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G. BLOM 
Försvarsplanering 

på hög nivå 

I dagarna har utgivits boken "Svensk säkerhetspolitik 
och försvarets långsiktsplanering" (Studieförbundet 
Näringsliv och Samhälle) av kansliråden Lennart Gra
pe och Bengt-Christer Ysander. Bokens huvudtema är 
det militära planeringsproblemet, men författarna sö
ker vidga perspektivet på detta genom att insätta det 
i totalförsvarssammanhang och genom att teckna 
totalförsvarets roll inom säkerhetspolitisk ram. 

Författarna söker inom en totalram av knappt 200 
sidor ge en översiktlig presentation av totalförsvarets 
planeringsproblem och anvisar olika vägar att lösa 
dem. Resultatet har helt naturligt blivit en starkt 
komprimerad framställning skriver i denna anmälan 
kommendörkapten GÖTE BLOM, tjänstgörande på 
planerings- och budgetsekretariatet i. försvarsdeparte
mentet. Enligt ledamoten Bloms uppfattning har för
fattarna i stort sett lyckats med att ge en samman
fattande och klarläggande bild av planerings/rågarna. 
De i boken framförda organisatoriska förslagen anser 
anmälaren förefalla välbetänkta och framsynta vad 
gäller den högsta ledningen, men diskutabla för att 
inte säga olämpliga vad gäller organisation på myn
dighetsnivå. 

Planering har blivit ett modeord under de två decennier som gått 
sedan andra världskriget. Detta gäller inom både enskild och offent
lig förvaltning. Ambitionerna när det gäller att söka förutse, över
blicka och programmera ekonomiska åtaganden har snabbt ökat. 
Detta gäller inte minst den militära sektorn av samhällslivet. För
svarsplaneraren som till en början under 40-talet och 50-talets första 
hälft kunde känna sig tillfredsställd om han lyckats att för en viss 



uppgift utvälja det vapen som gav den största effekten för satsade 

resurser, strävar idag mot att kunna optimera totalförsvarets effekt 

i olika militärpolitiska miljöer och mot bakgrund av samhällsekono

miska målsättningar såsom önskvärd arbersmarknadseffekt, lokali

seringsinriktning och produktivitetsnivå. 
Denna bild tecknas av kansliråden Lennart Grape och Bengt

Christer Y sander i deras nya bok "Svensk säkerhetspolitik och för

svarets långsiktsplanering" (Studieförbundet Näringsliv och Sam

hälle). Bokens huvudtema är således de militära planeringsproblemen 

men författarna söker vidga perspektivet på dessa genom att insätta 

dem i totalförsvarssammanhang och genom att teckna totalförsvarets 

roll inom en säkerhetspolirisk ram. 
I tre inledande kapitel analyseras försvarets roll som säkerhets

politiskt instrument. Planeringsproblemen dras upp mot bakgrund 

av de fordringar säkerhetspolitiken ställer. I ett följande kapitel 

diskuteras planeringsproblemet begränsat till krigsmakten och dess 

uppgifter. Olika fordringar på planeringsfunktionen preciseras. Så 

vidgas åter perspektivet. Försvarsplaneringen infogas i de två föl

jande kapitlen i statens förvaltning i stort. Framställningen har sin 

tyngdpunkt på beskrivning och diskussion av metodik och hjälp

medel för offentlig fördelning och resursfördelning inom krigs

makten. Därefter diskuteras i nästa kapitel försvarets roll inom sam

hällsplaneringen. I ett avslutande kapitel söker så författarna dra 

slutsatser av sina synpunkter på planeringen. slutsatserna konkreti

seras i form av organisationsförslag avseende såväl Kungl. Maj :ts 

kansli som de högre militära staberna och förvaltningarna och för

svarets forskningsanstalt. I ett särskilt tillägg ger Jan Pravitz en 

översiktlig beskrivning och analys av den svenska politiken i kärn

vapenfrågan. 
Den starkt koncentrerade behandlingen av ett vidlyftigt ämne 

utesluter en mera ingående redogörelse för bokens innehåll. Här 

skall därför endast några få av de enligt anmälarens uppfattning 

viktigare frågorna kommenteras. 
I de inledande avsnitten om försvarets roll som säkerhetspoliriskt 

instrument pläderar författarna på ett övertygande sätt för en ra

tionell värdering av våra försvarspolitiska möjligheter. Genom sä

kerhetspolitiska studier bör vi söka inventera alternativa framtida 

konfliktsituationer. Ur dessa konfliktsituationer bör vi söka deducera 

vilka möjligheter vi har att påverka utvecklingen respektive vilka 
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krav som föreligger för oss att anpassa oss till denna. Vårt främsta 

verktyg för påverkan är vår utrikespolitik, vårt främsta medel vid 

anpassning är vår försvarspolitik. Neutralitetspolitikens roll och be

tydelse diskuteras. Mot bakgrund av alla de deklarationer som från 

skilda poliriska håll avlåtits beträffande vår neutralitet i samband 

med debatten kring vår tänkta EEC-anslutning kan ett av för

fattarnas uttalanden vara värt att citeras: "Långtgående deklara

tioner om neutralitet i framtida krissituationer kan misstros av stor

makterna i den mån dessa anser politiken vara irrationell ur svensk 

synpunkt. Som vi senare kommer att närmare utveckla finns det 

ingen anledning att i fred binda Sverige vid bestämda handlings

mönster i framtida konfliktsituationer". Först när neutralitetspoli

riken ges en sådan innebörd som författarna här talar för, dvs med

ger omprövningar, kan den utnyttjas som politiskt instrument. 

Samma principiella betraktelsesätt anlägger författarna på för

svarets roll. Försvaret utgör främst ett förhandlingsinstrument som 

skall förhindra att Sverige råkar i militära konflikter. Denna syn 

på försvarets roll är väl numera rätt allmänt omfattad. Däremot 

har väl mera sällan i försvarsdebatten hävdats att "det skall möjlig

göra att landet i en militär konflikt kan skapa tillfällen till för

handlingar och att nå fredsslut på rimliga villkor". Med en sådan 

sy~ på försv~rets roll kommer man mycket nära den gamla sjöstra

teglska doktnnen om "fleet-in-beeing". Vapensystem med stor mot

ståndskraft mot bekämpning, vapensystem med rörlighet och slag
kraft får ökad vikt. 

Författarna diskuterar även kärnvapenkrig mot Sverige och fin

ner då att dessa situationer främst skapar ett överlevnadsproblem 

för försvaret och samhället i sin helhet. slutsatsen blir att "det 

svenska försvaret bör i första hand utformas för att tillgodose de 

krav, som det konventionella kriget ställer". Denna sanning får 

kanske inte stå helt oemotsagt inom alla delar a v totalförsvaret men 

syns väl överensstämma med den strävan till nykter verklighetssyn, 
som författarna merendels dokumenterar. 

På tal om våra möjligheter till förvarning kan det dock förefalla 

som om den nyktra verklighetssynen börjar svika. Man förklarar att 

det ~ommer att ta tid tills en militär konflikt uppstår, vilket ger 

Svenge möjlighet till förberedelser av olika slag. Många skulle väl 

vilja dela denna optimistiska syn på våra möjligheter men den när

maste historien ger tyvärr enligt anmälarens uppfattning föga un-
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derlag härför. Den kan räcka med att erinra om våra reaktioner 
inför Ungern- och Kuba-kriserna. En viktig förutsättning för att 
de politiska förändringarna i vår omvärld skall ge utslag på vår 
försvarsplanering är att varningssignalerna uppfattas eller att det 
finns något organ som har till primär uppgift att avsöka omvärlden 
på sådana signaler. Man instämmer därför helhjärtat i författarnas 
rekommendation "Ledningen av Sveriges försvar bör även utformas 
för att i tid kunna registrera och reagera på de signaler i den inter
nationella utvecklingen, som kan motivera åtgärder ... (såsom bered
skapshöjningar m. m). 

Två väsentliga restriktioner för svensk försvarsplanering disku
teras: Den inhemska försvarsindustrin och värnpliktssystemet. Man 
får intrycket att författarna ser det som en angelägen uppgift att 
fästa uppmärksamheten vid dessa två problem inför nästa försvars
utredning. Några lösningar skisseras inte men framställningen ger en 
god presentation av problemställningen. 

Kapitlet om "Planeringsproblemet" ger en sammanfattande be
skrivning av de metoder för planering och för framtagning av under
lag härför, som nu tillämpas eller håller på att införas inom krigs
makten. Författarna exemplifierar de viktigare avsnitten av sin 
framställning med konkreta "fall". Detta är värdefullt speciellt då 
det gäller exempel på prövningsförfaranden vid urval av de kon
fliktfall, aggressionsfall och angreppsfall för vilka försvaret skall 
dimensioneras. Mängden av nya begrepp blir nu lättare att smälta 
även om de valda exemplen i sig kan ge anledning till spontan 
opposition både när det gäller sannolikhet och rationalitet. 

I ett intressant avsnitt behandlas planeringsproblemet mot bak
grund av den osäkerhet som karakteriserar all långsiktig verksam
het. Välvalda exempel illustrerar hur planeringen kan möta kraven 
på adaptivitet, dvs successiv anpassning till en händelseutveckling, 
och flexibilitet, dvs allsidighet. Framställningen hade vunnit ytter
ligare på att kompletteras med synpunkter på konsekvenserna av 
dessa krav. Särskilt adaptivirerskravets följder i fråga om ökade re
surser för att ge önskat resultat borde ha framhållits. Denna konse
kvens av de ökade planeringskraven kommer nu överhuvudtaget inte 
fram. 

Under rubriken "offentlig resursfördelning" ges en principiell 
redogörelse för den statliga förvaltningsprocessen och ekonomiska 
styrmöjligheter~ Av stort pedagogiskt intresse är den breda fram-

4 

ställningen av bakgrunden till den programplanering som håller på 
att utvecklas för försvarets del. En mera detaljerad redogörelse för 
detta programbudgetsystem lämnas i det följande kapitlet om "för
svarets planering". 

I kapitlet "Försvaret och samhällsplaneringen" tas försvarets roll 
inom skilda samhällssektorer upp till granskning. Från militär syn
punkt tilldrar sig väl försvarets roll för stabiliseringspolitiken och 
för näringspolitiken det största intresset. Författarna är skeptiska 
till möjligheterna att utnyttja försvarsbeställningar i stabilitetsfräm
jande syfte. Denna skepticism torde delas av militära planerare som 
väl genomgående torde ha dåliga erfarenheter a v de stabiliserings
främjande insatserna med militära beställningar. Som regel har så
dana insatser fått kortsiktskaraktär och brutit långsiktig planering, 
vilket väl oftast medfört fördyringar. Författarna vill nu lägga om 
den militära planeringen, för att möta dessa olägenheter. En annan 
utväg är emellertid tänkbar. En långsiktig beredskapsplanering på 
arbetsmarknadssidan skulle kunna medge att även långsiktiga mili
tära planeringsobjekt lades in i sitt rätta arbetsmarknadsstödjande 
sammanhang utan att militära långsiktsplaner behövde påverkas. 

Det intressanta avsnittet om försvarets näringspolitiska roll för
anleder väl närmast den reflexionen att det är förvånande att inte de 
näringspolitiska konsekvenserna av svensk försvarspolitik redan ut
retts. Man ställer sig osökt frågan i vilken utsträckning de nu
varande arbetsmarknadssvårigheterna har sammanhang med den 
dämpade försvarsproduktionen. 

En kritisk granskning av nuvarande system för långsiktig för
svarsplanering ingår i det avslutande kapitlet. Systemet med parla
mentariska försvarskommitteer har ju i praktiken visat sig behäftat 
med svagheter. Författarna förordar övergång till en ordinarie för
valtningsrutin för försvarsbesluten varvid beredning av ärendet 
skulle ske inom försvarsdepartementet i likhet med vad som normalt 
sker. Detta förfarande skulle underlättas genom övergång till äskan
den i programbudgettermer, varigenom den reella innebörden av 
föreslagna beslut lättare skulle kunna överblickas. En förstärkt ut
skottsbehandling förutsätts dock. Systemet skulle vidare vara be
roende av att översiktliga planer för försvarets långsiktiga utveck
ling s k perspektivplaner, närmast motsvarande de hittillsvarande 
DB-planerna, även i framtiden underställdes riksdagens prövning. 
Den årliga granskningen av äskanden i anslutning till materielplaner 
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m m skulle då kunna ske mot bakgrund av en antagen p rincipplan. 
I samband härmed skulle övergång ske till ettårig reglering av för
svarsutgifterna. 

Den automatiska ramhöjningen med 2,5 °/o för "tekniska utveck
ling" föreslår författarna skall utgå. Motivet härför är främst. att 
den kommit att uppfattas som en generell ökning av försvars ut
gifterna icke som en reserv för att täcka teknisk eftersläpning i för
hållanden till omvärlden. Som ersättning härför vill man införa en 
central medelsreserv för oväntade kostnadsstegringar. För att undgå 
en successiv urholkning av försvarskraften krävs med ett sådant 
arrangemang att den totala ramen bestäms så att hänsyn till de olika 
tekniska systemens kostnadsutveckling tas vid beräkningen av de 
individuella medelsbehoven. Den totala ramen bör givetvis också 
omprövas årligen mot bakgrund av de krav som den eventuell t för
ändrade tekniska miljön ställer. 

Som slu tsats av sina överväganden beträffande försvarets säker
hetspolitiska roll föreslår författarna en omorganisation av både 
K ungl. Maj:ts kansli och av de underordnade myndigheterna. En 
samordningsminister föreslås tillsättas vid försvarsminis terns sida 
för att ansvara för samordning av olika säkerhetspolitiska aktivi
t eter. I denna egenskap skulle han biträdas av en interdepartemental 
kommiw~. Inom försvarsdepartementet skulle en ny organisation, 
tillrättalagd för ett programuppdelat totalförsvar, ersätta den nu
varande. Förslagsställarna är mycket försiktiga med att inte ange 
några tidsmål för en sådan omorganisation - troligen på goda 
grunder. 

Vad gäller de lägre nivåerna är omorganisationsförslagen mera 
preciserade: två alternativ skisseras. I det första sammanföres an
svaret för långsiktsplanering, operativ ledning och styrkeproduk
tion till en enda militär stab. Styrkeproduktionen omhänderhas 
under OB av till fst knutna programansvariga chefer. Nuvarande 
utbildningsfunktioner skulle sammanföras till en gemensam förvalt
ning, ett försvarets utbildningsverk I det andra alternativet skulle 
OB och fst ansvar åter inskränkas till operativ ledning. Program
ansvaret skulle övertas av en ny central instans, et t försvarets 
centrala planeringsstab. Författarna tvekar inför detta steg och nöjer 
sig med att föreslå den första reformen som skulle kunna genomföras 
i tre etapper. I ett första steg skulle programbudget genomföras. I 
ett andra skulle försvarsgrensstaberna uppgå i högkvarteret ( = mili-
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tär huvudstab) och slutligen skulle försvarsgrensstaberna helt kunna 
avvecklas och programansvaret uppdelas på programansvariga chefer 
inom högkvarteret. Författarna har i ett inledande avsnitt formulerat 
målet med försvarets omvandling: " .. . bättre centralledning av den 
långsiktiga militära planeringen utan att framtvinga en mindre önsk
värd centralisering och byråkratisering även av styrkeproduktio
nen ... ". Inför de avslutande organisationsförslagen frågar man sig 
om dessa verkligen harmonierar mot de angivna principerna. Skälet 
till att lasta över även programansvaret på OB framgår enligt anmä
larens uppfattning inte klart av bokens framställning - inte heller 
varför et t utbildningsverk skulle behöva tillkomma. I detta samman
hang finns kanske också anledning att påpeka att begreppet "för
bandsproduktion" innefattar framtagn ing av materiel och personal, 
dvs. utbildning, för viss uppgift. Det förefaller som om författarna 
hade satt likhetstecken mellan förbandsproduktion och utbildning. 
Bakgrunden till den sammanfattande benämningen för bandsproduk
tion torde nog vara den som enligt anmälarens uppfattning utgör det 
starkaste skälet mot ett utbildningsverk, nämligen behovet at t säker
ställa kontinuerlig påverkan på materielframtagningen från utbild
ningssektorn - det enda område inom vilket man är garan terad 
p raktiska erfarenheter av materielens utnyttjande i fred. 

Sammanfattningsvis kan beträffande de organisatoriska förslagen 
sägas: de förefaller välbetänkta och framsynta vad gäller den högsta 
ledningen, mera diskutabla för att inte säga olämpliga vad gäller 
organisation på myndighetsnivå. 

Författarna söker inom en totalram av knappt två hundra sidor 
ge en översiktlig presentation av totalförsvarets planeringsproblem 
och anvisar olika vägar att lösa dem. Planeringsfrågorna erbjuder 
ett mycket komplicerat och svåröverskådligt ämnesområde, ett om
råde som tidigare inte behandlats särskilt omfattande i svensk lit
teratur. 

Det kunde ha legat nära till hands att inom denna vida ram ut
välja ett eller ett fåtal problem för en fulls tändig och fördjupad be
handling. Författarnas beslut att i stället behandla hela ämnesom
rådet har ställt dem inför svåra avvägningsproblem. Det har gällt 
at t väga behovet av överblick mot kravet på klarhet och fullständig
het . Resultatet har helt naturligt blivit en starkt komprimerad fram
ställning. Vissa avsnitt är av så pass speciell karaktär att en läsare 
utan tidigare kontakt med dessa problem kan få svårigheter att till-
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ägna sig innehållet. Enligt anmälarens uppfattning har emellertid 
författarna i stort sett lyckats med att ge en sammanfattande och 
klarläggande bild av planeringsfrågorna. För den läsare som tidigare 
haft kontakt med ämnesområdet utgör boken en stimulerande och 
fördjupande återknytning. Som underlag för kommenterande under
visning i ämnet bedöms boken ha ett mycket stort värde. Den bör 
enligt anmälarens uppfattning lämpa sig särskilt väl för de militära 
högskolornas undervisning. 
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lEDAMOTEN 
STIG STROMBÄCK 

Försvarsfilosofin och dess 
omsättning i praktiken 
i vår närmaste omvärld 

Arsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria 1967 

l. INLEDNING 

Arsberättelsen i sjökrigskonst och sjökrigshistoria för år 1965 a v 
ledamoten Jan Beckman behandlade "Taktik och teknik vid mo
derna landstigningsoperationer". Berättelsen för 1966 a v ledamoten 
Rolf Nerpin behandlade "Materiel och metoder för sjökrigföring i 
begränsade farvatten". 

Med hänsyn till den aktualitet försvarsproblemen haft de senaste 
åren och med säkerhet kommer att få under lång tid framåt har 
föredraganden för 1967 valt ämnet "Försvarsfilosofin och dess om
sättning i praktiken i vår närmaste omvärld". Härvid har det inte 
varit vare sig möjligt eller lämpligt att strängt hålla sig inom om
rådet sjökrigskonst - sjökrigshistoria. Det har i stället varit ange
läget att söka göra en analys av omvärldens försvarsfilosofi på så 
bred basis som möjligt, varvid som följd av doktrinutvecklingen i 
såväl Öst som Väst konventionella försvarsresurser fått komma i 
förgrunden. 

Inledningsvis har valts att studera "behovet av försvarsfilosofi 
och strategi" historiskt samt i vår tid främst med exempel över ut
vecklingen i Frankrike. Därefter analyseras försvarstänkandet samt 
hur doktriner och filosofi omsatts i praktiken i de nordeuropeiska 
staterna kring Östersjön och Västerhavet - berörande dels de pakt
anslutna staterna och dels de neutrala staterna Finland och Sverige. 
Som avslutning pekas på några markanta förhållanden beträffande 
försvarsfilosofin hos våra närmaste grannar samt görs några reflek
tioner avseende utvecklingen i vårt eget land. 
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2. BEHOV av FILOSOFI och STRATEGI 

H istariskt 

När en gång Platon utvecklade sin syn på människorna och staten 
blev det filosoferna och strategerna som kom att toppa listan. För 
att civilisera och humanisera samhällslivet upphöjde grekerna vis
hetens gudinna Pallas Athena till patron över det organiserade kri
get. Därmed ville man sätta stopp för det från antiken, i Medelhavs
området såväl som i nordligare delar av Europa, kända totala kriget 
- "allas krig mot alla" - bellum omnium contra omnes. De blodiga 
fejderna mellan olika grupper och släkter i samhällena kom också 
att avta med århundradena, även om sådana existerar än idag i 
många delar av vår värld. De förekommer ju inte minst i de ny
bildade f d kolonistaterna i Afrika och på andra håll där man nu 
väntar och hoppas att de nya inhemska ledarna på något årtionde 
skall kunna reformera de primitiva kulturerna och bygga upp en 
inre och yttre trygghet för människorna i samhället av det slag som 
t ex vi i Sverige upplever men som det tagit århundraden för oss att 
nå f ram till. 

Upphöjelsen av Pallas Athena torde ha varit en av de första åt
gärderna i Västerlandet i syfte att få en kontroll över användningen 
a v våldet. A v sikten var att kriget inte längre skulle gälla de in
blandade folkens existens. Andamålet skulle närmast vara att fram
tvinga överenskommelser av huvudsakligen in- och utrikespolitisk 
art. Kriget skulle bedrivas av särskilda militära enheter och enligt 
vissa lagar för att så långt möjligt skona den civila befolkningen, 
dess bostäder och egendom, kulturella byggnader och institutioner 
m. m. 

Men det skulle dock dröja till inemot slutet av medeltiden innan 
utrotnings- eller folkkrigen a v löstes i Västerlandet a v den mera rent 
militära krigföringen. Och det skulle dröja ända till början av 1600-
talet innan Västerlandet genom Hugo Grotius (jurist och havskunnig 
av flamländsk börd i Gustav II Adolfs tjänst) fick en sammanställd 
codex, "Om krigets och fredens rätt" - De jure belli ac pacis. 
Grotius arbete, som berörde främst den internationella sjörätten, var 
banbrytande för det mellanfolkliga samarbetet på havet och för 
senare tids folkrätt. Verket har därför varit grundläggande vid till
komsten under detta århundrade av de mellanfolkliga överenskom
melser som i form av krigets lagar - Geneve- och Haag-konven-
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tionerna - söker humanisera krigföringen. Hänsynen till "världs
samvetet" - d v s uppfattningen hos i en konflikt inblandade folk 
- har medfört att dessa lagar åtminstone i viss utsträckning respek
terats. 

Behovet av att kunna humanisera och kontrollera användningen 
av våld sammanhänger starkt med behovet av försvarsfilosofi och 
strategi. Av stort intresse är bl a valet av vapensystem. Den utan 
jämförelse viktigaste uppgiften är härvid att åstadkomma totalt 
förbud eller åtminstone begränsningar i användandet av kärnvapen. 
Ifråga om konventionella stridsmedel har ibland framhållits att det 
sannolikt vore lättare att nå fram till positiva resultat i nedrust
ningsfrågan om staterna avstod ifrån offensiva anfallsvapen. De 
borde vidare gå in för tekniska stridsmedel som efter ett antal år 
måste skrotas, i stället för fortifikatoriska försvarsanläggningar, 
vilka lätt får karaktären av institutioner eller monument som av 
sociala och psykologiska skäl blir svåra att avskaffa eller ersätta. 
Att göra några värderingar härvidlag torde inte vara lätt. Försvars
filosofi och strategi bör emellertid, enligt vad som även framkommer 
längre fram i redogörelsen, ses i ett vidare sammanhang d v s in te 
bara för krig utan även för fred. 

Den "rent" militära krigföringen avsedd att utföras genom mili
tära insatser och mot militära mål torde ha varit mest renodlad 
under 1700-talet och början av 1800-talet. Under denna epok syns 
effekter, som uppkom i krig genom civila åtgärder eller militära åt
gärder mot civila mål eller samhällsfunktioner, ha betraktats när
mast som "olycksfall i arbetet". Man hade säkerligen kännedom om 
Machiavellis tes, att hungern understundom kunde vara mer ända
målsenlig än fältslaget som betvingelsemetod, men man såg små möj
ligheter att metodiskt och rationellt tillämpa tanken i krig. Så kom 
industrialismen och vid mitten a v 1800-talet uppstod med ens helt 
nya förutsättningar. Naturahushållningen övergavs och man fick i 
stället, tack vare transportteknikens utveckling inte minst över 
haven, ett allt större varuutbyte mellan världsdelar och länder. Man 
kunde plötsligt försörja, utrusta och transportera massarmeer. Sam
tidigt blev krigsmakterna starkt beroende av det civila samhällets 
tjänster och förnödenheter. Därmed blev det också möjligt och loc
kande att angripa motpartens civila samhällsfunktioner med militära 
och andra medel. 

Kriget kom så att ändra karaktär och blev åter totalt. Men för-
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svarsfilosofi och strategi fortsatte fram t o m första världskriget och 
på sina håll även senare att främst vara en rent militär angelägenhet, 
som endast i ringa mån intresserade de ansvariga regeringspolitiker
na. Det kom till svåra försumligheter genom att man på ledande håll 
inte förstod att fredens och krigets villkor undergått en genomgri
pande förändring efter industrialismens genombrott. Under första 
världskriget gjordes svåra missgrepp t ex i Tyskland genom att den 
militära ledningen satte sig över den civila. De militära och de civila 
samhällsfunktionerna var inte samstämda under den högsta stats
ledningen. 

Genom att strategin i många stater hade varit en ensamrätt enbart 
för militären saknades en för det totala försvaret gemensam grund
syn. Man hade inte sammanfört och undervisat om alla de kunskaps
områden som utgör grunden för strategin utan endast om ett slags 
krigskonstens A B C. 

Den historiska labyrinten är inte heller talrik på filosofer och 
strateger som efterlämnat betydelsefulla bidrag till lösandet av fre
dens och krigets problem. Andå kan det vara intressant att nämna 
några namn, som representerar epoker och ideer, utan att vilja påstå 
att alla och allt haft en gynnsam inverkan på lösningen av dessa 
mänsklighetens stora problem. Låt oss stanna vid följande: 

- Karl den store, som åstadkom en lång fredlig samlevnad mel
lan de latinska, germanska och slaviska folken inom ett geografiskt 
område som till ytinnehåll närmar sig det fädernesländernas Europa 
från Atlanten till Ural varom de Gaulle predikar idag; 

- Machiavelli, som gav bruksanvisning för totalitära despoter; 
- Gustav II Adolf, vars filosofer och strateger bidrog till att ge 

Centraleuropa en välbehövlig 150-årig fredsperiod; 
- Fredrik den store, som gav machiavelliism i upplyst tappning; 
- Napoleon, operativ strateg, som vann stora segrar genom att 

låta de politiska stämningarna under kampen för revolutionens ideer 
prägla sina armeer och som var nyskapare på bl a samhällsadmi
nistrationens samt rättens område - Code Napoleon; 

- Clausewitz, som genom sitt stora arbete "Vom Kriege" intar 
en slags topplats bland de klassiska militärfilosoferna; 

- Mahan, som påvisade sjömaktens och därvid inte minst sjö
transporternas inflytande på världshistorien; 

- Lenin, som omsatte Clausewitz ideer i tesen om hur kommu
nismen skulle vinna världsherravälde; 
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- Foch, som sammanfattade strategin i två abstrakta regler: ut
nyttja stridskrafterna ekonomiskt och handlingsfrihet. 

Vår tid 

I vår urbaniserade värld med enormt stora skillnader mellan olika 
världsdelar eller grupper av stater ifråga om teknisk utveckling, 
ekonomi, levnadsstandard, kulturella och religiösa förhållanden m m 
är fredens och krigets problem, eller försvarsproblemen som vi van
ligtvis uttrycker det, betydligt mera komplicerade än någonsin 
tidigare i historien. Om historien varit tunnsådd på bidrag till lös
ningen av krigets och fredens problem finner man dock att i varje 
fall intresset för analys av de säkerhetspolitiska problemen är stort 
numera i många delar av vår värld. 

Här vore det intressant att stanna närmare vid många namn, vars 
teorier delvis redan prövats t ex 

- Liddell Hart, som presenterat den insulära statens strategi att 
nå stora resultat bl a genom att med den indirekta metoden tvinga 
motståndaren att splittra sina styrkor, överraskning genom val av 
oförutsebara aktioner och styrkeinsats mot svaga sektorer, 

- Mao Tse-tung, vars modell hittills varit: nära samspel mellan 
armen och den lokala befolkningen samt totalt utdraget rörligt krig 
på låg militär nivå, samt 

- MacNamara, vars principer om "graduated deterrent och 
flexible response" spelat en dominerande roll i Förenta staternas 
strategi under senare år. 

Det skulle emellertid föra för långt att söka beskriva det försvars
filosofiska tänkandet i dess globala sammanhang. Denna redogörelse 
avser främst vår närmaste omvärld. Analysen över "Vår tid" har 
därför måst begränsas, varvid valts att ge exempel från Frankrike, 
där händelseutvecklingen under det senaste halvseklet gett åtskilligt 
att reflektera över. Där har för övrigt intresset för analys av för
svarsproblemen varit särskilt stort under senaste decenniet. Där finns 
det försvarsfilosofiska tänkandet presenterat i en rad arbeten av 
kända personer såsom generalerna Ailleret, Beaufre, Gallois, de 
Gaulle , Stehlin, amiralen Castex (t), professorerna Reymond Aron, 
Paul Valery (t) och många andra. 
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De franska uppfattningarna har i hög grad vuxit fram u~ erfaren
heterna från de ödesdigra händelser som drabbat Franknke und~r 
det senaste halvseklet. Generalerna Andre Beaufre, författare ull 
bl a boken "Introduction a la Strategie", anser att anledningen. till 
de regelbundna franska misslyckandena efter första :'ärldsk~1gets 
slut beror på att man saknat de två vägleda.rn~ - f d o s~ f 1 oc~ 
s t r a t e g i. Genom att det saknats en ledande 1de har Franknke dn
vits med växlande vindar och blivit utsatt för angrepp från dyna
miska ideologier, som gått till kamp mot dess land och folk. Genom 
brist på filosofi och strategi har fransmännen varit of.örmögna at; 
förstå de manövrer genom vilka motståndaren sökt bnnga dem pa 
fall och lett till att de med sina motåtgärder ständigt hamnat i åter
vändsgränder. Genom Frankrikes oförmåga att handla gjorde Hitler 
från 1935 till 1939 en serie språngvisa framstötar. Han fick hållas 
till s landet, efter att ha fått nog av eftergifter, svarade med att 
utlösa den katastrof som ledde till att landet bröt samman och drog 
med sig hela Europa. . . 

Vid studium av mellankrigstiden finner man att det 1 Frankr~ke 
saknades tillräcklig förståelse för mekanismen hos den operauva 
strategi som fick alltmer ökad betydelse i motorismens tidevarv. 
Fredstiden blev därför inte utnyttjad för att anskaffa de vapen
system m m som var överlägsna eller åtminstone jämbö~di~.a me~ 
dem som tänkbara motståndare förfogade över. Det var 1 stallet sa 
att många politiker och officerare hävdade 

- att man för ett kommande krig skulle planera ett försvar med 
en gördel av fasta gränsbefästningar, Maginotlinj~n, oc~ . 

- att de mobiliserade stridskrafterna skulle halla sma sektorer 1 
dessa befästningslinjer utan några särskilda rörelser. 

Det planerade befästningsförsvaret skulle hejda angriparen tills 
den allierade blockaden till sjöss stoppat tillflödet av förnödenheter 
i sådan grad att angriparen tvingades avbryta anfallet. J?et var ett 
försvar av fördröjande karaktär med förband utan rörl1ghet, utan 
förmåga till koncentration och därmed ut~n anfallskraft. Denn.a 
brist på realism i försvarstänkande kom ocksa att a v spegla. d~~ p~h
tiska regimens anda. Genom den centrala maktens svaghet 1 forenmg 
med partimotsättningarna skapades stagnation och regimen häng~v 
sig åt den statiska strategi, som led ett så svårt nederlag redan v1d 
de inledande striderna våren 1940. Men den inledande katastrofen 
drabbade inte· enbart befästningsförsvarets trupper. De psykologiska 
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återverkningarna på befolkningens motståndsanda kom, inte minst 
genom den politiska ledningens handlingssätt, att göra sig påminda 
under hela kriget och drabbade olika delar av totalförsvaret. 

Exempel från andra världskriget visar också att det var inte bara 
i Frankrike (och Belgien) som alltför lokalt bundna försvarssystem 
lätt kunde överflyglas. Den befästa tyska At!antvallen, omöjlig att 
forcera i Goebbels propaganda, kunde inte hindra de allierade att 
få fast fot på kontinenten sommaren 1944. De rörliga stridskrafterna 
till lands, till sjöss och i luften kunde tack vare förmågan till kon
centration slå hål i de stationära försvars linjerna och rulla vidare 
genom offensiva framstötar på djupet. 

Mot det ovan beskrivna "linjeförsvarstänkandet" kämpade under 
mellankrigstiden dåvarande överstelöjtnanten Charles de Gaulle och 
en grupp med honom likatänkande intellektuella. I bl a böckerna 
" la Discorde chez l'Ennemi, le Fil de l'Epee, Vers l'Armee de Metier 
och la France et son Armee" beskrev de Gaulle hur den tekniska ut
vecklingen och särskilt motorismen hade revolutionerat krigföringen 
mot ökad rörlighet till lands, till sjöss och i luften; hur staten borde 
utnyttja försvarsmakten som stöd för sin utrikespolitik och som 
skydd av medborgarnas trygghet i samhället; hur förhållandet mel
lan regeringen och militärledningen borde ordnas för att förhindra 
att militären fick för stor makt i samhället såsom hade varit fallet i 
Tyskland. I sitt förkunnande om rörlighetens betydelse och behovet 
av att sätta upp rörliga förband hade de Gaulle stöd i filosofen Paul 
Valery, som i sin mångsidighet även hade hunnit med att studera ett 
framtida krigs karaktär. Valery brukade hävda: "att vi kommer 
att få uppleva förkrossande händelser på oväntade platser som re
sultat av att små grupper (förband) av utvalt fo lk har varit i verk
samhet där kort förut". Men varningsorden förklingade ohörda i 
mellankrigstidens Frankrike, där många politiker och även vissa 
officerare fortsatte att göra passiviteten till den franska försvars
politikens huvudprincip ända fram tills kriget stod för dörren och 
då var det för sent att ändra försvaret till rörlighet. 

de Gaulles reaktioner över sammanbrottet 1940 går i linje med 
hans agerande i försvarsdebatten under mellankrigsåren. "Om stats
makterna hade fyllt sin uppgift och medan det ännu var tid lagt om 
vårt försvarssystem från passivitet till rörlighet och om våra militära 
ledare följaktligen hade disponerat det föreslagna attack- och man-
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överinstrumentet, skulle våra armeer ha fått en chans och Frankrike 
återfunnit sig självt" . 

Att analysera de Gaulles ideer- doktriner är inte lätt. Det under
lättas inte heller av hans ständiga fasthållande vid att behovet av 
handling, politiskt såväl som militär, bör baseras på verkligheten 
snarare än på dogmer. Att bilda sig en uppfattning om omständig
heterna, anpassa sig efter dem och utnyttja dem är dock en princip 
som omfattas av honom. Denna liksom principen om att framtidens 
försvarsmakt måste byggas på rörlighet och slagkraft har han till
lämpat med konsekvens. 

de Gaulles tillämpning av sina strategiska ideer kan ses som ett 
konsekvent utnyttjande av omständigheterna placerade inom en vid 
politisk ram. Där återfinns bl a 

- konsekvenserna av Frankrikes geografiska läge, 
- vetskapen att Sovjet hålls i schack av USA; kärnvapen-

paraplyet, samt 
- Tyskland får inte växa sig för starkt; återspeglande en rädsla 

framkallad av de svåra lidanden som sedan generationer hemsökt 
Frankrike på grund av de germanska aktiviteterna. 

Medan Washington ville se N A TO som en odelad enhet i vilken 
Frankrikes begränsade resurser enbart skulle utnyttjas för konven
tionella stridskrafter ville de Gaulle se den franska krigsmakten 
integrerad i det franska samhället utrustat med egna kärnladdningar. 
de Gaulle har i alla sammanhang hävdat Frankrikes identitet och 
suveränitet och han har aldrig kunnat acceptera den övernationella 
militärorganisationen eller förekomsten av främmande baser eller 
trupper på franskt territorium. "Inför hotet av fullständig förödelse 
vill ingen nation riskera sin fortsatta existens för att hjälpa en annan. 
Därför är allianser otidsenliga". 

I kärnvapenfrågan kunde han inte acceptera McNamara's prin
ciper om "graduated deterrent" och "flexible response", utan häv
dade i likhet med flertalet franska teoretiker att ett anfall måste 
mötas med massiv insats av alla medel. Varje land måste besitta en 
egen försvarsarsenal för att kunna försvara sig själv mot direkt an
fall. Enigheten i Europa måste slutligen, enligt de Gaulle, "vila på 
nationalstaternas inneboende livskraft - legitimitetens enda sanna 
ursprung och bärare". 
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Strategin och /örsvarsdokt;inen 

Liksom sin landsman Raymond Aron, författare till bl a boken 
"Paix et Guerre entre les Nations" anser Beaufre att vår generation 
har behov av en "praxeologi", en vetenskap för handlandet. Inom 
ramen för denna vetenskap bör strategin spela en avgörande roll för 
att skänka en medveten och överlagd karaktär åt de beslut genom 
vilka man villlåta en politik göra utslag. 

I Beaufre's behandling av strategin spåras en del av de Gaulle's 
ideer, som därigenom kommit i klarare teoretisk belysning. Detta 
"att bilda sig en uppfattning av omständigheterna och anpassa sig 
efter dem" har central betydelse även för Beaufre, som anser att 
strategi är 

- en metod att tänka, d v s att analysera olika faktorers in
verkan i en situation, där maktmedel kan sättas in och att välja de 
medel och metoder, som i den givna situationen befrämjar ett reellt 
intresse, eller mera koncentrerat, 

- konsten att uppfatta och behärska växelverkan mellan viljor, 
som använder sig av maktmedel för att avgöra sin inbördes konflikt . 

Förhållandena i världen undergår snabb utveckling. Maktmedlen 
spänner numera över en mycket stor bredd från vätevapen, ytterst 
på den militära flygeln, över ekonomiska och politiska medel till de 
psykologiska medlen på den andra sidan, vilka sistnämnda kan anta 
den skenbart mest osynliga skepnad. Därtill kommer att maktspelet 
fått helt andra dimensioner än tidigare. I varje läge vill man för
handla utifrån en styrkeposition samt ha möjligheter att välja de 
metoder och medel, som är bäst lämpade för de speciella förhållan
dena i den aktuella situationen. Den militära styrkan har härvid en 
avgörande betydelse. Det blir oftast den som ger kraft åt förhand
lingsåtgärderna. Exempel härpå utgör Sovjets ingripande i Osttysk
land 1953 och Ungern 1956, Förenta staternas ingripande på till
skyndan av FN i Korea 1950 och i Libanon 1958 samt dess blockad 
mot Cuba 1962 och ingripande i Vietnam. 

Av denna anledning är det nödvändigt att strategin också be
handlar det ofta subtila spelet med att använda militära styrkor i 
politiska meningsutbyten a v olika slag. Den aktuella strategin måste 
kunna utformas på olika sätt för varje situation. Operationer av 
militär, ekonomisk, politisk eller psykologisk art kan igångsättas 
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d ycket kort varsel.l Den tidigare klara skillnaden mellan fr~d me m 'd' d lo d h k 'g är därför för alltid borta. Men samu 1gt tar et ang tl oc n k o lo 'k . l att ta fram maktmedlen och ställer höga rav pa angs1 tq? ana ys 
och syntes. Därför krävs en strategi, so~ är. fri från doktnner och 
fastlåsta tankegångar, om de tä1:kbara snuat;oner~u skall kunna be
härskas. Strategin måste följakthgen byggapa ged1gna kun;kaper ?m 
de inverkande speciella faktorerna. Den maste utformas sa att ohka 
möjligheter kan pareras. Efterhand som kunskaperna och underlaget 
blir säkrare kan strategin bli säkrare. 

B hovet av att de civila och militära samhällsfunktionerna :ir väl 
sam:tämda redan i fred, något som länge insetts i vårt ~and,. torde 
idag omfattas av flertalet stat~r ~ .. vår omvärld. En :'1dg:1111.? av 
strateaibegreppet har därför vant splvklar. Tot~lstrat.egm, da.r over
blicke~ görs, måste bygga på .mili.tär, .ekon~m~.~k, d1plomausk .o~~ 
psykologisk strategi. Denn~. v1dg~~mg mne~~r aven att stra~eg1. ar 
inte bara till för krig utan aven for fred: Forberedelserna ha1 blzv.~t 
viktigare än själva aktionen, ty innehavet av överlägsna resurser ar 
mer avgörande än sättet att använda dem. . 

1 fråga om kärnvapenutvecklingen hävdar Beau.fre, hksom f~er
talet ledande teoretiker, att insats av kärnvapen ull ~~Jll kapaclt~t 
leder inte till något annat än nationellt sj~lvmord. Karn~.ape~kng 
i dess fulla omfattning är därför osannohkt. Den. avskracknmg.s
effekt som existerat efter andra världskriget, försvmner emellerud 
i och 'med att kärnvapenkriget inte längre är trovärdigt. Detta kan 
leda till äventyrligheter på den konventionella nivån. Beaufre anser 
att våldsamma konflikter kan uppstå i kärnvapenål~ern men .att de 
normalt kommer att inskränka sig till två karegoner av kng och 
konflikter nämligen: 

l) l vitala områden 
Konflikttyper för vilka förberedelser görs i syfte att säkerställa 

att de aldrig kommer till utförande. (Deras användning är osanno-
lik): . 

_ världskrig med obegränsad insats av konventiOnella vapen, 
atom- och vätevapen, samt 

_ lokala krig med begränsad eller obegränsad insats av konven-
tionella vapen eller taktiska kärnvapen. 

t Jfr Paul Val~ry's uppfattning om ett framtida krigs karaktär. 
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2) l perifera områden 

Konflikttyper, för vilka förberedelser görs i syfte att utlösa dem, 
om det blir nödvändigt: 

- kallt krig utan insats av guerilla (d v s endast diplomatiska 
och psykologiska medel). 

- kallt krig med inslag av guerilla, samt 
- begränsade konventionella krig, där insatsen hålls 1nom klara 

gränser, ofta i tyst överenskommelse mellan parterna (ex Korea, 
Kina- Indien, Vietnam). 

Beaufre's strävan är att finna metoder som gör det möjligt att be
härska maktspelet. De militära maktmedlen kan därför inte av
vecklas. De måste finnas för att åstadkomma balans och därmed 
avskräckning på alla nivåer i maktspelet. 

En nation eller maktgrupp måste därför enligt Beaufre förfoga 
över eller kunna tillgodogöra sig verkan av: 

a) kärnvapen (för att åstadkomma den primära avskräckningen), 
b) konventionella stridsmedel beredda för omedelbar insats, samt 
c) "förpuppade" konventionella stridsmedel (för att vid behov 

snabbt kunna öka den konventionella styrkan, t ex när kärnvapen
avskräckningen gentemot lägre krigsnivåer satts ur spel). 

Den franska försvarsdoktrinen har utformats mot bakgrund av de 
ovan berörda strategiska "metoderna", samt reaktionen över mellan
krigsårens statiska strategi och dess återverkan på andra världskriget 
med det ödesdigra sammanbrottet 1940. Filosofin bakom doktrinen 
torde främst vara de Gaulle-gruppens medan den teoretiska belys
ningen ges av Beaufre. 

Besluten om krigsmaktens utformning är, i motsats till vad som 
allmänt ansetts, inte enbart fattade av regeringen de Gaulle. De 
första åtgärderna om t ex kärnvapenstyrkan beslutades redan 1955 
av regeringen Mendes France. 

Krigsmaktens utformning 

Krigsmaktens utformning i tre huvudkomponenter enligt nedan 
harmoniserar så lunda med Beaufre's uppfattning: 

l) avskräckningsstyrkan (la Force de Dissuation) med sina kärn
vapen kan betraktas som en fransk deterrent, 
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2) manöverstyrkan (la Force d'Intervention) 1 med snabbt insats

beredda mark-, sjö- och luftstridskrafter, samt 

3) territorialförsvaret (la Defense Operationelle du Territoire) 

med de lokala försvarsstyrkorna. 

Frankrike anser sig ha lyckats vad avser uppsättningen av av

skräckningsstyrkan. Första generationens vapenbärare, Mirage IV, 

är klara, den första ubåten i generation två, le "Redoutable", är 

sjösatt men det dröjer långt in på 70-talet innan de planerade fem 

atomubåtarna är operativt klara. Glappet mellan de båda första 

generationerna avses delvis täckas med markrobotar placerade i 

"silos" i Alpernas och Vogesernas sluttningar. 

Det dyrbara kärnvapenprogrammet har under första hälften av 

1960-talet förorsakat luckor i omsättarrdet av manöverstyrkan. I 

planen för 1965-70 sker dock en viss återhämtning med ökad fram

tagning av planerad konventionell materiel. 

Territorialförsvaret kan inte jämföras med lokalförsvarsförband 

av vår typ. Organisationen har större räckvidd och består av rörliga 

stridskrafter i kommandostridsgrupper - stridsvagn-, infanteri-, 

alp- och pansarbilsförband - som även kan lösa operativa upp

gifter. 

* 
Som framgått grundar sig fransk försvarsdoktrin främst på av

skräckning genom kärnvapenstyrkan samt på snabbt insatsberedda 

slagkraftiga konventionella stridskrafter i manöverstyrkan och i 

territorialförsvaret. 
Den nya krigsmakten bygger på stor rörlighet hos praktiskt taget 

alla stridskrafter, även hos territorialförbanden, vilka tidigare hade 

en struktur av geografisk bundenhet liknande våra lokalförsvars

förband. 
Till strategin hör kravet på långsiktsplanering något som är nöd

vändigt för att disponera resurser i framtiden som på bästa sätt för

mår möta de olika lägen, som kan uppstå. Denna uppfattning över

ensstämmer med grundsynen i vårt land fram till 1965 års försvars

utredning och man vill hoppas att den skall bestå även i ett kom

mande svenskt försvarsbeslut. 

1 Avses tillföras taktiska atomvapen. 

20 

3. WARSZAWAPAKTSSTATERNA NORDEUROPA 
och vid OSTERSJON 

3.1. Sovjetunionen 
Strategiska doktriner 

Tidigare har anförts att Lenin var starkt influerad av Clausewitz 

vars syn på kriget utan svårighet kunde passas in i det marxistiska 

samhällsschemat. Lenins tes om kriget som ett rationellt instrument 

för politi_ken har också fått stå oemotsagd ända till Chrustjev vid 

~O:e ~arukongressen framförde, att den marxistisk-leninistiska läran 

~~te langre bc:traktade k!·iget som oundvikligt och att kommunismen 

aven utan kng kunde vmna slutsegern på grund av det socialistiska 

syste~ets överläg~_enhet. Denna omsvängning torde dock främst sam

m~nhanga -~ed sak~rhetskravet. Man fasthåller inte längre vid att 

kng mc:d ka~_nlad~~mgar är oundvikliga, eftersom sådana krig skulle 

kunna mnebara fonntelse av stora delar av sovjetterritoriet. 

I verkligh_eten t?rde man både vilja hålla fast vid och tvivla på 

den clausewnz-lenmska tesen om krigets karaktär främst mot bak

grund av . f~ljderna av ett kärnvapenkrig. 

-~e .. sov;etisk~ straote~er~a, bl a Sokolovskij i de två editionerna av 

Mdnar strategi, utgar Ifran att det finns tre huvudtyper av krig: 

l) V ärl~~krig mellan de två antagonistiska blocken mellan "två 

s~ora koahti~ner" . En tidigare uppfattning att denna 'typ oundvik

ligen __ leder ull allmänt kärnvapenkrig, förefaller hålla på att över

ge~. A v~n ett ~rif i Centraleuropa syns man vara benägen vilja be

gr~nsa till ~n mva under det totala storkrigets. Stora konventionella 

kngsoperatwner anses sålunda tänkbara i Europa även efter en in

ledande kärnvapeninsats. Igångsättning av ett totalt kärnvapenkrig 
betraktas som "uttryck för vansinne". 

2) ~märre ,~mper~al~stiska krig av begränsad, lokal omfattning, 

som fors av Impenahststaterna" i syfte att krossa de underkuvade 

fo~kens befrielserörelser. Dessutom kan det förekomma små lokala 
kng mellan "imperialistiska" stater. ' 

3) Nationella befrielsekrig, inbördeskrig och andra a v landets be

folknin_g stödda krig, syftande till motstånd mot "imperialisternas 

aggressiva erövringsanfall" och till kamp för landets frihet och obe
roende. 
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Krigstyperna 2 och 3 ter sig ur västerländsk synpunkt som samma 

sorts krig, nämligen lokala krig. Att man på sovjetiskt håll urskiljer 

typ 3, som hänförs till gruppen "rättfärdiga krig" beror på att man 

vill motivera Sovjets militära och övriga bistånd till revolutionära 

rörelser, speciellt i u-länderna. Denna typ kan även motivera de egna 

rustningarnas expansioner på transportområdet t ex utbyggnaden av 

handels- och fiske-flottorna samt sovjetiskt uppträdande på världs

haven med såväl handelsfartyg som sjöstridskrafter. Lokala krig 

syns å ter ha infogats i den strategiska doktrinen ehuru det inte fram

lagts offentligt. Den kände generalen Lomov har dock framhållit 

följande: "Lokala krig får man inte bedöma enligt det kriteriet att 

de förs inom lokala, territoriella gränser. Om man går till väga på 

detta sätt, så skulle man tvingas att till denna kategori även hänföra 

nationella befrielsekrig och inbördeskrig, d v s rättfärdiga krig, som 

också förs på begränsade territorier. Men detta skulle vara fullstän

digt oriktigt. Det finns endast ett kriterium för att bestämma krigens 

karaktär - deras sociala och politiska innehåll". 

Aven i ett kärnvapenkrig anses de konventionella stridskrafterna 

ha stor betydelse. Man räknar tydligen med att kärnvapenbärarna 

snabbt kommer att vara förbrukade, varefter den sida kommer att 

vinna som har de bäst utrustade och numerärt överlägsna konven

tionella stridskrafterna. Dessa tankegångar har lett till att Sovjet

unionens styrkor blivit allsidigt sammansatta. Vid sidan av kärn

vapen noteras den stora arsenalen av konventionella stridskrafter 

till lands, till sjöss och i luften, något som krävt kraftiga höjningar 

av försvarsbudgeten under senare år - för 1967 med 13 miljarder 

kronor. 
Enligt sovjetisk doktrin är de militära operationernas primära 

mål att förinta fiendens militära styrkor. Här spåras en offensiv 

målsättning som även återspeglas i de vapensystem med stor rörlig

het som framtagits samt i ett expansivt uppträdande på världshaven. 

Om den sovjetiska krigsmakten tidigare varit inriktad på defensiva 

uppgifter så har det under senare år skett en förändring. Sovjetiska 

flottenheter av en storleksordning som man tidigare inte räknat med 

dyker upp överallt på haven. Det är en sorts flottdiplomati soni. 

med framgång utnyttjats av amerikanarna under decennier t ex 

ifråga om Formosa, Cuba och tidigare i Mellersta Ostern. Det ryska 

intresset för_ Osters j ön har sedan 1961 tagit sig uttryck i ständig 

övervakning med örlogsfartyg vid Ostersjöutloppen och i södra 

22 

Östersjön. De ryska sjöstridskrafternas manövrer i Medelhavet i 

samband med konflikten Israel-Arabstaterna illustrerar också den

na maktdemonstration. Vid det ryska flottbesöket i Alexandria i 

juli 196~ fra~höll d.~n rysk.~ e~kaderchefen sin a v sikt att stanna på 

platsen ulls VIdare for att forhmdra förnyade israelitiska anfall. Ett 

snabbare stöd kunde Nasser inte ha fått. Den sovjetiska aktiviteten 

?e~?ver int~ inskr.änka sig till Medelhavet eller Ostersjön. Overallt 

1 variden d~r So.vJe~ önskar stödja en viss politik eller en viss regim 

kan m~n. gora sitt mflytande gällande på ett betydligt effektivare 

och sm1d1gare sätt än förr. 

Krigföringsmetoder 

I Sokolovskij's "Militär strategi" finns följande aktuella krig

föringsm etoder angivna: 

. - Kärnv_apenanf~ll med r~keter (r?~otar) i sy.fte att förstöra 

fiendens kngs~.ote~ual, lam~~a hans c1vda och militära lednings

apparat samt forstara hans kamvapen och viktigaste stridskrafter. 

- M arkstridsoperationer i syfte att slutgiltigt nedkämpa fiendens 
styrkor. 

- Försvar av eget territorium och egna stridskrafter mot fien

dens kärnvapenanfalL Här ingår även luftförsvaret. 

- sjökrigsoperationer i syfte a tt nedkämpa fiendens sjöstrids

krafter och sjötransporter. 

Vid gl~bala ~ärn~apenkrig bedömer Sokolovskij att alla typer 

~ommer ull .~.nv~ndnmg -:---- vid lokala krig får däremot markopera

tiOner och SJokngsoperatwner störst betydelse. Förstahandsmål vid 

k.ärn~apenanfall är .fiendens baser och ledningsorgan. En viktig upp

gift ar att rasera ftendens krigsekonomiska potential genom anfall 

på industrier och lager. 

.. N är det g~ller m~rkstriderna anges, att några frontlinjer inte kan 

forekomma 1 framtiden utan operationerna kommer att föras över 

stora områden och på stort djup. Härför krävs bl a att armeförban

~en ~ar h?g grad av rörlighet samt att sjö- och lufttransport kan 

~1llgnpas 1 allt större omfattning. Markstridskrafternas rörlighet 

~kas bl a genom att understödsvapnen - raketer robotar och van

hgt f~ltartilleri - P!.aceras på fordon. Genom de~ stora rörligheten 

hos forbanden kan overraskande attacker insättas över land, över 
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havet eller genom luften mot en motståndare. Någon linjeförsvars
filosofi med befästningar typ Frankrike vid andra världskriget kan 
inte spåras hos sovjetstrategerna. Däremot rustar man sig för att 
genom snabba överraskande attacker kunna sätta sig på och därmed 
bryta igenom sådana befästningslinjer. Man är medveten om det 
starkt ökade trycket från robot- och flygstyrkor och framhåller att 
Sovjet måste bygga upp ett starkt luftförsvar omfattande såväl ro-
botar som jaktflyg. 

sjökrigsoperationer i ett framtida krig anses få större omfattning 
än under senaste världskriget. 

Sovjetflottans uppgifter blir: 
- att anfalla motståndarens attackfartygsstyrkor på olika hav, 

att bekämpa motståndarens och skydda egna transporter över 
haven, samt 
att skydda den egna kusten. 

Sovjet vis-d-vis skandinaviska halvön - Östersjöområdet 

Det sovjetiska intresset torde främst inriktas mot följande primär-
mål: 

Nordkalotten, 
Norska västkusten, 
Östersjöutloppen och Östersjön som transportväg, samt 
Skandinavien som luftoperativt område. 
De viktigaste målen bedöms ligga på danskt och norskt område. 

Inom Sverige finns inga primära mål utan vårt land torde främst 
ha betydelse som genomgångsområde vid anfallsoperationer riktade 
mot andra delar av Skandinavien. Båda maktblocken torde dess
utom ha intresse av att skaffa sig största möjliga inflytande över de 
områden, som bildar gräns mellan deras respektive maktsfärer. 

Sovjet uppfattar nuvarande situation som ett inringningshot och 
skulle sannolikt vilja flytta fram sina positioner till Norges nord
och västkust. Baseringen av Ishavsmarinens ubåtar och yrattack
fartyg skulle närvid kunna förbättras genom att framskjutna opera-
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tiansbaser ordnades i norska fjordar. Ett sådant framträngande 
skulle också ge andra fördelar t ex framflyttning av luftbevakning 
och flygbasering. Tillgången på starka mark-, sjö- och flygstrids
krafter i Murmanskområdet ger indikation om att Sovjet skulle kun
na utföra ett överraskande företag mot norska nordkusten. En fram
ryckning enbart via norskt område stöter på besvärliga hinder bl a 
genom de geografiska förhållandena. Dessa och andra omständig
heter talar för att man kan tvingas utföra överskeppningsföretag 
och/eller gå via Nordfinland och nordligaste Sverige för att nå sina 
mål. Förbättrade transportresurser till sjöss samt ökad utbyggnad 
av genomgående kommunikationsleder kan i framtiden öka intresset 
för att nå norska kusten. Beträffande Sverige kan här pekas på 
konsekvenserna av den planerade utbyggnaden av en mellanriksväg 
Kiruna-Narvik. Ju sydligare en angripare sätter sitt anfallsmål i 
Norge desto större blir risken för att även vårt land indras. Den 
sovjetiska irritationen i nordkalottfrågan under senaste åren sam
manhänger med NATO-aktiviteten i området. Den militärpolitiska 
situationen gör att man söker särskilt förmå Norge att lämna NATO . 
. Det har i rysk press förklarats att det både i Danmark och Norge 

fmns starka krafter, som under intryck av Frankrikes hållning, vill 
ett frigörande ur alliansen. Tanken på att dessa stater i stället skulle 
gå upp i ett Nordiskt försvarsförbund accepteras däremot inte. Det 
framhålls att Norden bör i stället eftersträva fullständig neutralitet 
och därvid även förklara sig som kärnvapenfri zon. 

Till Östersjöområdet brukar sovjetiska författare räkna de delar 
~:' följande stater, som gränsar till Östersjön: Sovjetunionen, Polen, 
Osttyskland, Finland, Sverige, Danmark och Västtyskland. Dess
uto~ p g a ekonomiska intressen i viss mån Norge och Tjeckoslo
vakien; Norge som gränsar till Kattegatt och Skagerack, "Öster
sjöns förstuga", och Tjeckoslovakien som arrenderar två hamnar vid 
Östersjön. Man framhåller gärna Östersjöområdets betydelse för 
kommunikationer och ekonomi samt dess militärstrategiska bety
delse. Av de 250 floder, som utmynnar i Östersjön anses de i Ost
staterna samt Västtyskland ha särskilt stor betydelse genom att de 
är förenade med ett nät av kanaler. Betydelse har även många båt-, 
färj-, tåg- och flyglinjer, kabelförbindelser samt broprojekten mellan 
Danmark och Sverige. Man erinrar vidare om de viktiga råvaror, 
särskilt trä, malm m fl metaller, som finns i området. 
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Enligt sovjetisk uppfattning har Östersjön en avgörande strategisk 

betydelse inte bara för Östersjöstaterna utan för hela världen. Detta 

förklaras av att Östersjön utgör gränsområde mellan maktblocken 

och bildar flankzon, till det centraleuropeiska avsnittet. 

Utvecklingen i samband med krigsslutet 1945 innebar bl a att Sovjet 

blev en betydande Ö stersjöstat. Denna framflyttning mot väster 

överensstämmer helt med ryska politiska intentioner sedan flera år

hundraden och man kan mot bakgrund härav fråga sig om Sovjets 

expansion mot väster nu har helt avstannat. En tydlig expansions

lust kan utläsas ur de ryska förslagen om Ostersjöns s k neutrali

sering, vilka främst gick ut på att utestänga Västs sjöstridskrafter 

och därigenom få viss rysk kontroll över utloppen. Som bekant har 

dessa diplomatiska framstötar inte mött någon förståelse utanför 

Ostblocket och det är därför sannolikt att Sovjet kan komma att 

tillgripa andra metoder. Det finns i varje fall flera skäl som talar 

för, att Sovjet inte i längden kommer att nöja sig med sitt nuvarande 

läge. 

Det finns även andra anledningar till det ryska intresset för 

Östersjön. Östersjön spelar fortfarande rollen som ett viktigt öv

nings- och basområde för den sovjetiska marinen och nybyggnad av 

örlogsfartyg sker i främsta rummet vid Ostersjövarven. För sjö

stridskrafternas operationsmöjligheter är det dessutom av stö rsta 

vikt att passage genom Östersjöutloppen kan ske obehindrat. Detta 

är också ett önskemål för Sovjets expanderande civila trafik. I ett 

skärpt läge är det av största betydelse för Sovjet att skyddet av 

Baltikum kan stärkas och att Ostersjöns transportleder kan användas 

ostört. Förutsättningarna härför är att Västs stridskrafter kan 

hindras utnyttja Östersjön och att Västs sjöstridskrafter inte kan 

förstärkas via Öresund och Bälten. 

Sovjet gör därför stora ansträngningar för att säkra sin ställning 

inom Osttrsjöområdet och har starka mark-, sjö- och flygstrids

krafter särskilt i Leningradsområdet och i Ba!tikum. Den sovjetiska 

överlägsenheten ifråga om konventionella stridskrafter av olika slag 

är som framgår av bild l mycket markant. Tillgången på flyg

transportmedel, transportplan och helikoptrar, ökar stadigt varför 

möjligheterna- till luftlandsättning förbättras. 
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Bild 1. 
S tående styrkor i Europa. 
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Beträffande sjötransportkapaciteten har ibland rått delade upp-· 
fattningar. Under senare år har emellertid Sovjet samt även Polen 
och Osttyskland tagit fram typer av specialtonnage som inte står 
efter de som förekommer i Väst. Landstigningsfartyg av storleksord
ningen 5.000 ton, som ombord kan medföra exempelvis två marin
infanteribataljoner, har bl a observerats i Ostersjön i den sovjetflotta 
som opererar i Medelhavet. De sovjetiska varven, ofta tillbakadragna 
i flodsystemen, torde medge att en avsevärd utbyggnad på relativt 
kort tid kan genomföras. Samtidigt sker också en anmärkningsvärt 
hastig utbyggnad av Sovjets handelsflotta, som enligt senaste _upp
gifter omfattar 11 milj ton vilket ger Sovjet platsen som 6:e t~at:onen 
i världsstatistiken. Allt tyder på att denna flotta kan uppga ttll 15 
milj ton 1970. Givetvis är inte hela denna flotta fördelad till Oster
sjön, men man kan dock konstatera att Sovjets handelspolitiska 
tyngdpunkt ligger i Ostersjön. Fiskeflottan i Ostersjön omfattar flera 
hundra moderna trålare. 

Utbyggnaden av handels- och fiskeflottorna sker enligt moderna 
principer. Fartygen får ökade fartresurser och avpassas för enhets
laster (containers) och för transport av rullande enheter enligt "roll 
off roll on-principen". Handelstonnage av här angivna typer torde 
utan större ombyggnader kunna insättas i militära operationer för 
transport av förband och underhåll till urlastningsplatser, so:n i 
mindre omfattning än tidigare behöver vara utrustade med spectella 
lossningsanordningar. För underhållstransporter är container~ekniken 
direkt tillämpbar. För lastning och lossning kan även heltkoptrar 
komma till användning. 

Sovjettonnagets ökning under det närmaste årtiondet gör att n_ågra 
begränsningar ifråga om transportkapacitet för överskeppnmgs
företag i Ostersjöområdet inte kan föreligga. Därtill kommer att 
tonnage kan tillföras från andra hav även genom kanalsystemen 
samt polskt och östtyskt tonnage. . 

Bassystemet är mycket väl utbyggt och det förtjänar särsbit fram
hållas att bl a Liepaja, Baltisjk och Kaliningrad är stängda hamnar 
i fredstid d v s ingen fartygstrafik från länder utanför Ostblocket 
är tillåten. Underhållsläget förbättras bl a genom att pipelines ut
byggs från Kaukasus till Ostersjöhamnar. Kanalsystemet är synner
ligen väl utvecklat. 

Mot denna bakgrund bör man se Sovjets åtgärder och förslag be-
träffande Ostersjön. 
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Vad som under senare år skärpt situationen i Östersjön är Sovjets 
allt starkare reaktion mot den västtyska upprustningen och Väst
tysklands ökade inflytande inom NATO och inom NATO:s Oster
sjökommando, B A L T A P. Reaktionen har varit särskilt stark mot 
de västtyska sjöstridskrafternas aktivitet i centrala Ostersjön. 

I sovjetisk press och litteratur om "Ostersjön och kampen för 
freden" har även vårt land berörts, varvid framhållits att Sverige 
knappast skulle kunna stå utanför ett krig i Ostersjön. Eftersom 
Västtyskland endast har en kort kuststräcka i sydvästra Östersjön 
anser man att "Bonn-militaristerna" kommer att "behöva" ett om
råde av det neutrala Östersjöområdet närmare bestämt Gotland och 
den svenska ostkusten, för en strategisk gruppering av sina styrkor. 
Hotet av Bonns "revanschistiska" krig mot de socialistiska länderna 
anses av dessa författare därför även vara riktat mot Sverige. 

Ur västtysk synpunkt är det naturligt att man måste söka sig in 
mot Ostersjön för att få tillräckliga övningsområden, men från 
Sovjets sida torde man inte uppfatta situationen på samma sätt. Man 
utgår här från det alternativet att de västtyska förbanden övar 
offensiv verksamhet riktad mot Sovjet. Därför blir den västtyska 
övningsverksamheten föremål för intensiv övervakning av Sovjet, 
som också kan förutsättas noggrant bevaka, att inte svenskt terri
torium utnyttjas vid västtyska övningar. Det finns anledning för
moda att övningsverksamheten kommer att intensifieras i takt med 
västtyska flottans fortsatta utbyggnad. skulle den västtyska övnings
verksamheten utsträckas ännu nordligare i Ostersjön kunde denna 
aktivitet få allvarliga säkerhetspolitiska konsekvenser för Finland 
och även för Sverige. I ett skärpt läge finns det otvivelaktigt skäl 
som talar för att öarna i Ostersjön kan i särskild grad tilldra sig 
intresse. 

I den aktuella kampen om ökat inflytande i det nordiska området 
har Sovjet i allt högre grad börjat utnyttja Finland, som fått upp
giften att vara "väktare vid Östersjön". President Kekkonen har 
ofta stött de ryska utrikespolitiska propåerna och själv bidragit med 
flera förslag, varibland den s k Kekkonenplanen från 1963, tilldragit 
sig största intresset. Enligt denna plan skulle Norden bli en kärn
vapenfri zon - ett förslag som dock de övriga tre staterna förkastat 
eftersom ett genomförande av Kekkonens plan skulle rubba balansen 
i denna del av Europa. I olika sammanhang har sovjetledarna talat 
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Bild 2. 
a) Sovjetiskt motoriserat skytteinfanteri med pansarvärnsrobotfordon. Helikoptrar 

typ Mi 6 för luftlandsättning. 
b) Sovjet-förband av stridsvagnar typ T 6 under anfall. 

om ett västtyskt angrepp via Östersjön mot Finland och Leningrad
området och president Kekkonen syns ha samma uppfattning. 

* På sovjetisk .sida hålls som framgår av bild l sidan 27 starka ope-
rativa mark-, sjö- och fl ygstridskrafter i beredskap i det nordeuro
peiska fl ankområdet. Styrkeförhållandena ifråga om kärnladdningar 
väger tyngst för NATO men vad gäller konventionella stridskrafter 
i Europa utgör Warszawapaktens c:a 130 divisioner en stor numerär 
överlägsenhet. Warszawapaktens möjligheter att tillföra för
band för att snabbt slå motståndarens stridskrafter har under senare 
år förbättras genom utbyggnaden av sjötransportmedlen. Ar
mens flygvapen disponerar totalt c:a 10.000 stridsflygplan inom 
Warszawapaktens område. Dessutom finns ett speciellt marinflyg. 
Östersjöflottan upptar några kryssare, c:a 50 jagare och fre
gatter av vilka en del är utrustade med sjö- och luftvärnsrobotar. 
Bland de modernaste yrattackfartygen förekommer enheter på c:a 
5000 ton som benämns robotjagare men borde benämnas kryssare. 
De lätta ytattackfartygen, vi lka inte är upptagna på bild l sidan 27 
kan räknas i 100-tal. Ubåtarnas antal är 80. 

Den pågående omsättningen av sjöstridskrafter samt utbyggnaden 
av transporttonnage och baser pekar mot att Sovjet kan bli världens 
största sjömak t- på 1980-talet eller ännu tidigare. 
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Bild 3. 

Sovjetiska landstigningsfartyg typ Alligator om 5000 ton och 
Polnocna om 1000 ton. 

Man konstaterar att Sovjet har betydande resurser som om de 
koncentrerades till ett och samma område skulle ge enorm över
lägsenhet nota bene om de kunde utnyttjas där. I en konflik tsitua
tion kan sannolik sovjetisk filosofi vara att vilja breda ut sina strids
krafter till flera aktuella om råden för att därigenom engagera eller 
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Bild 4. 
Lu ftv ärnsrobot ty p Guideline Sovjet , 

Polen, Östtyskland . 

Bombplan ty p T u 16 
Sovjetunionen. 

binda en motståndare i flera riktningar. Detta ger möjlighet till 
snabba kraftsamlingar och omgrupperingar om förbanden har rörlig
het. Det har de och får det i en tydligt ökad takt. 

Som framgått i olika sammanhang är man på ryskt håll mycket 
känslig för att bli inringad och avstängd frå1_1 förb~n_d.el ser~~ med 
världshaven . Den ständigt pågående övervakmagen 1 OstersJOn och 
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Bild 5. 
Sov jetisk 5000- tons robotk ryssare typ KREST A med sjö- och luftvärnsrobot 

samt an tiub!itsvapen. 

--

Bild 6. 
Sovjetiska konventionella ub!itar av 2000-tons klassen. 

vid dess utlopp visar att man önskar säkra sina positioner. Risken 
för intermezzon torde öka i takt med den Västtyska krigsmaktens 
utbyggnad och aktivitet i Ostersjöområdet. 

Att döma av de sovjetiska sjöstridskrafternas markerade uppträ
dande i samband med krisen i Mellersta Ostern samt tendensen i 
örlogsflottans och transporttonnagets utveckling under senare år finns 
anledning förmoda att Sovjet kan komma att spela en större roll 
även i Ostersjöområdet. Vi har på svensk sida särskild anledning 
att intressera oss för de här problemen eftersom de i hög grad på
verkar Sveriges politiska och militära läge nu och i framtiden. Den 
pågående utvecklingen ställer allt högre krav på Sveriges försvar 
och på svensk fredstida övervakning. 

3.2 Polen och Östtyskland 

Stridskrafter tillhörande östblockets strandstater vid Ostersjön -
Sovjetunionen, Polen och Osttyskland - lyder under Warszawa-
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Bild 7. 

Sovjetiskt marininfanteri landstiger från bl a landstigningsfartyg typ Polnocna. 

paktens högkvarter i Moskva. Den starka ryska dominansen inom 

pakten utgör en fördel ifråga om planläggning och ledning av mili

tära operationer. Någon motsvarighet till Västs svårigheter när det 

gäller materielanskaffning förekommer inte. Warszawapakten har 

ett fullständigt integrerat system för vapenanskaffning under sov

jetisk ledning. Underhållslinjerna till lands, till sjöss och i luften 

har under senaste åren förstärkts och det har tidigare framförts att 

Sovjet har väsentligt bättre möjligheter än USA då det gäller att 

snabbt tillföra förband inom Ostersjöområdet. 

Det är känt att Warszawapakten har haft och kanske alltfort har 

vissa problem med främst Osttyskland vad gäller s k "presumtiva 

västsympatisörer". Ju mer tiden fjärmar sig från andra världskriget 

ju mindre blir sannolikheten för folkresningar typ Ost-Berlin 1953, 

Posnan eller Ungern 1956. Berlin- och Tysklandsfrågan står dock 

alltfort olösta och varje försök till återförening, igångsatt av den ena 

eller andra av parterna, kan snabbt öka riskerna för öppen konflikt. 

Aven om de Osteuropeiska staterna fått någon ökad frihet unde r 

senaste åren finns det, bortsett från Rumäniens agerande vid skilda 

tillfällen, inga tecken som tyder på någon allvarlig splittring inom 

Warszawapakten eller at t Sovjet skulle vilja ge upp sin ledande ställ

ning inom organisationen. I den mån någon strategisk debatt före

kommer, är denna helt styrd från Moskva. Ur militär synpunkt ger 

Ostblocket vid Ostersjön och inom Europa över huvudtaget fort

farande en 5ild av sammanhållning och styrka och någon orsak till 
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f~amtida försvag;1ing kan f n inte skönjas. Det finns i stället anled

nmg -~tt peka pa den förstärkning, som inträtt genom att satellit-

statsforbanden numera anses ha kommit upp t"ll f· · 
·d ·· . . l unge ar samma 

stn svarde som de sov;et1ska förbanden Man k ·· k o 

d l
. . . < • an aven pe a pa 

en ytter 1gare konsol1denng som avspeglats i de senaste 0··vn· . 
· ·o · · · o d . mg ar n a 
mom sters;oomra et samt v1d Moldanövninge11 1966 W 

1 h. · - arszawa-
p~ <tens 1tt1lls s t~rs ta övni1_1g. _Genom standardisering av utrust-

mn~ samt samordmng av utb1ldnmg och övningar vid förbanden har 

Sov;ets och Warszawapaktens offensivkraft ökats. 

Polen disponerar följande resurser : 
Markstridskrafter bl a 

-- c:a 15 modernt utrustade divisioner exklusive säkerhets- och 

gränsskyddstrupper, samt 

- sannolikt över en miljon man reserver. 

Sjöstridskrafter bl a 

. - 4 jagare (sovj Skoryjkl), 4 fregatter (sovj Rigakl) och 8 ubåts
;agare. 

- omkring 60 torpedbåtar varav ett 10-tal robotbåtar av sovj 

OSA- och Komar-kl, samt 
- 10 ubåtar. 

Flygstridskrafter bl a 

c:a 350 taktiska stridsflygplan, samt 

- smärre flygtransportförband . 

Bild 8. 

Polska sjörobotbåtar av sovjetiska OSA-klassen. 
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De polska markstridskrafterna har vid skilda tillfällen även upp

trätt utanför polskt territorium, vilket antyder deras operativa rör

lighet och användbarhet. Polen lämnar ett betydande tillskott till 

Warszawapaktens sjötransportkapacitet genom sin handels- och 

fiskeflotta samt genom att på polska varv framställa landstignings

fartyg, vara v typen Polnocna om 1.000 ton, enligt militärtekniska 

tidskriftsbedömare, anses mycket lyckad. 

Osttyskland disponerar följande resurser: 

Markstridskrafter bl a 

- 6 divisioner (exklusive gräns- och säkerhetstrupper), samt 

- 500000 man reserver samt 300000 man i de s k kampgrup-

perna. 

Sjöstridskrafter bl a 

4 fregatter och 40 ubåtsjagare, 

- 65 torpedbåtar, samt 

- 30 landstigningsfartyg av Robbe-kl om 600 ton och lika många 

avLabo-kl om 150 ton. 

Flygstridskrafter bl a 

400 moderna taktiska stridsflygplan, 

- luftvärnsförband samt 

- smärre lufttransportförband. 

Osttyskland tjänar i fredstid som en framskjuten bas för sovje

tiska förband förstärkta med östtyska stridskrafter. För den hän

delse Warszawapakten anfalls är dessa styrkor dimensionerade för 

att kunna fånga upp och hejda ett anfall samtidigt som de kan in

sättas i motanfall förstärkta med östifrån framförda förband. 

* 
Om Warszawapakten planlägger en offensiv framstöt i Ostersjö

området, även inom ramen för en defensiv strategi men för att för

bättra sitt läge, är Osttysklands liksom Polens stridskrafter en väsent

lig faktor i spelet enär deras enheter numera besitter samma slagkraft 

och rörlighet som de sovjetiska förbanden med vilka de lednings

mässigt kan integreras. Markstridskrafterna är nu enhetligt utrustade 

och även sjö- och flygstridskrafterna är anpassade för integrerat 

uppträdande med motsvarande sovjetiska förband i skyddet av Osts 
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sjötransporter respektive i luftförsvaret. Det stora aJ1t l t r·· 
attackfa t ···r· ·· ·· a e atta 
c r yg mOJ 1ggor aven deltagand ·d ·d · · .. 

b d . ff . e Vl Sl an av SOVJetlska for-

an l o enslva framstötar mot motståndarens SJ"öfo··r·b· d l D 

sam t ·. . 
111 e ser. en 

man agna SJOtransportmaterielen i de baod r·· d .. 

b rd d "11 k · a an erna utgor ett 

. :t? an e t1 s Ott nll Warszawapaktens totala SJ.Ötra k · 

1 Ostersjön. 
nsport apacJtet 
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N. DELLGREN 
Systemafisk fartygs

projektering 

F ör att framta ett större projekt, t ex fartygsprojekt, 

krävs ett stort antal människor av olika kategorier. 

Dessa deltar var och en med att lösa sina deluppgifter 

vilka lösningar tillsammans skall passa ihop och bilda 

lösningar pJ. det större problemkomplexet i detta fall 

fartyget. Härför studeras och prövas olika lämpliga 

organisationsformer, system för att ta fram arbets

resultaten i en viss tidsföljd (Pert), metoder för studier 

och redovisning av funktionssammanhangen (Work

study) o s v. 

Vad som dock i projektsammanhang saknas, är krav 

pJ. sJ.dana enhetligt utformade arbetsresultat, att dessa 

passar in i ett mönster - som ej endast är lämpat för 

inpassning enligt tradition i den större projektbilden 
utan även är lämpat för teknisk avvägning och opti

mering av projektet. 

I denna artikel framlägger stabsingenjören i C [(f stab, 

marindirektör N. Dellgren, ett principförslag till sJ

dant "mönster" jämte metodik för att i ökad omfatt

ning söka rutinsätta projektverksamheten - sett ur 

beställarens synvinkel. 

Förslag till metodik för att systematiskt framta, presentera 
och optimera ett fartygsprojekt 

Med teknikens snabba utveckling och en beställares växande krav 
på prestanda blir det en alltmer komplex uppg~ft att utveck:_a ett 
nytt fartygsprojekt. I dag är det därför nödvändigt att,

0 
med ha~sJ:'n 

till marinförvaltningens begränsade personalresurser, lata ett ovtlt 
varv eller annat civilt företag utföra projektarbetet. För beställaren 
medför detta att det blir svårare att utifrån följa upp och effektivt 
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på verka arbetet med projektet till alla delar. Då möjlighet ej finns 
att direkt leda arbetet föreligger emellertid risk för att projektet 
kommer att "styras underifrån", ytterligare understruken av att det 
civila företaget medvetet eller omedvetet kan komma att påverka 
projektet med hänsyn till sina egna intressen. 

Förutsättningar bör därför skapas för att underlätta för den pro
jektansvarige beställaren att bedöma från leverantören föreslagna 
arbetsinsatser och erhålla arbetsresultat. Detta kan, enligt förfat
rarens mening, ske genom ökad användning av systematik i verksam
heten, vilket samtidigt medför att den rationaliseras. 

Projektsystematik med hjälp av definierat samband mellan 
fartygsfunktioner och - materiel 

Föreslagen systematik avser resultera i dels att utredningar m m 
om aktuella studerade komponenter (begreppet komponent i vid be
märkelse t ex en hydrofonutrustning, ett visst rörsystem, propeller
maskineriet, skrovet etc) framtas och presenteras på ett ändamåls
enligt sätt, dels att kostnader för dessa, beräknade på ett enhetligt 
sätt, inplaceras i någon lämplig systemstruktur för att ge en över
blick över kostnadssammanhangen och jämförelser i optimerings
syfte. 

För dessa kostnadssammanhang är det därvid ej tillräckligt att 
materielen grupperas och förtecknas i rad, t ex efter ett varvs kost
nadsredovisning. Av intresse är istället hur dessa komponenter hör 
samman med de olika funktioner (prestanda) för vilka de är till, 
samt hur dessa funktioner samverka till att ge fartyget dess samlade 
egenskaper. Härigenom kommer materielen att på ett enkelt sätt 
kunna uppdelas i sådana enheter att för dessa beräknade kostnader 
samtidigt kan användas direkt för beräkning av kostnader för kopp
lade funktioner (prestanda) - liksom för beräkning av kostnads
ändringar för ändrade prestanda. 

För ubåtsprojekt A 14 har sålunda ett funktionssamband defi
nierats varvid "ubåtsfunktionen" successivt uppdelats i delfunk
tioner till vilka slutligen beroende materielkomponenter kopplats, se 
fig 1 och fig 2. 
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Huvudfunktioner 

c 

Vapen 
funk t 

D E F 

fF:ö;::-- -~ rn.;tadkom -a~1 rr.=====;="'7."==il 

UJ~!J.D.:..._, ,_örtlY.t..iQ __ J ~===.dl 

I fig l visas ubåtens följande inom ubåtsfunktionen överordnade 
funktioner, som inordnats i en tidsföljd. 

l) "Erhållande av direktiv och lämnande av information". Funk
tionen är l<;opplad till materiel för förbindelse med land - tids
mässigt för att erhålla uppdraget. 
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2) "Ubåten som vapenbärare". Tidsmässigt transporterar denna 
funktion ubåten mot fiendens uppehållsplats eftn ,ltt direktiv er
hållits. Funktionen är uppdelad på en funktio l ,,vseende ubåtens 
statiska del, "ubåten som plattform" och en andra funktion av
seende sådan materiel som krävs för ubåtens "förflyttning". 

3) "Uppnående av stridskontakt". 
4) "Eldledning". 
5) "Skjutning". 
Av figur 2 framgår att dessa huvudfunktioner vidare uppdelats i 

sådana delfunktioner som är intressanta främst med hänsyn till 
ubåtens utnyttjande. 

Enligt fig 1 och fig 2 har sambandet mellan ubåtsfunktionerna 
gjorts binärt. A v sikten har bl a var i t att ge ökad klarhet och över
blick genom det större antalet ' ·keled (funktioner som är att 
beteckna som "konstruerade tam d ed" har i fig 2 inramats med 
streckad linje). 

Presentation av kostnadsfördelning och gränskostnader i här 
föreslaget definierat samband 

Kostnadsfördelning 

Om enhetligt beräknade kostnader för projektets olika materiel
komponenter noteras i kolumn intill dessa i fig 2 och vidare sålunda 
fördelade kostnader adderas gruppvis och noteras åt vänster fås 
uppgifter om kostnader för ubåtens funktioner. Exempelvis erhålles 
kostnaden för funktionen 38 "Framdrift" (som innehåller presta
tion "fart") som summan av kostnaderna för materielkomponenter 
betecknade med nummer 381 och 382. På detta sätt kan en överblick 
över hur kostnader fördelas till såväl funktioner och därmed 
prestanda som materiel erhållas.':· Denna kostnadsuppdelning där 
sålunda materielen är kostnadsmässigt dir<>l · 1wpplad till de ubåtens 
prestanda för vilka materielen är till ä1 .a mer lämpad för be-

'' Uttryckt i kostnader är materielen en funktio n av prestationer, 
M = F (P1, P2 ... ). 
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ställaren som skall bedöma projektet (projektsteget) än den som 
vanligen' erhålles av varvet- projektören och som är t:pp_delad efter 
ett litterasystem avsett för varvets egen kostnadsredov1smng. 
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Fördelning av kostnader (till funktioner 
och materiel) i "normalprojektet" 

Gräns
kostnad 

------------------A--------------~ ~ 

Kostn Materiel 
( t kr) nr 

Km 111 

-!ill- Km 112 

--{ill- K121 121 

-

Materiel 

Lv-anläggning 

K v-anläggning 

Kv sändarmateriel -

Ackumulatorbatteri 

Reversermotstånd 

ELhjäl p kraftanlägg ni ng 

T ryckluftanlägg ni ng 

Hydrauti k- anlägg ni ng 

Propeller motor 

Propeller med axel 

Roder med styrsystem T 
Materiel av 

2oa ordn. 
(t tartökn) 

Tocp•d fl l 
Kost n for fartokning 1 kn » ~ 

561 

U b totala kost n~ L K 

Gränskostnader/gränspre s tanda 

Om vidare en materielkomponent ges ändrat utförande eller alter
nativt sådan kommer ifråga ändras kostnaden. Detta resulterar i 
ändrade kostnader på funktionssidan liksom ändrade prestanda. 
Samtliga sådana samband mellan kostnadsändringar och prestations
ändringar av intresse bör rutinmässigt uppsökas, t ex enligt i figur 3 
avgiven princip, och tabelleras. Det bör observeras att en funktion 
kan innehålla en eller flera prestanda. Funktionen framdrift kan 
sålunda innehålla såväl prestationerna högsta fart som högsta tysta 
fart m fl egenskaper, på vilka särskilda krav kan ställas och som 
medför olika konsekvenser i kostnadssammanhanget. Vissa materiel
komponenter kan därvid till utförande och kostnad varieras relativt 
kontinuerligt medan det för andra måste bli en fråga om kostnads
ändringar i steg beroende av tillgängliga alternativutföranden. 

Tabeller med uppgifter över dessa gränsvärden, t ex i kolumn
form, bilda sedan underlag för framtagande av önskade alternativ 
till "normalprojektet" enligt nedan. 

Projektsynteser med hjälp av presenterat samband 

För inriktningen av ett projekt framtas för örlogsfartyg (liksom 
även vid projektering av handelsfartyg efter moderna principer) 
projektdata för ett större antal fartygsva rianter, som därefter ut
värderas enligt operationsanalytiska metoder. Med här föreslagen 
systematik syns det emellertid möjligt och lämpligt att istället ta 
fram ett (ev några) "normalfartyg" och därefter för den slutliga 
inriktningen låta detta (dessa) fartygs data flexibelt låta sig varieras 
efter behov. Ett sådant förfarande kräver, att flera av normalfar
tygets prestanda kan ändras samtidigt genom kännedom om gräns
prestationer - gränskostnader. Om en prestation, t ex farten (inom 
fun ktionen framdrift) ändras, kommer emellertid ej endast den ma
teriel som direkt krävs för framdriften, dvs propellermotor m m att 
påverkas. Annan materiel, som skulle kunna betecknas materiel av 
2:a ordningen, påverkas även bl a ackumulatorbatteriets storlek och 
därmed deplacementets och skrovets storlek osv. (Se fig 3.) 

Om nu varje ändring av prestanda begränsas till sin storlek, kom
mer materiel av 2 :a ordningen att kunna adderas, varvid sålunda 
fler ändringar (godtyckligt antal) på normalprojektet kan göras. Av 
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Stöthållf. 
-Stötavst 

_m 

Kostn. 

Projektsyntes nr_ 

Samtidig ändring i ·riOrmalproJektet" av: 
fart och stötavstånd 

+ 1 kn + 4m stötavst. 

===--- -= 
K221 B""" KW B-""K221 B 

K231B -.6K231B 

K232 -.t1K';232 

K233 -.o.K233 

K234 -.o.K234 

K241 -.o.Kz41 

K251 -<!.Kzsl 

:..-----
K381"' L>KJ81 - ,~~ KJ81 

K3s2+ 4 KJs2- .o.K3a2 

K391 + .IIK)gl - AKJ91 

Kostn. för proJektsynles / 

(Summa om möji.=~K) 

fig 4 framgår en lämplig form inom föreslagen systematik för rutin
mässigt ändripgsförfarande för att åstadkomma önskade alternativ 
till normalprojektet, här betecknade "projektsynteser". 
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Projektoptimering 
Grund för en förberedande projektoptimering utgör chefens för 

marinen taktisk-tekniska målsättning (TTM). Efter att med led
ning härav ett "normalprojekt" framtagits, framtas vidare efter be
hov ett antal projektsynteser, enligt föregående moment, för opera
tionsanalytisk utvärdering i marinstaben. Med ledning av resultatet 
från dessa värderingar kan ny impuls ges till att framta nya projekt
synteser eller eventuellt nytt "normalfartyg" om stora ändringar av 
prestanda skulle krävas. Efter optimeringen påbörjas nästa projekt
steg, osv. I den förberedande projektoptimeringen enligt ovan med 
inriktning mot kraven på ubåtens y ttre egenskaper (enligt TTM) in
går att optimera projektet med hänsyn till olika inre tekniska sam
band. Exempel på sådan inre optimering är att avväga de insatser, 
som bör göras i ubåten för att reducera utstrålat buller, att reducera 
egenbuller, att öka motståndsförmågan mot stöt, att reducera läck
fält, att öka automatisering och integrering av funktioner, att redu
cera besättningen, att reducera hydradynamiskt motstånd, att opti
mera hjälpkraftbehovet, att optimera teleutrustningar med hänsyn 
till ut- och invärden i strids/eldledning o s v. Dessa samband bör 
klarläggas genom presentation av kostnadssammanhangen. Kost
naderna för olika omfattning av åtgärder (alternativ) fördelas till 
sina materielkomponenter - som en angiven del av dessa eller från
dragna och summerade till särskild funktion. 

I fig 5 visas hur alternativa insatser på (fördyringar av) mate
rielen för att reducera utstrålat buller kostnadsmässigt kan presen
teras. Aven relativt grovt uppskattade kostnadsandelar bör vara 
tillräckligt för att bedöma var de mest lönsamma insatserna bör 
göras i projektet. Emellertid kommer dessa alternativa kostnadsför
delningar att även tjäna som underlag för att prioritera utrednings
insatser inom bullerområdet. Därmed erhålles en fullständig styr
ning av projektet, i detta fall för att bedöma olika insatser, såväl 
delkostnader i projektet som utvecklingsinsatser, för att reducera 
utstrålat buller. 

Motsvarande kostnadsfördelningar eller "analyser" för att bedöma 
projektets påverkan av övriga tekniska (inre) samband bör utföras 
på samma sätt. Här beskrivet rutinmässigt förfarande att, med hjälp 
av systematiskt presenterade kostnadsanalyser, utföra en inre opti
mering av ett projekt ger sålunda samtidigt underlag för bedömning 
av behovet av utvecklingsinsatser. 
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_Bg1!U_ 
För ayväg!Jlo.g__gy_QI.Qjektet med hänsyn till inre tekniska 
samband. samt för bedömning ay utvecklingsinsatser 

,Kostn. fördeln. i normalprojektet Analys A 

l 
Analys 

Kost n. Materiel 

~ 
( tkr) nr 

111 k111 

K112-k'112 112 ki12 
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k3a2 k)s2 

kJ91H kJ91H 
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lio2 ki.o2 

B 

i==='t======l l~ h l~ 
EK bd ~td 
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Analy~: Insatser för reducering av utstrålat buller med hjälp Q\/ enkla 
åtgärder (flexibla kopplingar och gummiisolatorer mm) 

Aru:l.Jy..2.8: Insatser i Ii khet med för Sar. 

Tillämpning av föreslagen systematik för ubåtsprojekt A 14 

För ubåtsprojekt A 14 har leverantören - proj_ekt~~en använt 
här definierat samband mellan funktioner och matenel for att redo-
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visa den serie av alternativa komponenter som studerats för pro
jektet. En viss enhetlighet har därvid iakttagits när alternativen 
framtagits och deras kostnader beräknats. 

Om systemet är lämpligt att genomföra i här föreslagen omfatt
ning tar det sannolikt tid att ställa om tänkandet. Systematiken 
medför emellertid ökad insyn i kostnadssammanhangen varför det 
ej är av direkt intresse för leverantören - projektören (varvet) att 
den införes. Detta understrykes av att lämnande av konkurrens
kraftiga anbud av andra än leverantören-projektören bör under
lättas vid tillgång till framtaget underlag. Dessa svårigheter bör 
undvikas genom att byggnadskontraktet utformas på lämpligt sätt, 
bl a genom överenskommelse om fast vinstprocent. 

Om här föreslagen systematik införes innebär detta inte att pro-
jektarbetet, såsom det bedrives idag väsentligen påverkas. Varje 
arbetsinsats kommer emellertid att beröras såtillvida att arbetsre
sultaten skola kunna presenteras i en mall. Efter att alla berörda en 
gång vant sig vid denna uppläggning uppstår dock intet merarbete 
för ingenjören - utredaren. Däremot krävs sannolikt någon som 
håller i verksamheten så att arbetsresultaten fortlöpande kommer 
att passa in i systemmönstret. 

För beställaren - projektören medför systematiken mindre upp
följningsarbete , därigenom att principerna för jämförelse av alterna
tiva kostnader är klarlagda som rutiner varför intresset kan kon
centreras på att lösa avgörande tekniska problem. 

Sammanfattning 

Här föreslagen systematik avser att göra det lättare att följa upp 
och styra de olika projektstegen från projektutkast till det slutliga 
projektet. Den avser vidare genom sina definierade samband och 
begrepp och enhetliga och rutinmässiga förfaranden underlätta sam
arbetet mellan leverantören (varvet), beställaren (MF) och utvär
deraren (MS) . Det skall ej heller underskattas betydelsen av den 
ökade förståelse som i projektet engagerad personal av olika kate
gorier erhåller för "sin bit" i sammanhanget av sido- och överord
nade funktioner. 

Tillgång på underlag i form av gränsvärden och projektsynteser 
samt projektanalyser gör det även lättare att utnyttja erfarenheterna 
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fr&n ett projekt till nästa, liksom mellan de olika projektstegen. 
Projektarbetet blir därmed mindre känsligt för personalbyten. .. 

Med sin riktigare presentation av kostnadssammanhangen bedoms 
slutligen systematiken underlätta ett kostnadsramtänkande geno~ 
den ökade förståelsen för och överblicken över konsekvenser vtd 
ändring av prestanda och materiel. 
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/V1in nesfeckninga r 

Kom mendören Magnus Hammar* 

N är sjökadetten nr 8 Hammar embarkerade Fylgia hösten 1927 
för att tillsammans med sina kamrater av detta års kadettkurs bege 
sig ut på sin första långresa medförde han i sjökistan Karlfeldts då 
nyutkomna diktsamling "Hösthorn". Detta säger mycket. 

Måns Hammar var Skaradjäkne, ett ord med en särskild klang 
även hos studenter från andra gamla ärorika läroverk. Intelligent 
och intellektuell, kulturellt intresserad, litterärt och musikaliskt be
gåvad motsvarade han idealbilden av Skaradjäknen. 

Varför studenten ifrån slätten mellan Vänern och Vättern blev 
sjökadett vet jag inte; ej heller varför latinaren senare som officer 
valde högre teknisk utbildning. Men han blev både en god sjöofficer 
och en framstående tekniker. Han förblev också hela livet Skara
djäkne. 

Sven Magnus Gotthard Hammar var född i Skara den 18. januari 
1908 och var sålunda vid sin bortgång i aktiv tjänst. Föräldrarna 
var direktören Sven Hammar och Eva, född Hamilton. Som redan 
nämnts tog han studenten vid Katedralskolan och blev sjökadett 
1927. Han blev fänrik 1930. Efter det då obligatoriska fänriksåret 
på pansarskepp valde han artilleriutbildning. På den tiden fick artil
lerister sällan eller aldrig segla på småfartyg och Hammar kom också 
att göra sin sjötjänst praktiskt taget uteslutande på pansarskepp och 
kryssare. Han seglade sålunda tre år i följd 1933-36 på pansar
skeppen Sverige och Drottning Victoria, var artilleriofficer på krys
saren Gotland 1944, sekond under denna kryssares vinterlångresa 
1949-50 och slutligen fartygschef också på Gotland och också 

''·) Minnesteckningen författad av hedersledamoten O Krok stedt. 
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under en vinterresa 1955-56; därefter var han ett halvår chef på 

kryssaren Tre Kronor. 
Efter att ha genomgått sjökrigshögskolans högre artillerikurs 

1937-39 sökte han utbildning till kontrollofficer och fick studera 

vid Kungl tekniska högskolans a v delning för bergsvetenskap 1941 

-42. Därefter tjänstgjorde han omväxlande i marinförvaltningens 

artilleriavdelning och i Bofors - först som biträdande kontroll

officer och därefter som kontrollofficer - från 1942 till 1948. Efter 

utnämning till kommendörkapten 1948 blev han chef för marinför

valtningens kontrollkontor, senare för dess artilleribyrå. Kommendör 

1957 blev han inspektör för sjöartilleriet för att redan efter ett år 

utnämnas till "stjärnkommendör" och chef för marinförvaltningens 

vapenavdelning. 

Den väg som den humanistiskt intresserade unge officeren slagit 

in på ledde alltså till framgång för honom själv och för den vapen

tjänst han valt. Visserligen kunde han ibland klaga över att han inte 

i likhet med sin något äldre kollega och föregångare i olika artilleri

befattningar Charlie de Mare kunde läsa matematik som en spän

nande roman, men därav märktes intet i tjänsten, och hans recep

tivitet och begåvning gjorde sig här liksom alltid gällande. Han 

förde med skicklighet artilleriets talan och bidrog på ledande platser 

till dess utveckling under efterkrigsåren, då kontakterna med om

världen åter knöts, och den tekniska utvecklingen under andra 

världskriget kunde tillgodogöras inom den svenska marinen, särskilt 

inom eldledningens och robotteknikens områden. 

Men han förde inte bara artilleriets talan; han var alltjämt intres

serad av försvarsfrågor och försvarsupplysning och kämpade skarpt 

och elegant för marinen under de svåra åren, då förståelsen för sjö

burna vapen var i nedan. 
Över huvud taget var han debattör antingen det gällde yrket eller 

allmänna kulturfrågor; han var i ordets båda bemärkelser kvick i 

repliken och hans ivriga och engagerade röst skall länge ljuda i 

öronen hos dem som utgjorde en nära kamratkrets. Han förde också 

ständigt en inre debatt. 
Hammar invaldes i örlogsmannasällskapet 1949 och i Krigsveten

skapsakademi'en 1955. I båda dessa samfunds tidskrifter var han en 
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fl itig författare till läsarnas nytta och nö;'e antr'nge d ··rrd ··· 
'll · h' . n et ga e s;o-

arn enets rstona och utveckling tankar 0 ·· · k h k 
'k 11 ' m manl1ls an oc te -

111 en e er det var recensioner ofta formade t'll ·· k · 
k r o ' l essaer, av ngs-

vetens ap rg eller kngsfilosofisk litteratur· han var ock o df'· d 
o s···h' o k f ' sa or oran e 
r ;o IStons a sam undet sedan 1963. 

Hans intressen var alltså många och hans begåvning sto All 1· 
.. Il b h'' d d r. var rg 

nar a var e ov es roa e och fängslade han kamratk t 1 d 
o ··rr k . re sen oc 1 e 

manga sa s ap av vrlka han var medlem med k · k · 1· · h 
· · II l o vrc a rn agg oc 

spmtue a ta pa vers och prosa, med sång och med musik. 

Magnus Hammar dog den 12 oktober Ha ·· . · ·· 
k . .. · · n sor;es narmast av 

ma an !.Ja;a, fodd Ry_dner,_ och fyra barn: sonen Anders, teol. kand. 

s~mt dottrarna Kerstm, grft med civilingenjör C-H Ek l''f E 
fri. kand. och Ulrika. e 0 

' va, 

Slu traderna av dikten "Sub luna" som staor att f' · d d'k 
r 'lk ' mna l en l t-

sam 111~~ a~ vr en kadetten Hammar för fyrtio år sedan medförde 
ett nyforvarvat exemplar i sjökistan får tjäna också s 1 · 
på detta minnestal: ' om avs utnmg 

" 
Giv mig åt namnlös torva 
eller åt vind och hav: 
vilan i mullen 
eller ett skärat stoft 
fladdrande som min' längtan 
fladdrat mot månklara loft." 

h 
Måns Hammars längtan fladdrade mot månklara loft Me t 

· · o .. . • . n orvan 
an grvrts at ar u1te namnlös. 

Erik Fredrik Leopold Lindeberg * 

h 
.. De? 20 oktober 1967 avled efter lång tids s;'ukdom f d l d 
ovd1 h f d Id' . . an s

___ n_g_e_n_oc . . genera rrektören Erik Lindeberg. Han var född 

·'") Minnesteckningen samm anställd av A Silander. 
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i Gävle den l 5 augusti 1889. Föräldrarna var stadsbibliotekarien 

Vilhelm Lindeberg och hans hustru Agda, född Sjöberg. 

Erik Lindeberg älskade naturen. skogsmannabanan blev hans. 

Han utexaminerades från skogsinstitutet 1914 och åren 1914-1917 

var han redaktör hos Svenska skogsvårdsföreningen för dess ny

startade tidskrift "Skogen". År 1916 utsågs Lindeberg till sekreterare 

och direktörsassistent hos skogssällskapet i Göteborg för att 1924 

övergå till tjänst inom domänverket. I domänstyrelsen verkade han 

från 1929 som byråchef och var då samtidigt även lärare vid skogs

högskolan fram till 1939 då han utnämndes till överdirektör och 

chef för egnahemsstyrelsen. Utnämningen till landshövding i Ble

kinge län skedde 1942. Detta ämbete innehade Lindeberg till 1947 

då han blev generaldirektör och chef för arbetsmarknadsstyrelsen 

varifrån han redan 1948 övergick till lantbruksstyrelsen som dess 

generaldirektör och chef. 
Aven sedan Lindeberg pensionerats togs då liksom tidigare hans 

arbetskapacitet i anspråk för särskilda uppdrag. Mestadels rörde sig 

dessa om skogs- och jordbruksfrågor, kartväsende samt landsbygds

problem i olika sammanhang. Många institutioner önskade få hans 

medverkan. Under en följd av år var han sålunda ordförande i sty

relsen för Sophiahemmet i Stockholm. 

Erik Lindeberg invaldes som hedersledamot i detta sällskap år 

1943. I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin invaldes han år 1944. 

Erik Lindeberg var ämbetsman. Han ställde höga krav. De högsta 

på sig själv. Hans pliktkänsla var utpräglad och hans åsikter om 

rätt och orätt markerade. Han hade förmågan att på kort tid sätta 

sig in i olika problem. Han kunde därigenom inspirera till eller själv 

genomföra många utredningar a v grundläggande betydelse för en 

verksamhet på sikt. Om detta kan man här särskilt peka på Linde

bergs initiativ till olika näringspolitiska åtgärder för att skapa bättre 

utkomstmöjligheter inom Blekinge län. Inriktningen härvidlag sam

manfattade Lindeberg i en liten skrift "Blekinge möter freden". 

Resultat finner man idag bl. a. i Blekinges förbättrade kommunika

tioner och en stärkt fiskeriorganisation. Inom länet hade Lindeberg 

att lösa många samverkansfrågor mellan civila och militära myndig

heter. Samarbetet leddes från båda håll föredömligt. Krigsårens 

landshövding kommer att minnas som den med vilken det alltid var 

en glädje att samarbeta. Efter fredsslutet ledde länets kontakter med 
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Danmark . ti~l att Li~1deberg off~ciellt kunde låta engagera sig i olika 

svens.ka b.rstandspro;ekt bl. a. i ateruppbyggnaden på Bornholm. 

..E~rk Lmdeberg va~ vänfast. Hans beredvillighet att hjälpa och 

stod;a dem s~m v~nmt hans förtroende och vänskap är omvittnad. 

H ela hans vasen mgav respekt och beundran. Hans föredöme var 
gott. 

Erik Lindeberg sörjes närmast av makan, Henriette, född Ram

stedt och av en son Anders i ett föregående äktenskap. 

Birger Steckzen * 

Birger Steckzen avled d 13 d b 19 en ecem er 66. Han var född i 
Piteå 1892. 

. Steckzen :nbildades till historiker i Lund och avlade i rask takt 

sma aka.demrska examina. Han disputerade 1920 på en krigshistorisk 

avha~dlr~? som. elev till professor Arthur Stille. Tidigt bestämde 

~a? srg ~or arkrvbanan och utnämndes efter några års tjänstgöring 

~ nksarkrvet oc~ krigsarkivet till krigsarkivarie 1921. Han kvarstod 

I de~na befattnmg under den exceptionellt långa tiden av 38 år och 
penswnerades 1959. 

Biorger Steckze~s författarskap spände över ovanligt vidsträckta 

~~ra~en. Han brdrog framgångsrikt till utforskandet av Norrlands 

IStona; ~1. a. genom de tre stadsmonografierna över Luleå, Piteå 

och Umea ,~ch den ~.tora och lärda und~rsökningen om "Birkarlar 

o~h ~appar · Han forfattade fl era omfangsrika företagshistoriker 

namlr~en .om Boofors, Hofors och Svenska Kullager Fabriken och 

v~r v.rd srt~ franfälle sysselsatt med Iggesunds historia. I Bofors

hrstonken frck han tillfälle att utförligt behandla den viktiga frågan 

~m :apenlev.eranserna till Sverigeskeppen. Steckzens stora arbete om 

f Kng~kolle~rets historia" vittnar om hans energi och förmåga att 

kramgangs:rkt .?e~?mföra ett stort åtagande. Hans litterära stilkonst 

ommer tri} fornamt uttryck i den mera populära biografin över 

~~han Baner. Ett annat arbete. "~venskt och brittiskt" röjer hans 

Ortrogenhet med de svensk-bnttrska förbindelsernas historia. Sitt 

''-) Minnesteckningen författad av krigsarkivarie B Broome. 
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intresse för marinhistorisk forskning visade Steckzen genom att åta 

sig huvudredaktörskapet för den 1949 publicerade boken om Sverige

skeppen "Klart skepp". Han författade här avsnittet om de t poli

tiska förspelet och i samarbete med Gustaf Halldin kapitlet "Från 

kölsträckning till sjösättning". 
En betydelsefull insats gjorde Birger Steckzen som publicist. Han 

redigerade under många år (1942-1961) Ny militär tidskrift. I för

svarsfrågan intog han ofta en självständig ställning och var särskilt 

intresserad av att i tidskriften införa bidrag av yngre militärer. Han 

propagerade för samverkan de olika försvarsgrenarna emellan. A ven 

flottans synpunkter kom till uttryck. Som tidskriftsredaktör höll 

Steckzen god kontakt med marinen. 
Steckzens intresse för flot tan och dess problem hade en särskild 

aspekt och sammanhängde med hans insatser på arkivväsendets om

råde. Från början var krigsarkivet en ren armemyndighet. Under 

Steckzens ledning förvandlades det emellertid till en för hela för

svaret gemensam institution. De gamla bestånden av "flottans arkiv" 

överfördes till krigsarkivet och Steckzen arbetade ivrigt på att hos 

marinens myndigheter genomföra en god arkivvård anpassad efter 

det moderna livets krav. 
Steckzen var en utpräglad viljemänniska. Han uppgav aldrig ett 

föresatt mål. Samtidigt hade han stor personlig charm och vann lätt 

gehör för sina ideer. Krigsarkivets ståtliga byggnad på Gärdet i 

Stockholm är resultatet av hans sega energi och praktiska handlag. 

Birger Steckzen ägde många vänner, som gladdes åt hans sprudlande 

vitalitet. 
Steckzen valdes 1946 till korresponderande ledamot av Orlogs

mannasällskapet. 

Generalmaioren Arthur Ornberg * 

Hedersledamoten i Kungl Orlogsmannasällskapet, f. general

majoren Arthur Ornberg, avled den 20 februari 1967. Han var född 

den 27 mars 1883 i Göteborg och son till grosshandlare Axel Om

berg och hans hustru Anna, född Lundberg. 

''·) Minnesteckningen författad av ledamoten H Hallerdt. 

54 

Ornberg erhöll sin militära utbildning och fostran i flottan. Som 

13-åring anställdes han som sjökadett och genomgick den då sex

åriga utbildningen vid Sjökrigsskolan åren 1896-1902. Underlöjt

nantsgraden erhöll Ornberg som 19-åring 1902; befordrades till 

löjtnant 1904 och kapten 1911. Under sin tidiga officerstid tjänst

gjorde Ornberg dels iland vid exercisskolan i Karlskrona och skepps

gossekåren dels i ett flertal befattningar ombord på pansarbåtar, 

torpedbåtar och kanonbåtar. Så vidtog utbildning vid sjökrigshög

skolans allmänna kurs 1906-08 följd av artilleri- och ingenjörshög

skolans högre kurs 1908-1 O. Efter avslutad högskoleutbildning 

följde en relativt lång period ombord dels som adjutant hos insp af 

Flottans övningar till sjöss och l. flaggadjutant i HBK stab, dels 

som kommenderad officer på pansarbåtarna Aran och Oscar II. 

Den tekniska utbildning Ornberg erhållit under högskoletiden fick 

han därefter tillfälle att närmare tillämpa under flera års tjänst

göring i artilleribefattningar i Marinförvaltningen och på varven. 

Sålunda verkade han - med några få avbrott för sjökommende

ringar - under åren 1916-22 vid Marinförvaltningens artilleriav

delning samt 1923-25 som chef för artilleridepartementet i Karls

krona. Vid sidan av dessa uppdrag tjänstgjorde Ornberg även som 

lärare vid KSHS, KSS och KHS. Under åren 1913-14 var han 

repetitör i kemi vid KSHS, åren därefter lärare i vapenlära vid 

KSS samt 1916-1921 lärare i sjökrigsvetenskap vid KHS. 

Ornberg befordrades till kommendörkapten av 2. graden 1920 

och till kommendörkapten av l. graden 1926. 

Man kan förmoda att Ornberg - som vid denna tid var nå<>ot 

?ver 40 år - torde haft stora förutsättningar för vidare avancem:ng 

mom flottan och att det därför kan ha varit med viss tvekan han 

alltmer kom att ägna sina krafter åt flygvapnet. Så blev dock fallet. 

H ans utbildning och tjänstgöring i flygtjänst inleddes 1925, då han 

kommenderades som chef för kustflottans flygstation på Jacob 

Bagge. De därpå följande åren tjänstgjorde Ornberg i olika flyg

befattningar, varav den ojämförligt längsta tiden som chef för 2. 

flygkåren, där han inledningsvis hade till uppgift att organisera 

kåren och starta utbildningsverksamheten. Under denna period 

genomgick han även utbildning som flygbåtsförare och erhöll som 

bevis härför internationellt flygcertifikat 1927. Man kunde kanske 

ha tänkt sig att Ornberg nu helt skulle få ägna sig åt flygtjänst som 

då blivit hans huvuduppgift. Åren 1929-31 kommenderades han 
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emellertid ånyo som fartygschef på pansarskepp - denna gång l?å 
Sverige och Gustav V. Under 1920-talets slut hade han även t~ll 
uppgift att såsom sakkunnig biträda inom försvarsdeparten:e~tet v1d 
"utredning i fråga om höjandet av försvarsväsendets effe.ktl~l~et". 

örnbergs egentliga övergång till flygvapnet skedde 1 boqa.n av 
1930-talet i och med att han den 26/2 1930 tillträdde befattnmgen 
som stabschef hos Chefen för Flygvapnet. 

Han befordrades till kommendör vid flygvapnet i januari 1932 
(kommendör i flottan april 1933) och kon: sedan att ~del~ t ägna 
sina krafter åt uppbyggnaden av den relativt nya tredJe fo.rsvars
grenen. I samband med 1936 års försvarsordning inträdde Örnberg 
som överste och souschef vid flygförvaltningen och kom sålunda att 
under sina sista aktiva år åter att verka inom den tekniska tjänsten. 
I oktober 1937 utnämndes han till generalmajor vid flygvapnet. Han 
erhöll avsked den 1 juli 1942. 

Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter hann örnberg även med 
visst författarskap varav må nämnas en lärobok i vapenlära samt 
"Undervattensbåtkriget under världskriget" (1920) och "Sjökrigets 
medel och mål på grundval av världskrigets erfarenheter" (19~5) . 

örnberg invaldes i detta sällskap 1917 och blev ledamot av Kngs
vetenskapsakademien 1930. 

Bror Fredrik Carl Ramel* 

Bror Ramel föddes den 26. 7. 1900 på det vackra Övedskloster 
i Skåne. Hans föräldrar voro överhovstallmästaren friherre Hans 
Ramel, på sin tid en av vårt lands främsta jorddrotter, och fri 
herrinnan Fanny Cederström. 

Ett underbart föräldrahem kunde inte undgå att sätta sin prägel 
på Bror Ramel och även om en stark känsla för havet tid~gt förde 
honom in på sjöofficersbanan förblev han under hela hvet den 
glade, vänlige och trivsamme skånska herrgårdspojken. Det blev 
honom även förunnat att en gång få återvända och tillbringa sina 

''") Minnesteckningen författad av korresponderande ledamoten O af Ugglas. 
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sista år, aktivt verksam i en herrgårdsmiljö, där han kände sig 
hemma. 

Efter avlagd studentexamen i Malmö inträdde Ramel 1919 som 
kadett i Kungl Sjökrigsskolan. Sin sjötjänstgöring började han om
bord på pansarkryssaren Fylgia under fartygets första mycket hårda 
långresa efter kriget till Nord-Amerika och Väst-Indien. Här sam
mansvetsades inom hans årskurs en kamratkrets, som hållit ihop 
under livet och där Ramel, den alltid glade och hjälpsamme kam
raten, snart fick många vänner. 

Efter avlagd officersexamen och de första fänriksårens tjänst
göring på pansarskeppen Drottning Victoria och Gustaf V följde nu 
åter en långresa med Fylgia vintern 1923-24. 

När det sedan gällde att välja vapen- och specialtjänst förvånade 
det ingen, att Bror Ramel i första hand sökte sig till torped- och 
segelfartygstjänsten. Han var framför allt den praktiske sjömannen 
och han älskade havet. 

Torpedtjänstutbildningen erhöll han efter befordran till löjtnant 
1924 som kommenderad officer på jagarna Wachtmeister och 
Wrangel åren 1924-1925. 

Som kommenderad officer på jagarna Ehrensköld och Norden
skjöld åren 1927-28, som fartygschef på torpedbåtarna Theris och 
Vega 1932-33 och slutligen som fartygschef på den nya jagaren 
Karlskrona under krigsåren 1940-42 fick Ramel visa, att han valt 
rätt, genom många prov på skicklig befälsföring och gott sjömans
skap. 

Men ä ven segelfartygstjänsten hade lockat. Utbildning härför 
erhöll Ramel vid skeppsgossekåren i Marstrand samt under somrarna 
1925-26 på skeppsgossefartygen Najaden och af Chapman. Han 
fick slutligen även tillfälle att år 1929 hissa sitt befälstecken som 
fartygschef på ett segelfartyg briggen Falken. 

Ramel var inte bara sjöman. Han var också en god ungdoms
l~dare, som fast och säkert med en glimt i ögat ledde och fostrade 
sma elever, vare sig det gällde skeppsgossarna i Marstrand och på 
segelfartygen eller senare sjökadetter vid sjökrigsskolan åren 1931 
- 32 och även senare som fartygschef på kadettfartygen. Han för
sto~ ungdom och ungdomen honom. Han hade en förmåga att en
tusiasmera och hans marstrandspojkar voro på sin tid oslagbara i 
segling och kapprodd. 

57 



Sin bana som sjökommenderad fick Bror Ramel kröna som far
tygschef på Gotland 1945 och på Fylgia under långresan _1 ~4_6 under 
vilket år han även hissade sitt sista befälstecken, som divlSlonschef 
för 1 :a jagardivisionen ombord på jagaren Sundsvall. Mer än 12 år 
hade Ramel då tillbringat som sjökommenderad på flottans fartyg. 

Men Bror Ramel hade även egenskaper, som förde honom fram 
till andra intressanta uppgifter inom vårt sjöförsvar. Efter genom
gången stabsutbildning vid sjökrigsskolans stabskurs 1932-33 kom: 
menderades han till tjänstgöring i marinstaben åren 1934-1941 pa 
operationsavdelningen. Under denna tid delegerades han även som 
marinassistent i kommerskollegium. 

Hans vinnande sätt och lätthet att samarbeta och hans förståelse 
för nödvändigheten av en förtroendefull samverkan mellan sjöför
svar och sjöfart kom nu till sin rätt. Hans insatser blevo av stort 
värde, då det gällde att handlägga viktiga frågor för skyddet ~v vår 
sjöburna handel under de första krigsåren. Hans verksamhet 1 detta 
sammanhano- gav honom många vänner även utanför kamratkretsen. 
Hans intres~e för detta samarbete bidrog även till den insats han 
gjorde vid bildandet av Svenska Flott~ns Reservofficers~örbund och 
det förde honom även inom Neptum-Ordens krets, dar han blev 
mycket uppskattad och med tiden kom att bekläda höga befatt-
mngar. . . 

Ramels verksamhet vid marinstaben avbröts tillfälligt vmtern 
1933-34, då han tjänstgjorde som eskaderadjutant på vii:ter
eskadern och på sommaren som avdelningsadjutant vid u-båtspkt-
avdelningen. 

År 1942 förflyttades Ramel till Karlskrona, där han som stabs-
chef hos Chefen för Sydkustens marindistrikt fick i en ansvarsfylld 
befattning följa vår neutralitetsvakt och vårt sjöfartsskydd utefter 
den under krigsåren 1942-45 mycket utsatta svenska sydkusten. 
Efter kriget kommenderades Ramel åter till Stockholm, där han 
under åren 1946-1948 tjänstgjorde vid försvarsstaben som chef för 
dess marina v delning. 

Hans sista tjänstgöring under åren 1948-1955 som chef för kom-
mandoexpeditionens marinsektion avbröts under ett helt år av en 
svår sjukdom, som tvingade till sanatorievård. Säkerligen bid~og 
Ramels beundransvärda livsvilja och andliga spänst att han relat1vt 
snabbt kunde återvinna hälsan. Med inträdd pensionsålder 1955 er
höll han avsk"ed och inträdde i reserven. 
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Bror Ramel_ befordrades till kapten 1937, till kommendörkapten 
2a gr. 1942, ull kommendörkapten la gr. vid flottan 1945 och till 
kommendö~ i marinen 1950. Han utnämndes till adjutant hos 
H KH Hert1gen av Västerbotten 1938 och invaldes i Örlogsmanna
sällskapet år 1940. 

Det förunnades Bror Ramel att ännu flera år efter sitt avsked 
och inom ett helt annat område få göra en stor insats. Återbördad 
t ill landet, varifrån han stammade - dock icke till Skåne utan till 
hans makas gård Fogelvik i Södertörn, där han efter avskedet bo
satte sig - fick han ett rikt nytt verksamhetsfält. Tillsammans med 
sin fru byggde han om gården, lade ner ett oräntabelt jordbruk och 
danade om de vackra markerna till en förstklassig golfbana med ett 
förnämligt klubbhus i den gamla ladugården. Gårdens ekonomi sä
kerställdes på nyupprättad grund genom en mindre fabrik för till
verkning av byggnadsmaterial med utnyttjande av stora grustill
gångar. Bror Ramels energi, hans praktiska läggning och organisa
toriska förmåga kom här åter till sin rätt. 

Arbetet var nu avslutat och han borde verkligen kunnat känna sig 
stolt över vad han här åstadkommit. Han hade också varit värd att 
få njuta sin ålderdom efter ett verksamt och framgångsrikt liv. Odet 
ville annorlunda. Den 10 maj 1967 avled Bror Ramel mänskligt att 
döma alltför tidigt. 

Bror Ramel efterlämnade makan Margaretha Tersmeden och sö
nerna Hans-Otto, skeppsmäklare, och Ninian, löjtnant vid flottan. 
Båda följde i faderns fotspår med verksamheten inriktad på det ha v, 
som Ramel älskade. 

Bror Ramel var en glad och god kamrat. Han spred alltid trevnad 
omkring sig och hans vänskap räckte till åt många. Inom vår års
kurs och bland många vänner kommer man alltid att sakna honom 
och bevara honom i ljust och tacksamt minne. 

Gunnor Carlsson* 

Skeppsredaren och generalkonsuln Gunnar Carlsson, född den 30 
juni år 1887, avled den 29 juni 1967. 

''·) Minnesteckningen författad av redaktör Thure Rinman. 
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Med Gunnar Carlssons bortgång ändades ett stort och rikt J~ukt
bärande livsverk i den svenska sjöfartensa oc.~ det ~vens~a n~nngs
livets men också, i synnerhet under de tva varldskngen, 1 nationens 

tjänst. f h' '11 d Under hela den svenska transoceana linje artens 1tt1 svaran e 
historia har han stått i händelsernas centrum. När ångaren Kratos 
på 5.600 ton år 1904 öppnade vår första reguljära linje i. oceanfa~t, 
ombesörjde den då 17 -årige Gunnar. Ca~lsson u~~larenngen fran 
Göteborg till Sydafrika. Det var börpn ull det foretag, som snart 
skulle bli känt under namnet Transatlantic, och ansvaret för . d~ss 
vidareutveckling till en av våra ledande rederikoncerner kom t1d1gt 
att läggas på den unge Gunnar Carlssons axlar. . 

Det var också början på en gärning, vars verkmngar skulle komma 
att sträcka sig långt utanför det egna företaget~ .. gränser. "Gunnar 
Carlsson har i själva verket varit den svenska s~ofar~.ens stats- ~ch 
utrikesminister i en person." Orden fälldes av duektor K. R .. Bok
man när Gunnar Carlsson år 1948 efter 23 år som R~dareförem.ng~ns 
ordförande frånträdde detta uppdrag. Endast en liten krets 1 va~t 
land vet hur välgrundade de var, men i en arti~el om de storpoli
tiska sjöfartsförhandlingarna i London och Washmgton efter vapen
stilleståndet (de leddes för Sveriges del av. Gunna~ ~~~lsson) talade 
Times med beundran om hans "statesmanhke qualitles . 

Vid nyssnämnda tillfälle tecknade direktör Bökma~. kontun:rna av 
Gunnar Carlssons gärning under den för svensk SJofart skic~~lse
digra epok, som innefattade två världskrig och deras st~rpoliuska 
efterdyningar och under vilken Gunnar Carlsson ~om Sveng~s Reda
reförenings ordförande och i kraft av den umka auk~?ntet och 
respekt, som ej blott i internationella sjöfarts~retsar utan aven av ~e 
ledande sjöfartsländernas statsmakter knöts ull hans namn var reder.l
näringens obestridde ledare och vår sjöfa.~ts~olitiks utformare. V1d 
hans bortgång må en erinran om denna garnmg ske .ge~om. ett sa.~
mandrag av direktör Bökmans av intim och personlig mblick prag-
lade ord. 

"För Sveriges redare är Gunnar Carlsson så intimt förbunden med 
så många av sjöfartens faser och yttringar att ~an frestas tappa 
perspektivet. Han inträdde år 1918 i Redareföre~.mgens sty~else och 
blev 1920 dess vice ordförande. Denna post bekladde han ull 1925, 
från vilket år och till våren 1948 han var vår ordförande. Denna 
ställning har dels på grund a v dess natur som rederinäringens för-
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t roendeman och dels på grund av Gunnar Carlssons personliga egen
skaper dragit med sig en oerhörd arbetsbörda. Låt mig bara erinra 
om att han i tjugo år satt som ordförande i Redareföreningens dele
gation för underhandlingar med de ombordanställda. Det föll emel
lertid på ett tidigt stadium på hans lott att axla ansvarsfyllda upp
drag även i vidare sammanhang. Redan år 1917 togs den då 30-
årige Gunnar Carlsson i anspråk som Sveriges ombud vid förhand
lingar om första världskrigets sjöfarts- och handelsavtal med Eng
land. Trots sin ungdom gjorde han en uppmärksammad insats som 
skicklig förhandlare, och hans stora kunskaper när det gällde de 
kvistiga tonnagefrågorna, bidrog i hög grad till att det blev möjligt 
att nå en överenskommelse på denna viktiga punkt. Att Sverige året 
därpå under minst sagt ogynnsamma politiska förhållanden erhöll 
ett synnerligen efterlängtat och behövligt avtal med Storbritannien 
och de allierade, hade man i inte ringa mån Gunnar Carlsson att 
tacka för. 

"När den svenska sjöfarten under mellankrigsåren efter hand 
stärkte sin position inom världssjöfarten, skedde även detta under ett 
fl itigt utnyttjande av Gunnar Carlsson. Med osviklig framgång upp
trädde han som Sveriges ambassadör, vann respekt och beundran 
och skaffade sig ett internationellt namn vid alla de otaliga för
handlingar och konferenser, där han representerade Sveriges Redare
förening. Vad han uträttade under denna epok skulle kunna fylla 
volymer, men det mesta av denna gärning - eller i varje fall dess 
verkliga omfattning och innebörd - förblev okänt utanför de ini
t ierades trängre krets. 

Snart nog brakade dock ett nytt världskrig löst, och åter vändes 
landets ögon mot sjöfarten. Att tillförsäkra den åtminstone vissa 
arbetsmöjligheter och rörelsefrihet blev en livsviktig angelägenhet för 
hela nationen, och ånyo föll den största uppgiften och det största 
ansvaret härvidlag på Gunnar Carlsson. 

Mänskligt att döma hängde Sveriges försörjning - och kanske 
även mera- på denne man. Man kan nog tryggt påstå, att utan den 
goodwill, som hans namn innebar, hade avtalet om den oerhört vik
tiga lejdtrafiken icke kunnat komma till stånd. Hans namn borgade 
för att detta i sig själv mycket komplicerade avtal, som tid efter 
annan måste ändras, kunde uppfyllas. Hur mörk situationen än vid 
fl era tillfällen tedde sig var han alltid beredd att taga nya initiativ 
för att komma ur de dödlägen, som krigets skiftningar automatiskt 
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förde med sig. Statsmakterna tvekade ej heller ett ögonblick, att 

när under andra världskriget Sverige skulle förhandla i England, vid 

flerfaldiga tillfällen till delegat utse Gunnar Carlsson, som städse på 

ett utmärkt sätt lyckades i sin svåra uppgift. 

Maktpåliggande blev även de krav, som restes på honom efter 

vapenstilleståndet, när han utsågs till regeringens ombud vid de 

många förhandlingar, som fördes i både London och Washington om 

UMA-projektet och dess realisering. Jag behöver inte erinra herrarna 

om att Sveriges ställning vid den tiden var mycket ömtålig. Vår 

politik under kriget hade skapat en jordmån, som på intet sätt under

lättade dessa förhandlingar för vår del. Tvärrom kan man nog säga, 

att vår inställning från början betraktades med en viss misstro, och 

att någon benägenhet att ta hänsyn till våra önskemål och syn

punkter ingalunda förefanns. Gunnar Carlssons personlighet och 

auktoritet betydde den gången oerhört mycket. A ven här hemm a 

kom dessa hans egenskaper näringen till godo, och den svenska sjö

farten har till stor del honom att tacka för det mått av frihet den 

även under kriget fick behålla. 

"Stora män blir ofta hårda män eller förlorar något av sin mänsk

lighet; det har Gunnar Carlsson undgått. Han är en människa, en 

entusiast. Hans säregna karriär har inte gjort honom blaserad. Han 

kan ännu eldas a v ett stort mål. Han är alltid färdig, alltid villig, 

alltid beredd inför svåra och riskfyllda uppdrag, men samtidigt har 

denne oerhört anlitade och upptagne man den förunderliga och 

oskattbara förmågan att ständigt finna tid för vem . det vara må, 

som behöver hans råd och hjälp". 

I detta vittnesbörd av den svenske redare, som måhända haft den 

djupaste inblicken i Gunnar Carlssons sjöfartspolitiska gärning, sak

nar i dag endast, vemodigt nog, verbens tempus giltighet. 

Det är nära tjugu år sedan Gunnar Carlsson nedlade sitt mång

åriga uppdrag som Redareföreningens ordförande, och det är 14 år 

sedan han a v sin äldste son efterträddes som verkställande direktör 

för Transatlantic, men hans insatser under ett fortsatt verksamhets

fyllt liv kom ej blott Transkoncernen till godo; hans kraftfulla 

gestalt kom alltjämt utåt att stå som en symbol för svensk sjöfart -

och hans lysande egenskaper som talare och internationella goodwill 

gjorde att man iJ!om och utom landet alltfort beredvilligt uppfattade 

hans ord och hans stämma som sjöfartsnäringens. 
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En väsentlig sida av Gunnar Carlsson var hans kärlek till skär

gården, till segling, till båtar och till glatt umgänge i seglarkretsar. 

Under d~ mån?a år Göteborgs Kungl. Segel Sällskaps ordförande

klubba vtlade 1 hans h~nd fö~vånades ma_n över att denne strängt 

:1pptagn';, m~n kunde agna sa mycken t1d, energi och engagerat 

mtresse __ at sal!_skapets .?ch sege_lsportens angelägenheter. Och långt 

senare, ~nnu nar han narmade s1g 80, bländades och gladdes kamrat

kretsen 1 Göteborgs Seglarklubb av sin avhållne ordförandes fantas

tiska andliga vitalitet och pojklynne. 

Många sörjer Gunnar Carlsson. 

Gunnar Carlsson var född i Göteborg och son till handlande Max 

August Carlsson. Han sörjes närmast av makan fru Olga Carlsson, 

sonen skeppsredare Per Carlsson, dottern fru Gunnel Montan, sonen 

skeppsredare Rolf Carlsson samt b:::rnbarn av vilka sonsonen notarie 

Peter Carlsson är ombudsman i Transatlantic samt av en broder, 

direktör Carl Carlsson, Göteborg. ' 

Karl Gunnar Engberg. 

Förutvarande verkställande direktören vid Eriksbergs Mek. Verk

~tads A~ Göteborg Gunnar Engberg avled den 2 juli 1967 i sitt hem 

1 San D1ego USA, där han varit bosatt sedan han lämnade verksam

het~n son: aktiv skeppsbyggare. Han var född i Norrköping den 

28 Januan 1884, son till tulluppsyningsman Adolf Engberg och den 

nes maka Hanna Lager. 

Efter examen vid Norrköpings tekn. elementarskola och Chalmers 

skeppsbyggnadskurs samt praktik i England, Tyskland och USA 

a_nställdes Engberg vid Eriksberg som varvsingenjör 1907. Vid denna 

t1dpunkt var Eriksberg ett relativt obetydligt varv med en arbets

~tyrka på c:a 250 mano som utöver reparationsverksamhet ägnade sig 

at byggnad av kanalbatar och andra mindre fartyg. skeppsredaren 

Dan Broström förvärvade varvet år 1915 och det anförtroddes åt 

En?berg ; tt t~ppgöra planer på varvets utvidgning och moderni

senng. Nagra ar senare blev Engberg verkställande direktör och där-

''") Minn es tecknin gen författad a v hedersledamoten H Q v istgaard. 
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med ledare för det omfattande utvecklingsprogr~mmet. Genom ut

byggnad av verkstäder, nya stapelbäddar och ullkomsten Qav mo

derna flytdockor ökades varvets kapacitet i snabb . takt. ~r 1923 

upptog Eriksberg tillverkning av dieselmotorer enl. liceons fran Bur

meister & Wain och inledde därmed de stora framgangama. som 

leverantörer av oceangående stortonnage. Under 1930-talet v1sade 

Engberg ett utomordentligt förutseend~ ~.eträffande den skepps

byggnadstekniska utvecklingen. Var_vet mkopte st?ra markomraden 

varå uppfördes anläggningar för rauo?ell produktlOn av helsvetsade 

fartygssektioner. Härigenom blev Enksberg ett av de moder~aste 

skeppsvarven i Europa och Engberg en av förgrundsgestalterna mom 

svenskt skeppsbyggeri. 

Engberg var även intresserad av örlogsfartygsby~?en. l!nder 1920-

talet byggdes skrovet m m till jagaren Nordenskwld, vilken se~er

mera färdigställdes av Götaverken som byggde systerf~rtyget Ehren

skiöld. Efter sålunda gjorda erfarenheter by.g?de Enksber? under 

1930-talet jagaren Malmö i samarbete med Orlogsvarve.t 1 ~~ris

krona som samtidigt byggde systerfartyget Stockh?lm. ~ma .storsta 

insatser för marinen gjorde Engberg under världsknget d~ Enksberg 

under 1940 levererade fyra minsvepare av Arholmatyp pa leverans

tider avsevärt understigande de kontraktera~e. I forcerat tempo 

följde sedan jagare- och kryssarbyggen. Nedsknvaren ~v denna. m.m

nesteckning erinrar sig en elegant skeppsbyggnadstek~1sk uppv1smng 

i samband med sjösättningen av jagaren Sundsvall 1 oktober 19~2. 

Då de inbjudna gästerna efter sjösättningen åt~r pas~.erade .. en nar

liggande stapelbädd hade varvet under ceremom;n strackt kolen o~.h 

startat arbetet på minkryssaren .Alvsnabben. Davaran?e chefen ~?r 

försvarsdepartementet Per Edvin Sköld som befann s1g bland gas

terna framförde sin uppskattning av denna snabba ostart me? .detta 

betydelsefulla fartygs bygge, som beställts några manader .. t1d1g~re. 

Engberg ägnade stort intresse åt byggandet av kryssaren Gota LeJOn 

och det var i samband med detta omfattande arbete som Engberg 

invaldes till hedersledamot i Kungl. Orlogsmannas~llskal:'et 1945. 

Under sin aktiva tid var Engberg ordförande 1 Svenge.s Varvs

industriförening, styrelseledamot i Sveriges Verkst~d.~förenmg, Sve~ 

riges Allmänna Exportförening, Sveriges Industnforbund samt 1 

Overstyrelsen för de tekniska högs.kolor~a. 

Engberg var jmresserad av fnluftsliv och spor;. Ha;1s ~:ämsta 

hobby var segling, där han som rorsman under manga ar havdade 
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sig som en av landets främsta kappseglare. Han var en hjärtlig och 

generös natur och en rättrådig, sportsmässig framåtanda präglade 

hans livsverk. 

Gunnar Engberg sörjes närmast av makan Maud, född von Rosen, 

samt barn i ett tidigare äktenskap fru Ingrid Törnell, fru Britta 

Uggla samt ingeniör Bertil Engberg. 

Slafssekreteraren Gustaf von Schwerin "' 

Statssekreteraren greve Gustaf Bogislaus von Schwerin avled den 

21 september 1967. Han var född i Simtuna, Västmanlands län, den 

10 oktober 1884. Föräldrarna var översten greve Carl Philip von 

Schwerin och hans maka Elin Schiirer von Waldheim. 

Gustaf von Schwerin blev reservofficer 1907 och löjtnant i Svea 

artillerirtgementes reserv 1914. Han avlade kansliexamen 1909 och 

blev amanuens i lamförsvarsdepartementet och i armeförvaltningen 

senare samma år. Han blev förste kanslisekreterare 1922 och kansli

råd i försvarsdepartementet 1926. Åren 1939-51 fungerade han som 

expeditionschef i detta departement. Efter andra världskrigets slut 

fick han 1945 statssekreterares namn. 

von Schwerin var vidare e. kanslist i Riddarhuset och kanslist vid 

adelsmötena 1914-17. Han deltog i utredningen rörande det mili

tära pensionsväsendet 1934 samt var tillkallad som sakkunnig vid 

utredning av det militära befordringsväsendet m. m. 1951-55. 1951 

blev han ledamot av direktionen över Konungens hospital. 

Gustaf von Schwerin tillhörde en gammal officers- och ämbets

mannasläkt. Trogen traditionerna blev han först reservofficer och 

trädde sedan i tjänst vid försvarets förvaltning. Hans mer än 40-

åriga ämbetsmannabana var huvudsakligen förlagd till försvars

departementet. Med sin stora erfarenhet, sin rättrådighet och sin 

formella talang var han en stor tillgång för så väl förmän som ar

betskamrater och underordnade. Den väldiga anhopningen av ären

den i försvarsdepartementet under krigsåren bemästrade han, i vad 

det ankom på honom, med okuvlig energi och imponerande arbets-

<·) Minnesteckningen författad av ledamoten H Hallerdt. 
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insats till sena kvällen, söndag som vardag. Hans strävan var saklig
het och rättvisa, och han stod för sina åsikter, även när pan hade 
strömmen emot sig. Ofta vann han därigenom en kanske nagot m_~t
villig uppskattning från sin omgivning. "Greven"_, som ~an allmant 
kallades inom departementet, framförde gärna s1~ ~enmg -~ed en 
bister humor, som inte blev utan genklang hos kngsudens forsvars-
minister. .. 

I mån<>a stycken gick väl Gustaf von Schwerin sina eg~a vagar, 
men han"' s::tmlade likväl kring sig en skara vänner, som g~rna lyss
nade till en gammal ämbetsmans något sarkastiska fundenngar om 
vissa företeelser i en inbrytande ny tid. 

von Schwerin invaldes som hedersledamot i detta sällskap 1945. 
Han efterlämnar makan Alice, född Viroulet-Fagerström, sönerna 

Fredrik, bergsingenjör, och Henric, fil._ kand., samt dottern Eleonore, 
modedirektris, gift med assessorn, JUL kand. greve Botho von 

Schwerin. 

Karl Ragnar Liljeblad* 
Förutvarande tekniske direktören vid ASEA tekn. d?ktor R~g~ar 

Liljeblad avled den 13 oktober 1967. Han ;ar ~ö.dd 1 Norrkopmg 
den 25 september 1885, son till kassör Frednk Liljeblad och dennes 
maka Tekla Svanström. . 

Efter avlagd studentexamen följde stud~e~ _i ele~_troteknik _v_1d 
Kungl. Tekniska Högskolan där han blev ~1v1hngenJor 1907. Ll~Je
blad var därefter verksam i utlandet bl. a. 1 Nord- och Sydamenka 
till 1914 då han anställdes som verkstadschef vid dåvarande Nya 
Förenad~ Elektriska AB i Ludvika. Han tillträdde den ansvarsfulla 
befattningen som teknisk direktör. och tillv:rknin~_schef_ vid_ ASEA 
1918 och kvarstod i denna tjänst nll 1951 da han overg1ck ull kon-
sulterande verksamhet vid företaget. 

Liljeblad var en märklig man som genom sin mångsidiga begåv
ning framaån<>srikt arbetade inom skilda områden. Han torde vara 
den ende ;om"' hedrats med förtroendet att vara tillkallad som sak-

''·) Minnesteckningen författad av hedersledamoten H Qvistgaard. 
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kunnig vid tillsättande av professurer inom tre s& vitt skilda veten
skaper som elektroteknik, mekanik samt industriell organisation och 
ekonomi. I första hand var han en stor tekniker som med samma 
framg~ng ledde. teknisk produ~ction, utveckling och vetenskaplig 
fo rskmng bl. a. mom elektrofys1k och termodynamik. Han var en 
av de första i vårt land som uppmärksammade den potentiella kärn
energiens möjligheter. Som ledare för en krets av experter inom 
ASEA konstruerade han kärnreaktorer. Genom sina speciella kun
skaper inom detta område var han under många år ledamot av 
a tomkommissionen. 

Liljeblad var en varm försvarsvän och en av de industrimän som 
under världskriget ställde sin kapacitet till totalförsvarets förfogan
de. Han var lika beredvillig då det gällde organisatoriska åtgärder 
i verkstäder vid forcering av leveranser som vid handläggning av 
vetenskapliga problem. Bland Liljeblads stora insatser för marinen 
må erinras om hans medverkan vid utveckling av eldledningsinstru
ment, elektr. orderanläggningar, akustiska och elektriska minor samt 
avmagnetiseringssta tio ner. 

Liljeblad invaldes som hedersledamot i Kungl. Örlogsmannasäll
skapet 1951. Han var teknologie hedersdoktor vid Tekniska Hög
skolan i Stockholm och i Trondheim, ledamot av Ingeniörsveten
skapsakademien, Krigsvetenskapsakademien och av akademien för 
Vetenskap och Litteratur i Mainz samt mångårig styrelseledamot i 
AB Atomenergi. 

Liljeblads djupa insikter inom kulturella och filosofiska områden 
i föreni~g med en sällsynt vetenskaplig teknisk skolning gjorde 
honom nll en levnadskonstnär av stora mått. Han var en god och 
vänfast människa alltid redo att sträcka en hjälpande hand. Ned
skrivaren av denna minnesteckning erinrar sig ett rörande bevis på 
hans omtänksamhet, då han vid en provtur med jagare i sin resväska 
hade medfört en extra omgång särskilt ömtåliga reservdelar. 

Liljeblad sörjes närmast av makan Gurid, född von Numers samt 
tre barn i ett tidigare äktenskap fru Gun Sellergren, Västerås, Wivi 
Mörne, Landskrona samt sonen Jan överingeniör i Västerås. 
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Litterafur m. m. 

TRE MARINKALENDRAR 

jane's Fighting Ships har utkommit med sin 70:e årgång, som innehåller upp

gifter om 13 500 fartyg med 2 200 bilder och 4CO skisser. Inför 70-årsjubileet 

förekommer en historisk avdelning, som visar utvecklin gen under denna tids

rymd. Emellertid kan man räkna att denna berömda marinkalender täcker mer 

än ett sekel, eftersom de äldsta fartygen i den första upplagan var sjösatta 1863, 

t ex den brittiska pansarfrega tten Minotaur med segelrigg och framladdnings

kanoner samt amerikanska monitorer från inbördesk riget. Dessa fartyg illustre

rades med teckn in gar av Jane's egen hand. Redan tidigt in-fördes fotografier, de t 

första 1899 av en fransk torpedbåt av årgång 1897. Intressantast torde vara de t 

förslag till "ideal-slagskepp" som infördes i 1903 års upplaga; förslagsställare var 

italienaren Cun iberti och resultatet blev Lord Fishers Dreadnought, som revolu

tionerade slagskeppsbyggandet. I den historiska avdelningen passerar rysk-ja

panska krigets farty g revy, följda av första och andra världskrigets berömda 

fartyg, som avslutas med de japanska slagskeppen Yamato och Musashi - värl 

dens största - beskrivna i 1947/48 års upplaga. Sverige representeras av Drott

ning Victoria (i ursprungligt skick), Tre Kronor och Ostergötland. 

I jubileumsårgången kan flera nyheter noteras, främst att dimensioner börj ar 

att anges både i fot och meter, kanonkalibern i både tum och mm, tryck även i 

kg/cm2 och temperaturer även i 0 C. Uppgifter om marinHyg har tillkommit 

ävensom robotar. Stilsorten och den typografiska uppställningen har förbättra ts. 

Författaren - Raymond V. B. Blackman - framhåller, att i 1949 års upplaga 

upptogs 50 mariner, medan årgång 1968 har 101 , vilket klart visar att även dc 

mindre marinerna inser sjömaktens betydelse, även om resurserna är begränsade. 

Jubileumsårgången upptar ett större antal fartyg än någon tidigare under freds

tid, vilket beror, dels på att många små mariner tillkommit under senare år, dels 

även på att antalet stora fartyg (slagskepp och kryssare) till stor del försvunni t 

och att antalet fregatter, min svepare, ubåtar, motortorpedbåtar, ubåtsjagare m m 

ökats. 

Sedan lång tid har Fighting Ships placerat hangarfartygen först såsom varande 

det viktigaste fartygsslage t i stormaktsflottorna. Författaren antyder att Sov jet 

är i färd med att skaffa sig hangarfartyg, sedan det visat sig att USA haft stor 

användning av sina hangarfartyg. Att USA:s 15 stora hangarfartyg (tidigare 13) 

är en av de viktigaste komponenterna i den amerikanska sjömakten är omvittnat. 

När nu Storbrit;nnien av ekonomiska skäl inte kan upprätthålla sin styrka av 
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3 stora hangarfartyg, antyder författaren att USA kan beh·· k d 

bortfall genom att öka sin styrka till 17 Il k k o ova ompensera etta 
.. . . e er ans e nagot mera. 

Som n~st VJktlgaste fartygsslag kommer ubåten och de . 

USA:s s;omakt ut<>öres av de 41 P l . b k n andra komponenten l 

" o ans- est y c a de atom u b o t d · 
nyligen färdigställts USA ha 80 bo a arna, varav e Sista 

127 konventionella. ubåtar ; . athomu atar, vara~ 41 med Polaris-robotar och 

. ' ov;et ar 50 atomubatar vara 13 d p 1 · 
hknande robotar och 350 ko · Il bo ' v me o ans-

nventJOne a u atar och slut!'o- h S b . 
5 atomubåtar och 43 k · Il bo 1oen ar tor ntannien 

onvennone a u atar· 2 pol .· bo 'lik 
1968. ' al!su atar t1 ommer under 

Jane's Fighting Ships hävdar fortfarande . 
f 

Sin ställning som den utförligaste och 
mest om attande av marinkalendrar. ~ 

Les Flottes de Combat ( Fighting Fleets) 1968 har utk . d 
vara v 452 . b f·· . omn1!t me l 128 bilder, 

nya, en arr or Svenge finns det 24 nya bild . p-· f 
1943 Henri Le Masson h . f.. fl er. or attaren - sedan 

fö f· dl ' :- ar m ort era nyheter. Sålunda finns en lös kartong 
r orv an mg a v metnska enheter till en o- j k f .. 

:;r~~:i~n:t~;ed:nE;g f;:i:ss~:t~.ch engelska, vi~k:t a är 

0

:~ t~:r ~;r~~t~;;e:~o:~r:en~~~ 
delFsörefttathtaortenf :rambh:ller robotbutvecklingen, som medfört dels ett hot från luften 

ran u atarnas ro ot D ·k · ' 
medel mot på låg h ... d f o adr. et VI tlgaste anses nu vara att få ett mot-

OJ ramgaen e robotar avfyrade på et o d k k 

4~ ~istansminuter och med en banhastighe; av 1,5-2 Mae~ a;stan k av l ans e 

hand! anses ännu 127 :\. 76 mm a t k f·· · om omp ement 
u omat ananer orsedda med ·· h d 

en eldhastighet av 40 :\. 60 skott/ . k zonror oc me 
mm unna verka För h f o bo f 

förbättrade 1 f· . o · otet ran u atar ordras 
d yssnarapparater or antJ-ubatsrobotarnas utnyttjande samt o d 

styr a torpeder. Däremot torde den obemannade och d d tra -

helikoptern (den amerikanska DASH) b h.. .. me torpe er ,utrustade 

k f e ova ersattas med en bemannad heli 
op~er, e tersom den mänskliga faktorn visat sio- över]äo-scn tek .k . d -

spec1ella fall. b " 111 en 1 etta 

f ~ed sitt sinne för aktualiteter har författaren ägnat ston intresse åt de o 

t;;e;s:~'d;i~aUs~~ s:;~~~:. krige t i Vietnam. Det finns flera foton av intress::: 

. Med nationell stolthet konstaterar ·författaren att franska f k k 
t1o .. k b .. · arrygs onstru -

hne; vac t erawgat uppseende i andra länder. Särskilt har detta o-ä!lt bo 

~:stäl~:g:t~~:a~~ fl;~ab n::ione_~ (Pakistan, Portugal, Spanien och Syd~frik~) a~:~ 
.. ~ t t a Y boa s torre sen er a v en fartygstyp än vad det e<>na land 

behover, ar en uppenbar .fördel både k . k " et 
niska utvecklingen. ur e onomJs synpunkt och för den tek-

dLe~ Flottes de Combat följer med i utvecklingen och upptar farty <>ssla o-en i 

or nm <>en han <>arfart g bo .. · f " b 
b b Y ' u atar, ovnga artygsslag. Antalet sovjetisk bo 

skattas till 55 :\. 67 atomubåtar varav 10 :\. 12 n1ed P l . !'k a ud atar upp-
' ' o ans- 1 nan e robotar, 

samt 308 a 344 konventionella ubåtar. 
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.. . d in u ift att få fram en överskådlig upp-
Förtattaren har lyckats val ~e .s ppg . . d t t han sökt visa fartygen 

. h d foton Särskilt faster man sig v1 a l . ställnmg oc go a · . k k ... · · l·a detalJ'er Han har exempc VIS ll f h o Ila v1ssa ara tanstih · i verksamhet e er ram a d f . f" rtö ·da i eller utlöpande ur fartygs-
fö r Sve rige tagit med tre foton me attyg o J 
tunnlar, en specialite för svenska flottan. 

.. oraånaen av Taschebuch der Kriegsflotten av Weyer, 
År 1900 utgavs den ·forsta a " " .. d d 1953 till Flottentaschenbuch f "ddes av Bredt Namnet an ra es d som 1932 e tertra · , D or ånaen _ den sista med Bre t 

med bibehållande av namnet Weyers .h en nya a g "Weyer's Warships of the 
.. f . h bytt namn oc utges nu som . 

som for attare - . ar d o U S Naval Institute vilket förklarar engelskan J 
W ld B kom ut"Ivan et star ' "ll or . a " . d T .. alltså enaclsk men uppsta -o b .. d tyska mannkalen ern. exten ar ' " , 
den sa erom a k l ... t' l<a tyska med utomordentligt många upp-. .. · .. riat den ara <rans IS . b 1 n m gen ar I o: " 'l k ö '\jo-o-öres av enkla och lämpliga sym o er 
gifter på ett litet utry~m~, VI et .. ~ J :"En mycket stor nackdel är att de 
och en mycket överskadlig uppsta nm,i k f lbs ft/sec, o s v, vilket 
metriska dimensionerna ersatts med enge s a ot, tum, , 

uppenbarligen är ett steg. bakåt. d l' . bl . att bildmaterieler i första hand 
S k . denna mannkalen er Igger a ' ' d fl . tyr an I . letterat med 269 foton. Skisserna, varav e est,l 

utgöres av 1 244 sklSSer, komp . l' d E · h Gröner j skala 1:2000 eller .. l' f" da av den ny!Iaen av I ne nc b är master 1gt ut o: .. .. " (165 fot) i skala 1:1000. Skisser ger e-
för fartyg med mmdre langd an 50,3 m 

tydligt mera detaljer. än fot~I~.ler över de olika fartygens identifieringsnummer 
Mycket fullstand~ga ta c .. d Som vanliar har även vikt lagts vid upp-

·förhöJer denna manakalenders var e. " d . .. fartyasartilleriet. . .. . · flyg och robotar samt a ta over " 
gifter och slosser over mann .f . SovJ'ets flottor. Han upp-. f" kra upp"! ter om 

Författaren reserve~ar st g or b:xa 'l l 30" varav 10 bestyckade med Polaris-
k l ovJcnska atomu atar ti , . . k s attar anta et s ' . ll bo Beträffande de sOVJetJs a ro-

b 323 konventwne a u atar. . liknande ro otar samt d h . . d kottvidd än motsvarande amen-
botarna anser författaren att e ar mm re s 

kanska. o f" f _ Gerhard Albrecht 
Dao denna sao berömda marinkalender f. ar en ny oroattare d' 

k 11 h 11 d a mycket hän 1ga - får man önska att han i fortsittmngen so·a a. a .. enn 
. k l der pao samma höaa informanonsniva som nllfornc. mann a en " Allan Kull 

"KUNGL SJOKRIGSSKOLAN 100 AR" 

. " uno-l S'ökrigsskolans 100-åriga tillvaro som friståen de 
Med anlednm, av K " . J S'"k . k l av 1942 kompletterats med en · k ·f om JO n ass o an ' läroanstalt har mmness n ten " d . kr'Iften utkom i två delar . d · 1 D f" stnämn a mmness del III med rubncera me · en or 
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och omfattade historik och personaluppgifter för tiden 1867-1942 d v s fram till 
tidpunkten för utflyttningen från den gamla skolan på Skeppsholmen. Den 
hösten 1967 utkomna delen (del III) omfattar tiden 1943-1967 med historik och 
personaldata från den nya Sjökrigsskolan på Näsby. 

För att sammanknyta den gamla och den nya skolan med varandra har med
tagits i den nya delen fyra värdefulla och karakteristiska avsnitt från den tidi
gare minnesskriften. Prins Wilhelms välkända och vackra dikt "Den gamla 
skolan" inleder. Efter ett kapitel "När sjökrigsskolan kom till" där fil. dr Alf 
Åberg kortfattat, sakligt och trevligt berättar om sjökrigsskolans "vandring" 
f rån Karlskrona för mer än 200 år sedan via Karlberg, Rörstrandsgatan och 
Skcppsholmen till Näsby har minnesskriftens redaktör kommendör J. Stefensson 
valt "Minne från segling med Korvetten Norrköping 1877" av Prins Oscar och 
"Återblick på mina år som sjökadett" av HKH Prins Bertil att bli de avsnitt som 
Htt utgöra den historiska bakgrunden till minnesskriften om sjökrigsskolan på 
Näsby. Detta är ett lyckat val som medfört att den nya delen icke nödvändigt 
behöver betraktas som ett komplement till de tidigare delarna utan fastmera kan 
betraktas som en minnesskrift om tillkomsten av och de 25 första åren vid sjö
k rigsskolan på Näsby. Detta accentueras ytterligare av att den nya minnes
skriften fått en helt annan form än sina föregångare (tyvärr kanske den gamle 
bokmalen tycker) samt försetts med en modern layout med mängder av trevliga 
bilder. 

Ett avsnitt betitlat "Sjökrigsskolan på Näsby" behandlar bl a nya skolans till
komst och förberedelserna inför utflyttningen den 11 januari 1943. Därefter 
följer en redogörelse för skolans byggnation, organisation samt utbildningen vid 
densamma. De här medtagna u~bildningsplanerna torde i framtiden få ett särskilt 
värde, då beskriven utbildningsgång, som en följd av värnpliktsutredningen 1960, 
snart är ett minne blott. 

Kommendörkapten Gunnar Hagman tecknar i ett avsnitt "intervjuer" med 
de officerare, som beklätt posten som chef för Sjökrigsskolan under dess förlägg
ning till Näsby slott. Dessa "intervjuer" speglar ganska väl skolans anpassning 
och fortsatta utveckling i takt med tiden. 

Ur tiden däremot går inom kort marinintendentkadetterna och deras utbildning . 
Konteramiral K. G. Segrell gör en återblick över den utbildning, som vid sjö
krigsskolan under mer än 40 år givits marinens intendenturkadetter och som 
skapat en stark samhörighetskänsla med sjö- och kustartilleriofficerare på samma 
årskurser. 

Det är helt naturligt att officersexamen utgör höjdpunkten i sjökrigsskolans 
årli ga verksamhet. Det mål som både elever och lärare strävat efter är nått. Lika 
naturligt är det därför att i en minnesskrift som denna "officersexamensdagen" 
fått sitt eget avsnitt med ceremonielbeskrivning samt två traditionsenliga an
föranden här fångade från 1966 och signerade kommendör Alex Simonsson resp. 
överbefälhavaren general Torsten Rapp. 
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Till utbildningen vid Sjökrigsskolan räknas icke enbart den utbildning som är 

förlagd innanför kaserngrindarna till Näsby slott utan all den utbildning som 

under aspirant- och kadettiden ledes av chefen för sjökrigsskolan. Minnesskriften 

har därför också fullt riktigt tagit med en serie "Glimtar från utlandsresor" av 

vilka "Midsommar- och andra nöjen ombord i äldre tider" av kommendörkapten 

Sten Dehlgren är hämtad från den "äldre skolan" och fått utgöra historisk bak

grund till moderna tiders resor där väl "Jorden runt på 180 dagar" av dåvarande 

kommendörkapten Willy Edenberg och "Med Kivsnabben till Australien under 

världsomsegling" (med aspirant nr l kronprinsen) av kommendörkapten Rolf 

Nilsson tävlar om favoritskapet. Utbildningen vid sjökrigsskolan är variationsrik 

och stimulerande. Det har visat sig att en examen vid S jökrigsskolan ger en god 

(ur avtappningssynpunkt kanske alltför god) grund för en civil karriär. Detta 

och mycket mycket annat framgår vid läsning av de ca 40-talet avsnitt av vilka 

som exempel kan nämnas "Nordiska marinkadettmöten", "Några intryck från 

kustartillerikadetternas praktiska utbildning", "Glimten från skolan" och "Om ut

bildning av utländska kadetter". 

Något mer än hälften av minnesskriftens 650 sidor är personuppgifter av olika 

slag. Här skall endast nämnas några av rubrikerna: chefer, souschefer, kadett

officerare ur flottan resp. kustartilleriet, lärare samt slutligen elever ur samtliga 

kurser fr o m off kurs 43 t o m officersaspiranterna under vinterutbildning 

1966-67. 
Personaluppgifter i minnesskriften kan vara tunga och tråkiga. Så är inte fallet 

här. Den tidigare omnämnda moderna lay-outen har gjort dem lättsamma och 

intressanta framförallt för den som känner samhörighet med sjökrigsskolan och 

de olika officerskurser som erhållit och erhåller sin utbildning där. 

Vi är kommendör Jens Stefensson stort tack skyldiga för denna minnesskrift. 

V. T. 

ENGELSKA TILL SJÖSS 2 

av 

Ake Andersson 

I denna tidskrifts februarinummer 1965 anmäldes "Engelska till sjöss", avsedd 

såsom lärobok i engelska vid marina och nautiska skolor. En andra upplaga av 

läroboken utgavs 1966. Samme författare har ny !igen utgivit rubricerad bok så

som en fortsättning . 

Den nya boken är i allt väsentligt uppställd enligt samma principer som den 

första med det unelantaget att "Engelska 2" innehåller bl. a. texter som är aktuella 

för blivande radiotelegrafister medan "Engelska l" har texter för maskinpersonaL 
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Båda böckerna erbjuder dessutom textunderlag av intresse för den nautiskt 

orienterade och ger givetvis eleverna ett vidgat allmänt ordförråd. 

Texterna i "Engelska 2" är väl valda för att ge den sakkunnige läsaren det 

för honom behövliga fackmässiga ordförrådet. I båda böckerna finns ameri

kan ska texter om än i obetydlig omfattning. Ett försök i "Engelska 1" att peka 

på speciella amerikanska ord synes författaren - tyvärr - inte ha fullföljt i 

den nya boken. 

Ordlistan innehåller rikligt med fackord och är väl uppställd, vilket under

lä ttar ett studium även om man inte har ett speciallexikon. Författaren säger i 

förordet, att terminologin på det nautiska området är föga enhetlig. Må så vara, 

det verkar dock som ordlistan borde granskats grundligare a v sakkunniga för 

att finna svenska facktermer. Som exempel på mindre lyckade översättningar 

kan nämnas: bow rope - bogända, check - släppa efter något, (slow) astern -

akterut, slow down - sänka hastigheten, low tide - lågvatten, lägsta ebb. 

Det finns några trevliga instruktiva skisser, bl. a. på insidan av pärmarna. 

Liknande skisser hade med fördel kunnat tagas med i stället för de j och för sig 

vackra bilderna av en lots på bryggan och ett fartyg i Stockholms skärgård. 

Den kritik som framförts väger lätt i jämförelse med bokens många förtjänster. 

Det är glädjande att lärarna genom "Engelska till sjöss" fått moderna texter som 

direkt anknyter till elevernas fackområden. Anmälaren hoppas att författaren 

fortsätter sitt verk och då täcker ännu inte behandlade områden, t. ex. plotting 

av radarobservationer. 

S. B-n. 
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Notiser från nä r och fjärran 

Argentina 

Nya fartyg . fl .. k . o- av ubåtar av brittisk 
l 

. . k. . för den argennnska ottans ra mn, Ett p anerat 111 °P .. . 1. v' fre<>atter av 
l . "" Il Däremot ar det tto Jgt att t a b OBERON-typ ur msta ts. . . . 

b ··u f ' varv 1 SrorbntannJen. LEANDER-klass kommer att esta as ran . b 1967) (Manne News, novem er 

Frankrike 

slagskepp 
slagskeppet RICHELIED skall skrotas. 

(Marine News, november 1967) 

Ubåt på arktisk expedition ' o-et RHONE 
b' NARVAL på 1 640 ton skall tillsammans med depafar:y, 

.. U atenexpedition i arktiska farvatten. Avsikten år att testa nynllkommen ma-
gara en · · · · ·ka vatten 
teriel vid låga temperaturer samt öva navJg~~:~~s~aJs~arittima, ~ovember 1967) 

Forskningsfartyg 
. "d A rvet i Areachou det nya undervattens-D 22 t SJOSattes VI uroxva 

en augus l AUTE Farty<>et skall bemannas av personal ur 
forskningsfartyget ARC~EO~ ,: . 28 X b6 meter och deplacementet 120 ton. 
den franska mannen. DimensiOnerna ar 

Farten uppgår till 12 knop. b 1967) (Rivista Maritrima, novem er 

Italien 

Fregatt 
b · ' fre <>atten CARABINIERE, som 

I Riva Trigosa sjösattes den 30 septem er l air. ". l dd d ALPINO som 
.. d andra fartyget i den fregattserie, som ny Igen 111 e es me ' 
ar et 1 ·· 2 689 ton 
f n o-år provturer. Fregatternas dep acement ar . M ." . ber 1967) 

b (Rivlsta antnma, novem 
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Kanada 
Ubåt 

ONONDAGA, som är nummer 2 av de tre OBERON-ubåtarna, som nu byggs 
för den kanadensiska flottans räknin g, har levererats. Den första ubåten i serien, 
OJIBWA, är redan i tjänst sedan en tid, och den tredje, OKANAGAN, skall 
enl igt planerna levereras under 1968. 

(Military Review, oktober 1967) 

Sovjetunionen 
Hangarfartyg 

Enligt olika källor, bl a Jane's Fighting Ships, har Sovjetunionen planer på att 
bygga ett hangarfartyg, i första hand för transport av helikoptrar. 

(Le Monde, oktaber 1967, och Journal de Geneve, november 1967) 

Robotkryssare 
Den nya sovjetiska robotkryssaren av typ KREST A, som iakttagits i Östersjön 

under den senaste tiden, har ett deplacement över 6 000 ton, längd ca 155 meter 
och bredd ca 18 meter. Fartyget drivs av ett kombinerat gasturbin-dieselmaskineri 
och farten uppgår till ca 35 knop . För sjömålsroboten med NATO-beteckningen 
Shaddock finns två dubbla startramper liksom för luftvärnsrobotar. Dessutom är 
KREST A bestyckad med 4 st 57 mm kanoner, ubåtsjakttorpeder och AU-raketer. 

Robo tjagare 

Jämförelsetabell 
KOTLIN: 

Byggnadsår 
Antal 
Deplacement 
Dimensioner 
Robotar 

Artilleri 

Torpeder 
AU-vapen 
Maskineri 
Fart 
Besättn ing 

(Soldat und Technik, oktober 1967) 

mellan de sovjetiska robotjagarna KRUPNYJ, KILDIN och 

KRUPNYJ 
1958-62 

10 
3 650 

137 X 14 X 5,5 
2 st enkelramper, 

16 robotar? 
4 X 4 57 mm kan 

2 X 3 16" ASW 
AU-raketer 
Ångturbiner 

34 
370 

KILDIN 
1957-62? 

4-6? 
3 000 

129 x 12,9 x 4,7 
l st enkelramp, 

8 robotar? 
4 X 4 57 mm kan 

2 X 3 16" ASW 

Ån gturbiner 
35 

300 

KOTLIN 
1958-62? 

5? 
2 850 

138,8 x 12,6 x 4,8 
st dubbelramp, 

lv-robotar 
2 13 cm kan 

1 X 4 57 mm kan 
3 21" 

Sjunkbomber 
Ångturbiner 

36 
285 

(Herkenning, november 1967) 
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Landstigningsfartyg 
Ett nytt sovjetiskt landstigningsfartyg med bete_ckninge_l: ALLIGATOR _har 

tagits i tjänst. Fartyget är dubbelt så stort som det httnlls storsta kanda sovJemka 
landstio-nino-sfartyo-et. Längden är 100 meter, deplacementet 4 000 ton och max
lasten ; 30~ ton. Bestyckningen utgörs :1v 1 st 57 mm kanon i dubbell:1vettage . 

(Military Review, oktober 1967) 

Storbritannien 

Fregatter 

Fregatten EXMOUTH av BLACKWOOD-klass byggs f~: om till gasturbin

drift, och projektet är föremål för stort intresse över hela v~rld~n. EX~OU_TH 
blir det hittills största örlogsfartyget med enbart gasturbmdnft. Tva Bnstol 
Siddeley Proteus och en Rolls Royce Olympus skall tillsammans utgöra maski-

neriet, och toppfarten beräknas bli 27 knop. .. o 

Den 18 juli togs JUNO av LEANDER-klass i tjänst. Fartyget. :1r p a 2 300 t~ n 
och det fjortonde i serien. Systerfartyget JUPITER sjösattes 1 september vtd 

Yarrow's i Glasgow, och DANAE levererades i Devonport den 10 oktober. 

Freo-atten URSA skrotas f n i Newport. 
(Nav;, oktober 1967, och Marine News och Rivista Marittima, november 1967) 

Atomubåtar 
REPULSE sjösattes den 4 november 1967. RESOLUTION levererades i Barrow 

den 2 oktober. 
(Marine News, november 1967) 

Minfartyg 
Minfartyget ABDIEL levererades i Southampton den 17 oktober. AB_DIEL sj~

sattes den 27 januari i år och har deplacementet 1 375 ton. Dtmenstonerna ar 
61 X 12,2 X 3 meter. Två Paxman Ventura-dieslar ger fartyget 15 knops fart . 

Besättningsstyrkan är 70 man. 
(La Revue Maritime, november 1967) 

Turkiet 

fagare 
Den f d amerikanska jagaren VAN VALKENBURG av FLETCHER-klass har 

sedan den överförts till Turkiet erhållit namnet IZMIR. 
(Rivista Marittima, november 1967) 

Patrullbåtar 
Under de närmaste två åren skall den turkiska flottan tillföras tio patrullbåtar 
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p& vardera 16Ö ton och med dimensionerna 40,2 :X 6,4 meter. De skall göra 22 
knops fart och vara bestyckade med två 40 mm kanoner. 

(La Revue Maritime, november 1967) 

USA 
Hangarfartyg 

Hangarfartyget T ARA WA skall säljas. 

(Marine News, november 1967) 

slagskepp 

slagskeppet NEW JERSEY skall tagas i tjänst igen om ett år i Stilla Havs
flottan . Utrustningen sker vid Philadelphia Naval Shipyard på order av försvars
minister Robert MaeNarnara efter rekommendationer från marinledningen. NEW 
JERSEY avrustades i augusti 1957 och är det första slagskepp som åter tas i 
aktiv tjänst sedan Koreakriget. 70 officerare och 1 400 man kommer att bemanna 
fartyget . 

(Military Review, oktober 1967) 

_Atomubåt 

Attackubåten NAR WHAL (SSN 671) sjösattes den 9 september vid General 
Dynamics i Groton, Connecticut. NAR WHAL är av förbättrad THRESHER
klass och är USA:s etthundrade atomdrivna ubåt. 

(Navy, oktober 1967, och La Revue Maritime, november 1967) 

Atomubåtsdepåfartyg 

Depåfartyget för atomubåtar L Y SPEAR (AS 36) på 22 640 ton sjösattes den 
7 september vid örlogsvarvet i Quincy. Fartyget skall samtidigt kunna betjäna 
tolv ubåtar. 

(Rivista Marittima, november 1967) 

Kanonbåtar 

Kanonbåtarna MARATHON och READY har sjösatts under året vid Tacoma 
Shipbuilding Corporation. Fartygen deplacerar 240 ton, drivs av ett kombinerat 
gasturbin-dieselmaskineri och är bestyckade med 1 st 76 mm kan, 1 st 40 mm kan 
och 2 kulsprutor. Besättning 27 man. 

(La Revue Maritime, november 1967) 

Landstigningsfartyg 

DUBUQUE (LPD 8) på 16 900 ton har tagits i tpnst den 1 september. 
DUBUQUE är det åttonde fartyget i RALEIGH-serien. 

(Rivista Marittima, november 1967) 
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Svävare 

Den amerikanska flottan skall i samarbete med handelsdepartementet utveckla 

en stor och snabbg!l.ende svävfarkost på 4 000-5 000 ton och med en toppfart p!l. 

ca 80 knop. Projektet görs för att undersöka användbarheten av en s!l.dan fa rkost 

för b!l.de militära och civila ändamål. 
(Navy, oktober 1967) 

Västtyskland 

Robotjagare 

GENERAL VON FRITZCH och WERNER MOELDERS blir namnen p!l. de 

tv!l. nya robotjagarna, som nu byggs i USA för Buadesmarines räkning. Typ

fartyget LDT JENS sjösattes nyligen. 
(Marine News, november 1967) 

Ubåt 

Den 20 juli sjösattes vid Howaldtwerke i Kiel ubåten U 10 p!l. 350 ton . 

(Rivista Marittima, november 1967) 

80 




	Omslag 1
	TiS nr 1 1968 skannad u omsl
	nr 1 s 1
	TiS nr 1 1968 (scannad)
	nr 1 s 40x
	nr 1 s 40x
	TiS nr 1 1968 (scannad)

	Omslag 2

