
TIDSKRIFT I 

SJÖVÅ"SENDET 

1771 

MED FÖRSTÅND OCH STYRKA 

UTGES AV 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

N:r31987 



TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET 
FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 

KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET 

KARLSKRONA POSTGJRO 125 17 - 9 BANKGIRO 446 - 3220 

Redaktör och ansvarig utgivare: Kommendör B. GRANATH, Wollmar Yxkullsgatan 40, 

116 50 Stockholm, telefon 08/84 98 58. 

Tidskr ift i Sjöväsendels och Kungl. Örlogsmannasällskapets postadress: Box 101 86 

100 55 Stockholm. 

Annonser: ÅKE T:SON LOVEN, Djurgårdsslätten 92, 115 21 Stockhohn, 

telefon 08/62 10 71. 

Tidskrift i Sjöväsendet utkommer i regel med 4 häften per år. Prenumerationspris 35 

kronor per år. Prenumeration sker enklast genom att avg iften insätts på postgirokonto 

125 17-9. 
Inbetalningskort utsänds med första häftet å rligen. 

Införda artiklar, recensioner , o dyl honoreras med c:a 50 kronor per sida. 

För införd artikel, som av KÖMS anses särskilt fört jänt , kan författaren belönas med 

sällskapets medalj och/eller penningpris. 

Bestämmelser för Kungl. Örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter återfinns i häftena 

nr l och nr 4. 

TIDSKRIFT l SJÖVÄSENDET 

150 årgången 3 häftet 

INNEHÅLL 

Meddelanden .. . ................. ..................... ................................. o . o . o . 

Läkemedel i försvaret- en nödvändighet för sjukvard 

i krig och fred ............. .................. .......... .............. o ............. .. ...... . . 

Av HANS-GÖSTA SKOGLUND 
Teknik för styrda undervattensvapensystem ........................................ . 

Av BÖRJE LINDSTRÖM 
Förstärkt säkerhetsskydd av dubbeltillämpningsteknologi ........... . ........... . 

Av ANDERS FA RNELL 
Marinens personalproblem-fakta och synpunkter . ... ...... ...... ........... .... .. 

Av SVEN CARLSSON 
Sovjetisk arktisk sjöfart ...... . ........... . .... . .. ................. o •••• • • •• • •• • • • •• •• •• • •• 

Av ERIK HALL 
Pearl Harbour- En ögonvittnesskildring .. .................... . ............... . ..... . 

Av BOB WIDMARK 
Litteratur o •••••••••••••• o ••• • ••••••••••• •• • • •••••••• • •••••••••••••• o •••••••••• o o ••••••••• • •• • 

!SSN 0040-6945 

Särtryck av införda artiklar kan beställas hos huvud

redaktören inom en månad efter utgivningsdagen. 

Axe l Abrahamsons Trycken 1987 

150 

153 

169 

183 

189 

197 

201 

207 

Meddelanden 
från 

Kungl. Örlogsmannasällskapet 

149 



Kungl Örlogsmannasällskapets 

innehåller f n drygt 32 000 bildkartonger med sannolikt över 100 000 bilder, 
systematiskt ordnade, lätta att finna. Arkivet finns nu i Sällskapets lokaler i 
Kastellet. Arkivet handhas av Korresponderande ledamoten , major Stellan 
Bojerud , MHS/MHA , Box 80007 , 104 50 Stockholm , tel 08-788 93 81. 

Har du själv några bilder 

som kan doneras till arkivet? Det kan vara fotografier, teckningar, reproduk
tioner av tavlor , kartor , bilder av personer m m, berörande mariner, både ut
landet men framför allt svenska marinen, d v s både flottan och kustartilleriet. 
Sänd dem i så fall till Bojerud eller till Sällskapets sekreterare . 

Kungl Örlogsmannasällskapets 
filiallJilJiiotek 

Kastellet 
Kastellholmen, STOCKHOLM 

Postadress: Box 10186, 100 55 STOCKHOLM. Telefon 08/21 17 82 
Öppet: tisdagar och torsdagar mellan kl 10.30 och 12.00 under tiden 1 oktober t o m 

30 april . l övrigt efter överenskommelse med bibliotekarien. 
Telefon: bostad 08/84 98 58, sommarbostad 0221/301 30. 
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Stiftelsen YMER-80 

STIPENDIER FOR POLARFORSKNING 
Stiftelsen YMER-80, som har till ändamål att främja vetenskaplig polarforsk
ning, företrädesvis svensk, kommer att dela ut ett antal stipendier under feb
ruari 1988. Totalt beräknas ca 70 000 kronor kunna komma att stå till för
fogande för utdelning. 

Ansökan skall, tillsammans med de övriga handlingar sökande önskar åbe
ropa, inges till Stiftelsen YMER-80, c/o Bo Granath, Wollmar Yxkullsgatan 
40, l tr, 116 50 Stockholm, senast den 31 december 1986. 

Ansökan bör omfatta högst två A4-sidor och insändas i 4 ex. Erforderliga 
bilagor för att närmare belysa avsett projekt dock endast i l ex. 

Gäller ansökan flera sökande skall huvudansvarig för projektet anges med 
fullständig adress. 

Sökande, som tilldelats stipendier, kan förvänta meddelande härom före 
utgången av februari 1987. 

Anm. Anslag avses fördelas inom följande ämnesområden: 

Botanik, både marin och terrester 
Zoologi, både marin och terrester 
Geovetenskaper: 

Oceanografi, både fysisk och kemisk 
Meteorologi 
Naturgeografi inklusive glaciologi 
Geologi inklusive kvartärgeologi 
Övrig geofysik 
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Att vara steget före 

Saab-Scan1as f1losof1 är att alllid vara steget före. Vi utvecklar, ti llverkar och mark 
nadsför högteknologiska produkter som personbilar, lastbilar och bussar, c1v11~ och 
militära flygplan, robotar, satell1ter och andra produkter 1nom rymdtekn1komradet 
samt produkter för energiteknik. 

Saab-Scan1a har ett un1kt kunnande - en unik bredd. Men för att behålla vår position 
som ett av världens ledande företag 1nom specialiserad transportteknologi behöver 
v1 ständigt kunn1ga och engagerade medarbetare, 1nte minsttekn1ker. Utvecklings 
möjligheterna för både gymnas1e- och civilingenJörer ar darforstara 1nom Saab
Scania-gruppen. Vi behöver de bästa krafterna och v1 staller hoga krav, rnen 1 gen
gäld kan v1 erbjuda stimulerande och utvecklande arbeten med stora mått av fnhet 
och ansvar 1 ett av Svenges tekniktätaste företag. 

Det är på yrkessk1ckl1ga och engagerade medarbetare vi bygger vår framtid. 

S't.'\B-SCANIA 
Leaders in specialized transport technology_ 

Saab-Scania AB, 58188 Linköping. 

Ledamoten 
HANS GÖSTA SKOGLUND 

Hans Gösta Skoglund är militärområdesapo
tekare i Milo Syd och chef för apoteket Göta 
Lejon i Karlskrona. 

Läkemedel i försvaret - en nödvändighet 
för sjukvård i fred och krig 

Årsberättelse i vetenskapsgrenen " Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjuk
vård med navalmedicin " 1986 - 1987. 

Inledning 
Årsberättelsen omfattar en genomgång 
av läkemedelsförvaltning och försörjning 
under perioden 1940- 1986 och har som 
huvudrubrik " Läkemedel i försvaret -
en nödvändighet för sjukvård i fred och 
krig" . Med försvaret avses här totalför
svarets resurser enär med den helhetssyn 
som skall förekomma idag är det omöj
ligt åtskilja militär och civil sjukvård än 
mindre begränsa framställningen till att 
gälla enskilda vapenslag t ex marinen. 
Det torde veterligt vara den första över
sikten i detta ämne som behandlats inom 
Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

I inträdesanförande i Karlskrona den 
11 mars 1982 betitlat "Marin läkeme
delsförsörjning förr och nu- en expose" 
(Tidskrift i Sjöväsendet nr 2/82) samt i 
en tidigare uppsats från 1975 " Amirali
tetsapoteket Göta Lejon i Karlskrona 
275 år- en återblick" (Aktuellt från För
eningen Marinmusei Vänner i Karlskro
na 1975) , har översiktligt redovisats det 
historiska skeendet inom ämnesområdet 
med viss tonvikt på förhållandena inom 
flottan varför härvidlag hänvisas till des
sa tidigare publikationer. 

Under rubricerad tidsperiod har en 
enorm utveckling skett inom läkeme
delsområdet och stora förändringar in-

om apoteksväsendet - det civila och det 
militära. 

Definitioner 
Läkemedel ingår förutom sjukvårds
materiel i begreppet sjukvårdsförnöden
heter. Läkemedelsförordningen av den 
14 december 1962 lyder inledningsvis 
"Med läkemedel förstås i denna förord
ning sådan vara, som är avsedd antingen 
att vid invärtes eller utvärtes bruk före
bygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom 
eller sjukdomssymptom hos människor 
eller djur eller att eljest på angivna sätt 
användas i samband med behandling av 
sjukdom, skada eller kroppsfel eller vid 
förlossning, allt under förutsättning att 
varan för sådant ändamål genom bered
ning , dosering eller doseringsanvisning 
iordningställts i bruksfärdigt skick ". 

Detta innebär enligt denna civila 
definition att ex råvaror , och substanser 
ej är att betrakta som läkemedel. För
svarsmakten däremot har en vidare tolk
ning av läkemedelsbegreppet och omfat
tar även 

- blod för transfusionsändamål 

- desinfektionsmedel 

- gifter , hälsofarliga varor med medi-
cinsk användning 
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läkemedelsråvaror 

- reagenser 

- substrat för bakteriologiskt ändamål 

- tandvårdspreparat 

- bekämpningsmedel mot skadedjur 

- sprit, övriga beredningar för medi-
cinskt bruk 

- läkemedelsemballage 

Denna omfattning beror bl a på ad
ministrativa och hanteringsmässiga orsa

ker. 

Beredskapsläkemedel: 

Mobläkemedel RU (Reglementerad ut
rustning) 
Ersättningsläkemedel E l (bl a ersätt

ningssatser) 
Ersättningsläkemedel E 2 (bl a råvaror 
och krigsproduktionsbesked- avtal med 
läkemedelsindustrin genom Översty
relsen för civil beredskap (ÖCB) för
sorg) 

Läkemedelsförvaltning i fred 

Organisation 1940- 1973 

Mellan rubricerade år fanns en särskild 
apoteksorganisation inom 
krigsmakten,Militärapoteken , vilka ha
de bildats från ett embryo på apoteket 
vid Garnisonssjukhuset i Stockholm och 
inlemmats i Försvarets sjukvårdssty
relse. Huvudapoteket inrättades som 
sjukhusapotek vid det statliga Karolins
ka sjukhuset i Solna med filialapotek i 
Boden och Karlskrona som apotek åt 
resp centrallasarettet i Boden och Flot
tans sjukhus i Karlskrona. Uppgifterna 
var dessutom två : 

l. Svara för läkemedelsförsörjningen 
till samtliga militära sjukvårdsinrättning
ar i landet 
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2. Svara för lagring , omsättning och 
vård av beredskapsläkemedlen som lag
rades i förråd i anslutning till apoteken -
läkemedelscentraler- eller i lokala förråd 
ute vid förbanden . För att tillgodose be
hovet av omsättning och därigenom 
minskad kassation skulle i första hand de 
lagrade läkemedlen användas. En viss 
egen tillverkning fanns också bl a på 
apoteket i Stockholm med egna förpack
ningar, vilket numera har historiskt in
tresse, några har sparats av museala 
skäl. Dessa läkemedelscentraler var då 
som nu i regel betjänade av endast en 

person. 
På vissa andra garnisonsorter knöts lä

kemedelscentralerna till lämpliga apo
tek: Hässleholm , Strängnäs , Göteborg , 
Linköping, Skövde och Östersund. 

1971 inlöste staten samtliga privatäg
da apotek och Apoteksbolaget AB bilda
des . Man beslöt efter kort utredning att 
upphöra med den militära apoteksorga
nisationen och nu gällande organisation 
och uppgiftsfördelning mellan bolaget 
och försvarsmakten kom att gälla fr o m 
l januari 1973 med undantag för Karls

krona där apoteket av praktiska och per
sonella skäl kvarstod under namnet Ör
logsbasapoteket till l september 1974, 
då uppgifterna övergick till apoteket 
Göta Lejon. 

Avtalet mellan Apoteksbolaget och 
Försvarsmakten utgör en särskild bilaga 
till huvudavtalet mellan Staten och Apo
teksbolaget och har förlängts 5 år fr o m 

1986-01-01: 

Bilaga till avtal mellan staten och Apo
teksbolaget AB om bolagets verksamhet 
avseende försvarsförberedelser m m på 
läkemedelsområdet. 

l. Apoteksbolaget AB (bolaget) skall 
för berörda centrala förvaltnings-

myndigheters räkning svara för in
köp, förrådshållning , omsättning 
och annan lagerhantering av färdi
ga beredskapsläkemedel m m. 

2. Bolaget skall följa de centrala för
valtningsmyndigheternas före
skrifter för läkemedelslagrens 
spridning, uppläggning , samman
sättning , märkning och förpackning 
m m. 

3. Apoteksbolaget skall biträda an
givna myndigheter i fråga om för
sök och prov med läkemedel och lä
kemedelsförpackningar som behövs 
vid krigsförband eller civilförsva
rets enheter. 

4. Bolaget skall följa militärbefäl
havarens (militärkommandoche
fens) , mobliseringsmyndighetens , 
civilbefälhavares och länstyreisens 
föreskrifter för mobliseringsplan
läggningen av läkemedel om upp
läggning och fördelning på mobili
seringsenheter m m och tillhanda
hålla de uppgifter, som behövs för 
dessa myndigheters planläggning av 
uttransport i samband med mobili
sering. 

5. Bolaget skall hålla lagren av bered
skapsläkemedel tillgängliga för in

spektion från berörda centrala, re
gionala och lokala myndigheter. 

6. Bolaget skall en gång om året läm
na rapport till de centrala förvalt
ningsmyndigheterna om lagerhåll
ning och fördelning av de läkeme
del som omfattas av detta avtal. 
Genomförda kassationer skall re
dovisas särskilt. 

7. Bolaget skall biträda de centrala 
förvaltningsmyndigheterna i deras 
arbete med beredskapsplanlägg
ning på läkemedelsområdet. 

8. Bolaget skall enligt närmare över
enskommelse mell an bolaget och 
myndigheterna inom totalförsvaret 
tillhandahålla läkemedelsinforma
tion, statistik och farmacevtisk råd
givning. 

9. Bolaget skall i samråd med de mili
tära myndigheterna utöva farmam
cevtisk tillsyn och kontroll enligt 
gällande författningar om de för 
förbandssjukvård avsedda läkeme
delsförråd , som förvaras vid krigs
maktens utbildningsförband 
(motsv). 

10. Mell an bolaget å ena sidan samt 
berörda centrala förvaltnings
myndigheter å den andra skall ett 
leverantör/kundförhållande gälla. 

11. Vid leveranser av läkemedel till 
försvarsmakten skall priset bestäm
mas enligt de grunder sor.1 gäller 
vid motsvarande sjukhusleveranser 
till den allmänna hälso och sjuk
vården. 

Försäljning som sker i syfte att 
omsätta läkemedel försvarsmak
tens beredskapslager skall ske till 
marknadsmässiga priser. 

Ersättning till bolaget för dess 
tjänster i övrigt skall utgå enligt 
överenskommelse mellan bolaget 
och försvarets sjukvårdsstyrelse. 

Nuvarande organisation 
Denna finns i detalj beskriven i hand
boken "Apoteksbolagets Försvarsverk
samhet" till vilken generellt hänvisas. 

Det framgår där (fig l ) att en upp
delning av militärapotekens tidigare 
uppgifter gjordes i så måtto att urvalet 
av läkemedel samt föreskrifter , tillsyn 
och ersättning för inköp blev uppgifter 
för den farmacevtiska expertis som till
fördes Försvarets sjukvårdsstyrelse - se 
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Samverkan mellan Apoteksbolaget och försvarets sjukvårdsstyrelse är 
särskilt intressant med hänsyn till dels mängden varor och tjänster, dels 
kravet på hög beredskap för de militära förbanden. Följande skiss sam
manfattar förhållandet mellan bolaget och styrelsen samt redovisar 
inom bolaget engagerade enheter. 

Figl . 

dermera en Försvarsöverapotekare 
(FÖA) med medarbetare. På Apoteks
bolagets Försvarsenhet ankom att svara 
för i1<1köp av läkemedlen samt driften av 
läkemedelscentralerna i landet som nu 
samtliga knöts till civila apotek. Läke
medelscentralernas antal och belägenhet 
framgår av fig 2. Av uppgifter i Krigs
sjukvårdsförnödenhetsplanen framgår 
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Försvarsenheten 

Produk
tions

enheten 

Apotek 

ACL 4) 

'------:ldJ 

1) Läkemedelscentraler 

2) Milosjukvårdsförråd 
(läkemedelsdelen) 

3 ) Karolinska apoteket 

4
) Apoteksbolagets Central

laboratorium 

vilkep militär myndighet som ansvarar 
för tillsyn av läkemedelscentralens loka
ler m m. 

Inom sjukvårdsstyrelsen finns en sär
skild läkemedelskommitte bestående av 
företrädare för olika medicinska speciali
teter och representanter för förbands
sjukvården - läkare och sköterskor. 

FÖA är där ordförande. Apoteksbolaget 

Läkemedelscentraler och milosjukvårdsförråd (läkemedelsdelen) 
har anknutits till apotek. 

Anknytningen framgår av följande skiss. 

Fig 2. 

@ Milosjukvårdsförråd 

O Läkemedelscentral 

SA Sjukhusapotek 
l övrigt apoteksnamn 

Örnen Karlstad 

SA Skövde 
Lejonet Jönköping 

Vågen Göteborg 

Kronan Hässleholm 

o 
® 

o 

o 
@ 

® o 

o 

skall efter erhållen medelstilldelning och 
anvisningar verkställa läkemedelsinkö
pen . Den omsättning av de lagrade läke
medlen som erfordras sker för närvaran
de genom läkemedelsgrossisternas för
sorg . Man byter regelbundet efter visst 
system och man lagrar nu inte i packade 
satser utan i transportförpackningar. Yt
terst begränsad mängd satspackade läke-

o 

o SA Boden 
SA Boden 

0 SA Umeå 

SA Östersund 

Kronan Strängnäs 

Kronan Linköping 
@ Apoteket Hemse 

~Göta Lejon Karlskrona 

medel finns i dag på läkemedelscentra
lerna. 

Vid beredskapshöjning eller motsva
rande verkställer i fred uttagen apoteks
personal satspackningen , ett arbete som 
tidstuderats på flera hå ll med mycket 
gott resultat. Eftersom de lagrade läke
medlen , som ägs av försvarsmakten, 
skall omsättas i civil sjukvård , står läke-
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medelscentralerna under kontroll av 
Socialstyrelsens läkemedelsinspektion. 
Lagervärdena varierar mellan 4 - 8 mil
joner kronor beroende på läkemedels
centralernas storlek. 

Lagrens omfång har numera blivit sto
ra fr a på grund av inköpen av stora 
kvantiteter infusionslösningar. Detta vi
sas bl a av ytorna på läkemedelscentra
lerna , som f n utgör 500 - 1000 m' . En 
uppfattning om kvantiteterna framg år 
av uppgiften att en brigads läkemedel 
(brigad har 30-talet mabenheter med 10 
- 11 förb andsplatsgrupper på bataljons
nivå och 2 förbandsplatsplutoner på bri
gadnivå) består av ca 28 pallar , vikt 7,5 
ton , varav vätska 4,2 ton . Detta är upp
gifter att betänka för förbandens mab
officerare som har att planlägga uttrans
portfordon (varmfordon). 

Sortiment 
Urvalet sker som tidigare framhållits vid 
Försvarets sjukvårdsstyrelse och för
tecknas i handboken "Försvarets läke-· 
medel" som utkommer i ny utgåva vart 
4-5 år. I denna försvarets FASS finns de 
läkemedel , som ingår i RU och E och f n 
utgörs av endast 173 preparat ( = antal 
M-nummer) vartill kommer reagenser , 
tekniska varor, tandvårdsläkemedel etc 
upp till ett antal av 361 produkter enligt 
lagerrapport. Om man så vill kan det 
jämföras med ca 1600 preparat i F ASS 
men även på ett normalt centrallasarett 
klarar man sig med cirka 300 preparat. 
Antalet pr.eparat på ett fältsjukhus är 35 . 

Urvalsprincipen för försvarets läkemedel 
är följande : 

l Medicinsk ändamålsenlighet 

2 Möjlighet till omsättning 

3 Möjlighet till samordning med övriga 
myndigheter 
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4 Hållbarhet 

5 Förpackningar 

6 Pris 

Vissa läkemedel framför allt antibioti
ka och infussionslösningar går ej att 
fredsmässi gt omsätta. Dessa långtidslag
ras med regelbundna efterkontroller. 

Militär läkemedelsför
sörjning i krig 
Försvarsmakten svarar för försörjningen 
(utom blod) till militära förband och mi
litära sjukvårdsorgan samt upprättar och 
betjänar vissa sjukvårdsförråd och läke
medelscentraler. Dessa senare avses från 
1987-07-01 tillföras depåorganisationer
na inom Fo som en egen mobkloss och 
skall svara för bl a ersättningssatserna , 
som i de flesta fall kommer att förvaras 
där och betjäna hänvisade förband . 

För varje militärt förband finns fast
ställt reglementerad utrustning (RU). 
Denna hämtas av förbandet från hän
visad läkemedelscentral eller lokalt an
nex vid mobilisering och täcker behovet 
för viss verksamhet under viss tid . Läke
medelscentralerna får årligen datalistor 
över förbandens sammansättning och 
behov. När RU förbrukats sker ersätt
ning ur ersättningssatser (E) , som till del 
finns lagrade inom respektive militärom
råden . 

B lodförsörjning 
Denna finns reglerad av Socialstyrelsen 
och skall ske från krigsblodcentraler, 
som bygger på blodtappningsverksam
heten i fred vid regionsjukhus , länssjuk
hus och länsdelssjukhus. Dessutom finns 
ett begränsat antal mobila tappnings
enheter bl a inom etappbataljonens och 
fältsjukhusens ram samt inom landsting
en . 

LÄKEMEDELSFöRSöRJNING I KRIG 

MILITÄRT öCB CIVILT 

T 
LÄKEM-

INDUSTRI 

e. 
REGIONALA SJV -FöRRÅD--------------~LAGER-

CENTRALER 

J 
RöRLIGA FöRBAND APOTEK 

l 
ALLMÄNHET 

CIVILFöRSVAR 

HEMVÄRN 

VISSA LOKALA FöR-

SVARSFäRBAND 
Fig 3 
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Antalet blodcentraler är större i krig 
än i fred. Vid beredskapshöjning an
svarar landsting för att sjukhusens blod
centraler ökar blodtappningskapacite
ten. Blodcentra lerna svarar för både ci
vil och militär försörjning. 

Försvarsmakten har mycket begränsa
de resurser beträffande förrådsh ållning 
av färsk- blod och är därför hänvisade till 
de civila blodresurserna. 

Vätskeförsörjning 
Läkemedelsindustrin - ACO , Pharma
cia, Kabi/Vitrum - avses producera 
maximalt. Vid några reservanläggningar 
i landet finns också möjligheter att starta 
upp en tillverkning . Spolvätskor kom
mer att kunna produceras vid vissa sjuk
husapotek. 

Medicinska gaser 
Medicinska gaser klassas numera civilt 
som läkemedel och användning i öppen
vården administreras från apotek. Di
strikten för lokalförsvarets behov skall 
ske inom s k gasförsörjningszoner som 
vid mobilisering överensstämmer med 
milo/civogränserna och är planlagd på 
samma sätt som i fred. Av praktiska skäl 
räknas dock dessa gaser i försvaret som 
sjukvårdsmateriel. Lustgas tillgodoses 
från landets enda lustgasfabrik i Stock
holm. 

Hänvisningar och beställningar 
för återförsörjning 
Militära enheter hänvisas en ligt respek
tive MB opverk vi lket också innebär att 
vissa lokalförsvarsförband kan vara 
hänv'isade till närbeläget apotek. 

Civilförsvarets sjukvårdsorgan bestäl
ler från landsting och/eller kommunala 

förråd och apotek. 
Hemvärnsförbanden hänvisas till för-

160 

utbestämt enskilt apotek inom respek
tive hemvärnsområden. Förberedelser 
för detta är gjorda . 

Landstingens sjukvårdsinrättningar 
och apotek försörj s från ordinarie apo
tek, lagercentraler eller läkemedelsindu
stri. 

Civil läkemedelsförsörjning 
Hur denna skall ske finns beskrivet i 
Apoteksbolagets försvarshandbok men 
åskådliggörs enklast med följande skiss: 

. /Apotek 
Industn- Lagercentral "'-

Militära enheter 
(i vissa fall) 

För återförsörjning finns i fred av 
ÖBC lagrade färdiga läkemedel och rå
varor i särskilda s k förrådsbyar runt om 
i landet . Råvaror omsätts i särskild ord
ning av läkemedelsindustrin i fred . Indu
strin har planlagt ett visst antal reservfa
briker , som dock har tämligen lång 
igångsättningstid. 

Socialstyrelsen har en förteckning 
över beredskapsläkemedel om ca 500 
substanser - en för humant och en för 
veterinärt bruk. 

Kedjan industri - grosshandel - apo
tek skall i princip vara kvar även i krig. 

Lagren hos grossisterna och fabrikan
terna är mycket omfattande och är pla
nerade för undanförsel till lagercentra
lerna - fig 3 - en i varje civilområde. På 
beställning skall dessa leverera till apote
ken i området och sålunda ersätta gros
sisterna i fred. 

Undanförseln från fabrikantlagren, 
vilka tyvärr är olyckligt lokaliserade till 
kust- och storstadsområden, är högt 
prioriterad. Lagren är emellertid stora 

och kan illustreras med följande uppgif
ter från Civo Syd där lage rcentral skall 
från fabrikant lager och importlager i lan
det ta emot ca 7000 pallar. Det innebär 
mycket stora kvantiteter av ofta köld
känsliga varor varför det inte är svårt att 
se tidsfaktorns och lastkapacitetens 
problematik. Undanförsel planeras av 
berörda länsstyrelser. 

Vid beredskapshöjning kan Apoteks
bolaget beordra en 10 % ökning av apo
tekens lager och så lunda i tid minska 
grossistlagren för underlättande av en ev 
kommande undanförsel. Apoteken skall 
i princip inte utrymma e ller flyttas annat 
än vid total utrymning. Apotekspersona
len har tjänsteplikt och skall vid mobili
sering uppsöka närbeläget apotek för 
tjänstgöring, vilket motverkar avtapp
ning av den vpl apotekspersonal, som 
äger rum. Vidare kan deltidsarbetande 
beordras gå upp till heltidsarbete. 

Distributionscentraler för erforderliga 
vacciner upprättas av Statens baktriolo
giska laboratorium (SBL). 

Apoteksbolaget 
Apoteksbolaget är i fred indelat i sex 
regioner med var sitt regionkontor. Vid 
ofred ändras gränserna, så att de sam
manfaller med civo/milogränserna. Re
gionkontoren samverkar med civil- och 
militärbefälhavare. En apotekare är 
krigsplacerad hos civilbefälhavaren, ci
voapotekaren , och som sådan är han 
samgrupperad med motsvarigheten hos 
militärbefälhavaren , mi loapotekaren. 

Landstingen 
Apoteksbolaget organiserar tillsammans 
med landstinget en s k landstingsgrupp 
inom varje landstingsområde - apoteks
grupp - och består av apoteksgruppchef 
och sjukhusapotekschef plus ytterligare 

en farmacevt beroende på hur län , 
landsting och apoteksgrupp är organise
rad. Apoteksgrupp kan vara en eller två i 
varje landstingsområde beroende på om
rådets storlek och omfattning. Uppgif
ten för landstingsgruppen är att leda 
apotekens verksamhet och samverka 
med försvarsområdesbefälhavaren i vars 
stab en Fo-apotekare är krigsplacerad. 
En av apotekarna i landstingsgruppen 
benämns länsapotekare och är som så
dan utsedd redan i fred . 

Varia 
Läkemedelskostnaderna 
för försvaret 
Liksom i civila samhället har de senaste 
årens förbrukning av läkemedel inom 
försvarsmakten inte ökat, utan en klar 
nedgång är att notera trots en ökning av 
antalet vpl tjänstgöringsdagar. Från en 
topp budgetåret 81182 med totalkostnad 
av 11.159.259:- och 12 ,8 mi ljoner tjänst
göringsdagar till den lägsta siffran hittills 
84/85 på 9.338.950:- och planerat antal 
tjänstgöringsdagar på 14 ,1 miljoner. 
Kostnaden per dag var 81/82 0.88 kr och 
84/85 0.66 kr vilket får anses vara en god 
utveckling. Enahanda gäller för de tre 
vapenslagen inbördes. De mest fre
kventa preparaten hamnar naturligt nog 
inom gruppen övre luftvägsinfektioner -
näsdroppar , hastläkemedel och anti
biotika. Högt ligger också syraneutrali
serande och smärtstillande medel. 

Hälso- och sjukvårdskostnad exkl 
tandvård i miljoner kronor ökar däremot 
från 83 ,0 81/82 totalt till 94,7 83/84. Pro
centuella andelar läkemedel var 13,5 % 
resp 10 %. 
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Läkemedel vid förbandsvisa 
övningar 
Beredskapsläkemedlen (mobutrust
ningen RU) får normalt inte medföras på 
övningar av säkerhets- och ekonomiska 
skäl, då dessa i så fall ej kan omsättas på 
vanligt sätt. Läkemedelsbehoven för 
mindre övningar täckes genom anskaff
ning från förbandens hälso- och sjuk
vårdsenhet , och det som ej förbrukats 
återlämnas. För större övningar beställes 
i god tid erforderligt antal förbandsöv
ningssatser- ett allsidigt sortiment av lä
kemedel beräknat till ett antal av 1-2 
satser per bataljon, som skall användas 
för den dagliga sjukvården i fält. 

Beställning sker som regel från för-

Vätskebehandling av stridsskadade 

Nivå 

Kompsamlingspi 

Batförbpl 

Brigadförbpl 

Fälts j h 

Krigssjh 
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bandets sjukvårdsinrättning. I vissa fall 
vid övningar med fältsjukhus, då sär
skilda tilläggssatser erfordras, sker rek
visition från läkemedelscentral , som ef
ter övningens slut återtar satserna , in
venterar vad som måste kasseras och lag
rar resterande preparat till nästa övning, 
då satserna endast tillförs erforderlig 
komplettering. Detta förfarande ger den 
bästa ekonomin. Samma är förhållandet 
med långreseutrustningen för HMS 
Carlskrona , som äger rum vid Ör!B S l 
Karlskrona och därvarande läkemedels
central. För att åskådliggöra volymen av 
infusionslösningar att hantera får man 
ibland under övningar ta ut ett antal pal
lar av kasserad lösning. Koksaltampiner 

Preparat 

Ringeracetat i inf 

Ovanstående samt macrodex t inf 
I vissa fall blod 

Samtliga ovanstående samt 
glukos t inf, 55 mg/m! 
glukos 30 % 
Natrirumbikarbonal steril stamlösning 
Ammoniumklorid steril stamlösning 
Kaliumklorid steril stamlösning 
Natriumklorid steril stamlösning 

Samtliga ovanstående samt 
intralipid t inf 20 % 
Yamin n t inf 
Blod 
om möjligt plasma 

Samtliga ovanstående 
Peritolys m 1,5 % glukos 
Peritolys m 5 % glukos 

för övningsändamål tillhandahålls också . 

Vätskebehandling av 
stridsskadade 
Det har fastställts en normbehandling 
med vissa preparat på olika sjukvårds
nivåer enligt tabellen på föregående si
da. 

Antibiotikabehandling av stridsskador 

Antibiotikabehandling 
av stridsskador 
Även här har fastställts preparat som 
skall användas och som därför finns lag
rade. Dessa liksom infusionslösningar 
går ej att omsätta civilt i de stora kvan
titeter som finns utan långtidslagras med 
efterkontroller. 

Alla större skador skall antibiotikabehandlas. Med större skada menas att skadan 
minst är så omfattande att muskel eller fascia blottats: 

Nivå Skada/åtgärd Preparat 

Första nivå där 
läkare finns. 
dvs som regel 
Batförbpl 

Minst blottlagd 
muskel el fascia 

Obuffrat bensyl
penicillin 1/ 

skallskador Obuffrat bensyl
penicillin Il 
kloramfenikol 

Fältsjh (i vissa 
fall brigförbpl 
el krigssjuh) 

Operativt ingrepp 
(debridering) el 
vid tecken på in
fektion trots peni
cillinbehandling 

Obuffrat bensyl
Penicillin 11 

kloramfenikol 

Krigssjuh Individuell terapi 

1/ Penicillinöverkänsliga personer ges erythromycin 

Personal 
Apotekare i försvarsmakten har i olika 
omfattning funnits sedan 1940 som civil
anställd personal. Från 1969 finns i varje 
milostab en stabsapotekare , som fram 
till 1984 var arvodesanställd. Då änd
rades befattningen till yrkesofficer, vil
ken ingår i Försvarets Medicinalkår med 
benämningen miloapotekare . Tjänst-

göringstiden är 10,5 tim/vecka. Uppgif
terna är varierande men i första hand så
som militärbefälhavarens farmacevtiska 
rådgivare. En utförlig redogörelse finns i 
artikeln " Stabsapotekare - en ny arbets
uppgift" till vilken hänvisas . I krigssi
tuation kommer ansvaret att omfatta 
jämväl sjukvårdsmateriel, veterinärma-
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teriel och i viss mån vattenfrågor och 
omfattar såväl operativ underh ållstj änst 
som förvaltning. Något annorlunda är 
f n förh ållandet vid Marinkommando 
Gotland, där stabsapotekaren fortfaran
de är civilt arvodesanställd som farma
cevtisk expert 3 tim/vecka . I Försvarets 
sjukvårdsstyrelse sitter som föredragan
de en försvarsöverapotekare, som till sitt 
fö rfogande har en förste försvarsapo te
kare och ytterligare en farmamcevt. 
Uppgiften har tidigare beskrivits i redo
görelsen. Möjligheter hålle r nu på att 
skapas , att även apotekarna och tand
läkarna skall ha möjlighet tillhöra Me
dicinalkårens reserv . Frågan är f n före
mål för behandling i försvarsdeparte
mentet , där man överser reservbefäls
kungörelsen. Denna möjlighet för apote
karna är angelägen för att skaffa bättre 
rekryteringsunderlag för de fasta apate
kartjänsterna samt besätta viktiga krigs
befattningar med välutbildad personal. 
Värnpliktiga apotekare finns krigsplace
rade på följande platser : 

Högkvarteret (där även representant för 
Apoteksbolagets ledning ingår) 

Milostaber 

Regionalt miloförråd (där en särskild lä
kemedelsdel finns i fred och krig) 

Krigssjukhus 

Fältsjukhus 

Marina stridssjukhus 

Etappbataljonernas sjukhuskompanier 

sjukvårdsteknisk pluton 

Brigad - infanteri , Norrlands och pansar 

Bakteriologiska laboratorieplutoner 

Örlogsbas/KA staber 

Civila apotek 

Läkemedelsindustrier 

Socialstyrelsen 
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Apoteksbolaget 

Grosshandel 

Civostab- civilområde 

Landstinget (länsapotek) 

ÖCB 

Läkemedelsproblem vid 
beredskapslagring 
Hänsyn måste tas till följande förhål
lande: 

l. Begränsning av sortimentet av om
sättningsskäl. 

2. " Medicinsk" hå llbarhet. 
Medellivslängd för ett läkemedel är ca 7 
år , sedan har vanligen ny och bättre pro
dukt tillförts arsenalen. 

3. Farmacevtisk hållbarhet. 
Från 6 månader , l år, 3 år, 5 år, 10 år. 

4. Krav på förrådslokaler är mycket 
stränga och dessa måste vara av hög 
kvalitet och är ej att betrakta som s k 
mobförråd. Torrt, sval förvaring , kallt 
(Kylskåp), brandsäkert och inbrotts
säkert. 

De flesta av läkemedelscentralerna 
och lokala annex är numera av hög stan
dard. Att tillse detta ä r en av miloapote
karnas främsta och viktigaste uppgifter i 
fred. 

Försvarsmakten är enligt avtal med 
Apoteksbolaget skyldig att tillhandahål
la ändamålsenliga lokaler , och som tidi
gare nämnts skall en försvarsmyndighet 
ex förbandschef utföra tillsyn av för
råden. Personalen , LMC chef och för
rådsföreståndare , är dock avlönade av 
Apoteksbolaget men skall tillhandahål
las tjänster av den loka la myndigheten , 
som telefon , transporter , städning, larm 
och bevakning . De nyaste LMC är be
lägna i Karlskrona och i Enköping. Nya 
lokala annex är också på väg i olika delar 
av landet. 

Ersättningssatser 
På väg in bland beredskapsläkemedlen 
under resten av 80-talet är he lt nya er
sätt ningssatser av ny typ och utrustade 
för särski ld användning. Fö lj ande kom
mer att finnas: 

Första hjälpen 500 patienter 
Lättvård 600 dygn 
Primärkirurgi 100 operationer 
Sjukvård 350 dygn 
Oppenvård l 00 patienter 

Ti llika inköps nu läkemedel för fjärr
transport- pluton , sjö, dvs tärje-lasa
rettsfartygen. 

En nyhet är at t plutonsjukvårdare 
med undersköterskeutbi ldning vid stri
dande kompani inrättas. Utrustningen 
kommer att bestå av 3 enheter infusions
lösning- Ringer- acetat därigenom med 
möjlighet att direkt på skadeplatsen an
bringa intravenöst dropp . 

Marinen - särproblem 
Samtliga rustade fartyg har sina mab
läkemedel ombord på så bra klimatolo
giskt möjlig plats. Nervgasmotmedel, 
autoinjektor och tabletter, i förebyg
gande syfte mot nervgas har nyligen ut
lagts på stridsfartygen. Marinen kommer 
inom kort tillföras nya satser i stä ll et för 
som nu satsen L24N. Dessa kommer att 
ersättas av satser med beteckningen Lä
kemedel 10 skadade och med delvis nytt 
innehåll. 

Beträffande utbildning vore det yt
terst önskvärt att inom ramen för Mari
nens officershögskola låta samtliga ele
ver få några timmars utbildning i han
tering av läkemedel särski lt ombord på 
fartyg. 

Avslutning 

Får vi medicin i krig? 
A v den redovisade årsberättelsen torde 
framgå l äke~1ed l ens stora betydelse i to
talförsvarets sjukvård och blir tillsam
mans med sjukvårdsmaterielen ofta 
gränssättande. Trots förhållandevis stor 
satsning på in köp av läkemedel i för
svarsmakten den senaste 5-årsperioden 
är behoven på långt när ännu ej täckta. 
Medel finns dock för erforderliga er
sättningssatser för succesivt inköp till i 
början av 90-talet , men vissa brister 
finns, ett exempel är reagenser för la
boratorieändamål, ett besvärligt område 
då reagenser ofta har mycket begränsad 
hållbarhet. Större är måhända bristerna 
inom materielområdet bl a engångsma
teriel, som det borde vara möjligt kunna 
omsätta på samma sätt som läkemedel. 

Kan frågan i rubriken besvaras med 
ja? Helt säkert inte entydigt men läget 
för försvaret beträffande RU är gott och 
ersättningen fylls nu kontinuerligt på. 
Svaga punkter är dock undanförselpro
blematiken , som torde vara fr a avhängig 
av vid vi lken tidpunkt undanförsel anbe
falles. Vidare kan som anmärkningsvärt 
noteras landstingens ofta svala intresse 
för beredskapsfrågor och att den över
lagring som beordrats inte alltid verks
tällts. Vad beträffar kommande försvars
beslut har föreslagits väsentligt ökade 
satsningar inom sjukvårdsområdet , bl a 
genom förstärkning av sjukvårdsmateriel 
och läkemedel. 

Tjernobylkatastrofen aktualiserade 
jodtabletter i förebyggande syfte. Inom 
en viss radie runt landets kärnkraftverk 
har jodtabletter utdelats till hemmen att 
användas snabbt på särskild instruktion 
via massmedia . Landets övriga jodta
blettlager lagras hos landets läkemedels
grossister belägna i storstadsområdena. 
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Det borde vara önskvärt att sprida dessa 
i något större grad över landet ex till be
fint liga läkemedelscentraler för att upp
nå en snabbare spridning till befolkning
en i aktuellt område. Det borde också 
övervägas om utläggning på rustade far
tyg i ~nalogi med nervgasmotmedlen. 

Litteratur: 

Bifogas årsberättelsen 

Apoteksbolagets Försvarshandböcker 
del I , II och III 

Apoteksbolagets Försvarsverksamhet 

Försvarets läkemedel 1982 

Skoglund H-G: stabsapotekare - en ar
betsuppgift Farm Revy 69, 127 ( 1970) 
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Skoglund H-G : Amiralitetsapoteket Gö
ta Lejon i Karl skrona 275 år- en åter
blick Aktuellt från Föreningen Marin
musei vänner i Karlsk rona 1975 

Skoglund H-G: Marin läkemedelsför
sörjning förr och nu - en exposse . Tids
krift i Sjöväsendet nr 2/1982. 

AKTIEBOLAGET 

TU DOR 

Batterianläggningarna för den nya svenska ubåtsklas
sen "Näcken" har levererats av AB TU DO R. De har till
räckligt energiinnehåll för fl~na dygns undervattens
operationer med låg fart eller några timmars drift vid 
högsta fart. 

AB TU DO R har varit huvudleverantör av u b- batteri
er till svenska marinen sedan första världskriget. 

Ett lyft för kustartilleriet. 

Ny, lätt artillerieldledning för inmätning av 
sjö- och markmål. Totalvikt bara 23 kg! 

Philips Elektronikindustriers nya eldled
ningssystem är tack vare sin låga vikt 
särskilt lämpligt för amfibieförband. 

Det kan snabbt sättas in för att kom
plettera fasta mätstationer i svår- eller 
oövervakade riktningar. 

Målinmätningen sker med hjälp av la
ser. Datorenheten utvärderar och överför 

kurs, fart och position till pjäsdatorem a. 
KA standardprotokoll används för sä

ker systemfunktion mot alla pjästyper. 
Särskilda funktioner för bekämpning av 
markmål ingår också. 

Precisionen är fullt jämförbar med den 
som uppnås med befintliga system, men 
till ett mycket lägre pris. 

Philips Elektronikindustrier AB 
Defence Electronics 

175 88 Järfälla. Telefon 0758-100 00. 

PHILIP$ 



Med en kombination av 
målsöknin och tråd rning 

har man full kontroll 
ända till dess 
torpeden träffar måletl 

Två moderna torpedtyper är under utveck- FFV Försvarsmateriel är en sektor inom en 
ling, både med avanceradeträdstyrnings-och av Sveriges största industrikoncerner med 
mälsökningssystem. Den tunga TP 617 har över 8.000 anställda. V ärt nya företags-märke 
unik precision och lång räckvidd vid hög fart. är en symbol för hur hög teknologisk kompe-
Den fätta TP 427 är en umversaltorped, både tens och moderna produktionsanläggningar 
då det gäller vapenplattformar och mäl. har samverkat till den positiva utveckling som 

- FFV upplever 

;~-----------------------F'F'V Försvarsmateriel 631 87 EsK ilstuna 

Ledamoten 
BÖRJE LINDSTRÖM 

Börje Lindström är avdelningsdirektör och 
chef för utvecklingssektionen vid torpedbyrån 
i FMV. 

Teknik för styrda undervattensvapensystem 

Allmänt 

Det förenande kravet för styrda vapen 
är , att en verkansladdning skall föras till
räckligt nära ett mål (helst direktkon
takt) . Med en ström av nya högteknolo
giska komponenter och delsystem är det 
lätt att studera utveckling av olika delar i 
vapensystemen: sensorer för vapen och 
plattformar , eldledningsutrustningar, 
presentationsorgan , utskjutningsanord
ningar , eller delsystem och komponenter 
i dagens vapen ( 40 cm respektive 53 cm 
torpeder i svenska marinen och även 32 
cm torpeder utomlands). 

Det slutliga resultatet av samverkan 
mellan alla ingående delar , nämligen att 
laddningen skall föras nog nära målet, är 
svårt att analysera .. Först genom en tek
nisk systemprovning med marina enhe
ter kan tillförlitliga resultat erhållas. Gi
vetvis måste kostnaderna för sådana 
prov vägas mot olika möjligheter att 
med datorstöd simulera systemets egen
skaper. Under många år har också öv
ningsskjutning i Sverige gett värdefulla 
erfarenheter, som kunnat föras tillbaka 
till förbättrade konstruktioner vid ny
anskaffning. 

Tyngdpunkten har vid övningsskjut
ning dock legat på invasionsbekämp
nmg . 

Verifieringsmetoder för ubjskott har 
släpat efter av kända skäl p g a en bety
dande medelsbrist under lång tid. I någ-

ra länder , främst England och USA, har 
man satsat mycket stora belopp på fasta 
mätbanor med möjlighet att mäta in mål 
och torpeder samt deras hydraakustiska 
beteende under hela banan. Kända 
exempel på detta är BUTEC i västra 
Skottland samt Keyport utanför Seattle i 
nordvästra USA. 

I Europa är tendensen att utveckla 
flyttbara mätbanor till måttliga kost
nader med möjlighet att mäta in främst 
slutfasen av ett torpedskott samt ev. 
bomavstånd. Vidare söker man minska 
kostnaderna genom att standardisera 
ubjaktsmål, som ersätter dyrbar målgång 
med ubåtar och som med modern teknik 
kan göras så små, att hanteringen för
enklas och kostnaderna begränsas jäm
fört med gårdagens komplicerade ubj
mål , som var mycket dyrbara och ofta 
liknade stora ombyggda torpeder. 

Vid planering av prov måste en rad 
faktorer mellan ingående system sam
verka för att resultatet skall bli tillfreds
ställande . Några av dessa faktorer be
handlas nedan under tre rubriker, 1-111. 
Kortfattat kan dessa tre alternativ anses 
motsvara följande fall: 

I Skjutning av "ångtorped" 

II Torped med trådstyrning 

III Modern målsökande torped 
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I. Insats (B) mot mål (A) vid fullständig 
information men med hastighetsbe
gränsningar. 

I figur l visas det geometriska sam
bandet mellan räckvidd Ra för sidan A 
respektive räckvidd Rb för sidan B , när 
hastigheterna är begränsade till Va re
spektive Vb. Orten för punkter som kan 
uppnås på tiden T utgörs av en s k har-

Konstant tid , harmonisk cirkel 

Rb = Ub . T 

manisk cirkel med mittpunkt på för
längningen av sammanbindningslinjen 
mellan A och B i utgångsläget. 

Cirkeln begränsar ett område inom 
vilket sida B ej kan komma inom tiden . 
storleken av cirkeln bestäms av hastig
hetskvoten k= Vb/Va. 

Figur 2 visar hur sidan A uppfattar 
detta område . Det lodräta sträcket visar 

B 

Figur 1. Orten för konstant tid från A och B 

Figur 2. Kurvskara med hastighetskvoten k 
som parameter 

utgångsavståndet mellan de båda sidor
na. Parameter är hastighetskvoten k. 

På sätt och vis definierar figuren de 
krav som var dominerande så sent som 
på 1960-talet . Sidan B sökte öka det om
råde som omsluter cirkeln genom att öka 
hastighetskvoten k , medan sidan A sök
te öka cirkelns storlek genom att söka 
minska k. 

Il. Fullständig information men både 
hastighetbegränsning och manöver
begränsningar (roderbegränsningar 
ger en maximal tvärsacceleration vil
ket resulterar i en minsta manöver
radie ra respektive rb) 

I figur 3 visas konsekvensern a av en 
minsta manöverradie r. I det plana fallet 
erhåller man två begränsningsytor Sr. 
Punkter inom detta område kan ej upp
nås utan att den effektiva hastigheten 
nedsättes. Om sida A befinner sig i 
punkten D , måste sidan B manövrera 
utanför området Sr för att så småningom 
komma i läge att leta sig fram till punk
ten D . 

En enkel konstruktion som visar ett 
sätt att utföra manövern visas i figur 4. 
En sådan manöver genomförs ej normalt 
av enkla eldledningsprogram. 

Figur 3. 

Område som ej kan uppnås d i rek t 
vid tvärsaccelerationsbegränsning. 

Figur 4. En konstruktion för att nå punkt D 
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I ett verkligt fall kommer punkterna A 
och B:s rörelser att bestämmas av helt 
olika kriterier: 

----A söker manövrera så att B ej kan 
komma alltför nära 

----B söker minska avståndet mellan 
punkterna till noll 

Teoretiskt är detta en enkel form av 
ett differentie llt spel. Spelet är differen
tiellt eftersom rörelseekvationerna ut
görs av differe ntialekvationer. 

Denna typ av problem har sedan en 
lång tid varit presenterade i litteraturen. 
Rufus Isaacs '1har behandlat en rad för
enklade fall . En mycket tidig analys av 
denna typ av problem men med in
formationsosäkerhet medtagen behand
lades redan av L S Pantryagin et al' '-

Sammanfattningsvis kan man kon
statera att styrningen av objekten A re
spektive B är möjliga att organisera på 
en i viss mening optimal väg. Genom
förandet kräver emellertid betydligt me
ra datorkraft än för de tidiga lösningar 
som funnits. Man kan också notera att 
en civil tillämpning- med omvända kri
terier- använts av norska tekniker för att 
minska kollisionsrisken för stora fartyg i 
trånga farleder! '"' 

En allmän tillämpning av dessa meto
der kommer att kräva ökad manövrer
barhet - för farkoster kan bogpropellrar 
eller vektorstyrning komma i fråga. 

l) Isaacs Rufus : "Differential Games" Wiley 
1967 spec avsnittet sid 237 "The game of 
twå cars" 

2) LS Pontryagin, VG Boltyanskii , RV 
Gamkrelidze EF Mische nko: " The Mat
hematical Theory of Optimal Processes" 
In tersc ie nce 1962 spec sid 3 17 "A Statts
tical Optimal Contra! Problem" Förfat-
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III Ofullständig information_ Styrning 
kompletterad med slutfasstyrning 
(målsökare) 

Figur 5 visar banorna för sida A och B . 
Även om A:s respektive B:s positioner 
är väl kända vid starttidpunkten, så 
kommer osäkerheten i normalfall att öka 
p g a mätproblem för B , och för A kan 
även medvetna störningsinsatser öka B :s 
osäkerhet om positionen . I fi guren har 
endast B :s uppfattning om var A re
spektive B befinn e r sig angivits vid tiden 
T. 

För att säkert täcka området SB(A .T) 
används målsökare som i motsats till den 
bild som ges har utpräglade begränsning
a r , som påverkar den taktik som kan väl
jas . Två parametrar som till sammans 
kan spela en roll vid prestandaanalyser 
är rymdvinkel respektive räckvidden R. 
Se figur 6. Ett enkelt plant fall illustrerar 
hur vinkeln kan begränsa prestanda. Se 
figur 7. A och B rör sig rätlinjigt i en 
klassisk triangel där gamma är träff
vinkel och beta är erforderlig målsökar
vinkel för att så småningom kunna låsa 
på objektet A. 

Figuren 8 visar erforderlig vinkel beta 
som funktion av vinkeln a lfa samt hastig
hetskvoten k i intervallet 1.2--2.4. 

Man kan exempelvis konst atera , att 
för vinklar alfa större än 60 grader målet 
ej kan fång as om hastighetskvoten är un
der 2.4, då målsökarvinkeln är 20 grader. 

tama erhöll 1962 års Leninpris för denna 
bok . 

2b)Skjong R & Mjelde K M: "Optim al evasi
ve manoeuvre for a ship in an e nvtronment 
of fixed installations and other ships" Nor
wegian Maritime Research. No l , 1984, std 
15-22. 

R 

SB{R,T} 
SB{B,T} 

Figur 5. B:s uppfattning om positionsosäkerhet 
för A respektive B. 

SB(A,T) 

Figur 6. Målsökarens rymdvinkel och räckvidd . 

R 

~··· · ····· · ··\ :: ···7 

.. ·· 
gamma 

beta B 

Figur 7. Möjlighet att låsa på mål i en optimal 
skjuttriangeL 
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Motsvarande slutsatser kan dras för den 
re lativt vanliga siktlinjestyrningen. 

Om geomet ri ska villkor är uppfyllda 
är det lätt att in se att sannolikhete n för 
infångning är beroende av osäkerheten i 
objektet A, SB(A.T) , av osäkerheten i 
objektet B , SB(B .T), samt av målsöka
rens räckvidd R och rymdvinkel omega 
samt rymdvinkelorienteringen relativt 
banan för B. 

Figur 9 visar hur infångningssannolik
hete n kan beräknas i et t plant fall där 
A:s läge tvärs B:s bana ges i form av en 
sannolikhetsfö rde lning där medelvärdet 
också beror av osäkerheten i längsled. 
Med enkla hypoteser om osäkerheten i 
B :s position och A :s position kan bety
delsen av målsökarens räckvidd och 
rymdvinkel analyseras . 

E-ftersom B:s positon ofta bestäms av 
navigeringsprestanda och uppfattningen 
om A :s position erhålls av diverse. sen
sorsystem , så är detta ett mycket typiskt 
fall där viktiga systemparametrar måste 
vägas innan upphandlingsformer för hela 
systemet eller delar därav övervägs. 

nominell 
bana 

p b 

Kvaliteten hos en senso r (alternativt 
målsökare) bestäms dessutom av möjlig
heten att diskriminera och eventuellt 
klassificera olika objekt. 

Tidiga sensorer kunde normalt endast 
ange intensitetscentrum för de objekt 
som uppfattades. Med hjälp av signal
analys, större baslinje för sensorelemen
ten samt möjligheten att arrangera (och 
ändra) flera lober är det möjligt förbätt
ra möjligheterna att bestämma ett ob
jekts position . Se figur 10 respektive 11. 

Viktigt är också att kunna filtrera de 
tidsserier som observeras. En nu klassisk 
teknik är KaJman-filtrering'> 

Tillämpningar som utnyttjar i huvud
sak vinkelinformation (passiva system) 
har studerats intensivt under senare 
år'> Under senare år har man i viss 
mening frigjort sig från de klassiska Kal
man-metoderna . Dessa utnyttjar dato
rers minne på ett mycket ekonomiskt 

3) Åström KJ: "/ntroduction to Stochastic 
Contra/ Theory" AP 1970 Se spec C hapter 
7: " Prediction and filtering theory" 

p a 

A 

A:s 
projektion 
mot 
B:s bana 

Figur 9. Bedömning av träffsannolikhet. 
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intensitet 

uinkel 

tyngdpunkt 

Figur l O. Äldre typ av målsökare. 

intensitet 

Figur ll .Nyare typ av målsökare. 

sätt . Kostnaden för datorm innen min 
skar emelle rtid nu dramatiskt varför en 
rad alternativa metoder studeras 
intensivt ." 

För att exemplifiera dags läget kan 
nämnas att det franska projektet Mure
ne enligt tidningsupggifter nyttjar ett 
stort antal datorchip av typen 68 000 
(68020), har ett mångaMbyte stort min
ne samt en ekvivalent datorkapacitet av 
ca 65 Mops. 

4) Kern Rudolf: "Zur rekw·siven schätwng 
von zieltrajektorien mit hil(e passiver mes
sungen " Dissertation Hochschule des Bun
deswehr , Hamburg 1983 

5) SY Kung , HJ Whitehouse & T Kailath: 
" VLSI and .Modern Signal Processing' ' 
Prentice-Hall , Tnc. 1986 

B 

Ytterligare en typ av samordnings
problem finns när objektet B har för
bindelse med ett sensorbärande objekt 
C. I detta fa.II måste samordning ske av 
information , som fin ns hos B respektive 
C och vidare måste manöverege nskaper
na hos C förberedas för att C:s sensor
täckningsområde i största möjliga om
fattning omfattar osäkerhetsområdena 
för A och B. Se figur 12. 

Typer av styrda undervattensvapen 
Laddningsstorlek re lativt "förpacknings
kostnad" för laddningar kan åskådlig
göras i figur 13. Givetvis finns det många 
andra sätt att beskriva materiel på men 
trots att figuren saknar skalor visar den 
dock på att vissa kombinationer f n ej 
används. 

Följande skäl ta lar för att förändringar 
kommer ske: 

C:s sensortäckning 
beror au A,B och C:s 
rörelser 

Figur 12. Beroendet mellan plattformsstyrning , 
position för A respektive B samt 
målsökaregenskaper. 
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verkansdelar kommer att få bättre 
prestanda, dvs lägre vikt för ekviva
lent verkan: 
fartyg med kvalificerade egenskaper 

minskar i storlek (nu fregatter och 

korvetter, tidigare kryssare och slag
skepp): 

--- e lektronikfu nktioner kan förpackas 

på kvalificerade chip, vilket ger 
mindre delsystem: 

--- möjligheterna till styrning med ökad 

intelligens i vapnet (smarta minor, 
självstä ndiga torpeder). 

Bland de nyheter som ev kan komma 

att bli en del av den framtida beväpning
en bör nämnas 

--- minitorpeder alternativt små kapsla
de sjä lvgående minor: 

--- AROV e ll er Autonoma ROV, 

dvs kvalificerade styrbara farkoster 

som i motsats ti ll e n klassisk torped 
kan röra sig framåt, bakåt , uppåt , 

nedåt el ler stå sti lla. Autonom står 
oftast för " trådlöst styrd farkost" 

men tolkningen "energi a utonom far
kost" finns också varvid kommuni

kation kan ske via en glasfibertråd 
(vilka redan finns utvecklade för Ull

dervattensbruk). 

''Vanliga" torpeder med utökade 

prestanda kommer också framgent att 

utgöra en betydelsefull del av under
vattensvapnen. 

Industrikonsekvenser
undervattensvapensystem 

Mot bakgrund av ovanstående diskus

sionspunkter är det också mycket bety

delsefullt, att en målmedveten upp

handling kan ske som gynnar det totala 

vapensystemets prestanda . Varje kom

ponent eller de lsystem måste vägas mot 

prestanda för det res u! terande systemet. 

Möjligheterna att samordna totalsys-

temets egenskaper beror dels på upp

handlingsformer men också på den indu

striella basen. Nedanstående kommen

tarer är ej kompletta men visar på några 

ak tuella problemstäl lningar. 
FMV i samverkan med statens Indu

striverk . SIND, har beställt en förstudie 

av tre olika koncept för AROV hos Su

tec, Linköping. 
Torpedutveckling sker kontinuerligt 

vid FFV Ordnance . Mota la. 
Senare upphandlingar av olika steg för 

kkv Göteborg respektive ub 90 har följt 

intentionerna i O rg 90 för FMV. Där gäl

ler för FMV en kraftig planerad perso

nalminskning under kommande å r. Upp

handlingarna har varit av typen totalan

svar för leverantören, varvet. Kostnads

ökningar p g a att industrin övertar vissa 

arbetsuppgifter har nog inte klarlagts 

till räckligt inom ramen för Org 90. 

Inom ett plattformsprojekt finns det 

för närvarande ingen svensk industri som 

har kompetens för hela vapenkedjan 

( plattformskonse kvenser , sensorer, eld

ledningar, samband och vapenkunskap). 

I utlandet talar man med sjä lvklarhet 
om "Waffenk etten" eller ··weapon Sys

tem Houses". 
Ticlen för att arbeta fram en plattform 

kan vara 10-15 år , ett vapen 6--10 år och 
en sensor ( utiandsköp) 2-4 år. 

Eftersom alla dessa delsystem måste 

samordnas inte bara organisatoriskt utan 

också tekniskt. (TTEM för respektive 

objekt måste samordnas och senare mås

te upphandlingsspecifikationer utarbe

tas, som verkligen måste samordnas 
tekniskt.) 

Samordningen av alla dessa dokument 

och underliggande aktivitet , bl a prov

ning sker ofta uneler en tioårs-period. In

citamenten för en svensk industri att hå l

la en kvalificerad kompetens uneler så 

pass långa tider är givetvis ej så starka. 
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Möjligheterna till informationsåterfö

ring inför kommande projekt minskar 

också , om arbetet helt förläggs till en in

dustri. 
En lösning till en mera samlad projek

tering av totala undervattensvapensys

tem skulle kunna vara ett ökat indu

striellt samarbete inom eller utom lan

det , men sådant tar tid och har ej kunnat 

beaktas i önskvärd grad i samband med 

ub åtsskyddsverksa mh eten. 
En ökad medvetenhet om behoven att 

ställa samordnade krav på nya system är 

en alternativ möjlighet , som också suc

cesivt kan ge resultat. 
En svensk industribas är en viktig del 

av försvarsplaneringen. F n minskar 

dock andelen svensk teknik i vapensys

-te men. Datorteknik, programvara och 

elektroniska komponenter är kända 

exempel på ett svenskt utlandsberoende. 

Mindre kända exempe l är hydraakus

tisk a komponenter för sensorer och mål 

sökare liksom att i stort sett all ba tteri

tillverkning (specialbatterier) numera 

sker utomlands. 
Att medvetet satsa på en rimlig balans 

6) Wirth N: " Schwierige Sei1en fur die 
Computer-lnduslrie oder die 
Faszination der Komplexilät". 
Automatisierungstechnische 
Praxis , atp ,årg 28, hft 7 

Wirth är en vä lkänd datorex-
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mellan verkliga behov och tillgänglig 

teknik" ' vid användning av datorteknik 

och programvara är viktigt för att indu

strin också skall kunna arbeta med en 

egen profil och även kunna klara bered

skapskrav. 
Med ett förbättrat prognos- och pla

neringssyste m skulle a llt kanske kunn a 

göras bättre? 
Wallander'' har behandlat pro-

blemen i en liten skrift 1980 och därvid 

främst behandlat industrins möjligheter 

till en långsiktig plane ring: 

·· ... våra möjligheter at t med någon sä

kerhet förutse vilka branscher och före

tag som vi bör satsa på , i själva verket är 

obefintliga .. . " 

" ... För många kan det te sig nedstäm

mande att möjligheterna till e tt planmäs

sigt handlande är så d åliga. Jag har emel

lertid svårt att se hur vi kan göra något 

å t detta, eftersom svårigheterna bottnar 

i förhållanden som vi inte kan behärska 

eller förutse. 
Andra kan finna det i hög grad positivt 

och stimulerande, att det förhåller sig på 
detta sätt . ., 

pert som bl a skapat dat orsprå

ken Pascal och Modula-2. 

7) W allander J: "Om prognoser, budgetar 

och långtidsplaner" Handelsbankens 

Småskriftserie nr 15. 

r 

l~ 

Scania-di~sla i Marinens Fartyg 

Sju gånger 
Minfartyg. 

' : 

Fyra Scania DS114 för framdrivning. 
Två Scania DSI11 i hjälpaggregat 
En Scania DN 11 i hamnaggregatet Ubåt av Näcken-typ. 

En Scania DS 11 driver fartygets hjälp
aggregat. 



Säkerhetsnäten från Safe Bridge är ett unikt system för 
skydd mot angrepp eller m trång under vatten . Näten är 
s~ålförstärk ta och larmade och ger tydlig tndikatton vtd 
forsök till genombrott. 

~a fe_ Bnd9e är et_t sv_enskt u~veckl_i ngsfö retag_ med in
rtktnlng pa matenel for raddnmgstjän st och mil ltära an
damål 

V1 ti llverkar ocksa 
• Skydd mot kemrska strrdsmedel r form av tält . poste· 

rr ngs- och varnskydd 
• Uppblåsbara broar för attack· och räddn ingsändamål 
• Skenmå l 1 fo rm av broar. artdienpjäse r m m 

Korresponderande ledamoten 
ANDERS FARNELL 

Förstärkt 
teknologi 

säkerhetsskydd 

Försvarets materielverk (FMV) har se
dan 1982 regeringens uppdrag att 

" på begäran av en myndighet eller 
ett föret ag som genom licensavtal 
med utländska företag eller 
myndigheter får tillgång till s k 
dubbeltillämpningsteknologi 
medverka vid uppbyggnaden och 
kontrollen av myndighetens eller 
företagets säkerhetsskydd." 

Dubbeltillämpningstekno logi är ett för
sök att försvenska det amerikanska be
greppet dual-use technology. Fackmän 
emellan används dock även här i landet 
mestadels den amerikanska benämning
en som står för en civil högteknologi , som 
även kan användas militärt men inte är 
klassad som krigsmaterie l. Ett par udda 
exempel på vad som skulle kunna vara 
dual-use-teknologi och som det skrivits 
om i svensk press är den flytdock a, som 
Sverige sålde till Sovjetunionen för någ
ra år sedan samt gasledningen från 
Sovjetunionen till Västeuropa . För 
FMVs del har regeringsuppdraget hu
vudsakligast rört förstärkt säkerhets
skydd av stordatorer, främst skydd mot 
stöld, spionage och reexport till otillåtna 
länder. Men skyddet skall också kunna 
hindra obehöriga att utnyttja teknologin 
på den plats , där den finns i Sverige , 
exempelvis fr ån en terminal utanför 
företaget eller kanske från en terminal 
utomlands. 

Regeringsuppdraget till FMV tillkom 
efter en regeringsframställning från 

Anders Fame/1 , numera pensionerad, har va

rit byråchef vid FMV-LEDNING 

av dubbeltillämpnings-

Sveriges Industriförbund (SI), sedan det i 
i början av 1980-talet blivit svårare för 
svenska företag att få licenser på 
högteknoligiska produkter. De akuta 
problemen gällde stordatorer. Inom in
dustrin bedömde man , att licensiering 
skulle underlättas , om företaget kunde 
påvisas ha ett tillfredsställande säker
hetsskydd. SI företrädde i sin framställ
ning den tillverkande industrin , men 
rege ringsuppdraget till FMV inkluderar 
hela näringslivet , där bl a universitet, 
banker och försäkringsbolag hör till de 
stora användarna av dual-use-teknologi. 

Vid den här tiden var misstänksam
heten stor i USA mot Sveriges vilja och 
förmåga att säkerhetsskydda anförtrodd 
högteknologi. Den svenska export
kontroilagstiftningen täckte huvudsakli
gen bara krigsmateriel. I övrigt gällde fri 
handel. 

I den s k BUCY-rapporten (en Depar
tement of Defense-rapport 1976) häv
dades , att teknologin som så ldes till 
Sverige lika gärna kunde marknadsföras 
på Röda Torget. Svenska protester möt
tes av lugnande försäkringar , att detta 
inte var USAs officiella syn . Men tonen 
blev en annan , när det 1979 blev känt, 
att Datasaab trots gjorda överenskom
melser och trots att uttryckligt förbud 
inkluderat viss amerikansk högteknologi 
i det flygtrafikledningssystem , som i slu
tet av 1970-talet levererades till Sovjet
unionen. Att svenska staten var hälften
ägare i Datasaab ansågs försvårande, 
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och bl a FMV fick som följd av affären 
svårigheter att köpa viss högteknologisk 
försvarsmateriel . 

Den s k containeraffären 1983 hotade 
att skada Sverige ytterligare, men den 
svenska regeringens resoluta ingripande 
ledde i stället till en vissgoodwill i USA . 

Två ytterligare händelser , som inträf
fade under 80-talet , har oroat men fått 
lösningar , som gjort att Sverige i dag är 
en betrodd handelspartner. Det var dels 
en ASEA-leverans till länder i Öst , där 
embargobelagda datorer ingick , dels en 
tilltagande transitotrafik 1984-85 av 
embargobelagda datorer från Västeuro
pa via Sverige och svenska mellanhänder 
till Öst. ASEA-ledningen hanterade själ
va sin " affär" direkt med amerikanska 
myndigheter. Transitotrafiken hejdades , 
genom att Sverige införde en export
kontrollförordning från l juni 1986. 

Exportkontroll är inget nytt påfund . 
Storbritannien införde det i början av 
1800-talet på den då nya mekaniska 
vävstolen. Industrispionage är heller ing
et nytt. År 1811 gjorde den amerikanska 
affärsmannen John Cabot Lowell en 
"studieresa" till ett antal engelska väve
rier och kunde återvända till USA med 
komplett underlag för att bygga en egen 
textilfabrik. Därmed, sägs det, lades 
grunden till USAs industrialisering, och 
Lowell fick en stad i Massachusetts upp
kallad efter sig. 

I dag är USA den utsatta parten, som 
har den åtrådda teknologin. Den hårda 
exportkontroll , som vi upplever , är ett 
led i USAs ansträngningar att i Väst 
bibehålla ett teknologiskt försprång och 
övertag gentemot Östblocket. Tanken 
är att Väst med hjälp av överlägsen tek
nologi skall kunna balansera och upp
väga Östsidans militära övertag i nume
rär vad gäller personal och materiel. För 
Östsidan är det lika angeläget att kom-
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ma åt den teknologi, som man inte får 
köpa legalt på något sätt. Sovjetunionen 
har en effektiv planering och organisa
tion för detta , som initierade läsare väl 
känner till. För övriga intresserade kan 
artikeln "Täcknamn Farväl " i nr 1187 av 
Det Bästa rekommenderas till läsning. 
Av den framgår även en del andra orsa
ker ti ll den skärpning av exportkontrol
len, som kom hösten 1981 och som bl a 
resulterade i ovan nämnda framställning 
från SI till regeringen samt regeringsup
draget till FMV. 

I samband med Marshallhjälpen efter 
andra världskriget konstaterades , att 
teknisk utrustning avsedd för Västeuro
pas återuppbyggnad kom bort på vägen. 
Detta resulterade 1947 i att USAs Ex
port Con trol Act kompletterades med 
särskilda regler för teknologiexport till 
Öst. Den l januari 1950 tillskapades så 
Coordinating Committee (COCOM), en 
informell organisation med uppgift att 
reglera högteknologihandeln från Väst 
till Öst. l COCO M ingår f n USA , Cana
da , Japan samt de europeiska NATO
länderna utom Spanien och Island. CO
COM var aktivt under 50-talet men spe
lade en mindre framträdande roll under 
tövädersåren på 60- och 70-talet. Efter 
Sovjetunionens inmarsch i Afganistan 
1979 skärptes COCOM-ländernas ex
portkontroll i ett första steg. för att efter 
ett toppmöte på statschefsnivå i Ottawa 
i juli 1981 skärpas ytterligare till dagens 
nivå. I COCOM-samarbetet ingår , att 
varje medlemsland kräver garantier av
seende sin egen högteknologi , innan li
cens beviljas. Norge , exempelvis. har 
alltså att ställa säkerhetsskyddskrav på 
Sverige i förekommande fall. Det allt 
övervägande antalet licensärenden för 
Sveriges del rör emellertid amerikansk 
högteknologi . 

COCOM ger ut tre listor över export-

kontrollerad teknologi , en militär , en 
nukleär och en varukontrollista. Dual-u
se-teknologin ingår i den senare listan. 
Gemensamma exportregler gäller för 
COCOM-ländernas listade varor. För 
militär och nukleär teknologi är riktlin
jerna enkla och klara för vem som får kö
pa och vad som får köpas. Reglerna för 
varukontrollistan är svårare att över
blicka . Större svenska företag har egna 
specialister anställda för att bevaka, att 
företaget lever upp till ställda embargok
rav. Ett grönt land kan exempelvis 
plötsligt bli rött , vilket kan påkalla ex
portstopp . Om det motsatta inträffar , 
kan å andra sidan en exportchans gå för
lorad, om man inte är uppmärksam . Det 
är mindre allvarligt men naturligtvis för
argligt. Ett exempel på ett land som bli
vit allt grönare under de senaste två-tre 
åren är Kina. I försvarsminister Caspar 
W Weinbergers rapport för 1986 till 
Kongressen om bl a effekterna och ut
vecklingen av exportkontrollen om
nämns en särskild COCOM-lista upprät
tad för Kina, som "places China in an 
extremely favorable position campared 
with Warsaw Pact countries for receiving 
high technology exports" . 

COCOMs varukontrollista omfattar 
tio huvudgrupper, varav som exempel 
elektronik och precisionsinstrument är 
en grupp. De tio huvudgrupperna har 
över 200 kategorier varor, varav exem
pelvis datorer är en. Totalt innehåller 
varukontrollistan över 100 000 embargo
belagda artiklar/teknologier, som kräver 
exportlicens . Dual-use-teknologin utgör 
endast en liten del av listan , och antalet 
dual-use-ärenden, där FMVs medverkan 
krävs för förstärkt säkerhetsskydd, rör 
sig bara om ett 25-tal per år. 

Regeringsuppdraget till FMV hälsades 
inte med entusiasm av företrädare för 
försvarsmakten. FMV har ansvar att sä-

kerhetsskydda den militära teknologi , 
som Sverige får köpa, och från över
befälhavarens (ÖB) synpunkt är dual
use-teknologin en rent civil angelägen
het . ÖB befarade , med Datasaabaffären 
i färskt minne, att försvarets möjligheter 
att köpa utländsk högteknologi kunde 
äventyras, om något gick snett på dual
use-sidan och FMV gjordes medansvar
igt. 

FMVs lösning av uppdraget blev det 
s k arrangemanget, som tillkom i samråd 
och samarbete med ÖB, SI och rikspolis
styrelsen (RPS). Arrangemanget är en 
modell för hur administrering, säker
hetsskydd och kontroll av dual-use-tek
nologi skall gå till. Anslutning till arran
gemanget är frivilligt och sker genom att 
FMV tecknar avtal med användaren/äga
ren, som görs medansvarig i säkerhets
skyddet. Därmed kan byråkratin hållas 
nere. FMVs resurser för administrering 
m m inskränker sig till att tre befatt
ningshavare , kanslichefen, ADB-säker
hetschefen och en sekreterare, på deltid 
svarar för handläggning och kontroller. 

Krav på förstärkt säkerhetsskydd av 
en vara ställs av licensgivaren, t ex De
partment of Commerce. FMV har inte 
att ifrågasätta kravet men skall ange de 
skyddsåtgärder, som användaren skall 
vidta. Användaren avgör själv , om han 
accepterar skyddsåtgärderna eller avstår 
från varan. 

Arrangemanget bygger alltså i hög 
grad på ett förtroende , att användaren 
tillser säkerhetsskyddet så som avtalats. 
Den sanktion FMV kan tillgripa , om så 
inte sker, är att säga upp avtalet. Konse
kvenserna för företagen kan bli stopp för 
licenser eller, i allvarliga fall, svartlist
ning . 

Arrangemanget är en rent intern 
svensk angelägenhet. Några officiella 
skriftliga avtal eller utfästelser är inte 
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gjorda , men arrangemangets ex istens är 

naturligtvis känd , och det har gjort si n 

nytta. Inledningsvis år 1982 kunde en ex

portlicens ta 7-8 månader , trots FMVs 

medverkan och intyg. I dag är det nor

mala 12-18 dagar, och i ett ömmande fall 

nyligen lyckades FMV utverka licensen 

på några timmar. Förtroendet för Sveri

ge är alltså stort igen . Många goda kraf

ter har medverkat till detta och några 

exempel kan nämnas. R egeringens in

gripande i containeraffären 1983 är ett , 

införandet 1986 av exportkontro llförord

ningen är ett annat. Stockholms handels

kammare har bidragit med en omfat

tande kursverksamhet om amerikansk 

exportkontrollagstiftning och licensvill

kor , vilket bidragit till ökad förståelse 

inom svenskt näringsliv för den situation 

vi har att leva med, om vi vill bibehålla 

vår höga teknologiska standard (och där

med levnadsstandard). Vidare har 

många svenska företag valt att från den 

23 april 1986 införa interna kontroll

program enligt amerikanska anvisningar 

för att därigenom i utbyte få lättnader 

och favörer vid import och export av 

produkter , där embargobelagda ameri

kanska komponente r ingår. Alla dessa 

förhållanden har bidragit till att Sverige 

säkerhetsmässigt nu nästan har status 

och förmåner liknande COCOM-med

lemmars. 
Mot den ljusa bakgrunden kan det tyc

kas att arrangemanget snart borde vara 

överflödigt , men det finns ett område 

där Väst anser sig ha ca 10 års försprång 

teknologiskt före Öst och avser behålla 

det - superdatorområdet . D är gäller 

rigol'ösa säkerhetsregler för såväl luft-, 

sjö- och landsvägstransporter som för 

förvaring av både hårdvara och mjuk

vara. Det har t o m diskuterats att klas

sa de mest avancerade superdatorerna 

som krigsmateriel. När det gäller vanliga 
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stordatorer börjar det fi nn as ett rikligt 

utbud på begagnatmarknaden i Väst. 

FMV kontollerar ca 120 sådana datorer 

inom arrangemangets ram. En stor del 

av dem borde kunna avkontro ll eras . 

Embargot kvarstår ändå och använda

ren/ägaren har kvar sitt skyddsansvar. 

Men FMV sk ull e i så fa ll avlastas ansva

ret för det förstärkta säkerhetsskyddet 

för mindre ava ncerade datorer och kun

na ägna resurserna åt vå rt ökande antal 

superdatorer. De kan än så länge räknas 

på ena handens fingrar, men jämfört 

med stordatorern a drar de avsevärt läng

re handläggnings- och kontro lltid per in

sta ll ation. säkerhetskraven på de an

slutna te rmina lerna är nämligen lika hö

ga som på huvudanl äggningen, och efter

som även mjukvarudelen skall skyddas , 

bör kommunikationerna mellan huvud

dator och terminaler vara krypterade . 

Det är svåra säkerhetsproblem att tack

la , som ställer stora krav på kompetens 

hos både FMV och användare . Som 

exempel på problemets art och räckvidd 

kan nämnas , att containrarna i Helsing

borg innehöll ett mycket stort antal pi

ratkopierade program. Många var av så 

avancerad och känslig art , att de måst ha 

haft ett starkt säkerhetsskydd, och ändå 

blev de kopie rade. Det penibla för ägar

na är, att de inte ens vet om , att de har 

bestulits . De har ju sina originalprogram 

kvar. 
Avspänningssträvanden till trots talar 

mycket för att arrangemanget kommer 

att finnas kvar ännu några år. I Wein

bergers ovan nämnda rapport till Kon

gressen aviseras fö rstärkning och effek

tivisering av The Technology Security 

Program under kommande femårs

period . Som exempel på teknologier av 

strategisk natur , där skärpta regler kan 

väntas , nämns bl a superledande mate

rial och metaller , mätinstrument med 

superprecision, mikrovågskomponenter , 

laser , processer och material för ytbe

handling samt progamvara för datorer. 

Tyngdpunkten i FMVs ve rksamhet 

kommer dock tills vidare att ligga på sä

kerhetsskyddet av superdato rer och de

ras programvara, men arrangemanget är 

så allmänt utformat , att det även täcker 

andra typer av dual-use-teknologi , om så 

skulle behövas. Det mesta talar också 

för att uppdraget kommer att ligga kvar 

hos FMV. A nsvariga inom departement 

och näringsliv önskar inget byte . 

Arrange manget har fyllt den fu nktion 

det skapades för och har bidragit till att 

stärka utlandets förtroende för Sveriges 

vi lj a och förmåga att skydda anförtrodd 

högteknologi. Det är viktigt att bevara 

det förtroendet , och förutsättningarna 

är goda. D et finn s en allmän förståelse 

för de bakomliggande orsakern a till ex

portkontrollen och för de säkerhets

skyddskrav som ställs , och det under-

lättar FMVs arbete. Kanalerna till UD, 

ÖB , SI , RPS och generaltull styrelsen är 

öppna, och beredvilligheten att biträda 

FMV vid behov är stor. Det finns alltså 

aktni ngsvärda resurser till reds inom ett 

brett fä lt , om problem sku ll e uppstå. 

Inom näringslivet tenderar säkerhets

skyddet för det egna behovet - skydd 

mot terrorism och sabotage samt skydd 

av resurser , föret agshemligheter , 

penningrörelser m m - att bli så kvali

ficerat, att det mer än vä l täcker vad som 

krävs för skydd av ev dual-use-teknologi. 

FMV ser därför med tillförsikt på ar

rangemangets framtida funkti on. Risker

na för olycksfa ll i arbetet blir mindre och 

mindre . För FMV är det stimule rande 

att på detta sätt vara till nytta och hjälp 

också för det civi la näringslivet. Detta 

hindrar dock inte , att även FMV gärn a 

skulle se en tillvaro utan krav på förstärkt 
säkerhetsskydd. 
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NU TAR VI ORDER AV CIVILA l 

Stålfundament, 
finmekanik 

och elektronikservice. 
Arbete med fartyg betyder erfarenhet från 
mycket av det som finns i ett samhälle. Denna 
kunskap och erfarenhet kon nu industri, stal 
och kommun dra nytta av. 

Parallellt med våra arbeten ål försvaret är vi 
underleverantör av produkter och tjänster 
inom ett brett register. 

Vi tillverkar i stål, aluminium, trä och plast. 
Elektriska komponenter ses över, elinstalla
tioner utförs. Elektronisk utrustning av olika 
slag får service. Finmekaniska detaljer med 
snäva toleranser arbetas fram. Komplicerade 
processer inom WS, styr- och reglerområdet 
justeras. 

N civila uppdragsgivare ålar vi oss arbeten 
såsom tillverkning i små serier, installationer, 
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modifieringar, reparationer och service. Kom
pelensen omfattar ett 60-tal yrkesområden. 

Ring Björn Stommel, 0750-61350, nästa gång 
du söker en underleverantör! 

ÖRLOGSVARVET MUSKÖ 

OSTKUSTENS ÖRLOGSBAS 14800 ÖSMO 

Ledamoten 
SVEN CARLSSON 

Kommendörkapten Sven Carlsson är avdel
ningschef vid marinstaben. 

Marinens personalsituation - fakta och synpunkter 

Personalproblemen har behandlats av chefen för marinen i hans anförande i Kungl 
Örlogsmannasällskapet i mars i år. Anförandet publicerades i nr l av Tidskriji i Sjö
väsendet och i nr 3 av Marin Nytt. Problemen kan därför anses vara väl kända och 
fått en god spridning bland marinens personal. Redaktionen har ändå velat publicera 
Sven Carlssons inträdesanförande, och det av två skäl. Dels är artikeln skriven (och 
anförandet hölls) med en personlig inlevelse och färg av den som har det direkta an
svaret för att söka lösa problemen, dels är de tabellariska sammanställningarna in
tressanta och upplysande. 

De synpunkter jag kommer att redovisa 
är dels personliga sådana och dels sådana 
som kan anses vara representativa för 
myndigheten dvs chefen för marinen. De 
faktiska uppgifterna kommer till största 
delen att bestå av - i dubbel bemärkelse 
- kalla siffror. 

Jag tjänstgör sedan ungefär 1,5 år som 
chef för marinstabens personaladminist
rativa avdelning. Denna avdelning kan i 
marinstabens nuvarande organisation 
jämföras med Flottans personalavdel
ning i den gamla organisationen och har i 
stort sett samma uppgifter. Dock admi
nistreras , i samråd med personalkårche
ferna, utöver flottans 2 000 yrkesoffi
cerare även KA överstelöjtnanter och 
majorer. 

Jag talade för någon tid sedan med en 
nästan legendarisk f d chef för flottans 
personalavdelning , Ulf Eklind. Natur
ligtvis kom samtalet in på "hur är det nu 
för tiden"? (Eklind var CPers i slutet av 
60-talet). När jag gav exempel på pro
blemområden konstaterade Ulf att han 
"kände igen situationen". Och detta 
"igenkännande" vill jag ta som ut
gångspunkt för en första personlig syn
punkt. 

Jag vill påstå att marinen i allmänhet 
och kanske flottan i synnerhet under 50-
och 60-talen och en bit in på 70-talet lev
de på ett arv från andra världskriget i 
form av ett ganska stort antal människor 
som efter beredskapstidens slut stan
nade kvar som yrkesmilitärer i stället för 
att återgå till civil verksamhet. Detta 
medförde att vi under denna tidsperiod 
egentligen inte upplevde några kvan
titativa personalproblem. Man var na
turligtvis medveten om , att dessa männi
skor skulle avgå med pension. Man viss
te dessutom exakt när detta skulle ske. 
De som då tjänstgjorde inom personal
sektorn anade och påpekade konse
kvenserna av pensionsavgångarna, om 
man inte vidtog åtgärder för att kom
pensera dem. Rekryteringen måste ökas, 
särskilt till den dåvarande underofficers
och sedermera kompaniofficerskåren. I 
mitten av 70-talet vidtog CM s k ext
raordinära åtgärder för att i första hand 
förbättra tillgången av tekniska kompa
niofficerare. 

Trots att det under lång tid från dem 
mom personalsektorn tjänstgörande, 
däribland Ulf Eklind, påpekats, att per
sonalsituationen trots vissa åtgärder blir 
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alltmer ohållbar syns det mi g som om en
dast ett fåtal utanför denna sektor velat 
acceptera detta. Man lever s a s kvar i 
det tillstånd som innebar , att e n oväntad 
vakans kunde fyllas utan alltför negativa 
eller ens några konsekvense r a lls för den 
chef eller den individ som drabbades. 

Inte förrän i de yttersta av dessa dagar 
har politiker och de flesta inom försvaret 
insett , att personalsituationen är så all
varlig , att särski lda åtgärder måste vid
tagas . Fortfarande kan dock önskemål 
eller t o m krav från chefer framföras , 
att befattningshavare utöver gällande 
besättningslista skall tillföras. Detta är 
synbarligen en kvarleva från den tid , då 

möjligheter fa nns att " fixa" personal 
från " någonstans", utan att verksam
heten där drabbades . 

Trots att pensionsåldern höjdes den l 
juli 1972 , vilket innebar att förutsedda 
avgångar senarelades 5 eller lO år, har si
tuationen förvärrats genom den helt 
oväntade ökningen av förtidsavgång
arna. En viss mängd förtidsavgångar har 
all tid funnits , något som är helt accepta
belt , t o m en fördel. Det kan innebära 
en vitalisering om några per år 
(1-1,5 %) lämnar marinen och låter den 
erfarenhet och den utbildning som mari-

Bild l. 

ne n givit komm a civila företag och civilt 
nä ringsliv tillgodo. 

Men när förtidsavgångarn a uppgår till 
det tre- , fyr- eller t o m det femdubbla 
av någon enstaka procent , har situa
tionen blivit a llvarlig . D e tta fenomen 
dök upp i början av 80-ta let och har- ty
värr - inte visat tendenser att vilja för
svinna. Egentligen är situationen olo
gisk: under början av 70-talet var det 
nästan fult att vara militär - ordet "yr
kesmördare" var inte ovanligt. Men un
der hela 80-ta let har försvaret som en 
följd av inträffade händelser jämfört 
med tidigare decennier nästan seglat 
medvind -och likväl slutar de anställda. 
V issa av orsakerna kommer jag att berö
ra senare. Samtliga försvarsgrenar är 
drabbade. Mest publicitet har väl flyg
vapnets piloter få tt, därnäst armens brist 
på omkring 800 office rare . Trots att ma
rinen toppar denna inte upphetsande lis
ta. (Bild l.) 

Endast i undantagsfall begär någon 
avsked " direkt". Man utnyttjar i stället 
tjänstledighetsinstrumentet beroende på 
de bestämmelser som finns. Sedan några 
år kan ansökan om tjänstledighet förstu
dier eller s k provtjänstgöring ej avslås. 
Utöver de som begär och erhåller ent-

Förtidsavgångar försva rsmakten i % , YOFF 

79/80 
80/81 
81/82 
82/83 
83/84 PAF 
84/85 
85/(86) 
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M 
2,3 
3,7 
2,8 
2 ,5 
2,5 
4,0 
4 ,5 

A 
1,8 
1,9 
1,5 
IU 
1,8 
2 ,9 
3,0 

FY 
1,1 
2,2 
1,3 
3,5 
1,4 
1,9 
4,2 

F örsvarsmakten 
1,6 
2 ,2 
1,6 
IU 
1,7 
2,7 
3,4 

ledigande finns e tt stort antal fortfaran
de anstä llda men icke produktiva. 

Som framgår av bild 2 har en ma rkant 
ökning av denna " kategori" skett under 

Bild 2. 

de senaste åren. Och i de allra fl es ta fall 
är en tjänst ledig de t samma som e n pre
sumtiv förtidsavgång. 

Påbö rjade , förnyade tjänstledighete r i %, YOFF 

83/84 
84/85 
85/86 

M 
1,0 
1,7 
4 ,2 

A 
1,3 
1,8 
3,2 

Vilka är det då som lämnar marinen 
lå ngt före den tidpunkt som är önskvärd , 
d v s när gjorda utbildningsinvesteringar 
har givit resultat? Tidigare har man trott 
sig kunna konstatera att det i första hand 
var tekniker och de med högre utbild-

Bild 3. 

FY 
1,1 
1,6 
4,2 

Försvarsmakten 
1,2 
1,6 
3,5 

ning. Som framgår av sammanställning
en på bild 3 förd elar sig avgångar och 
tjänstledigheter över samtliga nivåer till 
antal som är ungefär direkt propotione llt 
till tillgången på respektive nivå . 

Avgångar , tjänstledigheter m m budgetåret 1985/86 

Frånvaroorsak Nivå I Nivå II Nivå III Nivå IV Nivå V Summa YASP 

Naturlig avg. PA 16 6 31 
(Pension m m) Övr 3 l 3 

Förtidsavg 5 lO 21 
Tj änstlediga 6 13 28 
(stud. civ ar b) 

Summa 30 30 83 

x83/84- 30 
84/85- 60 

Bild 4 visar hur avgångar och tillskott 
varierar budgetårsvis t o m förra budget
året. Sammanfattningsvis kan man kons
tatera att med nuvarande rekryterings
ansats blir nettotillskottet varje år nega
tivt. Och då räknar man med en avgång 
under OHS-tiden på ca 15 procent. Ty-

25 o 88 o 
7 o 14 o 

43 34 113 27 
46 37 BOX 8 

121 71 345 35 

värr har denna siffra vissa år varit den 
dubbla , kanske beroende på att fel in
divider antagits till OHS. Till denna för
modan återkommer jag. Att redovisa 
personal är inte problemfritt. I de hitin
tills visade bilderna refereras till budget
år. Sammanställningen på bild 5 hänför 
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Bild 4. 

Förtidsavgångar marinen , antal individe r, AP , m m 

FL KA 
80 66 40 
81 60 23 
82 47 24 
83 53 27 
84 78 12 
85 60 48 
M 60 ,5 28 

AP 50-55 25 
Medelv 

TJL 42? 22? 
Medelv 

Rekrbehov 152-157? 75 ? 
för nolltillväxt 

Nu v 105-157? 65? 
rekrytering 

Årlig 47- 52 10 

sig till kalenderåret 1986. Det jag särskilt 
vill påpeka på är de ca 200 tjänstl ediga 
och tjänsteförenande som fann s den 
31/12 1986. Vid redovisning av pe rsonal
tillgången är dessa- såsom anställda - en 
tillgång trots att de ej bidrar till mari
nens produktion . 

Dessutom vill jag nämna begreppet 
personår vilket är den ram man skallleva 
inom och som jämfört med antalet " le
vande människor" skiljer sig 4 procent. 
Jag nämner detta eftersom det i o lika 
sammanhang redovisade personalläget 
utvisar till synes stora differenser. 

Jag har nog inte hitintills uppfattats 
som speciellt positiv ell er optimistisk. 
Tyvärr kommer min sista bild inte att 
kunn~ ändra på denna upfattning- i var
je fall inte inledningsvis. 

Bild 6 visar tre kurvor : CM personal
behov , ÖB personalram för marinen en
ligt senaste programplan samt den ak-
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MINK G 
11 

7 
11 
8 
5 
7 
8 

3-4 

5-6? 

5-6? 

5-6? 

o 

tuella tillgången. Det jag särskilt vill pe
ka på är tidsaxeln som sträcker sig in på 
90-talet. 

Det som är ett " måste" är att bryta 
den nedåtgåe nde kurvan , som är en följd 
av det tidigare nämnda negativa netto
tillskottet. Det sker genom att samtidigt 
öka rekryte ringen och minska förtids
avgångarna. 

CM har redan fattat beslut om att öka 
rekryteringen med 30 per år. Men en 
ökad rekrytering ger inte avsett resultat 
om man inte samtidigt angriper orsaker
na till de stora avgångarna under OHS
tiden. Vi ha r sannolikt rekryterat " fel " 
människor i det avseendet, att motiva
tionen att stanna kvar inte varit tillräck
ligt hög . Vi har kanske haft så höga krav 
på civil skolbakgrund , att de antagna an
ser studietakten för låg . Vi har felaktigt 
lockat med marskalkstav och amirals
galon. När den antagne så konstaterar , 

Bild 5 

NIVA BEHOV 

I 215 

I I 310 

I I I 635 

IV 810 

v 325 

OTALT 2295 

ALDERSPENSION 

ARLIG ERS/SJUKPENS 

AVLIDNA 

FDRTIDSAVGANGNA 
SUMMA 

PERSONALLÄGE MAR IN EN 
<FLO II ANJ 

LÄGE 870101 

TILL- DIFF TJL FDTJ TOTALT 
GANG 

209 -6 l 6 7 

291 -19 5 14 19 

.517 -118 19 53 72 

937 +127 28 21 49 

237 -88 41 5 46 

2191 -104 95 98 193 

86-01-01--86-12-31 

38 NYUTEXAMINERADE FK 
7 ATER/NYANSTÄLLD 
6 

79 

ANM 

INKL DRLKN 
MED MHS-HK 

INKL KN 
MED MHS-AK 

88 

19 

TID SUMMA TU7 
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Personår 

3400 

3300 

3200 

3200 

3100 

3000 

2900 

2800 
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Behov l) ./ 

--------------------~ 

Ram (ÖB PP) 

Till-
/ 

gång ;' 

(PAF) / 
/ 

\ 

\ 
\ 

84/85 91/92 

l) BBU +korrigeringar för KRO-ändring (Spi~ Gbg), mabreserv 
(5 % ~ 7 %) och merbehov ubskydd (125 P-år) 

att karriärmöj ligheterna med avseende 
på militära grader inte är större i det nya 
systemet än i det gamla - vi behöver 
fortfarande ett stort antal kaptener och 
löjtnanter - har han blivit besviken och 
slutat . Ofta har man civil kompetens att 
bli antagen på någo n annan högskola. 

Vad är då orsaken till de stora av
gångarna på högre nivåer? Hade sin
gularformen kunnat användas och allt 
relateras ti ll en orsak hade problemet va
rit jämförelsevis enkelt: vidtag en åt
gärd. Men nu är det inte så enkelt. 

Att ekonomin är av stor betyde lse är 
helt klart. Kanske i många fall inte lönen 
i sig men den standardsänkning man 
måste underodna sig vid växling från sjö

till landtjänst e ll er från trupp- till stabs
tjänst. 

Vi är egentligen dimensionerade att 
bedriva fredsmässig verksamhet, som till 
största delen består av praktisk och teo
retisk utbildning samt materielunder
hålL Den beredskapsuppgift och ubåts
skyddsverksamheten som tillkommit 
utan att den fredsmässiga verksamheten 
minskat kan få sociala konsekvenser. 

Man tvingas leva ski ld från familjen 
under lång tid , och vakanssituationen 
medför, att den trots allt planerade friti 
den ej alltid kan utnyttjas. Man tvingas 
välj a - och väljer- marinen eller famil
Jen. 

Flera orsaker skulle kunna nämnas. 
Det går dock inte att peka på en av
görande. Det mest positiva i den ak tuel
la situationen och som innebär att den 
negativa trenden har utsikter att vända, 
är att de flesta , som jag framh ållit tidiga
re, blivit medvetna om situationen. 

Man får ofta höra, att chefens för ma
rinen tal om hur viktig personalen är , in
te följs av några konkreta åtgärder för 

personalen. Visst kan CM vidta åt-

gärder, men inte i den omfattning in
dividen ofta tror. 

Det mesta som styr personaladminist
rationen i olika avseenden är en följd av 
politiska beslut. Nu kan man emellertid 
konstatera strävan att delegera besluts
funktion en inte bara till ÖB och för
svarsgrenschefer utan ner till regionala 
och lokala chefer. Detta kan bl a få till 
följd , att vid t ex löneförhandlingar 
verkligen rätt man - eller kvinna - får 
del av den disponibla lönepotten . 

Som en följd av centralt slutna avtal 
disponerar CM under en två-årsperiod 
ca 25 miljoner kronor som lönemedel 
varav 12 miljoner för s k slektiva åt
gärder , detta i sin tur en följd av det rå
dande personalläget. Under våren äger 
förhandlingar rum med arbetstagaror
ganisationerna. CM har därvid som mål
sättning att inte smeta ut summorna till 
samtliga anställda. 

I stället avses satsning att ske på vissa 
grupper, individer eller befattnings
havare, som på så sätt kommer att erhål
la en löneförstärkning som verkligen 
kommer att märkas. 

En del av summan kommer att an
vändas för översyn av sjötillägget, varvid 
ett bibehållande av tillägget under viss 
tid är en av målsättningarna. 

Om CM målsättning med dessa för
handlingar uppnås , blir resultatet för
hoppningsvis även, att några av dem som 
planerar att sluta av ekonomiska skäl 
ändrar sig och kanske också att vissa av 
dem som har slutat av samma skäl åter
vänder . 

Dom är välkomna . Och på så sätt kan
ske den i sista bilden nedåtgående kur
van vänder. Då är vi på rätt väg. 
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EriCsson 
i försvarets tJänst 

Ericsson Radio Systems har fullstän
digt kunnande inom områdena sensor
system, kommunikation, ledningscen
traler och flygelektronik. 

stora satsningar på ett område ger 
tekniska landvinningar på ett annat. 
Därför kan vi satsa stort. Till godo för 
den som behöver hela system. Men 
också tör den som villlägga pusslet 
själv. 

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB 
FÖRSVARSPRODUKTER 
16380 STOCKHOLM 
TEL: 08·7570000, TELEX: 13545 
BOX 1001, 43126 MÖLNDAL 
TEL: 031·6710 00, TELEX: 209 05 

ERICSSON ~ 

ERIK HALL 

Sovjetisk arktisk sjöfart 

Problem för sovjetisk virkesexport 
(ur Vodnyj Transport 1985-09-19). 

Sovjets näst största hamn för virkesex
port är Igarka i Jenisej-floden. Den 637 
km långa sträckan från mynningen är 
minst sju meter djup. Den år liga ex
porten av sågat virke uppgår till c:a 
1.200.000 m3

. Det finns många länder 
bland kunderna t ex England , Italien , 
Frankrike, Spanien , Kuba och Östtysk
land. 

På grund av ishinder är sjöfart möjlig 
på Igarka endast 160- 165 dygn per år . 
År 1984 anlände det första fartyget till 
Igarka den 21 juni . Under seglationen 
anlöps Igarka av ungefär 200 fartyg , som 
skall lasta , och hundratals pråmar , som 
skall lossa. Pråmar och flodfartyg kom
mer från sågverksdistriktet Lesosibirsk 
längre upp i floden. 

För den som vill följa upp Sovjets vir
kesexport , har givetvis förhållandena i 
Igarka och en eventuell ökning av ex
porten härifrån sitt givna intresse. 

Förste sekreteraren i stadens partior
ganisation har publicerat en längre arti
kel och har många kritiska synpunkter. 
Sjömän och hamnarbetare gör en stor in
sats i slutet på seglationen, då issvårighe
ter har uppstått. De får mycket beröm. 
Vår sagesman anser att med bl a bättre 
organisation skulle man kunna klara 
skeppningarna innan isen sätter in. 

skeppningarna år 1985 var på intet 
sätt anmärkningsvärda , och vi skall stu
dera hur det har gått. 

Samråd hade tagits i god tid mellan de 
aktuella myndigheterna och allt var pla-

nerat , men så tillät naturen att utsjö
fartygen kunde komma till Igarka tidiga
re än man räknat med. D å fanns inga 
pråmar med virke från Lesosibirsk. Lä
get började normaliseras , men så kom 
det inga utsjöfartyg, och när de sedan 
kom blev det för många på en gång. 

Nu fick sågverken i Lesosibirsk pro
blem. Det finns många orsaker till detta. 
Råvaran är inte den bästa , och den kom
mer inte till sågverken i rätt tid. såg
verken vill uppfylla sina planer och sän
der i väg pråmarna utan tanke på att par
tierna är vad kunderna vill ha . Under 
1984 måste på 123 fartyg av de 188 far
tyg , som lastade i Igarka , adressaterna 
ändras , så att kunderna fick det virke , 
som de hade beställt. 

Många av de 369 virkesfartyg , som 
Sovjet har i dag, är inte lämpade för vir
kespaket. En del fartyg har inte fått 
stroppar till paketen och en del har inte 
kranar. Liggetiderna blir längre och 
kostnaderna ökar. Beslut har fattats för 
länge sedan , att sågverken i Lesosibirsk 
skulle tilldelas lämpliga stroppar, så att 
paketen skulle sändas därifrån i färdigt 
" transportskick", men åren går och ing
enting händer. 

skogsministeriet är väl medvetet om 
svårigheten för sågverken i Lesosibirsk 
att få lämplig råvara. 

Det finns även tre sågverk i själva 
Igarka , och de har problem med tork
ning och paketering. För fem år sedan 
kom importerad utrustning , och virkes
torkar började byggas , som skulle vara 
färdiga 1984 , men endast en liten del av 
tilldelade medel har förbrukats. De få 
solstrålarna får sköta torkningen . 
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Virkesexporten hålls även tillbaka på 
grund av att utsjö- och flodfartyg inte 
passar ihop. Virkeskajerna i Igarka har 

dålig teknisk utrustning, och det är ett 

skriande behov av pontonkranar. Redan 
1949 började sågverken att modernise

ras, men detta a rbete har avbrutits och 

allt är gammalmodigt. 
Virkeshamnen behöver även moderni

seras. Det har visserligen byggts kajer 

för hög- och lågvatten , spår för kranar 

har lagts på kajerna och muddringsarbe
ten har verkställts. Nu har dock skogs

ministeriet slutat att finansiera detta 

projekt , trots att inom överskådlig 
framtid exporten från Igarka av sågat 

virke är avsedd att öka till 1.400.000 -
1.500.000 m' per år. 

Man bör inte sträva efter att förlänga 
seglationen på Igarka utan istället orga

nisera exporten på ett bättre sätt, så kan 

skeppningarna bli klara på kortare tid. 
För fem - sex år sedan transporterade 

Jenisejs flodsjöfartsministeriums fartyg 
600.000 tonsågat virke för export från 
Lesosibirsk. Det fanns då färre pråmar , 

och fartygen var svagare, men redan den 
l oktober brukade uppgiften vara av

klarad. Nu (1985) har planen minskats 
till 500.000 ton (Anm. Ryssarna an

vänder ibland m' och ibland ton) , men 
de sista fartygen lämnar Lesosibirsk 12 -

14 oktober d v s då isbildningen har 
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kommit igång på Jenisej. Det tar en vec
ka för fartygen att komma fram till Igar
ka och trafiken på linjen Lesosibirsk -

lgarka är slut i början på november. 
Igarkas sågverkskombinat sänder inte 

i väg sina produkter förrän Lesosibirsk
virket har skeppats ut. Fördröjningar 

sker och seglationen avslutas omkring 

månadsskiftet november - december. 
skogsministeriet ger varje år tillstånd till 

att virket får tagas direkt fr ån sågen till 

fartygen utan torkning. Isen ställer till 

besvär för människor, fartyg och kranar. 
Varje kubikmeter som skeppas kräver 

sin tribut. Flodfartyg och pråmar utsätts 

för stora påfrestningar. Något tiotal prå
mar brukar få övervintra i Igarka , och 

sedan blir det först i juni månad, som de 

kan föras till Krasnojarsk för reparation. 
Även utsjöfartygen har det inte lätt. 

De måste ha hjälp av kraftiga isbrytare , 
och det är en dyr operation. För att flyt

ta en pontonkran från ett fartyg till ett 

annat används isbrytaren Kapitan 
Tjetjkin, och detta kostar 200.000 rubel. 

Virkesexporten under oktober - no

vember drar dubbelt så stora kostnader 
som under juli - augusti. 

Om alla inblandade parter hjälps åt 

för att reda ut de här skisserade pro
blemen, kommer värdet på Igarkas virke 

att öka och kvaliteten att bli bättre . 

AVGAS 
TERMOMETER 

Silikonoljedämpad 
visartermometer för 
mätning av 
avgas temperaturer. 

Gradering + 50 + 650° C 
med bakåt- eller 
nedåtriktad 
känselkropp. 

Lagerföres för 
omgående leverans. 

031-500090 o 08-811320 

Vår katalog- din Handbok 

~~~.!rl~I~JA 
Box 8923, 402 73 Göteborg- Box 85, 121 22 Johanneshov 
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SLIPTAGNING (max 800ton) 
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BOB WIDMARK 

Pearl Harbour - En ögonvittnesskildring 

Författaren till denna skildring av överfallet på amerikanska flottan i Pearl Harbour 
den 7 dec 1941, svenskättlingen Robert Einar Widmark, befann sig nämnda dag på 
ett hjälpfartyg i hamnen. Han har på min begäran nedtecknat sina synintryck av den 
våldsamma attacken, sina synpunkter på insatta vapen och deras effekt samt hans 
perspektiv på händelsen- en läxa för Amerika och för alla som vill minnas. Han säger 
att berättandel skett under stor sinnesrörelse, trots att 45 år förflutit. 

Bob Widmark är kusin till min maka och son till avlidne Einar W. Widmark född i 
Sundsvall som emigrerade till USA 1919. 

Han tog värvning i amerikanska flottan 1938 och tjänstgjorde som "first class petty 
officer" ombord på USS ARGONNE, ett underhålls- och reparationsfartyg vid tiden 
för anfallet. Kort efteråt befordrades han till "chief petty officer" och tjänstgjorde 
sedan i södra Stilla havet under Guadalcanalkampanjen, och låg som fänrik ombord 
på hangarfartyget FANSHAW BA Y intill krigets slut. Efter sju aktiva år återgick han 
till civila livet med löjtnants grad och bor numera i Phoenix, Arizona. Han är ordfö
rande i föreningen "Pearl Harbours överlevande" och ledde i den egenskapen en stor 
minneshögtid (45 års minnet) i Honalulu i dec 1986 med c:a 1500 deltagare. 

Anfallet 
Jag kom upp till frukost några minuter 
före åtta. Medan jag gick till vår mäss på 
huvuddäck-undrande över vad jag skul
le göra denna lata söndag - stannar jag 
till vid en öppen sidoventil. Vi låg för
töjda på insidan av en pir som hette 
10-10 Dock , och som låg precis mitt för 
Ford Island, den marina flygbasen. Jag 
hade en vid utsikt över sju slagskepp och 
en mängd andra örlogsfartyg förtöjda i 
rad längs Ford Island. 

Jag betraktar den fridfulla scenen, då 
plötsligt flammor och rök steg upp från 
Ford Island. Jag vände mig till mina 
kamrater vid sidan och sade: "Det var en 
verkligt fin och realistisk övning vi har 
den här morgonen". 

I nästa ögonblick förstod jag att det 
inte var någon övning. Där jag stod fast-

Gustaf Celsing 

naglad vid ventilen såg jag ett torped
plan komma mitt för oss i riktning mot 
Ford Island. Det flög strax över vatten
ytan och så nära att jag kunde se pilotens 
glasögon. Torpeden fälldes, och när pla
net svängde bort kunde jag klart och 
tydligt se Japans röda boll på vingens un
dersida och den öppna cockpiten. Klen
troget såg jag torpedens vattenstrimma 
rusa mot de två kopplade fartygen som 
låg mittemot 10-10 Dock och bara ett 
par stenkast från oss. 

De låg på den öppna sjösidan av doc
kan och exponerade hela bredsidan för 
torpeden. Torpeden gick under tendern 
USS OGLALA och kreverade mot den 
tunga kryssaren USS HELENA. Ex
plosionen bröt HELENA mitt itu och 
hon sjönk till botten. OGLALAs sida 
trycktes in och hon kantrade. 
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Det dröjde inte förrän " klart skepp" 
ljöd. Vi grep våra livvästar och hjälmar 
och rusade till drabbningsplatserna. Hel
vetet bröt lös. Jag såg torpedplan och 
bombplan anfalla slagskeppsraden . Tor
pederna plaskade i vattnet och rusade 
mot krigsfartygen. Bombplanen liknade 
ett moln av getingar när de i massor kom 
in och dök. Hela hamnen blev ett enda 
bål av brinnande olja . Modiga sjömän 
bemannade motorbåtar och banade sig 
sakta genom den brinnande oljan och rö
ken mot de träffade fartygen och ploc
kade upp oljedränkta, brännskadade och 
döende sjömän. 10--10 dockan blev 
snabbt ett fältlasarett. Ett fåtal fartyg 
bl a slagskeppet NEVADA var under 
gång. Kallblodiga personer tog befälet 
och beordrade dessa att med berått mod 
sätta fartygen på grund vid sidan av ka
nalens utlopp för att förhindra att detta 
blockerades av sjunkande fartyg. 

Slagskeppet PENNSYL V ANIA träf
fades i torrdocka , likaså två intilliggande 
jagare. Jagaren SHAW i en annan torr
docka flög i luften i en fantastisk explo
sion, när bomberna träffade hennes am
munitionsdurkar. slagskeppen längs 
Ford Island sjönk ned på den leriga bot
ten. USS OKLAHOMA kantrade helt 
och vände botten upp. ARIZONA brann 
fruktansvärt medan flaggan blåste från 
flaggspelet. 

Senare kom ytterligare bomber nu 
från hög höjd. 

Jag minns att mitt under den första 
anfallsvågen ett av våra sjöflygplan kom 
flygande från havet. Det försökte landa i 
hamnen . Det flög tätt över vattenytan, 
observerade oljetäcket och elden och lyf
te igen och flög iväg. Senare fick jag veta 
att det var postplanet från USA. Vi fick 
aldrig reda på vad som sedan hände med 
det, men det erbjöd ett stycke grym hu
mor åt stridsscenen. 
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ARGONNE undkom praktiskt taget 
orörd. Genom att hon låg på insidan av 
10--10 dockan klarade hon torpederna . 
Därtill kom att fienden var helt inriktad 
på att förstöra de stora fartygen. 

Efter en orolig eftermiddag, då vi fick 
falska radiomeddelanden att fientliga 
trupper hade landsatts och att anfalls
styrkan stod på läsidan av Oahu för att 
börja bombardemang, föll mörkret. Och 
med det kom regn. För en slagen och de
moraliserad US flotta ökade detta vårt 
missmod. Sent på kvällen kom flera flyg
plan in med landningsljusen påslagna. Vi 
hade inte fått några instruktioner om de
ras identitet. Alla förbindelser var slagna 
i spillror, varför fartygen i hamnen öpp
nade eld mot planen, och ett par av dem 
blev nedskjutna. Senare fick vi veta, att 
det var våra egna plan. 

I den mörklagda hamnen var det enda 
ljus man såg det som kom från de brin
nande fartygen . Det största av dem var 
ARIZONA, och åter kunde vi mot flam
morna se den stolt vajande flaggan på 
flaggspelet. 

Den 7 december 1941 var till ända . 
Sex hangarfartyg i den fientliga sjö

styrkan om totalt 33 fartyg hade utfört 
ett angrepp med 353 flygplan . Ehuru Pe
arl Harbom var huvudmålet för attacken 
blev också arme och marinbaser på ön 
Oahu bombade och svårt tilltygade. En
bart första vågen bestod av 181 flygplan 
omfattande 42 jaktplan, 49 höghöjdbom
bare, 51 störtbombplan och 41 torped
plan. Av dessa förlorade fienden endast 
29 plan. I Pearl Har bo ur fanns ungefär 
390 US militära flygplan i beredskap. 
Endast 39 av dessa hann komma upp i 
luften och 10 sköts ned. Fienden för
lorade 55 flygare plus nio besättnings
män på miniub. Vi förlorade nästan 
3 500 man allt i allt. Ytterligare 2 000 
man sårades. Av de 97 fartygen i Pearl 

Harbom sänktes eller skadades allvarligt 
18. ARIZONA , OKLAHOMA och UT~ 
AH - alla slags skepp - blev totalförlus
ter . 15 andra fartyg kunde repareras och 
deltog senare i det fortsatta kriget. Där
emot sänktes under krigets gång samtli
ga de i anfallet deltagande 33 japanska 
fartygen. 

Vapen 

Luftvärnsartilleriet ombord på de större 
stridsfartygen , slsk kr och jag, bestod av 
3-inch-50 ca!, 5-inch-25s , 5-inch-50s och 
både 30 och 50 ca! Browning ksp. Några 
av de nyare jagarna hade 5-inch-38s med 
inställbar ammunition där tändrören 
ställdes in i hissarna. De äldre 3 och 5 
inch pjäserna använde förinställd am
munition med tändrör , som ställdes in 
med nyckel. Några av 3 inch 50s pjäserna 
hade laddramar om 5 skott men de äldre 
3 och 5 inch laddades patronvis . Dessa 
äldre pjäser hade en eldhastighet om 
10--15 skott pr min. 

Övriga fartyg hade alla Brownings kul
sprutor. Mitt fartyg, som ju var en ten
der , hade 4 st 50-cal ksp , med en eldhas
tighet om 600 sk/min. Några få större 
hjälpfartyg hade 3 inch-50s vanligtvis 
placerade på back occh halvdäck. 

Ksp var huvudvapnet mot torped
flygplan medan 3 och 5 inch pjäser an
vändes mot högflygande plan för att hål
la rent över hamnen. Vår eldverkan var 
tydligen inte effektiv. Överrasknings
momentet minskade naturligtvis vår re
aktion och kapacitet i början av anfallet. 
Därtill kom att ammunitionskistorna en
dast hade ett minimum av beredskaps
ammunition och att facken ofta var lås
ta . Det berättas många historier hur de 
överraskade pjäsbetjäningarna bokstav
ligen bröt upp kistorna med första bästa 
verktyg som fanns till hands för att kun
na komma i aktion. Till yttermera visso 

rådde normala permissionsbestämmelser 
och vissa delar av besättningarna var 
iland. De kunde .aldrig komma ombord 
under striden ; varför pjäserna antingen 
var underbemannade eller bemannades 
med oövad personal. Till slut blev pjäs
besättningar dödade , när japanerna an
grep de kanoner som gav eld. Japanerna 
var naturligtvis väl övade i att dra nytta 
av de begränsade skottfällt , som våra 
artillerister hade , när planen flög in tätt 
över vattenytan. Därtill kom att vårt ar
tilleri i viss utsträckning hindrades att ge 
eld p g a risken att träffa sina skepps
kamrater på andra sidan viken. Vilket 
naturligtvis också hände . 

Det faktum att vi endast sköt ned 29 
av de fientliga planen under en strid som 
täckte hela ön , är ett sorgligt bevis på 
vår ineffektivitet. 

Inte långt efter Pearl Harbour ökades 
vår luftvärnskapacitet många gånger om . 
Redan vid Guadalcanal , operationerna i 
södra Stilla havet i mitten av 1942, hade 
våra örlogsfartyg försetts med mängder 
av moderna kanoner inklusive de fan
tastiska 20 och 40 mm snabbskjutande 
pjäserna . (Bofors? Övrs . anm.) 

Perspektiv 

Vi blev tagna på sängen i Pearl Harbour. 
Vi hade inte någon form av beredskap . 
Våra flygplan stod uppställda i långa ra
der. Inget av de stora fartygen hade tor
pednät utlagda , även om de hade såda
na. De flesta ammunitionsdurkar och 
kistor var låsta eller otillräckligt fyllda 
med färdig ammunition, när anfallet sat
tes in. Bevakningen av inloppet till Pearl 
Harbour var otillräcklig. Endast ett fåtal 
spaningsplan bevakade öarnas närhet. 

[ Washington DC var vår underrät
telsetjänst vårdslös. Våra militära stabs
chefer var tanklöst likgiltiga inför sina 
plikter. Våra politiska ledare var syn-

203 



barligen inkompetenta att fatta svåra be

slut. Situationen hade blivit densamma 
även om vi hade knäckt den japanska 
militära coden och haft tillräcklig in

formation att misstänka möjligheterna 
av ett anfall. Mer specificerade varning

ar borde ha getts den militära ledningen i 
Oahu. Amiral Kimme!, befälhavande 

amiral den 7 dec 1941, framlade vid en 

senare rättegång mot honom övertygan
de bevis på att han skulle ha haft sin flot

ta i hög beredskap, om hans överord
nade i Washington hade vidarebefordrat 

de informationer de hade om Japans av

sikter. l Washington visste man inte 
exakt var de skulle slå till , men man ha

de påtagliga tecken på att de skulle gå 
till anfall. Faktum är att man kände till 

den långa frånvaron från japanska vatten 

av en aktningsvärd stor del av deras flot
ta och att det fanns de i Washington som 

argumenterade för en höjd beredskap i 

Pearl Harbour. Men stabschefen för
kastade tanken att ge befälhavande ami
ralen ytterligare varningar och menade, 

att han fått varningar nog och att Was
hington inte jämnt och ständigt skulle ta
la om för amiralen vad han skulle göra. 

Resultatet blev att ingen speciell varning 

gavs. Till yttermera visso- och det är 
svårt att tro - inga meddelanden alls sän
des från Washington till befälhavande 

amiralen under de åtta dagar som före

gick den 7 december! 
Jag har vänner som var artilleriststyr

män på slagskeppen vid denna tid och 
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som menar att vi skulle ha kunnat slagit 
til lbaka anfallet med mycket mindre för

luster om vi fått bara ett par timmars ti
digare varning. 

Som resultat av 20 års fred och isola
tionistiskt tänkande var USA 1941 verk
ligen inte berett på krig. Det förvå

nadsvärda är hur beredvillig flottan var 

att käckt ge sig in i andra världskriget 
om man betraktar vår tidigare brist på 

uppmärksamhet av våra militära behov. 
Beredskap är inte ett tomt ord i denna 

svåra värld. Och det är lika meningsfullt 

idag som det var 1941. Olyckligtvis har 
mänskligheten inte gjort tillräckliga 

framsteg för att tillåta oss att lita på and
ra och sänka vår gard. Det otänkbara 

kan alltjämt hända. Det är därför som en 
avskräckande styrka alltjämt är nöd

vändig . 
Resterna av USS ARIZONA har beva

rats som ett nationalmonument. Det 

tappra fartyget - alltjämnt ingående i 
flottans register - ligger där det sjönk. 
Det är brutet i två delar, men flaggan 

blåser fortfarande. Över 1000 sjömän 
förblir begravda ombord. Deras namn 

har ristats in på en 184 fot lång minnes
plattform, som omger fartyget. Varje 

amerikanskt örlogsfartyg som går ut el
ler in i Pearl Harbour kallar besättning

en till stationer och blåser givakt i re

spekt och för att hålla mottot levande: 
" Minns Pearl Harbour - Håll Amerika 

redo." 

Skellefteå hamn 
- bottenvikshamn med året-runt-sjöfart 

• LINJETRAFIK PÅ SYD- OCH MELLAN-ENGLAND 

• FÄRJETRAFIK PÅ FINLAND- SVERIGES NORDLIGASTE 

• CONTAINERDEPÅ- VÄRLDENS NORDLIGASTE 
• GODA LANDSVÄGS- OCH JÄRNVÄGSFÖRBINDELSER 

• 40-TONS EL-PORTALKRAN FÖR TUNGA LYFT 
• BOGSERBÅT FÖR HAMNSERVICE 

Ring Erik Åström på telefon 091 0-31 O 69, 31 O 06 

SKELLEFTEA HAMN 
Södra Hamngatan 35, 932 00 Skelleftehamn 

störst inom avfuktning 
Först inom värmeåtervinning 

Stockholm 08-754 71 00 
Göteborg 031-68 04 30 
Malmö 040-22 21 95 
Sundsvall 060-55 04 60 
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BURGESS VATTENTÄTA 
MIKROBRYTARE 

En säker kontakt! 

Alla Burgess vattentäta mikrobrytare är individuellt täthetsprovade 
och alla motsvarar lP 65. Brytarna finns i flera olika utföranden En 
saker kontakt i både vått och torrt! · 

För företag som inte behöv~r så många mikrobrytare vill vi poäng
ter~ att Essholm aldngtar ut nagon expeditionsavgift för mikrobrytare 

jmSIGURD''HöLM'' 
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Litteratur 

YMER-80 - En slutrapport 

Redan till Vega-dagen 1981 presentera

des i årsboken Ymer , utgiven av Svenska 

Sällskapet för Antropologi och Geogra

fi , Ymer-80 expeditionens förlopp , vissa 

situationsbilder och några vetenskapliga 

uppsatser. Att redan så tidigt kunna ge 

några bearbetade och analyserade veten

skapliga resultat var naturligtvis inte 

möjligt. Nu föreligger emellertid redo

visningen " Expeditionen Ymer-80 - En 

slutrapport" , utgiven av Kungl Veten

skapsakademien. Säkerligen inte utan 

stor möda har professor Gunnar Hoppe 

och hans medarbetare kunnat pressa ur 

en stor del av vetenskapsmännen en ve

tenskaplig redovisning av deras arbete. 

Med det väldiga material , som insamla

des under expeditionen är det, trots bo

kens titel , naturligtvis inte det sista som 

sägs om detta. Det finns ännu mycket att 

bearbeta och redovisa. 
I 26 uppsatser beskriver ännu fler fors

kare och expeditionsdeltagare sina arbe

ten och forskningsresultat. Den första 

uppsatsen är en historisk ti llbakablick på 

svensk polarforskning, inom vilken den 

första insatsen gjordes red~n 1758, då en 

svensk forskare besökte Spetsbergen. 

Under 1800-talet ägde därefter många 

forskningsresor till polarområdet rum , 

mest känd naturligtvis A E Norden

skiölds Vega-färd. Men även kring se

kelskiftet var polarforskningen från 

svensk sida ganska livlig. Därefter hände 

ingenting förrän efter 1930, då Hans 

W:son Ahlmann återupptog den svenska 

traditionen inom polarforskningen . En 

av hans elever, Valter Schytt , var veten

skaplig ledare för expeditionen Ymer-80. 

Uppsatserna är naturligtvis i första 

hand riktade till en vetenskapligt in

riktad läsekrets, men även andra som 

har intresse för hur naturen påverkas av 

olika fenomen, naturliga eller skapade 

av människan , får många intressanta re

dogörelser. För vissa typer av under

sökningar är resultaten den enda sam

lade· kunskapen från denna del av Arktis. 

Uppsatsen "Det atmosfärkemiska pro

grammet" förtjänar att läsas av dem som 

är intresserade av problemen kring miljö 

och föroreningar. Samma kan sägas om 

"Miljögifter i Polarhavet" . 
Avslutningsvis kan det vara värt att ci

tera dels förordets inledande meningar : 

"Expeditionen Ymer-80 är den hittills 

största svenska polarexpeditionen. Det

ta avspeglas inte minst genom mängden 

insamlade data och insamlat vetenskap

ligt material. ... " , dels sista meningen i 

Anders Karlqvists avslutande 

uppsats:" . . Sverige fick genom Y mer

expeditionen ett anseende som en mo

dern allvarligt syftande polarforsknings

nation, ett arv som vi nu har den an

svarsfulla och inspirerande uppgiften att 

föra vidare." 
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En sjöman från Karlskrona 
EN SJÖMAN FRÅN KARLSKRONA
MAGNUS HALLSTRÖM är en samling 
brev från denne Hallström till föräld
rarna, utgivna av Erik Rankka. Hall
ström (1834-1911), som slutade som 
kommendörkapten, tillbragte åren 
1851-53 på Karlberg och var i fransk ör
logstjänst 1861-62. Breven avslutas med 
att han gifter sig 1871 (med Sigrid Lund
quist). 

Breven handlar mycket om middagar 
och baler , om släkt och vänner, men 
lämnar även uppgifter av allmänt intres
se: kommentarer till timade händelser , 
omdömen om officerskamrater, m m. På 
Karlberg fanns 150 kadetter fördelade 
på 6 logement. Hallström , som var No l, 
namnger alla och för 18 finns anteck
ningen "Sjö", ty ända till 1868 utbilda
des sjökadetterna där. Det finns flera pa
ralleller till Karlbergslivet hundra år se
nare , men då tenterade kadetten in
dividuellt på de olika kurserna tills dess 
han avlade sin officersexamen. 

Från tiden i franska flottan är han eld 
och lågor för ångdrivna fartyg och intres
serar sig för pansarfregatten "Gloire", 
världens första pansarfartyg, och för de 
båda mindre ("Formidabile", "Terri
bile"), som Sardinien beställt i Frank
rike. De avsågs bli förebild till de sex 
pansarkorvetter, som i 1862 års plan 
skulle utgöra svenska flottans kärna, 
men som ersattes av fyra monitorer (2 kl 
pansarbåtar) av John Ericsson-klass . 
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Hallström beskriver en vådlig färd 
med korvetten "af Chapman" 1858. då 
hon under mycket svår storm med knapp 
nöd lyckades taga sig in i lä under Hal
lands Väderö samtidigt som flera fartyg 
förliste utefter kusten. " Ingen kände 
vägen ... men Cronstedt hade varit der 
förut ... , han sattes på fockrån för att 
varsko bränningarne" Min Morfar var 
fartygsläkare och Jag har ärvt en tavla 
signerad " J Hägg 1903. Korvetten "af 
Chapman" d. 26 Juli Vid Hallands Väde
rö" och där syns "Cronstedt . på 
fockrån ". Sedan kom Hallström med 
korvetten "Najaden" på långresa till 
Amerika 1858-69. Man besökte bl a 
London (med "jernväg . . . och tycktes 
farten vara alldeles förskräcklig") , S: ta 
Cruz , Barbados, Havanna, S:t Bathele
my, då ännu svensk koloni . 

Trots att breven beskriver händelser 
mer än ett sekel tillbaka, omnämns tre 
personer, som jag känt: min Morfar 
(Doktor Carl Jentzen) samt ombord i 
kadettfartyget, korvetten "af Chapman " 
1870 "2ne 12-åringar tvillingar, som heta 
Dyrssen ... de äro favoriter hos alla". 
Då jag gick i KSHS 1931 inledde vice
amiral Gustaf Dyrssen (1858-1934) sin 
föreläsning: ''Jag har varit i flottan i 61 
år och kan därför tala om vad som 
helst . .. " 

Det finns länkar till länge sedan svun
na tider. 

Allan Kull 

Mera om svenska torpedbåtar! 
Entusiasterna Curt Borgenstam och Bo 
Nyman har kommit med en ny bok om 
våra svenska torpedbåtar. Utförandet är 
inte lika påkostat som deras två tidigare 
böcker. "Mera torpedbåtsliv" liknar me
ra Bo Nymans första bok om motor
torpedbåtar. De olika författarnas ma
nus har, som Bo Nyman också framhål
ler i företalet, behandlats varsamt. Det 
är i vissa fall synd att inte en mera hård
hänt redigering ägt rum. Framställning
en blir härigenom mycket ojämn både 
typografiskt och språkligt . 

Innehållsmässigt är emellertid boken 
lika frisk som de tidigare . Den är också 
riktad till en mera initierad läsekrets . 

Rare and out of print maritime books 
Ett antikvariat i Newcastle, England har 
specialiserat sig på, som rubriken säger, 
"Sällsynta och från förlagen utgångna 
maritima böcker". Företaget ger varje år 
ut tre listor med förteckning över böcker 
man har till salu. Varje lista brukar redo
visa omkring 300 boktitlar. Här kan man 
finna praktiskt taget allt om sjöfart och 
sjökrig, fartyg och färgstarka sjömän av 
alla grader och mycket annat till relativt 
humana priser. Listorna kostar 20 pen
ce. Jag skall ge några smakprov på vad 
man kan finna i företagets boklistor. 

Det är givet att det förekommer böc
ker om och av amiraler, och det är 
många gånger mindre kända namn som 
verkar mest lockande. Låt oss börja med 
boken VERY SPECIAL ADMIRAL, 
som är en biogorafi över amiralen J . H. 
Godfrey. Denne började 1903 i Royal 
N a vy, tjänstgjorde i Medelhavet och 
Gallipoli under första världskriget, var 
stabofficer i land, blev chef för slagkrys-

Det börjar med att Arne Scholander be
skriver sin första upplevelse av en torped 
som nioåring år 1905. Roligast är skild
ringarna från ." cigarrerna" både från för
sta och andra världskriget. Men även de 
episoder, som Berndt "Kerstin" Hag
berg och Ingmar Lilius bidrar med är 
friska och trevliga. För att få sin serie 
komplett bör man alltså skaffa även den
na bok. 

Nyman B, Borgenstam C (i red) 
"Mera Torpedbåts/iv" 
C B Marinlitteratur 
Västra Frölunda (1987) 
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saren Repulse och andra fartyg. Då VKII 
började blev han Director of Naval ln
telligence men fick avsked 1942 av förste 
sjölorden Dudley Pound. Godfrey blev 
1943 chef för indiska flottan och hans 
tjänst slutade tragiskt i och med att ett 
fartyg gjorde myteri. 

Underrättelsetjänst är ett ofta före
kommande ämne t ex ROOM 40, som 
berättar om den engelska flottans under
rättelsetjänst 1914 - 1918. Här kan vi 
fortsätta med boken THE SKY W AS 
ALW A YS BLUE av amiralen William 
James. Om dessa memoarer skriver an
tikvariatet att de är "a refreshing oasis 
amid the arid (tråkiga , torra) deserts of 
most admirals " memoirs". Han var bl a 
chef för ROOM 40 1917 - 18. Så finner 
jag en annan bok ROOM 39. Här be
skrivs Royal Navy's Intelligence division 
under VKII. En intressant person verkar 
viceamiralen, the reverend Alexander 
Riall Wadham Woods vara. Han var J el-
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licoes signalofficer i slaget vid Jutland . 
Så sjöslaget var som häftigast fann han 
ett specialmeddelande till sig själv bland 
alla andra signalmeddelanden . I detta 
meddelande stod att han borde tjäna 
Gud och denna maning följde han tydli
gen. Boken heter NO EARTHL Y 
COMMAND. 

Detta är bara ett exempel på vad detta 
antikvariat har att bjuda. Ett par böcker 
har jag köpt och det är snabb expedition. 

Antikvariatets adress är: 

FRANK SMITH 

Man kan även finna så moderna böc
ker som THE SINKING OF THE 
BELGRANO utgiven 1984. 

100 Heaton road 
Newcastle upon Tyne 
NE65HL 
England 
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ERNST NYMANS HERREKIPERING 
Etablerad 1 890 

Erbjuder allt i uniformer och 
tillbehör för Kungl. Flottan 

John-Erik Jansson 

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

Erik Hall 

s E l: Dan •c: 
rsp~alister på lyft 

och surrning med starka smidiga 
lätta polyesterband 

Spans• •al: 
BOX 9085 - S-200 39 MALMÖ TEL. 040/22 30 40 

Marin l~omfort! 
l3ostrom/Vil-\ing 

FÖRARSTOLAR 
Qestölll~otolog frön 

Ah n me 
Box 806 · 181 08 Lidingö · Telefon: 08-766 02 00 
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Marindieslar med 
mercedes-kvalitet 
Vara ubatar kräver en .lb\olur palitli~ hu\'uddie\cl. 
Näcken-ubatarna :1r utrust.lde med en 16-cylindrig 
MTU ubatsdiesel som ger upp till 2.100 hk . 
Ett 20-tal and ra Linder har ocksa valt MTU-d ieshr 
till sina ub:ltar. 

Sedan andra världskriget har MTU levererat mer 
än 300 ubarsdicslar. Der k.m inre \ .1ra en ti ll fä ll ighet. 

MTU är ett företag i D .1im lcr- Bcnz gruppen. 

MARINDIESEL 

Kronobergsgatan 21 · 11 233 Stochholm ·Tel og /540725 
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