TIDSIZRIFT I

5JÖVÅ.SENDET

1771
HED FÖRSTÅND OCH STYRKA

UTGES AV

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
N: r 2 1982

TIDSKRIFT I SJÖVÅSENDET
FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAP ET
KARLSKRONA

POSTGIRO 125 17- 9

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40,
116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58.
Tidskrift i Sjöväsendels och Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 101 86
100 55 Stockholm.
Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockholm,
telefon 08/62 10 71.

Tidskrift i Sjöväsendet utkommer med 4-6 häften per år. Prenumerationspris 25 kronor per år, i utlandet 30 kronor. Prenumeration sker enklast genom att avgiften insätts på postgirokonto 125 17 - 9.
Inbetalningskort utsänds med första häftet årligen .
Införda artiklar , recensioner o dyl honoreras med c:a 35 kronor per sida.
För införd artikel, som av KÖS anses särskilt förtjänt, kan författaren belönas
med sällskapets medalj och/eller penningpris.
Bestämmelser för Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns i häftena
nr l och 4.

Meddelanden
från
Kungl Örlogsmannasälls kapet

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET

145 årgången 2 häftet
INNEHÅLL
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åtgärder för att minska underhållskostnaderna
för underhållet av marinens materiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av NILS DELLGREN
Folklore till sjöss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Av EBBE SCHÖN
Marin läkemedelsförsörjning förr ochnu-en expose ..........................
Av HANS GÖSTA SKOGLUND
Mathias Hedenström-Rysk polarforskare av svensk härkomst . . . . . . . . . . . . .
Av HARRY ENGSTRÖM
Ny marin ledningsorganisation i krig ........................................... ...
Av STEN SVEDLUND
Ledningsorganisation och bastjänst ........................................... .....
Av SUNE BIRKE
Litteratur m m........................................ ..................................
Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvudredaktören inom en månad efter utgivningsdagen.

ISSN 0040-6945

Nr 111982. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 12 januari 1982
(U tdrag ur protokoll)

55

1. Meddelade ordföranden att sedan föregåe nde samm anträde hedersledamoten
Erik af Klint och korresponderande ledamoten Sten Rydström avlidit. Ordföranden
lyste frid över deras minne .
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2. Valdes ledamoten Jack Wibring till föredragande i vetenskapsgrenen "'Handvapen , artilleri- och robotteknik . Torpedteknik. Minteknik" för år 1982.

102

3. Ledamoten Nils Svahn föredrog ett utdrag ur si n årsberättelse i vetenskapsgrenen " Krigsfartygs konstruktion . Maskin- och elektroteknik . Teleteknik " för år
1980/81 med titeln " Lätta ytattackenheter- nuläge och utvecklingstendenser" .

111

Stockholm den 19 februari 1982

117

Per /nsulander
sekreterare
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Nr 2/1982. Ordinarie sammanträde i Stockholm den 16 februari 1982
(Utdrag ur protokoll)
l. Sammanträdet hölls i närvaro av 88 ledamöter samt särskilt inbjudna gäster från
riksdag , departement och massmedia.

2. Överlämnade ordföranden Sällskapets guldmedalj till hedersledamoten Stig
H :son-Ericson.
3. Hedersledamoten Per Rudberg höll i egenskap av chef för marinen ett anförande
med titeln " Marinen i fred och neutralitet. - Fyller vi folkrättens krav ?".
Stockholm den 31 mars 1982
Per lnsulander
sekreterare

Ändringar inom redaktionen
Den redaktionella ledningen för Tidskrift i sjöväsendet ändrades fr o m årsskiftet
1981182. Redaktören , korresponderande ledamoten Bertil Åh lund , lämnade sin befattning i och med att han sett nr 4/1981 gått i tryck.
I åtta år har han svarat för den redaktionella ledningen av tidskriften. Med säker
stilkänsla och höga krav på författarna har han granskat och bearbetat det många
gånger besvärliga råmaterialet och ur detta redigerat en trevlig tidskrift.
Kungl Örlogsmannasällskapet framför ett varmt tack till Bertil Åhlund för hans insatser .
Ny redaktör fr o m nr 1/1982 är ledamoten Bo Granath. Kungl Örlogsmannasällskapet önskar honom lycka till!

Nr 3/1982. Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 11 mars 1982
(Utdrag ur protokoll)
l. Valdes ledamoten Rolf Öhman till föredragande i vetenskapsgrenen "Underhållstj änst och förvaltning . Hälso- och sjukvård med navalmedicin " för år 1982-83.

2.

Anmälde sekreteraren följande:

- Sällskapet har som gåva från ledamoten Harry Engström fått emotta en bok på
ryska om den ryske amiralen och hydrografen Reineeke jämte översättning i koncept.
- Styrelsen har till ledare av Sällskapets presstjänst utsett ledamoten Cay Holmberg.
- Vid den supe som följde efter det ordinarie sammanträdet i februari insamlades kr
1.212:- genom herr Nils Arvid Arvidssons försorg såsom ett bidrag till den s k Gåsefjärdskommittens insamling till ett ubåtsjaktfartyg , vilket belopp redovisats insatt på
härför avsett konto i Svenska Handelsbanken.
3. Ledamoten Hans-Gösta Skoglund höll sitt inträdesanförande betitlat " Marin läkemedelsförsörjning förr och nu - en expose" .
4. ~orresponderande ledamoten Kurt Edman höll sitt inträdesanförande betitlat
"Budgetreformer i Sverige och deras tillämpning i försvaret- särskilt marinen - under senare tid".
Stockholm den 23 april 1982
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Per lnsulander
sekreterare

ERNST NYMANS HERREKIPERING
Etablerad 1890

Erbjuder allt i uniformer och
tillbehör för Kungl. Flottan
Nils Jonasson
Ronnebyg. 39 : 371 00 Karlskrona : Tfn 0455-102 98
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Ledamoten
NILS DELLGREN

Atgärder för att minska kostnåderna för
underhållet av marinens materiel
Årsberättelse inom vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och för valtning. Hälso- och
sjukvård med navalmedicin " för år 1981.

Hyr dig ett bankfack, så sover du lugnare.
~) skandinaviska Enskilda Banken
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Åtgärder för att minska kostnaderna för
underhållet av marinens materiel indelas
i denna redogörelse i dels åtgärder i samband med nyanskaffning av materiel,
dels åtgärder på redan anskaffad materiel.
Här redovisade åtgärder avser i första
hand sådana av betydelse som enligt för fattarens mening ännu ej erhå llit erforderlig förståelse eller i tillräcklig utsträckning beaktats inom svenska marinen och av industrin.
Åtgärder i samband med nyanskaffning avser i första hand sådan teknisk påverkan som successivt minskar felutfallet
på ny materiel och som resulterar i snabb
reparation av fel och rätt dimensionering
(minimering) från början av erforderliga
underhållsresurser, dvs en sådan bättre
underhållsberedning som tillförlitlighetstekniken nu medger. Åtgärder på redan anskaffad materiel innebär dels att
genom granskning av vårdåtgärder upptagna i materielvårdsföreskrift komma
fram till ett minsta tekniskt erforderliga
underhåll allteftersom erfarenheter från
materielen erhålls, dels minimering av
(kostnaderna för) övriga underhållsresurser.
Successiva påtagliga reduceringar av
underhållskostnaderna kommer att kunna göras med nya generationer av mate riel dels vid en mera systematisk tilllämpning av tillförlitlighetstekniken vid

anskaffning av all materiel , dels vid tilllämpning av anskaffning till lägsta livstidskostnad istället för till lägsta anskaffningskostnad allteftersom erfarenheter vinns från att ställa , specificera och
följa upp driftsäkerhetskrav. En nära
samverkan i dessa avseenden med industrin, dvs från leverantörer av marinens
materiel inklusive byggnadsvarven , är
därvid en nödvändig förutsättning.
För levererad materiel kan påtagliga
kostnadsbesparingar göras genom en
mera noggrann uppföljning än tidigare
av bl a ansatt förebyggande underhåll
(inkluderar tillståndskontroller). Allteftersom erfarenheter vinns bör successiv anpassning av underhållsföreskrifter
och övriga underhållsresurser ske mot ett
tekniskt minsta erforderliga materielunderhåll som är godtagbart med hänsyn
till mob. tider och materielberedskap i
övrigt.
Successiv kostnadsreducerande anpassning mot en minsta underhållsorganisation sker f n som en följd av pågående organisationsutredningar. Möjligheten att från Ör!B överföra ytterligare
underhållsuppgifter (verkställande underhåll) till nya lagorganisationer i flottans fartygsförband med reduceringar av
underhållsmedel och ökad tillgänglighet
som följd , studeras också. Därvid prövas
möjligheten att lägga över ansvaret för
allt underhåll (ledande underhåll) av rus-
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tade stridsfartyg på fartygsförbande n
med ytterligare medelbesparingar och på
sikt ytterligare ökad tillgänglighe t för
fartygsförband och fartyg som följd.
Övriga underhållsresurser anpassas till
minsta tekniskt erforderliga underh åll
allteftersom erfarenheter från underh ållet av ny materiel framkommer. En viktig resurs är därvid reservmateriel och
behovet av en samlad resurs, reservdelsenhet inom marin central förv altning , för bättre behovsberäkning och rationellare återförsörjning av reservmateriel. Behovet av informationssystem
för marinens reservmateriel anpassat till
övriga informationssystem för förnödenheter inom försvaret i övrigt studeras
även f n. Slutligen framhålls betydelsen
av att ge marinens underhållsavdelning
inom Försvarets materielverk erforderlig
personalkapacitet för den centrala styrningen av underhållet av marinens materiel med utgångspunkt bl a i erfarenheterna från armens och flygvapnets underh ållsavdelningar.

Inledning
I mitt inträdesanförande infört i Tidskrift
i Sjöväsendet nr 3, 1979 ingick följande
stycke:
" Om vi betraktar alla underhållsaktiviteter under ett materielobjekts tillkomst- och nyttjandefaser liksom fram tagning och tillämpning av handlingsregler av alla de slag för att förutse , planera , genomföra och följa upp dessa aktiviteter såväl i fred som krig , kan allt
sammanfattas under begreppet underhållsfunktionen. Vi kan på liknande sätt
ange 'Verkstads- och förrådsfunktionern a
som kan ses som stödfunktioner till underh ållsfunktionen " .
Den intresserade läsaren kan inhämta
mera fullständig information om innebörden av underhållsfunktionen i krig
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och fred i dels TKG 710001. Grundsyn
på materie/underhåll, krigsmakten (preliminär), dels TKG 710208. Fack
Materie/underhåll, marinen. Den senare
torde också kunn a anses vara preliminär ,
eftersom man ännu inte kunnat enas om
en gemensam "Fackbeskrivning" inom
försvarsmakten.
Föreliggande årsberättelse har emellertid indelats på teknisk grund för att
underlätta först åe lsen för orsakssammanhangen . Underhållsfunktionen och
åtgärder inom denna för att minska underhållskostnaderna har därvid kommit
att delas upp i åtgärd er riktade mot dels
nyanskaffning , de ls redan anskaffad materiel.
Omskrivna åtgärd er avses sålunda påverka materielen i samband med dess
tillblivelse (materielanskaffning för ca
700 mkr/år) och dess årliga kostnader för
materielunderhåll (ca 300 mkr/år).
Underhållskostnaderna utgörs därvid
av ca 200 mkr fr ån lednings- och förbandsverksamheten (Löpande underhåll , årliga översyner och tillsyner~ löner
för personal i service och kontrollgrupper m m) och ca 100 mkr från centralt
vidtaget materielunderhåll (generalöversyner, modifieringsarbeten , haverier).
Kostnaden för verkstadsfunktionen
(självfinansierande) inom marinen utgörs av en större del (ca 40 % eller ca 100
mkr) av underhållsmedlen (jämte löner
för verkstadspersonalen i central instans)
medan kostnaden för förrådsfunktionen
inom marinen uppgår till ca 70 mkr/år.

OPERATIV PRESTATION

SYsTEMEFFEKTIVITET

Bild l och 2 ger en uppfattning om en i
första hand teknisk indelning av materielunderhållsfunktionen . En operativ prestation uppnås inte enbart med ett mate-
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TEKNISK
PRESTATION

DRIFTSÄKERHET

PRESTANDA

TILLGÄNGLIGHET

Bild l. Teknisk prestation och driftsäkerhet.
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Bild 2. Driftsäkerhet och dess indelning.
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rielobjekts tekniska prestation ex vis verifierad vid leveransprov. Därutöver
krävs driftsäkerhet , och ett vanligt sätt
att indela denna framgår av bild 2.
Materielunderhåll är en konsekvens av
att fel inträffar på materiel genom att
den av olika skäl går sönder, förslits , försämras o dyl. När fel inträffar med viss
sannolikhet talar vi om FUNKTIONSSÄKERHET. Denna kan uttryckas i
medeltid mellan fel (MTBF - Mean Time Between Failure) eller felfrekvens
(=1/MTBF). Möjlighet finns att välja
från början mera känd materiel , robust
materiel och få en relativt låg felfrekvens
eller att följa nyutvecklad materiel och
riskera hög felfrekvens .
När fel inträffar uppstår frågan om UTIderhållsåtgärd - om UNDERHÅLLSMÄSSIGHET . Denna kan uttryckas i
medeltid för reparation (MTTR - Mean
Time To Repair). Underhållsmässigheten förbättras vid utformningg av materielen för snabb reparation varvid
reparationstiden förkortas ex vis genom
förbättrad åtkomlighet.
För genomförande av reparation och
andra underhållsåtgärder krävs underhållsresurser- som ryms inom begreppet
UNDERHÅLLSSÄKERHET- såsom
- organisation
- lokaler
- personal
- utbildning
- reservmateriel
- utrustning
- verktyg
- publikationer
Underhållssäkerheten kan uttryckas i
medelväntetid på underhållsresurser
(MLDT- Mean Logistic Down Time).
Ett mått på driftsäkerhet är tillgänglighet (A för Availability), som kan uttryckas som en funktion av funktions-
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säkerhet, underhållsmässighet, och underhållssäkerhet , A=f (Fsäk , Umäss ,
Usäk) , exempelvis
För en viss given tillgänglighet kan
alltså en relativt hög felfrekvens (lågt
MTBF-värde) motverkas av olika förutsättningar för en snabb reparation (lågt
MTTR-värde) och kort väntetid på underhållsresurser , ex vis god tillgång på
reservmateriel (lågt MLDT -värde) .
Sedan konstruktionen av det tekniska
systemet blivit låst kan tillgängligheten
påverkas endast genom ändringar i underhållssystemet , ex vis genom tillgången på och fördelningen av underhållsresurser och snabbheten att sätta in dessa
resurser.
Definitioner: (enligt Sveriges Mekanförbunds publikation 76008) .
Funktionssäkerhet är materielens förmåga att fungera på avsett vis vid givna
drift- och miljöförhållanden och förutsatt
att specificerat förebyggande underhåll
utförs.
Underhållsmässighet är materielens
förmåga att kunna underhållas förutsatt
att erforderliga underhållsresurser finns
tillgängliga.
Underhållssäkerhet är underhållsorganisationens förmåga att kunna ställa
till förfogande de resurser som erfordras
för underhållsåtgärd.

Åtgärder riktade mot
nyanskaffning. Tillförlitlighetsteknik.
Historik
Beskrivningen ovan av indelning och begrepp härrör ursprungligen från en teknik - främst förknippad med underhållsberedning vid nyanskaffning - som kom
att utvecklas efter andra världskriget
med början i USA. Av bild 3 framgår de
ursprungliga engelska begreppen . "Re-

hability Engineering" - eller tillförlitlighetsteknik som det till en början kom att
heta på svenska- tillkom omkring 1950 i
USA. Omkring 10 år senare avgränsades
Reliability Engineering till att omfatta
enbart funktionssäkerhet och myntades
begreppet Maintainability eller Maintainability Engineering som senare kom
att avgränsas till enbart underhållsmässighet. Det svenska begreppet tillförlitlighet är numera en sammanfattande benämning för driftsäkerhet och dess olika
delar och kan användas endast i allmän
betydelse.

ka utrustningar och apparater som
ingår i ett materielsystem, ex vis i
ett fartyg, till en början genom
jämförel"ser med erfarenheter från
likartad materiel,
att med kännedom om hur ingående
delar samverkar på olika sätt vid
nyttjandet, beräkna den siffermässiga tillgängligheten för hela
materielsystemet och dess olika
delfunktioner,
att närmare studera framträdande
svaga länkar och onödigt starka
länkar- som en följd bl a av den

FUNKTlONSSÄKERHET- RELIABlLITY
UNDERHÅLLSMÄSSlGHET- MAINTAINABILITY
UNDERHÅLLSSÄKERHET-SUPPORT

SUPPORTABILITY

Bild 3. Engelska driftsäkerhetsbegrepp.
Den nya tekniken kom att användas
för telemateriel i första hand inom flygplan-, robot- och rymdindustrier. Under
60-talet började denna tekn ik användas
för mekanisk materiel där kraven på tillförlitligheten var höga, i första hand
inom kärnkraftsindustrin och inom automobilindustrin. Under 70-talet har tekniken i växande utsträckning börjat användas även i anskaffningen av örlogsfartyg, främst i USA, bl a för Spruanceklassen (30 enheter med leverans
1975-82).

Tillförlitlighetens innebörd
Den reella innebörden av tillförlitlighetstekniken är i stort:
att med början i ett så tidigt skede av
anskaffningsprocessen som möjligt
och därefter successivt i ett par
steg med ökande grad av fördjupning siffermässigt bedöma och
förutse tillförlitligheten hos de oli-

siffermässiga beräkningen av tillgängligheten - och utföra sådana
ändringar att en jämnstark konstruktion av materielsystemet erhålls med lägre kostnader som
följd,
att studera felfrekvens och feltyper på
i materielsystemet ingående utrustningar och apparater (speciellt
på svaga länkar) och i samband
därmed påverka materielen så att
felutfallet minimeras och låga reparationstider uppnås,
att med utgångspunkt i bedömda felfrekvenser m m på i materielsystemets ingående delar beräkna behov av underhåll och behov av uTIderhållsresurser och därmed även
erhålla ett underlag med erforderlig noggrannhet för livstidskostnadsberäkning.
Grundläggande för tillämpningen av
tillförlitlighetstekniken är tillgång till fel-
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data på i ett materielsystem ingående typer av utrustningar/apparater. Om feldata saknas kan sådana beräknas för utrustning/apparat genom kännedom om kända feldata på ingående konstruktionselement ex vis olika typer av ventiler, rörkopplingar , kol var , cylindrar.
Med feldata avses i första hand uppgifter om felfrekvens för utrustning/
apparat eller ingående konstruktionselement och uppgifter om på dessa förekommande feltyper. Se bilderna 4 och 5
m ed exempel hämtade ur en am erikansk
handbok .
Marinens m aterieluppföljningssystem
avser härvid lämna felinformation om
ma rinens utrustningar/apparater från utnyttjande i marin miljö medan felinformation om konstruktionselement sålunda kan erhållas från handböcker för
elektronisk resp mekanisk materiel.
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FAILURE MODE

FREOUENCY OF
OCCURENCE IN PERCENT

GEAR BOXES

...J

u.

ofo

Så snart ett eller flera alternativa system eller deras delsystem med ingående
utrustningar och apparater identifierats
kan och bör· dessa bli föremål för beräkning av tillgänglighet, identifiering av
svaga och starka länkar m m för att komma fram till specificerad driftsäkerhet ,
en jämnstark konstruktion och erforderligt bättre underlag för bestämning av
livstidskostnaden.
Här beskrivna aktiviteter skall i princip utföras av leverantör med underleverantörer . Beställaren skall i sin tur ställa
krav på dessa i kontrakt och specifikation . Dessa krav skall sedan verifieras
genom bl a materieluppföljning.
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Bild 5. Exempel på fördelning av feltyp er.
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Målsättningar vid genomförande av
tillförlitlighetsteknisk underhållsberedning i samband med nyanskaffning
Mera övergripande och målinriktat underlättar tillförlitlighetstekniken eller är
denna en förutsättning bl a för
att kunna specificera , komma fram till
och verifiera krav på driftsäkerhet,
att åstadkomma en jämnstark kostnadseffektiv konstruktion av ett
materielsystem och dess delar,
att beräkna och komma fram till ett
materielsystems minsta livstidskostnader och jämförbara anbud
från olika anbudsgivare ,
att åstadkomma att ett materielsystem
sedan det tagits i bruk kommer att
störas i minsta möjliga utsträckning av oförutsedda fel och störningar , s k barnsjukdomar och att ,
från generation till generation,
successivt minska felutfallet,
att kunna beräkna och tidigare förutse
behovet av underhållsresurser med
ökade förutsättningar för att dessa
(ex vis underhållsdokumentation)
skall kunna levereras samtidigt
med leveransen av ett materielsystem.

Driftsäkerhetskrav
Driftsäkerhetskrav ställs idag av chefen
för marinen i samverkan med huvudavdelningen för marinmateriel inom Försvarets Materielverk (FMV-M) genom
bl a dess underhållsavdelning .
Dessa utgörs av främst krav på tillgängl-ighet med uppgifter om möjliga tider för genomförande av nödvändigt
förebyggande och avhjälpande underhåll. Vissa förutsättningar anges, ex vis
bedömda drifttider för livstid , för övningsår , för krigsmånad .
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Med rätt genomförd underhållsberedning kan och bör krav ställas på tillgängligheten inte blott för ett materielsystems olika övergripande funktioner
(funktionsmoder såsom minsvepning ,
torpedanfall , spaning, eskortering) utan
även för viktiga ingående delsystem .
Dessa bör i möjlig och lämplig omfattning tas in i specifikation och kontrakt
och specificeras med garanti ex vis vad
avser MTBF och MTTR. Detta sker idag
för viss elektronikmateriel och bör vidgas att ske jämväl för vissa viktiga delsystem med ingående mekanisk materiel i
ex vis fartyg. Möjlighet att vid behov
åstadkomma högre tillgänglighet och/
eller lägre resulterande underhållskostnader bör bli föremål för bonus för leverantören genom särskilda kontraktsklausuler av "incentive"-typ.
Tillgänglighetsberäkning går till så,
som antytts tidigare , att efter det att feldata av typen MTBF åsatts utrustningar/
apparater dessa insätts ex vis för en ubåt
i ett 100-tal materielblock. Med kännedom om hur dessa griper in i ubåtens
olika övergripande funktionsmoder , ex
vis torpedanfall, minutläggning och spaning beräknas tillgängligheten i form av
sannolikheten för att kunna genomföra
ett eller en serie av uppdrag. Hänsyn tas
härvid till övriga ställda driftsäkerhetskrav såsom att inträffade behov av underhåll utförs på föreskrivna underhållsnivåer och under tider tillgängliga
för materielunderhåll.
Genom att tillgängligheten hos ett materielsystem i olika funktionsmetoder
kan siffermässigt beräknas , kan också
siffermässiga krav ställas på denna i specifikation och kontrakt . Om i materielsystemet ingående utrustningar/apparater följs upp under lämplig (garanti-)period i materieluppföljningssystemet
MARIS kan tillgängligheten (MTBF) på

dessa verifieras. Vidare kan då det verkliga felutfallet på utrustningar/apparater
användas för beräkning och verifikation
av tillgängligheten på materielsystemets
olika funktionsmoder.
Detta förfarande med siffermässig beräkning av tillgängligheten för hela materielsystem med krav på att framta (prediktera) MTBF - m fl värden på ingående materiel och att sedan under driftfasen verifi"!ra dessa är en grundläggande
del av driftsäkerhetstekniken. Ett väl
fungerande materieluppföljningssystem
för bl a detta ändamål är därvid en nödvändighet.

framtagning av feldata m m för ingående
utrustningar/apparater har vid dessa
första tillämpningar tagit längre tid än
förutsett varvid resultaten förelegat först
i samband med leverans av fartygsmaterielen med ringa påverkan som följd.
Förutsättningar finns emellertid nu att
betydligt tidigare än hittills utföra tillgänglighetsberäkningar , påverka framträdande svaga och starka länkar m m
för nya materielsystem ex vis ubåtar typ
A 17, minsvepare, ersättning för tungt
rörligt kustartilleri för att åstadkomma
att de får en mera jämnstark konstruktion med lågt felutfall och därmed låga
underhållskostnader redan vid leverans.

Jämnstark kostnadseffektiv
konstruktion

Minsta livstidskostnad

Vid tillgänglighetsberäkning framträder
svaga länkar- och starka länkar - antingen det gäller enkel jämförelse mellan
uppgifter om MTBF på ingående utrustningar/apparater eller deras betydelse för tillgängligheten av hela (eller olika
funktionsmoder av) materielsystemet.
En kedja är inte starkare än den svagaste länken varför det gäller att identifiera
denna och vidta åtgärd antingen genom
dubblering av länken (införa s k redundans) eller att förstärka den. I det senare
fallet bör " felmodsanalys" (analys av
förekommande feltyper) resultera i byte
till annan apparat, modifiering av apparat genom utbyte av del med hög felfrekvens till sådan med lägre felfrekvens ,
byte av material osv.
Även identifierade onödigt starka länkar kan behöva bytas ut om billigare alternativ (apparat) med tillräcklig (godtagbar) felfrekvens finns att tillgripa .
Tillgänglighetsberäkning för klarläggande av svaga och starka länkar m m
har utförts för patrullbåt typ Hugin och
ubåt typ Näcken. Modeller har framtagits och modifierats i steg. Arbetet med

Behovet av att utgå ifrån en minsta livstidskostnad vid anskaffning av ny materiel inses allt mer. Utgår man istället,
som hittintills , ifrån anskaffningskostnaden kan- om ett objekts anskaffningskostnad ensidigt pressas vid medelsknapphet eller av en angelägen leverantör- följden bli att man tvingas dras med
en alltför stor underhållskostnad genom
åren. Detta blir speciellt ogynnsamt för
materiel med lång livstid , t ex för örlogsfartyg.
Bild 6 visar förhållandet vid val av två
alternativa anbud. Härav framgår att avvägning sker i första hand mellan anskaffningskostnaden och kostnaden för
drift och underhåll under antagen livstid.
A v dessa bedömda kostnadsandelar är
underhållskostnaden den mest svårbestämda .
Här ovan beskriven tillförlitlighetsteknik med krav på prediktering av felutfall
på apparat m m ger som resultat möjlighet att med erforderlig noggrannhet beräkna kostnaderna för såväl förebyggande som avhjälpande underhåll under
materielens livstid samt kostnaderna för
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underhållsresurser härför - och därmed
livstidskostnaden, Life Cycle Cost
(LCC).
Inom huvudavde lningen för marinmateriel används tillförlitlighetstekniken
till vissa delar i samverkan med vapenoch elektronikindustrier. I samband härmed bestäms även LCC med erforderlig
noggrannhet för större materielsystem _
För fartygsmaterielen har ett samarbete
med byggnadsvarven för tillämpning av
tillförlitlighetstekniken påbörjats. Livstidskostnadsberäkning vid fartygsanskaffning bedöms behöva utföras med
större noggrannhet än hittills .
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Omedelbart efter leverans uppträder
normalt ett antal oförutsedda fel , s k
"barnsjukdomar", som successivt modifieras bort till relativt stora kostnader.
En del av idag förekommande " oförutsebara" barnsjukdomar är dock möjliga att
förutse i en mera systematisk, tillförlitlighetsteknisk underhållsberedning. Kan alla förutsebara fel genom en sådan underhållsberedning identifieras under projekt- och konstruktionsfaserna kommer
åtgärder samtidigt att kunna vidtas för
att minimera felutfallet. Detta innebär
dels att felutfallet under "bästperioden "
kan minska från generation till generation , dels att oförutsebara barnsjuk-
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Erfarenheten visar att här redovisad tillförlitlighetsteknisk underhållsberedning
ger, rätt utförd, stor överensstämmelse
mellan specificerad och verifierad driftsäkerhet, mellan förutsebart och verkligt
fel utfall.
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Bild 7 visar en förenklad kurva, s k
"badkars kurva", över felutfall (felfrekvens) på ett materie lobjekt under dess
livstid uppdelat på de tre tidsfaserna begynnelseperiod , bästperiod och slutperiod .
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domar under " bebynnelseperioden" kan
minimeras och dyra modifieringskostnader undvikas (bild 8). Kan fe lutfallet
genom noggrannare underhållsberedning förutses under ett tidigare skede av
anskaffningsprocessen blir sålunda ändringskostnaden lägre. I stort anses att ett
fe l som kan förutses och ändras under
projektskedet för l krona kostar under
konstruktionsskedet 10 kronor och under tillverkningsskedet l 000 kro nor att
ändra. Därtill kommer värdet av bortfall
av dyrbar övningstid i fred , innan modifiering kunnat utföras , och lägre tillgänglighet på ny materiel i krig. Merkostnaderna för en tillförlitlighetsteknisk
underhållsberedning anses normalt utgöra en mindre del av de ökade kostnader för modifiering och materielunderhåll m m som blir följden utan sådan beredning.
Strävan bör vara att specificerade
driftsäkerhetskrav , ex vis på MTBF
(felutfallet) på stridsviktig materiel (viktiga delsystem) bör garanteras av leverantör och verifieras genom materiel uppföljning. Periodvis bör varje inträffat fel
granskas av beställaren och leverantören
i samverkan och återstående fel vid garantiperiodens slut bli föremål för modifiering på leverantörens bekostnad. Leverantören kan därvid ha viss frihet att
välja fel som skall modifieras bort för att
garanterad tillgänglighet skall inneh ållas.

Med utgångspunkt i av chefen för marinen fastställda taktisk-teknisk målsättning och i projekt identifierade utrustningar/apparater sammanställs
- (A) materieluppgifter (benämning,
beteckning , antal, pris m m) ,

- (B)
m m) ,

driftuppgifter

(drifttider/år

funktionss äkerhetsuppgifter
- (C)
(MTBF m m·) ,
Av dessa bestäms (D) underh ållsintervalL
Med ledning av (E) underhållsm ässighetsuppgifter (MTTR m m) och (F) underhållssäkerhetsuppgifter (underhållsorganisation , lokaler , personal, utbildning , reservmateriel m m) bestäms underhållsresursbehovet. Med hänsyn tagen till befintlig organisation , lokaler etc
(arvet) bestäms behovet av komplettering av underhållsresurser.
Här kommenteras endast reservm ateriel och underhållsdokumentation. Reservmateriel (redovisning av reservmateriel), underhållsdokumentation avseende befintliga underhållsföreskrifter
inom marinen och vissa övriga resurser
kommenteras även under avsnittet " Åtgärder riktade mot redan anskaffad materiel' '.

Reservmateriel
Reservmateriel är en viktig underh ållsresurs . I huvudsak kan denna indelas i
utbytesenheter, specialreservdelar, stan dardreservdelar och reservmaterieL
Utbytesenheter anskaffas i erforderligt
antal i samband med anskaffning och tillverkning av huvudmaterielen . De repareras med övriga typer av reservmateriel.
Det är angeläget att så stor del av livstidsbehovet (fredsbehov och behov under avspärrning och krig) av specialreservdelar också anskaffas i största möjliga utsträckning i samband med tillverkningen av huvudmaterielen för att
nedbringa kostnaderna. Specialreservdelar som måste återanskaffas senare
kan komma att betinga ett flera gånger
högre pris .
En noggrann underhållsberedning
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medför mindre risk för överraskningar
av typen barnsjukdomar , mindre risk för
oförutsett högt felutfall (och därmed
oförutsett behov av reservmateriel) med
möjlighet att minimera reservdelskostnaderna.
Behovet av reservmateriel bör beräknas med hänsyn till bedömt (predikterat) felutfall på materielen, fördelning i
underhållsorganisation och med utgångspunkt i kraven på tillhörande materielsystems tillgänglighet . För att komma
fram tilllägsta reservmaterielsystems och
därmed lägsta reservdelskostnader är
ofta beräkning med datorstöd för dyrare
reservmateriel (främst utbytesenheter)
nödvändig och lönsam .
Metoder för beräkning av reservmateriel finns i Handbok för beräkning
av Reservmateriel i Marinen (HARM),
utgiven av FMV-M . Principredogörelse
för dessa metoder har tidigare lämnats i
årsberättelse av ledamoten Werner införd i Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 1976.

nehåll av uppgifter om vårdintervall och
vårdågärder.
Av betydelse är även hur vårdåtgärderna struktureras i materielvårdsföreskrift. Dessa bör ex vis uppdelas i dels
tillståndskontrollåtgärder dels åtgärder
utan föregående tillståndskontrolL Vid
bestämning av vårdåtgärder bör så
många som det är tekniskt möjligt utformas som kontrollåtgärder. Detta innebär att i så många fall som möjligt en
kontroll av tillståndet skall föregå beslut
om (reparativt) ingrepp skall behövas
göras eller e j .
Tidigare beskriven tillförlitlighetsteknik med tillhörande felmodanalys ger under projekt- och konstruktionsfaserna
successivt ökad kännedom om nödvändigt felutfall och därav resulterande behov av vårdåtgärder. Med denna inriktning bör materielen även tidigt påverkas
för ett ökat utnyttjande av tekniskt tillgängliga metoder för tillståndskontroll
ex vis vibrationsanalys och användning
av fiberoptik.

Underhållsdokumentation

Från 40-talets "flygtorpeder"
till dagens avancerade robotsystem.
l vårt land insåg man tidigt värdet av robotar i försvaret.

Redan i mitten på 40-talet fick Saab i uppdrag utveckla
ett antal prototyper till en "flygtorped': Föregångare till
Robot 15 är kust- och sjöroboten 08 och attackrobotarna
05A och 04E - huvudbeväpning för Viggen.
Saab Bofors Missile Corporation (SBMC) har Marinens
uppdrag att leverera Robotsystem 15, vilket idag utvecklas inom svensk försvarsindustri med Saab-Scania som
huvudleverantör.
Roboten,en avancerad"sea skimmer" om ca 600 kg med
en längd av 4,35 m, blir en av hörnstenarna inom svenskt
sjöförsvar från mitten på 80-talet.

Saab-Scania tillverkar och marknadsför:

Scania lastbilar, bussar och dieselmotorer. Saab personbilar. Saab flygplan, robotvapen
och elektronik. NAF ventiler och instrument. Parca Norrahammar värmeprodukter.

För planering, ledning och genomförande av materieluderhåll krävs olika typer
av dokumentation:
- beskrivningsdokumentation
- redovisningsdokumentation
- underhållsdokumentation
För genomförande av materielunderhåll krävs insikt om berörd materiels
funktion och konstruktion (beskrivningsdokumentation) samt hur den är nedbruten i sina delar (redovisningsdokumentation) t ex för identifiering av utbytesenheter och reservdelar.
För genomförande av en effektiv materielvård tilllägsta kostnad krävs underhållsdokumentation och främst materielvårdsföreskrifter som bör vara väl
genomarbetade såväl till struktur som in-

Åtgärder riktade mot redan
anskaffad materiel
Åtgärder för att minska kostnaderna för
materielunderhåll riktade mot redan anskaffad materiel indelas här i:
åtgärder för att komma fram till ett
minsta tekniskt erforderliga materielunderhåll,
åtgärder för att komma fram till minsta erforderliga resurser för materielunderhåll (anpassade till minsta tekniskt erforderliga materielunderhåll).
åtgärder främst i fredsverksamheten
innebärande avvägning mellan resurser
för materielunderhåll och annan verksamhet.
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Minsta tekniskt erforderliga
materielunderhåll
Avgörande för behovet av materielunderhåll är från början ansatta förebyggande materielvårdsåtgärder upptagna i
materielvårdsföreskrift (hittills har sådan
ej alltid framtagits!). Idag har från början ansatta (av försiktighetsskäl ofta alltför omfattande) vårdåtgärder i materiel vårdsföreskrift för redan levererad materiel i de flesta fall dålig överensstämmelse med minsta erforderliga materielunderhåll.
Under 1970-talet har överarbetning av
ett begränsat antal vårdföreskrifter utförts som resulterat i omfattande ändringar av tidigare ansatta vårdåtgärder
med påtagliga kostnadsreduceringar av
vården som följd. Överarbetning av materielvårdsföreskrifter för en större del
av befintlig materiel har påbörjats inom
marinen.
I samband med överarbetningar studeras inträffade och dokumenterade fel
varvid i förekommande fall även nya
vårdåtgärder tillförs . I vissa fall kan UTIderhållsmodifiering
(modifiering
av
objekt med för högt felutfall, bortmodifiering av viss feltyp) tillgripas. Tillståndskontroll införs i största möjliga
omfattning för att undvika arbetskrävande ingrepp av typen uppöppning av materiel för att konstatera att ingreppet inte
varit befogat.
På förrådsställd materiel bör ett minimum av vårdåtgärder vidtas, dvs endast
nödvändiga åtgärder för att förhindra
materielförstöring och för att tillförsäkra
(kmma konstatera) att godtagbar tid för
driftsättning till operativ drift och erforderlig tillgänglighet i ett initialt nyttjandeskede kan uppnås. Detta innebär
t ex att vården i huvudsak begränsas till
funktionskontroller och vissa
till-
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ståndskontroller. Vid ingrepp som en
följd av utebliven funktion (eller konstaterat ej godtagbart tillstånd) utförs ej in trimning o dyl, som ändå måste utföras
vid driftsättning .
I arbetet med minimering av vårdåtgärder ingår förlängning av vårdintervalL Metoder har utarbetats för stegvis förlängning till maximala vårdintervall utan risk för materielförstöring.
Vid överarbetningen av vårdföreskrifter är det i första hand av betydelse att
erfarenheter från underhållet av berörd
materiel beaktas, främst genom samtal
med och mellan personal med direkt erfarenhet från detta underhåll. Genomgång av en materielvårdsföreskrift-efter
visst förberede lsearbete - med närvaro
av personal från central nivå (ansvarig
handläggare vid byrå), regional nivå
(kontrollanter från ex vis två Ör!B eller
två Kaf) och lokal nivå (teknisk förbandspersonal) har av denna personal
samtidigt upplevts som ett erfarenhetsutbyte med högt utbildningsvärde. Dessa
samtal blir därvid även av stort värde
dels som direkt erfarenhetskommunikation mellan olika myndigheter, dels som
ensning av underhållsinstanser på berörd
materiel mellan olika myndigheter.
Sedan erfarenheterna på ovan nämnt sätt
tagits till vara och berörda materielvårdsföreskrifter upprättats, skall överarbetade vårdåtgärder verkligen utföras. En
materielvårdsföreskrift skall sålunda ses
som en föreskrift och ej som en rekommendation, som f n ofta är fallet, dvs att
antingen viss angiven tillståndskontroll
eller viss angiven åtgärd utan föregående
tillståndskontroll skall utföras . Om avvikelse bedöms lämplig skall sådan bli
föremål för förslag till ändring som insänds till FMV-M och eventuellt komma
att resultera i att ändringsblad till materielvårdsföreskrift utsänds.

Det är därvid också viktigt att det i
materielvårdsföreskrift klart framgår vad
som är föreskrivet dvs att föreskriven
vårdåtgärd inte hopblandas med metodbeskrivning av hur vårdåtgärder skall utföras o dyl.
För att komma fram till minsta tekniskt erforderliga materielunderhåll
krävs vidare vissa modifieringsåtgärder,
t ex för bortmodifiering av alltför underhållskrävande fel.

Åtgärder för att komma fram till
minsta erforderliga resurser för
materielunderhåll
Organisation
Kostnadsreducerande åtgärder för att
minska underhållsorganisationen, när
bl a behoven av verkstadskapacitet
minskar, genom sammanslagning av
ledningsorganisationer för underhåll
(inom ex vis Ör!B V och GbK till MKV)
är relativt lätta att inse .
Inte lika lätt att inse är möjligheterna
att minska underhållsorganisationen genom att övergå från ett tvåstegsförfarande vid beställning m m av underhåll vid
verkstad till direktbeställning . F n beställer kustflottans förband och fartyg arbeten vid Ör!B(/T) som ex vis på nytt
måste sätta sig in i föreliggande underhållsbehov och sedan i sin tur utforma erhållen materielunderhållsbegäran på nytt
till en beställning till verkstaden.
Om förband och fartyg själva planerar, beställer direkt av ÖrlB/V (mots v)
eller civil verkstad, följer upp och kontrollerar samtliga förekommande underhållsarbeten (mellan generalöversyner)
innebär detta successivt ökad insikt på
förbanden med ökad materiell tillgänglighet som följd. Borttagande av ett mellanled i kedjan av beställning, uppföljning och efterkontroll innebär reducerade underhållskostnader. Ökad likhet

med krigsorganisationen uppnås.
Möjligheterna att överföra tekniska
förvaltningars nuvarande ansvar för underhållet av ·stridsfartyg till fartygsför- ·
banden betingas bl a av ändrade förutsättningar genom
- den nya lätta flottans struktur ,
- ökad rustningsgrad,
- tillkomsten av lag och utökning av
den andel av (det verkställande) underhållet som utförs på fartygsförbanden .
Ändrad organisation av nämnda typ
studeras f n i särskild utredning.
Vid organisationsutredningar behandlas oftast regionala organisationsändringar separat från centrala. Pågående utredningar talar för tillkomsten även för marinen av en central enhet för samlad återanskaffning av reservmaterieL Resurser
för delegerad, regional återanskaffning
av skeppsteknisk materiel behöver därvid överföras (återföras) till en central
enhet. Motsvarande resonemang kan
föras vid effektiviseringen av underhållsverksamheten vid regionala och lokala
nivåer genom förbättrad underhållsdokumentation för vilket ändamål en
central dokumentationsenhet bör organiseras , som kommer att resultera i att resursbehoven på regional nivå minskar
osv .

Materielvårdsföreskrifter
Det är angeläget att materielvårdsföreskrifter framtas och utformas på föreskrivet sätt, att dessa, sedan tillräckliga
erfarenheter från berörd materiel föreligger , snarast ges ett innehåll som resulterar i ett minsta tekniska erforderliga
materielunderhålL Att detta därefter
vidmakthålles genom ändrings- och rättelseverksamhet allteftersom ytterligare
erfarenheter vinns.
Utförd överarbetning av materielvårdsföreskrift för fartyg till en ambi-
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tiansnivå som skulle kunna benämnas
godtagbar underhållsstandard tyder på
att det förebyggande underhållet ex vis
för skeppsteknisk materiel har kunnat
minskas med ca 20 %. Detta innebär en
minskning av det totala (förebyggande
och avhjälpande) underhållet med ca lO
%.
Det förebyggande underhållet kan på
sikt ytterligare minskas om sådana regler
införs vid underhållsberedningen att
förutsebara fel , som ej påverkar överordnad viktig funktion, ej medför säkerhetsrisk för personal eller risk för sekundärhaveri på materiel, regelmässigt får
gå till haveri och åtgärdas som avhjälpande underhåll.
En överarbetning på ovan nämnda sätt
av materielvårdsföreskrifter (inklusive
viss framtagning av föreskrifter där sådana saknas) för all marinens materiel bedöms ha en besparingspotential på ca 25
mkr/år. Med nuvarande organisation av
denna verksamhet, spridd på berörda byråer och sektioner med varierande förståelse och engagemang, bedöms planerad överarbetning för "all materiel" endast komma att ge en fjärdedel av nämnda besparingspotentiaL
Om däremot detta arbete ges tillräcklig prioritet och anförtros åt en särskild
enhet för underhållsdokumentation som
bör organiseras härför inom FMV-M bedöms tre fjärdedelar av nämnda besparingspotential vara rimlig att uppnå inom
en 10-årsperiod .
Invändningen att neddragningar av
materielvården ändå skett (av medelsbrist) måste bemötas med att dessa skett
utan•erforderliga tekniska överväganden
och kommer att resultera i ökat avhjälpande underhåll och i vissa fall t o m i
materielförstöring .
Förebilder för särskild central enhet
för underhållsdokumentation av detta
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slag finns bl a inom de franska och brittiska marinerna.

Reservmateriel
Reservmateriel är en underhållsresurs av
förstahandsbetydelse .
Reservmateriel
förstagångsanskaffas i samband med anskaffning av huvudmaterielen av berörda
sak byråer. Behovsberäkning för materielens livstid i erforderlig utsträckning med
datorstöd bör ske med större noggrannhet än vad som hittills varit normalt och
för att minimera kostnaderna för reservmateriel. Avsatta medel för anskaffning
av behovsberäknad mängd reservmateriel bör inte längre utnyttjas som buffert
att användas för att täcka fördyringar av
huvudmaterielen.
Återanskaffning av vapenteknisk reservmateriel utförs idag av FMV-M, medan återanskaffning av skeppsteknisk reservmateriel delegerats till regional nivå.
Organisation av en särskild reservdelsenhet för marinen för en mera rationell reservmaterielförsörjning i likhet
med vad som finns organiserat för flyget
och armen är angeläget i kostnadsreducerande syfte .
För en rationell reservmaterielverksamhet krävs därjämte ett informationssystem inte endast för behovs- och tillgångsredovisning utan även för erforderliga försörjningsfunktioner. Av försvarets totalt ca l 000 000 förnödenheter
(för marinen ca 240 000) är ca 90 % att
betrakta som reservmaterieL F n föreligger beslut att våren 1982 överföra marinens förnödenheter, som samtliga redovisas i System/M-75 , till det försvarsgemensamma systemet för utrustningsförnödenheter , TOR .
Avgörande för beslutet (1978) att
överföra marinens reservmateriel till redovisningssystem för utrustningsförnödenheter, TOR, istället för att avskilja

reservmaterielen och överföra den till
det försvarsgemensamma (ursprungligen
flygets) reservdelssystem , Rd/FG , var inte i första hand en kostnadsfråga . Det
var istället svårigheten att acceptera nödvändigheten av att ersätta ett för marinen relativt väl fungerande redovisningssystem, System/M-75, för all materiel,
med två nya försvarsgemensamma system, TOR och Rd/FG , för utrustningsförnödenheter resp reservmaterieL Sedan marinens materiel överförts till TOR
skall senare på nytt prövas lämpligheten
av att överföra reservmaterielen till Rd/
FG .
F n framträder behov av kostnadskrävande anpassningar som en följd av
att marinen kommer att ha reservmateriel i ett annat redovisnings- och försörjningssystem än övriga försvarsgrenar.
Sedan vidare beslut nu föreligger om
ökad integrerad organisation inom FMV
syns det vara nödvändigt att snarast - efter att marinens materiel överförts till
TOR- avskilja marinens reservmateriel
och överföra denna materiel till det försvarsgemensamma
reservdelssystemet
Rd/FG inte minst för att ge marinen tillgång till de mera utvecklade försörjningsrutiner som Rd/FG innehåller .

Personal
Ett effektivt och kostnadsminimerat materielunderhåll kräver att erforderlig personal med erforderlig utbildning står till
förfogande .
Här skall endast kommenteras behovet av en konsekvent och balanserad
utbildning i sådana ämnen som ingår i
olika utbildningsvägar och kurser vid
bl a KÖS, BÖS, KSS, MHS och som kan
inordnas under funktionen materielunderhåll. Dessa har ej getts ett inbördes
förhållande tids- och innehållsmässigt.

Vissa mindre ämnen ges alltför stor plats
på schemat ofta därför att kunnig föreläsarekaske funnits att tillgå. Andra ämnen ges ett åproportionerligt litet intresse t ex ämnen med information om den
övergripande underhållsorganisationen
med fördelning av underhållskostnaderna inom marinen, rationaliseringsmöjligheter samt underhållsberedning av ny
materiel.
Det syns angeläget att en särskild utredning utförs av marinstaben i nära
samverkan med FMV-M underhållsavdelning där samtliga utbildningsavsnitt
som kan inordnas under funktionen materielunderhåll granskas och avstäms till
såväl omfattning som innehåll för samtliga utbildningsvägar och kurser. Lämpliga föreläsare bör anvisas bl a av central
myndighet.

Avvägning mellan materielunderhåll
och annan verksamhet
Materielunderhåll är en verksamhet som
griper in i nästan all verksamhet där materiel anskaffas eller nyttjas. Inpassning i
anskaffningsverksamhet och hänsynstagande till denna har berörts.
Vid nyttjande av materiel är materielunderhållet något nödvändigt ont för att
komma till rätta med de fel och den förslitning som inte helt kan undvikas ens
på ny materiel vid anskaffning av denna
till rimliga kostnader.
Materielunderhåll kräver sin tid och,
som en följd härav , en del av t ex en fartygsbesättnings totala verksamhetstid.
Tidigare utredningar (bl a VU 60) avseende utbildningsverksamheten vid
marinen har sålunda ansatt 20 % av arbetstiden för den del av en fartygsbesättning som sysslar med materielunderhåll.
Det syns angeläget att erforderlig tid
(och man tid) för materielunderhåll anges
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för ex vis ett fartyg i kustflottan och inplaneras under stillaliggande underhållsveckor , underhållsdagar och under översyner och att direktiv härom intas i kustflottans order och övrig schemalagd
verksamhet. Detta bör följas genom inrapportering av nedlagd mantid. Övergripande bör chefen för marinen ange
hur stor del av verksamhetstiden som
skall ägnas åt materielunderh ålL Årligen

bör direktkontakt tas mellan C Ör!B och
CKF för att gå igenom eventuell a behov
av tillfälliga ändringar med hänsyn till
materielens tillstånd som bör bättre klarläggas än tidigare genom en mera systematisk inspektionsverksa mheL Förslag
till sådan har utvecklats av marinens underhållsavdelning inom Försvarets materielverk men ännu ej fått sin tillämpning.
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Folklore till sjöss
Det är en dyster höstdag. Dimman ligger
tät och otäck utanför Pater Noster på
Bohuskusten. Skepparn på fraktskutan
kastar då och då ett öga på kompassen,
men den mesta uppmärksamheten måste
han rikta föröv e r, han anstränger sig för
att kunna se åtminstone några meter
framåt genom de svepande dimslöjorna.
Han är trött och sliten, han har stått till
rors alltför länge ... Plötsligt tycker han
sig höra att någo n viskar i hans öra, bestämt och befallande: "G ira babord! "
Utan att tveka lägger skepparn över rodret till dikt babord, och strax får han se
något som gör honom stel av spänning
och skräck: skuggan av ett stort mötande
skepp glider förbi om styrbord. Det hade
blivit en fruktansvärd sammanstötning
om han inte hade lytt den varnande rösten.
Skepparn blev knappast förvånad. Det
var "Varnarn" som hade gripit in och
räddat honom , den osynlige hjälparen
som de gam la hade talat så mycket om
och som han också själv hade en del erfarenheter av sen tidigare.
Liknande upplevelser talas det om
även bland andra yrkesmän med arbe ten
som kräver ansvar och uppmärksamhet.
Välbekanta är t ex historierna om hur
kolarn väcks upp av skogsfrun när milan
börjar brinna på natten .
En psykolog skulle söka helt andra
förkl'!ringar till såna fenomen ; men för
den som har växt upp med den gamla tidens folktro finns det en rik arsenal av
supranormala tolkningar att ta till. I regel följer man då den gängse lokala traditionen. Skepparn från Tjörn ansåg sig
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därför ha fått hjälp av Varnarn , kolarna
uppe i Bergslagen av skogsfrun , som han
kallade "Rånda n" eller "Rå-Hanna" eller vilken den vanliga benämningen nu
var just på den plats där historien berättades .
Det är få yrkesutövare som har haft ,
och delvis ännu har , så fasta traditioner
som sjömän, fiskare och andra som har
med sjön att göra.
Detta gäller både trosföreställningar ,
muntlig diktning och en mä ngd alldeles
speciella sedvänjor. En viss del av denna
folklore, eller sealore som vi kan kalla
den eftersom den är knuten till havet ,
har främst en underhållande funktion.
Men mycket ha r också en koppling direkt till yrkesutövningen. Här är det de
magiska föreställningarna som kommer i
allra främsta rummet.
Tills långt fram i vår egen tid har tron
på en tillvaro som i hög grad är magis kt
lagbunden vari t levande till sjöss , det vet
vi genom insamlat material. En dylik tro
kräver så gott som ständig försiktighet.
Man vill till varje pris undvika att bryta
mot de normer som man har uppfostrats
med. Det berättas att när en Bohusfiskare förr i tiden begav sig ut på havet , så
fick hans gumma den dagen inte utföra
fler sysslor hemma än vad som var allra
nödvändigast. Framför allt fick hon inte
städa, för det kunde medföra svår
olycka. Då kunde hon förstöra fiskelyckan för mannen under hela den tid han var
ute. Ja , än värre sa ker kunde hända: hon
kanske sopade ut sin make så att han
aldrig mer återvände.

Ombord på båtarna hade männen
mängder med regler som måste fö ljas
trots att de inte alls var särskilt rationella. I Bohuslän betydde det otur att gira
motsols när man löpte ut. Därför seglade
man alltid ut genom en och samma farled, äve n om det fan ns andra att välja på .
En annan regel var att om man hade
glömt något så fick man absolut inte gå
tillbaka till hamn och hämta det. En sån
färd kallade man för en "vänneresa"
(vändresa) och den var inte bra.
Bland det värsta man kunde göra var
att ta en präst ombord. Till sjöss nämnde
man inte ens ordet präst utan använde
täckbenämningar , såsom "svartrocken"
eller " nummer elva", det sista med tanke
på prästkragen som man med lite fantasi
kan föreställa sig som två vita ettor mot
svart botten. Inte heller var det bra att ta
ombord eller tala om fruntimmer. Det
rådde också förbud mot att vissla ombord: det tycks ha varit en allmän tro att
man i så fall visslade på storm eller t o m
på den stygge själv. Under vissa arbetsmoment var det bäst att hålla sig helt och
hållet tyst. Särskilt gällde detta när redskapen togs upp ur sjön. Den som bröt
tystnaden, t ex med ett skratt , kunde
äventyra hela fångsten. Det vanliga var
att linorna gick sönder.
Det fanns många såna tabun som det
var nödvändigt att respektera. Exempelvis var det farligt att börja en resa på
en fredag , för att nu inte tala om julafton. Vissa maträtter , såsom pudding ,
skulle man undvika att ta med om man
ville ha lyckan kvar. Det var riskabelt att
ha något som var tillverkat av rönn på
båten; man måste se upp så att man inte
medförde något föremål som hade tillhört någon som omkommit på havet osv.
Det fanns också vissa tydor (omina)
som troddes ge besked om huruvida man
skulle ha framgång i det man företog sig,

eller som i övrigt kunde informera om
framtidens händelser. När man gick ner
till bryggan för att börj a fiskefärden var
det t ex vik'tigt att lägga märke till vem
eller vilka man mötte. Det var inte bra
att möta kvinnor. " Det var en , det är inte mer än ett par tre år sen, han skulle ut
å fe ska e mora å han träffa tre kä ringar'
sa han, å han vände å geck hem igen . Jag tänkte , de e meningslöst. .. "
(Kungsviken, Orust)
Mycket ofta finns denna föreställning i
en annan variant: det är inte farligt att
möta vilka kvinnor som helst utan bara
vissa, som har gjort sig kända för att vara
"oturs kärringar". Dessa kvinnor behövde inte alls ha fått uppmärksamheten
riktad mot sig genom sitt leverne eller si n
personlighet. Deras rykte vilade helt på
gjorda erfarenheter: " Än har ingen mött
Alida å fått n6n fesk ... " Här är det alltså frågan om ett slags vardagligt empiriskt resonemang. Det räckte med att
man några gånger har mött en och samma kvinna och sen haft otur med fisket.
Man kan föreställa sig att det inte kan ha
varit särskilt roligt att bli utpekad på ett
sånt sätt. Men det sägs att en del av "oturstanterna" tidigt på morgonen då karlarna skulle gå ut stod och väntade i hamnen bara för att få se dem traska hem
igen .
Men det gavs också möjligheter att genom positiva åtgärder skaffa sig god tur.
En äldre fiskare berättade härom året,
att han i sin ungdom hade varit ute med
en skeppare som hade kvar den gamla
tron. När lång tid gått och man inte fick
någon fisk , så sa skepparn som förklaring : " Det har kommit troll i båten. Vi
får elda mot troll. " Och så antändes en
liten eld på fördäck som förväntades ta
bort de onda makternas inflytande.
Vanligare var dock vissa metoder att
redan i förväg skaffa sig god tur. När bå-
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ten byggdes lade man ett eller flera kopparmynt under stormasten. En båtbyggare från Orust uppgav vid en intervju
att han aldrig hade sett en enda båt som
inte hade "försäkrats" på det sättet , trots
att han under sin levnad varit med om att
reparera ett stort antal. Något som troddes ge ordentlig tur var också att placera
en hajstjärt på stormast eller bogspröt,
ju större desto bättre. Nu var det förstås
inte så lätt att få tag i riktigt ordentliga
hajstjärtar på svenska västkusten , men
det fick gå bra med stjärten efter stora
exemplar av " H åkäringen ", den mindre
hajart som angriper makrillstimmen och
som bohusfiskarna inte så sällan får i näten.
Inför en resa var man i allmänhet noga
med att lasta skutan på ett sånt sätt att
den fick styrbords slagsida , inte babords.
Det allra bästa var om man omedvetet
råkat lasta skutan så. Det betydde en
snabb och lycklig resa.
Såna här föreställningar kan vi idag
kanske ta enbart som bevis på forna dagars bristande upplysning. Men det finns
anledning att inte betona den sidan av saken alltför mycket.
Om vi studerar oss själva med tillräcklig kritik så skall vi nog finna att vi redan
i vår vanliga vardagsvärld går omkring
med magiska föreställningar, även om vi
kanske inte vill kalla dem så. Halvt på
allvar , halvt på skämt spottar vi när vi får
se en katt, helst en med svart päls ,
springa över vägen. Vi undviker att gå
under stegar , osv. Allra mest kommer
dock magin fram i svåra och pressade situationer. På den tiden då studenterna
vid våra universitet ännu hade tentamensbok förekom det ofta att de inte tog
den med under förhöret . När allt var
klart och läraren skulle skriva in det färdiga resultatet , så fanns det ingen bok att
skriva något i, det fick vänta till en annan
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gång. Orsaken var att det betraktades
som övermod , ett sätt att utmana ödet,
om man bar boken med sig. Att det särskilt är i tillstånd av stress och osäkerhet
som människor söker stöd i magin har
konstaterats av många forskare. "Whenever t here is danger , uncertainty , great
incidence of chance and anxiety , even in
entirely modern forms of enterprise ,
magic crops up" , skriver antropo logen
Bronislav Malinowski i ett försök att beskriva de magiska föreställningarnas karaktär och orsaker.
Att sjölivet har många inslag av slump
och osäkerhet är uppenbart. Allra mest
gällde det förr i tiden , när båtarna var
små och mycket väderberoende och det
var svårare att hålla samband med andra
fartyg och båtar. För fiskaren var det
dessutom inte bara frågan om en rent fysisk fara utan också en ekonomisk risk.
Hans eget och familjens uppehälle var ju
helt beroende av fångstresultatet. Hade
han inte ändå haft en tro på att allt skulle
gå väl hade det varit svårt att hålla den
psykiska balansen. Här spelade religionen en stor ro ll för många fiskare , liksom
den magi vi här talar om. Magin gav en
känsla av att det ändå gick att påverka
utvecklingen i den riktning man önskade. Följde man de regler, utförde man de
ritualer som traditionen krävde så kunde
man känna sig lugnare , arbeta mera avstressat och även ta de risker som var
nödvändiga i detta krävande yrke .
Liknande magiska föreställningar och
riter finner vi i andra yrken , där osäkerhetsmomenten är många och stora. Naturligtvis är de vanliga i krig. Det finns
en hel del uppteckningar om vad soldaten eller båtsmannen skulle göra för att
klara sig i striden. Olika ritualer förekom
före insatsen i strid. Amuletter och andra
föremål som troddes ge magiskt skydd
bars under själva kampen.

Men förr kunde osäkerheten också vara stor i mindre dramatiska yrken . Folkets flertal ägnade sig som bekant åt
jordbruk i en eller annan form , och det
var verkligen inte något helt tryggt arbete. Ännu långt in på förra seklet förekom missväxter , då människor dog av
svält. Allt berodde på hur bonden sku lle
lyckas med sin skörd och skötseln av sina
husdjur. Naturligtvis gjorde bonden allt
han kunde för att på rationell väg lösa sina problem , men dessutom kom magin
in i bilden. Magiska riter var vanliga vid
sådd och skörd och även vid de stora
högtiderna , speciellt under julhelgen.
"Vi trodde kanske inte helt att det hjälpte" sa en äldre man i Leksand i Dalarna,
"men vi ville inte ta risken att låta bli , för
ingen visste ju hur det i så fall skulle gå. "
Magin kan alltså skänka en viss trygghet genom att den ger människan en illusion av att framtiden är möjlig att förutse och att påverka utöver vad som står
i hennes praktiska förmåga att göra. I
svåra situationer kan magin minska känslan av att vara utelämnad åt slumpen.
Men tron på övernaturliga krafter kan
också vara en andlig boja, och den kan
göra individen osäker i den mån han har
glömt att följa normerna. Den som i
hastigheten råkat nämna ordet " präst"
ombord går t ex kanske en tid och funderar över vilka o lyckor han nu har dragit
över sina kamrater och sig själv. Men i
många fall kan man avvärja misstaget genom en lämplig magiskt verkande motåtgärd. Det kan räcka att säga ett annat ,
avvärjande ord eller att utföra en enkel
motverkande handling. Den som var mera erfaren fick gripa in och hjälpa den
okunnige. T ex berättade en cirka sextioårig man , att när han som ung pojke första gången sku ll e gå ombord för att ingå i
besättningen på en fiskebåt så kom den
äldste ombord och mötte honom vid re-

lingen med en liten gåva som skulle ge
tur. Pojken sa "tack" som han annars
brukade göra , men den gamle blev upprörd och röpade: " Köss mej i arslet! "
När pojken efteråt ville ha en förklaring
av en annan man ombord fick han veta
att han hade gjort ett svårt misstag , när
han tackade för välkomstgåvan. För att
avvärja detta hade den gamle reagerat
som han gjorde.
Den folktro som har varit levande i de
bohuslänska fiskelägena ända fram till
vår egen tid har gamla anor. I flera fall
kan den härledas från föreställningar
som är belagda från medeltiden. Här är
det frågan om en tradering, en överföring , från generation till generation under flera hundra år. Mekanismen bakom
denna tradering är av stort intresse, och
vi vet hittills alltför litet om den .
Även om det i våra folkminnesarkiv
finns ett stort material om folktron till
sjöss motsvarar det inte på långa vägar
det som har samlats in om bondesamhället. Delvis beror detta på intresseinriktningen hos äldre tiders forskare . Ännu
lever många som har varit verksamma i
yrket innan fisket genomgick de stora
förändringar som steg för steg har satts in
under de senare årtiondena . På Nordiska
museet ville vi se om det fortfarande
fanns möjligheter att komma åt den äldre folktron. Vi var något osäkra. Vår tids
folktro är ju i hög grad påverkad av den
urbana miljö de flesta av oss lever i. Det
finns en rik flora av moderna sägner och
rykten , men vem bryr sig i dag om den
gamla folktron? Vi bestämde oss för att
göra ett försök att få veta något om hur
det förhöll sig, och vi valde Bohuslän
som primärområde. Med hjälp av studenter som läser etnologi vid Stockholms
universitet gjorde vi 1979 en insamling
på Orust och 1980 en på Skaftö. 1981 besökte vi Tjörn , och sen står norra Bohus-
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län i tur. Några av studenterna har i stället för att resa med på detta fältarbete
samlat in folklore i stockholmstrakten
bland sjöfolk och andra som har erfarenheter fr ån havets och kustens miljöe r. Vi
arbetar med bandspelare , i viss mån även
videokamera. Vårt intresse gäller inte
bara folklorens motiv och innehåll utan
också den viktiga frågan vilka funktioner
folkloren har haft och har i människornas tillvaro. Likaså är vi intresserade av
berättartekniken: hur man inleder och
avslutar sin berättelse , hur man flätar
samman de olika bitarna i framställningen , hur förväntan byggs upp och hur man
ordnar upplösningen. Även ordvalet ,
bildspråket , sättet att med ordens hjälp
skapa .spänning och stämning kommer
att närmare studeras. I många fall är berättelserna små konstverk av hög estetisk
kvalitet . Likheterna med skönlitterär
prosateknik är stora, men det finns också
viktiga sk illnader , beroende på att berättelsen framförs i tal och inte ha fästs
på papperet.
Vi fann ganska snart att folktron är något som man inte för till torgs så där utan
vidare. Det lönar sig knappast att vid en
intervju gå rakt på med frågor rörande
det området. Först efter en stunds samta l
om andra saker kan man försiktigt söka
sig in på folktron. I dag vill de flesta
framstå som rationella individer: folktron anser man vara något som i huvudsak ä r passe rat. I regel bygger man upp
en barriär runt sig själv och sina närmaste - bland dem har ingen trott på
" skrock " och " vidskepelse ", hävdar man
ofta . Däremot har det funnits andra som
har trott: grannar , besättningarn a på
andra fiskelag än ens eget , osv. En god illustration till detta fick en annan forskare och jag i ett fiskeläge på Orust. Mera
av en slump hade vi träffat en fiskare i
hans sjöbod. och vi började fråga honom
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om fiskemetoder förr. Vi blev inbjudna
hem till honom och vi sa tt och samtalade
i köket. Efter en bra stund kom vi in på
detta med folklore. Här blev det i stort
sett stopp. Men så knackade det på dörren och en grannfru kom in. Hon började snart delta i samtalet och kompletterade villigt det fisk a re n yttrade . Det
dröjde inte många minuter förrän hon
hade fått fiskaren att gå med på att hans
far hade varit en av dem som mest av alla
vuxna satte skräck i barnen med sina
spökhistorier. Han hade t o m varit
" synsk" och hade berättat hur han hade
sett ett omkommet lag fi skare i hamnen!
Vid flera tillfällen har jag märkt att det
kan ge bäst resultat om vi samtidigt intervjuar ett par personer från sam ma
trakt eller gärna en större grupp. Man
berättar djärvare och naturligare, korrigerar varandra, börjar kanske t o m
tävla om vem som har den bästa historien. Detta gäller först ås inte gene rellt :
vissa typer av information får man lättare
fram om man intervjuar en person i taget. Men intervju i grupp har dessutom
fördel ar om man som vi vill studera berättartekniken. Om man har lite tur kan
det hela utveckla sig till ett samtal mellan
informanterna: intervjua rens närvaro
glöms delvis bort och berättarsituationen
blir bättre.
Under de intervjuer som vi hittills har
gjort har vi funnit att det finns kvar överraskande mycket av de gam la trosföreställni ngarna kring sjöfart och fiske i
folks minne. I och för sig tror jag absolut
inte att folktron som sådan är dömd att
försvinna. Tvärtom är den nog en av
mänsklighetens eviga följeslaga re . Men
formerna och även inneh ållet ändras genom inverkan av olika faktorer. Det är
lätt att inse att den gamla folklore som
har funnits i fiskelägen a och till sjöss försvinner när yrkesutövningens förutsätt-

ninga r radikalt ändras . Ett bra exempe l
på skillnaden mellan förr och nu fick vi
då vi samtalade med en pensionerad styrman och hans son som ä r sjökapten på
ett modernt handelsfartyg . Den äldre hade mycket att berätta om den folktro
som på hans yrkesverksamma tid var levande ombord. Exempelvis var det noga
med att följa regeln att inte börja sin resa
på en fredag eller på vissa and ra dagar,
såsom julafton. Men den yngre sade att
han betraktade ett modernt fartyg nästan
som en fabrik , där tiderna absolut måste
hållas. Man måste lämn a hamnen o m det
sen är julafton eller fredagen den trettonde eller vilken dag som helst. Att ligga i hamn kostar för mycket , och man
har inte råd med folktron. Sannolikt
finns det nya former för tro ombord på
moderna fartyg, och det vore värt en särskild undersökning. Men åtminstone vissa delar av den äldre tron har alltså fått
vika.
Som folklorister är vi intresserade av
de lokala variationerna av folktron till
sjöss , och här är det stor risk att vi missar
något mycket väsentligt om vi inte håller
oss framme i tid med våra bandspelare
och anteckningsblock. Men o m vi tror att
sealoren kan ses som något isolerat
svenskt eller nordiskt tar vi mi ste. Liksom sjömanskulturen i så många andra
avseenden - vi kan ju bara tänka på de
facktermer som används ombord - är
folkloren till sjöss i hög grad intern ationell. För ett par år sedan publicerades en
intressant avhandling om trosföreställningar bland fiskare i T exas bukten utanför USA . Den är skriven av den amerikanske folkloristen Patrick Mullen och
heter " I Heard the Old Fishermen Say" .
Det visar sig att m ånga inslag i vår egen
maritima folklore har sin a nästan exakta
motsvarigheter på andra sidan Atlanten.
Detta gäller en stor mängd av de omen

och tabun som finns i nordisk folktro ,
och det gä ll er också en så viktig sak som
vädermärkena. Dessa ä r, som Mullen
klart visar : me ra empiriskt grundade
tecken än vad so m är vanligt i folktron:
det är oftast mer e ll er mindre systematiska iakttagelser som li gger bakom, även
om de inte är så många och så noggran t
gjorda att de alltid är särski lt pålitliga.
Välkänd är ju t ex föreställningen att röd
solnedgång betyder storm följande dag.
Men Mullen konstaterar också att man
med äldre folktron som grund har skapat
moderna förest ä llningar , anpassade till
vår tekniska värld. E n fiskare ansåg sig
t ex ha märkt att han kunde läsa ut följande dags väder - inte av solens färg
utan genom att studera eldslågan på ett
raffinaderi i närheten' Sådana moderniseringar kan ske på många områden.
Enligt gammal fo lktro - hos oss nordbor
är föreställningen känd redan från den isländska sagolitteraturen - gick det att påverka vinden med magiska medel. Man
kunde t ex " köpa vind " genom att offra
något. Under senare tid va r det vanligt
att kasta en slant i vattnet. Den här seden förlorade sin gamla betydelse när de
helt vindberoende sege lfartygen ersattes
av maskindrivna fartyg. Men Mullen har
funnit att den lever kvar i en helt ny
funktion . Amerikanska besättningsm än
som önskar oväde r så att båten måste
stanna i ha mn offrar mer eller mindre på
allvar slantar för att det skall bli ordentligt med storm! J u st dessa förändringar ,
denna anpassning till en ny tid med he lt
nya förutsättningar , erbjuder intressanta
forskningsobjekt , d är hittills alltför litet
har gjorts.
Vad jag här ha r berört är bara en de l
av sealorensstora och fascinerande fält. I
det äldre materialet finns sägner , t ex om
havsfrun eller spökskepp och mycket annat. Det finns också en rik skatt av visor,
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som har haft o lika funktioner i sjömannens li v. ibland för at t roa och förströa ,
ibland för att underlätta arbetet. Något
som ännu lever kvar i sto r utsträckning
är fo lklore i det lill a for matet: vardagsa nekdoter och skämt , ordspråk, o rdstäv
och talesätt . En stor mängd äld re sedvä nj or finns också kvar, så som att sota
för linj en och dylikt, men nu med andra
funktioner än förr , utan det orosmoment
som förr var en integrerad del av ceremonierna. Al lt detta är värt att studera

som viktiga inslag i sjömän nens vä rldsbild. Folkloren kan visa sig vara e n ge nväg till kunskapen o m folkgruppers och
enskildas normer och värde rin ga r. Man
kommer oft a in i de djupare skikte n av
människornas kultur , där det st ri kt rationella får vika , där stor pl a ts ges å t ö nskningar och förhoppningar och dä r den
skapa nde fantasin står i ständ ig växe lverkan med nedärvda tradit ione ll a tanke mönster.

Bilskeppningar är vår specialitet
Ett bra verktyg är aggressivt - i rätt riktning . Det angriper inte handen som håller det.
Det har en inbyggd kvalitet som kal las
ergonomi
Det betyder att verktyget är anpassat till
mänskliga mått och förutsättningar- en
princip som inte får komma i kläm genom krav på högre prestanda

r
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För vå ra tekniker och formg ivare är det
ett självklart ansvar att garantera den
kva liteten .
Det goda verktyget är optimalt.
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Ledamoten
HANS GÖSTA SKOGLUND

Marin läkemedelsf örsörjning förr och nu ,
en expose
Ur Kungl Örlogsmannasällskape ts synvinkel kan ämnet förefalla udda och ytterligt avgränsat att intressera endast ett
fåtal ledamöter sysslande med hälso- och
sjukvårdsfrågor. Men går man på djupet
skall man finna att denna lill a sektor av
underhållstjänsten är av icke ringa betydelse särskilt sedan man alltm er upptäckt vikten av god sjukvård och tillfredsställande återförsörjn ing av sjukvårdsförnödenheter som material och läkemedel. Senare års erfarenheter från
krig i vår omvärld visar klart betydelsen
av detta för en hög stridsmoral. Man
skulle kunna jämföra läkemedel med
ammunition - utan kulor ingen skjutning
- utan läkemedel ingen sjukvård.
Att bristen beträffande utrustning och
ersättning av läkemedel kan få ödesdigra
konsekvenser visar förh ållandena i detta
avseende vid tyfusepidemin som utbröt
efter slaget vid Hogland 1788 och som se dermera så hårt drabbade stor del av befolkningen i Karlskrona och andra städer.
Föreliggande framställning behandlar
översiktligt läkemedelsförsörjning en till
flottan i historisk tid, men av naturliga
skäl kommer stor vikt att läggas vid förhållandena idag. Karlskrona dominerar
självklart eftersom där var Flottans huvudstation.

Så började det
Samarbetet mellan flottan och apotek
fick sin början år 1579 då hovapotekare
Antonius Busenius erhöll Johan lll:s
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tillstånd att hyra ett av flottans örlogsskepp för att i utlandet hämta medicinalier. Ett dylikt av konungen utfärdat tillståndsbevis att få hyra ett örlogsfartyg
torde varken förr e ller senare någon
svensk apotekare ha erhållit . Detta benämndes " Contract med Antonio apotekare" utfärdat 3 januari 1579 .
Fartyget hette "Elgen" och hade 50
Iesters dräktighet , 40 mans besättning
och var en ligt förteckning väl bestyckat.
" Elgen" torde ha varit en s k " pinass" en modell finns som votivskepp i Skärkinds kyrka i Östergötland. Resan slutade dock mindre lyckligt efter sto rm och
oväder och ändade i Marstrand.
Den militära läkemede lsförsörjningen
började med att anskaffningen handhades av fältskärerna. Fältapotekare omtalas första gången under Karl XII:s krig.
Det upprättades särskilda fältapotek i
fältkistor vilkas inneh åll levererades av
apotekarna f a då i Stockholm.
1655 beslöts att för flottan utse en särskild amiralitetsapotekare i Stockholm,
Henning Hintz "som sk ulle gö ra excursioner för att insamla nyttiga kryddor ,
blomster och örter". I 1660 års riksstat
finns förutom medicus och barberare
även en apotekare med 216 daler i årslön
upptagen. De två efterföljande apotekarna var också av tyskt ursprung. Apotekstraditionen i Sverige härledes från
Tyskland i och med att Gustav Vasa lät
till hovet inkalla en tysk apotekare Hans König 1547. Senare an lades i
kungliga slottet ett hovapotek 1575 vilket

sedermera blev hovapoteket Lejonet och
därigenom det äldsta apoteket i Sverige.
Apoteket Morianen blev amirali tetsapotek i Stockholm 1717 - ett apotek som
nyligen fått aktualitet genom fynden vid
utgrävningarna intill Riksdagshuset.
Apotekarna var knutna till Stockholms
Örlogsstation. Efter Hintz kom Johannes Kemisch och Alexander Sterkert av
vilka den senare var med om slaget vid
Ölands södra udde 1676 ombord på
fla ggskeppet Stora Kronan och omkom
vid hennes förlisning. En undersökning
av vraket som snart kanske blir möjlig
skulle förvisso ge värdefulla upplysningar om apotekskistornas utseende och
kanske också om dess innehåll.
Morianen hade leveranser till flottan
ända fram till 1902 då avundsjukan gjorde sig gä llande och denna särställning
upphörde efter upprepade påtryckningar
och protester från övriga apoteksinnehavare i Stockholm. 1918 inrättades ett
särskilt apotek för militärt bruk vid
Garnisonssjukhuset vilket levererade till
olika truppförband i stockholmsområdet
fram till 1940.

Apoteken och amiralitetsapotekarnas skyldigheter
Den förste amiralitetsapotekaren i Karlskrona blev Martin Werner - "han och
ingen annan skall fournera Convoj och
Fältkistorne" . I Karlskrona upprättades
22 febr 1699 ett särskilt reglemente för
amiralitetsmedicus,
mästerbardberare
och apo tekare. Amiralitetsapotekaren
hade Kungl Maj:ts fullmakt på tjänsten
och lön på flottans stat. Senare bestämdes att han av egna tillgångar skulle förse
apoteket med medikamenter , vilka han
efter taxa skulle sälja och månadsvis inge
av läkaren attesterad räkning.
I kungligt brev av 30 maj 1700 bestämdes att amiralitetsapotekaren skulle

ha ensamrätt att förse Amiralitetet med
läkemedel. Hans vidare skyldigheter utstakades redan i 1685 års sjöartiklar, artikel 98 vari sades att när av örlogsflottan
ett eller flera " Cronenes Skep eller Fahrkostar gå till siös bör Amm iralitetz Doctoren tillijka Ammiralitetz Apotecaren ,
och Mäster Bardberaren - hwar uthi sin
Esqvadron - inventera Bardberare Kistorne - och granneligen anteckna hwad
der uthi finnes- samt tilsee at inge odugelige Medicamenter der uti tagne warda " . Man kan säga att motsvarande äger
rum än idag vid utrustningen av flottans
långresefartyg.
Werner hade tidigare varit apotekare
hos Magnus Gabriel de la Gardie och
fältmarskalken Henrik Horn innan han
kom till Karlskrona och fick uppdraget
att anlägga ett särskilt amiralitetsapotek
år 1684 - från början inrymt i Flottans
sjukhus- Amiralitetsbarackerna inne på
varvsområdet vid Wämö och senare på
1690-talet överfört till sjukhuset på
B järkholmen.
Kungl Amiralitetsapoteket Göta Lejon som är en direkt fortsättning av det
ursprungliga amiralitetsapoteket flyttade
år 1700 ut i staden för att jämväl betjäna
civilbefolkningen i Karlskrona som sålunda fick sitt första apotek 20 år efter
stadens tillkomst.
Flottans försörjning i Karlskrona av läkemedel utgick sålunda från Göta Lejon
fram till1839 - nästa apotek i staden , Tre
Kronor , hade tillkommit 1831 - då det
bestämdes att medikamentleveranser na
skulle delas lika efter en förde lning som
befälhavande amiralen gjorde efter förslag av överfältläkaren en gång årligen
(Bef. amiral. Res. 5 dec. 1839).
Att flottan var av stor betydelse för
apoteken i mer än ett avseende visar det
förhållandet att båda apoteken en gång
per år skulle visiteras av " Flottans läka-

89

re , i närvaro af Befälhavande Amiralen
dertill förordnad Officer av högre grad
och Advokatfiskalen börande om den utsatta dagen Konungens Befallningshavande uti länet underrättas " . Jfr länsläkarens senare uppgifter av liknande slag .
När så 1908 ett tredje apotek - Pantern - tillkom fick också detta del av de
attraktiva leveranserna till marinen kustartilleriet hade ju tillkommit 1902.
När sedan under andra världskriget Militärapoteket inrättades - först beläget i
Bastion Aurora intill Flottans sjukhus sedermera i " nya " sjukhuset på Varvsgatan- fick detta givetvis överta samtliga
leveranser.

staten tar över
Militärapoteksorganisationen kom till
1940 efter andra världskrigets utbrott.
Det ansågs då inte möjligt att lägga de
stora och omfattande läkemedelsleveranserna till krigsmakten på de enskilda
apoteksinnehavarna. Militärapoteken - i
Stockholm dessutom sjukhusapotek vid
Karolinska sjukhuset, i Boden apotek
vid lasarettet och i Karlskrona sjukhusapotek i Flottans sjukhus- kom att lvda
under vad som senare blev Försva~ets
sjukvårdsstyrelse. I Karlskrona blev Militärapoteket av naturliga skäl inriktat på
marinens behov , men kom senare att vara leverantörer till samtliga militära förband och skolor i Södra Militärområdet.
En annan uppgift var att fungera som
utbildningsapotek för värnpliktiga apotekare - i första hand för de som krigsplacerades i marinen.
När staten så övertog hela läkemedelsförs<irjningen i riket 1971 ansågs det efter en snabb utredning att motiv saknades för två statliga apoteksorganisationer
- ett militärt under försvarsdepartementet och ett civilt under socialdepartementet. Sålunda upphörde 1973 Militärapo-
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teken och uppgiften i försörjningsavseende lades ut på vissa särskilt utvalda och
lämpade apotek.
A v tekniska och personella skäl kvarstod Militärapoteket i Karlskrona fram
till l sept 1974 under namnet Örlogsbasapoteket. Därefter fick återigen Göta
Lejon överta marinens leveranser och
med detta blev cirkeln sluten som började 1684.

Kontroverser
Uppdelningen mellan läkarens och apotekarens uppgifter fastställdes redan i
1688 års medicinalordning. Trots det
kom det ibland till stånd konflikter mel lan dessa båda yrkeskategorier. Så ock i
flottan. Sålunda blev apotekare Werner
avsatt 1695 efter en konflikt med amiralitetsmedicus Tranaeus men fick upprättelse 4 år senare. En annan sådan omtalas 1698 som resulterade i att Kungl
Maj :t uppdrog åt den store " Arebiatern
Doctor Hierne at ransaka om oenigheten
mellan Medicum, Bardberarne och
Apathekaren wed Ammiralitetet". En
senare efterföljare råkade in i en rättegång inför amiralitetskrigsrätten för att
till flottan under 1788- 90 års krig med
Ryssland ha levererat underhaltiga och
förskämda medikamenter samt ha tagit
betalt efter för hög och oriktig taxa.
Aven här blev domen så småningom
friande.

Leveranser, daglig sjukvård
Som vi tidigare sett skedde leveranserna
enligt avtal med vissa apotek eller apotekare. Samma är förhållandet idag i så
motto att Apoteksbolaget har utsett vissa
apotek till vilka marinförband är hänvisade . De är belägna i Göteborg , Karlskrona, Handen och Nynäshamn. Försvaret är anslutet till bolagets sjukhusdatafaktureringssystem och erhåller där-

med en avsevärd rabatt. Fartyg kan givetvis vid behov anlita vilket apotek som
helst för mindre kompletteringar , men i
första hand skall apoteken på angivna orter anlitas.
Fartyg utan läkare kan rekvirera från
dessa apotek vissa läkemedel , som särskilt angivits i Kustflottans ständiga order kapitel 16. De läkemedel som marinen - liksom försvaret i övrigt skall använda - finns upptagna i en handbok
" Försvarets läkemedel " - en försvarsmaktens farmakope.

Långresor
Fältkistor med läkemedel för fartygen
skickades alltid med när man avseglade
på olika expeditioner. Långresefartygens
utrustning har redan berörts och erhålles
alltid från apoteket Göta Lejon i Karlskrona . Detta har gällt Älvsnabben, Falken, Gladan och 1980 även Ymer för sin
polarexpedition vilket kunde förbilliga
den delen av utrustningen. En särskild av
Chefen för marinen och Försvarets sjukvårdsstyrelse fastställd s k långreseutrustningslista finns uppgjord. En viss justering kan dock äga rum årligen beroende på vart resan går samt individuella önskemål från medföljande fartygsläkare. 1982 står H MS Ca riskrona i tur att
få sina långreseläkemedeL

Beredskapsläkemedel mobläkemedel för marinen
Liksom under tidigare århundraden är
utrustningen till fartygen för beredskap
och krig mycket viktig även idag. För
försvarsmakten som helhet finns en särskild organisation för detta genom Läkemedelscentralerna som är anknutna till
lämpligt apotek med uppgift att svara för
lagring , vård och omsättning av försvarets läkemedel. Att i detalj gå in på denna verksamhet faller utom ramen för

denna framställning , men det må framhållas att för marinens del finns färdigpackade satser till omfattning av skiftande slag beroende på storlek av fartyg
eller det landbaserade förbandet. Efter
viss komplettering sker spridning ut till
mabplatser el motsv. l fred rustade fartyg har beredskapsläkemedlen utlagda
ombord på särskilt anvisade platser där
de klimatologiska förhållandena är så goda som möjligt . Läkemedlen är temperatur- och fuktighetskänsliga och det kan
ombord vara svårt att hitta ett helt ändamålsenligt förvaringsutrymme. Utrustningen bytes vartannat år vid den läkemedelscentral som levererat satserna.

Utrustning - sortiment utrymmen ombord
Förr
Fältkistorna hade till sitt innehåll läkemedel anpassade till respektive tids krav
på vetenskap och beprövad erfarenhet.
De flesta kom fordom från växt- och
djurriket - hela delar eller pulvriserade.
Vanligt var åderlåtning varför Hirudo
(blodigel) var en vanlig ingrediens.
Låt oss se vad som användes vid behandlingen av den tyfusepidemi som utbröt efter slaget vid Hogland. Som kräkmedel användes vinsten - kaliumtartrat och som laxativ havreavkok , salt, olja
och äggvita. Svettdrivande medel utgjordes av fläderte eller Spiritus Mindereri (ammoniumacetatlösning). Som stimulerande medel vid feber användes
Cortex peruvianum (kinabark) samt mot
diarre en dekokt på Lichen islandicus/
islandsmossa. Modern behandling skulle
givetvis vara något antibiotikum som
penicillin eller tetracyklin.
Alltifrån Arvid Faxes från år 1782 kända "Afhandling om Hushållningen till Siös" över hans 1785 utgivna " Minnes-Bok
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För Skeppsläkare" fram till senare tiders
handböcker "Hälso- och sjukvård för
Flottan 1904", för Marinen 1924 och
samma år av Marinöverläkare Gunnar
Nilsson utgivna " Marinens Hälso- och
sjukvård" finns där beskrivet vilka läkemedel som ska medföras och dess användningsområden.
Marinöverläkarens årliga rapporter
över Hälso- och Sjukvården vid Marinen
ger bl a en inblick i anskaffningen av medicin och sjukvårdsmateriel som varierat
år från år. Vid Flottans sjukhus i Karlskrona ägde tillverkning av förbandsmateriel för Marinen rum under ett flertal
år. 1925- 1926 anges större behov av
medicin för Sverige-skeppen och Fylgia
jämförelse med övriga första klassens
fartyg samt fastställdes ny medikamentsutrustning p g a den nya Svenska
Farmakopen 1925.
I berättelsen från 1920-21 noteras "att
genom tyska agenter har en avsevärd
mängd sjukvårdsmateriel utbjudits till
synnerligen låga priser men hava avvisats
på grund av utfärdade nådiga föreskrifter
angående inköp av svenska varor för statens behov". Helt annorlunda inställning
än gällande statliga upphandlingskungörelse.
1846 skrev Doktor H.I. Carlsson en
skrift "Om Hälso- och sjukvården till
Sjös" och redogör för sjukvårdsinredningen på Fregatter och Korvetter.
När det gäller apoteket ombord skriver han:
"Låtom oss först tillse hvilka anstalter
som för närvarande äro fogade till sjukvården ombord i våra skepp , t. ex. de
vanligast ifrågakommande, nemligen
Fregatter och Korvetter.
I en fregatt finnes på fjerde däcket
ofvanifrån ett rum som kallas Qvästlafven; här äro hvarjehanda förvaringsrum
och andra lägenheter , deribland äfven
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Apotheket , som dock får denna genomgång till andra magasiner. Sannolikt har
denna plats i forna tider blifvit med flit
vald under vattenlinien derföre att de sårad e der ansågos bäst fredade under
förbindningen , och platsen för sjukvårdsutredningen sålunda också blifvit
på samma ställe. Imellertid vet jag knappast i hela skeppet någon plats som skul le kunna vara mer otjenlig för Apotheket
än denna; der är mörkt, så att man icke
kan se att ens komma dit utan ljus; der
står ofta högt vatten under stark sjögång
och någon läckning ; der är trångt, så att
man icke kan göra den ringaste beredning på stället , utan måste då alltid transportera upp och ned alla förnödenheter
dertill, ja till och med så trångt att på
långt när icke hela utredningen kan få
rum der, utan att Iäkarne måste släppa
till plats i sina hyttor för en stor del deraf; men slutligen, den kanhända svåraste olägenheten af alla , att ingången till
den aktra krutdurken går genom qvästlafven och att, då kruthämtning eller vad
annan kruthandtering som helst försiggår , det är platt omöjligt att komma
till Apotheket, om det snart sagdt gälde
menniskas !if.
På en korvett är förhållandet naturligtvis ännu bedröfligare med afseende på
utrymmet , ehuru man der har fördelen
att ej behöfva artificiel uplysning. Apotheket utgöres der af en fast lår på trossbottnen , men som är så otillräcklig att ej
en gång all medikamentskärlen få rum på
annat sätt än att en del deraf, utgörande
de största kärlen, omlindas väl med linne
och nedstutvas på botten af låren ; de
öfrige till den så kallade uppbörden hörande persedlar får man sedan söka att
inqvartera så godt man kan , både hos sig
sjelf och andra. För att finna huruledes
detta kan vara bättre behöfver man blott
gå ombord på hvilket främmande krigs-

fartyg som helst der Läkare finnes , och
man finner åtminstone alltid att en hytt
på trossbottnen är upplåten för Apothcket; det är endast vi Svenskar som äro så
överdrifvet Conservalive, tänkande att
det går väl an som det är, då far och farfar kunnat vara dermed belåtne. " Detta
förbättrades så småningom men trångt
har det alltid varit. Det skulle vidare finnas en särskild iordningsställd sjukvårdsutrustning för vård av enklare sjukdomsfa ll samt s k " kartuscher" för landstigningsbåtar.
1858 fick en kommitte i uppdrag att
inge förslag till ordnandet av militärsjukvårdsmateriel
hälsovården . Om
föreslogs bl a att det skulle för flottans
del finnas i förråd för 3 000 man , varav
2 000 man avsedda för vård vid fasta och
stående sjukhus samt l 000 man på de
fartyg som kunde komma ifråga att
utrustas .
Låt oss emellertid stanna vid den ytterst intressanta skriften av Faxe- "Min nesbok för Skepps-läkare. Om Deras
Skyldigheter på Kong!. Svenska ÖrlogsFlottan" -i vilken förutom råd vid sjukdomarnas behandling han dessutom
publicerar en egen medikamentsförteckning som han kallar " Pharmacopoea
Navalis Svecia" och alltså utgör en tidig
förlaga till vår nutida handbok "Försvarets läkemedel". Det anges arten av läkemedel, utrustningens omfattning beroende på skeppens storlek mätt i antalet
kanoner och man samt hur de skall doseras och intagas . Denna "flottans farma kope" torde ej varit känd tidigare och
förtjänar ett fördjupat studium i annat
sammanhang.

Nutid
Innehållet i läkemedelsutrustningen idag
är i stort sett lika för alla vapenslag. Det

finns emellertid några specialsatser för
marinen.
Läkemedelsats 24N som en eller två
till antalet finns på alla fartyg som saknar
läkare ombord t ex tb , ptb , msvp, ubåtar , hjälpminfartyg och minutläggare ,
vilka senare dock har viss förstärkning.
Läkemedelssats Ubåt, förb.sats 225 och
speciella satser i samband med dykning
är speciellt framtagna för marinen. Vidare skall ombord på de större fartygen förutom akut chockbricka också finnas en
speciell s k drunkningssats tillhanda.
Utrustningsbehovet skiftar år från år
och datalista ges ut varje år av Marinstaben i samarbete med Försvarets sjukvårdsstyrelse och Apoteksbolagets försvarsenhet. Som bekant har marinen ett
klossystem där enheten har en särskild
klossbeteckning . Tyvärr har flottan och
kustartilleriet icke samma beteckning för
samma utrustning.

Återförsörjning
När det gäller landbaserade marina förband sker återförsörjningen av läkemedel enligt vanliga hänvisningar i första
hand inom försvarsområde men kan också gå direkt från regional centraldepå.
Fartygen måste av naturliga skäl ibland
följa ett annat mönster och utnyttja civila
apotekens resurser på samma sätt som
avses för hemvärn och mindre lokalförsvarsförband. Ersättningssatser är i marinen fler till antalet bl a beroende på avsaknad av etappbataljoner i normal återförsörjningshänvisning.
Avslutningsvis kan konstareras att beredskapen beträffande läkemedel och
sjukvårdsmaterial får anses mycket god.
Packnings- och spridningsövningar har
genomförts vid flera läkemedelscentraler
i landet under de två senaste åren vad
gäller armeförband . Liknande prov för
marina förband vore önskvärt att genom-
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föra och föresl ås bli gjorda under 1982 i
Karlskrona sedan nyligen nya lokaler för

läkemedelscentralen iordningsstä llts genom BK/Fo 15 försorg.
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Ledamoten
HARRY ENGSTRÖM

Mathias Hedenström - Rysk polarforskare
av svensk härkomst
Bland de många skandinaver , som gjort
betydelsefulla insatser i den a rktiska
forskningens tjänst , intar svensken
Mathias Hedenström en aktad plats .
H a ns resor i början av 1800-talet bidrog
till ökad kännedom om Sibiriens nordöstra kust och öarna därutanför.
" Man kan säga att genom Hedenströms och Sannikovs ytterst märkvärdiga ishavsfärder överskriften ti ll många
viktiga kapitel i historien om vårt jordklots form och nutida beskaffenhet blivit
given" (A E Nordenskiöld).
Mathias Hedenström - eller Matvej
Matvejevitj Gedenstrom , som han med
den ryska namnformen kallas i 1838 års
förteckning över ledamöterna i Moskvas
Naturforskarsällskap
härstammade
fr ån Sverige. Ä ven hans fader hette a lltså Mathias. Mathias d.ä. har uppgetts vara född i Falun den 11 januari 1737 (eller
1739), död i Riga 1799. Han skulle ha
tillhört en svensk adlig ätt och som politisk flykting ha lämnat Sverige. I samband härmed skulle han ha ändrat sitt
namn till Hedenström , "vilket lär härleda sig från ett gårdsnamn i Dalarna , i
socknen Storsten och Thorsång" . Förmodligen är dessa antaganden en senare
tids uppfinning , härrörande fr ån efterlevande medlemmar av släkten. Ännu år
1883·fanns sådana kvar i Riga.
Det finns emellertid belagt att en
Mathias Hedenström år 1774 var guldsmed i Moskva. Senare syntes denne ha
bosatt sig i Riga , där han dog år 1799.
Han torde aldrig ha upphört att vara
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svensk undersåte. För detta antagande
talar att hans son, Mathias d. y., i ett år
1798 utfärdat ryskt pass anges vara
"svensk undersåte", ehuru född i Ryssland. Efter fadern s död synes dock såväl
Mathias d.y. som den ä ldre brodern Johan ha blivit ryska medborgare.
Mathias Hedenström , forskningsresanden , föddes i Riga år 1780 , datum
okänt. Småningom finner vi honom som
tjänsteman vid tullverket i Riga; han omnämns i skrifterna som "hovråd" och
även som "sekreterare hos någon förnäm
man i Petersburg" , dit han sedermera
förflyttats. Emellertid råkade han så illa
ut vid en upptäckt av " underslev i ve rket", att han förvisades till Sibirien , dock
utan att mista sin rangklass , varför man
kan anta att hans förseelse mera bestått i
medvetenhet om överordnades förseelser än i egen brottslighet.
Någon gång i början av 1800-talet anträdde han sin påtvungna resa österut.
Han befann sig i Tobolsk , då han år 1808
fick uppdrag att på den ryske rikskanslerns , greve Rumjantsev (1754---1826),
bekostnad undersök a de Nysibiriska öarna.
Före ski ldrin gen av Hedenströms resor i norra Sibirien kan det vara lämpligt
att ett ögonblick dröja vid kun skapsläget
ifråga om den ryska Norden i skiftet mellan 1700- och 1800-talen för att sedan
mot denna bakgrund närmare gå in på
Hedenströms bidrag till lösande t av sin
samtids viktiga ekonomiska och geografiska problem.

Koloniseringen av Sibirien hade tagit
sin början år 1579 , då ryssarna under J ermak trängde in i västra Sibiri en . Främst
var det då den rika pälshandeln som
lockade. 1587 grundades Tobo lsk , 1638
Ochotsk. Allteftersom tiden gick fick
man upp ögonen för övriga stora potentiella tillgångar i det stora landet i öster.
Under 1700-talet fick den sib iriska kartbilden allt skarpare konturer genom de
informationer , som insamlats av djärva
och äventyrslystna resenärer. I " Ritbok
över Sibirien", uppgjord av Semjon Remesov år 1701 fanns en karta , ritad av
vojvoden Peter Gudunov år 1667. På
denna var inte bara Ob och Jenisej utmärkta ; här fanns också Lena, Olenek ,
Kolyma och Amur angiv na. Följaktligen
visste ryssarna redan 1 mitten av
1600-talet att det fanns en förbindelse via
Ishavet från Atlanten till Stilla havet.
Men om själva Ishavet och de sibiriska
randområdena var uppfattningarna synnerligen diffusa långt in på 1800-talet.
Ett exempel: i början av nämnda århundrade framlade adj unkten vid ryska
vetenskapsakademien M.I. Adams en
ide om att uppnå Nordpolen " torra vägen" (via en "särskild del av världen"
som han antog fanns norr om Sibirien).
Han hoppades finna rätt på " hemtrakterna för mammutarna , som kanske ända
till nu haft sitt hemvist därstädes".
Här må erinras om att den ryska Norden vid denna tid omfattade ett betydligt
större område än i våra dagar. Dess västgräns gick vid Varangerfjord , medan den
östliga låg på den nordamerikanska kontinenten vid 141° västlig longitud, omkring 200-250 km väster om Mackenziefloden.
Länge hade tillvaron av ett sund mellan Asiens nordöstra och Amerikas
nordvästra uddar varit a lldeles okänd eller åtminstone betvivlad ; Vitus Bering

genomseglade sundet 1729 och gav det
sitt namn. Men vad som fanns norr därom var länge förem å l för spekulationer.
Nordenskiöld angav i sin Reseplan för
Vega-färden (1877) att " det synes sannolikt att det sibiriska havet är så att säga
avstängt från det egentliga polarhavet
genom en serie av öar, av vilka man för
närvarande endast känner Wrangels land
och de öar som bildar Nya Sibirien" .
Andra forskare lekte länge med tanken
att det nordamerikanska fastlandet vore
utdraget nordvästvart i en mäktig landtunga norr om Sibiriens nordöstra kustlinje.
Bakgrunden till det stora intresset för
utforsk ande av den ryska Norden och ishavskusterna var främst behovet av att
öka landets ekonomiska potential genom
att nyttiggöra naturrikedomarna i nordregionerna, äve n om de rent geografiska
och naturhistoriska forskningsuppgifterna naturligtvis också utgjorde en utmaning för många forskare och a lltså
fanns med i bilden.
Många fantasifulla projekt såg dagens
ljus, vi lkas målsättning var fortsatt utveck ling av näringslivet i nordregionerna
och en ökn in g av handelsförbindelserna
mellan dessa och de i ekonomiskt hänseende mera utvecklade guvernementen i
det centrala Ryssland, resp de utländsk a
marknaderna. Man letade efter silvermalm på Novaja Sem lj a; man undersökte möjligheterna att öppna sjöförbindel ser mellan Sibirien och Vita havet. Då isförhållandena i Karahavet bedömdes
som mycket svåra framko m ett förslag
att förena Obs och Petjoras bifloder medelst en kanal med slussar (I.S. Popov) ,
detta redan år 1806! Dåvarande kaptenlöjtn anten I.F. Krusenstern föresl og
(1802) att man skulle utforska en betydande del av Ryska Amerikas kust.
Detta sku lle också bidra till att lösa pro-
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blemet med Norra sjövägen från Stilla
havet till Atlanten längs Amerikas nordkust.
År 1809 eller 1810 framlade M. Hedenström en plan för beskrivning av
Amerikas nordkust från Berings sund till
Coppermine-floden. Han var då sysselsatt med den uppgift, som främst
kommit hans namn att knytas till den
arktiska forskningens historia.
Då Hedenström fick uppdraget att undersöka de Nysibiriska öarna hade dessa
tidigare varit sedda av kustfarare och
fångstmän . Officiellt var det en sådan ,
Ljachov , som först besökt öarna. Det
skedde år 1770. En första kartläggning
gjordes några år senare av en ditsänd
lantmätare , Chvoinov , som gav märkliga
rapporter om naturförhållandena i denna
trakt. Öarna var rika på elfenben och eftersökta pälsdjur. Enligt Chvoinov utgjordes marken på många ställen av en
blandning av is och sand samt betar av
mammut , ben av en fossil oxart , av noshörningar m m. På många ställen kunde
man bokstavligen rulla upp den mattliknande mossbädden och då finna , att
den täta grönskande växtbeklädnaden
hade klar is till underlag. l )
Tvister rörande fångstmonopol hade
uppstått, och i det läget föranleddes rikskanslern Rumjantsev att ännu en gång
låta närmare undersöka den avlägsna
landsändan.
Hedenström och hans två följeslagare ,
Kosjevin och Sannikov, avreste den 19/7
mars 1809 från Ust-Jansk på fastlandet.
Expeditionen använde hundslädar för
överfarten på isen. Först nådde man nuvaran'de Ljachovs ö och därefter Faddejev-ön , där expeditionen delades. Hedenström fortsatte till Novaja Sibir ; de

övriga undersökte Faddejev , Maloj och
Ljachovs ö.
Undersökningarna fortsattes år 1810.
Man startade den 14/2 mars från Indigirkas mynning och nådde Novaja Sibir efter 11 dygn. Från öns nordkust trodde såväl Hedenström som Sannikov att de såg
blåaktiga berg vid horisonten i nordost.
För att nå detta nya land företog Hedenström en färd utåt isen. Denna var
dock mycket ojämn; på fyra dygn kunde
han bara framtränga 70 verst (c:a 70
km). Här mötte han (9 april/27 mars)
helt öppet vatten , måste återvända sydvart och nådde fastlandet efter 43 dygns
besvärlig vandring över isen. Han räddades från hungerdöden genom att han
lyckades döda elva isbjörnar.
Ett nytt försök att nå det nya landet
med hundslädar, som gjordes samma
vår, blev resultatlöst på grund av stora
råkar och andra ishinder.
Sommaren 1811 avslutades de " Hedenströmska expeditionerna " genom att
några av hans medarbetare , Psjenitsyn ,
Tatarinov och Sannikov kartlade Novaja
Sibirs nordkust och undersökte Kotelnyj-ön. Hedenström själv hade redan
1810 återkallats till Irkutsk .
Hedenström fastslog , att det land , som
dittills av kustbefolkningen angivits som
fastland , i verkligheten var av begränsad
omfattning. Hans erfarenheter visade att
oceanen inte ens vintertid var ständigt
tillfrusen. Han var den förste att upptäcka öppet vatten utanför landisen men
insåg inte hur viktig denna hans upptäckt
i själva verket var.
Efter analys av sina egna observationer och med absolut tilltro till Sannikovs
uppgifter om att denne siktat land norr
om Novaja Sibir ansåg Hedenström att

l) Vi vet nu att det här finns islager från istiden av intill 22 m mäktighe t.
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detta var Amerikas kust , som vore långt
utdragen västvart. Att döma av hans
publicerade arbeten fann han det osannolikt att " Ishavet mot denna del av Sibirien vore täckt av oändliga isflak " ; han
föreslog att Kotelnyj-ön och Novaja Sibir skulle göras till utgångspunkt för färder till Grönlands och Amerikas kuster .
Under år 1811 ritade Hedenström och
Psjenitsyn kartor , som återgav upptäckter och forskningsresultat , aktuella för
här ifrågavarande område. På sin karta
ritade Hedenström in två av de tre
"land", som Sannikov hade sett på olika
platser i Ishavet. Ett av dessa, i form av
en del av ett ofantligt fastland med klippiga kuster, infördes på kartan nordväst
om Kotelnyj-ön. Ett annat framställdes
som en bergig ö , belägen mellan meridianen genom Faddejev-öns ostkust och
meridianen genom Kap Vysokij på Novaja Sibir. I det område , där Sannikov
och Hedenström såg en blånande antydning till land , sattes ett karttecken,
som angav dess ungefärliga storlek . Just
här upptäcktes sedermera Sjokov- och
Vilkitskij-öarna.
Utöver de för beskrivning och kartläggning erforderliga observationerna
hade man nedtecknat åtskilliga iakttagelser rörande fauna och flora i den särpräglade miljön , vilka återgavs i de rapporter , som sedermera utnyttjades bl a
av Nordenskiöld.
Meddelandet om att man norr om östra Sibiriens kust "funnit öar och fastland " infogades i den årsrapport, som av
rikskanslern Rumjantsev sammanställdes för tsar Alexander I.
Sedan Hedenström avslutat sina resor
återgavs hans uppgifter i speciella delar
av den rapportering " Om expeditionen
för beskrivning av nyupptäckta landområden vid Ishavet", som föreligger i två

redogörelser från Handelsministeriet år
1808.
Hedenströms och Sannikovs resor blev
inledningen "till fortsatt sökande efter
landområden i norr och kom att klart påverka den ryska arktiska forskningens utveckling.
På anmodan av Rumjantsev analyserade dåvarande kaptenlöjtnanten , sedermera amiralen Krusenstern , resultaten
från Hedenströms expeditioner . Denna
granskning refererades i en artikel med
rubriken " Om öar , som nyligen upptäckts i Ishavet". Krusenstern föreslog ,
att Faddejev-ön skulle döpas om och ges
Sannikovs namn , eftersom det var denne
som " officiellt" upptäckt ön ifråga (Faddejev-namnet hade givits den efter en fiskare, som sades ha byggt en övervintringsstuga därstädes).
Hedenströms och Sannikovs reseberättelser trycktes i sin helhet i den av
G Spasski utgivna "Sibiriske budbäraren" 1822, p 36--182, och även i samme
författares verk " Nyaste lärda och pittoreska resor i Sibirien" , II , 1822.
År 1813 anställdes Hedenström i guvernementskansliet i Irkutsk och blev något senare "ispravnik" (ung. poliskommisarie) i Verkhneudinska kretsen i
Transbaikalska Sibirien . Här började
han på allvar att ägna sig åt naturhistoriskt samlande. Hans bostad fylldes med
mineral, uppstoppade djur , torkade växter och rötter. Hos guvernören Treskin
stod han högt i gunst. Intill 1819, då
Treskin hemkallades , styrde Hedenström hela provinsen och hade härunder
rikliga inkomster- ända till 60 000 rubel
årligen . Sedermera förflyttades Hedenström till västra Sibirien och därifrån till
Petersburg, där han blev ordförande i en
avdelning av sjukvårdsdepartementet
och utmärkte sig genom upptäckter av
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underslev i apoteksväsendet. Det var under denna tid han på anmodan av sina
vänner utgav sitt kanske mest kända arbete, "Otrivki o Sibir" (Fragment om Sibirien).
Han längtade dock åter till Sibirien
och blev ånyo förflyttad dit , nu placerad
som postmästare i Tomsk , från vilken
befattning han slutligen pensionerades.
Under sitt sista levnadsår uppsöktes
han av akademiledamoten och Sibirienforskaren Th von Middendorff, som då , i
början av 1845, återvände från sin stora
sibiriska resa. I sin resebeskrivning berättar Middendorff följande:
"Nya Sibiriens beskrivare , den gamle
Hedenström , uppsökte jag under min resa genom Tomsk och fann den förr så
företagsamme , väl föga kunnige man
icke desto mindre för sin sanningskärlek
och sin sunda blick förtjänstfulle mannen
fängslad vid sängen, som han ej mer
skulle lämna. Han led mycket av följderna av sin nysibiriska resa ; men trots
de plågor, vilka vattusoten förorsakade,
flammade hans medfödda livlighet upp,
under det han halvt på skämt, halvt på
allvar förbannade den förlust han lidit
därigenom att han för värme utsatt en
stor säck med torkad märg av mammutben; när värmen under hans frånvaro fått
verka hade det oljiga fettet flutit bort.

"Vad för en Krösus kunde jag icke ha
blivit", ropade han , "om min skatt icke
runnit ifrån mig! Hela jordklotet kunde
jag ha försett med mammutpomada! "
All lejon- och björnpomada hade fått
stryka segel för denna salva från en bättre värld. På mig gjorde detta ett så mycket starkare intryck, som jag träffade
mannen försänkt i armod , samme man
vars beundrade berättelse en gång gjort
runden genom Europa. I hans skrift
"Otrivki o Sibiri" (p 121) finna vi bekräftelse på att han samlat denna märg
vid Ust-Jansk ur de där i. massa kringspridda mammutbenen , och att den till
och med i smält tillstånd icke givit ond
lukt ifrån sig."
Mathias Hedenström tillbringade sina
sista år i byn Kaidukovo nära Tomsk, där
han avled vid 65 års ålder den 2 okt/20
sept 1845. Han vilar i den fjärran sibiriska jorden, en lott som han delar med
många andra svenskar som i fredliga eller krigiska ärenden dragit i österled.
Litteratur

A E Nordenskiöld , Vegas färd kring
Asien och Europa, Sthlm , 1880
YMER 1883, Biografiska notier av H
Wieselgren (p 206 ff)
V M Pasetskij, A E Nordenskiöld,
Moskva 1978
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Ledamoten
STEN SWEDLUND

Motiv för ökad marin
samordning

Ny marin ledningsorganisation i krig
Bakgrund
Chefen för marinen tillsatte 1979 ett antal arbetsgrupper som fick i uppdrag att
inom tre olika utredningssektorer - utbildning , underhåll och ledningsorganisation i krig - söka besparingar i marinens fredsorganisation till förmån för en
ökad materielanskaffning för krigsorganisationen och för beredskapshöjande
åtgärder.
En av dessa arbetsgrupper - Ag Ledning 80 - fick i uppgift att se över den
marina ledningsorganisationen i krig. Ag
Ledning 80 inledde sitt arbete med en totalinventering av den marina krigsorganisationen. Uppgiften var därefter att
pröva olika möjligheter till ökad samordning inom marinen beträffande stödfunktionerna bas-, underhålls- och underrättelse! j än st.
Utredningen konstaterade att den
marina ledningsorganisationen som ett
resultat av uppdelningen på örlogsbaser
och kustartilleriförsvar ger upphov till
dubblerade stödfunktioner. Inom ett och
samma geografiska område finns underhålls- , underättelse- och transportförband ur såväl fl som ka. Vissa samordnings- och besparingsåtgärder är möjliga
att vidta men så länge den övergripande
ledningsstrukturen är delad så är det
svårt att komma tillrätta med de resurskrävande dubbleringarna inom stödfunkt~ onerna.

Resultatet av den första utredningsetappen blev därför begränsat och de
beslutade åtgärderna kom mer att handla
om en anpassning till ändrad hotbild och
andra ändrade förutsättningar än om ra-
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tionaliseringar som följd av ökad samordning mellan fl och ka. Resultatet av
utredningsetappen kan i ko rth e t beskrivas enligt följande:
D Flottans basbevakningsfö rband inriktas
mer
mot
övervakning/
bevakning än mot försvar. Större
krav ställs på rörlighet . I vissa områden övertas uppgiften av ka.
D MKB-förbanden samordnas och reduceras . Härvid utgår dagens kbs
(optisk utkik och signalering) och
ersätts med ett mindre antal radarförband
(kbsrr/nsrr).
Samtidigt
koncentreras verksamheten där så
är möjligt och " storförband " bildas.
D Minspaningsfunktionen (mius) anpassas till hotbild och minskade
minröjningsresurser . Härvid utgår
dagens särskilda miusförband utom
i särskilt prioriterade leder. Den
optiska spaningen, i vilken samtliga
kustgrupperade förband deltar ,
skall kompletteras med radarspaning inom särskilt viktiga områden.
De fasta systemen skall vid behov
kompletteras med rörlig minspaning med befintliga fartyg/båtar i
mröj- , kbev-, basbev- och spärrförbanden.
D Marina hinder föreslås utgå . Hinderfunktionen kan i dag lösas med
andra medel t ex beredskapsutlagda kontrollerbara mineringar och
moderna hamnminor.

Som framg år av inledningen väger de
ekonomiska faktorerna tungt i pågåe nd e
strukturförändringar inom marinen. Utredningsarbetet bedrivs mot preciserade
sparmål.
Det är dock inte bara de ekonomiska
faktorerna som styr organisationsutvecklingen . En mer övergripande anledning är att samordningsbehovet mellan fl och ka har genomgått en betydande
förändring
under
den
senaste
20-årsperioden. De ekonomiska fa ktorerna är att betrakta som pådrivande i en
process som av helt andra - och mer primära skäl - är helt naturlig.
Dagens marina ledningsorganisation
svarar mot de ledningsbehov som gällde
under 60- och 70-talen.
Karaktäristiskt för nuvarande organisation är bl a att samordning mellan fl
och ka baseras på samverkan medan
samordningen mellan ka och armen sker
genom befäl. Detta har sin grund i stridskrafternas varierande behov av stridssamordning .
Kryssar- och jagarflottan genomförde
sin strid fritt till sjöss - väl utanför kaförbandens verkansområde. Samordningsbehoven mellan fl och ka inskränkte sig i
stort till att förhindra vådabeskjutning i
samband med sjöstridskrafternas ut- och
inlöpande ur de kaförsvarade basområdena.
Den enda egentliga stridssamordning
som var aktuell gällde kustbeskjutning
som kunde utföras av kryssare och jagare.
Behovet av stridssamordning mellan
ka- och armeförband har varit och är
stort. Förbanden är grupperade inom
samma områden och understödjer varandra i markstriden.

De förutsättningar som legat till grund
för utformningen av nuvarande marina
ledningsorganisation har förändrats i flera viktiga avseenden. Mest dominerande
är utveckl ingen av de marin a vapensystem och av hotbilden .
De marina vapensystemen har genomgått stora förändringar. Den lätta flottan
har ersatt kryssare och jagare. Fartygen
bestyckas med sjörobot. Samtidigt erhåller kaförbandens sjöfrontsartilleri ny ammunition med avsevärt utökad porte .
Räckviddsmässigt råder god överensstämmelse mellan patrullbåtarnas sjörobotsystem och det nya sjöfrontsartilleriet.
Hotbilden har förändrats markant.
Robot- och telehot dominerar sjöstriden.
Den förändrade hotbilden och tillkomsten av långräckviddiga vapen har
inneburit att ett mera kustnära uppträdande blir vanligare för våra ytstridskrafter.
Robotstriden kännetecknas av snabba
stridsförlopp, beslutstiderna blir korta.
Den hårda telemiljön försvårar fartygs- och kaförbandens vapeninsats. Riskerna för vådabeskjutning ökar genom
det telestörda stridsförloppet.
Angriparens ökade rörlighet och luftlandsättningskapacitet utgör ett ökat hot
för kaförbanden och flottans baser. Behovet av luftförsvar och ryggförsvar
ökar. Effektiv samordning mellan kaoch armeförbandens strid är en förutsättning för att möta detta hot. Dagens ledningsorganisation tillgodoser detta krav.
För sjöfrontsstriden har den redovisade utvecklingen varit genomgripande.
Sjöstridskrafterna och kaförbanden genomför sin vapeninsats i en stridszon
som blivit allt mer gemensam . Härigenom ökar behovet av stridssamordning
av de fartygsburna och de landuppställda
vapensystemen i marinen.
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Härtill kommer beredskapskraven
som för de marina förbanden är starkt
uttalade . Dessa krav accentuerar- på ett
helt annat sätt än tidigare - behovet av
en marin ledningsorganisation som kan
verka tidigt med hög effekt i olika konfliktnivåer. Även i dessa lägen blir de
marina samordningsfrågorna av ökande
betydelse för att möjliggöra rätt avvägd
insats med disponibla vapensystem.
Det är vidare viktigt att framhålla den
markerade satsning som nu sker på rörliga stridskrafter. För fl är detta ingen
nyhet men för kastridskrafterna kan man
tala om ett nytänkande. Kravet på rörlighet får återverkningar på lednings- och
stödfunktionerna som i ökad omfattning
måste kunna omfördelas mellan operationsområden i takt med stridskrafternas omgrupperingar. Den ökade rörligheten ställer också större krav på de
marina samordningsfunktionerna inom
ett operationsområde för att den sammanlagda effekten skall bli den avsedda.
Samordning är aktuell på fö ljande ni våer:
D ÖrlB - Kaf vad avser stridskrafternas och stödfunktionernas utnyttjande i stort. Samordningsbehoven föreligger i fred - krigsplanläggning- och i krig - långsiktig inriktning .
D Ör/B (FÖL) - fartygsförband
(TAL) - brigad/fristående bat vad
avser förberedelser för företag stridssamordning,
underrättelsesamordning, telekrigssamordning ,
sambandssamordning , säkerhetssamordning - samt vad avser gent>mförande av företag (normalförfarande).
D FÖL - TAL - spärrbar vad avser
genomförande av företag (" snabba
lägen" ) .
Dagens marina ledningsorganisation -
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baserad på samverkan mellan marina
chefer i en delad organisation - svarar ej
mot de nya kraven på stridssamordning
av komplicerade och snabba stridsförlopp i en gemensam stridszon. Den marina underrättelsetjänsten - sjöbevakning
- påverkas negativt av dagens organ isation - som förutom en teknisk eftersläpning - kännetecknas av komplicerade
ledningsförhållanden.
De ökade samordningsbehoven mellan de marina förbanden kan ej tillgodoses inom ramen för nuvarande ledningsorganisation. Organisatoriska åtgärder
krävs i syfte att ge bättre förutsättningar
för en effektiv samordning av den marina
verksamheten.
De samordningsåtgärder som kan tillgripas är i huvudsak integrering och sam gruppering. Integreringsmodellen är givetvis mest långtgående eftersom den erbjuder samordnade organisationslösningar inom alla lednings- och understödsfunktioner. Modellen kan dock inte
utnyttjas generellt eftersom de samlade
ledningsuppgifterna kan bli allt för omfattande för en chef i en integrerad ledningsorganisation . En integrering av den
marina organisationen inom t ex milo Ö
torde därför ej vara en realistisk utvecklingslinje .
Ä ven samgrupperingsalternativet har
sina begränsningar. Samgruppering av
chefer får inte drivas så långt att ledningsäkerheten med avseende på utslagningsrisken blir lidande. Samgrupperingslösningar förutsätter ofta investeringar för att rymma ökade ledningsfunktioner i en stabsplats . Dessa investeringar måste vägas mot de långsiktiga
besparingar som kan göras vid en reducering av antalet stabsplatser.
I och för sig är det önskvärt att få en så
likartad ledningsorganisation som möj ligt inom de olika kustavsnitten. Kraven

varierar dock med hänsyn till uppgifter ,
geografi , tilldelning av stridskrafter och
befintliga resurse r i form av stabsplatser
och samband . Därför krävs en noggrann
analys av varje område innan beslut kan
tas om hur de olika kraven bäst skall tillgodoses.

Ny marin ledningsorganisation
i milo V och NN
Efter det inledande utredningsarbetet
som redovisats i det första avsnittet ovan
fick Ag Ledning 80 i uppdrag att studera
den framtida marina ledningsorganisationen i krig inom milo V och NN. Inom
dessa milon har de marina stridande förbanden minskats som en följd av marinens vikande medelstilldelning under 60och 70-talen .
Utvecklingen har inneburit att såväl
freds- som krigsorganisationen gått mot
enmyndighetslösningar. En gemensam
fredsorganisation fastställdes först - vilket i och för sig är en diskutabel ordning .
I princip bör krigsorganisationsfrågorna
lösas först och därefter utformas fredsorganisationen , så att övergången från
freds- till krigsorganisation blir så smidig
som möjligt. Den nu valda ordningen
framtvingades av de ekonomiska besparingskraven där snabb utdelning erhålls genom reducering av fredsorganisationen. Vid arbetet med fredsorganisationsutvecklingen var det känt att även
krigsorganisationen skulle genomgå en
motsvarande förändring i ett senare skede. Arbetet kunde därför genomföras
med en rimlig framförhållning .
För
krigsorganisationsutvecklingen
angavs viss styrande förutsättningar :
D typförband i tlottans krigsorganisation är division och flottilj,
D typförband i kustartilleriets krigsorganisation är spärrbataljon och brigad ,

D begränsningar i ledningsorganisationen genomförs främst på den
lägre regionala nivån ,
D stödfunktionerna samordnas
D organisationen anpassas till ökade
krav på rörlighet.
Organisationsarbetet inleddes med en
analys av de faktorer som påverkar utformningen av de marina lednings- och
understödsfunktionerna på olika nivåer.
Särskild vikt lades vid att granska förutsättningarna för en chef att lösa de
uppgifter som idag är lagda på respektive
chefer ur flottan och kustartilleriet.
Arbetet övergick därefter till att utforma ett organisationsförs lag som i
korthet innebär att:
D den marina ledningsorganisationen
på lägre regional nivå inom milo V
(idag CÖrlB V och CGbK/Fo32)
och inom milo NN ( idag CÖrlB
NN och CNK) integreras ,
D den marina ledningsorganisationen
på lokal nivå (brigad/spärrbat resp
kbevbat/komp) integreras ,
D de marina underhållsförbanden på
B l och B 2 nivån ersätts av ett integrerat förband: " marinunderhållsbataljon " .
Efter stabsmässig beredning av arbetsgruppens förslag fattade CM principbeslut beträffande utvecklingen av den
marina krigsorganisationen inom milo V
och NN . Beslutet anslöt sig till arbetsgruppens förslag utom på en punkt som
gällde organisationsutformningen på lokal nivå inom milo NN där samordning
skall ske genom samgruppering av berörda chefer (spärrbat/sjöstrilbat) i stället för genom integrering som arbetsgruppen föreslagit.
Organisationen utformas därför enligt
följande huvudlinjer :
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Organisationen skall kunna förstärkas
med rörliga lednings- och underhållsresurser i lägen då ytterligare stridskrafter tillförs respektive milo.
På den lokala ledningsnivån ställs nya
krav som följd av integreringen på lägre
regional nivå. För att minska belastningen på denna nivå blir det nödvändigt att
delegera ledningsuppgifter med lokal
prägel. Exempel på detta är företagsledning av lokala sjökrigsföretag. Härmed avses företag av typen utläggning av
strandförsvarsminering ar, inlopps be vakni ng , bevakning av mineringar , kontroll
av fiske- och sjöfart m m.
Dagens MKB-organisation , som huvudsakligen svarar för övervakningstjänsten , ändrar således karaktär genom
att ledningsuppgifterna avseende lokala
sjökrigsföretag tillförs. I en ny organisation finns det därför anledning att beskriva förändringen så att övergång sker
från en renodlad "bevakningsorganisation " till en "sjöstridsledningsorga nisation".
Det nya begreppet "sjöstridsledning"
kan definieras enligt följande:
Ledning av sjöstridsverksamhet på lokal nivå omfattande:
- sjöbevakning
- företagsledning av lokala sjökrigsföretag
- företagskontroll av kvalificerade
sjökrigsföretag
- sjötrafikledning och -kontroll (biträde) .
I sjöstridsverksamheten ingår även
- militärledstjänst
- miustjänst
- kbntroll av sjöfart
Sjöstridsledning utövas från sjöstridsledningscentral som ersätter nuvarande
kustbevakningsgruppc entraler (kbgc) .
På Norrlandskusten där en delad led-
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ningsorganisation bibehålls på lokal nivå
gäller nuvarande lydnadslinjer med tilllägget att C spärrhat lyder under marinkommandochefen vad avser viss sjökrigsverksamheL Med viss sjökrigsverksamhet avses:
- ledning och kontroll av sjökrigsföretag, dvs företagsledning av lokala
sjökrigsföretag och i övrigt biträde
åt den lägre regionala chefen med
företagskontroll av kvalificerade
sjökrigsföretag
- samordning av SJO- och kastridskrafternas strid; härmed avses sådan
verksamhet som syftar till en maximering av de sjöburna och landuppställda vapensystemens effekt i
sjöfrontsstriden
- ledning av sjöbevakning (marin underättelsetjänst)
- ledning och skydd av sjötrafik och
fiske
- sjötrafikkontroll och navigeringstjänst.
Den direkta ledningen av denna verksamhet på lokal nivå utövas av C sjöstrilbat/-komp .

Underhållstjänst i den nya
organisationen
Som framgår av ovanstående redovisning
ersätts nuvarande underhållsförband på
B l och B 2-nivån av en marinunderhållsbataljon. I bataljonen ingår fö lj ande
förband enligt dagens organisation.
- basbat
- transportförband (ÖrlB , kaf, brig)
- verkstadsförband
- förrådsförband
- underhållsförband
- sjukvårdsförband
- vissa fort- och fält arbetsförband.
Founderhållsförbande n ingår däremot
inte i marinunderhållsbataljon utan bibehåller nuvarande uppgifter inom ra-

men för resp stridsgrupp.
Förbandsbundna underhållsförband
inom de marina stridskrafterna på divisions/bataljonsnivå - t ex lag och trossförband - ingår ej heller i bataljonen
utan bibehåller nuvarande förbandstillhörigheL
Bas- och underh ållstjänsten i den gemensamma krigsorganisationen leds, liksom verksamheten vid stridskrafterna i
övrigt , av CMKV resp CNMK.
I sektion 2 i den gemensamma staben
på lägre regional nivå skall kapacitet finnas främst för
- att ta fram underlag för beslut och
order rörande stridsverksamhet
(förutsättningar/begrä nsningar/konsekvenser m m)
- uppföljning av underhållsläget 1
stort
- understöd och hänvisningar
- fördelning/omfördelni ng av resurser
Uppgifterna för marin underhållsbataljon är i stort:
- Understöd åt samtliga stridskrafter
med all typ av bas- och underhållstjänst inom ett avgränsat geografiskt
område (bastjänstområde, brigadområde).
Härutöver skall understödsuppgiften kunna lösas även inom andra delar av milots kust genom omfördelning av materiella och personella resurser från det centrala bastjänstområdet.
Grundresurserna utanför det egentliga bastjänstområdet är starkt begränsade.
- Understöd inom övriga delar av militärområdet åt marina stridskrafter
med för dessa specifika förnödenheter.
Uppgifterna kan sammanfattas enligt
principskissen på sid 108.

Fortsatt arbete
Den ovan redovisade ledningsorganisationen komm ~ r att genomföras inom milo V och NN vid mitten av 80-talet. Organisationsutformning en inom övriga
militärområden kommer att bli förem ål
för utredningsarbete i syfte att finna
lämpliga samordningsformer.
De principer som nu läggs till grund
för organisationsutformni ngen inom milo V och NN torde i stor utsträckning
kunna utnyttjas i det fortsatta organisationsarbetet inom andra områden.
I anslutning till pågående organisationsarbete är det viktigt att utbildningssystemet utformas så att samordningsfrågorna får en framskjuten plats. Ökat
inslag av marin samordning måste in i befälsutbildningen på olika nivåer för att
den nya organisationen skall få avsedd
effekt . I detta arbete ställs stora krav på
att den vapenslagsvisa fack-kompetensen
inte går förlorad samtidigt som ökad vikt
läggs vid marin samordning. Det är därför först vid utbildningen på Militärhögskolan som den egentliga marina utbildningen påbörjas. Dessförinnan dominerar den fackmässiga utbildningen inom
respektive vapenslag/tj änstegren. Särskilda åtgärder erfordras inledningsvis
för att ge en så smidig övergång som
möjligt. Ett exempel på detta är den s k
brigadchefskursen som bör kunna breddas till en gemensam marin chefsutbildning med sikte på den nya organisationen.
Som ett led i utvecklingen bör vidare
stabspersonal utväxlas i fred mellan ÖrlBO/SK, ÖrlB S/BK och mellan Flaggen/
KAS.
För det fortsatta organisationsarbetet
är det också viktigt att inrikta utformningen av marinens stril- och sambandssystem så att samordningsaspektern a blir
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väl tillgodosedda . Systemen måste kunna
svara mot de ändrade krav som följer
med de organisatoriska uppgiftsförändringarna. De tekniska förutsättningarna
lägger inga hinder i vägen för en sådan
utveckling. Dagens data- och kommunikationsteknik erbjuder stor handlingsfrihet i systemuppbyggnad och ka n
smidigt anpassas till valda organ isationslösningar. I anslutning härtill stä lls krav
p å utformningen av de ma rina stabsplatserna. Antalet stabsplatser minskas , vilket är väsentligt ur ekonomisk synvinkel
- inte minst mot bakgrund av planerad
modernisering av stril- och sambandssystem. För att nå önskad effekthöjning på
dagens i många avseenden föråldrade
system torde det vara nödvändigt att
pressa ner antalet stabsplatser så långt
som rimliga krav på ledningssäkerhet
medger.

x

Anslutning
En ledningsorganisation får aldrig stelna
i sina former eller bli ett självändamål.
Organisationen måste ständigt anpassas
till ändrade förutsättningar. Förändringarna för den marina ledningsorganisationen är betydande genom vapensystemens och hotets utveckling. Kravet på
ökad marin samordning växer.
Syftet med pågående förändringar av
den marina ledningsorganisationen i krig
är att ge ökad effekt åt de marina vapensystemen i den gemensamma stridszo nen
samtidigt som de fredstida kostnaderna
minskas.
De organisatoriska för ändringarna berör lednings- och understödsfunktio nerna. De stridande förbandens organisation förändras ej. Samordningen mellan
k a och armen påverkas ej. Den marina
samordningen förbättras dock avsevärt något som är nödvändigt.

AKTIEBOLAGET

TU DOR
-~

"' x x. x-

understöd med all form av bas- och underhållstjänst

understöd med gemensam underhållstjänst

.
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understöd med marin underhållstjänst

'

ingår i muhbat

Batterianläggninga rna för den nya svenska ubåtsklassen "Näcken" har levererats av AB TUDOR. De hartillräckligt energiinnehäll för flera dygns undervattensoperationer med låg fart eller några timmars drift vid
högsta fart.
.
AB TU DO R har varit huvudleverantör av u b- battener till svenska marinen sedan första världskriget.
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Ledamoten
SUNE BIRKE

Ledningsorganisation och bastjänst

STINA-ett datorbaserat system för övervakning
och ledning av sjötrafik
l samarbete med marinen.
Det har alltid varit svårt att bevaka Sveriges
långa kust . Utan avancera~ utrustning _skulle
det idag vara nära nog omo]l1gt. V1 har fatt nya
territorialgränser, sjötrafiken har ökat kraft1gt
och följderna av fartygsolyckor harblivit Clllvarllgare, inte minst i samband med ol]eutslapp.
Philips har i samarbete med svenska marinen
utvecklat ett datorbaserat system för övervakning och ledning av sjötrafik.
STINA-system är installerade i mellansverige
och beställda för Karlskrona, Malmö och Göteborg. Vid<eentralen i Malmö skall man sam_lokalisera marinens, kustbevakningens och SJOfartsverkets lokaia övervaknings- och lednmgsresurser.

Avancerad utrustning för
databehandling och presentation

rets kustradarstationer och kan ta emot och
behandla information från sex stationer samtidigt. Informationen tas om hand av två Philipsdatorer. Den behandlade informationen presenteras sedan på textbildskärmaroch grafiska
bildskärmar för svart/vitt eller färg.
Fyra operatörer i centralen kan följa upp läge,
kurs, fart, identitet, last mm för upptlll400 fartyg
samtidigt. (200 fartyg kan fö!jas he.lt automatiskt). Operatörerna kan ocksa U.Pptacka nsksltuationer, t ex fara för grundstotnmg och leda
insatser till sjöss.

Philips
Elektronikindustrier AB
Försvarselektronik
175 88 JÄRFÄLLA
Tel: 0758/100 00
Telex: 115 05 PHILJA S

STINA-centralen får sin information från förs va-

Försvarselektronik

PHILIPS

Ledning av bastjänst är en komplicerad
funktion. Kompliciteten består t ex i att
- resurserna är begränsade
- tidskravet är framträdande
många inblandade komponenter är
rörliga .
Basförbandens ledningsorganisation
är personalsnål och fungerar, åtminstone
i övningssammanhang, godtagbart. Vissa
förbättringar bör dock kunna göras inom
ramen för den nuvarande organisationen.
När man diskuterar integrerade marina bas- och underhållsförband är bastjänstens krav en av de gränssättande parametrarna . Detta gäller även ledningsfunktionen. Å andra sidan finns en i och
för sig förståelig strävan att ansluta krigsorganisationen till befintlig fredsorganisation. Följande framställning avser att
närmare granska lämpligheten av överensstämmelse mellan freds- och krigsorganisation samt diskutera lämplig ledningsorganisation för bastjänst. Möjligheten att utnyttja en sådan organisation
även för andra uppgifter kommer att beröras.

Bakgrund
Den av Chefen för marinen tillsatta "Ag
Ledning 80" har bl a föreslagit en gemensam marin bas- och underhållsorganisation i krig på lägre regional och lokal
nivå inom vissa militärområden.
Den av Agledning 80 föreslagna lösningen har fastställts av Chefen för marinen. Det verkställande förbandet, som

benämns " marin- och underhållsbataljon" , skall kunna överta de uppgifter,
som idag fullgörs av olika bas- och ullderhållsförband på basbataljons-, kustartilleriförsvars- och kustartilleribrigadnivå. I vissa fall tillkommer även territoriella uppgifter.
I Ag förslag lämnas två olika alternativ
till utformning av marinunderhållsbataljonens ledning. Förslagen benämns
stabsstruktur resp förvaltningsstruktur.
En kortfattad karakteristik av dessa båda
strukturer kan göras sålunda:
e stabsstrukturen är uppbyggd efter
mönster av t ex dagens basbataljoner.
Detta innebär en till numerären blygsam
stab, som leder verksamheten genom att
ställa uppgifter till de verkställande
funktionerna (kompanierna). Dessa har i
sin tur starka kompaniledningar som
själva bestämmer hur de erhållna uppgifterna skall lösas. De disponerar som
regel själva erforderliga resurser utan
omgång över bataljonsstaben - även kföretag och exklusiva reperationsresurser.
e förvaltningsstrukturen innebär , att
den fredstida förvaltningsstrukturen - i
första hand materielförvaltning (motsv)
- i relativt oförändrad form övergår i bataljonsutförande. Uppgifterna bereds
ned i detalj inom resp sektion (motsv)
som direkt ger order till olika underavdelningar (verkstäder o s v) inom de
verkställande enheterna.
I ledningsorganisationen tillkommer
resurser för sådan verksamhet som inte
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finns i den fredstida materielförvaltningen (t ex bastjänst , sjukvårdstjänst). Benämningar som "stab", "bataljon" och
"kompani" blir i denna version snarare
administrativa sorteringsbegrepp än benämningar som beskriver organisationsformer.

Den välsignade
fredsorganisationen
Många argument kan framföras för och
emot de båda ovan skissade organisationsformerna. Ett av de mer populära,
till förmån för förvaltningsstrukturen, är
att den är så bra därför att den överensstämmer med fredsorganisationen. Den
medger därför en smidig övergång från
fred till krig o s v. Argumentet anses
oanfäktbart men är i själva verket meningslöst. Det ger nämligen inga motiv
utan enbart ett påstående och en beskrivning mellan vilka man utan att darra på
rösten implicerar ett kausalsammanhang . Det man i själva verket säger är att
förvaltningsstrukturen är bra (påstående) och liknar fredsorganisationen
(beskrivning) . Överensstämmelsen mellan freds- och krigsorganisation kan aldrig ipse facto vara en garanti för kvaliten
hos den senare. Den är det om och endast om en viktig förutsättning är uppfylld: den, nämligen , att fredsorganisationen är uppbyggd för att den, utan
större ändringar, skall svara mot krigets
krav.
Så är, försäkrar man ofta, naturligtvis
fallet. Den cyniske betraktaren är inte lika imponerad . Fredsorganisationens utformning styrs av många olika faktorer,
såväl i'ippet redovisade som dolda: personal- och sysselsättningspolitiska, fackliga
och kårpolitiska krav, önskemål om
många höga befattningar , inverkan av
tidigare misstag (det s k arvet) för att nu
nämna några . Påståendet att krigets krav
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i dessa sammanhang intar någon särskild
rangplats övertygar knappast den som
följt till exempel turerna kring den senaste fredsorganisationsutredningen; krigets
krav förefaller vid närmare påseende
snarare vara en bjärt klädnad kastad
över diverse fredsmässigt betingade motiv med olika grad av ljuskänslighet.
Man kan också iakttaga att argumentationen för likhet mellan freds- och
krigsorganisation tilltar i styrka i samma
utsträckning som den egna fredsorganisationen bedöms hotad; motiven härför
kan vara de ädlaste , men man kommer
aldrig ifrån misstanken att ett magnifikt
cirkelbevis är under uppbyggnad: man
använder krigsorganisationen för att
motivera fredsorganisationen och i nästa
andetag gör man ogenerat tvärt om.

Ingångsvärden
Efter ovanstående granskning av det populäraste motivet för att de facto överhuvudtaget inte göra någon krigsorganisation - i annat avseende än att man påtager uniform och ett martialiskt beteende - kan det här vara dags att konstatera, att Chefen för marinen beslutat
att organisationen skall utformas enligt
alternativet stabsstruktur. Härmed är
emellertid ledningens detaljuppbyggnad
långt ifrån given . Denna måste konstrueras mot bakgrund av de krav, som bataljonens verksamhet ställer. Dessa krav
betingas i sin tur naturligtvis av de speciella egenskaper hos de förband bataljonen skall understödja.
Härvid har understödet delvis olika karaktär för
- sjöstridskrafter
- kustbevakningsförband
- fasta kustartilleristridskrafter
- rörliga kustartilleristridskrafter
I vissa fall kommer även särskilda krav

att ställas av territoriella uppgifter av typ
samordning av bas- och underhållstjänst
inom försvarsmakten och samverkan
med civila myndigheter.
De olika uppgifternas karaktär gör att
många olika krav måste tillgodoses: att
leda understöd till sj östridskrafter ställer
förmodligen de högsta kraven på snabbhet i ledningen medan de territoriella
uppgifterna kan tänkas kräva omfattande lokala kunskaper och ett resurskrävande förberedelsearbete . Om dessa
båda uppgifter ses som två ytterligheteri en ytterligt förenklad jämförelse: snabba beslut och noggranna förberedelser är
inga motsatta begrepp utan kommer att
krävas i dem bägge - kan man möjligen
hoppas , att den ledningsorganisation,
som har kapacitet att lösa båda uppgifterna även har kapacitet att lösa många
andra, som t ex rutinmässigt understöd
av stationära förband. I det följande
framläggs några synpunkter på ledning
av bastjänst för sjöstridskrafter - en av
de viktigaste och kanske den mest komplicerade av de uppgifter som kommer
att åvila en "marinunderhållsbataljon".

Principer för ledning
Basbataljons ledning följer samma principer som gäller för andra förband . Det
gäller alltså att
- samla in information
- bearbeta denna
- göra ett bedömande
- fatta ett beslut
- ge order
- följa genomförandet och vid behov
ingripa.
Basbatat jonen måste alltså skaffa sig
så korrekt information som möjligt om
de fartygsförband den skall understödja .
Huvuddelen av denna information kom-

mer från närmast högre chef (CÖrlB) i
form av meddelade inriktningar , kopior
på företagsorder , information från företagsledare och företagskontrollant o s v.
På grundval av denna information bildar sig b a tal jonsstaben en uppfattning
(hypotes) om vilka underhållsbehov förbanden har vid ankomst till bas och när
dessa behov måste tillgodoses . I många
fall måste man också ta ställning till var
inom tillgängligt område förbanden skall
baseras. Påverkande faktorer är då t ex
taktiskt läge, lokalisering av vissa begränsade resurser (som fartygstunnlar
och minförråd) och tillgång till lämpliga
förtöjningsplatser. Möjligheter att tillgodose behoven enligt hypotes studeras i
ett bedömande: mot bakgrund av detta
fattar bataljonschefen sitt beslut. Beslutet omsätts i ett nytt stabsarbete i order till bataljonens verkställande enheter
(kompanierna). Dessa order anger vanligen vad som skall göras , när och var:
förutom eventuellt nödvändiga handlingsregler lämnar de den närmare utformningen - hur- till respektive kompanichefs avgörande . Slutligen måste
bastjänstens genomförande noga följas,
varvid ånyo informationsbehovet är
stort: tiden för inlöpande, behov som inte förutsetts i hypotesen, störningar genom fientlig bekämpning o s v framtvingar snabba beslut om omdispositioner i förhållande till givna order.

stabens organisation
I basbataljonen är sektion 2 den tunga
sektionen vilket är naturligt med hänsyn
till huvuduppgiften . Inom sektion · l
handläggs främst ärenden rörande stridsverksamhet i närområdet , minläge , fördelning av krigsförtöjningsplatser m m.
Den följande framställningen behandlar
därför närmast organisationen av sektion
2.
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sektionen är på traditionellt sätt uppdelad i avdelningar , där varje enhet representerar en viss fackmässig kompetens inom bas- och underhållstjänstens
olika grenar:
2a Centralavd (transporttjänst m m)
2b Tyg- och skeppsteknisk avdelning
2c Intendenturavdelning
2d Hälso- och sjukvårdsavdelning
Bemanningen på de olika avdelningarna är också anpassad för att utgöra
denna kompetens: mariningenjörer och
officerare med teknisk bakgru!ld i 2b , intendenter i 2c och marinläkare och sjukvårdsutbildad officer i 2d. Denna fackkunskap är betydelsefull vid planläggningsarbete i fred och när det gäller att
fatta beslut om utnyttjande och vidmakthållande av bataljonens resurser i
krig. Rent tekniskt representerar de olika stabsmedlemmarna en hög kunskapsnivå , var och en inom sitt förnödenhetsområde (motsvarande).
Indelningen i olika avdelningar och
den fackmässiga konpetensen enligt
ovan får emellertid inte tillmätas ett sådant egenvärde, att de medför en begränsning i tankesättet och arbetsförmågan till vissa snäva funktioner. Det är naturligt, att ett komplicerat drivmedelsärende handläggs inom 2c: det är lika naturligt, att intendenten deltar i planläggning av ammunitionskomplettering
och sjuktransporter för ett förband som
väntas till basen. För en sektion 2 i en
basbataljonsstab är det nödvändigt , att
alla hjälpligt lär sig behärska samtliga
förekommande uppgifter- åtminstone så
mycket att de utan begränsningar kan
deltaga i planeringen av ett basföretag
och, som vaktbefäl, följa dess genomförande. sektionens indelning i avdelningar bör, mot denna bakgrund, snarast
uppfattas som en utgångsgruppering och
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en sortering av vissa grundkunskaper.
Planering av basföretag har tidigare
berörts . Om det nyss beskrivna stabsarbetet syftar till att säkerställa tillgången
av och handlingsfriheten med bataljonens resurser för understöd, syftar företagsplaneringen till att klargöra formerna för att understödet når stridsfartygen:
var kompletteringen skall äga rum , vilka
kvantiteter det är frågan om, vem som
skall komma till vem - kunden till affären eller tvärt om - hur lång tid som
står till förfogande samt övriga begränsningar. Denna planering utförs lämpligen i planeringsgrupper , en för varje
företag eller en för flera likartade företag. På en sådan planeringsgrupp kan
man ställa två krav , nämligen att:
- den skall ha tillräcklig kännedom om
den fartygstyp basföretaget avser och
vad detta innebär för särskilda förutsättningar, samt att
- den skall ha tillräcklig kännedom om
de förnödenheter och tjänster som
skall tillföras (jämför ovan).
Grunder till den fackmässiga kännedomen finns i sektionens olika avdelningar.
Grunden till den förbandsvisa kännedomen finns - förhoppningsvis - i de
olika stabsmedlemmarnas egen tidigare
erfarenhet.
I båda fallen måste elementära kunskaper snarast spridas inom sektionen ,
annars blir möjligheterna till planeringsarbete begränsade .
Jämsides med den ordinarie avdelningsindelningen måste alltså sektionen
kunna fungera i en planeringsgruppsindelning riktad mot olika typer av sjökrigsföretag. Om denna indelning skall
vara fast eller bestämmas för varje tillfälle kan diskuteras: vidare kan man ha olika uppfattning om, i en permanent indelning, en konstant låsning av viss grupp

till viss(a) typ(er) av sjökrigsföretag är
en fördel eller ej. Oavsett vilken detaljlösning man härvid väljer - och valet är
förmodligen ytterst beroende av person-

sammansättningen i resp stab - framträder härvid följande organisationsmönster:

2a
p

2b

2c

2d

-

-

ytattack
minfartyg
ubåt
övriga

Bilden ovan antyder , hur planeringsgrupperna samlar erforderligt fackmässigt underlag från de olika avdelningarna
(markerat med pilar) . Planeringens resultat omsätts, efter faststä ll ande, i Order för basföretag - som regel utformad
efter förberedda mallar som tar hänsyn
till det olika informationsbehovet hos
understödda fartygsförband å ena sidan
och verkställande enheter inom bataljonen å den andra.
Jag har hittills behandlat två slag av
stabsarbete, som i stor utsträckning måste drivas parallellt. Jämsides med dessa
förekommer ett tredje , nämligen uppföljning och kontroll. Denna funktion är,
kvantitativt, den minst personalkrävande
och kan normalt skötas av vaktbefäl från
vardera sektion l och sektion 2. Vid behov kan den ursprungligen ansvariga planeringsgruppen eller lämplig fackavdelning biträda.
Basbataljonstaben är personalsnåL
Härigenom skapas möjligheter till god
personkontakt mellan de olika stabsmedlemmarna. det blir lätt att organisera staben på det sätt, som bäst passar den rådande arbetssituationen. Genom detta
ökar stabsmedlemmarnas kunskaper
inom områden, där de saknar egen

grunderfarenheL Detta ger i sin tur en
stab som är mångsidigt användbar och
kan ta fram beslutsunderlag snabbt. En
förutsättning är dock , att det mesta av
verkställigheten kan planeras och ledas
på kompaninivå . Härigenom skapas tillräcklig kapacitet för mer långsiktig planering i bataljonsstaben.

Tillkommande uppgifter
Den ovan beskrivna ledningsstrukturen
för basbataljon synes mig ha goda förutsättningar att, med vissa mindre tilllägg, kunna fungera även i integrerade
marina bas- och underhållsförband . Principen för ledning - bland annat fördelningen av ansvar mellan stab och kompanier- bör kunna vara densamma , men
i bataljonsstaben måste viss kompetens
tillkomma . Ansvaret för ka-materiel fordrar ett tillskott av motsvarande fackkunskap , främst inom 2b . Härigenom
kan också den nödvändiga förbandskunskapen säkerställas. På motsvarande
sätt kan tillkommande fortifikationska
uppgifter fordra en egen sektion. Utökade territoriella uppgifter föranleder troligen en utökning av vissa delar av sektion
2.
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Med erforderliga modifieringar bedöms alltså den nuvarande basbatal jonens stabssammansätt ning och allmänna

ledningsprincipe r vara lämpliga utgångspunkter när man skall ta fram den nya
marinunderhålls bataljonen.

RENGORINGSCREME
FÖR
HÄNDERNAS
o
VARD
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Litteratur m m
Tyska fartygsbiografier,
band 3 och 4
Sedan anmälaren i häfte 3/1981 recenserade band l och 2 av " Die deutschen
Kriegsschiffe- Biographien- ein Spiegel
der Marinegeschichte von 1815 bis zur
Gegenwart" , har de tre författarna och
förlaget hunnit få ut band 3 och 4.
Samma "imponerad häpnad " kan med
samma rätt deklareras i fråga om de nyutkomna två delarna. Utförliga beskrivningar av vartenda örlogsfartyg , därtill
dess öde - och visst inte enbart sjökrigsinsatser - liksom chefer och i ans lutnin g
härtill biografier i koncen trat , men därför inte mindre värdefulla i fråga om intressanta nycke lfigurer i tysk marinhistori a. Lika utomordentliga illustrationer bör också noteras.
Band 3 inleds med Goeben, one kli gen
ett av de absolut intressantaste tyska örlogsfartygen ge no m åren , även om- eller
kanske just eftersom - hon tillbragte den
helt dominerande delen av sin 62-åriga
tillvaro under turkisk flagg. Att biografin
över amiral Wilhelm Souchon är insprängd i Goeben-sidorna är naturligt.
Eftersom band 3 börjar med Goeben,
borde enligt all rim och reson inte Gorch
Fock vara nr 2 i detta band utan ha funnits i band 3 i bokstavsordning en ligt efternamnet Fock. Men, som redan 1981
anmärktes , i detta hänseende är verkets
systematik inte bara förbryllande utan
direkt missvisande. Praktexemplet är att
den aldrig färdigställda slagkryssaren liksom fregatten Graf Spee hittas under G
men pansarskeppet under A - Admiral
Graf Spee. Om man noga kommer ihåg
detta egendomliga system, går det ju för
all del bra ...
Av speciellt intresse för sve nska ship-

lovers är tyska " avisofartyget" Grille,
dvs statsjakten , som Hitler använde då
och då. Hon sändes i september 1942 till
Narvik som · stabsfartyg för " Admiral
Nordmeer" , dvs marinkommando chefen
för Norra Ishavet. Som sådant tjänade
hon också senare för "Fiihrer der Underseeboote N orwegen " , då dessa båda befattningar sammanslogs. Det var den i
Sverige sedan VK 2 bosatte och med en
svenska gifte konteramiral Rudolf Feters, som beklädde dessa befattningar
fram till maj 1944. En annan person med
svensk anknytning synes rimligen vara
fartygschefen på ex grekiska jagaren
Hermes (Vasilefs Georgios) , sedermera
konteramiralen Rolf Johannesson. Namnets stavning tyder onekligen på rötter i
Sverige , äve n om han föddes i Berlin
1900. Han var förresten 1957-61 chef för
Sundesmarines sjögående flotta. En
tredje svensk anknytning hittar man på
pansarfregatten Kaiser, som 1875 fick
besök av kung Oscar JI, som i Kiel fick se
på åtskilliga örlogsfartyg , säkerligen av
intresse för den som kronprins aktive
sjöofficeren. En andra sådan kunglig
svensk " Besichtigung" finns noterad på
slagskeppet Kaiser Wilhelm II, som i
egenskap av Flottenflaggschif f besökte
Oslo i december 1901.
Band 4 omfattar Kaiserin - Nassau,
slagskepp , kryssare , jagare osv , med undantag för mindre fartyg och trängfartyg,
som sammanförs i särski lda delar efter
de större, namnförsedda fartygen.
I detta band finner man helt plötsligt
hela 1870-71 års tysk-franska krig på fyra
sidor i anknytning - ja , tro det eller inte pansarfregtten König Wilhelm, byggd i
London i slutet av 1860-talet. Varför?
Jo , pansarfregatten var flaggskepp i 1870
års tyska flotta. Artikeln är ett koncentrat av de i vanliga historiska skildringar
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föga uppmärksammade sjökrigsavsnitten
av kriget. Men att just hitta dem under
bokstaven K- ja , systematiken är märklig' Hur många tyskar ens vet att König
Wilhelm var flaggskepp 1870 och att kriget alltså skildras i denna fartygsbiografi,
förresten med porträtt och data även om
de två franska amiralerna Fourichon och
Bouet- Willaumez , som förde befälet
över eskadrarna i Nordsjön och Östersjön.
Tysklands marin har ju onekligen under sin korta tillvaro - egentligen från
1871 , om än formellt sedan 1815- hunnit
skriva ett och annat blad i både sjökrigshistorien och
kolonialhistorien.
Man kan knappast finna en bättre dokumentation därom, absolut ingen mer detaljerad. De tre författarna har åstadkommit ett litet underverk. Nu väntar
man bara på fortsättningen!
K-E Westerlund

Hans H. Hildebrand, Albert Röhr
och Hans-Otto Steinmetz: Die deutschen Kriegsschiffe - Biographien ein Spiegel der Marinegeschichte von
1815 bis zu Gegenwart. Band 3, Goeben - Kaiseradler, Band 4, KaiserinNassau. Koehlers Verlagsgese/lschaft ,
Herford.

Fransk export av krigsfartyg
I marsnumret av La nouvelle REVUE
MARITIME finns en artikel om det
franska varvet Constructions Mecanique
de Normandie (C.M.N.) i Cherbourg.
Förutom en trevlig beskri vning av varvets historia och nuvarande uppbyggnad
och utrustning , ger artikeln också en bild
av den väldiga exportsatsning , som varvet har gjort och gör på sina lätta ytattackfartyg av typ " Combattante " . Man
uppger att 95 % av produktionen går på
export; en imponerande siffra och det är
intressant att ta del av uppgiften om vilka
kunderna varit. Den uppräkning som
görs av beställda och levererade fartyg
från 1971 (Combattante II och III) visar
att av Combattant II har producerats 42
enheter och av Combattant III är under
produktion eller licenstillverkning 19 enheter. Verkliga försäljningsframgångar!
De största köparna av Combattant II
har varit Väst-Tyskland och Iran med 12
fartyg vardera, sedan kommer Libyen
med 10, (vars leveranser länge har uppskjutits p g a det politiska läget) samt
Grekland och Malaysia med 4 vardera.
Av Combattante III har Grekland köpt
10 , varav 6 licensbyggts i Grekland, Ni geria , Qatar och Tunisien har beställt 3
vardera. Det har således funnits och
finns fortfarande en betydande efterfrågan på fartyg av denna typ. Bland tredje
världens stater med nyväckta marina ambitioner verkar det vara vanligt att åtminstone 3 ä 4 stycken robotbestyckade
fartyg av denna storleksordning skall finnas i det marina programmet. Mot denna
bakgrund ter sig Sveriges situation både
vad avser marinens nybyggnadsprogram
och varvsindustrins exportmöjligheter
p g a politiska restriktioner närmast un derutvecklad .
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Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade
med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat.
MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, utveckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motortillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder allt stöd
under en lång framtid .
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