ter valdes ledamöterna Enquist och Tobieson (båda omva l). 

3. Till valberedning valdes ledamöterna Reinius (sammankallande), Gärdin och Lundell. 

4. Invaldes till ordinarie Ledamöter i Sällskapet: 
generalmajor B C l Dahlberg 
kommendörkapten T E O Högelin 
krigsarkivarie J R B Broorne 
kommendörkapten K E Wik 
överste J( E Lyth 
laborato r j Prawitz 
överste G E O farneberg 
kommendörkapten C H P Ekman 
överstelöjtnant P G F ernander 
kommendörkapten R E Ni lsson 
5. Invaldes till korresponderande ledamöter Sällskapet: 
fi losofie doktor A R E Åberg 
kapten C H H olmberg 
l. stabsredaktör K-E Westerlund 
kapten C-G E Hammarskjöld 
6. Fastställdes följande sammanträdesdagar för arbetsåret 1969/ 70. 
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. ··d . K Lskrona måndagen den 16 november 1970 Hö gttdssammantra e [ ar 

Ordinarie sammanträden 
i swckholm 

1969 : måndagen den 8 december . .. 
o d der1 12 1·a11uari torsdagen den 12 februan (N as by ), ,970· man a<>en . < < ' • d 3 1 

o d. d~1 13 april rorsdagen den 1 oktober, ttsdagen en 111 an agen < ' 

november 
. Karlskrona tisdagen den 1 O mars 1970. [ d b o 1970/71 fastställdes Förste ordinatie sammanträde un er ar ersaret 
till måndagen den 7 december 1970. 
Srockholm den 25 november 1969. 

HANS HALLERDT 
sekretcrare 
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U SAMUElSON 
The Institute for Strategic 

Studies- en presentation 

r Arbeten utgivna av The Institute for Strategic Studies/ 

tzlldrager stg stort mtresse bland de, som intresserar 

sig /ör militärpolitiska problem. En publikation som 

"The Military Balance" har ocksJ. gjort institutet väl

känt i en v idare krets. The Institute for Strategic Stu

dies har utan tvekan varit banbrytande inom den stra

tegiska forskningen genom att /öra ut ideer och debat

ter till en större internationell krets samt genom att 

vara förbindelselänk och samlande forum för dem som 

sysslar med politiska och strategiska frJ.gor. 

Kommendörkap ten ULF SAMUELSON, som detta år 

arbetar vid institutet, ger hä r TiS läsekrets en presen

tation av denna organisation . 

~ J 

I hjärtat av London, nära Trafalgar Square med sin staty av Nel

son, ligger The Institute for Strategic Studies (ISS) . 

Institutet kom till hösten 1958 och har således nyligen firat sitt 

1 0-årsjubileum. Starren var ganska blygsam med fem personer an

ställda och en å rlig budget på 250.000 kronor. Målet var att stud era 

de nya vapensystemens inverkan på internationell säkerhet och på 

staters inbördes förh ållanden. Särskild vikt skulle fästas vid studiet 

av Västmakternas försvars- och nedrustningspolitik Samarbete 

sku lle ske med motsvarande institutioner i USA och på andra håll. 

Tanken på ett institut av detta slag hade fötts ett par år tidigare. 

Under sommaren 1956 brukade en grupp engelsmän regelbundet 

samlas för att disk utera försvarspol iti k i kärnvapenåldern. Grup

pen bestod av både civila och militära. Bland de mera kända var 

Amiral Sir Anthony Buzzard, senare chef för brittiska marinens un

derrättelseväsende, journalisten Richard Goold-Adams samt Dcnnis 

Healey, numera brittisk försvarsminister, vid den tiden ung parla

mentsledamot för Labour. Huvudämne för diskussion erna var frågan 

4 

-
om man ve rkligen även i fortsättningen kun~e acceptera den massiva 

vedergällningens strategi. Mot denna strategi talade b.~ a det .. alltmer 

ökande antalet kärnladdningar samt att äv~n andr~ lander o an USA 

h SovJ'etunionen kua de tänkas börja en tdlve rknmg av sadana. 
oc o 

Under den följande vintern fann gruppen att denna syn pa ut-

vecklingen delades av många andra som ägnade sig å t ~essa pr?bl.em. 

Å andra sidan stod det också klart, att de nya s trat~g1ska .~nnClp.~r 

som kärnvapen framtvingat var nästan eller helt .okanda for. alltfor 

många som borde vara insatta i denna p roblematik. Detta hmd rade 

en meningsfylld debatt. . . 

I januari 1957 ordn ades en k~nferens 1 ~nghton med syfte a tt 

diskutera på vilket sätt användnmgen av karn:apen skulle kunna 

kontrolleras om avskräckningsstrategm skulle mlSSlyckas. Konferen

sen blev så ' lyckad att deltagarna, som kom från ett fl ertal länder 

beslöt att bilda en permanent förening. Jordmånen för en sådan tor

de just då ha varit särskilt god. År 195! va r j~1 det år d.å man börja

de bli alltmer medveten om de strateg1ska fragornas v1kt. och kon:

plexitet. Detta år sändes de~ för s.ta Sputi:iken upp, kon~. mterkoi:.n 

nentala robotar och atomubatar 1 operativt bruk samt okade .span

ningen mellan de allierade i Väst. Det h~de äve:1 fram~omm1t, .~ tt 

de institutioner som redan fanns för studler av mternatwnella for

hållanden ofta saknade tillräck ligt kunnig expertis för att ta be~att

ning med alla de nya problemen. Före~1ingen sku~!e ku~na v1dga 

kunnandet och samtidigt utgöra ett lämpligt forum for en ~1alog med 

den nya aenerationen amerik anska forskare. Fö r att föremngen s~u l 

le få så fasta former som möjligt, krävdes ett permanent instltuot. 

Genom Ford-stiftelsen utlovades ekonomiska garantier under tre ar 

framåt. ISS kunde däriaenom starta sin verksamhet. 

Institutets förste chef blev Alastair Buchan. Han hade efter tjänst

göring i den kanadensiska armen arbetat som journalist, .. först för The 

Economist och senare som Washington-korrespondent fo r Th e Obser

ver. Han hade därvid ägnat sig åt internationella frågor o~h ~ärmed 

sammanhängande försvars- och säkerhetsproblem. Under sm t1d s.o~ 

chef för ISS gjorde han sig ett mycket känt 1~a.rr:.n och h~: sknvlt 

flera internationellt kända böcker inom det mdltar- och sakerhets

politiska området. Buchan avgick 1969 för att tillträda som chef 

(den förste civile) för den brittiska försvarshö?s.kolan . Han efter

träddes av Franc;:ois Duchene, som är av schweiZiskt ursp.~un?. 

Redan från början fattad es tre grundläggande bes lut, namhgen 
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att institutet skulle ges en internationell uppgift, 
att endast ohemligt material skulle behandlas, så att fri publicering 

kunde ske, samt 
att medlemskapet sku lle begränsas till sådana som var mest skicka

de att bidra till institutets verksamhet. 
Dessa riktlinjer är alltjämt gällande. 
Som högsta beslutande organ tillsattes en styrelse. Denna måste 

enligt brittisk lag bestå av engelsmän. Då man emellertid ville hålla 
fast vid tanken att göra ISS internationellt, tillsattes utöver den or
dinarie styrelsen jämväl en rådgivande styrelse med representanter 
från tio olika länder. Som institutets förste president utsågs Earl 
Attle, tidigare brittisk premiärminister. Han efterträddes vid sin död 
av Lester Pearson, tidigare kanadensisk premiärminister. 

Med de begränsade resurser man hade under de första åren inrik
tades arbetet först på att bygga upp en internationell kader av fors
kare och skribenter med kunskaper om och förståelse för modern 
strategi. För tio år sedan var det ju mycket få utanför militära kret
sar, som sysslade med militär-politiska problem liksom kontakterna 
och utbytet mellan länder var relativt begränsat. 

I föreningen ingick från början de 90 personer som deltog vid 
konferensen i Brighton. Ca 2/3 av dessa var britter. År 1964 hade 
antalet medlemmar stigit till 500 från 23 olika länder. I år uppgår 
medlemsantalet till ca 1.200 från 39 länder. Av naturliga skäl kom
mer de flesta från Storbritannien-USA medan Ostblocket ej är rep
resenterat. Man försöker emellertid på alla sätt minska västvärldens 
dominans. F n finns sålunda medlemmar från bl a följande icke väst
orienterade stater: Indien, Pakistan, Indonesien, Förenade Arabre
publiken, Finland och Jugoslavien. Sverige bidrar med tio medlem
mar bland vilka märkes chefen för Utrikespolitiska Institutet Dr. 
Karl Birnbaum, som även ingår i den rådgivande styrelsen. 

Den fast anställda personalen har kunnat utökas och består f n av 
25 personer. Härtill kommer ett antal akademiker och andra forska
re som tillfälligt, upp till ett år, arbetar för institutet. Dessa kom
mer från olika länder och vä ljs med hänsyn till det ämnesområde 
som under året avses studeras. Innevarande år finns sju personer från 
fem länder knutna till institutet. 

Institutets verksamhet har mer och mer utvidgats och omfattar nu 
följande intresseområden: 

internationell politik, militärpolitik och strategi, 

6 

fredsforskning, 
nedrustning och kontroll av sådan, 
mili tärteknik, 
försvarsekonomi, 
staters inre säkerhet. 

Den årliga budgeten belöper sig på något över l milj. kronor. 
70 o; () av detta belopp kommer från av officiella myndigheter helt 
oberoende stiftelser. Resterande 30 °/o kommer från medlemsavgifter 
och inkomster av utgivna publikationer. Då ISS således står utanför 
de officiella myndigheterna, kan dess politik utformas självständigt 
utan hänsyn till något visst erkänt tänkande. Kontroll av verksam
heten sker genom den rådgivande styrelsen om f n 30 personer från 
15 länder. 

Institutet håller regelbundet ett antal föredrag för sina medlem
mar i London. Dessutom ordnas diskussioner och seminarier. London 
är naturligtvis centrum för verksamheten men institutet bidrar ofta 
med hjälp till motsvarande verksamhet på andra håll. 

Varje år hålls i september en tre-dagars konferens till vilken insti
tutets medlemmar inbjuds. Härvid studeras ett visst ämnesområde. 
Under senare år har följande teman behandlats: 
1964 Konflikt och samexistens i Asien. 
1965 Militärpolitiska problem i Mellersta Ostern. 
1966 Förändringar i förhållandet mellan Väst och Ost. 
1967 Följderna av den militär-tekniska utvecklingen under 1970-

talet. 
1968 Den moderna strategins problem. 
1969 Förhållandena Sovjet-USA. 

Konferenserna har hållits på skilda platser i Europa, senast i Haag. 
Utöver de stora årliga konferenserna har ett antal mindre hållits i 
USA, Italien, Schweiz, Holland, Indien och Japan. 

På institutet finns ett välfyllt bibliotek, som innehåller så gott som 
all litteratur inom det politiskt-strategiska området. Mellan 200 och 
300 nyutkomna böcker tillförs biblioteket varje år. I ett pressarkiv 
samlas urklipp från c:a 150 tidningar och tidskrifter. 

Stor kraft ägnas åt att sprida det insamlade materialet. The Mili
tary Balance, som ges ut årligen och som torde vara institutets mest 
kända publikation i Sverige, är en kvantitativ sammanställning av 
c:a 50 länders militära styrka. Military Balance kom till för att ge 
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en gemensam grund för strategiska diskussioner. Den anses vara en 
av de bästa sammanställningarna, grundad på öppna källor. 

Som komplement till Military Balance utges Strategic Survey även 
den årligen. Här ges i koncentrerad form en återb lick på det gångna 
årets militärpolitiska, strategiska, doktrinära och vapentekn iska ut
veckling. 

ISS har en månatlig publikation - Survival. Denna tar in sådana 
artiklar, tidigare tryckta i andra tidskrifter, som bedöms vara a v 
särskilt intresse för institutets medlemmar. Tanken är att i koncen
trerad form ge en översikt över aktuella politiska och strategiska 
ideer. Svårigheten nu för tiden är ju att kunna och hinna läsa all 
den information som finns tillgänglig. Förutom referat innehåller 
Survival recensioner av nytillkommen strategisk litteratur. Härige
nom får läsarna en god uppfattning om vilka böcker som kan vara 
värda att studeras närmare. Recensionernas värde står och fa ller na
turligtvis med recensenterna, men så vitt kan bedömas är dessa myc
ket kvalificerade och valda med stor omsorg. 

Ett betydande studie- och forskningsarbete utför ISS i egen regi. 
Varje år väljs ett tema kring vilket arbetet byggs upp. Detta tema 
syftar främst till att ge en allmän ram för arbetet, och varje forskare 
ges mycket stor frihet att vä lja det han vi ll ägna sig åt. Resultatet 
av arbetet lämnas antingen i form av böcker eller i form av artiklar 
i en speciell tidskrift kallad Adelphi Papers. 

The Institute for Strategic Studies har utan tvekan varit banbry
tande inom den strategiska forskningen genom att föra ut ideer och 
debatter till en större internationell krets samt genom att vara för
bindelselänk och samlande forum för dem som sysslar med politiska 
och strategiska frågor. ISS har även givit impuls att bilda motsva
rande institut i andra länder. Man får hoppas att den debatt som 
förs inte enbart får akademiskt intresse, vilket nog ibland kan bli 
fallet, utan även påverkar och bidrar till att lösa internationella och 
nationella problem. 
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A CHRISTENSON statens isbrytarverksamhet 

Organisation 

Sjöfartsverket erhöll den l j\Jli 1969 .en ny or~anisati?n. I sa.m
band härmed inrättades på Dnftavdelnmgen en Jsbrytnmgssektwn 
med statens isbrytardirektör som chef. På sektionen tjänstgör ~ess
utom en byrådirektör, en assistent och en sekreterare. IsbrytardJrek-
tören tjänstgör .således icke längre tillika i marinstaben. . .. 

Ledningen av den statliga isbrytarverksamheten utövas av SJo
far tsverket med biträde av statens isbrytardirektör. 

Bemanningen av statsisbrytarna ombesörjes av chefen för marinen. 
Försvarets Materielverk skall i den mån .s jöfartsverket så begär 

handha drift och vård av statsisbrytarna. 
Verksamheten regleras genom följande föreskrifter utfärdade av 

Kungl Maj :t respektive Sjöfartsverket: 
Instruktion för Sjöfartsverket 
Kungörelse med föreskrifter rörande isbrytarverksamheten, .samt 
Sjöfartsverkets reglemente för isbrytarve.rks~mheten ... o . 
I samband med sjöfartsverkets omorgamsatlon och overgang nll 

programbudget disponerar numera verket hela anslaget för isbryt-
mng. . ... För att underlätta och samordna kontakterna mellan ohka JO-
fartsintressenter (industrier, hamnar, redare, stuvare och mäklare) 
och fartygscheferna på statsisbrytarna samt isbrytarledningen .är 
isbrytarombud förordnade i de olika skeppningsdisrrikten. S?m lS
brytarombud tjänstgör lotsplatschefer, hamnkaptener, stuvendirek-
törer och mäklare. 

I vissa distrikt kan tillfälliga iskontor upprättas för att leda verk-
samheten enligt isbrytardirektörens direktiv. I Trollhättan upp
rättas varje år iskontor för att leda isbrytningen på Vänern och 
Göta älv. I Göteborg, Malmö och Kalmar kan det under stränga 
vintrar bli aktuellt med iskontor för att avlasta isbrytarledningen 
i Stockholm. 
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Bild l. 
Statsisbrytaren Njord . 

Isbrytarledningen ger varje höst ut ett meddelande om statens is
brytartjänst, som publiceras i Underrättelser för sjöfarande. Med
delandet innehåller bl a uppgifter om vad som krävs av fartyg, som 
önskar assistans. 

Isbrytarledningen samarbetar direkt med istjänsten vid Sveriges 
Meteorologiska och Hydrologiska Institut för utarbetande av den 
dagliga isberättelsen, till vilken även fogas uppgift om statsisbry
tarnas arbetsområden samt de trafikanvisningar och trafikrestrik
tioner, som beslutas av isbrytarledningen. 

Samarbete och kontakt upprätthålls vidare med driftavdelningen 
vid Statens Järnvägar för att säkerställa erforderlig beredskap i 
fråga om lok och vagnar, när laster måste omdirigeras till andra 
hamnar och lastageplatser. 

För att särskilt under stränga vintrar säkerställa assistansmöjlig
heterna och utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt är en överens-

lO 

Bild 2 
Statsisbrytaren Tor . 

kommelse träffad mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om 
samarbete i fråga om isbrytning. 

l sbrytarresurser 

Sjöfartsverket disponerar numera 5 havsisbrytare, sedan den i 
oktober 1969 levererade statsisbrytaren Njord trätt i tjänst. Alla 
fem statsisbrytarna är nu rustade och på isbrytningsexpedition. En 
gång tidigare har fem statsisbrytare samtidigt varit rustade, näm
ligen under februari-mars 1966, då statsisbrytaren Atle var i tjänst 
för sista gången. 

Av tabell l framgår vissa uppgifter beträffande de svenska stats
isbrytarna. 

Tabell l Svenska statsisbrytare 

l 
By,Pgn. 

l 
D ep!. 

l 

Dimensioner i m l 

l 

Antal 
Namn 

L l Br l Djupg. 
Hkr pro-

ar ron pellrar 

Y mer 1932 4 330 78,6 19,3 6,8 9 000 1 + 2 
Thule 1953 2 200 62,3 16,1 5,2 5 040 1+2 
Oden 1957 5 260 83,2 19,4 6,7 10 500 2 + 2 
Tor 1964 5 260 84,5 21 ,2 6,2 12 000 2 + 2 
N jord 1969 5 360 86,5 21,2 6,2 12 000 2 + 2 
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Bild 3. 
sta tsisbrytaren Oden. 

De tre stora och moderna enheterna Oden, Tor och Njord är alla 

byggda i Finland och levererade från Helsingforsvarvet Oy Wärt

sil ä Ab. Dessa isbrytare har fyra propellrar och dieselelektriska 

maskinanläggningar med stor maskinstyrka och är i övrigt utrustade 

med alla erforderliga tekniska anläggningar a v olika slag för att 

under svåra förhållanden kunna genomföra isbrytarassistanser och 
leda konvojer. 

Oden är det femte fartyget i en serie, som dessutom omfattar 

finska Voima och tre ryska isbrytare av Kapidtnklassen. Tor är 

systerfartyg till finska Tarmo liksom Njord till finska Varma och 

den under byggnad varande finska Apu. 

De äldre svenska statsisbrytarna Ymer och Thule fy ller icke de 

krav, som i dagens läge måste ställas på en kvalificerad hav.sisbry

tare. De moderna handelsfartygen med stor maskinstyrka och högsta 

isklass samt ston död viktstonnage fordrar .stora och maskinstarka 

isbrytare, som under de svåraste isförhållanden alltid skall kunna ta 
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Bild 4. 
statsisbrytaren Thule . 

sig fram genom isarna. För assistans av det mindre tonnaget i lät

tare is är Ymer och Thule dock användbara och fyller här en viktig 

uppgift. Thule kan även med sitt mindre djupgående användas för 

assistansverksamhet i grunda farvatten såväl på norrlandskusten 

som framförallt i Oresund och även i Mälaren. 

Ymer, med delvis nitat skrov, är 37 år gammal och hårt sliten, 

vilket medför höga underhållskostnader och risker för haverier. Sjö

fartsverket har dock räknat med att fartyget skall vara användbart 

ytterligare några år och har i sin långtidsplan tagit upp ett nytt is

brytarfartyg till säsongen 197 4/ 75, alltså med beställning .senast 

hösten 1972. Ett slutligt ställningstagande i denna fråga blir bland 

annat beroende på utvecklingen av vintersjöfarten på Norrland. En 

eventuell hamnkoncentration och en utveckling mot större tonnage 

kommer dock knappast att minska kraven på isbrytarberedskap och 

isbrytarassistans. 
Hamnutredningen skall även yttra sig om vintersjöfart och behov 

av isbrytning på norrlandskusten. 
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Under stränga vintrar måste isbrytarresurserna utökas genom för
hyrning av isbrytande bogser- och bärgning.sfartyg. Tillgången på 
sådana fartyg, som är lämpliga för att komplettera statsisbrytarna 
är dock begränsad. Det är endast bärgningsbolagens isbrytande bog
serbåtar, som kan utnyttjas för detta ändamål. De kommunal- och 
industriägda bogserbåtarna är normalt icke tillräckligt i.sförstärkta 
och maskinstarka. Dessa bogserbåtar är dessutom lokalt bundna. 

För isspaning utnyttjas flygplan och helikoptrar, såväl militära 
som civila. Det är övervägande civila flygplan och helikoptrar, som 
kommer till användning. Helikoptrar medföres tidvis under längre 
tid ombord på statsisbrytare för isspaning och för dirigering av han
delsfartyg, som tillåts förflytta sig på egen hand. Med helikopterns 
hjälp kan statsisbrytaren överblicka och behärska ett större distrikt 
och därmed utnyttjas effektivare. 

Overenskommelsen mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige 
om isbrytarsamarbete gör det möj ligt att vid uppkommande svårig
heter erhålla hjälp från övriga länder.s isbrytare. Detta samarbete är 
aktuellt varje vinter i Bottenhavet och Bottenviken mellan finska 
och svenska isbrytare. Samarbetet innefattar även utbyte av isobser
vationer och samordning av isflygspaningar. 

A v tabell 2 fr amgår v issa uppgifter beträffande de finska stats
isbrytarna. 

Tabell 2 Finska statsisbrytare 

l 
l 

Byggn. 

l 
D e p!. 

l 
Dimensioner i m l 

l 
Anta l 

Namn år L l Br l Djupg. 
Hkr pro-ton 

pellrar 

Sisu l 1939 2 100 65,2 14,5 l 5,1 4 800 1+ 2 
Voima 1953 4 800 83,5 19,4 6,7 10 500 2 + 2 
Karini 19:·8 3 370 73 ,0 17,0 6,0 7 500 2 + 2 
Mu n aja 1959 3 370 73 ,0 17,0 6,0 7 500 2+ 2 
Sampo 1960 3 370 73,0 17,0 6,0 7 500 2 + 2 
H an se 1966 3 370 73,0 17,0 6,0 7 500 2+ 2 
Tarmo 1963 5 260 84,5 21 ,2 6,5 12 000 2+ 2 
Varma 1969 l 5 300 86,5 21,2 6,2 12 000 2 + 2 

Ap u l 1970 l 5 300 l 86,5 l 21,2 l 6,2 l 12 000 l 2 + 2 

Den finska isbrytarElottan omfattar 8 .statsisbrytare, varav endast 
Sisu kan sägas vara omodern och icke fullt effektiv . Fartyget är 
30 år gammalt och saknar krängningstankar. 

En isbrytare, Apu, är som tidigare nämnts under byggnad och 

14 

Bild 5. 
Statsisbrytaren Y mer, med fartyg under assistans och krängning i g !in g. 

skall levereras sommaren 1970. Finland disponerar dessutom nor
malt den västtyska isbrytaren Hanse, som är byggd i Fi~1la~d ~c~ i 
huvudsak av samma typ som finska Kahru-klassen. V1d lssvang
heter i Kielbukten skall dock Hanse eller annan finsk isbrytare 
sättas in i området under västtysk ledning. Detta har ännu icke varit 
aktuellt. 

Tabell 3 Danska statsisbrytare 

l l l 
Dimensioner i m l 

l 
Antal 

Namn 
Bygg n. D ep!. 

L l Br l Djupg. 
Hkr pro-

år ton pellrar 

D anbjörn 1964 3 685 75,3 17,3 5,75 10 500 2 +2 
Isbjörn 1965 3 685 75,3 17,3 5,75 10 500 2 + 2 

\ Storebjörn 1931 2 200 60,4 15,0 5,80 5 000 t+ i 
El björn 1953 1 250 51,0 12,0 4,94 2 700 1+ 1 
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Bild 6. 
Statsisbrytama Thule, Oden, Tor och Y mer förtöjda vid Galärvarvet. 

K la ra för ex pedition. 

A v tabell 3 framgår vi.ssa uppgifter beträffande de danska stats
isbrytarna. Den danska isbrytarflottan omfattar 4 enheter, varav 
de två senaste Danbjörn och Isbjörn är moderna isbrytare jämför
bara med finska Kahn1. De danska isbrytarna har dock större ma
skinstyrka. Storebjörn är i storlek jämförbar med Thule, men äldre. 
Elbjörn ä r närmast att anse som en hamnisbrytare. 

Riktlinjer för isbrytning 

Statsisbrytar:1a skall enligt gällande planer vara klargjorda för 
isbrytarexpedition enligt följande: 

en statsisbryt<' ·-:: 1/ 11 
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en statsisbrytare 15/11 
en statsisbrytare 15/ 11 med 24 timmars beredskap 
två statsisbrytare 1/ 2 

Insats av isbrytare i Bottenviken anpassas efter isutvecklingen. 
ridpunkten varierar avsevärt från år till å r. Det normala är emel
lertid att första isbrytaren avgår nordvart i mitten av november 
och sedan följer de andra med någon veckas mellanrum. 

Bottenvikshamnarna stängs för längre eller kortare tid varje år. 
Genom insats av flera isbrytare och genom skärpta krav på ton
nagestorlekar och isklass för det aktuella handelstonnaget har det 
varit möjligt att nedbringa medelantalet dagar stängt för Botten
viken i sin helhet under den gångna 10-årsperioden från 114 till 94 
dagar. Möjligheterna att ytterligare nedbringa stängningstiden är 
beroende på tillgången på lämpligt tonnage och möjligheterna att 
åstadkomma stora laster samt att isbryta re kan avses för Botten
viken utan att detta inkräktar på assistansverksamheten i Botten
havet. Under norma la förhållanden torde det vara realistiskt att 
räkna med en stängnin g av Bottenviken under tiden februari-april 
varje år. 

Sjöfartsverket har som målsättning att under normala vintrar 
hålla hamnarna i Bottenhavet öppna hela säsongen och att under 
SLränga vintrar så långt det är möjligt begränsa stängningen. Det 
torde observeras att även vid en normal vinter förekommer is i 
norra Oster.sjön och utanför Stockholms skärgård, vilket kräver is
brytarinsats i norra Ostersjön. 

Med insats under de senare åren av fyra statsisbrytare och nu av 
fem har möjligheterna att uppfylla målsättningen ökats. Men för att 
detta skall lyckas måste trafikbe;;ränsningar genomföras. Isbrytar
ledningen utfärdar sådana med h~insyn till aktuella och väntade is
svårigheter. Fartygstonnage, som icke fyller utfärdade krav på stor
lek, isklass och maskinstyrka vägras assistans. Små lastageplatser, 
som icke kan åstadkomma tillräckligt stora laster måste stängas. 
Följande föreskrift kan exempelvis lämnas fartyg: "erhåller assistans 
till endast en hamn och lasten skall vara minst l 000 ton". 

statsisbrytarna måste snabbt kunna omdirigeras från ett distrikt 
till ett annat med hänsyn till väntade ändringar i väderleks- och 
issituation. Alla fartyg måste föranmälas och få direktiv och anvis
ningar om vägval. Med hänsyn till förhållandena kan det bli nöd
vändigt att leda fram trafiken till de norra distrikten i Bottenhavet 
utefter finska kusten, eventuellt genom Åbolands skärgård. Det kan 
även bli nödvändigt att all trafik till Stockholm liksom till Botten
havet ledes in vid Landsort för att ekonomisera med isbrytarinsat-
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sen. Aven skärgårdsl eden genom Oregrunds .skärgård måste i v1ssa 

fa ll användas. 
I tidigare skeden med färre antal isbrytare och sämre prestanda 

tvingades isbry tarlednin gen att stänga hamnarna norrifrån alltefter 

som vintern framskred. På samma sätt öppnades hamn arna .söder

ifrån på våren. Under den senaste 10-årsperioden har successiv t i 

takt med utökade resurser en flexiblare insats av isbrytarna varit 

möjlig och även genomförts. Resultatet framgår av medelantalet da

gar stängt under senaste l O-års perioder. stängningsperiodens längd 

för de olika hamnarna har närmat sig varandra och är nu så gott 

som lika. Vid en mycket sträng vinter med issvårigheter i södra 

Ostersjön, Oresund och i Kattegatt kommer isbrytarresurserna icke 

att räcka till för assistansverksamhet i Bottenhavet. Det blir då 

nödvändigt att så långt det är möjligt säkerställa trafiken på väst
kusthamnarna, i Ostersjöinloppen, till Stockholm och Hävringeom

rådet samt till Gotland. Det är under sådana förh ållanden en .sam

ordning av de danska, finska och svenska isbry tarresurserna blir 
nödvändig. 
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Diagram 2. Medelantalet dagar stängt under 10-årsperioder 1959/60- 1968/69. 

Bottenviken. 
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DIAGRAM 3 MEDELANTAL DAGAR STÄNGT UNDER 10 ÄRSPERIODE.R 
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Diagram 3. Medelantalet dagar stängt ;mder 10-årsperioder 1959/60-1968/69. 

Bottenhavet . 
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A GUST AFSSON studiereflexioner 

Kring de högre krigsmaktsstudiernas mål, metoder och möjligheter. 

Inträdesanförande hållet den 8/12 1969. 

r \ 

l 
Kommendörkapten ARNE GUST AFSSON, försvars-

staben , som i fem år arbetat med studier i central in

stans, lämnar här synpunkter på detta arbete. Han 

säge r bl a: "Erfarenheterna från det praktiska studie-

arbetet visar ett bestämt samband mellan å ena sidan 
de olika angivna studiemålsättningarna och på den and
ra graden av komplexitet och det därmed kopplade 
behovet av resurser. Det finns för varje typ av studier 
en viss minimängd resurser under vilket inget menings
fyllt resultat kan presteras." 

Vidare : "En väsentlig och kanske självkla r förutsätt
ning för att studier skall ha möjlighet att ge ett me
ningsfullt utbyte är att man verkligen vill och kan 
söka en objektiv lösning. Studiernas möjligheter att 
reellt medverka i beslutsprocessen beror även på när de 
sätts in. N og har det funnits tendenser att få anskaff
ningsbeslut förankrade och därmed i praktiken avgjor
da innan studierna påbörjats". Han säger också: "Det 
studieresultat som pressats fram utan att tillräcklig 
kunskap kunnat inhämtas och utan att relevanta sam
band kunnat fastställas kan icke bara bli magert utan 
också missvisande. Avslutningsvis sägler författaren: 
"Studie och analys är snarare metoder för att under
söka olika problem än för att lösa dem. Om en besluts
process icke fungerar tillfredsställande kan det bero på 
otillräckligt studieunderlag men detta är långt ifrån 
det sannolikaste skälet. Flera eller mera omfattande 
studier är därför endast sällan det korrekta botemed
let". 

~-----------------------------------------J 

-
Inledning 

Att avhandla studier var för inte så länge sedan en relativt ex
klusiv sysselsättn in g, förbehållen ett fåtal utvalda. Detta förh å llande 
är egentligen ganska egendomligt eftersom studierna inom krigsmak
ten säkert är lika gamla som krigsmakten själv. Förklaringen är väl 
närmast den att man inte "vetat om" att man studerat, dvs man har 
kallat verksamheten för något annat istället. Hur det än är med 
detta, så är det i v art fall inte längre särskilt exklusivt, och många 
ord -- även kloka -- har på senare år funnits att läsa om studier och 
dess hj älpmedel då främst system analysen. 

Det är inte min avsikt att i dessa rader ta upp tävlan med den 
expertis som teoretiskt eller vetenskapligt har avhandlat ämnet. Det 
har bara fallit sig naturligt att efte r drygt 5 intensiva år inom stu
diesektorn, välja att vid mitt inträde i Orlogsmannasällskapet lämna 
några personliga synpunkter på vad studier v ill, är och kan. 

Eftersom begreppet studier täcker en mycket vid sektor är det i 
detta sammanhang nödvändigt att införa begränsningar. Jag gör det
ta genom att endast uppehålla mig kring försvarets studier på hög 
nivå d v s studier som berör större frågekomplex och som t e syftar 
till att bilda underlag för utvecklingen inom en försvarsgren, eller 
iom krigsmakten i dess helhet. 

Mål 
I en planeringsprocess där man vill förbereda vettiga beslut eller 

vederhäftigt underlag till överordnad instans uppstår mycket snart 
ett behov av att på ett eller annat sätt behandla de osäkerhe ter och 
svårigheter att överblicka problemställningarna som ganska snart 
infinner sig. Dessa behov hoppas man ofta kunna fylla genom stu
dier. När man på den nivå vi här avhandlar, närmare analyserar 
studiebehoven finner man i allmänhet att de kan sammanföras till 
följande tre grupper. 

Härleda den krigsmiljö i stort som kan förväntas bli följden av 
en viss fientlig aggress ion. 
Med krigsmiljö avses därvid trovärdiga exempel på den händel
seutveckling som blir följden av eget och angriparens handlande. 
En sådan miljö har många användningsområden, bl a underlät
tar och samordnar den värderingar på lägre nivå. 
Uppskatta försvarseffekten hos olika sammansättningar av krigs
makten eller viss förs varsfunktion . 
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Detta kan med andra ord uttryckas så att man i absoluta eller 
relativa mått söker den krigsavhållande effekten av olika tänk
bara alternativ i vissa definierade situationer. 
Ge underlag för avvägning mellan olika alternativ inför en viss 
beslut s situation. 
Som regel söker man i detta fall någon form av kostnadseffekt
förhållande för de olika alternativen, men även andra paramet
rar, t e fredsorganisatoriska konsekvenser, kan behövas vägas in. 

Det är när man i sina överväganden kommit så här långt som de 
verkliga svårigheterna brukar anmäla sig. Man finner då nämligen 
att de tre olika studiebehoven egentligen kräver var sin behandling 
för att leda fram till det önskade målet. Samtidigt finner man san
nolikt att de tillgängliga studieresurserna inte tillnärmelsevis kan 
räcka till för att tackla de tre studieområden man från början kanske 
trodde var ett. Någon patentrekommendation för hur man skall 
komma ifrån en sådan svårighet torde inte finnas. Erfarenheten 
säger dock att det oftast är bättre att sätta igång konkreta studierna 
någonstans än att förbruka tiden med att diskutera vad man skulle 
vilja göra. Förbättrad kunskap inom en av de tre sektorerna ger 
alltid ökade möjligheter att uppskatta de andra. Innan man sätter 
igång kan det trots allt vara klokt att något begrunda följande på
stående. Erfarenheterna från det praktiska studiearbetet visar, en
ligt min uppfattning på ett bestämt samband mellan å ena sidan 
de olika angivna studiemålsättningarna och på den andra graden 
av komplexitet och det därmed kopplade behovet av resurser. På 
en och samma studienivå synes det mig som om detta samband kan 
åskådliggöras enligt diagrammet i fig l . 

Avvägning p å högre 
• o 

n1va 

Dela v vägnin g 

Försva rseffekt 

Krigsmiljö 

-----------------------------------------------------~ 
Kom p lex i ter/ resursbehov 

Fig. J. Principiella sambandet mellan studiemålsättning och graden av komplexitet. 
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Som framgår av figuren är krigsmiljön det studiemål som ligger 
närmast inom räckhåll, medan de mera sammansatta avvägningsstu
dieresultaten är svårast att nå. På högre nivåer är entydiga studie
rekommendationer överhuvudtaget ej uppnåeliga. Vad det resurs
mässigt och därmed kostnadsmässigt kan innebära att nå en delav
vägning får vi kanske belyst den dag vi kan summera insatserna 
för den pågående "Luftförsvarsutredningen (LFU)". 

Metodik 
Råkar man lyssna till ett samtal som berör studier kan man vara 

ganska säker på att ganska snart få höra ordet metodik nämnas. 
Ofta nämnes det med sådan respekt att man anar någon magisk 
kraft som förväntas kunna utlösas med ordet som trollformel. San
ningen, om man nu kan uttala någon sådan, är väl närmast den 
att det inte finns och inte kan finnas någon sinnrik metodik som 
liksom anden i flaskan kan uppfylla ens förväntningar. Nej, så 
enkelt är det tyvärr inte. Studier är till största delen inte något 
annat än kunskapsinsamling samt systematisering a v kunskaper och 
data i avsikt att göra dem överskådliga för beslutsfattaren. Givet
vis är en sådan verksamhet, liksom all annan verksamhet, i behov 
av organisation - av en arbetsmetodik. Sätter man likhetstecken 
mellan metodik och det angreppssätt man väljer för en studie har 
man som regel inte gjort något fel. Man har därvid också kommit att 
förstå att metodik inte är något man fastställer en gång för alla, 
utan något som måste övervägas och beslutas inför varje studie
start. Naturligtvis finns det här, som inom många andra områden, 
ett antal i grunden enkla teoretiska samband som studeraren bör 
känna till och som kan underlätta valet av metodik, men dessa 
hjälpmedel är på intet sätt dominerande. 

För att kortfattat ge en uppfattning om uppläggningen av studier 
på hög studienivå, har jag här valt en krigsmiljöstudie såsom va
rande oftast förekommande. En sådan studie startar som regel med 
en given förutsättning om vilken angripare det är fråga om, hans 
syften o s v . En mer eller mindre detaljerad bild av den militär
politiska utvecklingen som lett fram till aggressionen kan också 
ingå. Utgående från förutsättningen söker man så i studien finna 
en möjlig och trovärdig händelseutveckling under aggressionen. En 
sådan uppskattning görs lämpligen i flera etapper, där varje etapp 
omspänner hela studiekomplexet men där den första etappens nöd-
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vändigtvis låga ambition ifråga om inträngning successiv t ökas så 
långt syftet motiverar eller resurserna medger. Mellan etapperna 
korrigeras det ansatta handlingsmönstret och om erforderligt an
griparens disponibla res u r ser m m på de punkter erfarenheterna ge r 
anledning. Utöver de direkta förutsättningarna krävs alltså inför 
studiestarten en ansats beträffande angriparens mot oss disponibla 
resurser, samt naturligtvis kännedom om de krigsorganisationer eller 
sys tem som skall bestämma det egna handlandet. 

Den genomgående princip som bör tillämpas under själva studie
arbetet är att angriparen söker nå sitt mål med så små uppoff
ringar som möjligt. Det är därför nödvändigt att uppskatta dessa 
uppoffringar. Ett viktigt led härvid är bedömningen av såväl 
egna som angriparens insatser och förluster. Som stöd för sådana 
bedömningar utföres lämpligen ett anta l räkneexempel. Genom att 
sätta siffervärden på sannoligheten för olika delhändelser och sedan 
sammansätta dessa mot bakgrunden a v ett taktiskt händelseför
lopp, söker man därvid bilda sig en uppfattning om utgången. Det 
är bl a vid framtagning av dessa räkneexempel som den moderna 
systemanalysen och dess resultat kommer till uttryck i här berörda 
studier. Många förhoppningar har under senare år ställts på att 
man genom beräkningar objektivt skulle k unn a bestämma utgången 
av komplexa förlopp. Osäkerheterna och de alternativa handlings
möjligheterna är emellertid alltför omfattande för att detta skall 
kunna ske med någon meningsfylld .noggrannhet. Detta trots den 
modellutveckling som växt fram som en följd av den moderna 
databehandlingstekniken. Räkneexemplen kan alltså enbart vad or
det själv anger, d v s exempel. Som sådana är de emellertid ett gott 
stöd för uppskattning av utgången av t e olika stridsmoment. 

Under arbetet med att bestämma insa tser och förluster faller stu
deraren lätt för freste lsen att uttrycka utfallet av såväl delhändelser 
som mera sammansatta förlopp med något slags genomsnittligt me
del värde. Detta är i och för sig förståeligt eftersom ett sådant värde 
oftast kan uppnås men mindre arbete och studierna är numera på 
intet sätt undantagna från tidspressens ständigt ökande tryck. Stu
diesyftet nås dock i betydligt högre grad om istället en övre och 
en undre gräns för möjliga utfall kan anges. 

Som tidigare nämnts är det en stor fördel att utföra en studie 
i flera etapper, så att mellanliggande korrigeringar av t e angri
parens handlande kan utföras. Ett exempel på hur man kan tänka 
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sig angriparens principiella överväganden i stort framgår av fig 2. 
Det är som synes fråga om en återkopplad process som löper runt 
tills ett bedömt tillfredsställande resultat erhållits. 

Innan jag slutar metodikavsnittet vill jag peka på ett fel som 
är rätt vanligt i olika studiesammanhang. Det att blanda ihop in
formationssammanställning med studerarens egna värderingar. Det 
relativt självklara önskemålet att hålla isär, och att separat redo
visa dessa två skilda funktioner är faktiskt svårare att tillgodose 
än man skulle kunna tro. 

M ö jligheter 

Datateknikens och systemanalysens snabba utveckling under 1950-
talet skapade som tidigare antytts, stora förhoppningar om att dessa 
medel på objektiv grund skulle kunna lösa besvärliga problem. En 
sådan framtidsversion utmålades även i officiella sammanhang. Skall 
man vara riktigt ärlig var det kanske inte uteslutande den objek
tiva grunden som värdesattes, utan i någon mån också ett nytt 
medel för att få fart på tröga beslut - eller för att fördröja eller 
förhindra misshagliga sådana. 

I systemanalysens föregångsland USA har under senare tid såvitt 
jag förstår utvecklats en antireaktion vad gäller analysens möjlig
heter, orsakad av svikna förväntningar och felaktigt utnyttjande. 
Förespråkare för studiesektorn har där mycket riktigt framhållit att 
vad som inträffat är i grunden inte studiernas fel. Man har därvid 
bl a pekat på att systemanalysen inte är någon vetenskaplig metod 
för beslutfattning utan intuition, utan snarare ett hjälpmedel för 
att skärpa beslutsfattarens bedömning. Vidare har man framhållit 
att fastän studierna på detta sätt verksamt kan bidra till besluts
processen, så utgör de inget snabbt botemedel mot "tjockskallighet" 
eller några andra motsvarande besvärligheter heller för den delen. 
Detta inte på grund av några teoretiska bristfälligheter utan därför 
att de måste handhas a v människor och organisationer med olika 
mål och åsikter. Så långt debatten i USA. 

Jag har det bestämda intrycket att vi själva på grundval av 
vunna erfarenheter är på väg att inse studiernas rätta roll i besluts
processen, dvs som ett värdefullt hjälpmedel av vilket orimligheter 
ej bör begäras, och som gärna bör användas med en nypa salt. 
Aven om vi alltså är på rätt väg gäller även i detta sammanhang 
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att "Rom byggdes inte på en dag". Några av våra lärdomar som 
jag uppfattat dem, skulle jag i det följande vilja kommentera något 
närmare. 

Den ovan nämnda förhoppningen att man genom studier och sy
stemanalys skulle kunna få ett entydigt underlag för avvägning på 
högre nivåer kan naturligtvis aldrig uppfyllas. Det går t e inte att 
få ett sifferunderlag som kan visa att en viss krigsmaktssamman
sättning är bättre än andra alternativa sammansättningar. l vart 
fall inte då det är fråga om de relativt måttliga skillnader som 
förekommer vid normal planering. 

En väsentlig och kanske självklar förutsättning för att studier 
skall ha möjlighet att ge ett meningsfullt utbyte är att man verk
ligen vill och kan söka en objektiv lösning. Nog har det här lik
som på andra håll syndats mot denna självklarhet. Visserligen, som 
man tyckt i de bästa avsikter - men ändock. Den som är utan 
skuld han kastar första stenen! Mot för beslutsprocessen olämpliga 
organisatoriska förhållanden kan studier av det slag varom här 
är fråga tyvärr inte råda bot. 

Eftersom studier till väsentlig del utgöres av kunskapssökande 
bör de för att ge verkligt utbyte inte styras för hårt av i grund 
onödiga förutsättningar och stela former. Kanske man också kan 
uttrycka saken så, att eftersom t e den närmare uppläggningen av 
en studie sällan meningsfyllt kan fastställas i förväg krävs det ett 
visst mod hos beslutsfattaren att ge studierna den frihet de behöver 
för att utvecklas på bästa sätt. Eftersom beslutsfattaren dels ini
tierar studien och formulerar uppdraget, dels fattar beslut med stu
rieresultatet som ett delunderlag vid sidan av egen kunskap och 
intuition, borde detta inte vara så svårt. Att det ändå varit ett 
problem bottnar sannolikt i en misstanke att hela organisations
apparaten inte insett det uppenbara i att blotta förekomsten av en 
delutredning t e av konsekvenserna om en viss förbandstyp utgår, 
inte i någon annan organisationsenhet, får tas till intäkt för att 
förbandstypen ifråga kan undvaras. 

Studiernas möjligheter att reellt medverka i beslutsprocessen beror 
även på när under densamma de sätts in. Nog har det funnits ten
denser - medvetna eller omedvetna - att få anskaffningsbeslut 
förankrade och därmed i praktiken avgjorda innan studierna på
börjats. Dessa blir under sådana fö rhållanden någon slags jagande 
ande som aldrig hinner i fatt. Vad motiverar i så fall deras utförande? 
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Intet, om man inte eftersträvar en efterbevisning för att söka ska
pa allmän tilltro till det som redan beslutats på andra grunder. 
Något välbetänkt sätt att utnyttja tillgängliga studieresurser synes 
det i vart fall inte vara. 

Studieresurser ja! Har vi här måhända studiernas arkilleshäl? 
Resursproblemet har en såväl kvalitativ som kvantitativ sida. Det 
gäller dels att få fram personal med för studier lämplig utbildning 
och läggning, dels att disponera den i tillräcklig mängd. Under 
1960-talet har ambitionen att få fram studieunderlag för olika be
slut ständigt ökat. Okningen har skett på två sätt. Dels har antalet 
studieobjekt blivit fler, dels önskas nu studier inom sektorer som 
tidigare inte ansetts åtkomliga för sådana i egentlig mening. Paral
lellt med denna utveckling ställs även successivt ökade krav på den 
med studierna närsläktade planeringssektorn. Ofta är det samma 
individer som har att utföra båda verksamhetsgrenarna. En ökande 
del av individers kapacitet måste emellertid tas i anspråk för att 
reda ut konsekvenserna av, och arbetsplanera för alla nya ambi
tioner. Trots att sektorerna i möjlig mån förstärkts tenderar den 
för egentliga studier tillgängliga tiden att väsentligt minska. Om man 
betänker att en enda större krigsmiljöstudie hittills förbrukat mellan 
5 000-10 000 mantimmar är detta ett problem. 

Jag har kommit till den uppfattningen att det för varje typ av 
studier finns en viss minimimängd resurser under vilken inget me
ningsfyllt resultat kan presteras. Att jag tar upp denna punkt beror 
på den vanligt förekommande föreställningen att om resurserna 
minskar så kan man nå målet genom att istället ta det hela i mot
svarande grad "översiktligare". Det kan inte uteslutas att samban
det mellan studieutbyte och resurser i vissa fall har det principiella 
utseende som framgår av fig 3. 

Det studieresultat som pressats fram utan att tillräcklig kunskap 
kunnat inhämtas och utan att relevanta samband kunnat fastställas 
kan, då min hypotes är tillämpbar, inte bara bli magert utan också 
missvisande. Det km i så fall uppstå fall, där det vore bättre att 
avstå från studier än att bedriva dem med otillräckliga resurser. 
Var dessa gränser går är i praktiken sannolikt svårt att fastställa. 
Jag tror emellertid det är klokt att i trängda lägen avstå från egent
liga studier, och istället ägna tillgänglig tid åt att analysera själva 
uppgiften. Den verksamheten kan ge större utbyte än vad man 
först tror. 
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10. 

studieutbyte 

slutord 

Studie
~~--------~~~~------------------------7resu~er 

Fig 3. Hypotes beträffande sambandet mellan studieresurser 

och studieutbyte i vissa fall. 

Studier och analys ä r alltså snarare metoder för att undersöka 
olika problem än för att lösa dem. P å samma sätt som en kunnig 
fotograf kan uppnå goda resultat med en ordinär kamera kan. en 
beslutsfattare eller en organisation uppnå goda resultat med studter. 
Det är i ingetdera fallet fråga om trolleri och knappast hellre om 
fingerfärdighet. Den enkla hemligheten är i båda fallen att känna 
hjälpmedlens begränsningar och att inte överskrida dem. 

Att studiebegränsningarna ibland ändå överskrids trots att de för 
den studieerfarne torde vara relativt uppenbara, får tillskrivas 
kanske ofrånkomliga brister hos oss människor och de organisatio
ner vi skapat. Studier innehå ller alltså inget "hokus-pokus". D e 
bör i vart fall inte göra det. Rätt utförda representerar de däremot 
en avsevärd möda nedlagd på att samla in och sammanställa kun
skap, att systematisera och att presentera därur v unna data. 
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Om en beslutsprocess inte fungerar tillfredsställande kan det bero 
på oti llräck ligt studieunderlag, men detta är långt ifrån det san
nolikaste skälet. F lera eller mera omfattande studier är därfö r en
?a~~ sällan det }wrrekta boten:edle~ . N~r det ibland ändå tillgrips 
1 forsta hand far detta sannohkt t1llsknvas det faktum att det är 
mera lättillgängligt än de ofta riktigare organisatoriska medicinerna. 

Aven om det a lltså inte är helt molnfritt på studiernas himmel -
och på vi lken himmel är det förres ten det? - finns det ett obe
stridligt faktum hos vilken en studerare alltid kan söka tröst i svåra 
stunder. Det är vetskapen om att även om de studier han bedrivit 
inte skulle ha givit något annat bidrag till utvecklingen så har de 
1 vart fall ökat hans egen kunskap och överblick. Och vad är inte 
det värt? 
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Värnpliktssystem omvälvning 

l denna artikel redogör kommendörkapten GUN N A R 

BACK, marinstabens personalavdelning, för det omfat

tande arbete och de teoretiska tankekonstruktioner, 

som ligger bakom det framväxande vämpliktssystemet . 

Hittills har det varit ett relativt sett litet fåtal, som 

varit engagerade i arbetsuppgifterna och som känner 

till detaljerna. Skall genomförandet i praktiken inte 

sluta med kaos, så måste allt fler sätta sig in i systemet 

och förestående uppgifter och problem skriver förfat

taren . Han säger vidare avslutningsvis: "Om hela det 

arbete som genomförts och kom.mer att genomföras 

skall karakteriseras som en revolution eller en evolu

tion är i mångt och mycket en fråga om definitioner 

och tyckande. Man torde dock icke kunna förneka , att 

vi just nu upplever ett värnpliktssystem i omvälvning". 

'-----------------------------------------J 

T otal försvarets personalbehov 

I överbefälhavarens förslag till försvarets utformnin g avgivet 1953 
drogs vissa allmänna riktlinjer upp beträffande de personella resur
sernas utnyttjande i krig. Overbefälhavaren påpekade vikten a v 
en ändamålsenlig fördelning av de personella resurserna, så att en 
anpassning kunde ske efter olika lägens krav. Overbefälhavaren fö
reslog året därpå, att en särskild utredning borde belysa utbild
ningskrav m m för uppskovsvärnpliktiga. 

Departementschefen ansåg det emellertid väsentligt att utvidga 
uppdraget , så att belysning gavs åt hela problematiken med de värn
pliktigas utnyttjande inom totalförsvaret . Behov av en sådan ut
redning motiverades även av förväntade åldersfördelningar under 
1950-60-talen. Redan nu berörde departementschefen, mot bak
grund av de synpunkter överbefälhavaren framfört, problemet med 
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utnyttjandet av överskottsvärnpliktiga för de fall krigsorganisatio
nens personalbehov skulle understiga värn pliktstillgångarna, eller om 
ett sådant läge ,k ulle uppstå, att de ekonomiska ramarna fram
tvingade en begränsning av krigsmaktens omfattning. 

1954 års utredning 

I december 1954 tillsatte departementschefen ledamöter i en ut
redning, som antog namnet "1954 års utredning rörande totalför
svarets personalbehov". 

Utredningen avgav knappt ett å r senare ett delbetänkande med 
förslag till särskild utbildning för uppskovsvärnpliktiga. Utred
ningsarbetet vilade därefter under riden april 1956 till årsskiftet 
1958/59 i avvaktan på att vissa närliggande utredningar skulle pre
sentera sina utredningsresultat . 

Direktiven till utredningen kompletterades 1959 med uppdrag 
att utreda och undersöka krigsmaktens behov av personal med tek
nisk eller annan speciell kompetens. 

Utredningsarbetet kom ånyo igång, och slutbetänkandet avläm
nades vid 1961 års utgång. 

Arbetet omfattade tre huvudfrågor 
1. Krigsmaktens utbildningskontingentcr, inskriv ningsåldern samt 

kategoriklyvningsfrågan. 
2. De värnpliktigas fördelning inom totalförsvaret. 
3. Fördelning inom krigsmakt och totalförsvaret i övrigt a v v1ss 

teknisk personal m m. 
Den senare frågan exemplifierades genom en belysning avseende 

fördelningsproblfmen avseende teletekniskt utbildad personal. P å 
grundval av denna försöksserie, där en helt ny metodik tillämpades, 
föreslog utredningen att arbetet med "Befattningsanalyser" borde 
sättas igång. 

För att ge underlag för en redovisning av de tre huvudfrågorna 
refererade utredningen kortfattat det författningsunderlag, som 
reglerar personalbehovets tillgodoseende i krig för krigsmakten och 
övriga delar a v totalförsvaret. 

Därefter redovisades de antalsmässiga förändringarna i den man
liga befolkningsutvecklingen fram till 1970. Antalet män i värn
pliktsåldern (här 20-47 år), som vid 1950-talets början utgjorde 
drygt 1.450.000 individer beräknades vid början av 1960-talet ha 
nått ett bottenläge om något under 1.400.000 individer. Man beräk-
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11ade i prognoserna med att 1950 års tillgångsnivå åter skulle ha upp
nft tts år 1970. 

Prognosen utvisade vidare att å ldersstrukturen 1970 innebar ett 
större antal yngre individer, än vad som tidigare varit fallet. Biid 
1 visar i grafisk form 

dels utvecklingen av antalet män i åldern 20-47 år under pe
rioden 1958-70, och 

dels inom denna grupp den procentuella andelen män i åldern 
20-36 år. 
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Vid redovisningen a v den första huvudfrågan - krigsmaktens år
liga utbildningskontingent m m - konstaterar utredningen 

att utbildningsbehoven av värnpliktiga icke kommer att nedgå 
men att relationen mellan utbildningsbehov och nytillkommande 
värnpliktiga medför, 

att åldrarna för inryckning till grundutbildning sakta stiger från 
i huvudsak 19 år vid 1960-talets början upp emot 20 till 21 å1 
vid 1970-talets början, samt 

att kategoriklyvning icke bör komma ifråga, så länge krigsor
ganisationens storlek icke väsentligen nedgår eller rikets finanser 
icke påkallar sådana åtgärder. 

Bild 2 visar utredningens prognos över hur den inom krigsmakten 
genomsnittliga årsutbildningskontingentens ålder under prognos
perioden sakta stiger. 
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De värnpliktiga fördelas inom totalförsvaret främst för krigsmak

tens behov. Därutöver föreligger behov av folk i värnpliktsåldern 
för civilförsvaret, vissa myndigheter och verk (d v s uppskovsvärn

pliktiga), viss särbehandling av medicinalpersonal, lots- och fyrsta

ternas personalbehov samt slutligen sjöfolk för handelsflottan. 
Utredningen beräknade, att den manliga befolkningen i åldern 20 

-47 år omkring år 1970 i huvudsak skulle vara ian språktagen enligt 

följande 
frikallade, vapenfria m fl 
outbildade och utbildade men 
ej disponibla 
k rigsp laceringsba ra 

20,5 °/o 

13,5 °/o 
66,0 Ofo 

Ifråga om ledningen av personaltjänsten inom totalförsvaret fö
reslog utredningen att denna skulle utövas av överbefälhavaren och 

arbetsmarknadsstyrelsen i samarbete. 
Arbetsmarknadsstyrelsen skulle genom kollegiala överläggningar 

med totalförsvarets övriga civila myndigheter inhämta erforderligt 
underlag från dessa, samt ansvara för planering, prognoser och 

studier samt h ära v föranledda åtgärder a v gemensam natur. På mot
svarande sätt borde överbefälhavaren leda och genomföra en mot

svarande samordning inom krigsmakten. 
Som ett led i denna överbefälhavarens verksamhet får ses den i år 

fastställda "Värn plikts planen". 
l vad gäller den sista huvudfrågan, undersökningen av lämpliga 

metoder för personalens fördelning inom totalförsvaret, kom utred

ningen med nya principlösningar. 
Varje krigsbefattning borde analyseras ifråga om arbetsuppgifter

nas karaktär, utbildningsbehovet för att lösa dem, samt de kvalifi

kationskrav, som borde ställas på den enskilde. Arb~tsmetoden be
nämndes "Befattningsanalys", och borde vara uppdelad på följande 

arbetsmoment 
arbetsbeskrivning och -analys 
kvalifikationsanal y s 
behovsanalys 
tillgångsanalys 
Metoden, som ursprungligen hämtats från USA, men som vidare

utvecklats exemplifieras genom en a v utredningen genomförd studie 
och granskning av teletekniska befattningar avsedda för värnplik
tiga. 
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Be fattningsanalyser 

Uppdrag att igångsätta befattningsanalysarbetet gavs åt överbe
fälhavare n, som i skrivelse 1963 uppdrog åt dåvarande chefen fö1 
.:entrala värnpliktsbyrån (CVB) att vara sammanhållande. 

Under åren 1963-68 har arbetet fortskridit. Beslutet om det ny 
värnpliktsutbildningssystemet (VU 60) medförde, att viss omarbet
ning av tidigt framtaget materiel måste ske. 

I arbetet har vetenskaplig expertis a v olika slag medverkat. sjuk
vårdsstyrelsen har varit inkopplad på medicinska frågor, militär
psykologiska institutet i frågor rörande psykologiska problem och 
testutformning, samt försvarets forskningsanstalt för fördelnings 
problematiken. 

Själva fältarbetet har utförts försvarsgrensvis och sammanjämk
ningar - och kornpromisser - i en central arbetsgrupp under 
CCVB, numera CVPV (Chefen f§r värnpliktsverket) ledning. 

Problemet att få "rätt man på rätt plats" är inte enbart beroende 
av att man disponerar över mätmetoder för att kartlägga indivi
dens förmåga. Det är lika viktigt att man har ett ändamålsenligt 
system för att på bästa sätt fördela den prövade personalen på 
olika utbildningslinjer. 

Kartläggningen av vad som krävs för att klara en befattnings
funktion omfattar flera steg. 

Först och främst måste information om vilka uppgifter och göro
mål arbetet innebär sammanställas. 

Denna information skall sedan på lämpligt sätt formuleras till 
en beskrivande redogörelse. 

Först därefter kan mot bakgrunden av beskrivningen en analys 
göras över de krav befattningen ställer. 

De två första stegen sammanfattas ofta under begreppet "Arbets
analys" och det tredje steget utgör en "Kravanalys". 

Det inom krigsmakten nu i huvudsak avslutade grundarbetet med 
befattningsanalyser för krigsorganisationens värnpliktsbefattningar 
har syftat till att 

l. Ge underlag för personalplaneringen i stort, där bl a personel
la konsekvenser av krigsorganisatoriska förändringar och ändringar 
inom befolkningsstrukturen jämförs och bedöms. 

2. Ge underlag för prövningen i samband med inskrivning av 
värn pliktiga. 

3. Ge ett bättre underlag för en rationell fördelning av inskriv-
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11a värnpliktiga mellan försvarsgrenar, vapenslag, truppslag och 
övriaa delar av totalförsvaret. 

4.
0 

Skapa förutsättningar för en riktig sammansättning av utb~ld
ningskontingenterna, som skall underlätta omsättmngen av kngs
förbanden (Förbandsomsä ttningsplanering). 

5. Vara ett hjälpmedel för krigsplacering efter avs lutad grund-
utbildning. . . 

Befattningsanalysarbetet har omfattat en redov1snmg av följande 
avsnitt 

organisatoriska uppgifter m m om krigs~örbanden 
beskrivning av befattningens arbetsuppgifter . 
beskrivning av medicinska m fl minimivillkor som erfordras övnga 
uppgifter . 
För vissa befattningar har ana lysunderlaget utarbetats 1 förkortad 

form. 
Kraven har satts efter tre principer 
1. Kraven skall motsvaras av egenskaper hos individen, och ska ll 

kunna mätas eller · bedömas. 
2. Kraven för alla befattningar skall sättas efter enhetliga normer. 
3. Kravnivåerna för samtliga värnpliktsbefattningar måste vara 

så fördelade, att de motsvarar disponibla kvalifikationstillgångar 
hos den inskrivna värnpliktskontingenten. 

I bild 3 visas exempel på rubriker och innehåll i befattningstyp
kataloaen - BTK. Tolkningen av informationsinnehållet framgår 
av kat~logens anvisningar. Den är sedan innevarande höst tillgäng
lig på utbildningsanstalter och vid förbanden. 

Kod 

HA 820 
830 
841 

850 
851 
Ö 52 
855 

Grunclbenä...'ll.Y"Jing 

Matros 
båtubef 
Sjömätare 

Matros 
Eåtch 
Båt ch 
Ei;.tulJef 

B I L D 

övs t ridsftg 

! sjömätf'tg 

t r ä.ngftg 

l 
2 

2 
l,? 

3 
2 

~.n t 

Gr 
Gr 

Fl Gr 

n ö 
n ö 
Fl ö 
KA ö 

!i: xemp e l på b e fattnings typkatalogens (BTK) upps t ällning 
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K ravkatalogen (KravK) innehåller för varje befattningstyp t vå 

uppslag. Det ena visar k ra ven på "Psykologisk profil" - vari bl a 

ingår I-provresultat och Befälsskattning, samt "Medicinsk kapaci

tetsprofil och hälsoprofil" . Dessa senare uppgifter utgör ett mer för

finat instrument fö r värdering av individerna än den gamla indel

ningen i besik tnin gsgrupper. Rubriksättning och innehåll i KravK 

fram går av bild 4. Detalj erad information erhålls genom studier av 

katalogen med dess anv1snmgar m m . 

Fö rdelningsprinciper 

Vid de inskrivningsskyldigas fördelning för uttagning till ut

bildning g~iller följande huvudprinciper 

1. Den vä rnpliktiges kva lifika tioner mätta v id inskrivningstill

fäll et jämförs med de fast ställda minimikraven, som avser krigspla

ceringstillfället. 
2. Uttagning vid insk rivningstillfä llet sker för utbildning i viss 

befattningstyp, varvid en bästa möjliga och rationell fördel nin g av 

de vä rnpliktiga eftersträvas. 
3. Den värnplikti ges användbarhet efter avs lutad grundutbild

ning skall bygga på den grundkod för befattningstyp, för v ilken den 

värnpliktige uttagits, utbildats och förklarats godkänd. 

Fördelningsmodellen karakteriseras av att vissa värden utgör 

" Ovillkorliga kravdata" andra utgör "Onskekravdata". Metoden 

innebär att den värnpliktiges kvalifikationsdata jämföres med ovill

korliga kravdata för samtliga befattningstyper för att utröna alla 

de alternativa befattningar den värnpliktige kan godkännas för. Där

efter sker motsvarande jämförelse mel lan den enskildes kvalifikatio

ner och önskekra vdata. 
Anpassningen poängsätts en ligt särskilt system, och för varje be

fattn ing fås ett mått på hur väl anpassad vaqe enskild inskriven 

värnpliktig är. 
Med lednin g av de enski lda vä rnpliktigas anpassning till de olika 

befattningarna och behoven av ny inskrivna värnpl ik tiga inom varje 

befattningstyp ordas en "Fördelningskö" på vilken inskrivnings

nämndens bes! ut grundar sig. 
Bild 5 v isar schem atiskt hur jämförelsen görs. Hela detta nya in

skrivnings- och fördelningssystem, som prövas för hela riket inne

varande vmter 1969/70, bygger helt och hå llet på datamaskiners 
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Befattningstyp ·- klassning enligt BTK 

~ 
kravprofiler 

psykologisk 

medicinsk 

hälso 

skola 

;Yrke 

certifikat m m 

jämförelse 

Inskrivningsprövning 

~ 
kapacitetsprofil 

I -prov m m 

Intervju 

B-skattn m fl bedömningar 

p:bovgrupp 

medic in sk tmde rsölaling 

personuppgifte r 

~: för utbil dning i viss be fattning styp 

Tillhörighet: försvarsgren, milo eller annat 

B I L D 5 Jämförelseschema vid inskrivning: befattningstypens krav- den enskil de s kapacitet 

förmåga att ta emot och behandla mycket stora mängder informa
tlOn. 

Genom upprepad försöksverksamhet har den teoretiska fördel
ningsmodellens funktion succesivt avstämts så, att fördelningsverk
samheten i allt större utsträckning kan baseras på faktiska kvali
tativa och kvantitativa tillgångar bland de inskrivningsskyldiga. Viss 
ytterligare anpassning torde krävas de närmaste åren, då inskriv
ningsverksamhetens erfarenheter kommer att grundas på befolknings
underlaget inom hela riket. Årets inskrivningsverksamhet är sär
skilt intressant, då det utgör en "generalrepetition" som kommer att 
visa hur teoretiska modeller och försök slår ut i praktiken. 

Det nya systemets reella värde kan inte bedömas med säkerhet 
förrän flera åldersklasser inskrivits och grundutbildats fram till 
krigsplaceringslämplighet. D e första erfarenheterna torde knappast 
föreligga förrän någon gång 1972-7 4. 

Målsättningen för hela detta arbete är, att man under perioden 
1/4 1969-31 /3 1972 skall uppnå ett stabilt läge för den fortsatta 
ve rksamheten. 

Inskrivningsprövning 

Vid inskrivningen genomgår de blivande värnpliktiga en rad un
dersökningar och prov. Alla egenskaper och kvalifikationer, som kan 
mätas blir registrerade. För många kompletteras undersökningarna 
med psykologisk intervju eller specialprov. Hela förrättningen tar 
två dagar i anspråk, och genomförs vid någon av de sex nyorgani
serade inskrivningscentralerna (IC) i Kristianstad, Göteborg, Solna, 
K arlstad, Ostersund eller Boden. 
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Under hösten - september till december - inskrivs i första hand 
sådana värnpliktiga, som bedöms sannolikt komma ifråga för befäls
utbildning, specialtjänstuttagning m m. Under våren - januari 
till april - inskrivs återstående värnpliktiga. 

Alla mätta och registrerade data sammanställs till individuella 
kapacitetsprofiler. Tillsammans med övriga uppgifter lagras all !n
formation på databand . 

De värnpliktigas fördelning, d v s uttagnmg för utbildning till 
viss befattningstyp och tillhörighet till förs va rsgren, vapenslag, milo 
m m sker allt jämt vid inskrivningsnämndssammanträde. Beslutet kan 
dock icke fattas förrän allt a rbete med inskrivningsomgången är 
avslutat. 

F n beräknar man att de höstinskrivna värnpliktiga skall kunna 
inregistreras vid värnpliktskontor (VK) och marinens truppregistre
ringsmyndigheter under mars-april. De vårinskrivna värnpliktiga 
kommer att kunna inregistreras under hösten. 

Personalredovisning 

Den nya inskrivningsorganisationen utreddes av Inskrivnings- och 
personalredovisningsutredningen (IPU) under 1964-65. Utredning
en föreslog att personalredovisningen inom krigsmakten skulle ra
dikalt läggas om. I stället för den förbandsvisa registreringen vid 
armens och flygvapnets förband, borde sex regionala truppregist
reringsmyndigheter organiseras. 

Utredningen fann dock icke skäl att frångå gällande rutin att för
svarsgrenschef ansvarar för den fast anställda personalens rekry
tering, utbildning, freds- och krigsplacering, befordran m m. 

Genom riksdagsbeslut 1968 och 1969 har den nya organisationen 
fastställts - i huvudsak enligt utredningens förslag . Under år 1969 
har erforderliga författningsändringar genomförts i värnpliktsför
fattningarna (Värnpliktslag, inskrivnings- och tjänstgöringskungö
relserna) . 

Den nya organisationen innebär, att ett direkt under Kungl Maj :t 
lydande verk, Värnpliktsverket , skall vara. krigsmaktens centrala 
organ för inskrivnings- och personalredovisningsverksamheten. 
CVPV skall bl a leda inskrivnings- och personalredovisningsmyndig
heters verksamhet, samt utge erforderliga bestämmelser om uttagning 
och fördelning av inskrivna värnpliktiga. 

O verbefälhavaren och försvarsgrenscheferna har direktiv- och an-

43 



visningsrätt inom sina ämbetsområden, d v s operativ verksamhet 
och långsiktsplanering respektive förbandsproducerande verksamhet. 
Direktiven och anvisningarna får ej avse ärende rörande enskild 
värnpliktig och ej heller ärenden rörande befrielse elier anstånd. 

Landet är numera indelat i tre inskrivningsområden, vardera med 
ett värnpliktskontor 
två inskrivningsnämnder 
två inskrivningscentraler 

Inskrivningsprövningen sker, som tidigare nämnts, vid inskriv-
ningscentral och efter personlig kallelse. Beslut om 

frikallelse 
inskrivning 
uttagnmg 
tillhörighet 

fattas av inskrivningsnämnden vid inskrivningsförättning. 
Den värnpliktige kan genom besvär hos värnpliktsnämnden föra 

talan mot inskrivningsnämndens beslut. 
Redovisning av de värnpliktiga sker bl a i form av truppregist

rering. Den värnpliktige är nomalt truppregistrerad vid värnplikts
kontoret inom det inskrivningsområde, där han är kyrkobokförd. 
Undantagna från denna regel är 

värnpliktiga som tillhör militärområde med underskott av värn
pliktiga (Milo ON och NN), då de är registrerade vid värnplikts
kontoret för dessa militärområden, och 

värnpliktig som tillhör flottan eller kustartilleriet, då de är 
truppregistrerade vid marinens truppregistreringsmyndigheter (Ofl 
trm respektive KA trm). 

Den nya organisationen framgår av bild 6. 

Utveckling 

Det system, som redovisats i det föregående, har krävt mycket 
stora arbetsinsatser. Vad som återstår är att omsätta allt det nya i 
praktiskt arbete vid staber och förband. A ven detta kommer att 
kräva arbetsinsatser av betydande dimensioner. Liksom alltid i bryt
ningen mellan gammalt och nytt finns anledningar att varna för miss
förstånd, misstag alltför överdriven optimism eller alltför mycket 
motstånd mot förändringar. 

I det följande kommer några problemställningar att belysas. 
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Lokala personaldetal j er vid förband 

lydnadslinjer 

_,-,- direktiv- och anvisningar 
___ - anvisninear 

B r L D 6 Den nya inskrivnines- och personalredovisningsorge.nisationen 

V ärnpliktsbehovet 

Overbefälhavaren har låtit upprätta en värnpliktsplan, som skall 
vara styrande för bl a värnpliktstilldelningen till olika avnämare. 
I värnpliktsplanen görs en hårdare knytning till krigsorganisatio
nens personalbehov. 

Grunderna härför lades fast av 1960 års värnpliktsutredning. Däri 
redovisas bl a principerna för krigsplacering. 

Bild 7 visar den principiella användningen av flottans värnplik
tiga. Den s k A-delen utgörs av de värnpliktiga, som :rfordra~ för 
att omsätta krigsorganisationens värnpliktsbehov. Kngsplacenngs-

45 



c!lt:kr 
41~-------------, 

4s 

.:&a..5- ool, wulerh<tlls
..fi;:r6a:nr;l mm 

35 -1---------~ 

30 

z s- SitUnSfricls -

~.Y.9 

z o 

---18 -v-: 
A-~ 

Bl LlJ 7 

23-o?ez 

J 

tiderna är bestämda både med hänsyn till de krav tjänstgöringen 

vid krigsförbanden ställer på den enskilde och med hänsyn till möj

ligheterna att "producera" krigsplaceringsbara värnpliktiga. Den 

s k B-delen utgörs av sådana värnpliktiga, som erfordras för att 

hålla fredsorganisationen och en adekvat utbildningsorganisation 
igång. 
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De principiella tankegångarna är, att A-delens värnpliktiga skall 
tillhöra flottan under hela sin värnpliktstid. B-delens värnpliktiga 
skall överföras till andra delar av krigsmakten eller andra verk
samhetsområden a v totalförsvaret efter avslutad grundutbildning. 

A-delens värnpliktiga är inte fler än att de täcker krigsorganisa
tionens personalbehov med erforderliga reservmarginale r. För att 
genomföra detta system i praktiken behövs en noggrann och detal
jerad plan för hur personalen vid krigsförbanden skall omsättas, 
d v s en förbandsomsättningsplanering. 

Detta arbete, som relativt nyligen kommit igång på allvar, ger 
underlag för försvarsgrenschefs/militärbefälhavarens äskande av 
värnpliktiga vid inskrivningarna. Avsikten ~ir, att man vid äskande 
av värnpliktiga skall ta hänsyn till både de kvalitativa kraven 
(antal per befattningstyp) och tilldelningen från visst rekryterings
område för att tillgodose erforderligt lokalrekryteringskrav vid 
krigs placeringstill fället. 

I schematisk form visas systemets tänkta funktion i bild 8 

Grundutbildning 

Lagret a v outbildade värnpliktiga vid flottans truppregistrerings
myndighet (Ofl trm/FlKri) kommer framgent att bestå av värnplik
tiga uttagna för utbildning till viss befattningstyp och bosatta (åt
minstone vid inskrivningen) inom v isst militärområde. 

Behovssidan utgörs av vid flottans organisationsavdelning fram
räknade beho v a v sedda för att efter grundutbildning ersätta krigs
besättningen för specificerade strids- och/eller hjälpfartyg m m. 
Kontingentens sammansättning röner även inflytande av fredsstyrda 
faktorer som t ex fartygsrustningars omfattning. 

Vid Fl Kri sker urval av individer som avses inkallas till de olika 
inryckningsomgångarna. Idag måste inkallelserna ökas med ett på
slag om 35-40 °/o för att täcka avgångar före inryckningsdagen 
p g a sjukdom, anstånd, vapenfri tjänst m m. Under den första 
tjänstgöringsperioden på KOS sker ytterligare reduceringar. Värn
pliktiga hemförlovas p g a sjukdomar eller byter uttagning och över
förs till annan utbildningskategori. För att täcka dessa avgångar 
erfordras beräkningsmässigt 1 O 0/o marginal. A ven under den fort
satta delen av grundutbildningen sker avgångar av olika skäl. De 
brukar beräkningsmässigt uppskattas till omkring 6,5 °/o. 

Redan idag, när de värnpliktiga i stort sett endast är uttagna 
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till viss kategori -- uoff, ubef, E, F, G och Hdr värnpliktiga -
kan det många gånger va ra problematiskt att få alla ekvationer 
att gå ihop, d v s att få in så många värnpliktiga av rätt typ och 
kvalitet att alla förband schefer blir tillgodosedda. 

Problemen att få in en riktigt sammansatt kontingent när de värn
pliktiga redan v id inskrivnin; en särskiljts ifråga om utbildnings
linjer kommer att bli synnerligen svårbemästrade. 

Enligt överbefälhavarens direktiv skall utbildningsbestämmelserna 
anpassas till systemet med befattningstyper. Enligt direktiven bör 
utbildningens innehåll och uppläggning hårdare knyta an till krav 
och informationer m m som anges i 

befattningstypkatalogen 
befattningstypbeskrivningar 
krigsbefattningskataloger 

- BTK 
BTB 

- KBK 

Ett fullföljande av detta arbete torde kräva ganska omfattande 
revideringar av flottans skolreglementen, och succesivt i den takt 
det nya systemet tränger igenom översyn a v skolreglememcn för 
GKU- och Repetitionsutbildning. 

Krigsplacering 

Ett av det nya systemets grundprinciper är att så effektivt som 
möjligt utnyttja va rje man inom krigsmakt och totalförsvar. Som 
ett led i detta arbete kommer en hårdare styrning från överbefäl
havaren att reglera hur överskottstillgångar skall utnyttjas . I och 
med att personalreserverna begränsas till en för alla parter "accep
tabel" nivå kommer även handlingsfriheten att utnyttja personal
tillgångarna att minskas. Som en följd av detta måste krigspla~e
ringsarbetet ske systematiskt o::h i huvudsak fö lja modellerna för 
krigsplacering a v grundrekryterade befattningstyper, repeti tionsu t
bildning och överföring till överförda befattningstyper och krigs
placering i dessa. 

Marginalerna för handlingsfrihet är mycket snäva, och för att 
:;ystemet skall kunna fungera med tillfredsställande effekt, d v s 
för att chefen för marinen som ansvarig för förbandsproduktionen 
skall kunna ställa välutbildade förband till den operativa ledningens 
förfogande, torde det vara ofrånkomligt t ex att fullfölja i prak
tiken vad chefen för försvarsdepartementet förutsatt, nämligen 
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"restriktivitet vid beviljande av anstånd med fullgörandet av re
petitionsutbildning". 

Slutord 

I denna artikel har huvudsakligen behandlats det omfattande ar
bete och de teoretiska tankekonstruktioner, som ligger bakom det 
framväxande värnpliktssystemet. Hittills har det varit ett relativt 
sett litet fåtal, som varit engagerade i arbetsuppgifterna och som 
känner till detaljerna. 

Skall genotnförandet i praktiken inte sluta n1ed kaos, så 1nåste 
allt fler sätta sig in i systemet och förestående uppgifter och pro
blem. skiljaktliga uppfattningar kan föreligga om det hela är bra 
eller inte. Oberoende av detta måste dock fattade beslut genom 
föras så effektivt som möjligt, och för den som besitter erfarenhet 
och kunskaper gäller det att låta dessa komma fram och så påverka 
den fortsatta utvecklingen, att flottans förmåga och vilja icke ställs 
i tvivelsmål. 

Om hela det arbete som genomförts och kommer att genomföras 
skall karakteriseras som en revolution eller en evolution är i mångt 
och mycket en fråga om definitioner och tyckande. Man torde dock 
icke kunna förn eka , att vi just nu upplever ett värnpliktssystem i om
välvning. 
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Notiser från nar och fjärran 

Italien 

Fartyg 

Italien övertog i somras från USA två "F letcher"-jagare, DD 468 "Taylor" 
och DD 517 "Walker" (byggda 1943). I italienska flott an har fartygen få t t nam
nen "Fanre" respektive "Lanciere" och kommer arr ersätta de tv å ännu ä ldre, 
ävenledes ex-amerikanska jaga rn a "Arrigliere" och "Aviere". 

(La Revu e Maritime okt/69) 

Saudi-Arabien 

Fartygsbeställningar 

Säga vad man vill om kun:; Feisal av Saudi-A rabien men den gam le öken 
krigaren har dock en v iss käns la för både ha ve rs betydelse och för modernitet 
i sjöstridsmedlen. Sau di-A ra bien bar hos British Hovercraft i Cowes beställt ett 
flertal sväva re av typ Wincl1 ester (SR.N6) på 10 ton för användning 1 kust
försvaret. Farkosterna kombineras för en fart a v över 50 knop. 

(La Revue Maritime okt/69) 

Spanien 

skeppsbyggnad 

Den spanska skeppsbyggnadsindustrin går framåt och häv dar sig vä l i den 
internationella konkurrensen. Spanien är en av de främsta skeppsbyggnad s
nationerna i världen och ligger faktiskt före även USJ\ om man undantar ör
logsfartyg. Det spanska varvet Asti lleros y Tailleres del N oroeste i Fe ro l ha r a v 
amerikanska Gulf O il Corporations erhåll its en order på tre supertankers om 
146.000 ton med ångturbindrifr . Redan tidiga re lur Gulf vid spanska varv be
ställt tv å tankers p~ 52.000 ton. Der bör vidare erinras om att fl eralet fartyg i 
spanska örlogsflottan :ir byggda på egna varv o: h a rr f n fem fregatter av 
amerikanska " Brooke"-klassen byggs för spanska flottan på inhemska va rv . Li
kaså kommer Spanien inom kort att till grannlandet Portugal leverera tre mo
derna korvener på ca 1.300 ton (t re av samm a typ byggs i Västtyskland) och 

avser a tt bygga sina kommand e ubåtar inom lan det. 
(Fackpress) 

Storbritannien 

VTOL-jet för flottan 
D å inom några å r de brittiska h :~ ngarfanygen enligt tidiga re rege rin gsbeslut 

(1966) utgår för go tt, å terstå r av marinflyg en dast de helikoptrar, som base ras 
på jagare/fregatter och kryssarna. N ågo t luftförsva rsfl yg skull e a lltså icke kun
na disponeras för brittiska fartygsförband till sjöss. Då detta anses vara ett ovill-
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korligt krav numera, se r sig Royal Navy om efter en lösning. Närmast till hands 
ci r då det enge lska VTOL-flygplanet "Harrier" (VTOL=Vertical take-off and 
landing) mot vi lket Royal Navy tidigare varit ganska kallsinnig: då man säker
ligen gått och närt en förhoppning att hangarfartygens saga trots a llt inte sku ll e 
va ra definitivt slut. I samråd med RAF skall därför kommande sommar om
fatta nd e prov göras med "Han·ier" på de örlogsfartyg, som är försedda med 
helikopterplattform. M8.n siktar tydligtvis på att den kommande, förbättrade 
vers ionen av 'Ha1-rier" ska ll bli det nya brittiska marinflygplanet. 

(The Times 1/12-69) 

USA 

Flygföretag går till sjöss 

För troligen första gången i den moderna turistindustrins historia slår ett 
flygföretag sig på passagerartrafik med fartyg. Det är Overseas Nat ion al Air
ways Inc i New York som i Holland bes tällt ett k ryssningsfartyg på 14.000 ton 
v ilket aves utnyttjas i Karibiska Havet under v intersäsongen och i europeiska 
farvatten på sommaren. Fartyget skall komma att ta 750 passagerare i en klass 
och kunna göra en fart på 24 knop. "Reviendront a la nawre!" 

(La Revue Maritime okt/69) 

SALT-förhandlingarna och US Navy 

US Nav y har gjort mycket stora investeringar för och redan komm it långt 
i sitt program för konvertering av de 31 POLARIS-ubåtarna av "La Fayette"
klassen till den nya strategiska roboten "Poseidon" med MIR V-stridsdel. Om 
SAL T-förhandlingarna USA-SSSR i Helsingfors och deras kommande fortsätt
ning resulter:tr i överenskommelse om förbud för MIRV och liknande system, 
kommer därför Navy (och även USAF) i en mycket besvärlig situation. Bortsett 
från de kostnader och arbete som nedlagts på forskning och försök m m har 
många miljoner dollars spenderats på byggnader, utrustningar m m för fram
ställning a v Poseidan och MIR V, över 20.000 leverantörer och underleverantörer 
har kontrakterats med tusentals man insatta p å projektet, utbildnings- och trä
ningsutrustningar anskaffats , två stora träng- och underhållsfartyg och försöks
fartyget "Observation Island" har modifierats för "Poseidon", sex ubåtar ligger 
på va r v i framskridet stadium av konvertering och fyra andra ska ll en ligt tids
planen läggas in inom de närmaste månaderna. Varje ubåtskonvertering beräknas 
kosta 24 miljoner dollar. Vid en "lyckligt" resultat av förhandlingarna är alla 
dessa investeringar praktiskt taget "kastade i sjön" varti ll kommer frågan om 
vad som bör göras med de då redan konverterade ubåtarna. 

(Navy Times 3/12-69) 
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Litteratur m. m. 

DANSKA PANSARSKEPP 

Kommendörkapten R Steen Steenscn utkom till nyåret med boken "Vore 
panserskibe 1863-1943 ", utgiven av Marineh istorisk Selskab på Strubes förlag, 
Köpenhamn (492 sidor). Boken är en sammanställning av författ a rens tidigare 
publicerade artiklar i Tidsskrift for Sovaesen 1965- 1968. Steensen har tidigare 
bland annat utkommit med två böcker, vilka beskriver dan ska torpedbåtar och 
ubåtar. Marinehistorisk Selskab avser på detta vis utge ett bibliotek om all a 
danska örlogsfartyg sedan ångk raftens införande. 

Steenscn är en kär vän för a lla "shiplovers". Utöver sina sk ildrin gar av danska 
fartyg har han på fyrtio- och femtioralen presenterat innehållsrika redovisningar 
av ör logsfartyg i allmänhet (Alverldens Krigsskibe, 1942 och 1953) och hangar
fartyg i synne rhet (Hangarskibe, 1943 ). 

D essa böcker kunde givetv is ej bli lika detaljerade, som framställnin gen av 
Danmarks örlogsfartyg i modern tid. Å andra sidan blir det för en icke dansk 
ganska tungt att läsa om fartyg, som man icke haft kännedom om i andra sam
manhang. Åtskilliga episoder a v såväl nationell som internationell karaktär 
kryddar emellertid redogörelsen. Hur många känner egentligen till den skan 
dinaviska eskader, som sommaren 1864 seglade i Skagerack? 

För oss sena tiders barn är givetvis pan sa rskeppet Niels Juel det mest in
tressanta. Hennes djärva försök att den 29 augusti 1943 söka bryta sig ut från 
det ockuperade hemlandet för att uppn å svensk hamn är väl känt. Därför blir 
hon levande och hennes tidigare utveckling får en särsk ild betydelse. 

Boken innehåller som inledning en återblick på utvecklingen under 1800-talet: 
ångmaskinen, kanonen och pansaret. Detta är en något modernare, men i princip 
likartad sammanställning, som Lybeck har i sin a llmänna sjökrigshistoria. 

Steensens bok har tidigare anmälts i tidskriften Sveriges Flotta, där man 
önskat att vi måtte följ a detta exempel. Tanken synes beaktansvärd aven om 
läsekretsen bleve relativt begränsad. 

PIR. 

SCAPA FlOW 1919. 
Das Ende der deutschen Flotte av Friedrich Ruge . 

Stallin g Verlag 1969. 222 sid. 20: -DM 

Amiralen, professor Friedrich O . Ruge är välkänd både som författare och som 
historiker. Han var själv som ung sjöofficer internerad med sin torpedbåt på 
Scapa F low och upplevde sänkningen av den tyska flottan p å mycket nära håll. 
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Som kä lla för s1n bok a nge r a mira l Ruge härutöver bl. a . de dokum ent ur 

det ry ska krigsarki vet som v id VK 2 slut fördes till Storbrirannien, men som 

n yli gen å terstä llts. 

D ett .t har - säger amiral Ruge - gjort det möjligt att inte ba ra betrak ta 

händel serna ur den unge to rpedofficerens synvinkel ura n också att sätta in dem 

i deras politiska sammanh a ng. 

Den 21 juni 1919 - v id middagstid - förvandlad es den brittiska örlogsbasen 

till en jätteiik skeppsk yrkogå rd. P å någ ra få timmar sänktes eller grundsattes 

inte mindre än el va linjeskepp,"·) tretton slagskepp och kryssa re samt fem tio 

torpedbårar - praktiskt taget a llt vad som fann s kvar av den ryska f lottan 

v id första värld skrigers slut, om man undantar de 151 ubåtar som inre internerats 

utan överlämnats till sege rmakterna i brittiska hamna r, främst Harwich. 

Sänkningarna utpl ånade inte bara den tyska flottan, de förstörd e också en 

stor dd av Scapa Flow som ankarplats för den brittiska flottan för lång tid 

framöver. 

Endast tre å r hade förf lutit från riden för skageracks laget - höjdpunkren 

under VK l för " Hochsee flotte" - fram till den ödesdigra sänknin gen p å 

Scapa Flow. 

Vad var der då som förmådd e den ryske befä lhava ren a miral van Reuter att 

c;e order ti ll besättninga rn a att sänk a si na egna fartyg ? 

Idag, fennio år senare, kan 1nan få ett uttö;nn1and c svar på den frågan. 

Den ryska flottb yggna dsplanen av å r 1900, med må l att göra T ysk land ti ll 

den a ndra sjönationen i vä rlden, kompletterades å ren 1906 och 1908 med t illägg 

som inn ebar a tt den ryska flottan sku ll e bli v ida över lägsen den brittiska. Detta 

anse r am ira len Rug~ vara en av de bidraga nde orsakerna till det första vä rld s

krigers utbrott. 

"Hochseeflottes" operativa ve rksamhet under kriget kom inte igå ng på allvar 

förrän i ja nuari 1916. r maj må nad stod skagerackdager - en takti sk v inst 

för den ryska flottan, men de strategiska förh å llandena förb 1ev oförändrade och 

bå da makterna till sk rev sig segern . Den ryska flottan ha de under der fortsatta 

kri get inre nog kraft att bryta block aden, och brittern a undvek direkra avgöran

d en i Nordsjön. 

Brisren på livsmedel, tobak och kaffe, överbeläggning på de kri gs rustade far

t ygen , morsättningar m ~ l l an skilda befä lskategorier och mella n meniga frå n olika 

soc ial a miljöer, skapade d~ stämnin ga r på de sto ra st ill a li ggande fartygen, som 

blev en grog rund för 1917- 18 års oroli gheter och m yte ri er ombord. 

Amiral Ruge skildrar här sina intryck från "Die II Torpedoboorsflorille" såväl 

under 1917-18 års st rider i O srersjön med ryska fartyg i Moonsunder, kring 

Dagö och Osel, som under de lå nga uppehå llen i hamn med kamp mot m yteri s

ter och politiska revolutionärer. 

Bristen på proviant och många fall a v dålig person a lbehandling led er - enligt 

amiral Ruge - successivt till "Hochseeflottes" und ergå ng. 

''") Pan sa rskepp om min st 5000 ton. 
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När - i okrober 1918 - ubå tskriget avtog i intensitet , och tillräckligt antal 

ubåtar kunde frigöras ti ll flank sk ydd för " H ochseeflotte s" a v görande slag, v :t r 

det för sent - fartygen fick hemk a ll as sed an m yte ri er brutit ut ombord . 

Vap2nsrillesrå ndsavra ler bestämde flottan s sl utgiltiga öde. Srörre delen av 

" Hochseeflorre" internerad es i Scapa Flow och en dast vak tsty rkor kva rläm

nades ombord . I morsa rs till ubåta rn a som öve rl ämn ades till seg ra rmaktern a, var 

det alltså fråga om intern erin g - fartygen sk ull e kvarb li i tysk ägo intill fred s

fördrager sk revs under. 

D e revolutionära störmnin ga rn a ombord, ovissheren om flottans framt id, cen

suren och d e av brutn a kontakterna med heml a nder - sett med en un g suba lte rn s 

ögon - må lar hä r den miljö i v ilken beslutet att sänka fartygen, fa ttades. 

Amiral von R euter had e förursatt att der skulle kunn a bli nödvändigt att 

sä nka farty gen . En hem li g order med ve rkstä lli ghetskod had e utfärdats och till

stä llts fartygschefe rna. 

Den 21 juni kom. Besättninga rn a p å de internerade fa rt ygen hade genom 

flera daga r gaml a brittiska tidningar klart för sig att detta var en ödesmättad 

dag - om inte vi llkorslös kapitul a tion undersk revs före kl 1200, rå dde åte r 

krigstillstånd. 

Amiral Ruge berättar hur han - med tanke på en eventuel l sänkning - had e 

en resväska med sin a personli ga tillhörigh ete r packad, och had e tagit p å sig den 

bästa uni formen. 

För första gången p å 7 må na der fann s ba ra någ ra små brittiska vaktfarty g 

på ankarplatsen. Engelsmännen hade utn ytt jat det gynnsamma väd ret till att 

gå till sjöss för arri lle ri skj urnin gar. Man underlät att m eddela den ryske ami 

ra ien von R euter - som var helt avskuren från konrakt med hemlandet -

att vapenstill es tåndet förlängts till 23 juni. 

Amiralen berättar, hur ha n kl 12 såg att besättningsmänn en började springa 

på däck p å en n ä rliggande kryssa re - något som inte tidigare inträffat under 

uppehå llet i Scapa Flow. Med semaforflaggo r överbringades medd elandet "verk 

stä ll paragraf elva" - signalen a tt omede lbart sänka farty ge n. 

Orlogsflaggo r och befäl stecken hissades, ve rkt yg, slutsrycken m m kasta des 

över bord, man packade sina tillhörigheter och gjo rde sig klar att lämna fartyget. 

Författaren lämnar här en målande beskrivning av hur han g ick igenom 

fartyger för att övertyga sig om att ingen bl ev kvar ombord - plockade et t 

par varma frikadeller ur pann a n på spisen i den övergivna kabyssen - under 

der att slagsidan ökade. Man skull e få sin för sta landpermission p å 230 daga r. 

De britti ska vak tfartygen öppnade eld för att hindra fa rt ygens övergivande, 

och utan t vive l sparades många li v genom a tt de fl es ta britti ska fartygen va r 

t i Il sjöss. 

Beskri v ningen av mottagan det ombord på de brittiska fartygen, de snövira 

trädäcken, den blankpolerad e mässingen och utspisning med the, v itt bröd och 

marmelad ge r ett huvudintryck a v vänligt bemötande hos "fienden." 

Hade man genom sänknin gen brutit va pensti ll est åndet ? Detta blev förem å l 
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för li vlig pressdebatt. Författa ren p åpekar här att endast få hade så klar t fö1 
sig de rätta sammanhan gen som Stockholms Dagblad. 

I flera sammanhang f ick britterna kritik för det in träffade. Hade de av
siktligt blund at, för att inte de tysk a fartygen efter fr edss lutet skull e fa lla 1 
någon ann an sjönat ion s händer? 

Den tyska regeringen tillbakavisade anklagelsern a om brott, och påpekade att 
fartygen internerats i brittisk hamn i ställ er för, som öve renskommits, 1 
neutral hamn 
besättningarn a hade beh andlats som krigsfångar 
radioförb indelse rna hade varit avskurn a 
ce nsur hade införts 
amira l vo n R euter måste utgå frå n att k ri gst illstånd rådde efter kl 1200 
den 21 juni 191 9. 

Amiral von Reuter fram förde på motsva rande grunder att han handlat som 
tysk officer - i regeringens anda. Först ombord på HMS R evenge fick han 
på eftermiddagen den 21 juni veta att vapenst illeståndet förlängt s. 

I bilagform lämnar förfa tta ren en rikli g dokumentat ion, med bl. a. original
tex ten ti ll den hemli ga order som angav, hur sänknin gen skull e verkstä llas. 

Slutet på amira l R u ges förord lyder fritt översatt: "Kunskap om motsätt 
ningarna i det förgångna och de ras grunder kan bi draga till att i framtid en 
underl ätta dec samarbete som är nödvändigt om vi vi ll leva i ett frit t Europa! " 

Föreli gga nde bok bidrar på ett t rev li gt sätt t ill att ge så dana kun skaper. 

HAKE 

EN HISTORISK SNABBREPETITION 

Loth a r G rauchm anns "And ra Världskri get" (Aldusserien nr 271 och 272 a 
14 :50) ger på cirka 500 tättskrivna sidor en levande och snabb repet ition öve r 
de stora händelsefö rloppen under det senaste världskr iget. 

De något ä ldre som glömt v äse ntli ga drag i kampen och dess bakgrund, liksom 
en y ngre generat ion för v ilket kriget är historia fi nner i dc två pocketdelarna 
en vä l dispon erad ex pose öve r kriget i Europa, runt Medelhave t oc h i Fjärran 
Osrern. A ll t fö r ofta finner man annars skildringa r där dessa olika skeenden 
sy ns leva fri ståend e. 

Genom a tt Grauchm ann bygge r upp sin skildr in g ru nt de alli erade krigskon
fe renserna få r läsaren en god bi ld av dc strateg iska tankegå nga rna och kopp
lin gen mellan de skilda k rigsskådep latserna. 

Grauchm ann , som är tysk och underv isa r v id unive rsitet i Miinchen , har i 
v1ssa stycken något vaga formulerin ga r rörande episoder och händelser kring 
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Tredje rikers expansiva skede under kriget, men tecknar i övrigt en klar bild 
av händ elseutvecklingen. 

För bli vande MHS-elever är boken lämplig för självstudier. Personregister och 
en fyll ig littera turförtecknin g ökar bokens värde. 

Lull 

VÄRLDEN, NIGERIA OCH BIAFRA 

Kriget i Biafr a har nu snart pågått i tre år. 
Svensk dagsp ress och TV har under de senaste t va a ren i betydande grad 

sysselsatt våra tankar med detta krig - eller inbördeskrig om man ser till de 
geografiska grän serna. 

Var och en som vill ve ta mer om bak grund, Nigerias uppbyggnad, politiska 
inrikessiruarion, Biafra och ibofolkets särproblem har mycket att hämta ur U lf 
Himmelstrands bok "Världen, N ige ri a och Biafra - Sanningen som kom bort" 
(Aldus aktuellt nr 46 pris 14:50). 

Himmelstrand, som vistats tre å r i Nigeria och bland annat tjänstgjort v id 
universitetet i Ibadan , ge r i mycket en skildring som avviker från v ad vi är 
vana att få från denna oroshärd i vå ra massmedi a. I mycket kan Himmelstrand 
sägas vara pro-nigeriansk och emot en utb rytn in g av Biafra eller ett a llmänt 
sönderfall a v dagen s Nigeria. 

Trots detta eller snarare just därför ger Himmelstrands bok oss en nyttig 
tankeställa re . Vi i Sverige har v;·il många gå ng~r alltför lätt att lösa andra folks 
problem. Särskilt om problemkällan ligger av lägset och vår humanitära sympati 
uppmuntras genom dramariska svenska insatser, så som skett i Biafra. 

Lull. 
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