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Detvarvåra
kvalificerade arbeten åt försvaret
som aav oss vara resurser
pa den civila sidan.
o

Till att börja med arbetade vi enbart åt försvaret.
Byggde upp en organisation, som kunde tillfredsställa
kraven från landets kanske mest krävande och kunniga
kund. Där små marginaler finns för fel och brister. Där
högsta precision är en självklarhet.
På så sätt skapades det Tel u b som idag används av
många civila företag. Vår regionala service-organisation .
Vår verkstad för centralt underhåll och
legotillverkning. Vår konsultavdelning
~
med experter på olika områden.
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l CA-handlarens
butikslag jobbar för dig

Meddelanden
KUNGL
ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

Nr 7/1978. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 5 ·december 1978
(Utdrag ur protokoll)
Vi l CA-hand lare har landets populäraste butiker. Men så finns dar ocksa allt man
vi ll ha. Den personliga omtanken, som följer med egen butik. Vara laga priser, som
beror på att v i !CA-handlare är Sveriges största matinköpare. Vilket ocksa betyder
att vi kan hål la hög kva litet l Och sist men inte minst viktigt: Bra service och goda rad
från duktiga medarbetare. Vä lkommen in till oss l Vi jobbar för dig.
Mer för pengarna hos din l CA-handlare.

lCA

l. Valdes ledamoten Lars Persson till föredragande i vetenskapsgrenen "Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation ochsjöfart'; för år 1978-79.
2. Enligt meddelande från Svenska Handelsbanken har värdepapper från
Tammska stiftelsen överförts till Sällskapet. Värdet av överförda aktier m m kunde då inte anges.
Hedersledamoten Karl-Ragnar Gierow har meddelat att han höjt sitt tidigare
årliga stipendiebelopp till 3.000 kronor.
3.

Ledamoten Hallbjörner föredrog utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgre41

nen " Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" med titeln
"Sjökartläggning".

Marinens problem

1

dag och

1

morgon

Stockholm den 29 december 1978.

Bo Granath
sekreterare

Nr 1/1979. Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 11 januari 1979
(Utdrag ur protokoll)
Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Stig
Broms avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över hans minne.
l.

2. Valdes ledamoten Ola Backman till föredragande i vetenskapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" för år 1979.
3. Ledamoten Furenius föredrog utdrag ur ledamoten Ottosons årsberättelse i
vetenskapsgrenen "Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik" för år 1978 betitlad "Kustartilleriets artilleriutveckling under 25 år".
Stockholm den 12 februari 1979.

Bo Granath
sekreterare

Nr 2/1979. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 13 februari 1979
(Utdrag ur protokoll)
Ledamoten Del/gren föredrog sitt inträdesanförande med titeln "FMV -M
l.
underhållsavdelning, tillkomst och verksamhetsinriktning".
Ledamoten Tornberg föredrog sitt inträdesanförande över ämnet "Syn2.
punkter på US Navy fnimtida roll i amerikansk säkerhetspolitik".
Stockholm den 4 april 1979.

Bo Granath
sekreterare
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Föredrag av Chefenför marinen, viceamiralen m m Per Rudberg, inför Kungl Örlogsmannasällskapet den 15 mars 1979.
Det är första gången jag som marinchef har glädjen och nöjet tala i Kungl Örlogsmannasällskapet Detta speciella - årligen återkommande - sammanträde är ju
av tradition ett där marinchefen har möjlighet att ge synpunkter på det svenska
försvaret och den svenska marinens roll i detta.
Jag skall därför i dag försöka något utveckla de marina problemen inom ramen för våra totala försvarsproblem. Detta mot bakgrund av vårt läge och de utvecklingstendenser och förändringar som vi sett och ser.
Mitt föredrag är betitlat marinens problem i dag och i morgon. Först bör då
sägas, att dagens marina huvudproblem är detsamma som försvarets huvudproblem - de ekonomiska resursernas otillräcklighet för att lösa uppgifterna. Ambitionerna i senare försvarsbeslut stämmer inte överens med de ekonomiska ramar
statsmakterna kopplat till dem. Extra svårt är det för marinen genom den ekonomiska lillebrorsroll vi sedan alltför länge har. Den gör vår handlingsfrihet nästan
obefmtlig och situationen allvarlig.
Och morgondagens problem blir i mycket en följd av vad 1982 års försvarsbeslut ger av ekonomiska resurser för försvaret under den följande försvarsbeslutsperioden. Och det av två skäl.
Det första är att vi nu är i ett säkerhetspolitiskt förändrat läge, som statsmakterna måste ta konsekvenserna av och i reella termer ange vad vårt totala försvar
skall kunna prestera.
Det andra skälet är, att vi under det nu löpande försvarsbeslutet av ekonomiska skäl skjuter på mycket som borde göras nu, både i anskaffning och utbildning. Vi urholkar oss och går ur perioden med betydande brister och svagheter.

Värt strategiska läge
Låt mig börja med det kanske lite provokativa påståendet, att det svenska försvarets roll som fredsbefrämjande instrument i vår säkerhetspolitik är betydligt mer
uppmärksammad utomlands än här hemma. Svensken i allmänhet - i den mån
han uppfattar säkerhetspolitik som något som angår honom - har vant sig vid att
tro, att allt är lugnt och fridfullt i N orden med omnejd, att det varit så, är så och
skall så förbli. Att därför försvarets styrka kan tillåtas variera inom rätt vida gränser - att den kan tillåtas fortsätta att nedgå.
Vittnesbörden från våra nordiska grannar - som liksom vi själva är inblandade i det som lite oprecist brukar kallas "den nordiska balansen" - de vittnesbör43

den talar ett annat språk. Där följs svenskt försvars utveckling med betydande
och ökad uppmärksamhet. Så sker förvisso också inom supermakterna, med det
intresse det nordiska området fått för dem i dagens förändrade läge.
För vårt militärstrategiska läge har förändrats radikalt under den senaste 15årsperioden. Vi har ju tidigare varit vana att se väster om oss en maritim Atlantpakt och öster om oss en kontinental Warszawapakt. Den sovjetiska marina expansionen saknar i storleksordning historiskt motstycke i modern tid. Den har
medfört att det inte längre är ett marint och ett kontinentalt block vi har omkring
oss. Det är två marina block varav det ena också är kontinentalt. Två block med
starkt ökade intressen i det nordliga området.
Den sovjetiska basen på Kolahalvön har varit ett aktuellt diskussionsämne under många år. Märkligt nog diskuteras det ofta som om basområdet hade ett in, tresse i sig självt. Visst har det ett sådarit intresse men mest intressant är varför det
har skapats. Det har förvisso inte varit en slump, det har varit en klar politisk och
militär avsikt och den avsikten är fOr oss väsentligare än basen i sig. För att den
sovjetiska marina styrkan skall kunna göra sig gällande måste Sovjetunionen kunna utnyttja Norska havet och kunna passera skärningen Grönland - Island Färöarna- Skottland/Syd-Norge. Man kan säga att Kolabasen utgör det bästa
av nu möjliga alternativ för Sovjetunionen
for att hasera och operera den sovjetiska terrorbalansens väsentligaste inslag,
robotubåtarna
för ett hot mot NATO:s även i ett kort krig livsviktiga sjövägar över Atlanten
för Sovjets tillträde till världshaven i politiska, ekonomiska och militära syften.
Med den ytterligare kapacitet Kolabasen inom överskådlig tid kan få, förblir resurserna i Östersjöområdet av baser och varv ett oundgängligen nödvändigt
komplement. Denna koppling mellan Kola-komplexet och Östersjön är väsentlig
att kornrna ihåg. Östersjön är också ett hett område för båda blocken genom den
baseringav kärnvapenbärande sovjetiska ubåtar, som sker där. De innebär inget
nytt hot mot oss, men väl ännu en anledning till ökad spänning i vårt närområde.
Om den sovjetiska militära och marina upprustningen har offensivt eller defensivt förtecken är från svensk synpunkt knappast avgörande. Väsentligare är att
Sverige råkar ligga geografiskt i vägen i den makternas kamp som vi sett och ser
växa fram.
Utvecklingen har alltså varit allt annat än statisk de senaste 15 åren. Vi måste
vara klart medvetna om att vi successivt kornmit att hamna mitt i ett område, där
supermakternas intressen skär sig på ett sätt som få trodde vara möjligt för ett begränsat antal år sedan. Vårt läge har förändrats från att ha varit nordligt och avskilt till att ha blivit nordligt och utsatt mitt inne i ett kraftfålt av ökande intensitet.
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Den tekniska utvecklingen
Väsentligt för en bedömning av viktiga förändringar är den tekniska utvecklingen
och de operativa möjligheter den ger en angripare. A v särskilt intresse är därvid
förändringarna ifråga om
förmågan till spaning/överblick och ledning
transportkapacitet och rörlighet
snabbhet och förrnåga till överraskning
vapnens räckvidd och verkan.
När det gäller spaning kan konstateras att möjligheterna såväl på som över
land- och sjöterritorium har ökat och ökar. Detta ger en angripare säkrare kunskap om våra dispositioner och större möjlighet att följa deras förändringar. Möjligheterna till spaning och överblick under vattnet i oss omgivande havsområden
har inte genomgått motsvarande förändring utan är alltjämt små.
Transportkapaciteten i luften ökar, speciellt med helikopter. Vi måste räkna
med att luftlandsättning kan ske över stora ytor av vårt land.
Transportkapaciteten till sjöss ökar. Inom NATO har den ju sedan länge varit
betydande, nu kornmer den starkt även i Sovjetunionen. Den minnesgode erinrar
sig nog, att denna utveckling förutsågs på 1960-talet. Nu är den här, delvis en
följd av den ökade tyngden hos mekaniserade och bepansrade arrnestridskrafter.
Någon väsentlig ökning av förmågan att lufttransportera dessa för en armes offensivkraft avgörande element kan inte skönjas. De måste sjötransporteras i den
mån de inte kan sättas in mot oss över landgräns. Och de transportmedel, där vi
nu ser öst följa utvecklingen i väst, är fartyg av roll-on/roll-off typ och stora specialbyggda överskeppningsfartyg. Roll-on/roll-off-fartygen har god civil användning i det nya sjö-land-transportsystern som byggs upp i Sovjetunionen. Deras
militära användning fick vi en god illustration av under somrnarens mycket stora
sovjetiska överskeppningsövning i Östersjön.
Båda dessa element - helikoptertransportkapaciteten och överskeppningskapaciteten i vårt närområde - ökar en angripares förrnåga till snabba och överraskande aktioner. Genom den starkt ökande förmågan att medföra tung materiel, som dessa nya fartyg har, kan dessa aktioner få en väsentligt större kraft än
tidigare.
Min fjärde väsentliga punkt var vapnens räckvidd, precision och verkan. Jag
tar här inte upp rnassförstörelsevapen, ABC -vapen. Låt mig bara konstatera, att
de flesta bedörnare anser det mycket osannolikt, att en konflikt skulle trappas upp
till kärnvapennivå eller BC-nivå, genom att insats först sker mot Sverige.
För konventionella vapen har utvecklingen varit snabb, både vad gäller yttäckande vapen mot oskyddade mål och vapen med betydande räckvidd, främst robotar. Deras precision och verkan har infört ett nytt element i anfall och försvar.
Båda dessa vapentyper - de yttäckande vapnen och de långräckviddiga preci45

sionsvapnen - måste få stor betydelse i en anfallandes och en försvarares överväganden och dispositioner.

Krav på vårt försvar - säkerhetspolitiskt och operativt
Vårt försvar måste vara ett trovärdigt uttryck för vår försvarsvilja. Och trovärdigheten måste bygga på omvärldens värderingar av våra ansträngningar och vår
förmåga, inte som så ofta sker här i Sverige, på vår egen värdering av vad olika interna åtgärder betyder.
Vårt försvar bör som ett instrument för vår säkerhetspolitik:
I första hand eliminera ev angripares motiv för ett angrepp
d v s vi måste kunna trovärdigt hävda vår vilja och demonstrera vår förmåga att
med egen kraft försvara oss i alla riktningar. Försvaret får inte ha luckor. Ingen
part får ha anledning misstro vår beslutsamhet.
I andra hand avhålla en presumtiv angripare från angrepp
d v s vara sådant att en angripare inte finner någon rimlig typ av angrepp lönsamt. Detta innebär att en angripare måste kunna mötas omedelbart. Vi måste ha
en tröskel som tvingar en angripare att markera avsikt och ger oss tid att mobilisera och kraftsamla. Vi måste i det längsta söka hindra en angripare att få fast fot
i vårt land - det skulle inte verka trovärdigt att påstå, att vi själva skulle välja att
föra ett förhärjande krig inne i vårt eget land.
I tredje hand, om ett anfall ändock kommer, i det längsta bevara statsledningens handlingsfrihet
d v s förhindra att en angripare kan besätta väsentliga delar av landet. Med den
utveckling vi ser på anfallsstyrkan hos landsatta armeförband blir det än angelägnare att angriparens styrketillförsel stryps under tillförseln över havet och vid
landstigning.

•

Vilka operativa krav ställer de obestridliga förändringarna av vårt läge och av en
angripares tekniska möjligheter på vårt försvar?
Vår geografiska situation är och förblir en styrka, om vi utnyttjar den rätt.
Våra omgivande havsområden, våra i världen unika stora skärgårdsområden,
våra relativt svårframkomliga landgränsområden är klara plusvärden för vårt försvar.
Vad vi måste göra i den nya situationen är följande:
- Vi måste kunna reagera snabbare på de ökade möjligheter till snabba och
överraskande aktioner en angripare får med den transportapparat, vi nu ser växa
fram. Vi måste på ett enkelt och föga uppseendeväckande sätt kunna vidta beredskapshöjande åtgärder.
- Vi måste öka satsningen på rörlighet, utspridning och skydd. På rörligheten
46

för att snabbt kunna parera förändringar i det operativa läget, på utspridning och
skydd för att inte bli utslagna av inte minst yttäckande vapen.
- Vi måste kunna utveckla ett djupförsvar, som svarar mot en angripares nya
möjligheter. Vid landgräns genom ett successivt hårdnande försvar, sedan angriparen fördröjts, försvagats och angripits på sårbara punkter. Vid sjöinvasion
kombinerad med luftlandsättningar enligt samma princip. En sjöinvasion drabbar oss naturligen på vår smalsida- i ost/västlig riktning. Djupet måste i all möjlig utsträckning tas utanför och på vår kust. Vi måste söka sådana lösningar som
möjliggör att den på fartyg och flygplan samlade angriparen decimeras innan han
kommit iland och kan utveckla sin slagkraft och rörlighet.
- Vi måste uppmärksamt följa de konsekvenser, som den nya generationen
transporttonnage får. För att en angripare tillfullo skall kunna utnyttja fördelarna
med deras stora lastkapacitet blir områden med stor förmåga att ta emot och
snabbt sprida truppstyrkor och underhåll väsentliga för en snabb och kraftig insats. Områden med väl utbyggda kommunikationer- bl a våra tättbefolkade områden - kommer i blickpunkten. Detta transporttonnage har möjligheter att på
egna ramper lossa över raserade kajer och bryggor, nedlagda lastageplatser och
strandområden med tillräckligt bottendjup. Det finns anledning att se över vår hittillsvarande syn på "utsatta områden". Min uppfattning är, att bottendjup och
nautiskt skydd, d v s skärgårdar och djupa havsvikar med goda kommunikationer inåt land, kommer att bli intressantare för en angripare, kanske långt mer än
öppna sandstränder av "Normandie-typ".

Marinen i försvaret i morgon
Vilken roll bör marinen spela mot denna bakgrund? Låt mig börja med min slutsats. Den bör spela en betydligt större roll än den - av ekonomiska skäl - kan
och får spela i dag .
Här är motiven för detta.
Samma tekniska utveckling som ger en angripare större överblick och möjlighet till ledning, ger det också till oss. Flygspaning, passiv spaning och inte minst
helikopterspaning ger möjlighet till information, som vi med moderna ledningssystem snabbt kan utvärdera och sända till stridande enheter. Helikoptrar kan
också på långa avstånd ge direkt målutpekning till stridande enheter, om dessa
inte vill sända med egna aktiva spaningsmedeL
Och de långräckviddiga vapnen - i första hand robotar - gör det möjligt för
förbanden att helt utnyttja denna information. Utnyttja den för att från spridda
och rörliga grupperingar kunna åstadkomma en koncentrerad verkan i målet på
stora avstånd. Jag vill mycket starkt understryka vilken betydelse detta har. Den
svagares förbannelse - duellsituationen på motståndarens villkor - ersätts av
förmågan att i ett känsligt skede rikta ett hot mot en angripare som han inte kan
negligera. Det är denna grundtanke, som ligger bakom marinens långa och sega
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kamp för att få anskaffa robotar med lO-mila-räckvidd och som idag åter är högaktuell. Ytattackens stora rörlighet gör att den har förmåga att snabbt anpassa sig
till förändringar i det operativa läget, från havsområde till havsområde. Det är ett
djupförsvar till sjöss där vapnen övertar en del av det djup som vapenbäraren förr
måste täcka.
En fortsättning och komplettering av detta nya djupförsvar ser jag i de framtida möjligheterna att beväpna våra ubåtar med sådana robotar. I våra för ubåtsjakt så besvärliga vatten med dess skiktbildningar, har ubåtar ett naturligt skydd
för upptäckt som knappast något annat vapensystem i vårt försvar. Det amerikanska Harpoon-systemet har en ubåtsapplikation, vilket gör detta system extra
intressant.
Ytterligare en roll för robotar med medellång räckvidd i det marina systemet är
som kustrobot Vi har det idag, robotsystem 08, som vi också har på jagarna Halland och Småland. Det var en gång västvärldens första operativa sjörobotsystem. Ett 1950-talssystem som vi trots mångfaldiga försök inte förrän nu sett en
möjlighet att fullfölja.
En väsentlig roll i det marina djupförsvaret spelar minorna, både till sjöss och i
kust och inloppsleder. Ett den svagares vapen, som är effektivt och framtvingar
tidskrävande åtgärder av en angripare som röjer hans avsikter. Alla våra stridsfartyg kan lägga minor, men de större snabba fartygen, jagare och fregatter, faller nu snabbt ur krigsorganisationen. Vi har våra minfartyg, som dock är långsamma och ganska sårbara. Vi behöver snabba fartyg som kan ta mera minor än
våra torped- och patrullbåtar. En möjlig lösning är ett fartyg med robot som alternativ bestyckning - ett robot/minfartyg.
Inom särskilt väsentliga delar av vår kust, inte minst i våra viktiga skärgårdsområden, krävs ett fast artilleri- och minförsvar med god uthållighet och gott
skydd. Detta måste kompletteras med rörliga förband, bl a artilleri, för att hålla en
angripare i ovisshet om vår styrka inom vitala områden. Denna rörliga komponent får ökad betydelse. En utveckling som är aktuell för framtiden är amfibieförband med allsidig utrustning, som kan föra en aktiv och långvarig avvärjningsstrid över stora skärgårdsområden.
Ett så uppbyggt marint djupförsvar får en motståndsförmåga, som verkligen
skulle göra marinen till vad den borde vara i vårt respektförsvar. Det får också
den rörlighet och utspridning och det skydd, som angriparens nya möjligheter
kräver. Det kan ges en betydande reaktionssnabbhet och möjligheter till snabb
beredskapshöjning. Men detta innebär - för att möjligheterna fullt ut skall tillvaratas - att fartyg och batterier i fred bör vara rustade eller varmhållna mer än nu.
J ag tror att detta kan bli ett krav inom en ganska nära framtid. Vi undersöker f n
möjligheterna och hur organisationen bör förändras för att en ökad grad av fårdighållning skall kunna genomföras till minsta kostnad.
Vi har ju den stora fördelen att vi bygger upp vårt försvar för just det syftet, vår
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eget försvar. Vi behöver inte bygga upp en organisation för ett stort antal alternativa uppgifter inom olika delar av vårt klot. Och vi kan ganska väl definiera de situationer vi skall vara beredda att möta. Det ger oss möjligheter att utforma våra
stridskrafter efter våra speciella förhållanden. Det ger taktiska fördelar inte minst i
den marina terrängen, våra havsområden och kust- och skärgårdsområden. Det
är fördelar som vi inte har råd att avsäga oss.
Som ni kanske märkt, har jag inte nämnt orden flotta och kustartilleri i denna
framställning. Och det är helt medvetet. Redan dagens och än mer morgondagens marina miljö gör knytniogama mellan marinens två vapenslag allt fastare.
Det blir i den miljön naturligt att söka samordna och samutnyttja lednings-, underhålls- och underrättelseresurser alltmer inom det totala marina systemet. Den
direkta stridsverksamheten kommer också att bli mer sammanvävd. Detta gör det
naturligt att så också sker, mer än nu, i fredsverksamheten. Vi arbetar inom marinen på flera täter för att finna lösningar, som ger den starkt ökad knytning inom
marinen mellan flottan och kustartilleriet, som jag ser som helt nödvändig för effekten, ekonomin och även av psykologiska skäl.

Marinen under neutralitet
Jag har nu väsentligen uppehållit mig vid marinen under krig. Då krig pågår i vår
omgivning men vi är neutrala ligger stora uppgifter på vårt försvar. Enligt de allmänna krav jag nyss nämnde utgörs det yttersta neutralitetsskyddet av ett starkt
svenskt försvar. Invasionsförsvaret bör vara så starkt, att ingen krigförande fmner det i sitt intresse att dra in Sverige i det pågående kriget. Därvid faller - som
jag hoppas framgått - väsentliga uppgifter på marinen.
Så gör det också när det gäller att under neutralitet skydda våra intressen och
upprätthålla våra internationellrättsliga förpliktelser. Det bestyrks av smärtsamma erfarenheter från två världskrig. Beredskapen till sjöss och längs våra kuster
kräver både kvantitet och kvalitet av marinens förband, något som vi saknade
1914 och 1939 och som även i dag tyvärr ger oss allt större bekymmer. Vi måste
kunna skydda oss mot hot och påtryckningar, vi måste kunna skydda vår väsentliga sjöfart. Vi måste kunna ha kraft att förhindra att någon av de krigförande
parterna missbrukar vårt sjöterritorium till egen fördel. Främmande sjöstridskrafter får icke gömma sig på eller utnyttja våra vatten. Folkrättens krav är entydiga i alla dessa stycken.

Marinen i fred
Försvaret och inom försvaret marinen har väsentliga uppgifter i fred. Den viktigaste, att utåt skapa förtroende och respekt, fyller den genom att visa sig, att verka och att tala om vad den kan, i den mån detta av säkerhetsskäl är möjligt. I Sverige är vi där öppna, öppnare än de flesta. J ag tror att det är en riktig filosofi mot
bakgrund av vår stora målsättning - att vara fredsbevarande.
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I det fredstida arbetet kan marinen göra samhället många tjänster och bör så
göra. Vårt territorialhav, våra fiskezoner och våra ekonomiska zoner måste övervakas. Denna verksamhet låter sig väl förenas med marinens normala beredskapshållning under förutsättning att vi ekonomiskt orkar hålla tillräckligt ahtal
fartyg rustade. De fyra mtb som vi fått bygga om till vedettbåtar har i Öresund
gjort ett mycket gott arbete. Vi har flera att byg_g_a om- vi behöver det. För uppgiften blir större när vi nu den l juli utökar vårt territorialhav från 4' till 12' och
därmed för fOrsta gången på mycket mycket länge utökar svenskt territorium.
storleksordningen på ökningen är 9 %eller 44.000 km 2, vilket motsvarar en yta
större än landskapen Gästrikland, Uppland, Västmanland, Södermanland och
Östergötland tillsammans.
Marinen har också viktiga uppgifter i flyg- och sjöräddningen och i submarin
vetenskaplig utveckling och praktisk utbildning.
Marinen bemannar isbrytare och sjömätare. Det är ett arrangemang som har
varit till ömsesidig båtnad för marinen, sjöfartsverket och statsverket. Marinens
personal ges goda möjligheter till praktisk yrkesutbildning, sjömanskap och sjöpraktik. De vpl som utbildas utnyttjas i krigsorganisationen under många år på isbrytare, hjälpstridsfartyg och trängfartyg. För statsverket innebär de ett rationellt utnyttjande av befintlig kunskap. I dagens arbetslöshetssituation diskuteras
frågan livligt och delvis känsloladdat. Låt mig bara göra den kommentaren att i en
mera normal sysselsättningssituation är detta med bemanningen av isbrytare med
unga värnpliktiga en god rekryteringsbas för handelsflottan.

Personalproblem
Jag är därmed inne på personal, som naturligtvis utgör en av de väsentligaste faktorerna i vår verksamhet i dag och i utvecklingen framåt. Personalsektorn - vår
fast anställda personal - är inte problemfri. Det kan många här verifiera, och den
förtjänar en särskild belysning.
Låt mig först slå fast att vår rekrytering både till regementsofficersutbildning
och till plutonofficersutbildning i dagsläget är klart tillfredsställande. Reservofficersrekryteringen har länge varit ett glädjeämne.
Problemen är väsentligen två. Dels har vi i dag som följd av de ökade personalkostnaderna inte råd att anta så många elever som vi egentligen skulle behöva,
dels mister vi alltför många välutbildade befål i förtid.
Problemet med förtidsavgångar i marinen är inget nytt. Vi har under många år
tappat ett besvärande stort antal välutbildade tekniker. Den utbildning vi kunnat
ge har gjort dem mycket attraktiva på den civila marknaden. Nytt under senare år
är framför allt förtidsavgångarna inom flottans regementsofficerare, där t ex under perioden 1975- 78 tillskottet blivit 80 men förtidsavgångarna uppgår till 79.
Räknar vi in pensionsavgångarna blir resultatet alltså en reell minskning. Utfallet
1979 tyder f n på att denna trend fortfarande ej brutits. N är det gäller kustartille50

riets regementsofficerare är läget bättre och även kvarstannandet inom marinens
kompani- och plutonsofficerskårer ger f n anledning till försiktig optimism.
Vi har följt denna utveckling och sökt analysera orsakerna till förtidsavgångarna hos vår stampersonal, bl a genom avskedsintervjuer. Något tillspetsat skulle man kunna säga att huvudorsaken är vår samhällsutveckling. En följd
av denna är att vårt näringsliv ibland tvekar att anställa nyutexaminerade och
oprövade. Man vänder sig hellre till något äldre, kunniga och med väl beprövad
arbetslivs- och arbetsledarerfarenhet Och där har våra regementsofficerare varit
attraktiva. De som närmast har ansvaret för flottans personaltjänst har också pekat påkvinnoåret 1975 -det var då avgångarna markant började öka. Kanske
finns det ett samband, sannolikare är dock att det är en mera långvarig process
· C:;75 9t~v-de gifta och sammanboende kvinnorna är i dag förvärvsarbetande och kraven på delat ansvar i hemmet ökar därmed. Detta kommer i konflikt
med framförallt sjötjänsten och de speciella krav på befålet som den ställer. Vi ser
denna konflikt - och det är ett gemensamt problem för hela försvaret - också i
den klart avtagande benägenheten att flytta inom landet.
Begrepp som pappaledighet i samband med födsel, ledighet för att ta hand om
sjukt barn, 4 veckors sammanhängande sommarsemester etc är också i dag påtagliga realiteter för oss. Regeringens nyligen aviserade familjepolitiska program
innebär ytterligare ökade förmåner härvidlag.
Om några år står vi inför en av de största reformerna någonsin inom försvarsmakten: ny befålsordning, d v s övergång till en gemensam yrkesofficerskår. Vi är
i intensivt arbete med planeringen. Det praktiska utfallet vet vi i dag självfallet ingenting om. Först i mitten av 80-talet torde vi kunna säga något mer bestämt om
utfallet av denna stora satsning.
Sammantaget kan kanske denna kortfattade bild av personalsektorn ge intryck
av att vi mest ser problem. Men så är det inte. Vi har en stabil grund i en skicklig
och ansvarskännande befälskår av högsta internationella klass. De problem jag
här nämnt skall också kunna lösas genom ökad medverkan av alla berörda. Men
jag är fullt på det klara med att det fordrar en hel del nya grepp - grepp som vi
också i dag är i fullt arbete med.

*
En personalfråga av ännu större och för försvaret gemensam art är värnpliktsfrågan.
Det har ju knappast undgått någon att det på senare år gradvis framtonat ett
motsatsförhållande mellan allmän värnplikt och teknik, vilket ibland tagit sig
mycket kategoriska uttryck. Från debatten känner vi igen uttryck som att "värnplikten är grunden", "värnplikt är, resp får inte bli, en operativ princip" etc. Försöken att få till stånd en mera nyanserad behandling av värnpliktsfrågan har väl
hittills inte lyckats.
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Som jag uppfattar saken är det nödvändigt att försöka behandla värnpliktsfrågan på ett något annorlunda sätt, så att inte allmän värnplikt kommer att framstå
som ett hinder för teknik och kvalificerade vapensystem. Tveklöst är det också så
att även tekniska vapensystem behöver värnpliktiga. Många av våra mest kvalificerade tekniker finns bland dem.
Den allmänna värnplikten är numera väsentligen ett politiskt beslut, grundat på
uppfattningar att landets försvar är en så viktig hela folkets angelägenhet att den
kräver personligt engagemang av alla manliga, för krigstjänst dugliga invånare.
Det är en politisk pliktlag.
Men på samma sätt som allmän skolplikt inte är ett alternativ tillläroböcker i
undervisningen får inte allmän värnplikt vara alternativ till vapenkvalitet och teknik. Det gäller att föra debatten bort från motsättningar värnplikt - teknik. Debatten skulle säkert främjas av det.
Detta politiska pliktbeslut borde enligt min uppfattning föras ut åt sidan som ett
ekonomiskt särbeslut Budgettekniskt skulle det i varje fall vad gäller sociala värnpliktsförmånerna under GU ochRUkanske kunna föras på annan huvudtitel, t ex
socialhuvudtiteln, som vissa politiker har föreslagit.
Då skulle försvarsdebatten kunna ägnas åt vad vi egentligen skalllösa för uppgifter och med vilka medel de bäst löses. Då borde enligt min uppfattning debatten kring operativa principer, principer för försvarets förande, avvägningsresonemang mellan olika sorters förband, de vapentekniska möjligheterna etc kunna föras på ett mycket mer konstruktivt sätt. Viljan att diskutera kring våra förutsättningar och försvarsmaktens kapacitet i stödet åt vår säkerhetspolitik skulle öka
avsevärt och framförallt öka i vederhäftighet.
När jag nu säger att man skall föra undan den allmänna värnplikten ur den
egentliga försvarsdebatten menar jag inte att den skall vara oförändringsbar. På
samma sätt som man politiskt varierat den allmänna skolpliktens längd, skall naturligtvis också ramkonstruktion och uppbyggnad av värnpliktssystemet kunna
förändras. Men inte som en variation till torpedbåtar, flygplan eller stridsvagnar.

Marinen ekonomi
J ag har tidigare flyktigt berört marinens ekonomiska problem. Grundorsaken till
dem är att marinen sedan länge haft en för liten totalram. Trots mycket stora och
pågående ansträngningar att minska förbrukningen i fredsorganisationen blir det
allt mindre över till den nödvändiga förnyelsen av materielen. Hela objekt har fått
strykas ur planerna. Ett exempel är den serie på nio minjaktfartyg, som skulle
kunna bli det nya systemet att hålla våra leder öppna för nödvändig sjöfart och
våra örlogsfartyg. Hittills har ingen möjlighet förelegat att ens få en prototyp. Det
är allvarligt, för våra nuvarande minsvepare åldras alltmer och antalet hjälpminsvepare - fiskefartyg - sjunker. Vi arbetar hårt på att finna ekonomiskt möjliga
lösningar för denna väsentliga funktion, som måste bibehållas. Ett annat exempel
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är våra ubåtsjaktresurser, som med fregatternas och jagarnas utgång ur organisationen reduceras till ett minimum. De medeltunga helikoptrarna får överta den
största delen av denna för vårt sjöfartsskydd väsentliga funktion. Men helikoptrarna har många andra angelägna uppgifter och den totala kapaciteten för ubåtsjakt kommer att minska mycket starkt.
Behovet av förnyelse kommer att bli mycket starkt inom många områden under
1980-talet. De nödlösningar vi nu tar till skjuter ytterligare angelägna behov framför sig. En i dag allvarlig situation riskerar att på sikt bli än allvarligare.

*
Vi har nu en proposition om fredsorganisatoriska förändringar i Karlskrona och
Göteborg, vars underlag är på min företrädares initiativ framtagna rationaliseringsutredningar. De kommer att innebära besparingar på sikt men fordrar investeringar. Jag är helt öppen för, att nya större organisationsändringar kan bli
nödvändiga. Men det tar tid att göra förändringar som ger ekonomiska vinster.
De anställda måste också ha sin trygghet. Det går inte att pressa pengar ur vår
fredsverksamhet snabbare än vi gör utan att mycket allvarligt påverka både utbildning och krigsorganisation. Kombinationen av krympande pengar för förnyelse och trög organisation innebär en oroväckande fortlöpande snedvridning av
balansen mellan vidmakthållande och förnyelse. Vi skulle behöva öka vårt materielanslag med storleksordningen 200 milj kr/år för att bromsa denna utveckling.
Det är marginella pengar, som är helt avgörande för marinens möjligheter att på
rätt sätt tillvarata både disponibla resurser och den utveckling som ger så stora
möjligheter.

Avslutning
1958 ansågs det på sina håll- mot bakgrund av scenarier om det korta, häftiga
kärnvapenkriget - att utvecklingen motiverade en nedskärning av marinen och
att delar av dess uppgifter kunde övertas av andra vapensystem- främst attackflyg. En sådan ekonomisk nedskärning skedde också. Utvecklingen sedan dess
har gett belägg för att detta beslut inte var riktigt. I stället har i studier och utredningar en stark marin komponent, i samverkan med flyg, visat sig klart överlägsen. Men alltjämt har marinens ekonomiska andel förblivit i stort den från 1958.
Den har t o m sänkts ytterligare. Vi har så att säga av farten alltmer blivit lillebror i skaran. Så kan det inte få fortgå - inte med den utveckling vi upplever i dag
och ser framför oss.
Under lång tid har i väsentlig utsträckning de ekonomiskt tunga flygplans- och
värnpliktsklotsarna varit de som styrt försvarets avvägning. Det är mycket värdefullt och väsentligt att vi i möjlig utsträckning behåller förmågan att utveckla
och tillverka flygplan i Sverige. Den allmänna värnplikten är en väsentlig princip
som är värd att slå vakt om. Men skall den behållas i sin nuvarande form måste
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det också flnnas utrymme för vapen och materiel som ger bästa effekt. Försvaret
måste vara balanserat och avpassat att möta en stigande skala av lägen och konflikter från skymningslägen över neutralitet till krig.
Marinens uppgifter i hela denna skala är uppenbara och viktiga. Vår militärgeografi och den tekniska utvecklingen ger de marina stridskrafterna väsentliga
fördelar som ökar framåt i tiden och som måste tillvaratas.
Men det fårutsätter att den nedåtgående trend för marinen, som pågått sedan
1958, bryts.

Ledamoten
CLAES
TORNBERG

Synpunkter på U.S.Navy framtida
roll i amerikansk säkerhetspolitik

Den isolationistiska politiken stöddes av en alltsedan 1880-talet stark flotta.
Man såg ej något behov av en värnpliktsarme av Europeisk modell eller behov av
några större stående armefårband. Antalet man varierade under fredstid mellan
25 och 90000. Det enda hotet mot nationens existens har fram till våra dagar varit risken får unionens sönderfall i mitten på 1800-talet. Det amerikanska inbördeskriget kostade mer amerikanskt blod än alla andra krig sammantagna. .
Det andra världskriget kan schahJoniserat sägas ha förts fårsvarsgrensv1s.
U.S.Navy med U.S.Marin Corps i Stilla Havet och U.S.Army, med d~ däri ing~e~
de Air Force, i Europa. Ett förhållande som man fortfarande ser manga remmlcenser av.
Erfarenheterna från andra världskriget innebar en "stay involved" politik. Något egentligt ifrågasättande av denna politik har hitintills inte förekommit trots
nederlaget i Vietnam.
En klar prioritering av försvaret av Europa har förelegat samtidigt som USA
blivit hårt engagerad i två krig på Asiens fastland. Krig under vilka USA bibehållit ett oinskränkt sjö- och luftherravälde.
Under de senaste två decennierna har USA:s totala terrorvapenövermakt och
sjöherravälde successivt gått över till ett jämbördighetsfårhållande med Sovjet.

säkerhetspolitiska grundförutsättningar

Inträdesanfiirande i Kungl Örlogsmannasällskapet den 13 februari 1979.

Inledning
1976/77 var jag elev vid Naval War College i USA. Studierna centrerades kring
strategiska och operativa problem samt beslutsproblematik. I kursen ingick också en bred orientering om amerikanskt samhällsliv. I denna artikel skall jag söka
fårmedla min syn på U.S.Navy framtida roll. Vad jag säger grundas på de intryck jag fått och utgör givetvis inte någon professionell bedömning.

Historiskt arv
Fram till fårsta världskriget präglades USA:s krig av nationens konsolidering. Expansion skedde i närområdet, genom köp och krig, när stormakterna Spanien,
Frankrike respektive England var engagerade i Europa och inte kunde ingripa
med full kraft. Under det spanskamerikanska kriget slogs for första gången amerikanska trupper på den andra sidan havet. Genom att Filippinerna tillfåll USA
blev USA, närmast genom ett misstag, i realiteten en kolonialmakt. I huvudsak var
dock USA:s utrikespolitik fram till andra världskriget isolationistisk. Deltagandet i första världskriget utgjorde snarast undantaget som bekräftade regeln.
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USA karaktäriseras av dess insulära position på den N ordamerikanska kontinenten. Inget potentiellt hot flnns från landgränserna i norr och söder. Två stora
oceaner åtskiljer USA från den övriga världen, 41 av 43 allierade, en av delstate~
na samt de territorier USA ansvarar för ligger bortom haven. 70% av handeln gar
över haven. En ökande andel av de vitala råvarorna importeras. Närmare hälften
av oljan importeras fn. Oljefälten i Alaska räcker endast till ~år at~ dämpa ökningen av importen. På sikt kan oljefälten i Mexico kanske mmska importbehovet från andra kontinenter. Sannolikt dock ej eliminera det.
Den amerikanska ekonomin är starkt beroende av tillgångar i och exportmöjligheter till övriga länder ett beroende som stadigt ökar.

säkerhetspolitiska mål- rorsvarets roll
USA:s säkerhetspolitiska mål och försvarets roll får att stötta dessa är långt ifrån
lika självklara som de är får oss. Grundstenarna att avskräcka fr~n ~nvändning
respektive hot om användning av kärnvapen eller andra massforstorelse~~pen
mot USA samt att fårsvara USA:s territorium mot invasion eller mot hot darom
ger sig naturligt.
.
Det är svårare att definiera de nationella intressena. Om man delar upp dessa l
politiska, ekonomiska, ideologiska, kulturella, militära etc så ~ det mar~ant vilken betydelse som den ideologiska sidan har. Vi bortser ofta fran att d~ tva s~.per
makterna baseras på två helt oförenliga ideologier. Hotbild, ekonom1sk stravan
55

etc kommer oundvikligen att präglas av denna grundläggande ideologiska motsättning.
De styrande angreppsfallen (planning contingencies) grundas på två grundf6rutsättningar: Ett angrepp på NATO av WP i Europa respektive ett angrepp i
nordöstra alternativt sydöstra Asien med en stormakt direkt engagerad.
Det finns en isolationistisk trend i den säkerhetspolitiska debatten, som efter
Vietnamdebaklet måste anses vara f6rvånansvärt svag. En "forward strategy'' fOr
att fOrsvara sina intressen och allierade på andra sidan oceanerna gäller of6rändrat.
En tyngdpunktsfOrskjutning från Ostasien till Västeuropa sker långsamt och
trevande. Att Sovjet utgör huvudmotståndaren blir härigenom än mer markant.
Det är då ej så fOrvåDansvärt att man på såväl politiskt som militärt håll betraktar den kontinuerligt växande sovjetiska militära potentialen med ökande misstänksamhet. En misstänksamhet som bland annat påverkar pågående SALT fOrhandlingar. VarfOr utmanar t ex den kontinentala supermakten Sovjet den maritima supermakten USA på världshaven? USA har där vitala säkerhetspolitiska intressen medan så knappast är fallet fOr Sovjet. Kan man verkligen säga att det bara är fOr att möta USA sjöbaserade kärnvapenhot och for ett fredligt utnyttjande
av havens rikedomar? Frågetecknen är många och leder som jag ser det ofrånkomligen till en ökande militär satsning i USA fOr att ej riskera att komma i underläge i den delikata balansen mellan supermakterna.

De marina stridskrafternas användbarhet
USA:s säkerhetspolitiska mål torde inte komma att fOrändras under överskådlig
tid. Nedan granskas därfor de marina stridskrafternas användbarhet att nå uppsatta mål.
l. Avskräckning mot kärnvapenanfall: En allsidig kapacitet att leverera massf6rstörelsevapnen krävs fOr att motståndaren inte skall kunna nå framgång genom
att slå mot en svag länk i systemet. Denna allsidighet har hitintills utgjorts av
landbaserade (ICBM) och sjöbaserade (SLBM) robotar samt strategiskt penetrerande bombflyg. ICBM och det penetrerande bombflygets sårbarhet har ökat.
Samtidigt har kryssningsroboten gjort det möjligt att utnyttja större ytattackfartyg, ubåtar och hangarfartygbaserade attackflygplan som vapenbärare. Vidare
innebär de kommande Trident robotarnas extremt långa räckvidder att ubåtarna
kan operera på alla oceaner och under vidsträckta havsytor. Det torde bli närmast omöjligt fOr motståndaren att möta denna "second strike" kapacitet.
De marina stridskrafterna med deras mångsidiga möjligheter att bibehålla avskräckningspotentialen kommer därfOr sannolikt få ökande betydelse inom
USA:s avskräckningsstyrkor.
2. Avskräckning mot konventionellt anfall: USA:s insulära position gör att de
marina fOrsvarsbetingelserna är goda fOr fOrsvar av det egna territoriet. De mari56

na stridskrafterna utgör en fOrutsättning fOr fOrsvaret av intresseområdena bortom haven och fOr livsnerven - sjöfarten.
Vapenutvecklingen (t ex sjörobotar, minor) har ökat sårbarheten for USA:s
sjöburna invasions- fOrstärkningsstyrkor. Även om flygtransportkapaciteten får
ökande betydelse torde det inte ens fOr USA bli möjligt att luftvägen klara tran. .
sporterna.
Kontrollen av sjövägarna kommer därfOr att ha lika stor betydelse som tldtgare. Det kan dock konstateras att resursbehovet härfOr ständigt ökar. Genom möjligheterna fOr USA att stänga de Sovjetiska stridskrafternas tillträde till oceanerna får de strategiska fOrträngningarna en ökande betydelse. Napoleon sade att
krig är en fråga om positioner. Det är en sanning som alltjämt gäller.
3. Ingripande i konflikter: Om avskräckningen misslyckas och en lokal konflikt
utbryter är det nödvändigt fOr USA att konflikten löses på ett acceptabelt sätt
samtidigt som USA:s säkerhetsintressen bevaras. USA:s möjligheter att framgruppera markstridskrafter till känsliga områden minskar inte minst av inrikespolitiska skäl. Behovet att bibehålla en hög flexibilitet, beredskap och styrka for
insats i konfliktområden ökar härigenom. Insatsens styrka och form måste kunna graderas. Felaktig insats- och överreagens i samband med kriser kan vara lika
farlig som en utebliven reaktion. De marina stridskrafterna kan erbjuda ett lämpligt instrument. Det kan diskuteras om U.S.Navy sammansättning idag är den allra bästa. Det trubbiga instrument i form av fregatter som Royal Navy hade i samband med fiskekonflikten med Island utgör ett exempel på behovet av fOr uppgiften lämpade enheter och system. De organisatoriska personella, och teknis~a
möjligheterna fmns att skapa denna flexibilitet. J ag tror dock inte de psykologtska fOrutsättningarna finns idag fOr en sådan satsning.
Trenden av ökande världshandel och havens ekonomiska betydelse kommer att
fortsätta. Givetvis ger detta U.S.Navy ökade uppgifter.

Kvantitet kontra kvalitet
Så sent som 1970 var antalet "major combatant vessels" (ubåtar, hangarfartyg,
eskortfartyg och motsvarande) 950 st. Idag har antalet krympt till mindre än hälften. Orsakerna härtill är många och jag skall bara belysa några av de viktigaste.
Fram till början av detta decenium härstammade flertalet fartyg från krigsproduktionen under och direkt efter vk 2. Med 20 - 25 års livslängd f6ll då en stor
mängd bort samtidigt. Ett problem som vi själva ju tyvärr alltfor väl känner till.
Vietnamkriget fmansierades "budgetårsvis". Pengar fOr kriget togs till stor del
av nybyggnads- och materielunderhållsmedeL Detta sammanf6ll olyckligt med
det åldersbortfall som beskrivits ovan.
Nybyggda fartyg har getts ökad slagkraft och flexibilitet. De har därmed blivit
större och dyrare. Några exempel: Ett attackhangarfartyg under vk 2 var på ca
40 000 ton medan ett modernt attackhangarfartyg, CVAN, har mer än det dubb57

la tonnaget (90 000) och en kostnad på ca 2,5 miljarder $. En Polarisubåt deplacerar på ca 8 000 och en Tridentubåt 18 000 ton- kostnad ca 2 miljarder$. En
utveckling som ju inte precis har sin motsvarighet hos oss.
Kapaciteten inom amerikansk varvsindustri begränsar också nybyggnadsmöjligheterna. Det är inte möjligt att snabbt öka nybyggnadstakten.
Enligt ett kongressbeslut från 1975 skall, om inte särskilda skäl fOreligger, alla
"major combatant vessels" vara kärnkraftdrivna. Byggnadskostnaden fOr fartygen blir härigenom 50-80 % dyrare och driftkostnaderna i stort likartade jämfört
med konventionella maskinerier. Beslutet kommer inte innebära att man på 2000
talet kommer att ha gått över till en kärnkraftdriven flotta. De under leverans varande 30 Spruancejagarna har t ex konventionellt maskineri. Problematiken är en
fråga om uthållighet och oljeoberoende kontra kostnader och därmed antal. Den
fOrre marinchefen amiral Zumwalt tog på allvar upp problematiken om att vissa
enheter måste ges lägre kvalitet för att man skall ha ett erforderligt antal (HighLow mix"). Detta var nödvändigt såväl fOr att inte ha alla ägg i en korg som för
möjligheterna att med ett erforderligt antal enheter uppträda i flera operationsområden samtidigt. För en amerikan med grundsynen att vara väl tekniskt överlägsen sin motståndare så är det mycket svårt att acceptera "low" komponenten.
Jag tror heller inte den blir särskilt markant i den framtida U.S.Navy.
I fOrsvarsdebatten talar man om alternativ 400, 500 eller 600 fartygsflotta.
Detta motsvaras i dom olika nivåerna av 10-12 respektive 14 attackhangarfartyg. Antalet atomubåtar syns i stort vara konstant i alla nivåer på ca 120 st (varav 40 SSBN och 80 SSN).
Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter. Några dominerande exempel,
cruise missile, VSTOL, avancerad skrovform, spaning, laser. Tekniska genombrott är givetvis alltid möjliga som drastiskt kan ändra förutsättningarna. Sannolikheten att dessa inträffar på amerikansk sida torde vara väsentligt högre än på
sovjetisk. En1igt en i dagarna publicerad studie av Congressional Research Service (CRS) har USA möjligheter att upptäcka mål under ytan nu drastiskt förbättrats. Man kan en1igt rapporten skönja ett genombrott i USA:s förmåga att
förstöra den Sovjetiska ubåtsflottan. Detta måste också ses mot att Sovjet endast
har 15 % mot USA:s 55 % av sina kärnvapenbärande ubåtar ständigt till sjöss.
J ag har tagit med detta som ett exempel på ett tekniskt genombrott som drastiskt
skulle förändra hela den strategiska situationen.
Modern teknologi medger avsevärt bättre informations- och ledningssystem.
Omgruppering till rätt plats, på kort tid samt en koordinerad insats tillförsäkras
härigenom. Behovet av antal fartyg måste vägas mot denna utveckling.
Jag bedömer att man kommer att satsa på såväl kvalitet som kvantitet. Det verkar som målsättningen är en 500-fartygsflotta med hög kvalitet på de enskilda fartygen. För att nå dit krävs en nybyggnadstakt om minst 20 fartyg per år d v s en
ökning mot vad som byggts de senaste decennierna. Vägen dit kommer säkerli58

gen vara besvärlig. Försvaret tar ca 2/3 av de kontrollerbara federala "fria" pengarna och därav tar U.S.Navy ca hälften. Trycket att satsa dessa medel fOr andra
ändamål är fOljaktligen starkt.

U.S.Navy uppgifter
Den fOrre marinchefen angav fyra uppgifter fOr U.S.Navy. "Sea control," "Strategic Deterrent," "Power Projection," och "Presence." Man talar nu endast om
Sea Control och Power Projection. Presence utgör ju ett hot om att verkställa någon eller bägge av de två huvuduppgifterna. En orsak till att man nu innefattar
Strategic Deterrent i Power Projection kan vara att man på olika sätt vill söka integrera den mycket självständiga ubåtsflottan med U.S.Navy i övrigt. Resurserna för Sea Control har under 50 och 60 talen successivt minskat. En markant
ökad satsning på resurser för denna uppgift kan förmärkas. Detta markerar att
man även anser sig behöva resurser fOr ett längre krig. Enligt den amerikanska
marinchefen amiral Holloway:
"We have to plan on defending ourselves o ur allies and our interests in a protracted war because if we don't, then what we are saying isthat our philosophy is
surrender at the nuclear excrange."
Den sovjetiske marinchefen amiral Gorshov talar om ett framtida krig med
USA och NATO som ett globalt och nukleärt krig. Han har också återinfört
sjökontrolluppgiften fOr den sovjetiska flottan.
Måhända kan man tyda de två marincheferna så, att de bedömer att möjligheterna att isolera en konflikt till världshaven har ökat.
En annan orsak till det ökade intresset för Sea Controlär USA:s snabbt ökande behov av importerade råvaror. Till skillnad från oss tror USA på behovet av
både militära och civila medel fOr att säkerställa behovet av råvaror och energi i
en konfliktsituation.
U.S.Navy framtida uppgifter och sammansättning
De marina stridskrafternas användbarhet att stödja USA :s säkerhetspolitik ökar
snarare än minskar. Kraven har ett brett spektrum och innebär behov av en allsidigt sammansatt flotta. Något annat mål än "superiority" över Sovjet på haven
och en rimlig säkerhet för kontroll av de viktigaste sjöfOrbindelserna tror jag
knappast man kommer välja. Några drastiska förändringar i sammansättningen
torde det inte bli. Man kan dock skönja en viss trend
e U.S.Navy är och kommer förbli en utpräglad "Blue W ater Navy" med stor uthållighet.
e U.S.Navy struktur grundas f n på fOrutsättningen av ett långt krig. Antalet enheter fOr sjöfartsskydd kommer att ökas. USA :s ubåtsjaktkapacitet ökar överlag. J ag tror man genom ny avancerad skrovform kommer fram till ett helt nytt
ubåtsjaktfartyg.
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e

Hangarfartygen kommer fmnas kvar som en mycket viktig del av USA:s offensiva förmåga. Det är dock foga sannolikt att man fortsätter på det fjärde
super hangarfartyget.
e Robothotet begränsar f n övervattensstridskrafternas möjligheter att operera
vid fårsvarade kustområden. Jag bedömer dock att U.S.Navy ännu inte är beredd att satsa på sjöstridskrafter lämpade får insats i dessa kustområden. Det
är en uppgift som sannolikt även framdeles överlämnas till de allierade flottorna att lösa.
e U.S.Navy har idag en mycket begränsad minröjningskapacitet. Jag tror inie
'
heller här vi kommer se någon markant satsning.
e Trenden av modernisering av landstigningsförmågan inte minst på helikopterluftlandsättningssidan fortsätter.
e Ubåtsflottan kommer erhålla en ökande andel av USA:s avskräckningsstyrkor genom en fortsatt satsning på Trident serien.
U.S.Navy har tagit sig ur en allvarlig vågdal. Ökade och delvis fårändrade uppgifter kan förutsättas som kommer förändra tyngdpunkten i U.S.Navy sammansättning. Några drastiska förändringar är knappast att förvänta. Den ökande marina satsningen inom USA:s försvar är dock markant.
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Redovisning av förnödenheter

Arsberättelse för 1978-79 i vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin."

INLEDNING
Allmänt

Förnödenhetsredovisning omfattar jml Materielförvaltningsreglemente får försvarsmakten (MR F)
e beståndsredovisning, d v s
redovisning av förnödenhetstillgångar
redovisning av fårändringar i beståndet
differensredovisning (tillgångar ställda mot behov)

e

inventering.
Beståndsredovisningen har till ändamål att skapa och tillhandahålla information om försvarsmaktens bestånd av förnödenheter, fårändringar i beståndet samt
i vilken utsträckning beståndet svarar mot uppställda behovsnormer.
Ändamålet torde väl i allt väsentligt alltid ha varit detsamma även om det uttrycks med olika formuleringar genom åren.
Beståndsredovisning forr och nu

Före 1967 redovisades marinens förnödenhetstillgångar i sin helhet manuellt. I
äldre tider utnyttjades härvid "förrådsliggare" eller "inventarieböcker" av olika
utformning. Dessa liggare (motsv) var i regel bundna. Senare utnyttjades olika typer av lagerkort, som förvarades i pärmar eller särskilda kortlådor.
Marinens förnödenheter redovisas numera till sin huvuddel i datorbaserade system. Det finns f n ett antal sådana system vart och ett uppbyggt för att redovisa
ett visst avgränsat förnödenhetsområde. Vissa system utnyttjas av samtliga försvarsgrenar (försvarsmaktssystem), vissa är försvarsgrensvisa.
Det äldsta av de datorbaserade redovisningssystemen för förnödenheter, som
marinen utnyttjar, är det i vilket marinens vapen- och skeppstekniska materiel
redovisas och vilket numera går under benämningen System/M-75.
Beståndsredovisning sker huvudsakligen vid mobiliseringsmyndighet.
Med utgångspunkt i beståndsredovisningen framtas i redovisningssystemen de
dokument, som erfordras för:
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e
e
e
e

anskaffning
förnödenhetsdirigering
inventering och - i vad gäller System/M -7 5 - jämväl för
lån av förnödenheter.

Genom integrering med det ekonomiska redovisningssystemet kan viss automatisk kostnadsreglering erhållas.
Beståndsredovisning skall- såvitt central förvaltningsmyndighet ej annorlunda föreskriver - ske av:
e krigsutrustning
e förnödenheter för fredsverksamheten med undantag av förnödenheter av förbrukningskaraktär.
Förnödenheter av inventarienatur, som redovisas manuellt, skall förtecknas på
särskilda dokument exvis inventarieförteckningar.
Materiel, som fast installeras i fartyg, befästningar eller i andra anläggningar
förtecknas i installationskataloger.

BEFINTLIGA SYSTEM FÖR BEST ÅNDSREDOVISNING
Allmänt

Som ovan framgått finns ett antal datorbaserade system för redovisning av förnödenheter inom försvarsmakten. Dessa system kompletteras f n i icke obetydlig
utsträckning med manuella rutiner. I samtliga system betraktas s k utrustningsartikel (artikel, artikel med tillbehör och sats) som redovisningsbegrepp d v s redovisningen avser "hela enheter".
De nuvarande systemen är följande:
Datorbaserade försvarsmaktssystem
e System IF omfattar livsmedel, drivmedel (bränsle), drivmedels-, beklädnads-,
förläggnings-, förplägnads- och veterinärmateriel samt expeditionsmateriel
mm.
e System SF omfattar sjukvårdsmateriel. (Huvuddelen av krigsläkemedlen redovisas i Apoteksbolagets datasystem).
e Amred F omfattar ammunition samt vissa andra förnödenheter, som förvaras
eller används tillsammans med ammunition (t ex förpackningsmateriel och vissa verktyg), ävensom förnödenheter för krigsproduktion av ammunition.
e Rd/FG omfattar reservdelar och utbytesenheter och innehåller försvarsgrensvisa applikationer enligt nedan.
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e

TUS (tjänstetidsutrustningssystem) omfattar till enskilda utlämnad tjänstetidsutrustning, för vilken Försvarets materielverk (FMV), meddelar särskilda
föreskrifter m m.
Datorbaserade försvarsgrenssystem
e Försyst A omfattar armens tygmateriel utom reservdelar och utbytesenheter.
e System/M-75 omfattar marinens vapen- och skeppstekniska materiel (inklusive reservdelar och utbytesenheter).
e Försyst F omfattar flygvapnets flygmateriel utom reservdelar.

e

System Rd/FA och Rd/FF är försvarsgrensvisa applikationer av Rd/FG.
Rd/FA omfattar reservdelar, utbytesenheter, materialier och allmänna verktyg berörande armens tygmateriel.
Rd/FF omfattar f n ej utbytesenheter men innehåller i övrigt samtliga "materielunderhållsförnödenheter" i vad avser flygvapnets flygmateriel.
Manuell redovisning
e Förnödenheter, som skall redovisas men som inte erhållit förrådsbeteckning,
samt fortifikatorisk materiel i sin helhet redovisas manuellt.
e I de datorbaserade systemen ingår kompletteraride manuella rutiner.
Samtliga ovannämnda system har driftsatts under perioden 1967-1978.
Av systemen är System/M-75 det äldsta och Rd/FA det yngsta. Kortfattade
systembeskrivningar av de datorbaserade redovisningssystemen framgår av bilaga l.
Det bör framhållas att flertalet av ovannämnda datorbaserade redovisningssystem utvecklats före tillkomsten av Försvarets materielverk d v s av skilda ämbetsverk, nämligen de tre dåvarande centrala försvarsgrensförvaltningarna (arme' marin- och flygförvaltningarna) samt av Försvarets sjukvårdsstyrelse och Försvarets Intendenturverk. Systemen återspeglar sålunda i stort den tidigare centrala förvaltningsorganisationen. Detta förhållande i förening med det faktum att någon central styrning av utvecklingen av systemen då icke förekom har resulterat i
påtagliga skillnader såväl betr systemens utformning som i vad gäller de tjänster,
som systemen kan ge.
De nuvarande systemen är uppbyggda med en teknik, som numera är föråldrad, och som bl a resulterar i ett omfattande pappersflöde. Detta gör systemen
tungarbetade och personalkrävande. I förhållande till dagens krav har systemen
dessutom i vissa falllåg aktualitet och kan innehålla upp till sex veckor gammal
information.
Med utgångspunkt i de tekniska och ekonomiska förutsättningar, som förelåg
när systemen skapades, måste de dock betraktas som bra system. Detta gäller
icke minst System/M-75.
I detta sammanhang förtjänar påpekas att de försvarsgrensvisa redovisnings63

systemens utveckling naturligen påverkats - i vissa fall kanske styrts av - uppbyggnaden av andra försvarsgrensvisa system med nära samband med redovisningssystemen t ex förbandsproduktionssystem.

Vid marinen utnyttjade system
Marinens mobiliseringsmyndigheter utnyttjar ovan redovisade system enligt följ ande:
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1 Utom Fortifikationsförvaltningens (FortF) manuella system tillkommer i de datorbaserade redovisningssystemen ingående manuella rutiner.
2 Utnyttjas av helikopterdivisionen. (På central nivå är FMV-M stridsledningsbyrå kund i Rd/FF
vid anskaffning av för försvaret gemensamma telekomponenterJ.
3 Via Gotlands militärkommando.

För att betjäna samtliga dessa redovisningssystem erfordras en förhållandevis
stor mängd redovisningspersonaL
Enligt fredsbesättningslistorna för marinens mobiliseringsmyndigheter skall
personalstyrkan i vad avser redovisningsfunktionen omfatta omkring 52 personer. Med hänsyn till bl a att samtlig marinens materiel ännu ej kodifierats och sålunda måste redovisas manuellt och i avvaktan på införandet av TOR fanns per
1979-01-01 ytterligare c:a 16 personer anställda.
Förekomsten av så många system vid mobiliseringsmyndigheterna och det förhållandet att dessa system är olikartat uppbyggda gör att en person på en redovisningsenhet endast kan lära in och arbeta med ett möjligen ett par system.
Vakanser, sjukdom och semester innebär sålunda påtagliga störningsmoment för
redovisningsfunktionen.
Vissa - tidigare påtalade - brister i befmtliga system, vilka bl a resulterat i behov av kompletterande manuella anteckningar, försvårar och tynger arbetet vid
mobiliseringsmyndigheterna och blir härigenom en källa till irritation.
64

UTVECKLINGEN
Nya redovisningssystem
Arbete med att ta fram nya, för fårsvarsmakten gemensamma, datorbaserade
redovisningssystem påbörjades redan 1969. Inom skilda projekt skulle tre system
utvecklas och ersätta de befmtliga, nämligen:
e ett system för redovisning av ammunition, nuvarande Amred F (Projekt 432)

e ett system får redovisning av reservdelar m m det s k Rd/FG (Projekt 36)

e

ett system för redovisning av övriga förnödenheter, System K/TOR (Projekt
431).
Beslut om utveckling av de tre systemen fattades 1970-06-24. Förberedelserna
får det senare redovisningssystemet - vilket utgör huvudintresset i denna redogörelse- bedrevs ursprungligen i linjeorganisationen och resulterade 1971-02-23 i
en fårstudie (enmansutredning).

System K/IOR
FMV beslöt 1971-03-0 l att ovannämnd fårstudie skulle följas av en huvudstudie.
Denna huvudstudie pågår alltjämt men har under åren vid flera tillfållen fått ändrad inriktning.
Vid en blick på utvecklingen av projekt 431 eller System K, som systemet ursprungligen kallades, fårtjänar följande att redovisas:
• Preliminärt systemfårslag utsändes på remiss 1972-07-26. Efter remissbehandlingen beslöts att det preliminära fårslaget skulle vidareutvecklas till slutligt systemförslag. På grund av mellankommande uppgifter kom sådant fårslag att föreligga forst 1975.
• Aren 1972-1973 arbetade projektet huvudsakligen med utredningar berörande bl a:
e ansvarsgränser mellan stab och förvaltning

e
e
e

terminalapplikation
datorerna IBM och Saab
utspisningsfunktionen
e gränsdragningsfrågor betr reservdelsredovisning
e samordningsfrågor betr projekt 36
e LEO (operativt ledningssystem)
• Aren 1973-1974 fick projektet ej begärda resurser (endast 38 av 83 personmånader) med anledning av att omorganisationen av lägre regional/lokal nivå
(OLLI) prioriterades. Detta resulterade bl a i att projektets tänkta verksamhet
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fick oroplaneras och inriktas på utredning av redovisning av förnödenheter på
lokal nivå. Projektets målsättning fastställdes vara att skapa ett för försvarsmakten gemensamt system med hög aktualitet och tillgänglighet, i vilket de lägre regionala/lokala myndigheternas behov av datorstöd prioriterades.
• I juni 1974 utsändes fårslag till redovisning av förnödenheter på mobiliseringsmyndighetsnivå.
• I slutet av 1974 tillfördes projektet ytterligare resurser och ny verksamhetsplan utarbetades. Verksamheten inriktades på ett terminalorienterat datao
bassystem omfattande alla nivåer. Vissa inskränkningar gjordes får särartade
förnödenheter. Systemlösningen skulle vara regionaliserad får databehandling
i tre datorer.
• 1975-09-30 utsändes fårslag till systemlösning på remiss.
• 1976-10-01 infördes den nya systembenämningen "Terminalorienterat redovisningssystem" förkortat TOR.
• Under 1976-1977 bearbetades systemlösningen och mot slutet av året utfårdes en kostnads/nyttokalkyl, som utvisade att systemet blev dyrbart i fårhållande till de nuvarande bl a m h t sekretesskraven. Arbetet inriktades därfår
mot att ta fram billigare lösningar. Följande alternativa lösningar granskades:
e TOR en! ursprungligt förslag med ett mindre antal terminaler
e TOR helt utan terminalutrustningar
e lokaldatorer vid mobiliseringsmyndigheter, milomaterielförvaltningar
(motsv) och på central nivå
e utveckling av nuvarande redovisningssystem m h t användarnas krav på
modifieringar, bl a ökad aktualitet, dels med dels utan terminalutrustningar.
• FMV beslutade 1978-06-22 efter särskild utredning bl a att marinens reservmateriel- intagen i och integrerad med övriga förnödenheter i System/M-75skulle överfåras till TOR vid dess driftsättning inom marinen.
• Projektet, vars uppgift hittills varit att skapa ett på tre större datorer baserat
regionaliserat system med ett stort antal terminaler, inriktades enligt FMV beslut 1978-06-30 mot utveckling av ett smådatoralternativ. (Alternativ R3b).
I anslutning till ovannämnt beslut fastställdes att provdrift skulle ske vid en
myndighet inom vardera försvarsgrenen sedan samråd erhållits från chefen för
Försvarsstaben. Sådant samråd har sedermera erhållits. Provdrift beräknas starta under 1979 vid F l i april, vid I 2/Fo 52 i maj och vid Ör!B S i juni.
sekretesskraven på systemet i fred löses utan dyrbara signalskyddsutrustningar genom att datatransporten mellan myndigheter sker i bandkassetter per post.
Enligt projektets planering beräknas TOR vara infört i försvarsmakten i slutet
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av 1982. En särskild utredning har sedermera fått till uppgift att undersöka hur
övergång till krigsdrift skall möjliggöras.
Slutligen fårtjänar påpekas att även om TOR sägs vara ett för fårsvarsmakten
gemensamt system, kommer det att finnas vissa institutioner, där systemet icke
kommer att tillämpas för beståndsredovisning t ex Krigsarkivet och Statens Försvarshistoriska museer.
Som ovan framgått har utvecklingen av ett får fårsvarsmakten gemensamt
redovisningssystem för "övriga förnödenheter" försenats av olika mellankommande omständigheter, som legat utanför projektets påverkan.
Motiv rör ett nytt redovisningssystem

Det väsentligaste av de ursprungliga motiven får tillkomsten av projekt 431 torde
ha varit ett allmänt behov av att samordna de olika datorbaserade redovisningssystemen och härigenom åstadkomma ett för fårsvarsmakten gemensamt redovisningssystem för alla förnödenheter utom ammunition och reservförnödenheter. Redan vid bildandet av Försvarets materielverk 1968 ansågs bl a tillkomsten
av försvarsmaktsgemensamma redovisningssytem vara en nödvändig förutsättning får den integrering av verksamheten inom verket, som på sikt borde leda till
avsedda rationaliseringar och personalbesparingar. Allt under det att projektarbetet fortskridit har utvecklingen inom fårsvaret medfört ytterligare motiv. De
viktigaste av dessa redovisas i det följande.
Kraven på personalminskning inom försvarsmakten resulterade i omorganisation av lägre regional/lokal nivå (OLLI). Omorganisationen innebar bl a en övergång från en förvaltningsgrensvis (tyg, int, sjv, fort) uppbyggd till en integrerad organisation för redovisning och förrådsdrift
För armens del medförde omorganisationen även att antalet myndigheter med
mobiliseringsansvar minskade. Härutöver krävde ÖB att mobiliseringsmyndighet skulle kunna åläggas mobiliseringsansvar över försvarsgrensgränserna, där så
var lämpligt.
De förhållanden, som ovan redovisats, ställer ökade krav på såväl redovisnings- som förrådspersonalen.
En av fårutsättningarna får att den nya - personalmässigt sett reducerade organisationen skall kunna genomfåra sina - i förhållande till tidigare - utökade
uppgifter är effektiva administrativa hjälpmedel. De nuvarande redovisningssystemen fyller ej den nya organisationens krav.
Inom fårsvarsstaben har under senare år pågått arbete med att utveckla ett datorbaserat operativt ledningssystem (LEO). I systemet, som beräknas tas i bruk
1983/84, fmns ett antal delsystem bl a LEO:SK (stridskrafter) och LEO:UH (underhåll). LEO :SK krav på information om krigsförbandens s k effektbestämmande fårnödenheter och LEO:UH krav på uppgifter om ersättningsförnödenheter
måste kunna tas ur beståndsredovisningen. Kraven på aktualitet och tillgänglig67

het för den aktuella informationen är höga. De nuvarande redovisningssystemen,
som ej konstruerats för att vara i drift i krig, kan ej tillgodose ovannämnda krav
utan en fullständig omkonstruktion.
Försvarsstaben har härutöver ställt krav på att all information om förnödenheter till LEO skall kunna erhållas på ett enhetligt och maskinellt läsbart sätt. De
framförda kraven har bedömts kunna tillgodoses endast genom utveckling av ett
eller flera nya redovisningssystem, där krav betingade av såväl fred som krig beaktas.
Som tidigare framgått finns f n ett förhållandevis stort antal redovisningssystem kompletterade med manuella redovisningsrutiner.
Förekomsten av alla dessa olika system försvårar och omöjliggör i vissa fall ett
rationellt utnyttjande av redovisningspersonalen, som i flertalet fall binds till ett
visst redovisningssystem (förnödenhetsområde ).
Ett gemensamt redovisningssystem för andra förnödenheter än ammunition
och reservdelar m m - uppbyggt för att tillgodose den lägre regionala/lokala nivåns krav - med enhetliga funktioner/rutiner skulle väsentligt underlätta och förenkla arbetet vid mobiliseringsmyndigheternas redovisningsenheter. Utöver att ett
sådant system jämväl innebär att informationsåtervinning kan äga rum på enhetligt sätt på samtliga nivåer inom försvarsmakten skapas utgångspunkt för enhetliga/likartade förvaltningsbestämmelser för försvarsgrenar/förnödenhetsområden, vilket bl a underlättar mobiliseringsansvar över försvarsgrensgränserna.
Sedan nuvarande system tillkom har utvecklingen gått vidare och nya, modernare datorer och systemlösningar m m utvecklats. Detta förhållande är emellertid
i och för sig ej tillräckligt motiv för att skifta system. Det är graden av kravuppfyllnad i nuvarande system som avgör huruvida en övergång till nytt system kan
anses påkallad. Den stora mängden av manuella rutiner, som idag kompletterar
de datorbaserade systemen, tyder på att nuvarande system för beståndsredovisning ej motsvarar dagens krav. Konstruktionen av nuvarande system karakteriseras bl a av att systemen ej avsågs användas i krig varför kraven på hög aktualitet ej förelåg.
Kravet på hög aktualitet har uttalats först i samband med LEO och sedan personalreduceringar m m främst på lägre regional/lokal nivå medfört behov av
maskinell ersättning av de manuella noteringarna.
Vad ovan sagts torde sålunda vara de främsta motiven varför en översyn av
försvarets system för beståndsredovisning ansetts erforderlig.
System/M
Marinens materielredovisningssystem, System/M, togs i drift 1967.
Den första modifieringen gjordes åren 1969-70 och omfattade:
e komplettering av förrådsbeteckningen med kontrollsiffra

e
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tillkomst av rutin för automatisk återfyllnad

e

tillkomst av rutin för inköpsrekommendation
• utökning av antalet kunder från 9 till 24 (bl a tillkom KA-verkstäd erna,
TELUB mfl)
e vissa data för ekonomisk redovisning
e nya utdata som följd av ovanstående.
Det sålunda modifierade systemet fick benämningen System/M-69 och togs i
drift april 1971.
Under 1974 kompletterades systemet med rutinen "FÖRBAND " för tillgångsredovisning av förnödenheter, som utlagts på krigsförband (mobiliseringsenheter). Avsikten var att i samband härmed även lån från krigsförband skulle kunna
redovisas. Erforderliga medel härför kunde emellertid ej ställas till förfogande.
Under 1974-75 gjordes en andra modifiering. Den största förändringen var
härvid att systemet integrerades med Försvarets Civilförvaltnings redovisnings system M/70-S, vilket bl a medförde att ekonomitransaktioner kunde redovisas
maskinellt med åtföljande automatisk kostnadsreglering. Denna modifierade
version fick beteckningen System/M -7 5 och togs i drift i december 197 5.
I juni 1976 fattade FMV principbeslut att marinens utrustningsförnödenheter
skulle ingå i stystem TOR och marinens reservmateriel i system Rd/ FG (Rd/ FM).
I februari 1977 uppdrogs åt Huvudavdelningen för marinmateriel (FMV -M) att
i samverkan med Huvudavdelningen i Karlstad (FMV -K), chefen för marinen
(CM) och berörda regionala myndigheter utreda konsekvenserna av en sådan
uppdelning. Detta genomfördes av en arbetsgrupp den s k konsekvensutredningsgruppen (KUG). Resultatet av utredningen framgår av sid. 74 och 75.
I ovan nämnda beslut ingick även att System/ M-75 skulle moderniseras samt
att KUG skulle utreda vilken modernisering (förbättra aktualitet), som minst erfordrades för att systemet skall kunna lämna godtagbar service för förbandsproduktionen mm.
Efter diverse utredningar av KUG fattade FMV 1978-06-22 följande beslut:
System/M-75 moderniseras genom
e förändrad datainsamlinsrutin
e tätare och differentierade produktionskörningar

e
e

kompletteringslistor
frågeverksamhet.

Moderniseringen genomförs november 1978- april 1979. Denna tredje modifiering kommer att tas i drift 1979-07-01. Moderniseringen sker inom en kostnadsram om högst 200 Kkr. Förutsedda merdriftkostnader/budgetå r beräknas till
400 Kkr.
Det har tagit lång tid att föra över marinens vapen- och skeppstekniska förnödenheter från tidigare manuella redovisningssystem till System/ M-75. Över69

Marinens förbandsproduktionssystem

föraodet har skett successivt och är ännu ej helt genomfört. Sålunda är gasturbinmateriel och materiel vid vissa verkstäder ej intagen i System/M -7 5.

Målsättning
Marinens förbandsproduktionssystem -- FPS - är Chefens för marinen datorbaserade informationssystem för krigsorganisationen. ·
Systemet skall:
e ge underlag för planering och genomförande av förbandsproduktionen
e presentera av Chefen för marinen fastställd krigsorganisation i form av listor
m m som order till mobiliseringsmyndigheterna beträffande krigsförbandens
personella och materiella innehåll
e ge övrig information, som erfordras för arbetet med marinens krigsorganisation
e överlämna information om krigsorganisationen till myndigheter och system
utanför marinen.

MARINENS KRAV PÅ BESTÅNDSREDOVISNING
Allmänt

Att införa ett för försvarsmakten gemensamt, datorbaserat redovisningssystem
·för andra förnödenheter än ammunition och reservdelar m m har ej varit något för
marinen angeläget önskemål. Från marinens synpunkt hade det måhända varit
enklast att vidareutveckla befintligt system och ta in alla marinens förnödenheter
(även intendentur-, sjukvårds- och fortifikatoriska förnödenheter) i detta system.
Övergripande krav från bl a ÖB har emellertid omöjliggjort en sådan lösning.
De väsentligaste av marinens krav på det gemensamma redovisningssystemet
har varit följande:
e Marinens vapen- och skeppstekniska materiel skall redovisas i samma system
och ej uppdelas på skilda.
e Systemet skall tillgodose de redovisningskrav, som ställs av marinens förbandsproduktionssystem (FPS).

Uppbyggnad

Marinens vapen- och skeppstekniska materiel

I System/M-75 är all marinens vapen- och skeppstekniska materiel avsedd att
redovisas - sålunda jämväl sådan som skulle kunna betraktas som reservdelar.
Anledningarna till dels ovannämnda förhållande dels marinens under åren upprepade krav att ej behöva dela upp vapen- och skeppsteknisk materiel i utrustningsförnödenheter till system TOR och reservförnödenheter till system Rd/FM
är främst följande:
e till skillnad från vad fallet är vid armen och flygvapnet förrådshålls vid marinen såväl utrustningsbehov (U) som första ersättningsbehov (E l) av s k reservförnödenheter på lägre regional/lokal nivå i integrerade förråd
e behov av att särskilja s k reservförnödenheter från marinens övriga vapen- och
skeppstekniska materiel har hittills ej kunnat konstateras vid marinen och något framtida behov av ett sådant särskiljande har ej heller kunnat förutses
e ingen av de två befmtliga varianterna av Rd/FG är lämplig för marinen då
båda anses onödigt sofistikerade. Att utveckla ett Rd/FM är - såvitt hittills
kunnat bedömas- onödigt då de rutiner, som fmns i TOR, bedöms tillfyllest
jämväl för marinens reservförnödenheter
e en uppdelning av marinens vapen- och skeppstekniska materiel mellan TOR
och ett Rd/FM innebär att förnödenheter, som hittills redovisats i ett system, i
framtiden kommer att redovisas i två med de olägenheter detta kommer att
innebära såväl för redovisnings- och förrådspersonalen som för materielredogörare och andra "kunder".
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e
e
e
e

FPS är uppdelat i fyra delsystem:
Uppdatering (FPS-U)
Organisation (FPS-0)
Personal (FPS-P)
Förnödenheter (FPS-F).

Det från redovisningssynpunkt intressanta delsystemet är FPS-F, som presenterar:

e
e

\
fl

behovet av utrustning för .befattning, kloss och förband
totalbehovet av utrustning summerat på bl a mobiliseringsmyndighet och
vapenslag

e

differenser mellan behov och tillgång för krigsförband och högre nivåer.
Dessutom överlämnas uppgift om utrustningsbehovet i maskinellt läsbar form
till bl a system IF och SF.
Chefen för marinen har nyligen överarbetat anvisningarna för FPS-F och anpassat dem till dels den genom OLLI ändrade organisationen på lägre regional/lokal nivå, dels nuvarande redovisningssystem dels slutligen gällande ansvarsförhållanden mellan stab och förvaltning.
Dessa anvisningar med bl a nya rutiner för verksamheten på olika nivåer framgår av "Anvisningar för marinens förbandsproduktionssystem - förnödenhetsdelen 1978 års utgåva (MAFF 78)."
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Krav på beståndsred ovisning
FPS-F krav på system får beståndsredovisning är följande:
• Redovisning av tillgångar skall kunna ske av utrustningsartiklar samt substitut får dessa.
• Redovisningssystemen skall medge redovisning av tillgångar:
e på kloss (nuv system medger f n icke detta)

e
e

på krigsfårband/mobiliseringsenhet
på mobiliseringsmyndighet
Härvid skall
• som tillgång på kloss/krigsfårband redovisas endast utlagd materiel samt utlånad materiel, som kan återställas inom mobiliseringstiden
• som tillgång på mobiliseringsmyndighet redovisas härutöver:

e
e
e

tillgång i fårråd
fårnödenheter fårtecknade på krigsleveransbesked
på ev särskilda konton som utlånade (under reparation, översyn m m) redovisade fårnödenheter.

Systemsam band
Krigsförbandens behov redovisas i FPS.
Krigsfårbandens tillgångar redovisas i datorbaserad e redovisningssystem får
fornödenheter.
Systemen skall medge redovisning på mobiliseringsenhet (fårb&nd med egen
fårbandskod).
Behovs-, tillgångs- och differensredovisning (BTD-redovisning) kan göras i
FPS-F.
Informationsflöden mellan de nuvarande systemen framgår av bilaga 2. .
Tillgodoseende av marinens krav
Marinens vapen - och skeppstekni ska materiel

Enligt principbeslut av FMV i juni 1976 skulle preliminärt marinens utrustningsförnödenheter ingå i TOR och marinens reservmateriel i System Rd/FG
(Rd/FM).
I avsikt att få en ändring av detta beslut redogjorde FMV-M vid en föredragning för GD FMV 1977-02-18 för olika alternativ för redovisning av och försörjning med marinens förnödenheter intagna i System/ M-75. GD beslut i anledning
av föredragningen blev följande:
"HM 1 utreder i samverkan med HK 1, CM och berörda regionala myndigheter
'Inom FMV använd förkortning av FMV-M resp FMV-K.
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konsekvenserna för marinen av uppdelning av fårnödenheterna i System M/75 i
utrustningsförnödenheter till System TOR resp i reservförnödenheter till System
Rd/FM. Förnyad föredragning sker om möjligt fåre 1977-07-01 för att slutligt bestämma handlingsväg".
Utredningen genomfördes av den s k "Konsekvensutredningsgruppen" (KUG).
Följande alternativ granskades:
Alternativ O
e System/M-75 får vapen- och skeppstekniska fårnödenheter
e TOR får utrustningsfårnödenheter gemensamma med flygvapnet samt får indentur-, sjukvårds- och fortifikatoriska fårnödenheter
e Rd/FG för reservfårnödenheter gemensamma med armen och flygvapnet.
Algernativ l

e
e

TOR får vapen- och skeppstekniska utrustningsförnödenheter samt får intendentur-, sjukvårds- och fortifikatoriska fårnödenheter.
Rd/FM för vapen- och skeppstekniska reservfårnödenheter.

Alternativ 2
e TOR får utrustnings- och reservförnödenheter
e Rd/FG för vissa med armen och flygvapnet gemensamm a reservförnödenheter
Alternativ 3
e TOR för intendentur-, sjukvårds- och fortifikatoriska fårnödenheter
e Rd/FM för vapen- och skeppstekniska utrustnings- och reservförnödenheter,
idag intagna i System/M -75 samt för fårsvaret gemensamma reservförnödenheter, främst för helikoptermaterieL
Enligt KUG talar gjord jämförelse mellan alternativen får- i varje fall på sikt
-alternativ l, d v s övergång med förnödenheter intagna i System/M-75 till dels
TOR dels Rd/FM. Motiven härför är ej kostnaderna - alternativ l bedömsexvis
något dyrare än alternativ 2 - utan att alternativ l bedöms lämpligast främst
m h t:
e försvarsgemensam materiel
e anpassning till övriga system såsom LEO men även och framför allt m h t den
rationalitet, som det innebär för marinen att utnyttja inom försvaret utvecklade (och vidareutveckling av) rutiner för förnödenhetsredovisning och -försörjning.
Mot bakgrund av vissa praktiska svårigheter vid marinens mobiliseringsmyndigheter (personalreduceringar, behov av utbildning av personal i två system
m m), ansåg KUG det lämpligt att först föra över alla de förnödenheter, som re-
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dovisas i System/M-75, till TOR. "Efter att TOR varit i drift något år och om det
därvid visat sig olämpligt att inom TOR utveckla ytterligare rutiner, som redan
finns inom Rd/FG och som då anses nödvändiga fOr marinens reservmateriel, bör
ett fullföljande av ett Rd/FM för marinens reservmateriel på nytt övervägas. För
en sådan lösning talar också svårigheten att leda arbetet med att på kort tid infcira såväl ett TOR som ett Rd/FM vid marinens myndigheter."
Mot denna bakgrund beslöt FMV 1978-06-22:
"Marinens reservmateriel f n intagen i och integrerad med övriga förnödenheter i System/M-75 överförs till TOR R3b vid dess driftsättning fOr marin materiel
planerad att ske 1981.
Arbetet med Rd/FM avbryts. Detaljerad systemspecifikation och därpå fciljande modifiering av Rd/FG senareläggs och genomfOrs för marinen fOrst sedan
TOR varit i drift något år och om utvecklingen visat att väsentliga fördelar står att
vinna med ett överförande av reservfcirnödenheter till ett Rd/ FM.
Arbetet med att åtgärda i denna utredning 2 upptagna systemoberoende brister
påbörjas omgående.
I utredningen 2 uppskattade totala resursbehov bestäms närmare myndighetsvis och resurser inplaneras så att arbetet i sina väsentligaste delar är genomfört
1981."
Genom detta beslut har sålunda ett av de mera väsentliga av marinens krav blivit tillgodosett i varje fall på kort sikt.
Förbandsproduktio nssystemets krav m fl
De krav på beståndsredovisning, som FPS-F ställer och vilka tidigare redovisats,
blir helt tillgodosedda i TOR. Det fOrtjänar att i detta sammanhang påpekas att
även av FMV -M framfcirda krav och önskemål - vilka ej är tillgodosedda i
System/M-75 - helt är beaktade i TOR. TOR kommer härutöver att kunna ge
samma information som System/M -7 5 vid omläggningstillfället

KONSEKVENSER FÖR MARINEN AV
NYTI REDOVISNINGSSYSTEM
Konsekvenser av hittillsvarande utveckling
Viktiga utvecklings/rationaliseringsprojekt bör bedrivas intensivt och erforderliga resurser bör ställas till projektets förfogande så att tiden fOr projektets utredande och genomfOrande blir så kort som möjligt. I tiden långt utdragna projekt
är rent allmänt av ondo, särskilt om det fmns många intressenter i projektet. Allt
eftersom tiden rinner undan går utvecklingen vidare, nya ideer fcids, nya önskemål uppkommer, nya samordningsbehov uppstår etc, vilket allt medfOr att projekttiden ytterligare fcirlängs. Projekt 431 har - på grund av s k mellankomman2KUG
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utredningen

de omständigheter - blivit ett i tiden utdraget projekt med alla de nackdelar detta
innebär.
Under den långa projekttiden har utvecklingen av befmtliga redovisningssystem i princip varit "fryst". Detta har icke minst fciF marinen varit en påtaglig
nackdel, då System/M, när det togs i drift 1967, ingalunda kunde ge de tjänster,
som idag anses nödvändiga.
Det kan emellertid starkt ifrågasättas huruvida projekt 431 långa utvecklingstid ej inneburit viss fOrdel fOr marinen genom FMV beslut 1978-06-22, som ju
innebär att alla fOrnödenheter i System/M -7 5 överförs till TOR och att ett Rd/FM
utv~cklas fOrst när erfarenheterna visar att så är nödvändigt.
Det är icke säkert att ett sådant beslut fattats därest projekt 431 utvecklingstid
varit kort.
Härutöver har tid erhållits fOr att åtgärda de systemoberoende brister, som
KUG redovisat och som nödvändigtvis bör vara eliminerade innan i System/M75 intagen materiel överfOrs till TOR.
Konsekvenser av inrårande av TOR
I och med att TOR införs kommer antalet redovisningssystem, som utnyttjas av
marinens mobiliseringsmyndigheter, att påtagligt minska enligt fciljande:

Mobiliseringsmyndighet
Ör!B S
Ör!BV

Nuläget
5
6

Efter inforande
av TOR
3
4

Ör!BO

6

4

BK/Fo 15
Gbk/ Fo 32
SK
GK
NK

6
6
6
5
5

3
3
3
3
3

An t
TOR, AmredF, TUS
TOR, AmredF, TUS
ochRd/FF
TOR, AmredF, TUS
och Rd/ FF
TOR, AmredF, TUS
TOR, AmredF, TUS
TOR, AmredF, TUS
TOR, AmredF, TUS
TOR, AmredF, TUS

TOR ersätter sålunda:
e System/M-75 (utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter)
e Försyst A (utnyttjas av BK/Fo 15, Gbk/Fo 32 och SK)
e Försyst F (utnyttjas ej vid marinen)
e System IF (utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter)
e System SF (utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter)
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TOR ersätter dessutom FortF manuella system, som utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter vid marinen.
Utöver TOR kommer tills vidare följande system att finnas:
e Amred F som kommer att utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter
e TUS som kommer att utnyttjas av samtliga mobiliseringsmyndigheter
e Rd/FF som kommer att utnyttjas av ÖriB V och ÖriB O (för helikoptermateriel)
. .
..
Ovan redovisade, påtagliga reducering av antalet redovisningssystem bedoms
komma att minska och underlätta redovisningsarbetet så att en personalbesparing om totalt 10 personer blir möjlig vid mobiliseringsmyndigheternas redovisningsfunktion. Genom att Arnred F och TUS förmodligen kommer att kunna betraktas som rutiner i TOR torde det i praktiken endast bli ett system får beståndsredovisning vid marinens mobiliseringsmyndigheter utom vid ÖrlB V och
ÖriB O, där antalet blir två (Rd/FF tillkommer).
Härutöver kommer TOR att innebära att marinens mobiliseringsmyndigheter
erhåller ett redovisningssystem med hög aktualitet och tillgänglighet får samtliga
kunder i systemet sålunda ej endast fårrådsavdelningen (motsv) utanjämväl övriga förvaltningar och avdelningar inom myndigheterna.
Det nya redovisningssystemet kommer slutligen att ge ett betydligt bättre underlag får mobiliserings- och krigsförberedelsearbetet än de nuvarande systemen.
Konsekvenser för framtiden
När TOR införts och varit i drift någon tid finns anledning att förmoda att ytterligare viss reducering av antalet redovisningspersonal kan visa sig möjlig vid marinen såvida ej ett Rd/FM behöver införas.
Såvitt nu kan bedömas torde emellertid den mest väsentliga, framtida konsekvensen av införandet av TOR vara att det i detta system får beståndsredovisning
kommer att fmnas en - får samtliga tre fårsvarsgrenar gemensam - utgångspunkt får den fortsatta utvecklingen av redovisningssystemet som sådant - därest behov därav kommer att föreligga. Härutöver kommer TOR att bli ett nödvändigt stödsystem får att möjliggöra andra gemensamma system t ex får operativ ledning.
Dessa fårhållanden kommer att underlätta utvecklingen inom fårsvarsmakten i
sin helhet och kan fårväntas resultera i att projekt av liknande art som projekt 431
i framtiden torde kunna bedrivas med intensitet och nå resultat efter kort projekttid.

SAMMANFATTN ING
Utvecklingen av ett får fårsvarsmakten gemensamt, datorbaserat redovisningssystem får andra fårnödenheter än ammunition och reservförnödenheter har dragit ut på tiden på grund av allehanda svårigheter. Det uppsatta målet syns nu kun-
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na uppnås. Provdrift med TOR kommer att ske under innevarande år och om ej
oförutsedda händelser inträffar torde TOR vara i drift vid fårsvarsmakten i sin
helhet under 1982. Härmed är ett långt och i vissa stycken påfrestande utvecklingsarbete till ända.
Den i fårsvarsmaktens verksamhet initierade vet att ett väl fungerande redovisningssystem är av vital betydelse icke endast får beståndsredovisningen i fred och
krig utan även som stödsystem får dels andra verksamheter såsom mobiliseringsoch krigsplanläggning dels andra gemensamma system exvis får operativ ledning.
I och med införandet av TOR syns fårsvarsmakten ha erhållit ett sådant system. För marinens del syns utvecklingen- så som den till sist format sig- politiv
därigenom att de väsentligaste av marinens krav och önskemål berörande TOR
blivit tillgodosedda. Tillgången till ett modernt redovisningssystem som TOR
kommer att kunna bli värdefull inom många områden av marinens verksamhet.
Ett system av här ifrågavarande art ger emellertid ej riktigare information än de
uppgifter, som matas in i systemet. Det är bl a därfår angeläget att marinen får sådana personalresurser - kvantitativt och kvalitativt - att systemet rätt kan utnyttjas och den disciplin härvid upprätthållas, som ett så omfattande och integrerat informationssystem kräver.
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Kortfattade systembeskrivningar
System IF
System IF är ett får samtliga fårsvarsgrenar gemensamt ADB-system får redovisning av intendenturförnödenheter.
Systemet lämnar underlag får anskaffning, fördelning, omsättning, inventering, fårrådsdrift, uppföljning (statisik) och planering.
Systemet har två huvudrutiner:
e Rutin/T: Tillgångsredovisning
e Rutin/D: Differensredovisning.
Ur Rutin/T erhålls information om fårändringar i bestånd av förnödenheter,
som används eller fårbrukas under verksamheten i fred. Beträffande livsmedel,
drivmedel och blanketter sker maskinellt informationsutbyte med det ekonomiska redovisningssystemet . Härigenom erhålls viss automatisk kostnadsreglering.
Ur Rutin/D erhålls differenslistor, som utvisar skillnad mellan behov och tillgång per mobiliseringsenhet Informationen summeras till nivåerna mobiliseringsmyndighet, militärområde och försvarsgren.
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System SF
System SF är ett får samtliga försvarsgrenar gemensamt ADB-system för redovisning av sjukvårdsmateriel och uppbyggt av 3 delsystem:
e Materielregistreringssystem
e Tillgångsredovisning del I
e Tillgångsredovisning del Il.
Systemet omfattar följande ADB-rutiner:

e

uppdatering av ett materielregister över i sjukvårdsmaterielen ingående artiklar, artiklar med tillbehör och satser

e

tillgångsredovisning av sjukvårdsmaterielbeståndet vid de centrala sjukvårdsförråden

e
e

beställningsrutin för tillhandahållande av sjukvårdsmateriel
registrering i central instans av uppgifter beträffande beställd men inte levererad materiel per mobiliseringsmyndighet och fårsvarsgren
e registrering i central instans av statistikuppgifter beträffande utlämning av materiel får olika användningsområden per försvarsgren
e tillgångsredovisning av sjukvårdsmateriel per mobiliseringsmyndighet enligt
försvarsgrenarnas krigsutrustningslistor m m
e tillgångsredovisning av fredssjukvårdsmateriel (utom icke klassificerad materiel) per materielredovisande myndighet.
I systemet tillämpas manuella rutiner får
e tillgångsredovisning av etappsatser och ersättningssatser
e tillgångsredovisning av icke klassificerad materiel, sats- och tillbehörsregister.
System Amred F
System Arnred F är ett för samtliga fårsvarsgrenar gemensamt ADB-system får
redovisning av ammunition.
Systemet, som produktionskörs en gång per månad, innehåller rutiner för framställning av:
e Tillgångsinformation ned till mobiliseringsenhet och förrådsplats
e Behov - Tillgång - Differensinformation (BTD) ned till mobiliseringsenhet
e Förbrukningsuppföljningsstatistik
e Uppgifter angående spärrad - eller kasserad - ammunition
e Uppgift om Varor-på-väg
e Underlag för inventering
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e
e
e

Uppgifter angående utlagda beställningar
Faktureringsunderlag avseende fårbrukad ammunition
U nderlag får förnödenhetsdirigering.

System Rd/FG
Rd/FG är ett får Försvarsgrenarna Gemensamt informationssystem för ReservDelsfårsörjningen.
Systemet har framtagits genom en viss vidareutveckling av flygvapnets tidigare system Rd/F och erforderlig anpassning till övriga försvarsgrenar.
Systemet är fysiskt uppdelat i
e armeapplikationen - Rd/F A
e marinapplikationen - Rd/FM (ej färdigutvecklat)
e flygapplikationen - Rd/FF.
Rd/FF driftsattes i januari 1978 och Rd/FA i april 1978. Beslut om fårdigutveckling och driftsättning av Rd/FM skall enligt FMV direktiv anstå i avvaktan
på TOR utveckling m m.
Tills vidare behandlas marinens reservförnödenheter i System/M-75.
Bakom benämningen Rd/FG står främst
e gemensam programvara
e ensartade rutiner
e möjligheter till gemensam vidareutveckling och samverkan i försörjningsfrågor berörande reservförnödenheter.
Rd/FG innehåller till skillnad från tidigare redovisningssystem - förutom redovisningsfunktionen - rutiner för
e prognosering - t ex total förbrukning
e beräkningar - t ex beställningspunkter, återfyllnadspunkter
e larm - t ex vid förväntad brist p g a försenade leveranser
e beordringar - t ex återfyllnad av fllialförråd, omdisponeringar mellan förråd.
Rd/F A omfattar idag
e specialreservdelar
e utbytesenheter
e materialier och allmänna verktyg
totalt mer än 150 000 olika typer av förnödenheter. F n är även fasta data för
samtliga artiklar registrerade i Rd/F A. (I avvaktan på TOR för att milomaterielförvaltningarna skall kunna utnyttja Rd/F A terminalfrågerutin för artiklar).
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Rd/FF omfattar f n ej utbytesenheter men innehåller i övrigt samtliga "materielunderhållsförnödenheter" inom flygvapnet.
Över 300 000 olika typer av förnödenheter behandlas i systemet.
Det förtjänar att nämnas att Rd/FF drivs intäktsfmansierat till skillnad från övriga FMV-system vars drift belastar anslaget F 4.
System TUS
Systemet registrerar och redovisar uttagen tjänstetidsutrustning och omfattar
samtliga försvarsgrenar.
Med ledning av data från försvarsgrensstabernas rullkortssystem lämnar Värnpliktsverkets personregister uppgift om personal, som skall ha tjänstetidsutrustning.
Beroende på försvarsgrenstillhörighet (motsv) utrustas personal med olika utrustningsalternativ.
När materielredovisande myndighet lämnar ut utrustning rapporteras händelsen till FMV -K på Materielsedel TUS.
Datorbearbetning sker i TUS en gång per månad. Därvid utskriv ~ ett "registerutdrag" vid varje förändring av låntagarens materielinnehav.
A visering av avgångs- och tillkomsttransaktioner sker med .qutomatik till
Försyst/A, System/M-75, F örsyst F, System IF och Amred/F.

e
e
e

ge uppgift om brist eller överskottssituationer
ge kostnads- och statistikinformation
automatiskt ge underlag för rutinbetonad förnödenhetsdirigering.

Försyst F
Försyst F är ett datorbaserat informations- och styrsystem för redovisning av
flygvapnets flygmateriel utom ammunition, reservdelar och utbytesenheter.'
Systemet skall genom utdata, som levereras till centrala, regionala och lokala
instanser, ge
e uppgift om tillgångar vid depositions- och fördelningsförråd, lokala myndigheter, anläggningar samt anslutna firmor och verkstäder

e

uppgift om differenser vid krigsforband samt

e underlag för förnödenhetsdirigering, anskaffning och planering.
1

Utbytesenheter berörande flygmateriel redovisas tills vidare i ett särskilt Ue-system.

Försyst/A
Systemet redovisar behov, tillgångar och differenser (B-T -D) för utfllstningsmateriel (tygmateriel) vid armen samt utför behovsberäkningar, förrådskravsberäkningar och operativa fördelningar av alla förnödenheter och krigsförband vid
armen samt vissa förnödenheter vid marinen (kustartilleriet) och 1ygvapnet.
I systemet ingår rutiner för låneverksamhet, partiredovisning, avgångsstatistik
m m. Individnummerredovisning (handvapen) för armen, marinen och flygvapnet ingår som ett delsystem.
Till systemet är även tjänstetidsutrustningssystemet (TUS) för fö1svaret anslutet som ett delsystem.
System/M-75
Målsättningen för System/M-75 är att med hjälp av ADB skapa tillräcklig information för olika förvaltningsnivåer rörande marinens vapen- och skeppstekniska
materiel.
Informationen skall

e
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ge underlag för förnödenhetsdirigering, ny- och återanskaffning, olika slag av
planering rörande förnödenhetsbestånd (förrådsbehov, inventering m m), i viss
utsträckning även för underhåll och kontroll

Fördela
utgifterna jämnt
över hela året.
Gå med i vårt Budgetkonto!

·Å Skandlnavlska Enskilda Banken
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Marinintendenturkåren 75 år.
En återblick.

Det var helt naturligt att överCivilmilitär kår 1904-1936
till den nya kåren inte förrän på
gången
Personalen vid den 1904 nybildade
marinintendenturkåren (MintK) be- längre sikt skulle medföra märkbara
stod till en början av den del av flot- förändringar vare sig ifråga om arbetstans civilstat, som hade officers tjäns- uppgifter eller personalens kvalifikateställning, d. v. s innehavarna av de be- tioner. Vid den 1904 startade marinfattningar för vilka krävdes lägst intendentskolan utbildades den persomogenhetsexamen, kompletterad med nal som så småningom skulle ge kåren
"vid förhör ådagalagd nöjaktig insikt i sin nya profil. Att det gick långsamt bede delar av flottans reglemente, vilka rodde naturligtvis på att de årliga avhandla om organisationen samt hus- gångarna i den lilla kåren var små. De
hållningen och redogörelsen såväl i f. d. civilstaterna kom därför att i ett
par decennier dominera. Ännu år 1930
land som ombord."
Den nya kåren fick därför en brokig var sålunda huvuddelen av förste
sammansättning från jurister till bok- marinintendenterna och flera marinhållare. Tjänstemännen hade haft full- intendenter av l gr f. d. civilstatare.
Fr. o. m. 1908 utökades kårens uppmakt eller konstitutorial på sin befattgenom att intendenturbefattgifter
ning och kunde inte utan egen ansökan
vid kustartilleriet övertogs av
ningarna
förflyttas till annan tjänst än ombord
på flottans fartyg. Bundenheten vid be- kåren.
Marinintendentsutbildningen orofatfattningar i förening med ytterst dåliga
ett års praktisk tjänstgöring i Karls
tade
befordringsmöjligheter och avsaknai samband med grundläggande
krona
den av en ordnad utbildning hade haft
och en förberedande
militärutbildning
en menlig inverkan på såväl rekryteoch förvaltning.
reglementen
i
kurs
ring som kompetens inom civilstaten .
teoretisk utbildårs
två
följde
Därefter
Någon kåranda synes ej ha funnits.
praktisk tjänstmed
Stockholm
i
ning
Man såg inte mycket utöver den egna
under somiland
och
ombord
göring
befattningens synfålt.
Inom MlntK fanns det följaktligen marhalvåren.
Utbildning av reservintendenter börgott om särpräglade, originella perso1914 efter l :a världskrigets utjade
ner. Lyckligtvis hade kåren också en
Den första kursen avlade sin exabrott.
del framsynta och energiska tjänste1916.
men
män, vilka kom att göra för den framDen sista kursen marinintendentstida utvecklingen bestående insatser.
utexaminerades 1923, då
aspiranter
Den främste av dessa var Carl Ekman,
nedlades. 1919
marinintendentsskolan
vilken efter ett långvarigt chefsskap för
års försvarskommission hade nämlikåren utnämndes till konteramiral.
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gen föreslagit, att utbildningen till marinintendent skulle omläggas till större
överensstämmelse med sjökrigsskolans verksamhet. Förslaget godkändes
av 1925 års riksdag och 1926 antogs de
första marinintendentskadetterna.

Militär kår 1937-1966
Den gemensamma utbildningen vid sjökrigsskolan bidrog verksamt till att
sammanföra marinintendenterna med
sjö- och kustartilleriofficers-kamraterna. Utbildningen moderniserades i såväl militärt som fackmässigt avseende.
Grunden var lagd för ett nytt skede i
kårens historia. En naturlig följd härav
blev att kåren 193 7 ombildades till militär kår. En annan var att man inom kåren ansåg att intendenturtjänsten i krig
borde bättre ansluta sig till stridskrafternas taktik. Kåren kom härigenom
att framstå som en pionjär för den marina underhållstjänsten. Detta blev också en av anledningarna till att kårledningen genomdrev en vidareutbildning
vid sjökrigshögskolan i form~v en marinintendenturofficerskurs, som startades 1948 och i vilken underhållstjänsten fick en framträdande plats.
Ungefår samtidigt infördes marina
intendenturtjänstövningar för såväl
stam som reserv. Syftet med dessa var
att vid besök på baser och andra underhållsanstalter genomföra krigsspel för
att åskådliggöra och förbättra krigsplanläggningen. Reservofficerarna fick
därjämte vidareutbildning genom kaptenskurser. Härmed hade kåren på en
förvånansvärt kort tid utvecklats till en
modern officerskår, vars medlemmar
med sin mångsidiga utbildning och

praktik blev användbara i de mest skiftande befattningar inom staber och förvaltningar.
De förändrade arbetsuppgifterna var
givetvis även framtvingade av de talrika utredningarna om kårens omfattning. Intet ont utan att det har något
gott med sig, brukar man säga.
Vid en tillbakablick kan man undra
varför marinens ledning inte motsatte
sig sammanslagningen av intendenturkårerna 1966. Man hade kanske inte
helt klart för sig alla konsekvenser av
omorganisationen. Ett försök till återgång kan emellertid nämnas. Förre
CM, amiralen Lundvall, uttryckte flera gånger sin önskan att få tillbaks intendenterna i marinen. Han lyckades så
till vida att kårens reservpersonal - i
samband med att MlntK reserv utgick
ur marinens organisation - erbjöds att
efter eget val inträda i flottans resp.
kustartilleriets reserver. Huvuddelen av
reservofficerarna samt från aktiv stat
avgångna f. d. marinintendenter har på
detta sätt återbördats eller kommer att
återgå till fadershuset.
När MlntK stampersonal år 1966
uppgick i Försvarets intendenturkår bestod den enbart av officerare, som genomgått sjökrigsskolan. Kåren i sin
helhet hade fått rykte om sig att vara
försvarets bäst utbildade och mest
kvalificerade intendenturkår. MlntK
kan därför med fog sägas ha dött "en
död i skönhet" och kårens goda renomme kommer säkert att lång tid framöver bevaras i gott minne. Härtill bidrar givetvis den goda kårandan och
det starka kamratskap, som framför
allt våra marinintendenturofficersföreningar fortfarande är ett levande bevis för.

ra restriktioner härför har hittills ägnats mycket lite uppmärksamhet. Fram
till nu har bara några sektorer och asVi är vana vid att höra talas om ned- pekter diskuterats och lett till praktisrustning av dtn svenska flottan. Den 24 ka resultat. Så t ex har antalet ubåtsjanuari 1979 gjorde emellertid utrikes- baserade ballistiska robotar begränminister Hans Blix ett uttalande om sats genom SALT I avtalen. Därtill
marin nedrustning i allmänhet vid öpp- kom de två ledande militärmakterna
nandet av nedrustningskonferensens 1972 överens om att förhindra incivårsession i Geneve. Hr Blix framhöll denter på och över internationellt vatatt "bland frågor, som förtjänar ökad ten. Förtroendeskapande åtgärder avuppmärksamhet är den fortsatta kapp- seende flottmanövrar diskuterades vid
rustningen på haven" och påminde om den europeiska säkerhetskonferensen,
att parterna till havsbottenavtalet hade men ledde inte till överenskommelse.
uppdragit åt nedrustningskonferensen i
Självfallet måste flottstyrkor, som är
Geneve att titta närmare på den mili- en integrerad del av stormakternas
tärtekniska utveckling som ägt rum se- massiva militära resurser, tas med i
dan avtalet trätt i kraft.
varje övergripande bedömning av
Utrikesministern framhöll vidare att kapprustningsläget och dess inverkan
"hela frågan om marin styrka och sjö- på olika förhandlingar."
J. P.
operationer och möjligheterna att infö-

SVENSKT f'ÖRSLAG OM
NEDRUSTNING TILL HAVS

MUNTER$' TORKAR AB

, itYCENT/VEGRUPPEN

Feck, S·191 20 Sollentuna 1, Sweden
Tel 08/96 01 40
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Debatt
OM PANSARBÅTSUTREDNINGARNA 1906-1910.
Fil kand. Ronny Lindsjö har i en artikel i denna tidskrift (nr 4 1978) tagit
upp problematiken kring planerandet
av den svenska kustflottans ersättningsbyggnad före fårsta världskriget.
J ag vill i detta sammanhang hävda en
uppfattning av förutsättningarna för
studien som till stor del skiljer sig från
den författaren utgår från i sin framställning. Det är angeläget då jag i min
artikel i TiS nr 6 1978 förfäktat samma
åsikter som Lindsjö gör i sin uppsats (s
304 f). Under det halvår som gått sedan jag skrev artikeln, har emellertid
mina forskningar gett mig en ny - och
som jag anser riktigare - synvinkel på
vissa frågor. De två punkter jag vill ta
upp är dels synen på unionsupplösningens betydelse ur svensk säkerhetspolitisk synpunkt, dels bakgrunden till
den s k "upprustning" som antyddes i
1906 års gemensamma fårsvarsplan
och de med denna förknippade förslagen till armens och flottans utveckling
under perioden fram till 1913.
Ronny Lindsjö poängterar vid flera
tillfållen i uppsatsen året 1905 som ett
märkesår och en startpunkt för ett nytänkande inom svensk försvarsplanering (s 189, 190). Detta skall enligt författaren till stor del bero på att Sveriges strategiska och säkerhetspolitiska
situation i grunden fårändrades genom
unionsupplösningen. När Lindsjö karaktäriserar unionsbrottet 1905 som en
säkerhetspolitisk "draw-back" är han
uppenbart beroende av det officiella
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material han använt till stöd för sin
framställning. U nder unionstiden togs
mycket liten eller ingen hänsyn till de
norska fårsvarskrafternas stöd vid ett
krigsfall. Någon gemensam planering
existerade inte. Varken i officiella uttalanden eller i press och tidskrifter kan
man finna något markerat intresse får
en unionell försvarsamverkan från någon av parternas sida. Unionsbrottet
spelade emellert.id den försvarsvänliga
svenska opinionen i händerna på ett för
dem välkommet sätt. Att betrakta
unionsupplösningen som en säkerhetspolitisk riskfaktor på sikt saknar enligt
min uppfattning täckning i realpolitiskt
hänseende. Betonandet av förlusten av
de norska lant- och sjöstridskrafterna
och tillskotten av en ny landgräns att
försvara hade emellertid stort värde
som argument för de grupper som ville
ha en utökning av det svenska försvaret.
Lindsjö har dock förbisett uppfattningens värde som bas för en försvarsvänlig argumentering.
Detta hänger väl samman med författarens övergripande syn på svensk
fårsvarspolitik i ett längre tidsperspektiv. Därför anser jag att han lägger en
felaktig tyngdpunkt vid den säkerhetspolitiska faktorn som befordrare av den
svenska "upprustningen". Den väpnade neutraliteten var inte någon förklaring till att man i beslutsfattande svenska politiska och militära kretsar omfattade åsikten att en potentiell ökning
av de svenska försvarskrafternas kapacitet tilllands och till sjöss var nöd-

vändig. Snarare var denna utrikespolitiska doktrin, etablerad som officiell
statspolitik under 1880-talet, en omgivande ram och en förutsättning för försvarspolitik överhuvudtaget i Sverige.
Denna situation rådde från övergången från centralförsvar till radialförsvar på 1880-talet och fram till andra världskriget. Det fmns alltså mellan
dessa tidpunkter en kontinuitet i betraktelsesättet av och förutsättningarna för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Den av Lindsjö hävdade förändringen 1905 och de därav föranledda planerna på militär upprustning hör
inte hemma i detta helhetsperspektiv.
Hur skall man då förklara 1906 års gemensamma försvarsplan och förslagen
till utökning av exempelvis flottans ersättningsbyggnad som där skisserades? Att försvaret till lands och till
sjöss var i behov av materiell och organisatorisk nydaning är otvivelaktigt.
Men hur skedde argumenteringen från
militärt håll får att uppnå de önskade
resurstilldelningarna? Min tes är den
att när fönvarsfrågan blev ett politiskt
debattämne uppstod ett låst förhandlingsläge mellan militärer och politiker.
Militärerna utgick från att deras förslag till resurser åt försvaret alltid skulle skäras ned vid riksdagsbehandlingen. Därfår överdimensionerade de militära myndigheterna alltid sina äskanden och svartmålade den säkerhetspolitiska situationen för att hålla en
marginal till de budgetreduceringar
man visste skulle komma. A andra sidan var politikerna lika misstänksamma mot de militära fackmännens bedömningar och utgick, speciellt från

liberalt och socialdemokratiskt håll,
från att de var överdimensionerade.
Det är mot denna bakgrund jag anser att man måste se bedömningarna av
unionsupplösningen 1905 och 1906 års
samfällda försvarsplan och den därpå
följande utredningsverksamheten.
Hans Holmen

"'
SV AR TILL HANS HOLMEN
I min uppsats behandlar jag de utredningar rörande sjöförsvaret som genomfördes omedelbart efter unionens
upplösning 1905. Att använda unionsupplösningen som utgångspunkt syns
mig vara naturligt inte minst genom
statsminister Karl Staaffs uttalande i
statsrådet den 5 januari 1906. Han
framhöll vid detta tillfälle att "en särskild anledning till att nu gå i författning om uppgörande av en omfattande
försvarsplan för riket ligger i det förändrade försvarspolitiska läge, vari
Sverige genom unionens upplösning
kommit. Den hjälp, som, i händelse angrepp skulle fåretagas mot vårt land
under unionen kunnat påräknas från
Norge, står oss nu ej längre till buds.
Det måste därför noggrannt utredas,
vilka krav detta nya läge ställer på fördelningen eller stärkandet av våra
stridskrafter och stridsmedel. (Stats"
rådsprotokolleT över tantförsvarsärenden 1906. Riksarkivet A I a: 186).
Denna begäran om utredning resulterade i ett förslag till gemensam försvarsplan för armen och flottan, tillsättandet av en försvarskommitte för en finansiell granskning av denna plan
samt, i anslutning till denna kommitte,
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särskilda utredningar om ny sjökrigsmateriel.
Holmen anser att jag är alltfOr bunden vid det officiella materialet då j ag
karaktäriserar
unionsupplösningen
som en säkerhetspolitisk olägenhet.
Mot detta vill jag hävda det officiella
materialets stora betydelse när det gäller inriktning och målsättning för dessa utredningar. Utredarnas utgångspunkt måste, somjag ser det, ligga i den
uppgift regeringen eller departementen
ålägger utredningen. I vilken utsträckning Staaffs ovan citerade uttalande
stod på en realpolitiskt odiskutabel
grund har det inte varit mitt syfte att utröna. Hans synsätt återspeglas emellertid i mycket av det offentliga material
jag använt. Jag har inte ansett det vara
nödvändigt att i detta sammanhang ta
upp olika synpunkter på unionsupplösningens betydelse för den svenska
säkerhets- och försvarspolitiken, då
detta ligger något utanför min undersökning. Det innebär dock inte att jag
fOrbiser vissa faktorers betydelse för argumenteringen och hänger minst av allt
ihop med min "övergripande syn på
svensk försvarspolitik i ett längre tidsperspektiv", om vilken Holmen inte
kan veta så särskilt mycket.
Genom att hänvisa till sidorna 189
och 190 i min uppsats, vill Holmen hävda att jag framhåller år 1905 som ett
märkesår för ett nytänkande inom
svensk försvarsplanering. Det står inte
något sådant, men väl att försvarsfrågan (och det är en annan sak) hade
kommit i ett helt nytt läge och att det
föranledde debatt om Sveriges försvarspolitiska läge och om hur den
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säkerhetspolitiska frågan skulle lösas.
Ä ven om jag har den säkerhetspolitiska frågan som utgångspunkt, betonar
jag den inte så starkt som Holmen själv
gör i sin uppsats, där han använder de
ord han vill lägga i min mun.
Den kontinuitet Holmen vill se i betraktelsesättet av och förutsättningarna för den svenska säkerhets- och försvarspolitiken
under
perioden
1880-1939 är högst diskutabel. Detta
kan man märka genom att bland annat
följa debatten om vår neutralitet åren
efter unionens upplösning. Kontinuiteten blir än svagare om man granskar
bedömningarna av och förutsättningarna för den svenska försvarspolitiken under den angivna perioden. Att
se neutralitetspolitiken i ett större sammanhang får inte leda till att väsentliga
förhållanden blir skymda. Holmen
måste känna till att det är en allmänt utbredd uppfattning, att vår säkerhetsoch försvarspolitik ansågs som förändrad i och med unionens upplösning. (Se L. Danius, Samhället och försvaret, sid. 66 f., C. A. Ehren~värd,
Vett och vilja, sid. 35, K. Wichman,
Gustav V, Karl Staaf och striden om
vårt försvar 1901-1914, sid. 41, B.
Steckzen och I. Hult, Klart skepp, sid.
Il respektive 57, I. Öman, Karl Staaffs
första ministär, sid. 208, m. fl.). Men
Holmen har tydligen kommit till en ny
och riktigare ståndpunkt i denna fråga.
Vad den egentligen innebär och hur han
kommit fram till den låter han oss tyvärr inte få veta.
Den tes med vilken Holmen vill förklara försvarsplanen och förslagen om
ny sjökrigsmateriel bygger på att han

förenklar motsättningarna i försvarsfrågan till att gälla politiker contra militärer. Fullt så enkelt är det emellertid
inte, vilket visar sig om man till exempel tar del av 1907 års försvarskommittes diskussionsprotokoll. De skiljelinjer som där framträder grupperar
militärer och politiker mot politiker och
militärer. Karl Staaffs hänvisning till
unionsupplösningen som en särskild
anledning att ta fram en försvarsplan
samt hans ställningstagande för den
största pansarbåtstypen (A) faller utanför Holmens tes. Det gör även överste
Lars Tingstens önskan att låta den finansiella granskningen av försvarspla-

Litteratur m m
U-Boote auf allen
Weltmeeren
av Giinter Schomaekers.
(Welsermiihl, We/s. 1978. 218 s. 74 iii.)

Författaren, som sporadiskt dyker upp
i marina sammanhang, har blandat
ihop ett hopkok gammal skåpmat, tidigare tillredd av andra skribenter och
delvis av honom själv samt serverat det
hela uppvärmt på nytt.
I boken finner man sålunda den redan tilllust och leda behandlade Gunther Prien och hans U 4 7 i Scapa Flow
jämte andra kända ubåtar: brittiska E
11 i Dardanellerna 1914-15, amerikanska
Albacore
i
Stillahavet
1942-44, sovjetiska S 13 i Östersjön
1941-45.

nen genomföras av uteslutande civila
ledamöter. Jag skall inte ta upp fler
exempel, utan endast avslutningsvis
framhålla att ·det fanns civila politiker
som hävdade militär upprustning och
det fanns militärer med realistisk syn på
behoven av materielanskaffning. Det
stora komplex av relationer som inryms i problemet med försvarsfrågans
lösande låter sig inte presenteras i en så
enkel tes som Holmens. Ett mera nyanserat betraktelsesätt bör höra hemma i det eftersträvade helhetsperspektivet.

Ronny Lindsjö

Nya ämnen däremot, åtminstone i
tysk språkdräkt, torde kapitlen om de
norska och finska ubåtarna under Andra världskriget vara. Det senare, kallat
"OstseeEinsatz: die finnischen UBoote" (s. 114-138) förefaller därjämte recensenten mycket bekant. Avsnittet ifråga utgör i själva verket en så
gott som ordagrann återgivning av undertecknads artikel "Finlands ubåtsvapen under andra världskriget", publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet - 9.
Häftet/sept. 1970 (s. 421-451), men
uppsnappad, översatt och olovligen
publicerad av den synbarligen språkkunnige Schomaekers i hans bok.
Förlaget förbehåller sig copyright till
boken. Och följaktligen även till detta
för några år sedan i TiS med ensamrätt
för tidskriften införda alster.
P. O. Ekman
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Allt om "Zerstörer"
- men inte jagare
Tyskarnas intresse för sjökrigshistoria
och örlogsfartyg har det senaste decenniet tagit sig uttryck i bl a en rad böcker, ibland verkliga praktverk, om andra världskrigets "Kriegsmarine" och
dess enheter. Bortsett från ett otal berättande, episka skildringar om krigets
stora sjökrigshändelser med tyska fartyg inblandade, t ex Bismareks korta
saga, Narvik -operationen, genombrottet genom Engelska kanalen o dyl, har
också en rad mongratier publicerats.
De har gällt de tyngsta enheterna, slagskeppen och kryssarna - senast anmäldes "Prinz Eugen unter drei Flaggen" i denna tidskrift.
Nu har turen kommit till jagarna.
"Zerstörer unter deutscher F/agge
1934 bis 1945" är titeln på ett nyutkommet arbete av Wolfgang Harnack.
För den svenska läsaren bör kanske
påpekas, att "Zerstörer" i tysk nomenklatur inte är detsamma som vårt "jagare". Torpedboote, Grosse Torpedoboote och Flotten-Torpedoboote växte
till över 2.000 tons deplacement - dvs
det dubbla mot våra jagare av Ehrensköld- och stadsklasserna - och kunde
ha alla de egenskaper som vi och de
flesta andra länder kallar "jagare" eller
motsvarande, men i Tyskland blev de
ändå inte "Zerstörer".
Tio års forskningsarbete ligger bakom de 200 sidor i stort format, som
författaren, anställd på Wilhelmshavens örlogsvarv, presterat, vartill kommer ett otal, delvis tidigare okända
dokumentariska bilder på särskilda
konsttrycksark.
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K-E Westerlund

Författaren, Korvettenkapitän Heinrich Bredemeier, var själv officer på
Scharnhorst från begynnelsen fram till
ett halvt år före hennes undergång. Redan i fårsta upplagan medarbetade
hans dåvarande fartygschef och den
tredje är överarbetad och kompletterad av den dåtida sekonden. Alla tre
kommenderades bort från fartyget en
tid innan det gick ut på sin sista operation: det misslyckade anfallet mot en ishavskonvoj och slutstriden mot Home
Fleets flaggskepp Duke of York, fyra
kryssare och åtta jagare, däribland
norska Stord. Tiotalet officerare i nyckelbefattningar hade bytts ut under
året, ca 100 "UnterofTtzieranwärten"
så sent som i oktober och styrkechef
var konteramiral Bey, "Fiihrer der Zerstörer", utan erfarenhet av tunga fartyg. Många av de eljest oförklarliga åtgärderna under operationerna kan få
sin förklaring i dessa märkliga fakta faran av att samtidigt eller under en
kort period byta folk så att ett väl intrimmat samspel bryts.

Det tyska militärfårlaget Koehler fortsätter att ge ut intressanta och väldokumenterade "historie-böcker" om tyska örlogsfartyg. Nyligen har "Schlachtschiff Scharnhorst" utkommit i sin
tredje edition, rättad, överarbetad och
kompletterad. Med de mänskligt att
döma sista hemligstäplade källorna
öppnade har arbetet fått karaktären av
en i allo väl underbyggd skildring av
detta märkliga fartygs historia.

Bokens 285 sidor rymmer mycket av
intresse. De upprepade operationerna
utanfår Norge och i Nordatlanten, de
nära tolv månaderna i Brest, genombrytningen av Engelska kanalen och
det sista dramat utanfår Nordkap. Men
liksom i monografm över tunga kryssaren Prinz Eugen (recension i tidskriftens nr 4/1978) är det inte minst miljöskildringen från livet ombord under
hård krigstid, som är av intresse.
Man kan tycka att det är märkvärdigt, att det fmns tillräcklig västtysk
publik får den ström av fakta-skildringar från Knegsmarine under andra

Boken är ovanlig även ur den synvinkeln att den dels innehåller minutiösa konstruktionsredogörelser, ibland
detaljer in absurdum, men därtill en
komplett historia för samtliga tyska
"Zerstörer" från ·byggandet till slutet
1945 -ja, för de då alltjämt flytande
enheterna även deras fortsatta öden.
Med tanke på titeln kan också nämnas att en nederländsk och en grekisk
jagare ingår i historiken, eftersom de
sattes i tjänst Kuriöst nog - men enligt den egendomliga tyska nomenklaturen - klassades erövrade franska och
italienska jagare som Torpedoboote
och finns följaktligen inte med.
Som vanligt har det kända Koehlers
förlag i Herford åstadkommit ett litet
praktverk som väl svarar mot innehållets höga standard. Att sedan den kritiske utländske läsaren ibland reagerar
mot t ex stavningen av vissa norska
namn o dyl är ju av ringa betydelse mot
bakgrund av allt det fåmämliga material som presenteras.

stagkryssaren
Scharnhorst

världskriget, som sedan en tid flödat
över de tyska bokhandelsdiskarna. Det
kan kanske tas som ett belägg för att de
tidigare ganska "armeinriktade" tyskarna numera, 70 år efter Tirpitz' och
hans samtids flottpropaganda, fått upp
ögonen får vad denna fårsvarskomponent faktiskt betyder.

K-E Westerlund

Is, kyla, storm
och norrsken
Driften att söka utforska obekanta områden på jordklotet, att ge sig in på vådliga, livsfarliga upptäcktsfärder, den
har väl funnits i blodet hos tusen
och åter tusen djärva sjöfarare och
upptäcktsresande.
Romaner om nord- och sydpolsfårder hör inte precis till vardagsmaten
bland de anrättningar man bjuds men i
dagarna har en pensionerad tysk sjöofficer, Jens Rehn, gett ut en liten lättläst roman om ett försök får l 00 år sedan att nå Nordpolen. Det inte minst
märkliga är att han valt en svensk bark
med en svensk befälhavare och några
svenska besättningsmän får sitt ämne:
ett försök att tränga fram mot N ordpolen, att låta fartyget infruset följa isdriften och med hundspann ta sig fram
det sista stycket.
Romanen har formen av en dagbok
och den är verkligt nervpirrende på sina
130 små sidor: Delphina går under i
packisen efter en brand ombord och vi
får följa det ena av de två båtlagens
fruktansvärda strapatser under 131 dagar, mest släpande skeppsbåten över
den ogästvänliga isen, och med den ene
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efter den andre dukande under för kyla
och hunger.
Barkskeppets segling från Göteborg
längs norska kusten ger en antydan om
att fOrfattaren från sin aktiva sjöofficerstid inte är obekant med dessa farvatten och hamnar. Förvånande nog är
romanens "svenska" figurer faktiskt i de flesta fall - fårsedda med riktiga
svenska namn. Däremot sätter anmälaren ett stort frågetecken får Rehns uttryck "Kalle Lundquist-Frage" och

hans förklaring att detta är svenska får
en frågande virrpanna!
En iskall, spännande, hemsk Arktisroman.

K-E Westerlund

Jens Rehn: Die weisse Sphinx. Serien "Die
Bucher der Brigantine", Koehlers Verlag, Herford, BRD.

Maktspel

1

Sydafrika

Wolfgang Höpker: Siidafrika auf der Waage. Ein Subkontinent zwichen
Evolution und Revolution. Verlag Wissenschaft und Politik. 1978.
Den kända fårfattaren Wolfgang Höpker har lett en grundlig globalstrategisk studie i problemen kring konflikterna i Sydafrika. Forskningsgruppen
består av experter på Afrika bl a i geopolitik samt säkerhets- och ekonomiska frågor.
Sydafrika är inte blott en stat utan
även en subkontinent, påpekas det, i ett
tillstånd mellan stark utveckling och
revolution. Undersökningen behandlar
ett vitt panorama. Fastän skenbart så
långt borta har Sydafrika en märklig
betydelse för Europa.

.....

Befolkningen och ekonomiska

AKTIE BOLAGET

TU DOR
Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtsklassen "Näcken" har levererats av AB TU DO R. De har tillräckligt energiinnehåll för c :a 5 dygns undervattensoperationer med låg fart eller några timmars drift vid
högsta fart.
AB TUDOR har varit huvudleverantör av ub- batterier till svenska marinen sedan första världskriget.
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Människabilden i det sydafrikanska
rummet präglas av olika befolkningsgrupper beträffande språk och kultur.
Det sydligaste Afrika omfattar Sydafrika, Angola, Zambia, Rhodesia,
Mocambique och Botswana med 48
folkstammar, av dem 10 i sydost- och
sydvästafrika. De politiska motsättningarna är stora.
Den egentliga sydafrikanska staten
räknar 25 miljoner av vilka 4,3 milj vita
(15,3 %), 18,5 milj svarta, 2,3 milj färgade och 200 000 asiater (hinduer).
Sydafrika representerar 26 % av
Afrikas ekonomiska potential, ehuru
befolkningen är blott 6 % av totalbefolkningen och jordytan blott 4 % av

hela kontinenten. Råmaterialtillgången
är ofantlig.
Politiska strömningar
Politiskt har regionen visat tecken på
storm. De makthavande går ej fria i sin
ekonomiska självgodhet. Från andra
håll har en jämviktssträvan varit stark.
Stark stamsammanhållning har gett sin
prägel åt utvecklingen. Betecknande för
strömningarna är att ursprungsbefolkningen kräver att i iltempo uppnå en
tidigare helt främmande levnadsform
och teknisk civilisation, ehuru den ännu
knappast fårmått tillägna sig alfabetet.
Framtiden bär tecken på revolutionärt
inspirerad maktväxling med osäkra
premisser. Allt detta under parollen
"allt eller intet".
Markerade tecken till rasskiljaktligheter observeras i det dagliga livet. A vståndet till jämlikhet är långt. De svartas känsla att stå i en hjälpposition i
förhållande till de vita ger anledning till
skärpta attityder. De ledande betecknas som främmande element på de
svarta områdena. sydafrikanska staten måste dock betraktas som en helhet får att standarden skall bestå.
Omvärldens attityder
De vita i Sydafrika bildar en viss enhetlighet till härkomst och inställning.
De lever likväl i ett oroligt politiskt land93

skap. De vita representerar redan en
tredje generation. Det är att märka att
de inflyttade inte mera anser sig ha något fädernesland i Europa, dit de skulle
kunna draga sig tillbaka. Dessa fakta
förklarar deras beslutsamhet att kämpa för Sydafrika. Rätten till självständighet berör även dem, ej blott de svarta.
Världsopinionen och FN anklagar
och dömer Sydafrika. Sydafrika och
Afrika som helhet indras i öst-väst-konfrontationen. Östinflytandet berör idag
vidsträckta delar av Afrika. Idag är den
politiska temperaturen väl överhettad.
Tillståndet berör allvarligt speciellt staten Sydafrika.
Det rådande läget vittnar om att den
övriga världens inställning beror på avsaknad av kompass och djupare insikt i
möjligheter till lösningar. Mycket är en
maktkamp mellan ledande radikala
grupper, som inte förmår ge en lycklig
lösning på politiken i regionen.
Sydafrika i det
militärpolitiska sammanhanget
Sydafrika kan inte isolerat föra krig. Bistånd från väst måste tillkomma. I ett
sådant läge kan landet beröras av inbördeskrig - även svarta mot svarta.
Sydafrikas kringliggande stater eller
frontstater är i liknande läge. Det gäller bl a Angola, Botswana och Mocambique. De är delvis utrustade med
sovjetisk krigsmateriel och "utbildare"
från Europas öststater. Staten Sydafrika är internationellt isolerad. Höpker
konstaterar att Sydafrika blivit för
N A TO ett strategiskt ingenmansland,
så även Sydatlanten, och ändå leder
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N A TO :s oljerutter tätt förbi sydligaste
Afrika.
I den strategiska bedömningen talas
också om Kap Verde öarna, belägna
c:a 700 km utanför Afrikas västkust.
Ögruppen har en märklig geografisk
position för sjötrafiken till Europa. På
öarna råder en extrem vänsterregim.
Beträffande den marina strategin påpekas att sovjetmarinen opererar globalt medan NATO blott uppträder
regionalt. Sovjet är inte mera bunden
vid den Euro-asiatiska landmassan
utan opererar på alla oceaner med sin
starka flotta och demonstrerande sin
militära närvaro utefter alla viktiga sjöfartsleder. Vid kris bedöms östs flottgruppering hota Europas "våta flank"
genom avskärning av olja- och råvarutillförseln.
Västerns industriländer kan en dag,
framhåller Höpker, fmna sina råmaterialbaser avskurna. Råvarustrategin
omspänner hela klotet. situationen är
märkligt förändrad sedan 1949, då
NATO begränsades till Atlanten. Sovjets aktivitet också i periferin medför
nya risker. Det strategiska rummet har
förstorats. Det framhålls som ett elementärt militärt och ekonomiskt intresse för Europa att öppna även Sydatlanten där Afrikas sydspets har sin betydelse. I annat fall är det en flykt från
realiteterna. Också Sydafrikas mineralrikedomar är en ekonomisk rivalitetsfråga blocken emellan.

politiska terrängvinster efter förlusten i
arabvärlden. Det har betytt nya konsekvenser för västvärlden i söder. Det
politiska vakuum, som portugiserna
lämnade i delar av Sydafrika, har fyllts
av kubanerna, den "afrikanska kremlkåren". Sålunda fick Sovjet ett inflytande i Västafrika som kompletterade
tidigare inflytande på östsidan i
Mocambique-området. Sovjets expansionistiska och politiska inflytande förniroms djupt in i Afrika, vilket indirekt
även berör den sydafrikanska republiken.
Sydafrikas sydliga områden har i råmaterialsstrategin en magnetisk dragningskraft, som är en realitet för Västeuropa. Sydafrika anses vara väktare
för den stora sjötrafiken utanför Kapstaden. Rutten är den europeiska säkerhetens pulsåder. Rutten är också viktig
för nordamerikanska sjöfarten liksom
för Argentina och Brasilien.
Höpker förvånar sig över att västmakterna också lämnat åt Sydafrikas
lilla marin att allena skydda sin viktiga

kuststräcka vid två oceaner, vars
längd är 3000 km. Sydafrikas roll vid
kris väger tungt beträffande säkerheten och försörjningen för 300 miljoner
europeer.
60 % av oljan till Europa från Persiska vikens oljestater passerar Kap
Horn. 30% av USA:s olja fraktas även
förbi Afrikas sydspets. 70 % av Västeuropas råmaterialimport sker via Kap
Horn till Europa liksom en fjärdedel av
livsmedelsimporten.
Simontown är en viktig örlogsbas
med reparationsdockor för u-båtar.
Höpker och hans medarbetare ger
verkligen en realistisk och konstruktiv
analys av Sydafrika nu och i framtiden.
En radikal omvändning med befrielse från vit hegemoni kan i praktiken,
säger Höpker, leda till anarki och kaos,
och den svarta befolkningen blir inte
minst lidande.

Ivar Ry,d bergs fl,aggfabrik

Lundby Skeppsservice AB
Klassningsarb. måln. och slåstr.

FLAGGFABRIK

strategiska aspekter
Sovjets andel i händelserna i Angola
accentuerar samtidigt öst-väst-konflikten. Moskva har sålunda nått militär-

KARLSHAMNS

K-E Lindeman

Lundby Container Service "LCS"
Tillv. och rep. av containers
Försäljn. nya och beg. containers

031/22 45 1 o. 51 45 40

..,11.
Telefon 0454-103 66
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FABIAN OCH EWA TAMMS STIPENDIEFOND INOM
KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Vid upplösningen av Fabian och Ewa Tamms familjefond har medel överlämnats
till Kungl Örlogsmannasällskapet för bildandet av en stipendiefond.
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare, vapen och hjälpmedel - navigation och sjöfart.

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS
TÄ VLINGSSKRIFTER
Kungl Örlogsmannasällskapet är en kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte är att f6lja och arbeta fOr utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i
allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar sällskapet ut belöningar fOr tävlingsskrifter, artiklar i Tidskrift i Sjöväsendet och fOrtjänta arbeten vid militärhögskolan.

Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse om utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten. Stipendier utdelas vid Sällskapets högtidssammanträde.

Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:

Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1979 skall skicka in utredning eller avhandling till

l. Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.

sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 Stockholm
senast den l september 1979.
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Örlogsmannasällskapet sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet

•

•

•

2. Organisation och personal. Utbildning.
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik.
5. Underhållstjänst och f6rvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin.
Tävlingsskrift fOr år 1979 (1980) skall senast den l september 1979 (1980) vara
Sällskapet tillhanda under adress:
Tävlingsskrift fOr år 1979 skall senast den l september 1979 vara Sällskapet tillhanda under adress:
sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 STOCKHOLM
Tävlingsskriften bör åtf6ljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens
namn och adress.

UDDEVAllA
~mnHAMN

Om tävlingsskrifter bedöms fOrtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet fOrbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad - även inte belönad - tävlingsskrift.
(Forts.)

Naturlig ekonomisk transportanknytning till det mellansvenska
Linje- och massgodshamn med modern
storindustriområdet
Goda tekniska och administrativa
och snabb godshantering
resurser med stora erfarenheter i transportproblem av såväl teknisk som ekonomisk natur.
e Telefon hamnchefen: 0522/147 70.
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ÄMNEN FÖR TÄVLINGSSKRIFTER
1979 och 1980
l. Ubåtar i Östersjön under 1980- och 1990-talet. Operativt utnyttjande, taktiskt uppträdande. Konsekvenser får vår sjöoperativa verksamhet.

2. Nästa generation ytattackfartyg. Taktiska och tekniska krav.

BOFORS
-för ett effektivt försvar

3. Åttiotalets utbildningsmiljö; krigets krav- eller fredens.
4. Att vara sjökommenderad i jämställdhetssamhället.
(Familjen, jobbet, ekonomin - problem får unga yrkesofficerare.)

5. Alternativa former för allmän värnplikt vid forsvarsavvägningar.
6. Försvarsgemensam utveckling och anskaffning av vapenmaterieL Politiska och ekonomiska önskemål granskade mot praktisk genomförbarhet.
7. Automation ombord - hur långt kan man gå?
(Vid en ökad grad av datorisering resp fjärr- eller automatisk reglering av väsentliga
system och anläggningar ombord kan vinnas ökade prestanda och ev minskning av
besättning. Mot detta kan ställas ökad sårbarhet, samt ökade service- och underhållsproblem.)

8. Modernisering eller nybyggnad.
(Med tiden blir fartygen dels omoderna främst beträffande vapenmaterielen, dels ökar
underhållskostnaderna. Konsekvenserna av dessa faktorer har betydels~ fOr bl a livslängdsbestämning av fartygen.)
9. Har en bataljonschef (motsv) i marinen kunskaps- och erfarenhetsmäst;iga fOrutsättningar fOr att planera, styra och utvärdera sin verksamhet så att dispon;bla - alltmer
krympande - ekonomiska resurser kan totaloptimerat utnyttjas i utbildningsarbetet?
10. Är livsmedelstjänsten rätt utformad inom örlogsbas i krig med hänsyn till anålyser en!
Bas/78, ÖB beslut om underhållstjänsten samt utvecklingen inom det eivila samhället och i vilken omfattning kan en ytterligare integrering inom livsmedelstjänsten mellan fOrsvarsgrenarna bli aktuell?

Anti-ubåtsraketsystem
för ubåtsbekämpning på kort- och medeldistans

r:liJ BOFORS

c:u=J

FÖRSVARSM ATERIEL

Box 500, 690 20 Bofors Tel. 0586/360 00

MARINVARVET
o
FARÖSUND

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1 890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan

Nybyggnad av fartyg upp till 40 m och motorjakter.
Svetsade stålkonstruktioner.
Slipar för mindre och medelstora fartyg.
Ombyggnad och reparationer i mekanisk-, elektrisk-,
snickar· och motorverkstäder.

Nils Jonasson

SNABBA LEVERANSER TILL LAGA PRISER

Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98

Marinvarvet, Fårösund
tel. 0498/214 00 Vx.

S l t'ec!uster
n' el:
på lyft

och surrning med starka smidiga
lätta polyesterband

Tillverkare av fartygsutrustning för såväl marina som civila fartyg.
l vårt tillverkningsprogram bl. a.:
alla dörrtyper såsom A-dörrar, inredningsdörrar, vt och st dörrar, skjutdörrar A
och B typ, kyl dörrar, styrhyttsdörrar, dävertar för livbåtar, ventilationsluckor, huvar för luftrör, manluckor, stöttor, olika slag av spygatt, låsbeslag, gångjärn mm .
Vår långa erfarenhet inom branschen gör att Ni med förtroende kan vända Er till
oss. Vi står gärna till tj~nst ~!l<J_ ri!!lJilga_r~c~ _o_!fer!er.
__ _ _ ____,

Spans••el:
BOX 9085

·

S-200 39 MALMÖ

TEL. 040/22 30
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AB Mo Mekaniska Verkstad
Box 7 -

S-560 25 Bottnaryd, Sweden Tel. 036/203 00 -Telex 701 36

AJifieholufJef Seriehål
Maria Skolgata 42

Tel. 84 32 02 -

BOFORS
AEROTRONICS

84 32 00

STOCKHOLM Sö.

e

e
e

UNDERVATTENS AKUSTIK
ULTRALJUD
UTRUSTNINGAR
INDUSTRI MARIN

e

UTVECKLING PRODUKTION

AMLAB AB
NYNÄSHAMN
TFN. 0752 - 121 60

Militärradio • Speciella system
Eldledningssystem • Optik

BE

BOFORs
AEROTRONICS

BOFOASAEAOTAONICSAB
S 1818 1 Lidlngo,Sweden
Tel. . In t. +46 8 765 29 60
N,tQB7652960
Telex. 19188 BO FAERO S

''Farlederna'' blir allt trängre,
''mariövreringen''allt svårare.

.
AR· BOLAGET bevakar ständigt samhälls· och företagsutvecklingen och har aktuella "sjökort" för "navigeringen"
när det gäller

• LÖNSAMHET • EKONOMISK STYRNING • DATORTILLÄMPNINGAR • PERSONALUTVECKLING
och ställer upp i "alla väder:·

•

~AR-BOLAGET
-Administrativ Rationalisering ABNorrmalmstorg 1·Box 7041·103 81 STOCKHOLM 7

Tfn.: STOCKHOLM 08-22 4730 • GÄVLE 026-125430
GÖTEBORG 031-170640 • MARIESTAD 0501-174 78

