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Ordinarie sammanträde i Stockholm den 14mars 1972.
(Utdrag ur protokoll)
1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde
ordinarie ledamoten Arne Widner och hedersledamoten K G Linden
avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över deras minne.

Repa ra tioner utföras

2. Utsågs ledamoten Berg till föredragande i vetenskapsgrenen
"Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1972.
3. Föredrog ledamoten Berlin utdrag ur ledamoten Rybecks årsberättelse inom vetenskapsgrenen "Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1971 betitlat "Stabsfunktionen - en väsentlig faktor i det medicinska omhändertagandet a v skadade".
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Ordinarie sammantr äde i Stockholm den 11 april1972 .
(Utdrag ur protokoll) · · · . · · . .

~ · U ts~gs. ledamoten Adler till föredragande i vetenskapsgrenen
··
Orgamsat wn och personal. Utbildnin g" för år 1972-73.
2. Föredrogs revisionsberättelse för Sällskapet för 1971 års förvaltning.
Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 1971 års förvaltni~g.
3:. Föredro~s .revisionsberättelse för Tidskrift i Sjöväsendet och
Sallsk~t:ets b1bhotek för 1971 års förvaltning.
Bevdjades styrelsen ansvarsfrihet för 1971 års förvaltning.
44. Over~ämn~~~ he~ersledamoten Taube en bokgåva från styresmannen v1d Sjohistons ka museet i Barcelona, kommend örkapten
.. l"amnats genom geJose Maria Martinez- Hidalgo. Gåvan h ar over
neralkonsul Patrik Falkman i Geneve.

Föredrog ledamoten Fernander utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrene~ "r:?rg.a?~~at~?ri och perso.nal. Utbildnin g" för år
1971-72 betitlat Mihtarhogskolans utbildning av marinens officerare nu och i perspektiv et".
5.

6. Föred~og leda~oten. f.!,;ape sitt inträdesan förande betitlat "Några reflektiOner knng mdJo- och ramstudier inför nästa perspektivplan".

H M Konung Frederik IX av Danmark*
Den 14 januari 1972 avled Hans Majestät Konung Frederik av
Danmark.
Redan vid adertons års ålder embarkera de dåvarande Kronprins
Frederik - det var i juni 1917- som elev på kadettfart yget HejmdaL Senare på året började han utbildningen vid Kadettskolan. Efter omkring fyra års utbildning blev Kronprins Frederik den 20 september 1921 utnämnd till secondlöjtnant.
Efter utnämningen följde ·sjökommendering under vintern på torpedbåten Svärdfisken. Under de följande åren tjänstgjorde Kronprins Frederik växelvis på torpedbåt ar och artillerifar tyg och genomgick signal- och artillerikurser.
Sitt första befäl till sjöss fick Kronprins Frederik sommaren 1927.
Han blev då chef för torpedbåte n Sjöhunden. För detta chefskap
hade han en tioårig gedigen teoretisk och praktisk utbildning bakom
sig.
Aven om Kronprins Frederik med åren allt oftare fick åtskilliga
plikter som Kronprins var han •i regelmässig tjänst och var åren
1933-34 som kaptenlöjt nant under två perioder fartygschef på torpedbåten H valrossen. Till konterami ral utnämndes Kronprins Frederik den 9 september 1945. Amiral blev han i samband med att han
övertog regentskapet den 20 april 1947.
Det har ofta omvittnat s av danska ·sjöofficerare att Konung Frederik under hela sin tjänst i den danska marinen med stor yrkesskicklighet och ett aldrig 'Sviktancle intresse gick upp i sitt yrke som sjöofficer. Han blev aktad och omtyckt som en yrkesskicklig sjöman
och som en god kamrat.

Stockholm 1972.10.04.
BO GRANAT H
Tjf sekreterare
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'' Minnesteckningen författad av Sällskapets ordförande, hedersledamoten Lundvall.
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Konung Frederik var amiral i det svenska amiralitetet sedan den
9 oktober 1947. I detta Sällskap var Konung Frederik förste hedersledamot sedan den 5 november 194 7.
När jag våren 1971 som chef för marinen och som ordförande i
detta Säilskap fick göra min uppvaktning för Hans Majestät Konung Frederik gav han mig under ett långt samtal sin syn på sjöofficersyrket och särskilt på de grundläggande kraven på utbildning
tili sjöofficer och utbildning av den unge sjöofficeren.
Konung Frederik återkom ständigt tili vad han ansåg vara viktigast, till vad han ansåg vara grundstenar. Det var: kunskaperna i
navigering, manöver och sjömanskap. Utan dessa kunskaper - som
grund för yrket - vunna genom ·studier men främst genom praktisk erfarenhet kunde man aldrig bli, som Hans Majestät uttryckte
sig: en professionell sjöman.
Vi vet att han hade förvärvat dessa kunskaper. Han kunde med
tydlig glädje och stolthet beteckna sig själv som professionell sjöman. Vi vet att han förde sin amiralsflagga med den stolthet som
endast gedigen utbildning kan ge.
När Kungl Örlogsmannasällskapet i dag hedrar minnet av den
bortgångne förste hedersledamoten Konung Frederik IX av Danmark,
vill vi med vör.d nad och tacksamhet begrunda hans syn på yrkesktjnnandets betydelse. Detta Konung Frederiks synsätt blir säkerligen aldrig för gammalt.

Nils Arne/l*
Under föregående år förlorade Flottan en av de tre örlogsbascheferna - det var Chefen för Västkustens örlogsbas kommendören
m. m. Nils Gustaf Arnell ·som gick bort den 22 november 1971.
Nils Arnell var född den 14 december 1913 i Eslöv. Föräldrarna var kyrkoherde Oscar Arnell och Hilda Petersson. Efter avlagd
realexamen i Trelleborgs läroverk gick Arnell till sjöss för att få
praiktik för sjöbefä:lsutbildning. Han började Navigationsskolan i
Stockholm 1936 och avlade där sjökaptensexamen 1938. Arnell var
den enda av nuvarande höga sjöofficerare, som gått via handels'' Minnesteckning författad av ledamoten Wulff.
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flottan och denna bakgrund var av stort värde för honom.
Efter avlagd .sjökaptensexamen började Arnell som reservkadett
vid Flottan och avlade reservofficersexamen hösten 1939. Vid krigsutbrottet var befälssituationen i Flottan prekär och för att snabbt
fylla vakanserna ordnades hösten 1940 en extrakurs för reservofficerare, som önskade övergå till •stamofficerar·e. En av dem, som accepterade detta erbjudande var Nils Arnell. Han utnämndes till
löjtnant på stat hösten 1941. Under de för.sta officersåren tjänstgjorde Arneli till sjöss - Öv·ervägande tiden på jaga·re - och gjordf
sig snart känd som en skicklig sjöman och god ledare av personalen.
Genom sitt bestämda 'Sätt, parat med humor, vann han snabbt såviil
chefers som underlydandes förtroende.
Arnell genomgick sjökrigshögskolans allm~nna kurs 1945-46 samt
stabskursen 1946-47 - båda kurserna med mycket goda betyg.
Senare kommenderades han till KSHS nautiska kurs varefter tjänstgöringen företrädesvis inriktades mot det naulliska området. Arnell
var sålunda under två år lärare i navigation vid Marinens underofficersskola samt under en längre period på 50-talet nautisk assistent
vid Marinförvaltningen, varvid han vid sidan om nautiska frågor
även handlade frågor beträffande stridsledning m. m. Trots en betydande arbetsbörda vid MUOS och i Marinförvaltningen hann Arnell att under denna period utge "Lärobok i navigation," vilken fortfarande är flitigt utnyttjad bl. a. för fritidskurser.
Höjdpunkten i Nils ArneUs sjöofficersbana var utan tvekan de
olika kommenderingarna som jagarchef. Arnell var sålunda FC Halland 1957-58, FC Gästrikland och FC Gävle 1958-59. Hans goda
organisationsförmåga och utmärkta sjömannaegenskaper kom härvid
till ·sin fulla rätt. Efter sjökommenderingarna togs hans tjänster
främst i anspråk inom organisationsområdet genom kommendering
som stf. avd. chef vid Marinens Organisationsavdelning 1959-62.
Härunder kvalificerade han sig väl för nästa befattning som organisationssakkunnig inom Statskontoret. På Arneils lott föll bl. a. att
handlägga den nya organisationen vid örlogsvarven - en kontroversiell och känslig fråga, som han lyckades lotsa igenom. Inom
Statskontoret vann hans insatser ·s tort erkännande.
Den 1/4 1965 blev befattningen som chef för Göteborgs örlog.svarv ledig och Nils Arnell var med sin goda tekniska och organisatoriska bakgrund sällsynt väl lämpad för denna post. Trots genomgången svår sjukdom satsade han all sin energi och sitt intresse på
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denna befattning som han innehade under två år. Arnell utnämndes
att från den 1/4 1967 inneha befattningen som Chef för Väsokustens örlogsbas, vilket innebar ett högre befäl, men samtidigt en
starkt ökad arbetsbövda. Uppgifterna för Västkustens Örlogsbas
var omfattande men organisationen liten, varför örlogsbaschefen
personligen fick svara upp bå:de i och utom tjänsten. Nils Arnell och
hans maka vann härigenom stor uppskattning icke bara i Göteborg
utan också inom andra delar av Västkusten. Något mer än 4112 år
fick Nils ArneU bestrida befattningen som örlogsbaschef Väst och
han utförde därunder ·en betydande insats, för vilken Marinen är
honom djupt tacksam!
Kamraterna i Flottan minns Nils Arnell som den .skicklige och engagerade sjöofficeren och samtidigt som den humoristiske kamraten,
han efterlämnar ett ljust och vackert minne i vår krets.
Nils Amells närmaste efterlevande är makan Marianne f. Ekman
samt dottern Helen, leg. sjuksköterska, Stockholm.

Gunnar Ekelund*
Kommendören Gunnar Ekelund avled Juldagen 1971 i en ålder av
över 99 år. Han har i brev till Sällskapets Sekreterare bett att minnesoeckningen .skulle inskränkas till ett meddelande vid högtidssammanträdet om hans frånfälle. Detta får tas som ett utslag av hans
försynta väsen och att han velat bespara var och en mödan att författa ett å:minnelseta~. Alla •som har intresse för personforskning vet
dock hur angeläget det är, att fakta blir samlade och nedtecknade,
enär de kan bli av betydelse i ett •större sammanhang.
Gunnar Ekelund föddes den 7 okt 1872 i Ljungby i Småland, som
det åtnonde barnet i en syskonskara av elva av vilka fem uppnådde
. en ålder av mer än 90 år. Fadern var häradsskrivaren S G A Ekelund och modern Jeanna Hasselgren. Efter skolgång i Yäxiö läroverk och en sommar-resa som aspirant på korvetten Norrköping an-

*

Minnesteckningen författad av hedersledamoten Blidberg.
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togs Gunnar Ekelund som sjökadett hösten 1.888. Som kadett utbildades han på fregatten W anadis och korvetten Saga under sex sommar-resor och därjämte en månad på kanonbåten Rota. Det är betecknande att kadettutbildningen ägde rum nästan uteslutande på
segelfartyg. Han utexaminerades som nr 2 på sin kurs. Nr l var
Oscar Wallenberg, sedermera chef for Tobaksmonopolet; nr 3 var
Harald Åkermark, sedermera viceamiral.
Den långa raden av sjökommenderingar kan vara av intresse med
tanke på att den återger många av namnen på de fartyg, som voro i
tjänst under den storhetsperiod för flottan, som var en följd av monitarens, torpedbåtens och minans tillkomst. - Under decennierna
närmast före och efter sekelskiftet tjänstgjorde Gunnar Ekelund på
pansarbåtarna Björn, John Ericsson, Göta, Oden,Thor, Wasa, Tapperheten och Dristigheten. Under hans kommendering på det sistnämnda fartyget inträffade unionskrisen Sverige-Norge. Dessemellan tjänstgjorde Gunnar Ekelund på segelfartygen Snappopp, Wanadis, Stockholm (logementsfartyg) och långresa med korvetten Freja
1896-97 till Sydamerika och Afrika. - Gunnar Ekelund utbildades till min- och torpedofficer på torpedbåtarna nris 63 och 75
samt torpedkryssaren Clas Uggla. - 1907 blev han för första gången fartygschef. Det var på handminfartyget Gunhild och sedan Edda. Därpå följde chefskapet på kanonbåten Skagul och pansarbåten
John Ericsson. Han for som sekond på chefsfartyget Drott och pansarbåten Niord och under den kommenderingen utbröt l :a världskriget. Under de följande åren tjänstgjorde Gunnar Ekelund på torpedkrys.saren Örnen och pansarbåtarna Aran, W asa, Odenoch Niord.
Därmed var man framme vid hösten 1918. Spanska sjukan grasserade så våldsamt, att endast ett fåtal av Niords besättning var arbetsför. Fartygschefen stod själv till rors, när Niord långsamt ångade in
till Carlskrona. Fartyget fällde ånka·ret ute på redden och fartygschefen hissade .signalflaggan PETER med betydelsen: Båt önskas
från varvet. Detta blev hans sista sjökommendering. Sverige-skeppens tillkomst fick han följa från sina befälsposter i land. Med 1925
års försvarsbeslut hade flottan kulminerat och 1927 gick Gunnar
Ekelund i pension.
.
Under sina konimenderingar till Stockholms station bl a som kasernbefälhavare tjänstgjorde Gunnar· Ekelund som lärare i fy,sik vid
sjökrigsskolan under åren 1907-13 och många a v flottans äldre
officerare minnes honom från denna befattning. Åren 1918-26 var
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han chef för mindepartementet i Karlskrona. Under åren 1923-25
var han bibliotekarie vid örlogsmannasällskapet.
Gunnar Ekelund var gift med Ellen Möller, dotter till bankdirektören Carl M~ller, K~rlskrona och hans maka Inga, född Bengtsson.
En genomgang av örlogsmannasällskapets matrikel visar att enda:st en ledamot uppnått högre levnadsålder än Gunnar Ekelun'd
nämligen kommendören Pehr Ahlgren, född 1807 och som blev öve;
100 år. Aven han smålänning.
Det torde vara bekant att örlogsmannasäUskapet firade sitt 100å:.sjubileum med ett års försening, år 1872. Som en tillfällighet kan
namnas, att Gunnar Ekelund föddes det året och att han avled det
år Sällskapet firade sitt 200-årsjubileum.
Han kom sålunda att leva under två sekeljubileer och tillhörde
sällskapet i nära 50 år.

Arne Widner*
. Ar?e ~~e Widner föddes i Trelleborg den 7. april 1911 'SOm son
t1ll direktoren Oskar Albert Ferdinand Widner och hans maka Ebba
Maria förr W estberg.
Arne Widner tog s~udenten i Lund 1931. Hur mycket han påverkades av den spec1ella atmosfären i universitetsstaden Lund är
s~~rt att avgö~a. ~aktum kvarstår emellertid, att han i sin ungdom
nJOt av 'den sarsk1lda humor, .som utvecklas av en Falstaff Fakir
eller som kommer till uttryck i stUdenrspex av typen Uarda.
1932 antogs Arne Widner till kustartillerikadett. Den tidens kadettkurser vid kustartilleriet var inte större, än att man kunde samordna deras utbildning ~mb~.rd med motsvarande kurs för sjökadetter. Detta var ett led 1 .stravan att skapa större för~ståelse mellan
sys~ervapensla?en inom marinen samtidigt som man gav kustartillensterna en mträngande kännedom om tjänsten ombord i en örlogsman och de villkor, som gäller för flottans fartyg. Tyvärr tvangs
man senare att överge denna utbildningsgång på grund av platsbrist

* Minnesteckningen
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författad av hedersledamoten Lange.

ombord. Arne Widner fick emellertid förmånen att under 'Sin kadettid genomföra en långresa med pansarkryssaren Fylgia, detta
legendariska kadett- och långresefartyg. Efter att med kadettnumret
204 ha genomgått sjökrigsskolan, utexaminerades han därifrån den
26 september 1935 och tilldelades härvid silverjetong och premium.
Under sina subalternår vid Kungl Ka.rlskrona kustartilleriregemente fullgjorde han 'sina fänrikskurser vid l. kompaniet, vid minskolan och vid skolorna för stammanskap.
Med sitt glättiga humör, sin friska aptit på livet och sin rika fond
av den gudagåva, som kallas humor, framstod Arne Widner som
en medryckande ledare och chef för lägre förband. Han förstod väl
a~t få den tidens värnpliktiga att med liv och lust deltaga i utbildmngen.
I kamratkretsen var han högt skattad för den glädje han spred
omkring sig.
Redan som nyutnämnd löjtnant kommenderades han emellertid
till tjänst som regernentsadjutant, en krävande befattning under den
fordrande regementschefen, sedermera inspektören för kustartilleriet,
Hjalmar Åström. Genom omständigheternas makt kom Arne Widner att kvarstå i regementsstaben vid KA 2 ända till 1941, då han
beordrades som elev i sjökrigshögskolans allmänna kurs .
Med andra världskrigets utbrott 1939 och den förstärkta försvarsberedskapen i vårt land, vilken medförde oerhörda påfrestningar
på kustartilleriet, blev tjänsten vid regementsexpeditionen ytterst
påfrestande och ansvarskrävande. Det gällde ju då, att med .snart
sagt alla medel skapa nya resurser för att tillfredsställa de ständigt
nya krav ifråga om beredskapsuppgifter, som ställdes på kustartilleriet.
Inför allvaret och den stora arbets- och ansvarsbördan dämpades Arne Widners glättighet i någon mån och han fick alltmindre
tid att umgås fritt och otvunget i kamratkretsen. Särskilt under de
tidsperioder då han, ännu blott löjtnant, beklädde befattningen som
regementskvartermästare, d. v. s. stabschef i regementsstaben
enligt nuvarande terminologi, och samtidigt var både pressofficer och rekryteringsofficer, ställdes stora krav på hans
omdöme och arbetsförmåga. Den ingående erfarenheten han
förvärvat i \stabstjänst i ;förening med den bild han skapat sig av den praktiska trupptjänsten vid många olika förband
under sina tjänstebesök med regementschefen korn honom emellertid
39
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väl till pass vid studierna på Sjökrigshögskolan. Allmänna kursen
genomgick han med höga betyg, som också berättigade honom till
fortsatta studier vid sjökrigshögskolans stabskurs. Under mellantiden återgick han till trupptjärrstgöring vid beredskapsförband, varvid hans förmåga i truppföring fördjupades och befästes.
Efter genomgången stabskurs beordrades Arne Widner på hösten
1944 till tjänstgöring vid Försvarets kommandoexpedition. Med
den stora brist på befäl, som då ännu rådde vid kustartilleriet, beordra,des han att samtidigt jämväl vara lärare i kustartilleritaktik
vid Sjökrigsskolan och repetitör i stabstjänst vid Sjökrigshögskolan.
Till yttermera visso uppdrogs åt Arne Widner att utarbeta en lärobok i ämnet kustartilleritaktik att användas vid undervisningen i
Sjökrigsskolan. Läroboken färdigställdes och användes under ett fler-.
tal år vid undervisningen icke enbart vid sjökrigsskolan utan jämväl vid annan utbildning i kustartilleritaktik. År 1942, i samband
med att Kungl Kivsborgs kustartilleriregemente organiserades i enlighet med Riksdagsbeslut samma år, överfördes Arne Widner till
detta truppförband. Hans tjänstgöring vid KA 4 kom emellertid
endast att omfatta korta perioder, enär hans tjänstgöring i stor utsträckning kom att förläggas utanför regementet, framförallt i Kommandoexpeditionen och .som lärare vid båda ovannämnda skolorna.
I-:Jan var under denna tid jämväl expert i 1944 års manskapsutredning.
Den 1. oktober 1947 utnämndes han till major och återfördes i
samband härmed till KA 2.
Den 1. oktober 1950 tillträdde Arne Widner ordinarie tjänstgöring i
marinstaben.
1951-1952 deltog han i kurs i högre försvarsstudier, den första
kurs som på initiativ av dåvarande Överbefälhavaren, Nils Swedlund, anordnades av detta slag och som sedermera utvecklades till
vad som idag är Försvarshögskolan.
1953 utnämndes Arne Widner till adjutant hos H M Konungen.
1955 blev han överstelöjtnant och stabschef i kustartilleriinspektionen och 1960 överste och chef för sektion 1 i marinstaben. Han
utnämndes i samband med .sin överstebefordran till överadjutant hos
H M Konungen.
I samband med den stora omorganisationen av marinstaben 1964
blev Arne Widner chef för sektion 4 i marinstaben tillika chef för
kustartilleriets officers- och underofficerskårer i vilken befattning
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han kvarstod till dess han erhöll avsked med pension den 1. oktober
1971. Han ha.de då, sedan 1964, innehaft tjänsteställning såsom
överste i högre lönegrad. Arne Widner var i sina yngre dagar en
skicklig idrottsman och skytt. Fäktning och tennis tillhörde hans favoritidrotter.
Hans chefsskap för personalkårerna präglades av omutlig rättvisa och stor omsorg om de underlydande. Han var lyhörd för nya
signaler i utveckhngen inom personaladministrationen. Hans strävan var att genom förbättrad utbildning öka personalens kompetens för att kunna bestrida alltmer ansvarskrävande befattningar i
förs v arsorganisa tionen.
I Kungl örlogsmannasäUskapet invaldes Arne Widner 1956 och
i Kungl Krigsvetenskapsakademien 1964. Arne Widner var en rikt
begåva:d man. Hans intressen sträckte sig långt utanför den rent
militära yrkessfären. Inom konst, litteratur och musik var han väl
orienterad. Till kamraternas glädje höll han emellanåt spirituella
tal på vers och prosa.
Det förunnades icke Arne Widner att länge njuta sitt otium. Han
avled den 6. mars 1972. Närmast sörjande är markan Elsa född Carlbom, döttrarna Karin, gift med stadsnotarie Sven Grönberg, Borås,
och Lena, gift med ingenjör Kåre Löfgren, Stockholm, sonen John,
företagsekonom, Malmö samt barnbarn.

Karl-G ustav Linden *
Generaldirektör Karl-Gustav Linden avled den 9 mars 1972. Han
var född i Stockholm den 1O no vem ber 1909, son till byggnadsrådet
Gustaf Linden och hans maka.
Linden avlade studentexamen 1929, blev jur.kand. 1936, gjorde
därefter tingstjänstgöring till 1939, då han anställdes i försval'sdepartementet, där han 1951 blev kansliråd och expeditionschef, en befattning, som han innehade till 1963.
Under sin tid i försvarsdepartementet deltog Linden i en rad
* Minnesteckningen författad av ledamoten C-M von Döbeln.
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nämnder och kommitteer bl a 1950-58 i utredningen angående
översyn av inskrivningsförordningen, 1953 i utredningen angående
hålkortsanläggningar inom försvaret, 1954 i centrala försvarsför1957-58 i flygtilläggsutredningen,
valtningens personalnämnd,
1958-63 i försvarets personaldelegation och 1955-62 i databehandlingskommitten.
År 1963 tillträdde Linden befattningen som överdirektör och chef
för Försvarets radioanstalt och blev påföljande år generaldirektör i
denna befattning. Det var naturligt, att Lindens stora intresse för
och erfarenhet av administrativa ooh organisatoriska frågor kom att
i viss mån sätta sin prägel på hans verksamhet vid radioanstalten.
Men detta hindrade inte, att Linden med .stor energi och framgång
tillägnade sig de facktekniska kunskaper, som befanns nödvändiga
för ett effektivt och allsidigt utövande av chefskapet över radioanstalten. Det var också förutsättningen för att han skulle kunna
gripa sig an den uppgift, som kom att dominera de sista åren av hans
verksamhet, nämligen översynen av radioanstaltens organisation.
Det blev honom emellertid ioke förunnat att uppleva ikraftträdandet (1 juli 1972) av den nya organisation, som han utformat och
låtit pröva sedan 1970 och som sålunda bär hans signum.
Linden nedlade också ett stort och av samtliga personalorganiSfl.tioner mycket uppskattat arbete på att inom företagsnämndens
ram vidareutveckla företagsdemokratin inom radioanstalten. Genom
sitt arbete under Lindens ledning kom radioanstaltens företagsnämnd
att betraktas som ett föredöme för denna verksamhet inom försvaret.
Aven under sin tid som CFRA anlitades Linden för särskilda uppdrag. Sålunda var han ordförande i inskrivningsrådet 1964-69 och
ordförande i Stockholms befälsutbildningsförbund 1963-71.
Linden invaldes som korresponderande ledamot av Orlogsmannasällskapet år 1957 och blev hedersledamot 1964.
Linden efterlämnade makan Anna-Lisa född Johansson, samt barnen Kerstin, Anders och Ulla med familjer.

Ragnar Götherström *
Ledamoten i Kungl Orlogsmannasällskapet, f d verkställande direktören i Svenska Brandskyddsföreningen Ragnar Götherström invald i Sällskapet 6 nov 1918 med nr 472- avled 10 maj .197.~.
Ragnar Götherström föddes i Oskarshamn 28 okt 1885·'· son t1ll forste
lantmätaren Oskar Götherström och Bertha Sabelstrom. Som 17åring kustartillerikadettaspirant delt:og Ragnar Götherstr~m i sjöexpedition på korvetten Saga 1902. Ef~.~r stu~e?texa~en 1 Kal~ar
1903 gjorde Ragnar Götherström ny SJOexpedmon p~ pansarba~~.n
Niord 1904 och samma år antogs han som kadett v1d Kungl SJOkrigsskolan med nummer 202 - ett kadettnummer .som efter Ragnar Götherström även innehafts bl a av generalmaJorerna och hedersledamoten i Orlogsmannasällskapet Harald Engblom och
Gösta Möller.
Efter officersexamen och utnämning till underlöjtnant vid kust~r
tilleriet kom Ragnar Götherström ti}l Karl~krona för tj~?stgönng
vid KA 2 år 1905. Det var samma ar som Orlogsmannasallskapets
dåvarande ordförande, konteramiral Hjulhammar, höll sitt bekanta
försvarstal för Karlskrona i ett anförande betitlat "Karlskrona stations betydelse för Sveriges försvar" med anledning av den då pågående diskussionen om Stockholm eller ~arls~rona som plat~~n
för flottans huvudstation. Åren 1910-11 tJänstgJorde Ragnar Gotherström i marinstaben och genomgick därefter sjökrigsskolans högre artilleri:kurs 1911-12, där han dokumenterade sig såsom en
mycket skicklig artillerist med bästa betyg bland eleverna vid samt..
liga tekniska kurser.
.
Under 1913-14 knöts Ragnar Götherström ttll de Staafska forsvarsberednino-arna som sakkunnig då det gällde utarbetande av förslag till det f:sta kustförsvarets ordnande. Han kot? .därvid att s~~
arbeta med dåvarande majoren och ledamoten av Orlogsmannasallskapet (år 1914) Axel W ibom sam t k ap tenen och likaledes ledamoten
av Sällskapet (år 1912) och innehavaren sedan 1911 av dess st~ra
prismedalj i guLd Zacharias Rönblom, den sistn~mnde med särsk1ld
uppgift att utforma planerna för ett modernt mmvapen. Av de po·
litiska herrarna - säger Ragnar Götherström själv - hade vi mest
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att göra med den livlige och oberäknelige Värner Ryden och den
alltid lika pålitlige byråchefen Fiirst. "Andra försvarsberedningens"
betänkande lades till grund för Kungl Maj:ts proposition nr 60 till
riksdagen 14 maj 1914 angående sjöförsvarets ordnande. Förutom
förslag om en avsevärd utbyggnad av kustflottan anfördes i propositionen: "Den utredning, som inom försvarsberedningarna förebragts, synes hava ådagalagt, att kustförsvarets nuvarande anläggningar behöva i avsevärd mån förstärkas och en befäst replipunkt
för flottan anordnas på den norrländska kusten." Det av riksdagen
1914 fattade försvarsbeslutet hade emellertid icke ens hunnit börja
genomföras då första världskriget bröt ut.
Efter uppdraget i försvarsberedningar na återvände Ragnar Götherström till Karlskrona, där han i befattning som tygofficer i Karlskrona fästning omedelbart kastades in i det påbörjade mobiliseringsarbetet. År 1916 utnämndes Ragnar Götherström till kapten.
På hösten 1917 reste Ragnar Götherström på order a v sjörninistern Kule Palmstierna och tillsammans med överstelöjtnanten vid
Karlskrona Grenadjärregemente, sedermera korresponderande ledamoten av örlogsmannasällska pet (år 1918) Iwan Aminoff den
tidens populäre krigsroman- och äventyrsförfattare Radscha - på
militärtekniskt studieuppdrag till tyska ost- och västfronterna. Från
studierna vid sjöfronten i Flandern har Ragnar Götherström berättat
om ·sin överraskning då han i det kraftigastekabatter iet fann att dess
största skottv1dd - året 1917 - var 45 000 m. Men ännu större
överraskning väntade under en tjänstemiddag hos den högste militäre chefen för fronten i Flandern. Då Ragnar Götherström till en
bordsgranne, en hög artilleriofficer, uttalade sin förvåning över den
stora skottvidden 45 km, berättade denne, att han just kommit från
mär:kliga skjutförsök vid Krupps skjutfält, där man med en försökskanon med övergrader nått en skottvidd på omkring 12 mil.
Möjligen blev Ragnar Götherström genom samtalet den förste som
ti11 svenska myndigheter kunde rapportera att man kunde vänta en
tysk kanon med extrem skottvidd. Ragnar Götherström har vidare
berättat om hur han vid sitt första föredrag om studieresan försmädligt blev utskrattad av auditoriet och senare tillspord om han inte
visste att maximiskottvidden erhölls vid c:a 43 ° elevation. Någon
tid senare bekräftade tidningarna'S rubriker: "Världssensation Paris beskjuts av tyskt artilleri på 12 mih avstånd" att Ragnar
Götherströms uppgifter varit riktiga. Att luftmotståndet var så
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ringa på de höjder projektilen nådde att extrema skottvidder erhölls
var på den tiden ej allmänt bekant.
Efter återkomsten från Tyskland fortsatte Ragnar Götherströms
tjänstgöring •som tygofficer i Karlskrona fästning till 1919 ·~å han
tog avsked ur aktiv tjänst, inträdde i reserven och b~ev b~an~mspek
tör i försäkringsAB Mälaren. Han ägnade fortsättnmgsvrs sm verksamhet åt brandskyddet och brandförsäkring.
År 1920 blev Ragnar Götherström ansvarig utgivare och redaktör för tidningen Brandskydd och tillträdde .samtidigt b:fat~ningen
som sekreterare i Svenska brandskyddsförenm gen, som da brldades.
Han blev 1943 föreningens förste verkställande direktör och kvarstod i denna befattning till 1951 då han avgick med p~nsio.n.
Ragnar Götherström var en eldsjäl då .det g~llde ~tt dnva.. Igenorr~
ideer som han fångats av. Både under sm officersud och darefter 1
civil verksamhet under uppbyggnaden av modernt svenskt brandförsvar var Ragnar Götherström en ivrig, stundom högljudd förespråkare för reformer o både inom tekni~ka.' organisatori~~a och förvaltningstekniska omraden. Han blev hvhgt och me~ rat:a synn~r
ligen uppskattad för sin stora arbetsförmåga, si:r aldng svrka?d~ mtresse och sitt mod när det gällde att muntligen eller sknft~rgen
framföra argument för sina åsikter eller kritik. Det:a tord~ v,ant en
av anledningarna till hans omfattande engagemang 1 kommitteer och
utredningar. Att han då och då ansåg ·sig böra ta till en lätt öve.rdrift eller dramatisera hörde och hör till spelets regler om man vrll
övervinna det motstånd som för Ragnar Görherström existerade då
det gällde förverkligandet av nya ideer både under officersåren och
senare.
Ragnar Götherström var en mästare härvidlag, men han v~r mer
än så. Han var en fin människa i detta ords vackra·ste bemarkelse
med ett gladlynt, vänligt och hjälpsamt, ungdomligt sätt även vid
hög ålder, vilket förskaffade hon_om många v~nner inom och ~.to~
Sverige, icke minst yngre, för vrlka han alltid kommer att forbh
"Farbror Göthrik". Han var bosatt i Djursholm, där han var en
känd profil och stadsfullmäktig under en kort period.
För sina samhällsnyttiga insatser belönades Ragnar Götherström
med svenska och utländska utmärkelser. Han var sålunda RSO,
RNO, RVO, K Finl VRO, RDDO och RNS:t 00 1.:kl.
Ragnar Götherström gifte sig 1920 med Astrid Lannerstierna
född 1890 död 1930 och dotter till kommendörkapten Wilhelm Lan473

nerstierna och Elin Almgren. I äktenskapet föddes barnen Barbro,
Birgitta, Rolf och Ulla.

Per Edvin Sköld *
Heder.sl~~am?ten Per Edvin Sköld avled den 13 september 1972.
Han v_~r f?dd ~. Svedaloa den ~5 maj 1891. Sköld tog värvning som
volontar v1d Sodra skanska mfanteriregementet 1909 avlade examen vid underofficersskola 1911, blev student i Lund 't915 och avlade fil kand examen där 1917. Han blev ledamot av Riksdagens
Andra kammare 1918 och tillhörde denna ända till 1964. Han var
statssekreterare i Jordbruksdepartementet 1924-26, statsråd och
och chef för Jo!'dbruksdepartementet 1932-36, chef för Handelsdepartementet 19J6-38, chef för Försvarsdepartementet 193845, chef för Jordbruksdepartementet 1945-48, konsultativt .statsråd och ekonomisk samordningsminister 1948-49, chef för Finansdepartementet 1949-55 och ordförande i Riksbanksfullmäkti:o-e
1957-64. Han blev hedersledamot av örlogsmannasällskap~t
1'942, samma år ledamot av Krigsvetenskapsakademien, ledamot av
Skogs- och Lantbruksakademien 1945 och agronomie hedersdoktor
1949.
Per Edvin Sköld är en av de stora ledargestalterna inom svensk
.soci~ldemokrati. Han var det i kraft av sin begåvning och sin personlighet. Han ägde viljestyrka, oräddhet, målmedvetenhet och karaktärsfasthet. ~:n var en av de fåtaliga politiker som höjer sig till
statsmannens mva.
Sköl.ds insatser på en rad områden av samhällslivet har varit genom~!-"lp~nde och konstruktiva. I detta sammanhang är det naturligt
att 'sarsblt understyrka hans insatser som försvarsminister under
åren 1938-45. Under dessa sju år arbetade han målmedvetet och
kraftfullt på att bygga upp den krigsmakt som efterhand blev ett
v_erksamt;, .stöd för den S"':enska neutralitetspolitiken och som bidrog
ull att vart land kunde hallas utanför andra världskriget. Den svens-

ka försvarsmakten och det svenska samhället står i djup tacksamhetsskuld till Sköld för hans insatser under denna ödestid.
Sköld .sökte icke popularitet och vann väl heller icke sådan i någon högre grad. Men han var en man av ära, omutlig och rättskaffens. Som departementschef vann han sina underlydandes förtroende
och varma tillgivenhet trots sitt stundom kärva sätt. Han var fruktad - men älskad. Han ådagalade i sin ämbetsutövning en stark
känsla för lagens och rättens bud, för rättssäkerhet och administrativ
ordning. Han ägde i själva verket en utpräglad juridisk begåvning.
Han analyserade med logisk klarhet och skärpa de ärenden som föredrogs för honom. Han såg längl'e än till vad som var partipolitiskt
matnyttigt. Han såg till vad som gagnade riket. Däri låg hans storhet.
Sköld ägde en levande känsla för tradition och kontinuitet i det
.svenska samhället. Denna skapade hos honom en övertygelse om att
förändring och utveckling av samhället måste ske på reformismens
väg. SköLd lämnar efter sig ett stort och helgjutet livsverk, inför vilket den svenska nationen måste känna djup respekt och tacksamhet.
Sköld ägde starka humanistiska intressen, framförallt inom det
historiska området med särskild inriktning på lokalhistorisk forskning kring hans födelsebygd i Skåne. Han har inom detta område
producerat arbeten av vetenskaplig halt.
Sköld efterlämnar fyra barn, sönerna Nils, generalmajor, Per,
verkställande direktör i AB Statsföretag, f d generaldirektör, Lars,
Överdirektör, samt dottern Margareta, överantikvarie .

'' Minnesteckningen författad av hedersledamoten Olle Karleby.
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Anförande av Kungl Orlogsmannasällskapets ordförande, hedersledamoten viceamiral Bengt Lundva/1, vid nedläggande av
sin befattning den 15 november 1972
ETT FORSVAR UTAN LUCKOR
Det försvarsbeslut som fattades i våras innebär, .som detta ärade
auditorium väl vet, väsentligt lägre ekonomiska resurser än som tidigare stått till förfogande för den fortsatta utvecklingen a v försvaret. Härtill kommer att den reella köpkraften blivit, och för
åren framöver ser ut att bli, allt mindre eftersom det nuvarande s k
nettoprisindex inte mer än delvis ger kompensation för pris- och
lönestegringar.
Overbefälhavaren har stödd av försvarsgrenscheferna anmält att
de kostnadsramar, som försvarsbeslutet innebär, icke ger möjlighet
att åstadkomma de i beslutet uppställda målen. Vi står med andra
ord inom försvaret inför ett läge, där det är fråga om minskningar,
i' många fall betydande minskningar. Det är en allt annat än glädjande situation.
Den generation av officerare, civilmilitärer och civila tjänstemän,
som nu verkar inom försvaret har inte tidigare ställts inför en situation liknande den vi har idag. De äldre har varit med om att bygga
upp försvaret efter dess nedgångsperiod mellan de båda världskrigen. De som nu fyller ledande befattningar har fått vara med om att
bygga upp, vidareutveckla och vidmakthålla det försvar vi har idag.
De har - visserligen inom från fackmilitära utgångspunkter snäva
ekonomiska ramar - 'kunnat ge personalen meningsfull utbildning
för den materiel, som vi till största del har utvecklat, konstruerat
och tillver:kat inom landet.
Vad vi alla nu är ställda inför är något helt annat. Inom alla områden måste vi minska, inom alla områden har vi redan måst minska. Skulle de nuvarande ekonomiska förutsättningarna gälla i fortsättningen med fortlöpande pris- och lönestegringar, som inte kompenseras mer än delvis, och med härutöver lägre totala kostnadsramar, då bleve vi .ställda inför att planera med ständigt minskade
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reella ekonomiska resurser och mot ett ständigt reducerat mål. En
sådan planering, en så·dan utveckling, kan icke ge annat resultat
än min~kad styrka hos försvaret.
Det har med rätta sagts att vi måste ompröva vår målsättning och
att vi måste skärskåda hur vi under åren framöver skall utnyttja de
stridskrafter vi har. Men det står också klart för var och en som
trängt in i frågeställningen om principer för försvarets förande
att det inte bara med ändrade principer går att kompensera det bortfall av förband, som vi nu har att räkna med. Med nuvarande planering skulle vi i ·s tort sett bara ha hälften av våra förband kvar i
början av 80-talet.
Det behöver knappast påpekas att det är och kommer att bli mycket svårt att ställa om vårt nuvarande försvar med dess personella
och materiella innehåll till de nya väsentligt begränsade förutsättningarna. Vi har inom samtliga försvarsgrenar personal och materiel som vi inte vill och inte kan ställa åt sidan.
Samtidigt måste vi ha handlingsfrihet så att vi kan vefika och
bygga vidare mot det försvar som vi skall ha på 80- och 90-talen.
Hela omställningsprocessen må·ste också ske .så att vi får ut största
möjliga effekt och så att vi på bästa sätt kan lösa de uppgifter som
måste lösas. Därför måste det ligga en grundsyn i botten på vårt
handlande.
Olika utgångspunkter kan ställas upp för en .sådan grundsyn. I
debatten har de två begreppen uthållighet och initialeffekt ställts
.mot varandra ofta på ·ett sätt som varit allt annat än nyanserat. De
har tyvärr blivit något av slagord.
Det är ingen tvekan om att egenskaper som uthållighet och initialeffekt kan och måste gå in som delar i en sa~klig värdering. Men det
går inte att ställa dem mot varandra. Det är så att det knappast
aldrig går att renodlat beskriva ett vapensystem eller ett förband
.som enbart uthålligt eller som enbart initialstarkt. I olika stridssituationer och i olika lägen kan den ena eller den andra av de två egenskaperna - uthållighet och initialstyrka - framstå som mest eftersträvansvärd.
I slutet av 50-talet och början av 60-talet fördes en hel del av
debatten om försvarets fortsatta utveckling med utgångspunkt i ett
nivåresonemang. Då var det närmast diskussionerna om ett svenskt
kärnvapen som gav impulsen till synsättet. En kärnvapenanskaff-
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ning skulle, det visste man, ta en stor del av de samlade resurserna.
Frågan var lätt att ställa: hur långt ·skulle vi kunna ha råd att gå
uppåt i nivåer? Ingen eller ytterst få ville väl spoliera det konventionella försvaret för att skapa utrymme för ett kärnvapen, som inte
kunde lösa alla de mångskiftande uppgifter på lägre nivåer, som ett
svenskt försvar måste kunna lösa.
Den ena utgångspunkten var då och måste även nu vara det hot
eller rättare de olika typer av hot vi kan ställa·s inför. Den andra
var att vårt försvar måste bygga·s upp med de speciella utgångspunkter som vår säkerhetspolitik kräver. Försvaret måste stegvis i nivåer - anpassas till vad som fordras för en icke paktansluten stat,
vad som kräv.s för vår strävan att inför och under en konflikt
bevara vår neutralitet.
Två krav kommer då i förgrunden: vi måste se till att vi inte förbiser något steg i nivåresonemanget som skulle ge luckor i försvaret
och vi måste åstadkomma balans mellan mål och medel i de olika nio
vaerna.
Vår situation är självfallet inte att börja om från botten när vi
planerar för och inriktar vårt försvar mot 80- och 90-talens krav.
Men vi måste när vi bygger vidare på de materiella och personella
resurser vi har, noggrant kontrollera att vi inte får luckor, inte får
obalans i det försvar vi vidareutvecklar. Vi måste planera och arbeta
mot ett långsiktigt mål. Lappverk för dagen har sällan gett det eftersträvade målet på lång .sikt.
Kraven under fred, under neutralitet och - om vi trots våra allvarliga strävanden skulle misslyckas hålla oss utanför krig - kraven
under krig måste genom ett följdriktigt nivåresonemang styra vårt
handlande. Häri ligger också det vi:ktiga faktum att om vi inte
åstadkommer ett försvar som för en angripare ter sig starkt, ett
försvar .som inte ger ett rimligt skydd mot ett anfall som syftar till
att ta landet eller delar av landet, då förlorar försvaret sin krigsavhållande effekt och säkerhetspolit~ken därmed trovärdigheten.
Några grundläggande delar i ett sådant nivåresonemang vill jag
belysa i mitt anförande.
Under fredstid måste vi kunna hävda vår integritet. Vi måste kunna övervaka vårt territorium i luften, till sjöss, uteft·e r våra gränser
och in över landterritoriet. Vi måste kunna avvisa kränkningar av
vårt territorium. Vårt uppträdande och våra åtgärder måste inge
respekt.
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Sverige lyckades hålla sig utanför de båda världskrigen. Vi lyckades med den svåra uppgiften att vara neutrala. Alla som närmare
studerat de olika förhållanden och de åtgärder som gjorde vår neutralitetspolitik möjlig, har framhållit att försvarets styrka och folkets
bestämda vilja till försvar varit av grundläggande betydelse för vår
neutralitetspolitik. Det skulle säkerligen vara fåfängt att söka hävda
en deklarerad neutralitet om det inte fanns ma:kt bakom orden. Ett
försvar som inger respekt - som är krigsavhållande - är och förblir en hörnsten för vår säkerhetspolitik.
Man kan uttrycka det så att den fredstida verksamheten, som jag
nyss berörde, under ett neutralitetsskede accentueras och accentueras
i hög grad. Vår verksamhet - vår beredskap i stort - måste vara
verkligt allsidig till .sjöss, i luften och till lands. Våra möjligheter att
ingripa mot krigförande som - avsiktligt eller oavsiktligt - kränker vår neutralitet måste vara fullödiga. Vi måste kunna skydda våra transporter, inte minst transporterna till sjöss. Vi får inte bli utestängda från omvärlden. Vi måste kunna importera och även exportera, även om förhållandena tvingar oss till betydande inskränkmngar.
All rätt planlagd verksamhet har ett betydande inslag av beredskap, beredskap inför ett läge som ställer än större krav än vad som
gäller för stunden, med andra ord för det hot, den krigsnivå, som
för tillfället är aktuell.
Redan för ett neutralitetsskede måste vi ha resurser som kan möta
sabotage, infiltration och politisk aggression i alla dess former. Vi
måste också ha förband av oli<ka slag för att skydda och försvara
sådana platser och anläggningar som är mest utsatta för anfall i ett
krigs inledningsskede. Försvar av hamnar och flygplatser samt av
känsliga in:körsportar över land- och ·sjögräns vid ett angrepp kommer främst i blickpunkten, liksom sådana anläggningar inom totalförsvaret som är nödvändiga för vårt totala försvar. Vi måste under
ett neutralitetsskede ha resurser och möjligheter att vidta alla de åtgärder, som gör det till ett kostsamt företag att anfalla oss.
Ett anfall mot oss kan sättas in på flera sätt. All krigserfarenhet
talar entydigt för att ett överraskande anfall ger den anfallande
betydande fördelar. En anfallande kan, om försvararen inte hunnit
vidta erforderliga motåtgärder, vinna sådana framgångar redan i
ett anfalls inledningsskede att hans övertag blir försvararen för
stort.
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I detta steg inom nivåresonemanget måste vi som försvarare ha
så starka och för uppgiften så avpa'ssade stridskrafter till förfogande att den anfallande icke kan bita sig fast på vårt territorium. Vi
måste kunna möta anfallet, vi måste kunna ge honom förluster innan han kommer in över våra gränser. Vi måste med andra ord utnyttja hela det djup som står till vårt förfogande.
De motåtgärder en anfallande har att r~kna med från vår sida
måste vara sådana att de tvingar honom till så omfattande anfallsförberedelser och så stora anfallsstyrkor att i varje fall det verkliga överraskningsmomentet går förlorat för honom.
N ästa steg i nivåresonemanget är det stora, av en angripare genom förbekämpning väl förberedda anfallet mot oss. Det är säkerligen ingen överdrift att påstå att vi aldrig - med de resurser vi
kan disponera - i längden skulle kunna stå emot ett sådant anfall.
Men det finns många restriktioner, som även en stormakt måste räkna med. För oss blir frågan att avpassa och balansera våra stridskrafter så att vi når så högt som möjligt i försvarets styrka på denna
nivå. Vi har haft möjligheter att åstadkomma ett respektingivande
försvar på denna nivå och vi får inte tro att vi inte i en framtid också skall få möjligheter att vidareutveckla försvaret till en styrka som
svarar mot våra uppgifter som icke paktansluten stat.
· Det nivåresonemang som jag har skisserat täcker inte alla sektorer. Det var inte meningen med min skiss. Den avser endast att ta
fram huvudlinjerna och de viktigaste stegen. Mitt resonemang ville
också rk nyta an till de värderingar som tidigare utnyttjats och som
jag anser har stor aktualitet idag. Nivåresonemanget syftar till att
täcka in aktuella hotbilder för att kunna tjäna som grund när vi nu
skaU anpassa försvaret efter de nya ekonomiska förutsättningarna.
Var kommer de marina stridskrafterna in i ett sådant här nivåresonemang? Behöver vi, eller är det troligt att sjö- och kustartilleristridskrafter har sin givna plats i de nivåer jag här skisserat?
Jag vill då först deklarera att den bästa lösningen, den mest ekonomiska lösningen, erhålls om stridskrafterna - i det här fallet de
marina ·s tridskrafterna - kan utformas ·så att de är lämpliga och avpassade för uppgifter inom de olika nivåerna. Det kan alltid bli nödvändigt att tillgripa särlösningar, men det är inget eftersträvansvärt.
I fredstid behövs övervakning till sjöss av olika slag. Overvakning går ·delvis att inrymma i den vanliga utbildningsverksamheten. Men endast delvis. Erfarenheten har visat behovet av mer eller
480

mindre ständigt pågående övervakning ooh i varje fall behovet av
fartyg som har beredskap för uppdrag till sjöss. Dessa uppdrag till
sjöss avser inte alltid övervakning och ingripanden mot kränkningar.
Sjöräddning, ingripanden mot oljeutsläpp m m är uppgifter som har
och kommer att få hög aktualitet.
Vi har inte råd att hålla fartyg med stora besättningar för dylik
tjänst. J ag ser det därför som en verklig fördel, att vi nu är på väg
att få en fartygstyp i vår flotta - patrullbåten - som så vitt jag
kan förstå kommer att tillsammans med andra fartygstyper - t ex
minsvepare och torpedbåtar - kunna lösa våra beredskapsuppgifter i fred.
Den får också sådan utrustning att den har sin givna plats i de
högre nivåer, även om man inte får tro, att den kan lösa sådana
upgifter för vilka vi i dag har jagare och torpedbåtar. D en blir
dock ett gott komplement till ytattackförbanden, särskilt i anslutning till farvattensförträngningarna.
Skydd av sjötrafik, minutläggning och minsvepning var viktiga
uppgifter för våra fartyg under det andra världskriget.
För att skydda sjötrafik och transporter till sjöss måste ubåtar
kunna lokaliseras och bekämpas, anfallande flyg upptäckas och beskjutas. Anfall med övervattensfartyg måste också kunna mötas.
Fartyg av storleken jagare och fregatter är särskilt lämpade för
.sjöfartsskydd. Tyvärr kan man bara konstatera att vi får allt färre
sådana fartyg i vår flotta. Våra nuvarande fem fregatter faller under 70-talet för åldersstrecket och i början av 80-talet har vi bara
t vå jagare kvar.
Det är också realistiskt att konstatera att vi inte kommer att ha
pengar att bygga nya jagare eller fregatter. Vad vi syftade till är
att få fram mindre och därmed billigare fartyg som i samverkan
med andra befintliga fartygstyper och helikoptrar kan överta de
äldre fregatternas roll. Lösningen av denna fråga är av största bety delse för den rk ommande utvecklingen av vår flotta.
Arbetsnamnet för detta fartyg har stundom varit korvett, stundom flottiljledare. Just i det dubbla arbetsnamnet ligger den nödvändiga utgångspunkten att fartyget inte enbart sikall vara avpassat
för sjöfartsskydd med ubåtsjakt. Vi måste ookså ha något som ersätter jagarna i våra torpedbåtsförband. Ett fartyg som åtminstone
delvis kan bli en ersättning för den eldkraft och den ledningsförmåga som en jagare har. Jag tror att den moderna tekniken skall ge
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oss möjligheter att konstruera och bygga ett sådant fartyg. Vi måste
emellertid ha flera sådana korvetter - flottiljledare, om vi skall
kunna lösa våra uppgifter. Därför måste kostnaden per fartyg pressas hårt och vi får aldrig tro att vi kan sätta målet så högt att en
korvett - flottiljledare med samma kraft skall kunna lösa de uppgifter som en jagare hittills kunnat lösa.
Vidareutveckli ngen av våra minröjande fartyg är inplanerad.
Detta är gott och väl. I de nuvarande planerna har emellertid de
nya minjaktfartyge n fått skjutas två år fram i tiden liksom fallet
också är med beställningen av patrullbåtar.
Neutralitet är beredskap har jag sagt tidigare. Våra skärgårdar
kan rätt utnyttjade ge oss ett gott ·s kydd mot den som vill anfalla oss
över havet. Vi har inom våra skärgårdsområ den ochkringhamn ar och
inlopp naturliga uppgifter för kustartillerienh eter: kanoner, robotar
och minor. De är - det visade erfarenheten under beredskapstiden
- viktiga delar av vårt neutralitetsförs var. Materiden finns i allt
väsentligt på plats. Enheterna är snabba att bemanna och mobilisera.
Kustartillerienh eter på för angrepp utsatta platser, patrullbåtar,
korvetter - flottiljledare, torpedbåtar, minsvepare och minfartyg
har alla sina givna uppgifter under ett neutralitetsskede. Det är en"heter som i de flesta fall inte är särskilt personkrävand e.
Steget ovanför neutralitet är i mitt nivåresoneman g beredskap mot
ett överraskande anfall - ett kuppanfalL
Alla de typer av marina förband som jag hittills berört är direkt
lämpade och nödvändiga för försvaret på nivån kuppanfalL
Den marina enhet som jag hittills inte berört är ubåten. Alla studier som jag haft tillfälle att vara med om eller har tagit del av,
har entydigt visat den stora betydelse, ja den grundläggande betydelse som ligger i att vi utnyttjar djupet i vårt försvar. Vi är lyckligt lottade att ha en lång sjögräns och att ha vattenområden utanför våra kuster som är lämpade just för försvar på djupet.
Ingen borde väl egentligen vilja avstå från att utnyttja denna
fördel, som de geografiska förutsättningar na ger oss. Ingen borde
väl egentligen vilja avstå från att söka möta ett anfall mot os·s innan angriparen har kommit iland. Ingen borde väl egentligen vilja
avstå från ett djupförsvar i ordets rätta mening.
Studierna har också visat att ubåtar är en väsentlig del av ett
för våra förhållanden balanserat djupförsvar. Ubåten har både stor
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initialstyl1ka och stor uthållighet. Detta är även entydigt belagt av
erfarenheterna från det andra världskriget.
Ubåtar kan utnyttjas på varierande avstånd från våra kuster nära eller långt ut. De kan utnyttjas för torpedskjutning , minfällning, för jakt på ubåtar och för dold 'Spaning.
I ett försvar mot kuppanfall har, .som jag ser det, ubåten sin givna plats. Den har en liten besättning och hög beredskap. Ubåtar kan
av den operativa, regionala ledningen ·s ättas in för anfall mot en
angripares första anfallsvågor lrksom för efteråt kommande förstärkningar och underhållstrans porter.
För nivåresoneman get nästa steg, storanfallet, behöver min diskussion inte här föras mera ingående. Enheter som är lämpade och
erforderliga för att möta ett kuppanfall är lämpade för storanfallet.
skillnaden mellan kupp och storanfall ligger närmast i sättet för
att utlösa anfallet.
Jag har med mitt anförande inte avsett att söka ge en .fullständig syn på hur jag anser att vårt försvar och då främst vårt marina
försvar i dess enskilda delar skall inriktas under de svåra omställningsår som vi har framför oss. Så enkelt är inte problemet att det
kan presenteras i ett anförandes korta form.
Jag har tagit upp nivåresonemanget, som en princip för vår vidareutveckling av försvaret, därför att jag anser att principen är
riktigt och därför att den styr in tankeverksamh eten mot just de
nivåer .som vi som alliansfri stat måste kunna svara upp emot.
Vårt försvar har ·som huvuduppgift invasionsförsvar. Ett starkt
invasionsförsvar, så starkt att det verkar 'krigsavhållande, är en
nödvändighet för att vår säkevhetspolitik skall vara trovärdig. Men
vi får inte förbise eller undervärdera de uppgifter, som åvilar oss
under ett neutralitetsskede - målet för vår säkerhetspolitik. Då
bleve våra möjligheter att verkligen hävda neutraliteten icke trovärdiga.
Jag kan inte finna annat än att ett marint försvar med sjö- och
kustartilleristri dskrafter av den typ vi nu har i våra planer väl,
ja mycket väl, fyller sin plats i det framtida svenska försvaret. Ja,
de är nödvändiga om vårt försvar skall byggas upp som ett balanserat djupförsvar utan luckor i försvaret.
Med detta anförande nedlägger jag min befattning för det gångna
arbetsåret.
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HENRIK LANGE

Loggboken från
H M S Alvsnabben

r-------------------------------------,
gick 19 57 till
utomlands
Alvsnabbens sommarresa
Nordostlandet, den med inlandsis täckta nordligaste
ön i Spetsbergsögruppen. 1957 var ett s k geofysiskt
år världens över. A lvsnabbens uppgift va r att transportera och att med besättningen bygga upp den geofysiska svensk-finsk-schweiziska expeditionens olika
hus och anordningar. Under resan medföljde ombord
chefen för sektion 1 i marinstaben, dåvarande översten Henrik Lange.
Alvsnabbens ovanliga resa och uppdrag behandlades bl a av ledamoten, kommendörkapten R Thorfm
i tidskriftens novemberhäfte 1957 under rubriken
"Med svenska örlogsmän i Arktis".
De loggboksanteckningar, som numera hedersledamoten, generalmajoren HENRIK LANGE dtl förde,
ger nu - 15 år senare - en intressant och målande
bild av Alvsnabbens resa samt av arbetet och livet
ombord.
' ---------------------------------------J

Spetsbergsexpeditionen 22/7-16/8 1957

Under det s k Geofysiska året, 1957-58, gjorde H M S Alvsnabben två expeditioner till Spetsbergen. Den första av dessa ägde rum
sommaren 1957 och tillkom för att hjälpa forskarna med transporten av all den utrustning, som erfordrades för att de skulle kunna leva och arbeta däruppe och inte minst för att de skulle kunna
övervintra under den långa och bistra polarnatten.
Som ett a propos till 15-årsminnet av sommarexpeditionen publiceras här en privat loggbok.
Avfärden skedde från Uddevalla, där mötet mellan de nordiska
sjökrigsskolorna just avslutats. Uddevalla stad hade älskvärt bjudit
forskargruppen för det geofysiska året på middag 21 /7 kl 2000.
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Jämte forskargruppen var även officerare och representanter för
nyhetsorganen inbjudna. Dagen var varm, 28° i skuggan. I Västergödand förekom åskväder, vilket så när hade gjort att vi kommit
försent till middagen. Tåget blev försenat. Vi hann nätt och jämnt
ned till Alvsnabben vid den nya Badökajen, som invigts samma dag,
för att avlämna vårt bagage och med bil till Grand och den väntande middagen.
Middagen avåts under cordial och gemytlig stämning. Stadsfullmäktiges ordförande, landstingsman Johansson, hälsade oss välkomna, uttryckte sin glädje över att expeditionen startade från Uddevalla och önskade oss välkomna åter.
Kommendörkapten R V A Thoren talade om Spetsbergen och anknöt till de båda tidigare geofysiska åren samt om Nordenskiöld,
Palander och Vega och sin far.
Professor Lugeon talade på tyska och tolkades av assistenten
Brunner, som även översatte vissa delar av Thorens anförande för
professorn.
Närvarande var också stadsfullmäktiges vice ordförande och
drätseldirektören Ivar, den sistnämnde smålänning från Eksjö och
son till en indelt husar.

22/7
Avfärden från Uddevalla var bestämd till kl 0930. Detta för att
vi till det sista skulle kunna ta ombord färsk mjölk. Dagen var strålande. Småningom samlades en ansenlig skara människor på kajen.
Exakt på det bestämda klockslaget skedde losskastning och med
hjälp av två bogserbåtar manövrerades Alvsnabben förbi Clary
Thorden i de trånga farvattnen. Fartygschefen hade tänkt backa
upp akterstäven mot den inre delen av Uddevalla hamn och att
därefter direkt gå framåt för egen maskin. Men denna manöver
omintetgjordes genom att förbandet av hjälpminsvepare samtidigt
lättade och kom ut från Uddevalla. Icke särskilt omdömesgillt av
förbandschefen. Han hade kunnat välja tidpunkt fem minuter förr
eller senare. Nu fick Alvsnabben backas ända ut i Byfjorden, innan stäven kunde vändas åt rätt håll.
Färden ut genom Hakefjorden blev en upplevelse med sol och
värme, viftande, badande människor på stränderna och småbåtar
svärmande kring Alvsnabben, liksom för att önska henne lyck485

lig resa. Temperaturen i luften 26°, i vattnet 20°. De trånga lederna vid Svanesund och Stenungsund passerades med sakta fart medan solen gassade och stekte nakna överliv. Bohusläns klippor skimrade i alla färger med gulockra, rött och blått i dominans. Roland
Svensson och vi andra frossade i färgspel och skönhetsintryck. Vi
passerade ut ur skärgården och förbi Ästols välmående och vitskimrande bebyggelse och Marstrands mäktiga gråstensmurar, strök
utmed Pater Nosters farliga skär och Dynans boj. Ute i fritt vatten
sattes kursen ungefär västlig mot Lindesnes. Havet låg som en spegel, de vita och välhållna fisketrålarna från Bohuslän svärmade omkring oss, solen sken och vi upplevde en dag till sjöss, som sent skall
glömmas.
Meningen var att lvskjutningar skulle genomföras mot bogserat
luftmål, men det gick nu inte ty flygförbud rådde vid Tarslanda
för de målbogserande flygplanen. Orsaken uppgavs vara risk för
åska. I stället släppte vi upp ballonger, .som sköts ned av hjälpvapen
på luftvärnsartilleriet ombord på Alvsnabben och de i eskadern ingående större minsveparna.
Middagen, den första under expeditionen ombord, blev extra festlig med ett underbart Moselvin till den kokta bergtorsken och sherry till jordgubbarna.
Angenämt samtal om expeditionen, Spetsbergen, vädret och ditt
och datt fördes till kaffet och avecen mellan eskaderchefen, kommendör Hermelin, fartygschefen, kommendörkapten Lundvall, professor Lugeon, som talade franska, tyska, engelska, polska och något
ryska, laborator Sandström, konstnären Roland Svensson, kommendörkapten Thoren och loggboksföraren.
Strax efter kl 2300 passerade vi meridianen genom Lindesnes,
7° W, betydelsefull ur bl a sjöavlöningssynpun kt.

23/7
Under natten uppträdde dimbankar, vilket i förening med förekomsten av otaliga fiskebåtar manade till försiktighet vid navigering och manövrering. Vädret var fortfarande gott med måttlig
nordlig till nordvästlig vind. Molnigt men klarnande och god sikt
under dagen. Inloppet till Stavanger passerades kl 0800 och Bergen
kl 1400. Kursen har blivit nästan rent nordlig. Thoren fyller 62 år
idag. Han firar det med att hålla föredrag för besättningen om
486

Spetsbergen, vilka han ägnat omfattande studier, dock hittills blott
teoretiska. Praktiken väntar ännu några dagar.
Minsveparna Ramskär, Landsort och Ulvön har nu detacherats
och har valt en kurs närmare land på väg mot Trondheim.
Temperaturen har sjunkit både i luften och i vattnet. Kl 1200
var det 14 ° i både luften och vattnet. Sjöhävning 4. Vind nordväst
5 Beaufort. Nord 59°54'4 O 4°39'.
Middagen blev extra festlig med ett glas champagne, tårta till 62åringens ära och fotografering. Eskaderchefen hyllade födelsedagsbarnet.

24/7
En ny festdag randas. Eskaderchefens adjutant, kapten Lennart
Toren fyller 38 år. Torenarna fyller tillsammans 100 år. Leve 100åringarna. Redan på morgonen börjas det med kaffe och tårta i
gunrummet.
Alvsnabben stampar troget vidare i den nordliga vinden och
måttliga motsjön. De som är förlagda långt förut eller akterut får
"åka hiss" en smula och en och annan har väl funnit detta mindre
behagligt och tvungits offra litet åt fader Neptunus. Men midskepps
på styrbordssidans balkongdäck är det fint. Här märks sjögången
blott obetydligt som en större, sövande gungning. Detta i förening
med dunket från motorn och all den friska sjöluften gör att man
blir fasligt sömnig. Ingenting hindrar heller turisten från att ta en
liten tupplur mitt på dagen.
Löjtnant Hedström har lånat ut Balstads bok "K vinna på
Svalbard", en underhållande och lärorik bok. Den ger en god orientering om livet och förhållandena häruppe i norr.
Professor Jean Lugeon är meteorolog. Han är framsynt och älskvärd och tyder våra väderlekskartor varje dag. Det blir en nyttig
lektion för oss alla, men fartygschefen, kommendörkapten Lundvall
är väl den som med den största energin lägger sig ombord med professorns meddelade lärdomar. Professor Lugeon har varit överallt
i världen. Han talar stillsamt om "sitt lilla land". Han är konservativ och älskar traditioner. Schweiz' 600-åriga traditioner såsom
republik håller han styvt på: "Världens äldsta republik", samtidigt
som han är varm rojalist.
Laborator Arne Eld Sandström är specialist på kosmisk strålning.
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Han har noga kontrollerat stuvningen av all den materiel han skall
medföra dit upp till Murchisonfjorden och konstaterat att allt är
gott och väl. Positionen kl 1200 är N 64°52', O 5° 14'. Temperaturen i luften har sjunkit till 10°, i vattnet är den alltjämt 14°. Vinden har gått över till rakt nordlig med styrkan 5 Beaufort och sjöhävningen är densamma 5. Vi passerade under dagen ett otal norska
fiskebåtar av varierande storlek. De rullar våldsamt i sjön. Det är
väl att sikten är hygglig även om det är molnigt, eljest vore det inte
nådigt att passera igenom hela denna fiskeflotta. Dimma hade vi
under den gångna natten. Den tvang oss till låg fart och mistsignalering. Tack vare vår radar såg vi väl fiskebåtarna, men det är
icke så säkert, att de såg oss. Icke heller vet man, om de kan manövrera undan med hänsyn till sina redskap.
Efter middagen, närmare bestämt kl 2032 passerade vi polcirkeln.
Navigeringsofficeren påstod sig skönja ett vitt band i havet. Strax
efteråt äntrades fartyget av en underlig kurre. Han såg ut som en
fångstman med bössa på axeln, men hu ett sådant ansikte! Med sig
hade han två mindre isbjörnar. Hans ärende var emellertid fredligt.
Han var någon slags Neptunii styresman häruppe och bad oss vara
välkomna till Polar ha vet.
Natten var molnig men ljus.
25/7
Samma vind, samma sjöhävning, samma molniga himmel som igår
ser vi idag. Men vi har förlorat landkänningen och är ensamma på
havet. Icke ett fartyg har vi mött i dag. En och annan stormfågel
följer oss på vår färd mot norr. Temperaturen sjunker så sakta. I
dag är det 9° såväl i luften som i vattnet. Positionen kl 1200 är
N 69°50', O 5°58'.
Roland Svensson tyckte att det var så trevligt med födelsedagar,
att han beslöt sig för att utnämna dagen till sin officiella födelsedag
och bjöd följaktligen på ett glas champagne till middagen. Professorn är nöjd med vädret och tror att det kommer att bli gynnsamt
för oss.
Det är nu alldeles ljust dygnet runt. I norr kan man skönja en
ljusning och vi hoppas att få se en skymt av midnattssolen. Men
förgäves. Man kan sluta sig till var den är, men den lilla luckan i
norr sitter för lågt. Solen kommer inte dit. Hon blott rödfärgar dess
kanter.
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26-27/7
Det klarnar och moJnar. Solen bryter igenom. Det blir fart på
alla kadetter och sextanter. Nu gäller det att klara solhöjder i rasande fart. Det gäller att passa sin chans. Vem vet om det blir någon mera sol i dessa farvatten, ökända för dimma och dåligt väder.
Navigeringsofficeren, vakthavande officeren på bryggan och kadettofficerarna handleder och övervakar arbetet. Eskaderchefen myser: "Kommissionen för fastställande av fartygets ungefärliga läge".
Alla gassar sig i solen. Hon värmer, även om det eljest inte är så
värst varmt.
Rapport från utsikten: "Spetsbergen i sikte!" Ar det möjligt?
Avståndet är 60', över 11 svenska mil. Alla kikare riktas mot det
hägrande målet för vår resa, alla ögon kan se de vita sylvassa topparna skimra i solskenet. Allt flera toppar upptäcker vi från förut
och långt ner på styrbordssidan. Det är riktigt, så skall det vara.
Kursen ligger utanför Prins Karls Forland och vi skall följaktligen
upptäcka den ena efter den andra av topparna på Västspetsbergen
på vår styrbordssida.
Nytt larm från bryggan. Djupet visar blott 20 meter under kölen.
Stopp i maskin. Jämför med sjökortet. Borde vara omkring 190
meter. Gira runt, studera ekolodet. Fastställ läget. Dessa farvatten
är rätt sporadiskt sjömätta. Har vi upptäckt en ny grundbank?
TT-mannen Videhag störtar i väg och telegrafera in nyheten till Göteborg. Stockholms-Tidningens Hedström var inte på plats! Och reporterns jaktinstinkt förnekar sig inte! När fartygschefen blev underkunnig om tilltaget, renderade det Videhag en stark reprimand,
som denne så småningom begrep. Här är det inte fråga om att
släppa ut några obekräftade uppgifter. Ett enstaka lodskott från
ett ekolod kan vara fel. En grundlig undersökning och ett fastställande av läget så noggrant som möjligt är den första åtgärden man
vidtar. Sedan skall den bringas till vederbörandes och småningom
allmänhetens kännedom. Nyhetsjakten har sina avigsidor också.
Alvsnabben är ju inte precis lämpad för sjömätningsuppdrag.
Inte heller är det tillrådligt att ta några extra risker vare sig med
tanke på förseningen eller annat med hänsyn till vårt uppdrag och
vår dyrbara last. Vi fann aldrig den signalerade grundklacken, men
konstaterade en platå med betydligt grundare vatten än vad sjökortet angav.
Det blev inte mycket sova den natten. Solen strålade från en
489

molnfri himmel och midnattssolhöjden kunde tas som omväxling
mot middagshöjderna. Meridianpassagen i norr skedde utan anmärkning. En låg dimbank svepte in och tog bort sikten i horisontalled
fast solen alltjämt sken över oss. Ett par timmars sömn kanske kunde vara välgörande. Sagt och gjort.
Kl 0430 lättade dimman som genom ett trollslag. Fartygschefen
väckte mig personligen och omtalade att ett vackert fjäll just framträdde utanför min ventil. Upp ur kojen alltså. Strålande sol, gnistrande snö på fjället och bistert kallt. Hastig påklädsel. Havet är
stilla. Alvsnabben glider säkert framåt, norrut. Lätta kårar krusar
vattenytan här och där. Tusentals grisslor med ungar flyter omkring
på sjön. I regel en mamma och en unge. De slår några snabba slag
mot vattnet med vingarna och flyttar på sig, när fartyget glider
fram. Ibland avslutar de flykten med en dykning och försvinner
för en lång stund under ytan för att dyka upp ett gott stycke därifrån. Samma fenomen upprepas för övrigt när de glupska Spetsbergsmåsarna emellanåt gör en dykning efter de små grissleungarna.
Mamman vakar troget och uppmärksamt över ungen och måsen
bommar sitt mål. Eljest hänger måsarna på 10
15 meters höjd
efter fartyget. De är stora och vita och granna med en knöl över
den gula näbben. Alldeles över havsytan seglar den grå stormfågeln fram. Han tar några tag med vingarna och seglar sedan i vida
bågar med orörliga vingar några decimeter blott över vattenytan.
Han följer vågornas dalar och toppar och är den suveräne segelflygaren Rätt som det är kommer en flock tordmulor farande i målmedveten och snabb flykt. Men blickarna dras oemotståndligt mot
den höga, klippiga, otillgängliga kusten på styrbords sida. V ass a
svarta klippspetsar höjer sig mot skyn. De sticker upp ur glaciärerna, som fyller dalgångarna mellan dem och rinner ut i havet, där
de då och då "kalvar" ett issjok. Fjordarna tränger djupare in i landet, men vi ser i regel blott myningarna av dem. Vi följer med våra
kikare landkonturerna men kan icke upptäcka något levande i land.
Det verkar dött och sterilt, kallt och ogästvänligt. Men där är en
flock av stora fåglar i perfekt formering. Det måste väl vara spetsbergsgäss. Omöjligt att avgöra emellertid på detta långa håll.
Vi passerar utefter hela Prins Karls Forland och sundet mellan
detta och Västspetsbergen öppnar sig låringsvis om styrbord. Tvärs
ut har vi Kings bay och inloppet till Ny-Ålesund, som dock ligger
skymt för våra blickar. Over det hela reser sig fjällmassivet Tre
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Kronor med sina tre toppar Svea, Dana och Nore och närmast oss
passerar de sju bräerna i tur och ordning. Antalet glaciärer är så
stort, att ingen tydligen orkat hitta på namn åt dem alla, varför
norrmännen helt enkelt numrerat dem från söder.
Allas uppmärksamhet är koncentrerad till styrbordssidan. Timmarna går, men utkiken måste ha sin uppmärksamhet riktad åt alla
håll. Han rapporterar: val om babord. Alla som hör det rusar dit.
Ingenting syns utom vatten. Nå, valen kan ju dyka och ingen vet
väl riktigt var han kommer upp nästa gång. Men där är han i alla
fall. En tunn fontän sprutar upp och en till. Ja, två på en gång.
Det är alltså två valar. Och nu ser vi också en brun rygg och en fena.
Valen är ju nästan utrotad i Arktis. Enligt Thon~n finns det inga
kvar. Sandström påstår att det finns två, Lotta och Lisa. I så fall
har vi sett dem bägge. Thoren påstår att de måste vara hitflyttade
från Sydpolen. Onekligen ett ordentligt stycke att flytta. Men de
har väl inte så mycket bohag med sig.
Kamerorna har varit i gång hela dagen och stup i ett. Hur många
hundra bilder som Thon~n och hans assistent Berglund tagit vet väl
ingen. Det är visst bara jag och Roland Svensson som inte har någon
kamera. Men Roland har ju sitt skissblock och han ligger sannerligen inte på latsidan. Han ritar med vänster hand och skriver med
höger och så tar han upp små intervjuer på band med prominenta
personer och andra med bägge händerna och sin stora personliga
charm.
Stämningen ombord är en smula upphetsad. Alla sinnen är stämda
för att ta emot alla nya intryck. Måltiderna präglas icke längre av
den sobra högtidlighet och elegans, som man vant sig vid. Den ene
rusar ned då och den andre då och får sig som hastigast en bit mat,
varefter han rusar ut på däck igen.
Vi närmar oss nu resans nordligaste punkt. Besticket förs ytterst
noggrant Ekolodet ritar kontinuerligt av bottenprofilen, terrestra
ortlinjer dras upp och kontrolleras med solhöjder och radiopejlingar. Navigeringsofficeren övervakar det hela med lugn och vederhäftighet. Varje man är besjälad av önskan att göra sitt jobb så skickligt och noggrant som möjligt. Han vet att andra människors säkerhet och liv kan komma att hänga på hans insats denna gudabenådade dag.
Nordostlandet har dykt upp i norr och den lilla ön Moffen. Vi
ser också ett norskt sjömätningsfartyg, som syns vara på väg mot
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Grönland, följande kanten av den eviga isens rike. Vi har nått den
nordligaste punkten på vår resa och antecknar kl 1430 N 80°8'.
Detta betyder alltså att avståndet till nordpolen är nästan exakt
100 svenska mil. Annu har vi inte mött någon drivande is. Men nu
öppnar sig Hinlopen, dvs sundet mellan Västspetsbergen och Nordostlandet för oss och vi möts av en hård sydostlig och bitande kall
vind. Vi girar ned i sundet, och blåsten tjuter i riggen. Sjön är krabb
och vattnet piskas till vitt skum. Och nu kommer de drivande isflaken. Somliga är rätt höga och består av grönblå kärnis. Det gäller
att gira undan i tid, ty de är hårda som sten. Och se där, en val
igen. Han är helt nära oss och vi ser tydligt hans gråbruna rygg,
när han flyr från vårt grannskap.
Inloppet till Murchisonfjorden öppnar sig om babord. Alvsnabben
girar upp och går in, följande de kursanvisningar, som lämnats oss
av docenten Liljequist. I kikaren kan man se det svensk-finsk-schweiziska lägret. Fartygschefen minskar farten. Här är ett område, som
docenten betecknar som osäkert. När det passerats och gott vatten
492

förestår igen ökar vi farten på nytt. Landskapet omkring oss har
en lejongul färgton, avbrutet av en och annan snöbelagd bergssida.
Det verkar från vår utsiktsplats fullständigt sterilt. Vi kan konstatera att lägermedlemmarna tydligen inte legat på latsidan, sedan de
kom fram. Tre hus är redan uppförda. Svenska flaggan blåser från
en flaggstång och dagen och Alvsnabben till ära är även några signaldukar hissade.
Vi stoppar maskin och glider framåt genom det gröna, klara vattnet. Några raketer sänds i väg, namnsignalen hissas och svensk lösen skjuts med två skott.
Fartygschefen tar in Alvsnabben så nära stranden som kan anses
tillrådligt. Så går ankaret i botten och gösen hissas på sin gösstake
längst förut. Alvsnabben har nått sin destination.
Vårt uppdrag är emellertid ingalunda slutfört. All den lastade materielen skall i land och det är med nu rådande vind ett synnerligen
vanskligt företag. Vinden kommer från sydost och det är den avgjort sämsta riktning den kan ha ur vår synpunkt. Den hinner riva
upp en krabb och ilsken sjö, som ligger rakt in på landstigningsstranden. Professor Lugeon studerar tillsammans med fartygschefen
väderlekskartorna och hans tidigare optimism beträffande väderleken har förbytts i pessimism. Han kan inte förutse någon nämnvärd förändring till det bättre.
Under tiden sjösätts båtar och landstigningsmaterieL Den senare
bogseras bort i en lugn vik och byggs ihop till flottar.
Vi får besök från land redan innan vi •s jälva hunnit dit. Liljequist,
läkaren Aro, kocken Tollen, som kan litet av varje, och Engström,
som också är något av en mångfrestare (han är bland annat dykare),
kommer ombord och välkomnas hjärtligt. Vi bjuder på middag, ty
det är tid för sådan. Massor av praktiska detaljer diskuteras och det
blir rätt sent, innan gästerna återvänder i land.
Under tiden har våra gossar icke legat på latsidan. I den lilla
viken i lä för den hårda vinden kan vi se färdigbyggda landstigningsfärjor. Nu gäller det bara att få vinden att mojna.
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Det är söndag i dag, men det vilar sannerligen ingen stilla söndagsfrid över Alvsnabben. Alla är bekymrade över blåsten, som
inte vill avta. Vi måste få materielen oskadd i land. Vi måste bygga
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upp några ordentliga bryggor i land och materiel härför blir därför det första som skall i land. Den materielen är ju dessbättre inte
heller så ömtålig. Kranar och vinschar sätts igång och däcket röjs
rent från landstigningsmateriel och virke. Att detta arbete kräver
gott sjömanskap, visas kanske bäst därav, att en landstigningsfärja
kapsejsade i den krabba sjön när den skulle föras över från babordssidan till styrbordssidan. Några man kom i vattnet och en utombordsmotor gick till botten. Den grodmansutbildade löjtnanten tihrvall drog på sig sin utrustning och dök ned i det iskalla vattnet
för att söka bärga motorn men måste ge upp sedan han konstaterat
att tången växte som en fem sex meter hög urskog på bottnen.
Roland, Thoren och jag gick i land och studerade naturen var
för sig. Själv gladdes jag mest åt de rörande försök att trivas och
smycka denna karga och ogästvänliga natur som olika arter av Saxifraga visade. Likaså kunde jag identifiera en liten vallmoart, 5 6 cm
hög och med gula, vita eller grönvita blommor. Saxifragaarterna hade purpurröda, gula eller vita blommor. Färgerna var genomgående
klara, lysande och starka. Bergarterna var intressanta att studera
och man kunde blott beklaga att man inte var mera kunnig på detta område. Trots att hela landskapet på avstånd visade en sterilt
lejongul färgton, finner man, när man går till detaljerna, en synnerligen rik och varierande färgskala, svarta, röda, gula, vita och
gröna stenar, skiffrar, kalksten, lagrade och vulkaniska bergarter i
en enda röra. Vittrande och sönderfallande, påverkade av glaciärer
och frost. Och mitt i detta denna sparsamma men underbart vackra
flora med örter, mossor och lavar. Jag har sett spillning av renar
och räv. Vad de kan leva av är mig en gåta. Att renarna kan livnära sig enbart av dessa fattiga grässtrån och lavar förefaller egendomligt. Kanske äter de också på stranden uppkastad brasstång och
alger. Räven hoppas jag får sig ett skrovmål på de aggressiva skriktärnor som jag hade allmöda att freda mig mot.
Mitt i lägret ligger en ejderhona på ägg. Hon låter sig inte störas
i sin viktiga sysselsättning. För säkerhets skull har ett område omkring henne fridlysts. Det är inte stort, kanske 2 m 2 , men det är
markerat med några kantställda stenar. Hon iakttar med uppmärksamhet alla som passerar förbi henne, och de kan räknas i 100-tal
dessa dagar, men hon låter sig inte bekomma.
Professor Lugeon och doktor Sandström tillbringar dagen i land
men äter och bor ännu ombord. Bägge är synnerligen nöjda med
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Lägret i Kinnvika. I förgrunden ejderhona på sina ägg.
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valet av plats för expeditionen och med de anstalter som vidtagits.
Sandströms hus för mätning av den kosmiska strålningen är redan
uppfört och kallas för templet. Det verkar synnerligen stabilt med
sina tjocka väggar och sin stora järnställning, kallad altaret, i mitten. Det vill till att det är stabilt, ty det skall belastas med massor
av tjocka blyplattor till flera hundra kilos vikt. Intendenten Ohlsson gav till ett glädjetjut, när han såg att huset redan var uppfört
och att skylten "Vetlandahus" syntes på långt håll såsom en synlig
reklam för småländsk träindustri. Eljest var han mest angelägen
om att byggmästaren Gustavsson skulle få det snus han så ivrigt
åtrådde. Gustavsson tyck's arbeta bäst med snus och brännvin son,
bränsle.
Sandström försökte att älskvärt och populärt undervisa mig om
vad kosmisk strålning är och vad man kan ha för nytta av den. Jag
fattade väl det mesta av hans redogörelse, ty han är fascinerande
när han på sitt blyga, anspråkslösa och älskvärda sätt någon gång
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ut över oss lekmän. Men att i en loggbok
söka återge något av vad han sa, det mäktar jag förvisso icke. Det
lär dock finnas populära framställningar av vetenskapligt värde
för den intresserade lekmannen att studera.
Vi luras av midnattssolen att vara pigga och vakna på kvällarna,
men blir i gengäld allt sömningare på morgnarna.
Besättningen jobbar hårt och bra. Nu existerar ingen 8-timmarsdag. Först vid midnatt får de sista törna in.
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Vinden har mojnat och sjön är mera måttlig. I dag gäller det att
passa på. Så mycken materiel som möjligt måste i land.
Löjtnant Hedström och hans kustartilleriflaggkadetter får nu visa
vad de kan i fråga om fältarbeten. De har förfärdigat stenkistor,
som skjutits ut i sjön för att bilda bryggor. Snart är de väl färdiga
att ta emot de första färjorna med materiel.
Kapten Nordling har satt en snurra på lilla jollen och far omkring med en liten thailändsk aspirant som gast och dirigerar folk,
materiel och flytetyg.
På eftermiddagen blev det nästan vindstilla och solen sken från
·en nästan molnfri himmel. Det känns riktigt varmt och skönt. Nu
gäller det att få i land den tunga och svårhanterliga materielen, ty
man kan ju inte veta hur länge detta gynnsamma väder kan stå sig.
Väderleksprognosen ser emellertid bra ut och professor Lugeon förespår mycket lätta vindar eller vindstilla.
Lossningsarbetet måste studeras ä ven i land. En vessla har redan
satts i land och med dess hjälp kan vi få i land det första dieselgeneratoraggregatet. Docenten Liljequist gnuggar händerna av förtjusning. Snart är alla tre bryggorna klara och färjorna kan gå i skytteltrafik mellan Alvsnabben och land. Det hela går som smort nu. 85
ton av lasten är redan i land. Däcken på Alvsnabben är nästan rena
från materiel. Alla ser med optimism på läget. En liten promenad
över de närmaste kullarna ger en skön motion. Där finns ett par
gölar av smältvatten och i den ena ligger en lom. Här uppifrån har
man en vacker utsikt över snöhöjda toppar och blått vatten. Där
kommer en labb och slår efter tärnor och mås. Eljest råder här en
stillhet som är obeskrivlig. Man kan höra ett svagt drillande ljud.
Det måste var en snäppa alldeles i närheten. Bäst att stanna och
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Motortransporter mellan A lvsnabben och stranden skedde med färjor , byggda
av armens överskeppningsbåtar.

slå sig ner och se sig omkring efter ljudet. Och där kommer hon,
gråspräcklig, springande med några snabba steg på sina långa ben,
så trycker hon ett slag, slår en drill och springer ett litet stycke igen.
Hon närmar sig i bågar. Det gäller att vara stilla. Nu stannar hon
blott några meter ifrån mig, drillar ett litet slag, trycker sig ner
emot marken och blir nästan osynlig bland stenarna. Så lyfter hon
och visar några vita fält i den spräckliga fjäderskruden och slår
sedan ned i kanten av den närmaste gölen.
Det hörs några skott från nordväst. Några kamrater är ute för
att skjuta säl.
Vid återkomsten till lägret bjuder Aro på äkta finsk bastu. Vem
kan motstå det. FC, sekonden, kapten Jardal och jag hämtar badkappa och handduk ombord och så i land till den väntande bastun.
Där är hett. Det finns ingen termometer, så man vet inte vad man
ger sig in i. Väggarna är vackert svedda med blåslampa. Det är
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kar dem lycka och framgång i deras vetenskapliga arbete till mänsklighetens fromma. Docenten Liljequist svarar. Han börjar på svenska, men övergår omedelbart till engelska av hänsyn till Lugeon och
Blake. Han uttalade många hjärtliga ord av tacksamhet till Alvsnabben, dess chefer, befäl och besättning, som lämnat expeditionen
en så ytterst värdefull hjälp. Han tackar också varmt för den gästfrihet och vänlighet som visats expeditionens medlemmar från
Alvsnabbens sida.
Så är det professorns tur. Hans ord kommer från hjärtat, när han
tackar för den gästfrihet, vänlighet och hjälp, som visats honom
själv, Sandström och de övriga expeditionsmedlemm arna under färden hitupp från Uddevalla. Slutligen tar den charmfulle Roland ordet - likaså på engelska - och framför ett tack från oss passagerare för alla oförglömliga stunder vi fått njuta av tillsammans
tack vare professorn och doktor Sandström, som var och en med
sin blygsamhet och försynthet stillsamt och elegant skänkt oss av
sitt kunnande och sålunda berikat vår samvaro ombord.
Så förgick kvällen under muntert samspråk, blott alltför snabbt.
Heikkila talade om sina hundar och deras egenskaper och karaktärsdrag. Det gav nästan en vision av Jack London. Vid midnatt bröt
sällskapet upp. Fjorden låg blick stilla och solen strålade från norr .
Icke ett moln syntes på himlen. Västspetsbergens fjäll gnistrade av
snö, is och sol. Några sälar lekte kring fartyget. Det var varmt,
skönt och vidunderligt vackert.

bra, ty man undviker på det sättet att få kåda på sig. Torkat björkris finns i en spann med vatten. Det doftar ljuvligt. Och vi klatschar på varandra med de våta ruskorna. Det svider skönt i skinnet.
Tyvärr är det litet för långt att gå ned till havet för ett dopp. I
stället har man stora baljor med friskt, klart källvatten att ösa
över sig. Det är uppfriskande med bastun efter promenaden. Sålunda stärkta till kropp och själ beger vi oss ombord och bereder oss
att ta emot våra gäster till middagen. Åtta expeditionsmedlemm ar
är bjudna till middag kl 1930, fördelade på kajutan, gunrummet
och underofficersmässen.
De kommer med motorbåten och vi har satt ut babords fallrep
gästerna till ära. Eljest har vi äntrat upp och ned på en lejdare för
att inte hindra lossningsarbetet vid fartygssidorna. Gästerna är iförda islandströjor och gott humör.
I kajutan hälsar eskaderchefen sma gäster på engelska och öns-
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Solen strålar alltjämt från en molnfri himmel. Fjorden ligger
lugn under en svag nordvästlig bris. Besättningen jobbar på alla håll.
Hissarna går upp och ned mellan minrummen och däck, kranar och
vinschar gnisslar och färjorna går i skytteltrafik mellan fartyget och
land. Virke, betongplankor, oljefat, stora lådor, små lådor prickas
av och förs i land. Allt går som smort nu. Knappast ett kommandoord behövs. Tyst och effektivt men utan hets går arbetet. Ingen
tycks vara trött, trots att arbetsdagen är mellan 7 på morgonen och
midnatt. Det gäller att utnyttja tiden och de mycket gynnsamma väderleksförhållanden a.
Unge Christoffer Hermelin är säkert förankrad som styrare i den
lilla motorbåten. Han gör sig så liten och osynlig som möjligt för
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att inte pappa eskaderchefen skall hugga honom till engelsk lektion
eller annan mindre behaglig sysselsättning.
Fartygschefens son Thomas, som är stor och stark, har nog ett
betydligt hådare jobb. Pappa ser till att han gör nytta för siag. Men
han har också blivit medlem av ett arbetargäng och det far man
inte svika. Bra karl för att vara blott 14 år!
Den unge amerikanske studenten Weston Blake har lovat föra
oss på en liten excursion upp på den eviga isen. Vi startar kl 1300
med expeditionens finskbyggda lätta iseka, försedd med utombordsmotor och för med oss en lätt packning. Vi är fartygschefen kommendörkapten Lundvall, sekonden kommendörkapten Bernström,
Ragnar Thoren och jag själv. Bernström har också en kulsprutepistol,
för den händelse vi skulle stöta på någon kringströvande isbjörn,
som skulle gå aggressivt tillväga. Vid rodret sitter trygge finske
geologen Anders Häggblom. Iväg bär det. Två timmars sjötur längst
in i den sydligaste fjordarmen av Murchison bay. Vädret är stilla,
solen strålar från en molnfri himmel, bergen omkring oss skimrar i
vidunderliga färger grått, lejongult, svart, rött, grönt och på topparna gnistrande vitt. Ute på udden nedanför Kinnberget sitter Roland Svensson och målar. Han reser sig och viftar med hela portföljen och vi besvarar hans hälsning. Vi girar runt udden och Billingens mjuka silhuett träder fram, glänsande i solen. En del .ser ut
som ett nyharvat fält om våren innan sädesgroddarna kommlt upp
och färgat det grönt. Men vi vet att det är blott söndervittrad sten
och åter sten. Längre in ligger Floraberget, vars ena sida skimrar i
grönt. Och här är det verkligen växtlighet, som åstadkommer färgen. Mossor, lavar och prunkande blommor. När man frågar Häggblom eller Blake vad det är för bergart, får man ständigt samma
svar: dolomit! Grå dolomit, svart, gul, röd, grön dolomit. Man är
frestad travestera på den gamla historien om talgoxen och fråga
med den lille grabben: "Får dolomit ha vilken färg som helst?".
Måsar, tärrior och stormfåglar flyger omkring oss, en och annan
ejder sträcker pilsnabbt förbi och på vattnet gungar grisslor och
alkekungar. Vattnet är kristallklart och ljusgrönt. Vi girar in under
det imponerande Celsiusberget och närmar oss den plats, där vi
skall lämna vår båt och fortsätta till fots. För ut får vi syn på en
ståtlig koloss, som majestätiskt simmar fram med högburet huvud
så att vattnet forsar om halsen på honom. I kikaren ser man också
hans imponerande mustasch. Vi styr mot honom med högsta fart och
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Ragnar gör sig beredd med kameran. ~en innan :i når fran:. re:er
hans sig upp ur vattnet och i elegant bage, som v1sar hans vald1ga
kropp, dyker valrossen ner i vattnet och försvinner ur vår åsyn.
Anders, som befarit detta vatten flera gånger tidigare, har ofta sett
valmss här. Förmodligen är det väl densamma. Vi spanar över
vattenytan i hopp om att få se honom igen, men förgäves. Vi lyckas
icke upptäcka honom.
Så kommer vi fram till vår landstigningsplats, som är i nedre delen av en jökelälv. Här är grunt och rätt kraftig ström. På stranden
finner vi två små gula tält resta. Vi lämnar det mesta av utrustningen ombord i båten Anders varnar oss för att ta med för mycket, ty terrängen är besvärlig att gå i. Ragnar måste ju ha med ~et
mesta av sin kamerautrustning. För att lätta hans börda, stoppar pg
anorackens fickor fulla med film och kasetter och hänger Hasselbladskameran om halsen. Klockan är halv fyra på eftermiddagen
och vi startar vår vandring. Anders följer oss till andra sidan jökelälven, som vi passerar på en bro av is och snö. Sedan återvänder
han till lägret. Vi går på kanten av ett berg, som är skiffrat i rödbrunt och grått, kommer in i en trång klyfta fylld av is och röd
sten från berget. Under detta flyter en jökelälv. Vi ser den, när
den kommer ut och bör se den också där den flyter ned och försvinner i marken. Det är relativt mörkt och svalt i den trånga dalgången, men när vi kommer ut ur den öppnar sig en svag sluttning
ned mot en sjö, vars motsatta strand är hög och tvärbrant och klädd
med en många meter tjock snövall, som gnistrar i solskenet. På
sluttningen iakttar vi några små exemplar av den enda trädbildande växten på Nordostlandet, en art av polarvide med den imponerande höjden av några centimeter. Vi passerar till vänster om sjön
över en stor snöfläck uppför en ny sluttning och till vänster om oss
ser vi en djup dalgång med en nästan rund, delvis isbelagd, grönskimrande sjö. Tavlan är underbart vacker och Ragnar måste plocka
fram alla sina fotografiska grejor, mäta belysningen och i tur och
ordning fotografera i färg och svart-vitt. Under tiden tar Blake av
sig sin mes, plockar, fram en liten hacka, en plastpåse och en papperspåse. I den stenbundna marken lyckas han finna en fläck med
helt söndervittrat berg. Han krafsar fram en näve av detta grus,
som han stoppar i plastpåsen. På papperspåsen antecknar han noga
fyndplatsen och andra uppgifter, varefter plastpåsen får åka ned i
papperspåsen, som i sin tur placeras ordentligt i mesen. Så är vi fär501

diga att fortsätta. Lundvall och Bernström har under tiden hunnit
ett stycke i förväg. Vi följer bergssidan och när vi hunnit om hörnet, ser vi att de stannat och spanar efter oss. Terrängen består här
av större stenar, som flyttar sig och vickar, när man kliver på dem
och gör marschen tröttsam. Det bär åter utför och plötsligt ser vi
en mager figur komma emot oss nere i sluttningen. Det visar sig
vara en av de finska glaciologerna. Han bär bössa på axeln och mes
på ryggen. Han ler med hela ansiktet, som är prytt med en flera
dagar gammal skäggstubb. Mötet blir hjärtligt. Han berättar hur
han haft det därborta på inlandsisen, att han hört Alvsnabbens välkomsttjut men icke lyckats få syn på henne, trots att han klättrat
upp så långt han kunnat komma på topparna. Några isbjörnar hade
han inte träffat på. Däremot hade en polarräv varit framme och
snattat i hans matförråd. Han hade mätt temperaturen både i isen
och i sjöarna på olika djup. Han undrade hur det stod till med Stellan Hermelin och Karl Sjödahl, som han väl kände, ty han sysslade
bl a med isbrytning hemma i Finland. Så skildes vi åt. Vi passerade
en ny dalgång, där Ragnar Thon~n till sin stora förtjusning upptäckte det polygonmönster, som bildas av grövre stenar i den mera söndervittrade materian, när isen smälter av. Det blir alltså ny fotografering. Och så bär det uppför igen över besvärlig blockterräng
.utan tillstymmelse till vegetation. Det är ett torrt, hårt, ödsligt och
beklämmande månlandskap omkring oss. Men när vi nått krönet
på den framförvarande höjden ser vi djupt ned en isklädd canon
och dras omedelbart dit ned, ehuru det är en omväg till vårt mål.
Men det är en omväg, som det vore brottsligt att inte göra. En jökelälv från inlandsisen har grävt sig djupt ned i den röda klippan.
När vi når fram till kanten ser vi c:a 15 meter under oss en grönskimrande fors störta fram över röda klippspetsar mellan lodräta
bergssidor, klädda med blånande, gnistrande is. Det är en syn av
överväldigande mäktighet och betagande skönhet. Det blir en ny
paus i marschen. Ny fotografering givetvis. Ragnar väljer motiv och
mäter belysning. Hela fotoutrustningen plockas fram. Klippkanten
är hal och slipprig, söndervittrad och osäker. Stora stenblock lossnar och rör på sig, när man kliver på dem. Vad som döljer sig under
snön vet man inte. Emellanåt sjunker man ner till knäna. Det gäller
att vara försiktig. Blake plockar fram sin hacka och sina påsar och
tar ett nytt prov. Ragnar är nöjd med sitt motiv. Han överlämnar
alla kameror till mig och sätter sig i tänkarpase på klippavsatsen,
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där han nu fotograferas med jökelälven som bakgrund och inlandsisen i fonden. Färden går vidare. Uppför berget igen och ned på
andra sidan. Ragnar ser en mygga. Och det gör vi med. En insekt i
alla fall. Faunan är ju rätt sparsam. Och glädjen att finna en skalbagge förunnas inte Ragnar Thoren. De för förvaring av _dessa åtråvärda insekter medförda provrören har fått göra färden ttll Nordostlandet förgäves. Men vi finner någonting annat, en liten gul ranunkel, underbart klar i färgen och 3 4 cm hög. Vi passerar över
ett litet biflöde till jökelälven och över en mera lättgången slätt med
otaliga polygoner och når fram till foten av inlandsisen på dess m?tsatta sida. Här finner vi finländarens lägerplats med ett ordentltgt
hopvikt tält, kokkärl, två par fina fjällskidor med stavar och några ishackor. Vi lägger ned den medförda utrustningen, tar på oss en
tröja till, lånar ishackarna och beger oss uppför. Först kommer ett
fält med relativt mjuk snö, en underbar slalomterräng, men sedan
vidtar isen och det är gott att stöda sig på den ispiksförsedda hackan. Inlandsisen är genomskuren av små jökelbäckar ett par decimeter breda och ungefär lika djupa. De slingrar sig ned i mjuka
sinusformade serpentiner och försvinner under snötäcket för att
dyka upp igen vid dess fot. Vattnet är klart och rent och forsar
fram med god fart. Blake halar fram en liten plastmugg och bjuder
oss att dricka. Det är kallt och gott. Vi fortsätter uppåt ett stycke
till och sedan blir det fotografering igen. Det blåser en kall vind
utför berget och isen. Vi kände den redan på fältet nedanför inlandsisen. Enligt professor Lugeon, som även varit en framstående glaciolog och bl a vistats på toppen av Mont Blanc i åtta dagar, orsakas
vinden av luftens kraftiga avkylning över isen. Den blir då tyngre
och rinner nedför berget. Fenomenet kallas Föhneffekt.
Så startar vi nedfärden, som går rätt snabbt. Långa sträckor kan
vi åka kana på våra skosulor. När man kom fram till snön, önskade man sig ett par skidor. Det hade gått fint och smärtfritt att
ta sig nedför det jämna och hinderfria snöfältet.
Vid återkomsten till lägerplatsen åt vi våra medförda smörgåsar
och sedan började vi promenaden hem. Klockan hade hunnit bli
2000 men man förlorar sinnet för tiden när solen alltjämt står högt
på himlen. Klockan 2300 var vi åter vid stranden, som vanligt lastade med diverse stenar. Här bjöd Anders Hägglund på kaffe och
själva bidrog vi med öl och smörgåsar. Anders hade dessutom bakat
en kaka, som smakade härligt. Det började dra rätt kallt och vi var

a
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land pågick under tiden med stor inte~sitet. Kv~rtersmän, timmermän, elektriker från fartyget deltog 1 arbetet, Ja t o m eskaderchefen själv kunde man se bärande s~ora ~.u~block och resa_nde..takstolar. Klockan 1942 lämnade den s1sta faqan med matenel Alvsnabben. Uppgiften var löst. Alla var tacksamma o~h glada. Fartygschefen triumferade över de olycks~.orpa.~ som ~avdat, att han
beräknat tiden för lossningsarbetet alltfor snavt. Tvartom hade han
nu nästan ett dygn till godo. Visserligen återstod rengöringsarbete~
ombord och diverse återställningsarbeten , färjorna och bryggorna l
land skulle brytas, materielen på stranden ordnas och vår egen medförda landstigningsmaterie l tas ombord och stuvas, men allt detta
tedde sig som oväsentliga bagateller i jämförelse med vad som redan
uträttats.
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H. M. S. Alvsnabben till ankars i Kinnvika juli 1957.

tacksamma få komma i lä i ett av de små tälten, där måltiden begicks under glatt och livligt samspråk.
Vid midnatt lastade vi vår båt, tog avsked av finländaren, drog
på oss skinnrockar utanpå kavajerna och startade den sista etappen
av hemfärden. Solen sken alltjämt men en rätt hård och kall vind
blåste. Båten visade sig vara en god sjöbåt, som väl vakade i sjön.
Kl 0200 var vi åter ombord utan vidare äventyr. Blågröna isstycken
seglade i den hårda vinden majestätiskt ned mot Kinnvika, där
Alvsnabben badade i solskenet.

31/7
Dagen blev regntung och mulen och visade ett helt annat ansikte
än dagen innan. Lossningsarbetet fortgick med oförminskad intensitet, såväl ombord som i land. Oljefat, instrumentlådor och byggnadsblock i långa banor radades upp på stranden. Husbyggandet i
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A v skedets dag randades, en smula vemodigt. Professor Lugeon
och doktor Sandström flyttade i land. Vi kommer att sakna dem
ombord. Med sin försynta vänlighet, sitt gedigna kunnande, sin ö~
mjukhet inför de vetenskapliga uppgifterna, sin blygsamhet oc~. s1.n
tacksamhet har de båda varit en ständig källa till trevnad och gladJe
i kajutan.
....
Besättningen njuter i så stor utsträckning s.om detta ~r mOJ.hgt a~
en smula vila efter det hårda arbetet. Murchison bay bjuder mte pa
några bullrande nöjen i land. Men för den som vill ~juta av en vild,
orörd och ödslig natur står resurserna öppna. I kikaren kan man
också se enstaka svarta figurer eller små grupper om två, tre eller
fyra ströva omkring på stränderna och i ?ergen, studerande den
säregna naturen, plockande en eller annan mtressant sten, ett r~n
horn eller ett valben att föra hem som ett minne från denna ovanhga
expedition. Några lånar av Heikkila en hund att motionera. Och
detta mottas med tacksamhet både av hundskötare och hund. Dessa
hundar av grönlandsras men uppfostrade i Sverige är rätt intressanta. De vet inte till sig av vänlighet mot människan men kan
vara som furier av ilska mot varandra, granna att se på i sina tjocka vita eller svarta pälsar, kraftiga i byggnaden, vaksamma och
uppmärksamma på allt som sker omkring dem.
. .
Kl 1300 får vi ta emot avskedsbesök av exped1t10nens medlemmar. Vid divisioner för alle man lämnar docenten Liljequist en kort
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have on this day, July 27th 1957, passed within the 80th northern
parallel. By so doing H M S Alvsnabben and her ship's company
have become members of the True Arctic Brotherhood, which is
herewith certified.
Kinnvika, Murchison Bay.
Lat 80 °03' N Long 18°13'E
Gösta H Liljequist
The above statements are herewith confirmed.
Carl-Axel Bäckstedt, U. Ilmari Helimäki,
I. Carl-Erik Heikkilä, Sven Erik Molander,
Karl Erik Wärme, Erik Dyring, H. Engström,
A. Junod, J. H. Brunner, Erkki Gröndahl,
Matti J. T. Aro, Edgar Tollin.

Gösta Liljeqvist överlämnar Diplom till FC, Bengt Lundvall, som bevis för att
H. M. S. Alvsnabben och hennes besättning upptagits i det sanna arktiska
Broderskapet. Bengt Lundvall kvitterar med Alvsnabbens vapensköld. "Handräckningsman" är Bror Stefenson åskådare och vittnen: Sven Hermelin, Henrik
Lange och Professor Lugeon.

historik om den geofysiska forskningen och flottans traditioner i
detta sammanhang samt en orientering om den nu startade expeditionens syften och uppgifter. Han slutade med att framföra ett
varmt tack till den svenska marinen, utan vars medverkan han icke
sett någon utväg att genomföra expeditionen i den omfattning den
nu fått. Slutligen överlämnar han till fartygschefen ett av Roland
Svensson förfärdigat certifikat av följande lydelse:

CERTIFICATE
H M S Alvsnabben, Royal Swedish Navy, flying the broad pennent of the commanding officer 2. training squadron, commondare
baron Sven Hermelin and commanded by captain Bengt Lundvall
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Den korta samlingsstunden ombord i den lugna viken högt uppe
i Arctic blev en anslående högtidlighet. TV och andra kameror ombord förevigade det hela. Fartygschefen tackade för certifikatet, uttryckte sin och besättningens glädje över att fått vara till någon
nytta för expeditionen och önskade expeditionen lycka och framgång i det vetenskapliga arbetet.
Härefter följde ett allmänt farvältagande och slutligen lämnade
expeditionens medlemmar fartyget.
Den l. augusti är även Schweiz' nationaldag, vilken firades med
liten flaggning och salut med 21 _skott för Schweiziska nationen kl
1200 på dagen. För en gammal artillerist var det ett nöje att konstatera att salutens 21 skott avfyrades på rätt sekund. I land ekade
kanonskotten länge mellan bergssidorna.
Flagghissningsceremonien på morgonen kl 0800 blev även en vacker ceremoni. Svenska och schweiziska flaggorna hissades samtidigt
bredvid varandra på stortoppen. Med rättning på Alvsnabben gick
samtidigt den finska, schweiziska och svenska flaggan i topp på tre
flaggstänger i land med den schweiziska i mitten. Hur många gånger
tidigare har den schweiziska flaggan blåst från toppen på ett svenskt
örlogsfartyg? Fråga till hugade kalenderbitare!
Vid den sista middagen ombord då professorn och Sandström och
Liljequist var närvarande utbragte eskaderchefen en skål i champagne för Schweiz' president.
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Gästerna bröt upp tidigt. Den sista båten förde dem i land och
Alvsnabben gjordes klar för lättning. På utsatt tid kl 2200 var
Alvsnabben lätt och stävade ut ur Kinnvika, hälsad av ett flammande bål och raketer från land, vilka besvarades med tre långa
signaler och svensk lösen med två lysraketer. Lysraketernas krevader låg på rätt höjd och bränntiden var ävenledes den rätta (artilleristens konstaterande). I Hinlopen flöt mycken drivis och vår
gamle vän valen hälsade oss med några blåsningar.

2/8
Diset låg tätt över bergen när Alvsnabben rundade Kap Mitra,
men när vi kom in i Kings Bay lättade det hastigt och den vackra
silhuetten med den sylvassa toppen framträdde plötsligt skarpt mot
den ljusa bakgrunden. Fartygschefen beslöt då att göra en gir upp
till 14 juli-glaciären för att besättningen skulle få se en sådan på
något närmare håll. Med hjälp av kikare kunde vi bedöma glaciärens höjd i den blågröna brottytan till 20 24 meter och den totala
höjden vid glaciärens rundning till ytterligare omkring 10 meter.
En kylig vind svepte ned från glaciären. Vi kunde tydligt förnimma den när vi passerade på 1200 meters avstånd. Inne i viken i norr
·kunde vi se Liljehööksglaciären, som tornade upp sig till en väldig
höjd. Stora mängder drivis flöt omkring därinne.
Ankomsten till det lilla gruvsamhället Ny-Ålesund skedde vid
middagstiden. Fartygschefen begav sig i land och vi andra avvaktade hans återkomst ombord. Vädret var ljumt och mulet, men i fonden kunde vi se den mäktiga glaciären Kongsvejen och straxt till
vänster om den de solbelysta topparna Svea, Dana och Nora av berget Tre Kronor.
Ny-Ålesund, som är världens nordligaste samhälle, ägde naturligtvis det nordligaste av det mesta: poststation, järnväg, luftskeppsmast, ladugård m m, m m. För l O nkr kunde man tillhandla sig ett
diplom, som visade att man besökt detta märkliga samhälle. Behållningen av denna försäljning gick till välgörande ändamål så man
kunde ju inte gärna uraktlåta att skaffa sig ett dylikt. Antalet invånare var 250, kvinnor (25 st) och barn inberäknade.
Kolbrytningen äger rum i treskift och fyller en kolbåt var 10.
dag under seglationsperioden. Lönen anses god, skatten är låg, 4,5 O/o
oberoende av lönens storlek. Tobak och spirituosa är skattefria,
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Ny-Alesund med världens nordligaste järnväg.
l bakgrunden H. M. S. Alvsnabben.

men sprit och öl ransonerade till två halvlitrar per månad respektive två öl om dagen till varje arbetare.
De speciellt för det geofysiska året av norska postverket utgivna
frimärkena hade en strykande åtgång. Fartygschefen hade förutsett
detta och vid sitt besök tillhandlade han sig hela lagret av dylika.
Detta delades sedan upp rättvist bland besättningen så att var och
en fick märken av olika valörer, sammanlagt 9 per man. På poststationen blev det rusning och den stackars postmästaren fick några
hektiska timmar, då han skulle hinna expediera alla brev, innan kolbåten avgick på kvällen, medförande posten.
Besättningen tillhölls att inte länsa butikerna på sådant som befolkningen behövde, men trots detta var kommersen synnerligen
livlig.
Ny-Ålesund föreföll vara ett välordnat litet samhälle. Människorna syntes trevliga och voro vänliga. Fjorden hade de senaste
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vintrarna varit isfri, men någon sjöfart förekommer trots detta inte
på vintrarna, enär risken för nedisning av fartygen till sjöss gör
assuranskostnaderna så höga att sjöfarten icke är lönsam. Fullständig isolering är följden under vintern. Ingen post, inga tidningar,
relativt svåra radiomottagningsförhållanden a gör att Ny Alesund
lever sitt eget liv under vintern. Fjärran från världens ondska bekymmer och har både läkare tandläkare, sjuksköterska, skola och
biograf samt ett rikt föreningsliv och bibliotek med 3.000 band, lyse
och bränsle gratis och till obegränsade kvantiteter, anser man sig
inte behöva mera. Tiden går fort, alla känner alla och lever som goda vänner och grannar. Hela samhället är som en enda stor familj.
Vad kan man önska sig mera? Fiske och jakt, skidfärder och slädfärder med hund ger innehåll och spänning åt fritiden utomhus, goda böcker och ett rikhaltigt grammofonarkiv löser fritidsproblemen,
när stormen ryter och snön yr kring stugknutarna och omöjliggör
vistelse i det fria.
I mars gör postflyget en tur på låg höjd över Ny-Ålesund och
kastar ned postsäckar över det lilla samhället. Då öppnas fönstret
mot omvärlden för säsongen, då kommer årets första brev och tidmngar.
Ombord hade vi middag för driftsbestyrern Grimsmo och driftsingenjören Gusowski med fruar. De visade sig vara vänliga och rara
människor, som mycket gladde sig åt Alvsnabbens besök men djupt
beklagade att de inte i förväg blivit underrättade därom av de norska myndigheterna. Gusowskis var polacker med många dystra erfarenheter från koncentrationsläger i både Ryssland och Tyskland.
Deras beskrivningar av sina upplevelser var ohyggliga. Fru Gusowski omtalade, att hon var fullständigt nedbruten, fysiskt och psykiskt, när hon kom till Norge 1946. Hon hade fullständigt förlorat
tron på livet och mänskligheten. Hon måste vistas en lång tid på
sinnessjukhus. Men sedan hade hon steg för steg återvunnit sin hälsa.
I Norge hade hon mött idel vänlighet, förståelse och medkänsla, öm
omvårdnad, hjälpsamhet och kärlek. En större entusiast för Norge
och norrmännen, en finare liten ambassadör för det norska folket
kan man svårligen uppleta. Hon hade återvunnit sin tro på livet och
människorna. Visserligen hade hon förlorat hela sin förmögenhet i
Polen, men hon hade återvunnit sig själv, återvunnit hälsa, krafter
och sitt sprudlande humör. Hon älskade Norge och norrmännen
och över allt annat Ny-Ålesund, där hon ville stanna för resten av
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livet i sitt hem i det hus, som en gång bebotts av Amundsen. Nästa
år skulle hon och hennes man, som varit erbjuden goda platser i
USA, Sydamerika, Sydafrika, Storbritannien och Australien men
valt att stanna i Norge, bli norska medborgare. De gladde sig åt
detta och åt den semesterresa de skulle företa till Polen nästföljande
sommar.
Efter middagen blev det en tur till land, där Grimsmo visade oss
några filmer i färg över livet i Ny-Ålesund under olika årstider. De
var vackra och intressanta.
Ny-Ålesund fick Alvsnabbens sköld och damerna Sjökrigsskolans
nål medan eskaderchefen fick ett vackert sälskinn.
Vid midnatt måste vi bryta upp och skyndsamt bege oss ombord.
Klockan 0100 lättade Alvsnabben ankar och styrde ut ur Kings Bay.
Kap Mitras mörka och karaktäristiska silhuett avtecknade sig vackert
mot den ljusa himlen och midnattssolen sken över de snöhöjda hopparna och gnistrande blåskimrande glaciärerna. Havet låg som en
spegel men till sjöss mötte oss dimbankar.

3/ 8
Med tacksamhet noterade vi att vädret varit oss synnerligen gunstigt under färden norröver då vi riktigt kunnat njuta av Prins Karls
Forland. Nu var det grått och disigt och intet att se under natten.
Inlöpandet i Isfjorden skedde tidigt på morgonen. Molnen hängde över fjälltopparna och förtog något av landskapets vilda skönhet. Horisontalsikten var relativt god och vi kunde tydligt se ryssarnas Barentsburg, som i kikaren tedde sig prydligt och välordnat med
sina terassformigt grupperade monumentala vita byggnader.
Utefter Isfjordens stränder syntes många små hyttor, som tjänar
till boplats under fritid, jakt och fiske. Somliga var rätt prydliga och
målade, andra verkade hopslagna av olika slags virke, samtliga var
låga och obetydliga.
Småningom girade vi in i Adventfjorden och närmade oss Hotellnäset, många gånger omtalat i Liv Balstads bok om Svalbard. En
tysk kolbåt lastade kol därute vid kajen. Duggregn började falla
och gav åt hela Longyearbyen ett grått och dystert intryck. Det
1050 meter höga Nordensköldsfjället var mörkt och hotande, liksom
de övriga bergen runt fjorden.
Longyearbyen har ungefär 1200 invånare. Det är säte för Syssel511

mannen, som sköter administrationen och den juridiska tillsynen
över Svalbard. Han har till sitt förfogande ett par biträden samt
ett inspektionsfartyg, NordsysseL Samhället är jämfört med NyÅlesund mycket utsträckt och breder ut sig med fem grupper av
byggnader på en sträcka av 3,5 km utefter dalgången. Kolet behärskar samhället. Kolstybb och kolstycken fann man överallt. Duggregnet gjorde de kaistybbsöverdragna vägarna sörjiga. Gummistövlar syntes vara den lämpligaste och förhärskande fotbeklädnaden
utomhus.
Icke heller hit hade något meddelande nått angående Alvsnabbens
besök. Sysselmannen befann sig sålunda på tjänsteresa med Nordsyssel vid Alvsnabbens inlöpande men anlände på eftermiddagen.
Visiter fullgjordes ombord och i land. Under lördagen var mottagning, dans och biografföreställning ordnad i land.
Butiken var relativt välförsedd med varor av olika slag. Tillgängliga souvenirer var dock i regel dyra, fula och tillverkade i
Norge eller annorstädes, dock icke i Svalbard. Själv köpte jag i
stället en präktig grå ylletröja.
Gruvingångar fanns i bergen på ömse sidor av dalen. De var belägna ett gott stycke upp på bergssidorna. Man nådde dem genom
utefter bergets sidor uppbyggda rälsbanor. Kolet ligger i ett c:a 60
.cm tjockt stråk, varför arbetet med brytningen merendels sker i liggande ställning. Från gruvmynningarna fraktas kolet i tippkorgar
med en jättelik linbana ända ut till Hotellnäset. Stora kolupplag
fanns därute. Driftsledningen vid det store Norske Kulkompani bekräftade att vissa avsättningssvårigheter förelåg vid vårt besök.
Människorna var snälla, vänliga och gästfria. En och annan a v
de våra hade inte kunnat slita sig loss från sitt värdfolk förrän vid
6-tiden på söndagsmorgonen.

4/8
Vädret var alltjämt en smula grått och ogynnsamt i Longyearbyen, men från Alvsnabbens arrkarplats kunde man tid efter annan
njuta anblicken av snö- och isklädda, höga, spetsiga bergtoppar i
en intensiv solbelysning. Det var praktiskt taget vindstilla och fartyget svajade sakta runt.
Med nyförvärvade vänner gjordes under söndagsförmiddagen olika excursioner upp i bergen på jakt efter souvenirer av mera lokal512

betonad karaktär. Fartygschefen återvände med två ryggsäckar lastade med c:a 40 kg sten, som han sedermera med varm hand fördelade till latare och mindre lyckosamma kamrater. Stenarna var insamlade under sakkunnig ledning och innehöll vackra fossila avtryck av den flora, som för c:a 2 miljoner år sedan gav åt Spetsbergen en närmare subtropisk terrängbeklädnad. Den nuvarande
består som bekant av ett 100-tal arter lågt växande gräs, örter, mossor och lavar, vilka i Longyearbyen är fridlysta. Växtligheten i våra dagar är sålunda, även om den är väsentligt frodigare och rikligare än på Nordostlandet, synnerligen fattig i jämförelse med vad
den varit före nedisningen.
U n der söndagseftermiddagen var mottagning anordnad ombord i
kajuta och gunrum, varvid representanter för underofficerare och
högbåtsmän jämväl medverkade som värdar. Denna mottagning
rönte stor uppskattning. 49 personer från land begagnade tillfället
att njuta av gästfriheten på ett svenskt örlogsfartyg. Damerna begåvades med vackra band med Alvsnabbens namn. Ciceronerna i
land fick ankaren med Alvsnabbens namn och slutligen utdelades
även sköldar med fartygets vapen. Alla var glada, vänliga och tacksamma. Alvsnabben önskades välkommen åter, då man hoppades
vara bättre underrättad och förberedd på besöket.
Kl 1800 lämnade gästerna fartyget. Att besöket ombord uppskattades visade sig ett par timmar senare, då direktören i det store
Norske Kulkompani återkom till fartyget för att som gåva till eskaderchefen överlämna dels sin egen bergsmansstav och dels en vacker balsamin, uppdriven i kruka i dessa nordliga trakter och ansedd
som en högt värderad klenod. Dagen slöt med en sen middag, då
de civila gästerna ombord, intendenten Ohlsson, redaktörerna Hedström Stockholms-Tidningen och Videhag TT samt fotograf Nordvall Radiotjänst var inviterade till kajutan.
Kl 2200 lättade Alvsnabben och stävade ut ur Isfjorden. Besöket
vid Svalbard var till ända och vi kunde bereda oss på några dagar
till sjöss.
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Vädret är lugnt men mulet. Då och då låter Alvsnabben höra ett
böl, vilket innebär att vi passerar genom någon dimbank. Kursen
är lagd så att vi skall passera inom synhåll från Björnön. En stilla
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dyning ger Ähnsnabben en mjuk sakta rörelse i sjön.
Om babord dyker ett stort antal fartyg upp på långt håll. Sannolikt är det en rysk fiskeflotta.
Redan kl 1730 äts middag i dag för att vi skall kunna ägna oss
fritt åt att beskåda Björnön, om sikten är gunstig. Middagen består
av dillkött och ostbricka och Roland bjuder på rödvin. Alla är nöjda att åter vara till sjöss efter väl förrättat värv.
Mellan 1845 och 1945 passerar vi Björnön, den sydligaste av de
öar, som räknas till Svalbardsgruppen. Vår uppmärksamhet dela>
mellan Björnön om babord och en rysk fiskeflotta med trålare, utsjöbogserare, tankfartyg och motorfartyg jämte diverse småbåtar
om styrbord. Sikten är inte helt fri mot Björnön. Tidvis ligger låga
moln över ön och avskär de högsta topparna på mitten, men vi får
ändock en god bild av öns ödslighet och vildhet. Dyningarna fräser
vita mot strandens klippor och stora fläckar av is och snö syns i
land.
De flesta går tidigt till kojs. Genom min ventil tittar kvällssolen
in medan jag läser en stund. Någon midnattssol blir det dock inte.
Den döljs av moln vid den nordliga horisonten.

·6/ 8
Solen strålar åter över ett blått hav utan land vid horisonten. De
flesta har sovit gott i natt, vaggade av en stilla dyning. Vinden
kommer från nordväst och river upp en smula sjö, som träffar Älvsnabben låringsvis. Men rörelserna är mjuka och behagliga. Än en
gång kan man konstatera vilken behaglig sjöbåt Älvsnabben är.
Temperaturen har stigit till 13 ° i luften. Det känns ljumt och
skönt. I solen på läsidan är det riktigt gassigt. Jag försöker få ett
radiosamtal med dem därhemma. Vi får in Göteborgs radio och hör
dem rätt väl, men därnere är störningarna alltför stora för att man
skall få någon glädje av ett samtal över rikstelefonnätet. Bäst att
vänta ett slag och se tiden an. Vi är ju blott på höjden av Nord
Kap ännu. På eftermiddagen väntar vi att få se Andöya på norska
kusten dyka upp förut.
Livet ombord har återtagit sin lugna rytm. Övningar och arbeten
pågår och kadetter och aspiranter har sina lektioner. Solen har varit
ett populärt objekt för observationer. sextanterna har varit i flitigt
bruk och nu räknas lägena ut. Radiokontakt har nåtts med eska514

derns övriga fartyg, men någon exakt rendez-vousplats har ännu ej
kunnat fastställas. Det är väl också en smula vanskligt ännu. Man
vet ju inte bestämt, hurudant vädret kan bli, även om vi just nu
befinner oss inom ett högtryck i Norska havet. Eller dikteras de andras benägenhet att resa svårigheter för sammanträffande av eskaderchefens häromdagen uttalade definition av begreppet disciplin:
den känsla av äckel och avsky som underlydande känner i förmans
närvaro?
Kl 1500 vidtar livbåtsövning med oövade besättningar. En frälsarkrans hivas överbord, där den strax ockuperas av en mås. Det
går långsamt och dåligt med den första bärgningen. Den ena broken kring livbåten kinkar och när båten äntligen kommer i sjön,
ror den ett gott stycke förbi frälsarkransen. Om det vore verklighet, gällde det för den nödställde både att vara väl simkunnig och
inte frusen av sig. Andra gången går det betydligt smartare och
snabbare. Det är en nyttig övning att lära sig hantera båtar i lång
atlantersjö likaväl som i den krabba Östersjön.
Kl 1700 nytt livbåtslarm. Norges nordkust i sikte.
Vid kaffet efter middagen infann sig en budbärare från gunrummet, vilken kallade kajutans kamrater till reception. Efter att ha
föga tillfredsställande besvarat till oss ställda frågor, dubbades vi
högtidligt till riddare av Älvsnabben och Kinnvika samt invigdes i
ordens barnsligheter. Därefter visade kapten Nordling vackra färgbilder från Älvsnabbens långresa 1956-57 till Västindien. Det angenäma samkvämet i gunrummet slöt med en s k smörgås. Efter en
kortare titt på Andöya var det tid att gå till kojs.

7/8
Under natten och de tidigare morgontimmarna passerade vi utefter Lofoten, vars höga och klippiga öar och skär gav en minst lika
imponerande anblick som Spetsbergen.
Förmiddagspasset uppvisade "klart skepp" med fingerad strid.
Prickar fälldes och ballonger släpptes upp och både flackbaneartilleri och luftvärn trädde i aktion. Diverse haverier fingerades och
skyddstjänsten trädde i funktion.
På eftermiddagen sken solen och under livbåtsövningarna kunde
man riktigt gassa sig i lä, trots våra nordliga läge vid polcirkeln.
Färden gick hela tiden i sikte av land och vi kunde njuta av Nor42
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ges höga och vilda natur med snöhöljda toppar och glaciärer som
fond långt i fjärran.
Stormfågeln har lämnat oss som följeslagare och efterträtts av
trutar och måsar. En stor labb gjorde oss också den äran under en
stund på förmiddagen. Han är en stark och skicklig flygare, elegant
i sina rörelser.

8/8
Solen strålar från en molnfri himmel. En svag bris från norr
hjälper oss på väg mot söder. Temperaturen har stigit till 20° i luften och 14 ° i vattnet. Det är en sådan dag till sjöss som man blott
sällan upplever. Ett par norska fångstbåtar passerar vi på nära håll.
De har harpunkanon förut och akterut och i mastkorgen står en
karl och vaggar fram och tillbaka i den loja dyningen. Den norska
kusten reser sig alltjämt hög om babord, men topparna har blivit
en aning mjukare och på stränderna närmast vattnet kan vi se det
ena lilla samhället efter det andra i kikaren. Roland skissar och antecknar. Han arbetar med båda händerna och man kan följaktligen
på avstånd se vad han sysslar med. När den vänstra handen för
pennan är det fråga om teckning och när den högra är i verksamhet, skriver han.
Vi har nått kontakt med minsveparna, som passerat förbi oss, hälsande sin eskaderchef. De upptäcktes först från kajutans matsalsventiler. Och det var ju inte så lyckligt för kadetter och aspiranter
på bryggan. Eskaderchefen lättade på säkerhetsventilen och lät höra
vad han ansåg om utpurrningen däruppe.
Under hela förmiddagspasset användes signalmaterielen flitigt vid
evolutionsövningar. signalflaggor hissades och halades, morselantärnorna smattrade i väg sina meddelanden och Landsort, Ramskär
.och Ulvön susade omkring Alvsnabben och intog prydliga formeringar. På grund av den gynnsamma vind vi haft är vi i god tid
nere vid Stattlandet och hinner göra manövrar på alla möjliga kurser. Det putsas och fejas ombord. Rosten har börjat titta fram här
och var. Nu målas och bättras sä att Alvsnabben skall bli en prydlig representant för sitt land under besöket i Bergen.
NO påstår att vi skall få dåligt väder. Det högtryck vi njutit av
i Norska havet håller på att utfyllas, barometern sjunker stadigt och
ett lågtryck är på väg från de brittiska öarna mot våra trakter. Vi
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har beslutat att gå tidigt till kojs i kväll för att vara uppe under
dagvakten och angöringen vid Holmengraa. Vi har hoppats att få
göra färden in till Bergen i sol och gott väder. Men kanske skall
Bergen visa sig som sitt rykte. Det berättas ju, att hästarna i Bergen
skyggar när de ser en karl utan paraply. I den mån det nu finns
några hästar.
Fotografen Berglunds samvete har vaknat i avseende till hans
uppdrag för pressdetaljens i marinstaben räkning. Han erinrar sig
nu att bilder av minsvepare finns i legio, medan däremot bilder av
Alvsnabben är mera sparsamt förekommande i arkivet. Vad göra?
Livbåtsövning torde lösa problemet. Atlanten ligger ju nästan som
en spegel i dag, så man kan väl utan risk medföra· även kameramän
med dyrbar utrustning i en livbåt utan att det är fråga om allvar.
Men Alvsnabben kan ju inte få vanka fram i loj medsjö och hon
måste vara väl belyst och ha den vackra norska kusten som bakgrund. Hur skall nu alla dessa krav kunna uppfyllas, då hon dessutom måste vända styrbordssidan mot fotografen, eftersom babordssidan saknar livbåt och är belamrad med diverse landstigningsmaterieL Alvsnabben får posera och vara fotogenique i nära en timme,
innan fotograferna är nöjda och livbåten kan hissas igen.
Det mörknar mot kvällen och en molnbank i väster, som ser mörk
och otrevlig ut i rådande belysning, ger vid handen, att NO måhän- ·
da får rätt i sitt bedömande av väderleksutsikterna. Det känns en
smula egendomligt med mörkret igen. Vi har nu så länge varit i
ljuset, att vi hunnit att vänja oss vid det. Visserligen har det många
gånger varit svårt att bedöma tidpunkten på dygnet och väderstrecken, men det har på samma gång varit en viss tjusning med det
eviga ljuset. Nu får vi ställa om oss till en mera normal rytm i fråga
om växling av ljus och mörker under dygnets olika timmar.

9/8
Jag vaknade tidigt under dagvakten. Förmodligen var det avsaknaden av det jämna och rogivande dunket från Alvsnabbens dieselmaskineri som orsakade detta. Vi är tydligen för tidigt ute. När man
ser ut genom ventilen, ligger havet alltjämt stilla och fartygen rör
sig makligt i den långa dyningen. Alvsnabben ligger i täten och
minsveparna följer i hennes kölvatten.
Sikten är tämligen god. Från min hyttventil ser jag blott ett
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lugnt hav och en fri horisont. Himlen är molnig, men molnslöjan
verkar lätt. Det kan bli en vacker dag i dag också.
Vid Holmengraa äntrade lotsen ombord och förde oss den vackra
vägen in till Bergen. Den yttre skärgården påminde i mycket om
Bohuslän. Utanför hamnområdet möttes vi av hamnlotsen och förbindelseofficeren från marinkommand o Vestlandet. Så blev det
uppställning i paradstationer med vita mössor och ordentligt rättade
led. Salut sköts med 21 skott för den norska nationen. Saluten besvarades från land. De tre minsveparna kopplades med DC-fartyget Landsort i mitten. Förtöjning vid kaj skedde programenligt
på slaget 1100.
Visiterna inleddes av svenske konsuln och sedan följde visiter och
återvisiter på löpande band. EC och FC var fullt sysselsatta med
sina officiella plikter medan vi passagerare kunde ägna oss åt att
bese staden.
Bergen är en vacker stad, som klättrar högt upp på de höjder,
som omger den forna hansestaden. Bebyggelsen har rönt stort inflytande både från Tyskland och Storbritannien. Den forna Tyske
bryggen är numera omdöpt till endast Bryggen. Här reser sig de
gamla hansebusen i trä med sin gavlar vända mot kajen, medan de
gamla patricierhusen i den äldre delen av staden visar en rent brittisk byggnadsstil med smala tättliggande enfamiljshus bakom små
prydliga trädgårdar. Gator och gränder är emellanåt så smala att dc
sannerligen inte står sina kolleger i Gamla stan i Stockholm efter.
Den moderna bebyggelsen i centrum uppvisar å andra sidan inflytelser från amerikanska skyskrapor.
De offentliga byggnaderna äger ståtliga fasader och vittnar om
burgenhet och välstånd. Skeppsbyggeri, sjöfart och fiske sätter sin
präg:l på. Bergen. Hamnen och allt vad därtill hörer ligger bok~tavhgen 1 stadens centrum. Kring denna grupperar sig alla andra
mtressen och institutioner liksom hela bebyggelsen. Men Bergen är
också präglat av ett rikt kulturliv. Edvard Grieg och Ole Bull har
här hugfäste med museer och minnesmärken. I entren till Bergens
museum förvaras Ole Bulls violin i en förseglad glasmonter, som enligt donatorns föreskrifter aldrig någonsin får öppnas. Uppe vid
Troldhaugen har Griegs hem bevarats såsom ett museum. Men även
på annat sätt hugfästes minnet av Bergens stora söner. I Bildedgalleriet pågår just nu en minnesutställni ng över målaren J C Dahl,
där man kan bese förutom många av konstnärens förnämsta dukar
518

även de teckningar och studier han utfört som förberedelse till framställningen av konstverken.
I sällskap med Roland Svensson, som besökt Bergen tidigare, företogs en orienterings- och shoppingrond. Det är mycket man vill ha
och svårt att välja med begränsade ekonomiska resurser. Man märker att Bergen är en betydande turiststad. De stora butikerna i centrum skyltar i stor utsträckning med souvenirer av olika slag, de flesta dock konventionella och rätt smaklösa. Vad vi söker är det specifikt norska, grundat på gammal norsk allmogekonst och konstnärstradition. Vi återgår till fartyget med våra inhandlade souvenirer,
snygga till oss en smula för att värdigt kunna begå vår middag på
Flöjen. Dit kommer man med hjälp av en bergbana och däruppe
har man en hänförande utsikt över staden, fjorden och omgivningarna. Man märker att Bergen har ett milt och fuktigt klimat. Gräsmattorna är gröna och välskötta, nästan av engelsk karaktär. Rododendronbuskar na likaså. Endast i Göteborg, i Norrvikens trädgårdar och på Svante Påhlssons Rottneros kan man i Sverige få se något som kan jämföras med vad Bergen kan uppvisa i den vägen.
sluttningarna är klädda med en nästan subtropisk växtlighet med
ädla träd, buskar och örter.
Vår middag består av sildanrettning och kokt kveite (hälleflundra), till vilken täres öl och torr vit bourgogne. Utsökt. Stämningen
förhöjdes av ett angenämt bordssamtal. Roland har öppet sinne för
allt vad som rör sig omkring honom, naturen, människorna och deras problem, politik. Vi fördjupar oss i spörsmålet om utvecklingen
i världen styrs av förnuft eller icke. Om man har anledning se på
mänsklighetens framtid med optimism eller pessimism. Frågorna blir
väl för det mesta obesvarade, men det är onekligen nyttigt att utbyta tankar över dem. Så flyr ett par timmar medan skymningen
sakta sänker sig över nejden, höjderna och öarna blånar i fjärran
och i staden inunder oss tänds alla ljus. Det är underbart vackert.
Nöjda med vår dag lämnar vi resturangen däruppe på höjden, dröjer en stund i väntan på bergbanevagnens avgång vid en utsiktspunkt och njuter av skönheten hos den tavla, som utbreder sig under
våra fötter. Sedan vi företagit nedfärden går vi till fots ned till vår
kaj och vårt fartyg genom tysta, smala gränder i den ljumma aftonen.
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Det sägs om Bergen att där regnar jämt. I rättvisans intresse måste sägas, att staden tog emot oss med sol och vackert väder. Några
hästar, .som skyggade inför herrar utan paraply, fann vi inte. Men
liksom för att visa oss att det kan både regna och blåsa, kom det ett
ordentligt oväder farande på lördagsförmiddagen.
Bergens fisktorg är berömt och man bör ägna det några timmar.
Stora, kraftiga karlar i sjöstövlar och sydväst kan konsten att presentera sin fisk på ett sätt som kommer det att vattnas i munnen
på en fiskälskare. I stora betongkar simmar levande gråsej och rödspotta och lax. Hälleflundra, kolja, långa, rödfisk, makrill och sill
ligger prydligt uppradade på borden. Räkor, krabbor, hummer och
havskräftor, ja till och med valkött saluförs på detta torg. Piggvar,
slätvar, vittling, skäddor och sjötunga, laxöring, forell och röding,
allt kan man få. Och med skicklighet och snabbhet får man också
fisken rensad och filead, allt efter önskan. Trots att regnet öser ned
och vindilarna kommer de stackars husmödrarnas paraplyer att vända sig ut och in har man svårt att slita sig från all härligheten. Det
är liv och rörelse över allt. I hamnen invid torget ligger trålarna och
stånkar medan lådor lastas ut och in. Fisken öses upp ur betongkaren
med grepliknande håvar och förs bort till försäljningsstånden på små
kärror. Längre utåt bryggan hörs visselsignaler från bogserbåtar,
som håller på att förtöja någon stor liner. På andra sidan torget rasslar spårvagnar och bussar förbi. Turister från världens alla hörn
trängs med husmödrar och försäljare, allt medan regnet skvalar ned
och vinden sveper i kjolar och regnkappor.
Fiskerimuseet bör man inte försumma att besöka, när man är i
Bergen. Museet tillkom i samband med den internationella fiskeriutställningen i Bergen 1865. Samlingarna är så anordnade att de kan
tjäna den högre fiskeriundervisningen, som är knuten till Bergen.
På ett tillgängligt och överskådligt sätt kan man här följa utvecklingen av redskap, fångstmetoder och fiskebåtar från äldsta tider
till våra dagar. Av det statistiska materialet kan man också utläsa
att Japan är världens mest betydande fiskerination, att Norge intar
fjärdeplatsen och Sverige en mycket blygsam plats bland världem
fiskande nationer. Detta gäller såväl värdet av fångsten som beträffande storlek och antal av fångstfartyg och fiskebåtar av olika
slag.
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Promenad i vackra parker, besök i domkyrkan och Korskyrkan
upptog förmiddagen. En stilla söndagsfrid vilade över staden, som
åter visade sitt vänliga ansikte med sol och värme. Det äldsta och
yngsta Bergen sökte rekreation i parker och på gator, medan mellanåldrarna vandrade iväg med tunga mesar på ryggen och raska steg
i riktning mot järnvägsstationen för några timmar i fjällen.
Lunch intog jag på divisionschefens inbjudan ombord på Landsort tillsammans med några norska gäster. Konversationen gick en
smula trögt i början men stämningen blev snart nog hög och synnerligen hjärtlig. Historier och kvickheter flödade och stickorden
mellan Osloguttar och Bergensbor haglade mellan skrattsalvorna.
Kl 1700 var stort party anordnat på Alvsnabben med amiraler,
generaler, svenske konsuln, kustartilleriöversten och infanteriöversten, polismästaren och många andra. Man fick den uppfattningen att
2. eskaderns besök var populärt, trots att det låg inklämt mellan
ett franskt och ett kanadensiskt sådant. Stämningen var cordial och
konversationen livlig från alla håll. Ar det glädjen att få tala sitt
eget modersmål och bli förstådd som gör umgänget så enkelt och
okomplicerat? Att svenska fartyg var välkomna åter påpekades
gång efter annan.

12/ 8
Punkligt kl 0800 lossades förtöjningarna och med hjälp av två
bogserbåtar togs Alvsnabben snabbt från sin kajplats, svängdes hastigt runt och lämnades åt sin egen maskin och manöver av hamnlotsen, som kvickt försvann med den ena bogserbåten. Så startade
då den sista utrikesetappen, inomskärs mot Stavanger. Genom smala sund mellan fagra och branta ständer över vackra fjordar gick
färden. Överallt syntes fartyg och båtar av de mest skilda slag, vittnande om att Norge är en sjöfarande nation av rang.

Med ankomsten till Göteborg var det stora äventyret slut. Den
normala övningsrutinen tog vid och punkt sattes i den privata loggboken. Men kvar i tacksamt minne lever en mycket intressant expedition tillsammans med glada och vänliga skeppskamrater.
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EVERT SCHILDT

Ax ilogi - En ny vetenskap för
beslutsstudier

Laboratorn vid FOA, mläk 1 gr res, EVERT EVERTSSON SCHILDT, har i mtlnga Jr studerat applicerbeslutsvetenskaper silsom
barheten av traditionella
operationsanalys och systemteori till sjukvJrdsplanering. Resultaten härav har visat att applicerbarheten
är begränsad och att det s a s fattas vetenskaper för
att studera vissa väsentliga företeelser av det som föregtlr och bestämmer beslut. l och med att axiologi
uppställts har läget med ens förändrats och goda möjligheter till studier bedöms föreligga. Då axiologi icke
enbart är tillämpbart på sjukvårdsplanering utan pJ
alla genuint mänskliga verksamhetssystem, har författaren velat fästa TiS:s läsekrets uppmärksamhet härpå. Givetvis är det en forskningsuppgift att penetrera
och värdera axiologi som vetenskap. Författaren har dock
genom att redovisa för vissa väsentliga delar av axialogin velat bibringa läsaren en uppfattning om vad
det kan vara fråga om. Huvudsyftet med artikeln är
att fästa läsarens uppmärksamhet på tillkomsten av
denna nya vetenskap som bedöms kunna användas i
de utredningar och studier som bedrivs inom krigsmakten. Härutöver kan anföras att axiologi kan förväntas få samma betydelse som matematik nämligen
att bidra till strukturering och preciseringsförmåga
vad gäller tänkande om människor.

INLEDNING
Axiologin, läran om värderingar, är en ung vetenskap. Den presenterades på ett sammanfattande sätt så sent som år 1967 då Robert S Hartman lät utge The Structure of Value 1 • I detta ~erk be1

Hartman, Robert S, 1967, The Structure of Value. Southern Illinois University
Press.
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rörs huvudsakligen axiologi som formellt, logiskt system. För att ett
sådant system skulle kunna leda till uppställandet av en vetenskap
fordras emellertid att det på ett följdriktigt sätt kompletteras med
kvantitativa bestämningsmetoder, vilket också till del skett i Hartmans bok.
Matematik utgör ett sådant logiskt, formellt system. Den utgör
den begreppsapparat som bl a möjliggjort utvecklandet av naturvetenskaperna. Med hjälp av dessa vetenskaper studeras som bekant
huvudsakligen fenomen i den yttre, fysiska världen. Vetenskapligt
bedrivna ·kallas dessa •studier för empirisk forskning, som bl a resulterar i storleksmä·ssig bestämning av .studerade fenomen. Härigenom möjliggörs t ex rangordning inför val och beslut.
Naturvetenskapliga beskrivningar förmedlar en världsbild som
är icke-mänsklig, som är fragmentarisk och voluminös dock utan att
kunna sammanställas och som för det mesta ickegällerväsentliga upplevelser.
Matematiken har haft ett fruktbart inflytande på tänkandet inför beslut även på ett annat vis. Den matematiska systematiken verkar "tankestrukturerand e". Dess logik och symbolik har således bl a
lett till uppställandet av spelteori, köteori och andra intellektuella
hjälpmedel för beslutsstudier.
Den ekonomiska teorin är även matematisk till sin karaktär. Med
hjälp av denna kan även beslutsunderlag skapas t ex i form av optimala lösningar av s k värderingsfunktione r.
Utvecklingen av den sorts tekniker m m som här berörts har varit
rik och gagnat fattandet av övervägda beslut. Det är dock ett faktum
att vi hittills endast i ringa omfattning och otillfredsställande kunnat bedriva underlagsstudier av det som ofta ytterst grundar väsentliga mänskliga beslut, såsom upplevelse av kränkt frihet, försvarspotentialen beroende av icke materiella faktorer som övertygelse, den sårades värde som människa och icke enbart som systemkomponent. Här exemplifierade fenomen kan hänföras till den inre
världen. Med empirisk forskning studerar vi däremot som nämnts
den yttre världen.
Det förtjänar tilläggas att politiska beslut och militära beslut på
hög nivå huvudsakligen fattas på annat underlag än det som traditionella matematiskt- ekonomiska studier kan ge. Dessa beslut kallas
ibland för intuitiva och förekommer i betydelsefulla livsfrågor på
alla nivåer. För att föra ned diskussionen på en välkänd och indi-
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viduell nivå: vi väljer icke vår tillkommande på grundval av en
sammanställning av hårddata eller efter en "cost-benefit-analys ".
Intuitiva beslut fattas ofta tveklöst och på stort djup med en stark
känsla av det rättmätiga i dem, trots ett till synes efemärt underlag.
De får som känt ofta både vidsträckta och långvariga konsekvenser.
I dem ingår värderingar som en betydelsefull komponent.
Det finns sålunda två väsentliga skäl till att söka efter nya intellektuella instrument för beslutsstudier:
nuvarande huvudsakligen matematisk-ekonom iska studier ger ett
för ensidigt underlag;
diskrepansen är för stor mellan det underlag denna typ av studier
f n kan resultera i och det underlag som väsentliga militära och politiska beslut fattas på.

UPPGIFTEN VARS LOSANDE LETT TILL AXIOLOGINS
UPPST.ALLANDE
Via fysikaliska och andra instrument kan vi bestämma s k primära egenskaper i omvärlden. Beskrivningar härav är i stort sett
liktydigt med vad som brukar kallas hårddata. Exempel härpå är
att säga att pH = 7. Gemensamt för hårddata är att vi inte direkt
kan bestämma underlaget för deras angivande med hjälp av våra
fem sinnen. Det är vidare karaktäristiskt att våra observationer oftast av utslag på ett visarinstrument - icke nämnvärt påverkas
av vårt själstillstånd (känsloläge, syften, föreställningar m m). En
beskrivning av denna typ måste därför bli "depersonaliserad". Av
många anses den för objektiv och "rättvisande" och därmed eftersträvansvärd. Den är dock "rättvisande" endast i förhållande till
de logiska konstruktioner och mättekniker, vilkas utnyttjande och
representation leder till angivande av hårddata. Dessa data kännetecknas av att ha ringa intentionsdjup, hög specificitet, stor generalitet och praktiskt sett absolut mått;stabilitet. Utnyttjas sådana bestämningssätt tillsammans med mänskliga upplevelser uppstår paradoxer. Alla vet hur "varmt" vattnet känns, när man badar i regn.
Vad bestämmer vad som är rättvisande, termometern eller temperatursinnet? Termometern är naturvetenskapligt rätt och temperatursinnet fenomenalistiskt rätt. Det är även känt att döende ofta erfar
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ett terminalt välbefinnande, vilket ter sig oförklarligt om deras tillstånd karaktäriseras med hjälp av angivelser av primära egenskaper (blodvärdet kan sjunka, temperaturen stiga och EKG-kurvan
bli alltmer abnorm). sådana data blir igen missvisande i förhållande
till de döendes upplevelse, men inte naturvetenskapligt sätt.
I mellanmänskliga sammanhang spelar upplevelser en stor roll.
De förmedlar de s k sekundära egenskaperna, vilka vi fastställer
oförmedlat med våra sinnen. 1 De har stort intentionsdjup, hög relevans (för ett besluts fattande), de är konditionelit betingade (möjliggör situationsanpassning t ex avseende måttsnormer) och de är
icke väldefinierade. Beskrivningar av dem ger mjukdata.
Av det sagda framgår att bestämningar av sekundära kvaliteter
spelar en viktig roll för genuint mänskliga beslut. Bestämningar av
primära egenskaper spelar en lika väsentlig roll för t ex genuint
teknologiska beslut. Det framgår även att hittills endast data på
primära kvaliteter kunnat utnyttjas i vetenskapliga sammanhang.
Med utomordentlig skarpsyn och insikt har Robert S Hartman fastställt den uppgift som måste lösas för att mjukdata - i det här
fallet avseende värderingar - skall kunna behandlas vetenskapligt:
In value measurement, what is to be measurud is precisely what
Galilei had to disregard, the ordinary sense object and this object
not only as possessing its secondary properties, but rather this very
possession is what measures its value. Hence for value measurement
the secondary properties must be used as primary ones. The question,
thus, is to find the standard which is related to the secondary properties as primary standards - of length, weight, etc, - are to
primary properties. 2

1
2

Exempel härpå är smärta, doft, glädje, färger och former i vår omgivning m m.
Op. cit., sid 105.
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NÅGRA GRUNDDRAG HOS DEN FORMELLA AXIOLOGIN
Den formella axialogin är ett omfattande teoretiskt system byggt
på formell logisk bas. Den logik som används kallas intensionell i
motsats till den extensionella som används inom naturvetenskap.
Här nedan skall endast som kortast redogöras för några väsentligheter.
Axialogins axiom är: ett ting kallas för gott om det visar sig svara mot sitt begrepp (a thing is good if it fulfills the definition of
its concept). Med begreppsinnehåll avses egenskapsuppsättnin g som
vi föreställer oss och förknippar med ett ting. 1
Att värdera innebär att jämföra begrepp med upplevelse och värdesätta omfattningen av överensstämmelse. Det goda tinget är m a o
det som har alla egenskaper man föreställer sig det skall ha. Observera att "gott" här är axiologiskt och icke estetiskt e. d. gott.

Föreställning (begrepp) - LVorm
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J ämförelse

rd~e~s~a~"t~t~n~~~·n~g~--~) Värdemått
Va~"~
----~
(god~

or-

dinär,
dålig m m}

Faktiskt tillstånd (upplevelse} - Uppmätt "värde"
En värderings förlopp och termer.

1

Ting skall här icke endast ses som en sak utan även enhet för eteelse, procedur
o. d.
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Hartman anger tre typer av begrepp.
Systemiska begrepp
Består av ett uppräkneligt och ändligt antal eger:skaper eller kv~
liteter. Sysremiska begrepp är mänskliga konstruktiOner, exempelvis
atom, geometrisk triangel och innehåll i ett besiktningsreglementes
personella krav.
Värdemått: perfektion och icke-perfektion.

Yttre begrepp
Dessa kan även kallas för funktionella och .består av ett uppräkneligt och oändligt antal egenskaper. Hit hör begrepp fö~ vardagliga beskrivningar t ex klassbenämningar som frukt och mtensivvård.
Värdemått: alltifrån god till icke god.

Inre begrepp
Dessa begrepps egenskaper är icke uppräkneliga och oändliga. De
konstituerar helhetsbilder med ett oändligt innehåll. Psykologer brukar kalla dem för "Gestalt-upplevelse r". Exempel utgörs av den
fulla och outsägliga upplevelsen av ens älskande eller personifiering med ett konstverk.
Värdemått: graderad inlevelse alltifrån likgiltighet till fullhet.

Eftersom inom axialogin storleken (kardinaliteten) på ett begrepps innehåll tagits som grund för rangordning, kommer inre begrepp att sättas för yttre begrepp, som i sin tur sätts för sysremiska
begrepp. Beteckningarna för de olika begreppen är I, E och S (enligt
begynnelsebokstäverna i Intrinsic, Extrinsic och Systemic).
Nämnda relation utgör en grund för den mätning, som ingår i
axiometrin (värdemä tning).
Genom att det fulla begreppet för någonting utgör den universella värderingsnormen kommer I, E och S att även utgöra värderingsnormer av olika slag. Dessa tre sorters normer kan kallas för
imaginära eller virtuella därför att vi har dem i vårt inre. De kan
användas vid värdering av ett och samma ting (t ex människan som
unik personlighet, människan utförande en prestation och människan som komponent i ett människa-maskinsystem).
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Såväl uppvärdering som nedvärdering kan förekomma. En systemisk uppvärdering av en maskin betecknas med (S)s. Exempel härpå kan vara uppskattningen av en ångmaskin med centrifugalregu 1
lator. En yttre nedvärdering av ett inre värde betecknas med (l)E··
Detta är värdesymbolik en för ett dråp. Som jämförelse kan tas att
döda en fiende i krig, vilket symboliseras med (I)s. 2 Värdet på det
sistnämnda är högre än på det förstnämnda.
En värdering av en värde symboliseras med permutering av I, E
och S. Med hjälp härav kan man t ex definiera en fanatiker. En
sådan person uppvärderar icke ett ideologiskt system för dess inneboende värde, vilket skulle betecknas med (S)I. Genom att i rationaliseringssyfte nyttja systemet för sitt Ego nedvärderar fanatikern
istället, vilket betecknas (S)r· Denna symbolisering gäller även antiintellektuella. Uppvärderinge n av nämnda nedvärdering fullbordar
rationaliseringe n och anges med (S)I) I. Fetischdyrkare n använder
icke ett system utan ett ting, denne betecknas därför analogt (E)I)I.
Objektivitet vad gäller värderingar består i att alla människor
värderar med hjälp av den universella värderingsnorm en som är
lika med axiomet för axiologin. Denna norms innehåll kommer dock
alltid att bestämmas personligt och variera med bl a kunskap, iakttagande, erfarenhet och livstro. skillnader i värderingar betingas antingen perceptuellt eller konceptuellt. 3) Den slitna klyschan: drick
mer av det här vinet min äl-skling, du blir ·så vacker av det, måste
tas som exempel på uttryck för perceptuell förändring. Det förhållandet att en expert värderar annorlunda än en lekman får exemplifiera inverkan av konceptuella olirkheter. Vinkännaren som har större
erfarenhet och lärt sig mer om viner har ett rikare begrepp än lekmannen. Därför har han en mera nyanserad värderingsförm åga,
d v s kan urskilja fler värden.
Syftet med faktaangivelser är att å:stadkomma en klassificering
av en företeelse, med andra ord att grovt strukturera iakttagandet.
Dessa angivelser är informationsfa ttiga och abstrakta till sin art.
1
2
3

Att dräpa innebär att undanröja en varelse, n ~gons existens.
Att döda innebär här att avlägsna en komponent i ett förhatligt system.
Med perceptuellt menas det som har med v~ra såväl yttre som inre sinnen att
göra. Koncept kommer fr~n eng concept, d. v. s. de egenskaper vi sammanställer till ett begrepp.
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För att åstadkomma distinktion mellan individer i en klass fordras
en begrepp.smängd, som är tillräckligt omfattande för att särskilja.
Det fulla begreppet erbjuder en sådan mängd, vilket då det rör sig
om företeelser i vår yttre värld, utgörs av en uppräknelig oändlighet. Utnyttjas hela egenskapsmängden kan ett upplevande av varje
individ i en klass särskiljas från alla andra. Detta att särskilja och
rangordna enskilda klassmedlemma r utgör värderingens "raison
d'etre".
Beslut av tidigare påtalad väsentlig karaktär är oftast betingade
och unika. För det övervägda fattande t av sådana beslut utgör värdering därför ett oundgängligt förfaranxle.l
Mycket mer väsentligt finns att redogöra för vad gäller den formella axiologin och dess tillämpning inom olika discipliner. Det här
redovisade får dock vara nog.
AXIOLOGI SOM INTELLEKTU ELLT INSTRUMEN T VID
BESLUTSSTUD lER
Som i någon mån framgått av det föregående är axialogin grundad på en ny, intentionell logik. Det nya i den gör den dock icke
strukturmässig t skild från den extensionella. Det som definitivt skiljer intentionell och extensionell logik åt är att vi behandlar olika
delar av världen med deras hjälp. I det senare fallet är det den yttre världen och i det förra våra föreställningar och upplevelser av
så väl den yttre som inre världen.
Sammanfattnin gsvis kan sägas att axiologin tillfört den samlade
vetenskapen en ny begreppsappara t, vilken hittills visat sig mycket
fruktbar vid tillämpning inom olika områden alltifrån pedagogik
till kriminologi.
Hanman har ägnat axialogins roll i beslutsstudier en särskild uppsats.2 Vad som sägs i det följande är huvudsakligen hämtat ur denna artikel. Beslutsunderlag sägs där framställas i tre dimensioner:
1

2

Värdering sker till stor del omedvetet och redovisas sällan. Detta kanske kan
förklara, varför man företrädesvis och ensidigt talar om fakta i beslutssammanhang.
Hartman, Robe rt S: Die Wissenschaft von Entschiden, Wissenschaft und Weltbild, Wien, Juni, 1966.
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den tillämpat axiologiska, den teleologiska1 och den spelteoretiska.
Den formella axiologin ger underlag för uppställande och arrangerande i dessa tre dimensioner. Den första dimensionen, som t ex kan
hysa etik, ger underlag i form av I-värden. I den teleologiska beaktas tillståndsförändringar i tid och rum. Detta innebär att E-värden beaktas. Värderingsnormen utgörs då vanligen av ett idealt
begrepp (mål) och det som värderas är successivt förändrade, faktiska tillstånd. Tillstånden går, om verksamheten är teleologiskt
framgångsrik, mot ökad måluppfyllelse. I den spelteoretiska dimensionen beaktas S-värden utan förläggning i tid och rum. Dragen bestäms av syftet att vinna samt av reglerna för dem. Värdering sker
matematiskt och består vanligen i maximering eller minimering.
Representationen av resultaten härav sker ofta i matrisform.
A v denna kortfattade framställning framgår att enligt det här
företrädda synsättet matematiskt-ekonomiska underlagsstudier är
att hänföra till den spelteoretiska dimensionen och att det som beaktas vanligen är S-värden, den lägsta sortens värden.
Det är dock vanligen denna sorts värden man beaktar ur organisationsaspekt. En del av de missförhållanden vi ser t ex beträffande människobehandlingen har uppkommit genom en ensidigS-värdering, t ex maximering av ekonomisk vinst eller en långt driven
. produktrationalisering. En ensidig och konsekvent s-värdering
ger vanligen en minskning av E-värde och individens alienation,
som det talas om så mycket idag, kan ses som resultat av en (!)svärdering, d v s individen som maskinkomplement. Denna ensidighet och felaktiga preferens vad gäller värdetypsnormer skulle inte ha
kunnat uppstå om axiologin hade tillämpats. Hartman har uttryckt
här påtalade förhållanden på följande vis i sista stycket på den tidigare citerade artikeln 2 :
Decision problems in management have more dimensions than
operations research can undertake; Therefore management needs a
knowledge of the other methods of decision making - axiology,
teleology and operations research - provide the know that which is
to transform decision making into know how.

1
2

Teleologi = läran om skeendets ändamålsenlighet.
Hartman, Robert S, op. cit. 1966, (eng. översättning).
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BETYDELSE AV INFöRANDE AV AXIOLOGI
Att utnyttja och omsätta en ny och vetenskaplig begrepps~pparat
innebär att se på tillvaron på ett förändrat sätt. Man ökar sm medvetenhet, överblick skapas, sammanhang kan skönjas, ordning inträder; man skapar sig med andra ord en hanterbar och rationell
"bildapparat". Anknyts en sådan begreppsapp~rat --: såsom är fallet med axiologi - till en operationell mättermmologt med reproducerbara normer, så möjliggörs utvecklandet av en fullödig vete~skap.
I det följande skall ges några exempel på vad man kan astadkomma med axiologi.

Faktum kan såväl skiljas från som sättas i relation till värde.
Faktum är i detta sammanhang det som man upplever eller iakttar, det som i figur 1 symboliserats med en heldragen cirkel. _Man
kan även uttrycka saken så att vi vid faktiskt iakttagande ·ser unget
i sig utan att sätta den uppkomna bilden av det i relation till någonting annat. Vi ser då tinget unikt och fattar det konkret, d v s
oförmedlat med våra sinnen. När vi bildar klassificeringsnormer plockar vi ut (abstraherar) en del av tingets egenskaper och sammanställer dem till egenskapsmängder, som deficnierar en klass. När vi
sedan klassificerar härefter, ser vi ett ting enbart ha den egenskapsmängd som ingår i kbssdefinitionen. Men tinget har egenskaper därutöver. Det är dessa iakttagna, övriga egenskaper som konstituerar
det som värderas mot den föreställda normen, som ju utgör ett fullt
begrepp. När ett ting sägs ha ett värde, så menar man vilket nämnts
tidigare därmed ett mått på uppfyllelse av begreppet för tinget.
Värdering innebär därför relatering, där faktum är den ena komponenten och begrepp den andra. Värdet är mått på relateringens
utfall.

Exakta definitioner kan åstadkommas på det som förut tyckts vagt
eller mångtydigt.
Det kan bevisas med axiologi att min goda hälsa såsom jag ser
den egentligen är ett värdemått, som uppkommer vid full uppfyllelse. Det som uppfylls är min normativa föreställning av hälsa för
mig och det som uppfyller är mitt faktiska tillstånd. God (hälsa) är
43
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sålunda ett värdemått och icke ett objektivt tillstånd. Detta verkar
kanske förbryllande till en början. Orsaken härtill är att vi traditionellt ser god hälsa som något faktiskt och icke ·som relation. stabiliteten i angivelsen god hälsa ligger dock icke i innehållet i upplevelsen utan i relation, där faiktum ingår (se ovan). Det är detta som gör
att gångna tiders människor kunde uppleva hälsa, trots att de kanske
var undernärda, infesterade med parasiter och även i andra avseenden faiktiskt avvek från vår tids människor. Det är, för att ta ett
ytterligare exempel, enbart med denna typ av definition som sjukvård i krig kan komma att betecknas som god (mätte vi den med
fredstida normer skulle den aldrig kunna betecknas som god).
Såsom sökts belysas i det föregående skulle användandet av axiologi
möjliggöra att man kan analysera nya områden av det som .föregår
beslut, nämligen värderingar. Det skulle även innebära att man kan
storleksbestämma värdemått, vilket möjliggör uppställande av preferensordningar. Aven detta har betydelse för beslutsfattandet.
sekundärt och på sikt kan ett accepterande av axiologi leda till
att humanvetenskapernas "ovetenskaplighet" försvinner och att dessa därigenom får ett uppsving. Man kan även förvänta -sig att intresset k?mmer ~tt vakna för de etiska och moraliska frågor, vilka idag
.ter sig som Icke penetrerbara. För samhällslivets del kan den förhoppningen uttryckas att en ökad medvetenhet om, precisering av
o~h kalkylering med värden kommer att leda till ökad etisk förfining, konsekvens och förståelse.
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GUNNAR HOLMBERG

Försvarets ekonomiska
planeringsproblem

Alltför snabb reducering av försvarsutgifterna leder
till alltför snabb ändring i förutsättningarna för olika
verksamheter. Detta i sin tur skapar oreda i den totala förvaltningen vilket leder till försämrad produktivitet över hela fältet. Ett ordnat mönster för reducering av försvarsutgifterna kräver där/ör en till
verkligheten anpassad ekonomisk ram. ÖB:s nivå två
har denna egenskap skriver planeringsdirektör GUNNAR HOLMBERG i försvarets materielverk, tidigare departementssekreterare i försvarsdepartementet
1964-1968.

Stormen börjar bedarra men dyningarna står kvar efter 1972 års
försvarsbeslut. I allmänhet lönar det föga att for~ka i det förgångna för att finna framtida lösningar. I stället gäller det att fastställa nulägets faktiska utgångspunkter och utifrån dessa forma den
framtida handlingslinjen. Inför större inträffade 'katastrofer" är
det dock ofrånkomligt att logiken kallar på relationer till det förgångna för att göra det möjligt att fatta en framtid.
Försvaret befinner sig idag i en situation där det torde vara
nödvändigt att summera väsentligheterna i vad som har hänt
för att göra det möjligt att acceptera vad framtidsbedömningar som
görs i olika instanser betyder för såväl den enskilde som organisationer inom ooh utom försvaret.
En schematisk och översiktlig beskrivning av det förgångna kan
refereras till följande avsnitt
- 1968 års försvarsbesluts inflytande över perioden efter budgetåret 1971/72
- 1972 års riksdagsbeslut att ändra prisregleringsteknik för
utgiftsramen för det militära försvaret
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långsiktspla neringen för försvaret under perioden 1968/ 69 till
1971/72
- Kungl Maj:ts direktiv för utredning om försvaret efter 1971 /
72
- OB 71 programpla ner för det militära försvaret 1972/ 77
- Försvarsutre dningen och pro p 1972:75
- Programpla n för det militära försvaret 1973/78

1968 års försvarsbesluts inflyt.ande över perioden efter budgetåret 1971/12
1968 års försvarsbesl ut innehöll många ting och bl a en målsättning för försvaret. Det innehöll även ett entydigt uttryck för de
ekonomiska förutsättnin garna för att uppnå denna målsättning.
De ekonomiska förutsättnin gar uttalades så att man dels angav
nominella ramar i prisläger maj 1967 för vart och ett av budgetåren under perioden 1968/72, dels angav att planeringen för försvaret avseende tiden efter budgetåret 1971/72 .skulle utgå från samma ram ·som gällt för det sista budgetåret som omfattades a v försvar.sbeslut, dvs budgetåret 1971/72.
· Det ingick vidare som ekonomisk förutsättnin g för perioden 1968/
72 att utgifterna för det militära försvaret skulle prisregleras enligt
ett särskilt .s k försvarsinde x.
1968 års försvarsbesl uts inflytande över tiden efter budgetåret
1971 / 72 kan sålunda ur ekonomisk synvinkel schematis-kt beskrivas
genom att ange utgiftsramen för det militära försvaret för budgetåret 1971 / 72. Utgiftsrame n 1971/72 uttryckt i prisläge maj 1970
var 5 620 mkr.
Härutöver beräknades för budgetåret 1971 / 72 utom utgiftsramen för det militära försvaret sammanlagt 387 mkr varav 380 mkr
utgjorde lönekostnad spålägg för personal anställd vid försvaret under budgetåret 1971/72. Resterande 7 mkr utgjordes av 6 mkr för
FN-styrkor och 1 mkr för projektilröjn ing på Järvafältet.
Det bör observeras att det ovan sagts att utgiftsramen för det
militära försvaret var 5 620 mkr uttryckt i prisläge maj 1970. Detta
belopp kallas med ett mera 'korrekt namn för basbelopp.
Den slutliga utgiftsramen för ett budgetår innehåller utöver basbeloppet även ett .särskilt belopp för prisreglering av utgifterna från
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prisläge maj till medelkostna dsläget för genomföran deåret. Utgiftsramen kommer här1genom att bli ett mått på det slutliga prognosticerade betalningsut fallet under genomföran deåret.
De utgiftsramar som långsiktigt läggs till grund för planeringen
är emellertid berä'knade i prisläge maj (fr o m 1972/ 73 gäller prisläge februari) kalenderåre t före den planeringspe riod som de gäller
för. Planering sker alltså i fasta priser.

Sammanfatt ningsvis kan alltså konstateras
att utgiftsramen för det militära försvaret för budgetåret
1971/72 var 5 620 mkr uttryckt i prisläge maj 1970
- att utöver utgiftsramen anvisades för budgetåret 1971/72 380
mkr i lönekostnad spålägg
- att utgiftsramen skulle förutsättas bli prisreglerad enligt ett
särskilt s k försvarsinde x enligt mekanismen
- år.svis uppräkning från maj till maj för planeringsän damål
_::__ årsvis slutuppräkn ing från maj till medelkostna dsläge i takt
med genomföran det
Med utgångspunk t i dessa förutsättnin gar skulle alltså försvaret~
framtid efter 1971 / 72 planeras för en utgiftsram som uttryckt l
prisläge maj 1970 för vart och ett av de efter o19~1/72 fallande
budgetåren inom planeringspe rioden skulle uppga nll 5 o620 mkr.
Utöver detta belopp skulle för vart och ett av budgetaren efter
1971 / 72 ha påräknats ett särskilt belopp för lönekostnad spålä?g.
Vi bortser i detta generella resonemang från andra smärre tillfälliga
.
.
justeringar a v utgiftramen.
maJ
1
det
att
ut
försvarsbesl
års
1968
alltså
innebar
et
Sammantag
1970 var möjligt att avläsa att under perioden 72/ 77 skulle ett belopp om 5 X 5 620 = 28 10.0 mkr i p~isläge m.~j 1970 ~~·~ma ~tt
stå till förfogande för planenng av utgrfterna for det m1htara forsvaret. Utöver detta belopp borde tillkomma 5 X 380 = 1 900 mkr
i lönekostnad spålägg. Sammanlagt 30 000 mkr i prisläge maj 1970
•
o
med prisreglering enligt försvarsindex.
Det .skall i sammanhan get tillfogas att eftersom de arsvisa ramarna i 1968 års försvarsbesl ut var fa'Stslagna av riksdagen med
nominella belopp i prisläge ma j 1967 och angivna i p rop 1968:11 O
förelåg det säkra utgångspunk terna för att i takt med att försvars535

beslutets olika budgetår gick skriva fram utgiftsramens belopp för
aktuella år efter 1971/72.
De ekonomiska förutsättningarna för försvarets framtid efter budgetåret 1971/72 var sålunda genom 1968 års försvarsbeslut tillräckligt. entydigt uttalade för att medge en realistisk ekonomisk planermg.
Ramarna för de olika budgetåren var i prisläge maj 1967.
1968/68
1969/70
1970/71
1971/72
1968/72

4 782
4 860
4 910
4 960

mkr
mkr
mkr
mkr (5 620 prisläge maj 1970)

19 512 mkr

1969 års riksdagsbeslut om att ändra prisregleringsteknik för utgiftsramen för det militära försvaret
I prop 1969:1 bil 6 föreslog Kungl Ma j :t riksdagen att med stöd
av anförda skal övergå till att pri'sreglera utgifterna för försvaret
med nettoprisindex i stället för det dittills tillämpade s k försvarsIndex. Kungl Maj:t föreslog också att i syfte att inte ändra innebörden i 1968 års försvarsbeslut skulle de återstående åren av 1968
års försvarsbeslut i 'särskild ordning dock prisregleras genom försvarsindexet genom att ett belopp om sammanlagt 470 mkr av reservationsmedel skulle tas i anspråk för att täcka skillnaden mellan
den priskompensation som skulle bli en följd av nettoprisindex och
en förutsatt högre utveckling av försvarsindex.
Riksdagen godkände Kungl Maj:ts förslag. Härmed ändrades i
väsentlig grad planeringsförutsättningarna för tiden efter 1971/72.
Genom det nämnda riksdagsbeslutet skulle nämligen köpkraften i
ramarna efter 1971/72 komma att minska.
Det under punkt 1 redovisade beloppet 5 620 mkr i prisläge maj
1970 skulle alltså efter budgetåret 1971/72 komma att prisregleras
med enbart nettoprisindex innebärande att köpkraftsmässigt ett
mindre belopp skulle komma att vara tillgängligt som planeringsutrymme per budgetår. Den sammanlagda summan för perioden
72/77 som i punkt 1 angetts till 30 000 m'kr i prisläge maj 1970
skulle följaktligen också bli lägre. Detta kunde konstateras 1969 på
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våren. Det s k basbeloppet för budgetåret 1969/70, 70/71 och 71/72
beräknades följaktligen med nettoprisindex som prisregleringstaL

Långsiktsplaneringen
1971!72

för

försvaret

under perioden 1968/69-

Under perioden1968/72 inlämnades årligen till Kungl Maj :t enligt gängse mönster anslagsframställningar och långsiktsplaner för
verksamheten under utgiftsramen fö,r det militära försvaret.
Överbefälhavaren framhöll härvid regelbundet det förkastliga i
att planeringen efter budgetåret 1971/72 var låst till en horisontell
utgiftsram med nettoprisindex som prisregleringstaL I olika formuleringar visade ÖB hur försvarets relativa styrka under 1970-talet
skulle komma att nedgå och att detta enligt hans mening stod i strid
med den operativa målsättningen såsom den uttryckts i 1968 års
försvarsbeslut.
Departementschefen har i prop 1970:1 bil 6 och i prop 1971:1
bil 6 gått i svarsmål mot ÖB och hävdat som sin mening att anledning inte förelegat att frångå 1968 års försvarsbeslut beträffande
utgiftsramens utveckling efter 1971/72.
_
.
Överbefälhavaren har 'således på detta sätt upplysts om att den
ekonomiska målsättningen i 1968 års försvarsbeslut kompletterad
med 1969 års riksdagsbeslut om övergång till nettoprisindex har
företräde framför den operativa därest dessa två målsät~.qjngar enligt ÖB mening inte är förenliga. Någon direkt överenskommelse
synes däremot inte ha träffats för att mera precisera relationerlila
mellan den operativa målsättningen gch den ekonomiska 1llålsättningen för perioden efter 1971/72.
·

Kungl Maj:ts direktiv för långsiktsplaneringen m m för
perioden efter 1971/72

Eftersom 1968 års försvarsbeslut omfattade perioden 1968/72
måste ett nytt försvarsbeslut fattas avseende tiden efter budgetåret 1971/72. På grund av att ett nytt planeringssystem infördes i
försvaret fr o m 1972/73 kom det att föreligga ändrade utgångspunkter av såväl teknisk som principiell art för det beslut som
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skulle fattas för perioden efter 1971/72.
Här skall endast pekas på två principiella förändringar. Den ena
ändringen bestod i att den tidigare sjuåriga långsiktsplaneringen
ändrades till en femårig. Den andra ändringen bestod i att riksdagen inte skulle komma att fastställa ekonomiska ramar för försvaret för ett antal på varandra följande budgetår utan endast ta ställning till en planeringsnivå för perioden 72/77. Utgiftsramen för
varje enskilt budgetår skulle däremot åtrligen prövas av rrksdagen.
Från Kungl Maj:ts sida gavs direktiv
dels till överbefälhavaren angående utredning av försvarets utveckling efter 1971/72.
dels till den försvarsutredning som tillsatts för att utreda det
framtida försvarets utveckling.
Den principiella tågordningen i proceduren var den gängse. OB
utreder vissa ting. OB utredning är underlag för den parlamentariska utredningen som utarbetar vissa förslag. Den parlamentariska
utredningen bildar huvudsakligt underlag för Kungl Ma j :ts proposition (prop 1972:75) i ämnet och riksdagen fattar så småningom
(maj 1972) beslut.
Kungl Maj:t anmodade bl a OB att utreda försvarets utveckling
inom fyra olika ekonomiska nivåer för perioden 1972/77.
· Ungångsnivån för Kungl Maj:t var den nivå som förutsattes i
1968 års försvarsbeslut dvs en utgiftsram för det militära försvaret
som för vart och ett av åren under perioden 1972/77 överensstämde med den som gällt för 1971/72. Kungl Maj:t angav denna nivå
till 6 230 mkr i prisläge maj 1970 inklusive 370 mkr i lönekostnadspålägg.
Detta belopp hade beräknats på följande sätt. Basbelopp 1971/72
prisläge maj 1970 var som tidigare påpekats 5 620 mkr. Till detta
belopp lades 240 mkr viLket var de s k avlösningsmedlen för budgetåret 1971/72. Härvid erhölls (5 620 + 240) = 5 860 mkr. Anledningen till att man lyfte in 240 mkr (1971/72 års del av de s k
avlösningsmedlen) i basbeloppet torde ha varit att det basbelopp
på 5 620 som man hade att utgå ifrån var en följd av två tidigare
uppräkningar med endast nettoprisindex. Försvarsbeslutet 1968 hade emellertid som tidigare påpekats förutsatt att den utgiftsram som
skulle gälla för planeringen efter 1971/72 skulle vara ett resultat
av en kontinuerlig årsvis uppräkning med försvarsindex. Den av
Kungl Maj:t tillämpade korrigeringsmetoden är visserligen relativt
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onoggrann men den kan dock anses helt tillfredsställande i dessa
sammanhang. Till det sålunda framräknade basbeloppet 5 860 lades
lönekostnadspålägg på 370 mkr vilket ger 6 230 mkr.
Utöver utgångsnivån 6 230 skulle OB utreda försvarets utveckling i ytterligare tre olika nivåer.
Den högsta nivån avvek från nivå 6 230 genom en ökning med
100 mkr per årfr o m 1973/74.
Den näst högsta nivån avvek från nivå 6 230 genom en ökning
med 50 mkrlår från och med 1973/74.
Den fjärde nivån som alltså var den lägsta avvek från nivå 6 230
genom en minskning med 50 mkr per år fr o m 1973/74.
OB kallade de olika nivåer som Kungl Maj:t angett för minskningsnivåer och ställde dem därvid i relation till en egen nivå som
OB avsåg att utreda. Denna nivå kallades bibehållandenivån. Denna
sistnämnda nivå behandlas inte i fortsättningen. De övriga nivåerna kan nu tecknas på följande sätt (prisläge maj 1970)

D:lar;ram 1

Mkr

1-11

32 150 ;.:kr
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11

430

330

,___..J,...E===-+----t----t---r-·-

6 230 ....

];13

=

31 150

11

130
M4 = 30 650

030

72/73 73/74

74/75

75/76

11

76/77

Kungl Maj:t angav vidare att i planeringen får förutsättas att
utöver de angivna utgiftsramarna kommer 40 milj kr budgetåret
72/73, 40 milj kr budgetåret 73/74 och 30 milj kr budgetåret 74/75
att ställas till förfogande.
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Kungl Maj :t angav vidare att i samtliga nivåer skulle 50 milj
kr per år reserveras för förbättring av värnpliktsfö rmåner samt
att utgiftsramar na omräknats till prisläge februari med nettoprisindex.
ÖB 11 programplaner för det militära försvaret 1972/77
De ekonomiska utgångspunk terna för planeringen för perioden
72/77 var nu följande
dels Kungl Maj :ts direktiv
dels långsiktsplanerna 71 /77 (LP 71/77)
Kungl Maj :ts direktiv angav ramar i prisläge maj 1970. Långsiktsplanern a 1971/77 förelåg också i prisläge maj 1970.
En helt strikt slutsats av de förutsättnin gar som enligt det för egående funnits för långsiktsplaneringen perioden 72/77 ger nu vid
handen att de långsiktsplaner 71 / 77 som fanns borde avseende perioden 72/77 ha överensstämt med nivå som utgjorde förlängningen
av 1968 års för.svarsbeslut. Långsiktsplanerna 71/77 borde vidare
till ·s itt materiella innehåll ha varit anpassade till den köpkraftsminskning som beroende på nettoprisind ex införande som enda
prisregleringsmetod skulle komma att drabba utgiftsramen för det
militära försvaret efter 1971/72.
Den planeringsmekanism som nu sattes in för att "utlösa" följderna av de av Kungl Maj :t angivna nivåerna hade följande principiella konstruktion .
- Långsiktspl anerna 1971/77 rullades - dvs uppdaterad es- till
perioden 72/77 varvid bl a prisuppräkn ing med verkliga kostnadsökningar till prisläge feb 71 och löneläge 70 skedde. Det nya löneläget 1971 var ännu inte känt i mars 1971.
- Av Kungl Maj:t angivna nivåer omräknades till prisläge feb
71 med nettoprisindex .som ökat med 2,4 OJo perioden maj 1970 till
feb 1971.
- Genom att ställa LP 72/77 i relation till Kungl Ma j :ts olika
nivåer skulle avvikelser kunna avläsas i förenklade ekonomiska
termer.
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Uppräkning av Kungl Mai:ts nivåer
En uppräkning av utgångnivån 6 230 - av Kungl Maj:t kallad
planeringsn ivån och av ÖB kallad minskningsnivå 3 - med 2,4 %
ger 6 380 mkr (avrundat).
De olika nivåerna namngivna enligt ÖB blev då i prisläge feb
71

Diafjram 2
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Rullning och uppräkning av långsiktsplanerna 71/77 till 72/77
Rullning (uppdatering ) av planerna i det rådande läget innebar
i detta första steg en uppdatering av verksamheten under de olika
programans lagen med utgångspun kt från att den verksamhet som förutsattes i långsiktspla nerna 71/77 till alla delar skulle fullföljas.
Kostnadsök ningar av olika slag som blivit kända sedan föregående
rullning skulle alltså i sin helhet tas med.
Beträffande prisuppräkn ing skulle den verkliga avlästa prisförändringen från maj 1970 till feb 1971 användas. Prisuppräkn ingen
kom givetvis att halta eftersom man inte kände resultatet av 1971
års avtal.
Rullning och prisuppräkn ing genomfördes av olika myndighete r
för samtliga programanslag.
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Relationerna mellan LP 72/77 och Kungl Maj:ts olika nivåer
Rullade och prisuppräknad e programanslag för perioden 72/ 77 insändes till OB under april 1971. En sammanställnin g som gjordes
visade att LP 71/77 vid rullning till perioden 72/77 och uppräk ning till prisläge februari 71 gav följande resultat

+ 847 mkr
Verklig prisutveckling maj 70-feb 71
+ 877 mkr
m
m
materiel
gar
Kostnadsöknin
------------ ------------ --+ l 724 mkr
Summa
LP 72/77 anspråk på betalningsmedel ökade alltså med l 724
milj kr jämfört med LP 71/77 peri:oden 72/77.
Nivån M3 ökade genom uppräkning till feb 1971 från 31 150 mkr
till31 900 mkr dvs med 750 mkr för perioden 72/77.
Redan här förelåg således en skillnad mellan LP 72/77 och nivå
M3 på (l 724-750) 974 milj kr dvs ca l 000 mkr.
Eftersom Kungl Maj :ts direktiv innebar en direkt kostnadsökning för .de värnpliktiga med 250 mkr perioden 72 /77 kom skillnaden härigenom att uppgå till (974 + 250 =) l 224 mkr.
· Eftersom avtalsförhandli ngarna inte var kända för myndigheterna gjordes ett antagande härom och förutsattes att 1971 års löneläge jämfört med 1970 års löneläge skulle leda till ett ökat behov
av avbetalningsmedel uppgående till 605 milj kr för perioden 72/77.
Härigenom steg skillnaden till (l 224 + 605) l 829 milj kr.
Sammanfattnin gsvis fann man att den verksamhet som var planerad för perioden 72/77 i de befintliga långsiktsplaner na för denna period genom rullning och prisuppr~kning från maj 1970 till feb
71 kunde beräknas kräva 1 829 milj kr mera i betalningsmedel under perioden 72/77 än som innehölls i nivå M3 (planeringsnivån)
prisläge februari 1971.
Till detta skall nu .slutligt läggas att en framtida prisreglering
med nettoprisindex måste leda till en ytterli:gare reducering av verksamheten under perioden 1972/77. Man uppskattade i april 1971
värdet av denna verksamhet till 500 milj kr under perioden.
Härigenom kom det slutliga resultatet av .d enna första prövning
april 1971 att bli att LP 72/ 77 i pris-löneläge feb 1971 krävde
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(31 900 + 1 829
rioden 72/77.

+

500) 34 229 mi·lj kr i betalningsmedel för pe-

LP 72/77 var alltså
34
34
34
34

229
229
229
229

32
32
31
31

900
400
900
400

l 329 större än M l
M2
,
l 829
M3
,
2 329
M4
2 829

"

OB hävdade samtidigt bl a med stöd av vad han under perioden
68/72 tidigare anfört om en horisontell utgiftsrams relation till
målsättningen i 1968 års för.svarsbeslut, att nivå Ml var den enda
av de av Kungl Maj:t angivna nivåerna som hade någon rimlig
relation till målsättningen i 1968 års .försvarsbeslut och att denna
nivå därför borde betraktas som planeringsnivå. Nivån Ml skulle
ändå komma att kräva att verksamheten under perioden 72/77
måste bantas på sätt som minska·de behovet av betaJningsmedel med
ca l 300 milj kr.
Det bör i sammanhanget .som en parentes påpekas att OB:s s k
bibehållande nivå räknade med 35 808 mkr 72/77 i prisläge feb 71
dvs ca l 600 mkr mer än LP 72/77.
I resonemang om lägre ramar än Ml hävdade OB bl a bestämt att
i nivåerna M3 och M4 kunde anskaffning av flygplan 37 i jaktversion inte komma ifråga.
Efter ytterligare mangling, prutning och prövning angavs i OB 71
programplaner för det militära försvaret 1971.09.15 följande relationer mellan de olika nivåerna och de långsiktsplaner som gällt
1971/77 avseende perioden 1972/77 dvs LP 72/77.
Ekonomisk
ram

M l
M2
M 3
M4

l Minskad köpkraft jämfört
med LP 71 /77 (milj kr)

l 000
1 500

2 000
2 500
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Som skäl till .de i tabellen reducerade skillnaderna mellan "tillgång och efterfrågan på medel" anförs i OB 71 programplaner för
det militära försvaret (1972.09.15) sidan 3:3 (8).
"Skillnaderna i köpkraft beror på följande faktorer
- bristande kompensation för inträffade pris och lönestegringar
vid uppräkning av planerna från prisläge maj 1970 och löneläge
1970
- av departementschefen anbefallda ökade värnpliktsförmåner
samt i övrigt ändrade förutsättningar för planeringen
- kostnadsökningar på inplanerad materielanskaffning som mträffat oberoende av prislägesförändringa r.

Försvarsutredningen och prop 1972:75
En översiktlig beskrivning av det förgångna medger inte en närmare analys av vare sig försvarsutredningen eller pro p 1972:75.
Det kan kort konstateras att efter ett omfattande arbete hösten
1971 och våren 1972 framlades försvarsutredningen och med utgångspunkt däri skrevs proposition 1972:75 vari departementschefen bl a uttalar
"Planeringsramen bör därför utgå horisontellt från basbeloppet 6 470 milj kr i den utgiftsram för budgetåret
1972/73 som jag föror·d ar i det följande. Planeringen för
det militära försvarets utveckling under perioden 1972/73
-1976/77 bör sålunda ske med utgångspunkt i en planeringsram om totalt 32 350 milj tkr i prisläge feb 1971.
I planeringen bör förutsättas att kompensation för prisoch löneförändringar ·skall ske enligt nettoprisindex"

Det konkreta resultatet av det totala utredningspaketet kring
försvarets fortsatta utveckling uttryckt i ·ekonomiska termer blev
alltså att nivån M3 - planeringsnivån - ökades med 90 milj kr
per år från 6 380 til16 470 mkr/år.
Den slutliga skillnaden mellan OB:s i det föregående visade första kalkyl och prop 1972:75 blev sålunda 34 229- 32 350 = 1 879
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milj kr under peri~den 1972/77. Sedermera ha ytterrligare ekonomiska svårigheter framkommit. Den angivna skillnaden är emellertid
av sådan storleksol.'dning redan den, att någon ytterligare markering av planeringssituationens a:Ilvarliga innebörd 'k nappast erfordras. Det må endast tillfogas att proposition 1972:75 förutsätter att
i den angivna ramen inplaneras utveckling och anskaffning av flygplan 37 i jaktver:sion (JA 37).

Programplan för det militära försvaret 1973/78
I programplan för det militära försvaret 1973/78 återkommer OB
till finansieringsproblemen.
Man kan då först erinra om den "utgående" balansen 72/77"
prisläge feb 71.
34 229 mkr
Planerat behov av betalningsmedel LP 72/77
32 350 mkr
Förväntade intäkter (ramar)
1 879 mkr
Medelsbrist
För enkelhetens och överskådlighetens skull har i denna utgående
balans alltjämt behållits den första kalkylen över planerat behov
av betalningsmedel perioden 72/77, dv.s den kalkyl som gjordes i
april 1971.
I programplan 73/ 78 utförs nu den operationen att såväl planerat behov av betalningsmedel som förväntade intäkter (ramar) räknas upp till prisläge feb 1972 avseende perioden 73/78.
Eftersom riksdagen anbefallt en horisonteU utgiftsram på 6 470
m'kr i prisläge feb 71 är det alltså denna ram som skall räknas upp
med nettoprisindex.
Detta index utvisar från februari 1971 till februari 1972 en ökning på 5,58 Ofo. Förväntade intäkter uttryckta i prisläge feb 72
blir då för perioden 1973/78 (5 X 6 470 X 105,58) 34 155 mkr.
Planerat behov av betalningsmedel perioden 72/77 uttryckt i
prisläge feb 1971 var - fortfarande enligt kalky1en april 71 34 229 mkr. Detta motsvarar en årlig ram av 6 845 mkr i prisläge
feb 1971. Om nu ingenting annat görs än att man räknar upp denna ·s istnämnda ram till prisläge feb 72 med 5,58 Ufo erhålls Planerat
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behov av betalningsmedel perioden 73/ 78 (5 X 6 845 X 105,58)
36 138 mkr.
Den "ingående balansen" för perioden 1973/78 uttryckt 1 pmläge feb 1972 skulle därmed bli
36 138
Planerat behov av betalningsmedel 1973/ 78
34 155
Förväntade intäkter (ramar)
l 983
Medelsbrist
I samband med prisomräkningen till prisläge februari 1972 har
DB emellertid konstaterat att den ingående bristen om 1 983 mkr
ytterligare ökat med

dels 270 mkr i bristande pris- och lönekompensation feb 71 feb 72

dels 621 mkr i bristande pris- och lönekompensation från prisläge februari 1972 till medelkostnadsläge för resp år i perioden
73/78
dels 200 m'kr i nytillkommande kostnad för ökat lönekostnadspålägg
dels 197 mkr i nytillkommande kostnader för markhyra, omlokalisering och robot 68
Sammanlagt under perioden 73/78 uppgår då medelsbristen till
(1 983 + 270 + 621 + 200 + 197) = 3 271.

Denna kalkyl
DB nivå 2
DB nivå l
• o
Kungl Maj:ts m va

73/74 74/75 75/76
7 560 7 560 7 560
7 010 7 062 7 091
6 916 6 913 6 910
6 831 6 831 6 831

76/77
7 560
7 121
6 908
6 831

77/7 8
7 560
7 160
6 904
6 831

37
35
34
34

800
390
550
155

Den huvudsakliga skillnaden mellan DB nivå 2 och DB nivå 1 är
att i nivå 2 ingår ca 850 mkrför att täoka
dels bristande kompensation vid uppräkning februari 1971 till
f.ebruari 1972 (270 mkr)
dels den reducering i köpkraft som blir en följd av NPI (ca 580
mkr).
I ett översiktligt diagram ter sig nu den ekonomiska bilden på
följande sätt i prisläge februari 1972 varvid även DB:.s s k bibehållandenivå (B-nivån) tagits in.
Di al'jram 3

900 800
700
600

Härutöver har emellertid DB i programplan 73/78 konstaterat att
löneutvecklingen leder till en ytterligare brist om 400 mkr under
perioden utöver de 605 mkr som togs upp i kalkylen april 1971.
Den totala medelsbristen blir då 3 271 + 400 = 3 671 mkr eller
avrundat ca 3 650 mkr för perioden 73/78 jämfört med utgångspunkterna för långsiktsplanerna 72/77.
Om den gjorda kalkylen är överslagsmässigt riktig innebär den
att utgiftsramen för det militära försvaret perioden 1973/78 uttryckt
i prisläge februari 1972 borde - med utgångspunkt i LP 71/77 vara 34 155 + 3 650 = 37 800 mkr. Detta i sin tur leder till en
årlig utgiftsram av 7 560 mkr, givet horisontell kurvatur.
DB har i programplan 73 /78 angett en "nivå l" och en högre
"nivå 2". En sammanställning av dessa två nivåer med den redovisning som gjorts i denna artikel samt Kungl Maj :ts nivå visar nu
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Det är markera t i bliden att planering skurvorn a, trots att de är
uttryckta i fa.st prisläge, strävar uppåt medan Kungl Maj :ts nivå är
horisontell. Phnering skurvan LP 7378 torde, om den hade varit
aktuell, även haft en uppåtgåe nde trend inom ramen för totalbeloppet 37 800 mkr.
Skillnaden mellan OB nivå 1 och planering snivån är i princip
en del nytillkom mande kostnader som är en följd av beslut som
fattats på Kungl Maj :ts nivå. Med en viss överdrif t men schematiskt betrakta t ter sig dessa nytillkom mande kostnade r som en sorts
prisutveckling
-

lönekostnadspålägg ökar
hyror ökar
lokaliseringskostnader ökar
lvrb 68 ökar

Om man för enkelhetens skull betrakta r de nämnda elementen .som
inslag i en prisutveckling och därtill lägger skillnaden mellan OB
nivå 2 och OB nivå l, vilken skillnad i ·sin helhet är av prisutvec klingskara ktär finner man att skillnaden mellan OB nivå 2 och planeringsnivån i princip är de "avlösningsmedel" som skulle erfordras
· perioden 1973/78. Totalt alltså (35 390 - 34 155) 1 235 milj kr.
Om dessa medel nu inte tillför.s till Kungl Maj :ts nivå kommer
man till att motsvara nde belopp måste inplaneras under denna nivån. Oversiktsbilden får följande utseende innebära nde att omplaneringar måste till som bereder ekonomiskt utrymme under Kungl
Maj:ts nivå för kostnade r på 1 235 mkr. En realnivå återstår då
på 32 920 mkr perioden 73/ 78.

Diagram 4
Mkr
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'f3/74

74/7 5 75/7 6 76/77

77/78

Realnivå n 32 920 som är ett uttryck för köpkraft med utgångspunkt i prisläge februari 1972 överensstämmer nu nästan exakt med
nivå Ml i prisläge februari 1971 där nivå Ml beräJknades till 32 900.
Nivån Ml låg emellertid som tidigare påpekats redan den ca l 300
mkr under köpkraft en i de långsiktsplaner för perioden 72/77 som
utgjorde utgångsp unkt för omplaneringen. Resonemanget verifiera r
vad överbefä lhavaren uttrycke r i program plan för det militära försvaret 1973/ 78 - - -". Om utgiftsramen inte kompenseras härför, kommer !krigsmaktens utveckling att ytterligare fjärma sig från
intention erna i försvarsbeslutet.
Samman fattning
Det framgår av i första hand diagramm et 3 att man inom försvaret måste ·h a vidtagit omplane ringsåtgä rder av mycket stort for~at under tiden april 1971 till september 1972 för att närma sig
ull av Kungl Maj:t anbefalld planeringsnivå. ÖB nivå 2 är ett
utmä_rkt uttryck för ambitionen i dessa ansträngningar. Med stöd
av dta~ram~ets _översiktliga s.iffror kan avläsas att en oroplanering
av utgangslaget 1 LP 71/77 gJorts som motsvara r ca 2 400 mkr för
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perioden !3/78 - alltjämt med utgångspunikt från de n f·orsta kalylen apnl 1971.
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DEBATT

Handbok i folkrätt
LITET GENMALE TILL KOMMENDO REN WULFF
Det är icke var dag som författaren till en av OB fastställd handbok ger sig
ut i polemik med dess kritiker. Det är därför med desto större intresse som man
tar del av vad Wulff haft att anföra i TIS 1972 s 379 ff. om de överväganden
som styrt handbokens utformning. Men vad han där anfört väcker undran.
Huvudlinjen i Wulffs tankeg&ng tycks vara att kritiken var obefogad eftersom den personkategori kritikern hade i tankarna ej var tänkt som läsekrets för
handboken. Visserligen har OB fastställt boken till bruk som uppslagsverk för
allt befäl för att under krig lösa uppkommande folkrättsproble m; men Wulff
upplyser att handboken "icke är och icke skall vara någon form av operativ
vägledning" s 384). Handboken är enligt Wulff ej heller skriven för ledande
kretsar inom utrikes- och för sva rsdepartemente n och krigsmaktens högsta ledning; i vart fall ha vissa fr ågor som "har betydelse främst för" dessa ledande
kretsar förmenats ha "ringa intresse för Handbokens läsekrets" (s 385). Man
undrar hur detta går ihop med omslagets ord om att handboken vänder sig till
"politiskt intresserade grupper" - sådana bruka vad jag vet med förkärlek ägna
sig åt allt som har betydelse för krigsmaktens ledande kretsar. Wulff har sålunda skalat bort dels dem som behöva operativ vägledning, dels dem som ge
operativ vägledning. Vilka bli då kvar som läsekrets egentligen? Endast i ett
sammanhang antyder Wulff närmare vilka handboken vänder sig till, nämligen
i anslutning till min jämförelse mellan handbokens mom. 120 och LaconiaBefehl: momentets formulering avser enligt Wulff att visa att "vi" - det måste
vara kofferdibefäle t som avses - "inte ka:n påräkna att krigförande makts/fientlig makts ubåtar intar ytläge för varning och bärgning innan svenskt handelsfartyg utsättes för anfall" (s 391). Att handboken skrivits för kofferibefälet och
ej för krigsbefälet är onekligen sensationellt: man kunde trott att det närmast
var kamraterna i ubåtarna som behövde vägledningen i folkrätt. Men det var
det sålunda ej. De få hemliga order framhåller Wulff (s 391). Hemliga LaconiaBefehl?
Man måste beundra det jämnmod varmed Wulff vidgår att man måste skriva
om "nästan varje s1da" om man skulle ta med den folkrättsuppfa ttning som
företräds av vår närmaste och i vart fall mäktigaste granne, Sovjetunionen
(s 387, jfr 384). Wulff tycks ha sett "vapenskifte med en socialistiskt makt" ' ·sb'ln
en så sjusärdeles osannolik uppgift för svenska krigsmakten att denna "framtidsversion" (å, dessa fina ord!) måste få särskilt utropstecken i texten (s 388) .
Därav jämnmodet tydligen.
För egen del är jag fullt beredd att beundra den sakkunskap om krigföring
i sydostasien som Wulff tycks företräda och jag är övertygad att han genom
uttalanden därom gjort svenska regeringen stora tjänster. Jag karu emellei'tid ej
förmå mig att tro att det var för insatser i den krigföringen som svensk krigsmakt
behövde folkränslig vägledning och jag har svårt att se att vad som hände i
Tjeckoslovakie t och Frankrike under andra världskriget skulle vara av väsentliga re betydelse för svensk krigsmakt än de uppfattningar som för eträds av vå:a
socialistiska grannar. Vad man kan förstå av Wulffs redogörelse ha emellertid
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östersjöom didets problemstä llningar ej ens varit presenta vid handboken s avfattande. I vart fall tycks grava missuppfa ttningar föreligga.
Först och främst kan väl sägas att det ej är någon konst att ställa upp ett
gäng socialister med väsentligt mindre påkostad utbildning än en svensk kommendör som skulle kunna ge Wulff en ordentlig lektion i marxistisk t språkbruk
utan att beskyllas för koketteri med "fina ord": dessa herrar mena något med
vad de säga och de ha ej tid att tala barnspråk. Obekantsk apen med deras tänkande hämmar Wulffs problemför ståelse. Det är ingalunda så som Wulff tror att
hans kritiker ser "befrielsek rig (sic.) ... som verk av den internation ella kommunismen" (s 386): den karakterist iken har Wulff hittat på själv. Världen
är
tillräckligt fylld av eldfängda ämnen och eldfängda människor för att uppror
och fejder skall blossa upp med en förfärande regelbunde nhet. Marxismen behöver icke starta dessa fejder, den endast tillhandah åller ett tydningssc hema
för dem. Det tydningssc hema är ej mer kausalt till fejderna än det säregna tydningsschema för amerikans ka samhällsfö reteelser som tillämpas a v svenska massmedia är kausalt till samma samhällsfö reteelser. Skillnaden är den att, under
det att svenska massmedias idiosynkra sier är en beklaglig men för folk i allmänhet betydelselös företeelse, så kopplas det marxistisk a tydningssc hemat
av
dessa fejder till juridiska konsekven ser av intresse för svensk krigsmakt. Jag
skall återkomma till detta ämne i en kommande artikel.
Också kulbanepro blematiken tycks Wulff ha missuppfa ttat. " Att kräva svenskt
ingripande mot överflygan de satelliter och robotar skulle fordra orimliga i>lsatser",
anför han (s 393). Motsvaran de resonemang fördes på sin tid av chefen tör försvarsstaben i en skrivelse till CM d. 24 nov. 1939 beträffand e möjlighetd rna
att
ingripa mot krigshandl ingar i vattenbält et mellan tre och fyra sjömil från kustlinjen. Wulff drar slutsatsen att vi "uppfyllt de krav som man från andra stater rimligen kan ställa på oss" om vi med hänsyn till (den självförvål lade) resursbristen avstå från att förhindra passage av stridsladda de robotar. Chefen för
försvarssta ben för sin del drog slutsatsen att området inom vilket neutralitet
en
skulle hävdas skulle krympas till tre mil från kustlinjen (se skr. till Konungen
d. 30 nov. 1939). Det framgår ej klart varför Wulff ej drar samma slags slutsats som Chefen för försvarssta ben. Att hänvisa till invasionsf örsvaret (s 393)
är
icke något svar. Om det är neutralitet sbrott att tillåta passage av en krigförandes robotar genom svenska luftterritor ium kan straffansv ar ifrågakom ma för
de
ansvariga. Den slutsatsen följer i vart fall av den finska krigsansva righetsdom
en
som tog upp ansvaret för transiterin gen genom Finland - och denna dom torde
endast ge uttryck åt numera vanligt vänstertän kande. Problemet är otrevligt.
De aktuella makternas folkrättsm anualer äro sällsynt eniga på punkten att
ett
sådant neutralitet sbrott berättigar till militärt ingripande från den hotade. Rättsenligbeten av ett invasionsf örsvar mot detta ingripande är icke så solklar som
man skulle önska. Wulff kunde möjligen invända att problemet ej är av den
art att böra knäckas av handboken s tänkta läsekrets. Men i andra mariner anses
kulbanepro blemet vara av just den art som bör diskuteras av unga officerare
som skola övas i folkrättslig t tänkande.

Jacob W. F. Sundberg
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KOMMEN TAR
"Då

s

ndbergs senaste inlägg innehåller avsiktliga misstolkni ngar av min fram u h visar betydande okunnighe t om viktiga sakförhåll anden samt desssta nmg oc
. att VI.dare meningsutom är hållet i en _ minst sagt - egen d omr1g ton, anser Jag,
.. d
f ' .d
utbyte med Sundberg för närvarand e icke kan vara av nagot var e or tl
skriftens läsekrets.
Torgil Wulff
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Littera tur m. m.
VASTTYS KA FLOTT ANS UPPBYGG NAD
· E d
tt antal minröjSommaren 1945 fanns inte längre någon tys k man~.
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allierad
lednmg,
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.
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k
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1
JeC os ova
f d tyska marinoffic erare och 1 s uggan av
kien och Berlin fördjupade s samarbetet .
,
f
det NATO bil.. ·
" kade i Europa och år 1950 - ca ett ar e ter
..
spannmgen
o
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·u
V"steuropa
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dades - påbörjades förhandlin gar om ett tys t l rag u
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·
1 denna konferens deltog bl a Fredrick Ruge, en man med en märk ig SJÖofficersk arriär- inledd 1914 -bakom sig.
k
Ruge - viceamiral och pro f essor - h ar författat ett flertal krigshistor is a
och militärpoli tiska verk.
,
o
do den
Första världskrige ts slutfas upplevde han som ~ekond pa en torpe db.at,
.a
k
t ska högsjöflot tan sänktes av egna besättning ar 1 Scapa Flow 1919. ~,ma m~~yc
i
y h
k 'ld
· "SCAPA FLOW. Das Ende der deutschen Flotte (anmald
har an s l rat 1
TiS jan 1970). I andra världskrig ets slutskede var han chef f"or A ~t ..f"ur Kri g sl
schiffbau i Berlin. Tidigare var han bl a Rammels närmaste man mfor den a
lierade invasionen över Engelska Kanalen.

553

Då Ruge utsågs att leda den västtyska marinens uppbyggnad hade man erfarenhet från tre tidigare tyska mariner; Kejsartidens, Weimarrepublikens och
Hitlertysklands.
I årets utgåva av AKTUELLT OCH HISTORISKT - den nittonde i ordningen - har viceamiral Ruge skildrat den västtyska flottans uppbyggnad efter
andra världskriget och de stora svårigheter som måste övervinnas. År 1950 utformades ett första utkast till en "marinplan" för den moderna flottan och dess
uppgifter angavs vara att:
- medverka i försvaret av Ostersjöutloppen,
- genom insatser i Östersjön i tid upptäcka och om möjligt hejda ett anfall
österifrån,
- vålla avbräck i motståndarens sjöförbindelser samt
- trygga egna sjöförbindelser genom Nordsjön.
Från denna konferens år 1950 och fram till sin avgång, som chef för mannen, 1961 blev Fredrich Ruge den västtyska flottans skapare.
Problemen var många. Psykologiskt motstånd mot upprustning om ekonomisk
åtstramning gjorde att vare sig jagare eller ubåtar fick byggas.
Avvägningsfrågor mellan försvarsgrenarna, allmänhetens misstänksamhet
grundad på erfarenheter från nazisttiden - mot militärer och kontakterna med
de nya allierade krävde en skicklig ledare.
Först efter Västtysklands NATO-inträde
kunde fartygsanskaffning ske i
önskad omfattning.
• Den 12 november 1955 bildades - officiellt - den nya försvarsmakten och
i början av 1956 ryckte de första frivilliga in till flottan i Wilhemshafen.
Genom en. byråkratisk personalbehandling gav rekryteringen inte tillräckligt
ungt befäl. 1956 års unga rekryter hade för lite kunskap om nutidshistoria och
de politiska sammanhangen - de visste mera om sina rättigheter än om sina
skyldigheter.
Karaktärsfostran hade, enligt Ruge, fått sitta emellan för den materiella
återuppbyggnaden. Målet blev "människan i centrum", en rättvis personalbehandling, omsorg om förplägnaden om skapande av motivation. Ruge understryker i
detta sammanhang att man inte kan vara tillräckligt omsorgsfull vid rekrytering
och utbildning av befäl.
Så småningom uppstod behovet av en egen vapenindustri. Här mötte nya
problem. Kruppverken vägrade att bygga örlogsfartyg eller tillverka vapen mot
bakgrund av erfarenheter från 1930-talet. Personalen inom statsförvaltningen
saknade rutin. Det tog inte mindre än 17 månader att ta fram kontrakt för jagarbyggen därför att personalen inte längre behärskade dessa problem.
Varje års avbrott i marin planläggning och anskaffning (1945-55) kostade
- säger Ruge - ett år av återuppbyggnad. Detta är en intressant iakttagelse
i skuggan av den rasering som nu påbörjats av den svenska marinen.
Allmänhetens motstånd mot jagare och segelfartyg betecknar Ruge som ren
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okunnighet. Jagaren anser han vara den minsta enheten med fullständig sjöduglighet och en mångsidig användbarhet.
Segelfartyg anser han vara en nödvändighet för den lätta flottan. Här fostras
fysik och karaktär. Här görs personalen förtrogen med havet och får k_änsla
för vind och sjö. Paralleller kan även i dessa avseenden dras med utvecklmgen
a v den svenska flottan.
.
bl
Utbildning i utlandet, systematisk uppbyggnad av goda _kontakter - .... a
genom örlogsbesök - med främmande mariner och integrermg mellan mlhtar_a
staber och den politiska ledningen (departementen)· tl'llh''or d e f aktorer som vant
väsentliga för uppbyggnaden av den västtyska flottan.
. ...
o
I både fred och krig skall denna flotta verka i samma mlljo som var ege~,
det är därför intressant att läsa Viceamiral Ruge s skildring. Var och eno som ar
··· 'l'..
f ragor
o
h ar d'a'rfo" r naogot att hämta ur 1972 ars AKintressera d av SJOmlltara
1
TUELLT OCH HISTORISKT. )
Årsboken innehåller också en uppsats av fil. dr. Arne Stadc "Stridsvagnsvapnet under 1936 års försvarsotdning". Här får upprustningsproblematik en en
annan belysnrng.
Den just nu aktuella frågan om internationell vapenhandel ges e~ historis~
punktgranskning av fil.mag. Inger Ström-Billing i studien "Tyska mtressen l
·
· l'm d
svensk k ngsrnatene
ustn· 1934-35" · Här avhandlas bl a hur de. tyska
.
krust·
ningssträvandena resulterade i tillskapandet av vår egen krigsmatenelmspe twn .
En undersökning "Sverige och 1800-talets polska frihetsrörelse" av 1. arkivarie
Nils F. Holms visar slutligen att de svenska insatserna var mycket blygsamma
vid de tillfällen Polen sökte frigöra sig från Ryssland.
·
Årsboken beräknas vara tryck·t t· b"orJan
av november. Den utgör säkert fö ;:många ett välkommet inslag i julklappsfloran.

Hake

----T k
15:- och kan beställas av Mi·
1) AKTUELLT OCH HISTORISK
ostar ca
. .. h'tstons
. k a förlaget • Fack 100 45 Stockholm.
htar
•

555

Innehållsförteckning
Tidskrift i Sjöväsendet 1972

Ellerström, H.
Fredholm, C.

CSS Hunley .. . ................. ... .
Norska havet ett skandmavlskt säkerhetsproblem
.. ... . . . .
~ynpunkter på den internationella utveck~
hngen av territorialhavsbredd en
~insvepare/minjaktfartyg _ ko~~t~~k~
uonsproblem -.utvecklingslinje r . .. .. .
~.alta - Strategrsk brännpunkt .. . .... .
Forsvarets ekonomiska planerin<>sprob0
lem
Loggbok..f.ri~·
Kl~.s~~bb~~~ . s~~~s~
bergsexpedition 22/7-16/ 8 19 57
Att ropa i vind, superräckvidd ho~ ·r~d~~
och blå solar - om vågors refraktion ..

Gärdin, A.
Holmberg, C.
Holmberg, G.

.HMS.

Lange, H.
Lind, G.
Litteratur
•

••••

o

••••

o

•••

••

•

•

o

••••

Lun~vall, B.
Ett försvar utan lu~k~~. · · . · · · · · · · · · · ·
Manustabens bibliotek
··············
Meddelande från Kungl '6~i;g·s~;~~~s~iisk~~~~ · : : : : : : : : : :

"

"
",
"
"
"
"
Minnesteckningar

"
556

"

166

45

297
307
60

533
484
284
196

"

"

•

•

o

••

•

•

•

••

•

•

•

•

o

.......

•••••••••••••••••••••

"

~ord~tlanten -

Gottfridsson, H.

,,

Notiser från när och fjärran

451
553
476
101
1
2
3
4
107

•••••••••

•

•••••••

••

...

o

•

.

o

•••

••••••

o

Sovjetryskt ubåtskrig i Östersjöområdet
Persson, P.
under andra världskriget ..... . .. . .. .
D:o d:o
... . · · · · ·. · ·
Persson, P.
D:o d:o
... . . · · · · · · ·
Persson, P.
Restriktiva traktater ..... .. ... .... . .
Prawitz, J.
Ubåtstillverkningen s problem ......... .
Rahmberg, S.
Kostnadsberäkninga r för krigsfartyg .. . .
Rahmberg, S.
Ubåtarnas
operativa och taktiska utnyttRasin, B.
jande
. .. . ... .. .. . . . . . .. ... .... .. .
Axiologi - en vetenskap för beslutsSchildt, E.
studier ... . ..... . ........ . ........ .
Vår framtida ubåtsutveckling . .. . . . . .
Stefenson, B.
örlog och fred under två sekel ... . ... .
Stjernfelt, B.
En handbok i folkrätt för svenska krigsSundberg, J.
makten?
. . . ..... . ....... . ....... . .
Handbok i folkrätt. Litet genmäle .. ... .
Sundberg, J.
Incidentberedskap - en viktig marin anTornberg, C.
gelägenhet
.............. . ........ .
Wachtmeister, H. Oli:ka undervattensspaning ssystem och deras principiella utnyttjande ......... .
Westerlund, K-E. Over 16.000 spaltcentimetrar och
10.000.000 exemplar ..... . ....... . . .
Wulff, T.
Olika tolkningar av folkrätten ..... . . .
Wulff, T.
Kommentar till handbok i folkrätt ..... .
örlogsmannasällska pets bibliotek ... . ................. .

97
370
449
73
109

339
13
190
416

175
522

184
395
205
551

92
237

406
379
553
105

108
203
204
459
460
6

461
557

Stockhol ms Internat ionella
Mäss- och Kongres scentrum
Utställningar, konferenser och kongresser 1973
8/2 - ll /2
12/3 -14/3
21/3- l/4

Svenskar Möbelmässan. Nationell fackmässa
Skomässor. Endast för fackfolk
Stockholms Internationella Båtutställning,

12/6 -14/6

XVII Skandinaviska Kongressen för Patologi och
Mikrobiologi. Kongress och utstä llnin g
International Exhibition on Biochemistry (IEB 73).

" A llt för Sjön" . Oppen för allmänheten

2/7- 7/7

Kongressen från den l/7.
31/8- 9/9

S:t Eriks-Mässan. Internationell konsumationsvarumässa med Hör Nu, hifi-utställning . Oppen

17/9 - 19/9
27/9- 4/10

Skomässor. Endast för fackfolk
Data-Kontor 73. Internationell fackutställning för

för allmänheten

data- och kontorsutrustning. Kursverksamhet
18/10-24/10 Stockholms Tekniska Mässa. l2:e internationella
fackmässan med konferenser och symposier
29/ 10-31/10 Ide 73. Nationell marknadsföringskonferens med
internationell utställning
3/ll- 4/ll Allt för Hunden. Bedömning av hundar och internation ell utstä ll ning av hundartiklar
15/ll-17/11 Svenska Tandläkare-Sällskapets Odontologiska
Riksstämma. Konferenser och utställning
28/ll- 2/12 Svenska läkaresällskapets Medicinska
Riksstämma

AB S:t Eriks-Mäss an
Mässvägen l, l 06 80 Stockholm
Tel. 08/99 01 00 Telegram : Erifair Telex: l 0660

Stockholms internationella mäss- och kongresscentrum

