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Meddelanden 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 4/1970 

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 13 april 1970. 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordäranden att sedan nästföregående sammanträde 
korresponderande ledamoten Atthur Wirsttöm avgått med döden. 

Ordföranden lyste f rid över hans minne. 

2. Utsågs ledamoten Blom till föredragande i vetenskapsgrenen 
"Organisation och personal. U tbildning" för år 1971. 

3. Föredrogs revisionsberättelse avseend e 1969 års förvaltning vid 
Tidskrift i Sjöväsendet samt Sä llskapets bibliotek . 

Bevilj ades styrelsen ansvarsfr ihet för denna förva ltn in g. 

4. Föred rogs revisionsberätelse för Sä llskapet i övrigt avseende 1969 
års förvaltning . 

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för denna förva ltning. 

5. Föredrog ledamoten LHndell in trädesanförande betitlat "Vägar 
för ökat medinflytande och större engagemang i marinen". 

6. Föredrog ledamoten Carleson utdrag ur sin årsberättelse i veten
skapsgrenen "Organisation och personal" för år 1969 betitlat "Mål 
och medel betr~iffande organisation och personal". 

Stockholm den 22 oktober 1970. 

HANS HALLERDT 
sek reterare 
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Meddelande 
från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 5/1970 
Ordinarie sammanträde i Stockholm den l oktober 1970. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden at t sedan näst föregående sammanträde 
hedersledamöterna Sigurd Lagerm,m och Marc Giron samt ledamoten 
Karl Johansson avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över deras minne. 
2. Utsågs ledamoten Gärdin till föredragande i vetenskapsgrenen 
"Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teleteknik" 
för år 1971. 

3. Beslöt Sällskapet tilldela nedanstående författare belöningar för 
art iklar i Sällskapets tidskrift under perioden juli 1969-juni 1970, 
nämligen: 
hed.ersledamoten Blidberg Sä llskapets guldmeda lj och en penningbe
lömn g på 500 kronor för artikeln "Radarnavigering", 
ledamoten Ragnar T haren hedrande omnämnande på högtidsdagen 
jämte en penningbelöning på 400 kronor för artiklarna "Nordost
passagen- ett 90-årsjubileum" och "Norra sjövägen och Sovjetunio
nens ::nktiska naturrikedomar", 
ledam oten Strömbäck hedrande omnämnande på högtidsdagen jämte 
en penningbelöning pi 400 kronor för artikeln "Havet i interna
tion el l politik" samt 
k.ommendörkaptenen Gunnar Back hedrande omnämnande på bög
tidsdagen jämt.:': en penningbelöning på 300 kronor för ar tikeln 
"Värnpliktssystem i omvä lv ning". 
4. Föredrog ledamoten Linder utdrag ur sin årsberättelse inom ve
tenskapsgrenen "Teletekn ik" för år 1970 betitlat "Några utveck
lings linjer inom militärelektroniken under 1950- och 1960-talen". 

Stockbolm den 20 november J 970. 

HA NS HALLERDT 
s~k rcrera re 
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Meddelande 
från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 6 /1970 

Ordinarie sammanträde i Stockho lm den 3 november 1910. 
(Utdrag ur protokoll) 

1. l'vfeddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 
ledamoten G E Grans tröm avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över hans minne. 

2. Till ordinarie styrelseledamöter valdes ledamöterna Algernon 
och T obieson. 

Till sty relsesuppl eanter valdes ledamötern a Schuback och N erpin. 

3. Till revisorer valdes ledamötern a Edgren och Lindström. 
Till revisorssuppleanter valdes ledamöterna Enquist och Gester. 

4. Till va lberedning valdes ledamöterna Reinius (sammankallande), 
Gärdin och Lundell. 

5. Invaldes till hedersledamöter i Sällskapet: 
konteramiral 
konteramira l 
general 
generaldirektör 
generalmajor 
generalmajor 
generalmajor 

Gunnar Grandin 
Christer Kierkegaard 
S tig Synnergren 
T K A Magnusson 
Gunnar Eklund 
E O Rosengren 
Benkt Dahlberg 

6. Invaldes till ordinarie ledamöter i Sällskapet: 
överstelöjtnant B H Stjernfelt 
l. marinläkare Bo R ybeck 
överste G O Gäfvert 
överstelöjtnant Gunnar Berg 
maJOr Lars Hansson 
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kommendörkapten Gunnar Back 
kommendörkapten Per Bölin 
kommendörkapten Bo Cassel 

7. Invaldes till 

direktör 
skeppsredare 
direktör 
1. ark i vari e 
departementsråd 
kansliråd 

korresponderande ledamöter 

Johan Söderman 
Ulf Trapp 
Lennart Kihlberg 
Elsa Nordström 
Sven Swarting 
Lennart Grape 

Sällskapet: 

8. Fastställdes års avgiften för arbetså ret 1970/71 till 25 kronor. 

9. Utsågs ledamoten Forsman till föredragande i vetenskapsgrenen 
"Strategi. Taktik med sambandstjän st. Navigation och sjöfart" för 
året i stället för ledamoten Rudberg. 

Stockholm den 20 november 1970. 

HANS HALLERDT 
s ekretcra re 

560 

HUVUDREDAKTORE N 
hemsräll er an prenumeration sa vgiften för 1971 in beralas med bi fo
gade inbetalningskorr före den 31 dec 1970 p :'i grund a v d en f d\ n 
den l jan 1971 ökade mervärdesskatten. 

A LINDEMALM Nuet och framtiden 

Ordförandens i Kungl Örlogsmannasällskapet tal v id nedläggandet 
av befattningen den 16/ 11 1970 

Jag vill med mitt anförande försöka deklarera min grundsyn och 
motiven för de förslag som under min tid som marinchef lagts fram 
och i viss mån realiserats eller kommer att bli verklighet under de 
närmaste åren. 

Ett par förhållanden måste därvid ihågkommas. - Utvecklingen 
avbryts ju inte eller ändrar inte radikalt riktning då en ny marin
chef träder till. Han "ärver" en organisation, en målsättning, en 
uppfattning om varthän utvecklingen är avsedd att leda. Denna vi
sion är baserad på att hela organisationen - människorna i denna 
- accepterade grundreglerna om sjöförsvarets natur, dess uppgifter 
i riksförsvaret, dess pricipiella organisation etc. Människorna 
i organisationen arbetar på olika nivåer, på den operativa, på den 
tekniska, på den administrativa och på utbildnin gssidan. Ingen nivå 
kan sägas vara viktigare än den andra och syntesen av de olika 
nivåernas arbete kan knappast i avgörande grad påverkas av den 
ansvarige högste chefen. Hans huvuduppgift blir att värdera de 
olika elementen i ett förslag och påverka syntesen så att förslaget 
får karaktär eller profil - för att nu använda ett modernt poli
tiskt honnörsord. 

De stora svårigheterna i en period av snabb teknisk utveckling 
ligger i att besluta när ett projekt skall "frysas" d v s när man skall 
vara nöjd med kompromissen mellan de operativa, tekniska och 
ekonomiska kraven på ett fartyg eller ett vapensystem. 

Beslut i dylika frågor underlättas dock ofta av kravet på att i 
tid få fram ersättare för omoderna vapensystem. Men frestelsen att 
i ett nytt projekt få med det som man hoppas kan bli tekniskt rea
liserbart inom en nära framtid kan ofta vara stor. 

Annu större svårigheter innebär avvägningsproblemen mellan ma
terielen och personalen. Det är a lltid en svår frestelse att vid lång
siktsplaneringen försöka få ut så hög kvalitet och så stor kvan-
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titet som möjligt ur den ekonomiska ramen och samtidigt hoppas 
att man får och kan behålla den personal som erfordras. (Det före
faller mig som om det svenska försvaret i detta avseend~ nu nått 
en kritisk punkt) . 

När ett beslut fattats och ett projekt håller på att bli verklighet 
d v s resultera i ny mat.eriel eller nya anläggningar kan förhållan
dena gör att krav på modifieringar reses. Särskilt kännbara har 
dylika situationer under min ämbetstid varit beträffande Muskö. 
Att d~tta ~tora objek: nu ändå är i drift och tycks arta sig väl 
kan tdlsknvas det fma samarbetet mellan Fortifikationsförva lt
ningen och olika marina instanser. Man vill gärna hoppas att en 
ordentlig historisk skildring av Muskös tillkom st en gång i en inte 
alltför avlägsen f~amtid reser äreminnen över de många män och 
kvmnor som dragit lasset M uskö genom alla svårigheter fram till 
det storverk som det blivit. 

Viktigast av allt är dock - för att marinen skall kunna utveck
las - att alla som arbetar inom marinen förstår dess roll i riks
försvaret och har en klar uppfattning om hur uppgifterna skall 
lösas och vilka resurser som behövs för detta. Det gäller alltså för 
marinchefen att vinna marinens eget folk för en av alla accepterad 
grundsyn. Detta kräver mycket arbete och mycken ihärdighet. Ef
tersom vi i marinen inte dispon erar ett eget TV-program och ef
tersom läslättjan i vår TV-behärskade tid tilltar är det svårt att 
sprida information till alla som behöver ha den . 

Villkoret a tt förstå marinens ro ll och verkningssätt mås te även 
uppfyllas av samhället representerat inte bara av regering och riks
dag utan av pressen och kanske all ra viktio-ast av alla medboro-ar-

b b 

na. Det måste finnas en a llmänt spridd uppfattning inte bara om 
behovet av ett totalförsvar eller den militära delen av detta utan 
även om motivet för de olika delarna och i detta fa ll då främst 
om behovet av en marin. 

Tyvärr lämnar det svenska samhället mycket övrigt att önska i 
det sistnämnda avseendet. Svensken förstår inte havets betydelse fö r 
landet trots vår klart maritima karaktär och vårt absoluta beroen
de av havet i både krig och fred. Generationer av marinens (och 
sjöfartens) män har förgäv es försökt ändra på detta förhållande ; 
hittills tyvärr med ringa framgång. 

Man har beräknat att 85 °/o av världens befolknino- bor inom ett 
b 

avstånd till havet, som inte överstiger 200 km. Nästan alla svenskar 
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torde ha mindre avstånd än så till salt vatten. Vissa förutsättning
ar för att göra svensken i gemen sjösinnad borde alltså finnas. 

Det är alltså viktigt för en riktig utveckling av marinen att 
den a llmänna för ståelsen för marinens betydelse fördjup as. Marinen 
kan aldrig und andra sig plikten att medverka till denna ökade 
kun skap. Marinen måste också få resurser för och tillstånd (från 
statsmakterna) att medverka vid uppgiften s lösande. 

Historien har med så många exempel lärt oss att det ä.r svårt 
eller omöjligt att exakt förutsäga vilken roll de olika försvars
styrkorna kan komma att spela i ett framtida krig. Särskilt är den
na osäkerhet stor då det gäller marinen. I ett maritimt land som 
endast med sina styrkor syftar ti ll försvar av de egna intressena 
- v ilket inte enbart är territoriets försvar - måste därför de ma
rina styrkorna utformas och dimensioneras så att man kan möta 
olika former och metoder av aggression till sjöss . Kompositionen 
måste medge många kombinationer av försv arsoperationer till sjöss. 
Vi yrkesmän går så långt att v i i dagligt tal använder uttrycket 
ett allsidigt sjöförsvar. Just detta krav på allsidigh et, vilket är lä tt
förståeligt intill självklarh et för yrkesmannen kan vara svårförståe
ligt för den i sista hand beslutande politikern och inte alltid stå klart 
för pressm annen som i de flesta fall saluför den militära varan till 
allmänheten. 

Det här förhållandet åte rspeglas även av utveckiingen inom ma
rinen. Det har inte varit svårt att v inna gehör för behovet av ubåtar 
el ler kustartilleri. 

Ubåtarna med sin i två världskrig dokumenterade höga effekti
v itet och sin förmåga till do ld insa ts har man förtroende för. Stu-· 
dier med moderna metoder har också v isat den mycket stora roll 
som ubåten spelar i ett svenskt försvarskrig. 

Kustartilleriets stora motståndskraft och därmed dess förmåga 
att tvinga en angripare till stor kraftinsats just på den punkt där 
han behöver landstiga och därfö r måste nedkämpa sådana strids
krafter är ett starkt motiv för modernisering av svenskt kustartilleri. 

Tendenser har ib land märkts i diskussioner med statsmakternas 
företrädare att övervärdera det ena eller andra vapenssystemets be
tydelse och dä rmed kraftsamla på några få vapensystem, till förfång 
för allsidigbeten och kombinationsförmågan. Trycket från politisk 
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sida att göra detta kan naturligtv is i trän gande ekonomiska lägen 
bli svårt att motstå för de militära y rkesmännen. Den moderna stu
diemetodiken har i sådana lägen många gånger varit till stor hjälp 
genom att ge k lara motiv för de militära (marin a) ståndpunktern a. 

Med den prior itering av försva rsuppgiften på invasionsförsvaret 
(d v s i det marina fallet för sva r mot överskeppnin gsoperationer) 
som skett i den gä lland e målsättningen för försvaret ha r det även 
varit relativt enkelt att öve rtyga statsmakterna om behovet av så
dana vapensystem som torpedbåtar samt sjö- och kustrobotar, som 
har en klart taktisk offensiv karaktär. 

Betydligt svårare har det varit att vinna förs tåelse för fregatt
funktionen, ett begrepp som jag i det här sammanhanget använder 
som en sammanfattnin g av ubåtsjakt-, eskort- och konvojve rksam
heten . Vi i marinen ha r alltid varit helt övertygade om att v i -
om ett krig utbry ter (det behöver inte nödvändigtvi s beröra oss) som 
väsentligt beskär våra möjligheter till inrikes varutransporter på land 
genom restriktioner på t e drivmedelssidan - kommer v i att stäl
las inför kravet att skydda en starkt ökad sjötrafik längs våra 
ku ster. 

D et är visserli gen sant att sven sk transportpolitik idag ve rkat 
till att kustsjöfarten på svenska kölar då det gäller styckegods prak
tiskt taget upphört. Men det är vä l inte helt uteslutet att en rik
tigare (och därmed mera ekonomisk) inrikes transportverksamhet i 
en nära fr amtid skulle kunna innebära en ökad kustsjöfart redan 
i fredstid . Containeriseringen inom sjöfarten och de mycket stora 
investerin garna i vägar för ökad tung landsvägstrafik samt de med 
sådan trafik mycket starkt ökande olycksriskerna till lands kanske 
så småningom kan få svensken att vakn a till in sikt om vad han 
förlorar både i människoliv och ekonomiskt genom att inte till full o 
utnyttja våra specifika marina tillgångar. Därmed skulle mycket 
vara vunnet då det gäller att göra svensken sjösinnad. 

Man har döpt 70-talet till " havets decennium". I nfö r den ut
veckling, som sannolik t kommer då det gälle r havsforskning samt 
utvinning av havsbottens tillgångar och då det gäller den kontroll 
som vi kan bl i skyldiga att utföra inom stora havsområden, om vi 
undertecknar kommande konventioner på detta område måste vi myc
ket snart se om vårt hus just inom fregattfunktionen. Marinen har all t 
det kunnande som behövs. D et är resursern a som ä r fö r få ta liga. 

Vi har d rivit den navalmedicinska forskningen mycket långt . Vårt 
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dyke ri ä r högt utvecklat. V i har ett stort kunn a nde p å hydrofon
området särskilt under de besv ärliga fö rhållanden som våra grun
da inn anhav innebär. Vi är alltså kvalitativ t väl r ustade att ta 
hand om en sto r övervaknin gs- och kontrolluppgift om så erford
ras. Men det ta r tid att bygga upp resurserna, va rav huv uddelen 
måste bäras på köl ar. Att vi kan lösa dy lika uppgifter i framtiden 
kommer att ha sto r betydelse fö r omvärldens tilltro till vår för
måga att föra en neutra litetspolitik. 

D et är tyvä rr så at t under 60-ta let anta let svenska fartyg från 
vilka den tretun gade örlogsfl aggan blåser ha r min skat. 

J ag har så många gånger under min marinchefstid fr amh åll it be
tydelsen av att v i nu måste sä tta igång en ersättnin gsb yggnad för 
de under 70-talet utgående jaga rna och f regatterna att jag inte nu 
skall gå in på den frågan. D et är otv ivelaktigt så a tt 70-talet i 
svensk försvarspolitik även måste bli " marinens decennium" eljes t 
kommer tilltron till svensk neutralitetspolitik att kunna rubbas 
på grund av våra bristand e marin a resurser. J ag återkomm er till 
d::nna fr åga. 

U tvecklin gen på ubåtsområdet har under 60-ta let främst karak
teriserats av införandet av den revolutionerande Sjöormen-typen. 
Men mycket annat har också hänt som inn eburit en klar kva litets
höjnin g hos det svenska ubåtsvapnet. 

Främst måste denna utveckling tillsicrivas den a llmänn a ubåts
kunskapen som byggts upp i vå rt land. V i har haft ubåta r i vår 
fl otta under nästan hela detta sekel. Vi har konstruerat och byggt 
dessa båtar under näs tan lika lång tid . Vi har alltså kompetens 
på många områden som är väsentliga för ubåtsby ggande. Men det 
stora tekniska steget upp till Sjöorm en be ror också på den moderna 
for skn ingen och på våra teknikers v ilja och beredvillighet att våga 
sig på stora steg. De ekonomiska insatserna har också varit stora. 

Sjöormen pro jekterades under slutet av 50-ta let och avsågs då 
utrustas med enhetsmaskin eri. 1961 fick marinen bemy ndigan de fö r 
6 ubåta r för 225 miljoner k r. Maskineriets utvecklin gskostnader 
blev emellertid så stora att bemyndigandet 1962 ändrades att gälla 
5 ubåtar. Vi ansåg oss kunn a gå ned i antal sedan stridsekonomiska 
värderin gar v isat att fem ubåtar med enh etsmaskineri gav större 
effekt än åtta med den tidens konventionel la dieselelektriska ma
skin eri. 1963 hade emellertid kostn adern a för maskineriet stigit så 
högt att ytterliga re reduktion av antalet syntes bli nödvändigt och 
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vi hemställde då att få avbryta utvecklingen av maskineriet. 60 
miljoner kronor var då förbrukade . Av dessa hade emellertid en 
stor del använts för allmän ubåtsutveckling och kan alltså inte sä
gas vara "bortkastade". Seda n Kungl Maj:t i september 1963 givit 
till stån d att avbryta mask inutvecklingen lades bestä llning~n på ubå
tarn a ut 1964. Fartygen levererades under 1967-69. ·- Jag kan 
ännu minnas med vilken känsla av sorg som jag och Marinöver
direktören Oldenburg lämn ade redogörelse för fattade beslur in
för a rbetare och övrig personal vid Motala Verkstad. - Efteråt 
är det full t klart för mig att vårt handlande i det här fallet var 
dn enda riktiga. 

Jag är övertygad om att Sjöormeiltypcn, när personalen lärt sig 
att ta ut maximalt av vad den kan ge, kommer at t v isa sig mycket 
eff ektiv. 

Under senare delen av 60-talet har vi arbetat med det s k pro
jekt A 14, den ubåtstyp som främ st avses ersätta Abborren- och 
Hajentyperna. Typen skall få högre prestanda än Sjöormen. Strävan 
ha r varit att få ned kostn ade rna/enhet vilket främst skulle uppnås 
genom minskning av storleken . Man har på projektets nuvarande 
ståndpunkt haft en viss framgå ng i detta hänseende. 

Fö r A 14-projektet har marinen försökt fortsätta på vägen mot 
ett enhetsmaskineri . Främst har projektet varit hopkopplat med för
söken att ta fram ett maskineri med bränslecellen som kraftkäll a. 

Ganska stora medel har satsats på detta både av marinen men 
kanske främst av ASEA utan att framgången varit tillräckligt snabb 
ocn övertygande för att maskin eritypen skall hinna införas på A 14. 
Av medelbrist har vidareutveckling av bränslecellen för marinens 
del därför t v fått anstå. Personligen tror jag att maskineritypen 
kommer (se rymdfarkostern a) men sannolikt å terstår ännu mycket 
for skning och anpassnin g till den specifika ubåtsmiljön innan bräns
lecellen kan bli ett ve rkligt a lternativ som kraftkälla för ett svenskt 
ubåtsmaskin eri. 

Förhållandet att man vid byggandet av både Sjöormen och A 14 
sneglat mot ett "annorlunda" maskineri än det dieselelektriska har 
naturligtvis förd yrat projekteringen. Man har var it tvungen att 
driva två projekt på vardera typen, ett med dieselelektriskt ma
skin eri och ett med den nya maskintypen. P å senaste tiden har ännu 
ett ny tt alterntiv till maskin er på A 14 dykt upp, nämligen den 
s k Stirlingmotorn. 
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Det hä r skildrade förhå lland et med stark strävan att i nya ty
per införa senaste nytt sä rskilt på ett så v iktigt område som en 
ubåts framdri vningsmaskin eri ställer den beslutand e myndigheten 
inför mycket osäkra och därm ed svåra beslut. Jag anser därför a tt 
det är riktigast att ta fram projekten med såd an materiel, som man 
tekniskt behärskar ti Il den tid enh eten skall in i organisation en. 
Det nya få r utvecklas parallellt och sedan kopplas in i produk
tion en, då det nått en sådan tek nisk säkerhet att man verkligen 
få r ut den önskade effekten ur den slutliga produkten. Ett a llt
för stort chanstagande på detta område måste motarbetas . Man 
få r inte glömm a varken att bristan de prestanda hos den slutliga pro
dukten inn ebär dålig ekonomi med försvarsanslagen eller att ve rk
samheten även i fred med kvalificerad för svarsmateriel många 
gånger inn ebär stora risker för personalen. En säker bedömnin g av 
materielens blivande prestanda måste därför fordras. 

Tyvärr innebär 1968 å rs försvarsbeslut en senareläggnin g av 
A 14-typen samtidigt som se rien minskas i antal. Beställning beräk
nas nu ske budgetåret 72 /73 . 

Utvecklingen inom det fast a kustartilleriet har under 60-talet 
gått i en jämn takt. Grunden för förnyel sen är egentligen bes lut fat
tade under 50-talet. 

Verksamheten har främ st inriktats på att ersätta den stora mä ng
den omoderna lätta batterier med ganska växlande kvalitet, som 
väx te upp under andra världskriget. Vid valet a v kaliber stannade 
man för ett "enhetsbatteri" med 75 mm kaliber hos pj äse rn a, en 
robust och enkel konstruktion med hög eldhastighet och sta rkt skydd. 
D et bes lutet var mycket framsynt. Man har därmed skapat ett 
vapensystem, som torde få lång livslängd, ha stora möjligheter att 
följa med i den tekniska utvecklingen genom modernisering och där
med vara i verklig mening ekonomiskt. 

Alla ny tillkommande förband har dessutom utrustats med mo
derna eldledningar och god sambandsmaterieL 

Man kan naturligtvis diskutera om fasta stridskrafter ve rk ligen 
skall utn yttjas i ett modern t försvar mot en angripare med sto r 
rörlighet. Vå r uppfattnin g i denna grundläggande fråga torde kun
na sam manfattas på följ ande sä tt. 

Det finns längs vår långa kust ett stort antal punkter eller om
råden som i fiendehand skulle avsevärt för svåra svenska försvars
operationer. Dessa punkter har alltså stor strategisk betydelse för oss. 
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Vi måste därför ständigt avdela stridskrafter för deras försvar. Det 
stridsekonomiskt mest effektiva blir i det fallet att utny ttja fasta 
k ustarti lleristridskraf ter. 

Men man kan inte skapa ett skalförsvar av fast kustartilleri längs 
vår långa kust. Det blir klart icke stridsekonomiskt. 

Utvecklingen inom kustartilleriet har därför gått mot en kom
bination av fasta och rörliga förband: en kombination där anta let 
rörliga förband både spärrförband och rörligt batterier ökar. Det 
har ansetts väsentligt att prioritera de rörliga spärrförbanden inne
hållande både artilleri- och minkomponent för att kunna utnyttja 
dem både som förstärkning av k ustartilleriet inom anfallna om
råden och för gruppering inom områden som sak nar fast kustar
tilleri. 

Problemen kring det fasta kustartilleriet har under 60-talet främst 
rört ersättning av de tunga batterier, som måste utgå ur krigsor
ganisationen under slutet av 70-talet. 

I de utförda studierna har man jämfört robotar med arti lleri, 
olika kalibrar för artilleriet samt granskat problemet fast eller rör
ligt arti ll eri. 

Den förstnämnda jämförelsen visade att de högre kostnaderna 
för robotförbanden (ungefär 3 gånger artilleriets kostnader) inte gav 
motsvarande effektöknin g. Jämförelsen mellan olika arti llerikalibrar 
visade att 12 cm-artilleri ger den a llsidigt bästa effekten. Studien a v 
problemet fast eller rörligt visade att de fasta förbanden är mera 
stridsekonomiska i de för oss aktuella miljöerna. I slutet av 1969 
överlämnades från marinen underlaget för överbefäl ha varens och 
Kungl Maj :ts ställningstagande till projekt Er sta ( = ersättning av 
tungt arti lleri). I proposition till 1970 års riksdag upptogs bemyn
digande för anskaffning av tunga batterier. 

Som jag tidigare nämnt har det knappast varit särskilt svårt att 
övertyga statsmakterna om behovet av ett snabbt torpedbestyckat 
fartyg för y tattackförbanden. Den viktigaste händelsen inom denna 
sektor under 60-talet är tillkomsten av torped~åtarna typ Spica. De 
goda erfarenheterna fr ån Plejad-typen kombinerade med den snab
ba utvecklingen på maskin- och vapenområdet har medgivit att man 
på ett skrov - bara obetydligt större än Plejads - fått in vapen 
med stor slagkraft. Valet av gasturbinmaskineriet har medfört att 
vikt och utrymme kunnat sparas till förmån för ökad effekt och 
bättre bostadsstandard. 
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Spi~a-serien är när den kompletterats med den nu beställd a Spica 
li-senen den första konkretiseringen av Marinplan 60 grundide -
flera smärre enheter i stället för ett fåtal större. 

Det är väsentligt att det inom ett fartyg finns balans mellan vap
nens och stridsledningens förmåga d v s mellan "styrkan" och "intel
ligensen". Personligen anser jag det mycket viktigt att vå ra fartyg 
har så stor förmåga till självständigt beslutande och handlande att 
de inte blir hänvisade till ledning från central i land . Sjökrigets na
tur är sådan att chefen till sjöss inte kan fråntas ansvaret att själv 
fatta beslut på de informationer han har. Det skulle i telekri<>ets 
tidsålder bli a lldeles för dyrbart - och inte ge tillräcklig säke:het 
- om man skulle försöka bygga upp något liknande luftförsvarets 
Stril för sjöförsvaret. 

Har alltså Spica tillräcklig ledningskapacitet för egna stridsbeslut 
och för ledning av enkla taktiskt förband är det tvivelaktigt om man 
från typen kan leda större sammansatta förband. Här krävs större 
resurser på särskilda ledarfartyg. Dessa kan kanske vara av en kom
mande fregattyp. 

Spica II skiljer sig inte väsentligt från Spica I. Det är närmast en 
f råga om modifieringar. 

Såväl ubåtarnas som torpedbåtarnas ökade effekt beror till stor 
del p å den förbättrade torpedmaterielen.Här har flottan verkligen 
under 60-talet tagit ett mycket stort steg framåt. Nya drivmedel 
och fjärrstyrningen av torpederna har väsentligt ökat både stridsav
stånd och träffsannolikhet. Svenskt torpedvapen har idag en myc
ket hög standard även internationellt sett. 

Som jag tidigare framhållit har det varit svårt att vinna för
ståelse för behovet av och ersättningsbyggnad för fregattfunktionen: 
man har t o m från visst håll antytt att det skulle vara onödigt att 
den svenska marinen har ubåtsjaktkapacitet. 

Marinplan 60 dåvarande materielplaner innehöll förs lag om an
skaffning av kanonbåtar. Som bakgrund till förs laget låg utred
ningar och studier under 1950-ta let. Syftet med dessa var att finna 
en ekonomiskt billig ersättning för de stora utrangeringa r som skul
le inträffa då de under andra världskriget nybyggda en hetern a skul
le börja falla för å ldersstrecket. Kanonbåtar och torpedbåtar skulle 
tillsammans med fregatter (två fregatter föreslogs i Marinplan 60 
tillkomma i slutet av 60-talet) och i en framtid robotbåtar mellan 
sig fördela de olika kvaliteter som hittills karakteriserat kry ssarna 
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och jagarna vil ka inte längre ansågs böra komma if råga till ny
byggnad på grund av de mycket ökade kostnaderna. 

K anonbåtsfrågan har verkligen va rit en segdragen och besvä rlig 
fråga. Bl a kan detta ha berott på delade meninga r inom ma rinen. 

D et ä r in te utes lutet att detta har påverka t sta tsmakterna i ne

ga tiv riktning, då det gällt att t a stä llning till proj ektet . J ag skall 

inte här göra någon historieskrivnin g och ski ldra alla ansträn gnin gar 
och besv ikelser som denna enkla fråga vå llat oss genom å ren. Ant

Iigen skönjes emellertid en ljusning. Erfarenheterna fr ån de norska 

kanonbåtarna m fl typer har gjort att marin en nu kommer att an
skaffa ett försöksfa rtyg benämnt patrullbåt. Skrovet ä r i princip 

det no rska kanonbåtsskrovet och på detta skall sedan i svensk miljö 
prövas olika vapensystem. O m statsm akterna eft er de utförda proven 

är beredd a att stä lla medel ti ll förfogande för anskaffning av denna 

fartygstyp i erforderligt anta l kommer v i att få en mycket använd

bar fa rtygs typ . 

Den blir sann olikt vä l ägnad för övervakn ingsuppgifter och in
cidentberedskap i f red. K ra vet på såd <m verksamhet ökar starkt un

der 70-ta let . D els minska r den mä nskliga faktorn inom lots- och 
fyrväsendet samtidigt som människorna flyttar bort fr ån kusttrak

terna. Dels öka r - som jag tidigare nämnt - om vi undertec knar 
komm ande konventioner - vå ra fö rpliktelse r ifråga om övervak

ning av havsbotten, fisket m m. 
Vad gä ller den rena ubåtsjakten har denna hittills utförts med 

jagare, fr egatter , ubåtar och helikoptrar. Vi har varit mycket oro
liga för utveckli ngen av de i ubå tsjak ten ve rksamma vapensystemen 

eft er den kommande utrangeringen av jagarna och fregattern a. Ma
rinen ha r i detta fall hittills mött ringa förståelse både fr ån fö rsva rs

utredningshåll och fr ån statsmaktern as sida. 
J ag anse r att det ä r a tt sticka huvudet i busken att t ro att vår 

lagerh ållnin g, i f red, kan kla ra en avspärrning under längre tid an

tingen v i få r va ra neutrala, då en v iss ransonering kanske kan få 

lagren att räcka en viss t id, eller v i blir krigförande med den stora 

materielåtgång som då blir fö ljden. I det sistnämnda fallet kanske 

våra ev a llierade hj älper oss med försörjningen men knappast med 
skyddet av de för oss vitala sjötransportern a. Att vifta undan kraven 

på skyddsresurse r för sjöfarten i k rig med "att det är en polit isk 

fråga" inn ebär visserligen at t lägga ansvaret för de bristand e åt
gärdern a där ansvaret hör hemm a näml igen hos politikerna men 
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också att ta utomordentligt lätt på denna livsf råga. Ford rar man dess

utom tilltro för svensk neutralitetspolit ik kan man inte lå ta bli a tt 
skapa skyddsreseurser för vå r sjöfart. Det är dessa stridskrafter 

som - om v i få r behåll a vår neutra litet just skull e förhindra neu
tralitetskränkninga r som kan va ra utomo rdentligt komprometteran
de för land et i spända lägen. Kan vi inte skydda vår sjöfa rt kan vi 

också lätt bli utsa tta för politisk utpressning genom avspärrning. 

Styrkorna för neutralitetsvakts- och sjöfartsskyddsuppgifte rna ä r 
alltså idag helt otillräckliga. Den som v ill ka n läsa den krönika 

om Flottans N eutraiitetsvak t som utarbetats av kommendö rkaptenen 

Lagwa lL D en bör naturligtv is läsas av a lla sjö- och kusta rtilleriof
fi cerare men den borde också läsas av alla un ga politiker som inte 
upp levde and ra vä rld skriget medvetn a om de försva rspolitiska p ro
blemen under detta . D en som stud era r krönikan skall finn a att vis

se rligen var f lottan s enheter, som sattes in i neutralitetsvakten 1939 
ålders tigna och de inka llade hj älpfartygen långsamma. Men antalet 

kölar på vilka flottan s folk kunde verka för Över vaknin a av terri
to rialvattn et, för eskort av ha ndelssjöfa rten och för mb tande av 

neu tralitetskränkningar var större än det som id ag kan p resteras 

och antalet väx te snabbt under en forcerad ny uppbyggn ad. Visser
li gen kan vi idag med effektiv övervak nin g genom ett gott radarn ät, 

genom ett bättre sambandssystem och genom större snabbh et i in
sarsen ganska väl utn yttja våra fåtaliga enheter. Men uthå lligheten 

till sjöss är en funktion av antalet. Och uthå llighet till sjöss måste 
v i ha under neutralitet. Vi har därfö r även om vi idag ha r ett bättre 
utbygg t kusta rtill eri än 1939 svårare att utföra neutralitetsvak t till 

sjöss än under andra vä rldskri get . För den som länge ha r hävdat be
hovet av ma rina styrkor und er neutralitet utan att få p olit iskt ge
svar ä r det glädjande att idag följ a EEC-debatten. J ämförelse r gö rs 
därvid ofta med O sterrike och Schweiz. 

Det är två saker som man dä rvid särskilt bör komma ihåg. 
Sverige, som till skillnad f rån Schweiz och Oster rike inte är folk

rättsligt förpliktiga t a tt vä lj a neutra liteten har som maritim nation 

ett te rritor ia lh av, som kan u tny ttjas av de k rigförande om vi inte 

har förmåga att förhindra detta. D etta ä r svårt att kontrollera och 
kan fö ljaktligen miss tänkliggöras ::v endera krigförande pa rten. Os
terri kes och Schweiz' territoriella integr itet kan däremot ko nt ro ll eras 

mycket noga av de kri gförande (bl a med hj älp av satelliter). 
De båda nämnda länderna ä r geografi sk t små områden. Det fö r 
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en krigförande mest intressanta med dem är deras lufth<J.v och detta 
torde kunna övervakas ganska fullständigt utan att man disponerar 
territori et . 

Sverige är med omgivande territori,llhav -- som kan bli krigs
sk ~tdeplats - ett geografiskt stort område. 

Konsekvensen av det politiska resonemanget som man nu för mås
te alltså bli ett bättre tillgodoseende av det marin a skyddet för neut
raiiteten. 

Ett annat allva rligt problem som vi under de senaste å ren haft 
att brottas med ä r frågan om ersättning av föråldrade helikoptrar. 

Marinen är den fö rsvarsgren som först bö rjade med helikoptrar 
eftersom framsynta sjöofficerare snabbt insåg det nya hjälpmedlets 
framtid a möjligheter. Under 50-talet lade, grunden till den marin a 
helikopterorganisationen och ett bestånd av då relativt goda heli
koptrar anskaffades. En bas tillkom vid Berga och personal ut
bildades. lv[ycket och f ramgån gs rikt arbete lades också ned på ut
veckling och utprovning av vapen och hjä lpmedel. Sin främ sta upp
gift har helikoptern fått i ubåtsjakten och den är där ett idag ound
gängligt element främst genom sina möjligheter till snabb insats och 
genom sin förmåga att med stora hydrofondjup neutralise ra de be
svärliga vattenförhållandena i våra hav. D e upprepade framställ 
ningarna att få ersätta förslitna helikoptrar och att anskaffa nya för 
marinen har uppskjutits eller mötts med krav på utredningar både 
om helikopterns betydelse och om organisationsformen. Detta trots 
alla praktiska erfarenheter och den utomlands i alla mariner kla rt 
dokum enterade växande betydelsen av helikoptern. 

I den fastställda bemyndigandeplanen finn s dock nu upptagna 
medel för anskaffning av ett antal tunga helikoptrar. 

Ett specifikt problem inom marinen har vant avvägningen mel
lan flott an och kustarti lleriet. 

När jag tog emot marinchefsskapet hade inom marinstaben utar
betats ett förs lag till fördelning av materielanslagen, om vilket min 
företrädare och dåvarande inspektö ren för kustartilleriet var en iga . 
Tillkomsten av det beslutet har ibland betraktats med en viss miss
tro utifrån men det har enligt min mening varit mycket värdefullt. 
D ärigenom har man förhindrat dragkamp inom marinen och und 
vikit mycket onödigt stabsarbete och mycken irriterande friktion . 
Sett i ett nu snart 1 0-årigt perspektiv har medelsfördelningen kan ske 
varit något gynnsammare för ku startilleriet än för flott an. Sedan 
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ett par år tillbaka har man inte slaviskt följt den procentuella för
~elnii: gen (liksom man naturligtvis också tidigare gjort marginella 
JUStenngar) utan i stället sökt utforma avvägningen i det nämnda 
beslutets anda. J ag hoppas att man även i fortsättningen kan finna 
någon form el för denn a avväanin a 

• <J o o· 
Det finn s naturligtvis många områden som jag i detta sammanh ang 

skulle vdp behandla eller i varje fall beröra. Jag ska ll emellertid en
dast beröra två: befälsfö rhållandena på den sjöoperativa sidan under 
de nuvarande militärbefälhavarna och personalproblemet. 

Befä lsförl1å lland ~n.a un der OB har under efterkrigstiden vid upp
repade ttll fa llen krltlserats, utretts, omorganiserats, inte hunnit sta
biliseras inn an nya ås ikter om fel och brister framförts och så har 
karusellen satt igång igen. Trots dessa ideliga störnino-a r har den 
r~e lla sjöoperativa befälso rganisationen bibehållits märkvärdigt sta
bil (om man undantar den högre regionala ledningens intearering 
1966). b 

Med påståendet att den ree lla befälsorganisationen varit stabil 
menar jag att stridskrafter under de tidigare militärbefälhavarna 
marindistrikt- eller senare marinkommandochefer och flygvapnet~ 
eskaderchefer letts fackmässigt, d v s av chefer som haft kompe
tens på området . Detta förh ållande kan alltjämt sägas råda även 
efter 1966 eftersom den nuvarande militärbefälhavaren, hans stabs
chef och souschefen i staben skall represen tera sakk unskapen inom 
de tre försvarsgrenarna. 

Marinens styrkor i ett militärområde leds alltså under den sam
ordnande militärbefä lh avaren av örlogsbaschefer och kust-artilleri
fö rsvarschefer, de senare i flertalet fall även försvarsområdesbe
fä lhavare. 

Från marinens sida har under alla dessa år hävdats 

att den högre r~~ionale chefen, d v s militärbefälhavaren (före 1961 
CM under OB), ställer uppgifter och fördelar resurser, 

att den läg re regionale chefen ur flottan, d v s örlogsbaschefen eller 
bevakningsområdeschefen (efter 1966 under militärbefälh ava
ren), leder företag med sjöstr idskrafter och därmed samman
hängande verksamhet, 

a tt förbandschef leder strid, 

att den marine regionale chefen ur flott an (före 1966 marindist
rikts-och marinkommandochefen, nu örlogsbas- och bevaknings-
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områdeschef) insamlar och sammanställer med hjälp av mari
nens kustbevakning det marina underrättelseunderlaget, 

att samverkan i den sjöoperativa verksamheten mellan styrkor ur 
olika förs varsgrenar regleras dels av taktiska bestämmelser fö r 
sådan samverkan, dels genom samordning av militärbehlhava
ren. 

Dessutom har vi alltid h ~ivdat att marinens kustbevakning skall 
vara beredd att lämn a a llt det underrättelseunderlag som står till 
buds för den som behöver underrättelsen. Vi har emellertid hålli t 
st y v t på att organisationen skall vara (en del av) marinens strids
ledningssystem. Den är en absolut nödvändig länk i det marina be
fäl ssystemet. 

A ven om den pågående ut redningen om den s k lägre regionala 
ledningen torde ha sina största uppgifter på armens område har tyd
ligen integrationssjukan gjort att man på sina håll diskuterat en 
integrering även på nivån under den nuvarande militärbefälhavaren. 
Detta måste vara felaktigt. 

En chef får inte kompetens på ett område som han person 
ligen inte behärskar om han inte i sin stab tilldelas på området kom
petent personal. Och sådan personal finns inte i tillräcklig utsträck
nin g. Integrering på låga nivåe r innebär alltså - om man driver 
den in absurdum - slöseri med och då ligt utnyttjande av det v ik
tigaste vi bar, fackkunnig personal. 

Jag bar va lt att behandla personalproblemet sist även om jag 
inledningsvis antydd e att försvaret personellt nu tycks befinn a sig i 
ett krisläge. - Jag anse r denna fråga vara den viktigaste vi har 
att lösa just m1. 

J ag tror inte att lönefrågan - fastän viktig - är den väsent
ligaste. 

För mej synes det viktigare att försvarets personal i det allmän
na med vetandet betraktas såsom full görande en viktig samhällsupp
gift. I det fallet brister det idag både från politi skt håll och från 
pressens sida. 

Vidare tror jag att många i försvaret anser sin uppgift undervär
derad genom det förb ållandet att snart sagt varje ung manlig svensk 
(och för den delen också många kvinnliga) anser sig kunna bättre 
bedöma försvarsfrågor och militära problem än de som gjort militär
tjänsten till sitt y rke. Denna nedvärdering tror jag sä rskilt påverkar 
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det unga befälet, d v s den personalkategori där vi har de största 
och kännbaraste bristerna. 

Det är dock så - liksom i alla yrken - att det fordras en viss 
tid i yrket för att få erfarenhet och för att bli verkligt kunnig. 

J ag tror alltså att man inte kan lösa personalproblemen enbart 
lön evägen. Den hårt arbetande militära personalen måste också kän
na uppskattning för sin ofta mycket otacksamma uppgift. 

o Det är sj~lvklan at~ det innebär en svår frestelse för en just av
gangen mannchef att 1 ett anförande som detta och inför ett forum 
som "Kungliga Orlogsmannasällskapet" försöka urskulda miss
grepp och felaktiga beslut el ler försöka att lägga till rätta sådant 
s~n~ kunnat bli missu?pfattat. -:- Det beror naturligtvi s på ens eget 
daltga samvete hur langt man t det fall et skall gå. Jag avser ändå 
att sätta punkt nu. 

Detta anförande är sannolikt det sista som jag kommer att hålla 
i ett sjömilitärt ämne inför något auditorium. Jag kan försäkra säll
skapets ledamöter och gäster a tt jag är glad, stolt och tack sam över 
att und er ett år ha fått leda detta ärevördiga sällskap och därio-enom 
satts i tillfälle att göra denna resume av det jag ansett myck~t be
tydelsefullt under min ämbetstid. 
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G HAFSTROM 
Skeppet Wasas 
bemanningsfråga 

F ö rutvarande chefen för Marinstabens sjöhistoriska 

avdelning, f d kommendörkapten GEORG HAF
STROM, som 1957 i denna tidskrift publicerade de 

första av sina forskningsresultat om regalskeppet W asa 

och dess undergång, sedermera åtföljda av ytterligare 

artiklar rörande skeppets historia dels i TiS dels även 

i bolc:form, kommenterar här v issa sakuppgifter be

träfäfande skeppets bemanning, v ilka år 1968 publi

cerades på en i samarbete med Statens Sjöhistoriska 

Museum utgiven plansch. 

Dessa sakuppgifter - som kom till förf.·s kännedom 

först i början av innevarande år genom den i TiS 

återgivna accessionskatalogen från MS bibliotek -
strider emellertid betänkligt mot vad kommendörkap

ten Hafström i sin nyssnämnda produktion hävdat 

just i samma bemannings/råga. Och läget på den fron

ten är i denna dag - i brist på vederhäftiga doku

ment - alltjämt detsamma. 

Museidirektör Per Lundström, Statens Sjöhistoriska 

Museum, har delgivits den utredning som förf. funnit 

anledning företaga och som ligger till grund för denna 

artikel, och därvid förklarat sig anse att en publice

ring vore fullt på sin plats. 

~---------------------------------------J 

På våren 1968 publicerades en större plansch, enligt copyright
klausulen å densamma utförd av en konstfirma i Göteborg och utgi
ven "i samarbete med Sjöhistoriska Museet/Wasa-varvet". Den visar 
en färglagd bild a v regalskeppet W asa och därunder vissa data rö
rande skeppet, tryckta på svenska, engelska, tyska och franska språ
ken, i samtliga fall under rubrik som anger, att det gäller "Fakta". 
Bland dessa data finnes en underrubrik kallad "Besättning". Det är 
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det avsnittets innehåll och vad därmed sammanhänger, som kom
mer att närmare ventileras i denna artikel, enär det principiellt och 
i vissa detaljer strider mot resultaten av de arkivforskningar i frå
gan, som jag bedrivit alltsedan vraket av W asa blivit upptäckt 
1956 och vilka sedermera publicerats. 

Innan jag går in på diskussion om vad planschen har att förmäla 
i bemanningsfrågan, må här först rekapituleras mina egna uttalan
den på samma område. Redan i den redogörelse som gällde skeppets 
undergång (Tidskrift i Sjöväsendet 1957\ återgiven i samma tidskrift 
1958 2), säges rörande skeppets besättning följande: "hur stor den z 

verkligheten var, är ej med säkerhet känt" [kursiveringen gjord här J. 
Vidare anfördes att "ett dokument angivande den 'pro anno 1628' 
beräknade [kurs. här J bemanningen på skeppen upptar för W asa 
133 båtsmän och 300 soldater". Alltså rent approximativa siffror. 

Det visade sig emellertid efteråt, att sistnämnda siffror kom i den 
rätt livliga diskussionen om W asa att fig urera såsom dagsens san
ning, när vederbörande ville framhå lla hur stor besättning skeppet 
i själva verket hade ombord vid sin förlisning. Med an ledning därav 
föranleddes jag att i ett år 1959 utgivet arbete, betitlat "En bok om 
skeppet W asa"3, med relaterande av det ovan citerade dokumentet 
och dess innehåll tydligt poängtera (s . 50) att det hela rör sig om 
en summarisk tablå över proviant, som beräknas åtgå fö r visst antal 
månaders expedition med "H. K. M:ts och Cronones Skeppsflotta 
pro anno 1628" och att "dess siffror representerar alltså blott oGh 
bart vissa före årsskiftet 1627/28 uppgjorda förhandsberäkn ingar 
och har intet bevisvärde [kurs. här J i fråga om den verkliga besätt
ningsstyrkan i augusti 1628". 

Som känt ingick ju W asa, då hon förolyckades, i en planerad be
redskapseskader, som skulle bestå av flottans 5 största fartyg nämli
gen Applet, Wasa, Stora Kronan, Riksnyckeln och Gamla. Svärdet. 
Av dessa beordrades dock Riksnyckeln redan i början av maj att 
ingå i den eskader, som med konungen embarkerad avseglade till 
polska farvatten under Klas Flemings befäl, och skeppet Applet låg 
under en genomgripande ombyggnad på gamla skeppshalmen till 
långt fram på hösten och var all tså ur räkningen. I sin instruktion 
ti ll rådet a v den 28 april hade konungen beträffande skeppens be
manning med sjöfolk bestämt, att dessa -- nu blev det sålunda blott 
de 3 återstående som saken gäller -- sku lle bemannas med "de båts
män, som därtill äro förordnade och på den förseglade listan, vice-
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a1~1iralen dem givit haver, förtecknade stå". Såsom framhålles i nyss
n.~mnda. bok om W asa \s. 50), så "hamnade dessa förseglade listor 
f~rmodhgen hos respekuve fartygschefer [kapten Söfring Hansson 
pa W asa, kapten Nils Engelsman på Stora K r onan och kapten Hans 
Kler~k ~å G~mla Sv~rdet] 4 och därmed mås.te man nog räkna med 
- sarskilt sa som handelserna utvecklade s1g genom olyckan med 
W asa ---:- at~ ~essa listo.r försvunnit för gott". I varje fall har ej nå
gon dyl1k hittills veterligen anträffats. 

Rörande soldatbemanning på eskadern hänvisas i samma bok 
(s. 51) till vad den kungl. instruktionen föreskriver därom nämligen 
att för så vitt riksrådet "förnimmer någon tillstundande' fara utav 
~~stersjön [Spanska Nederländerna] in uti Östersjön, eller från 
Lubeck och de orterna, av de kejserske [Wallensteins därvarande 
sjöstridskraft~r J, då skola de strax låta besätta skeppen med de över
lopps~oi~pamen;a uta~ Uppland" men rådet tillhölls att ej "uti otid 
?ch forran de nagon VlSShet därom hava, uppfordra folket och där
Igenom betunga landet". Några dylika framstötar över havet för
verkligades aldrig från fiendens sida och man torde sålunda luo-nt 
kunna fö.rmoda att .. någ~·a 300 solda.ter aldrig hade embarkerat 

0
på 

W asa. El;est hade sakerhgen de samtida uppgifterna om antalet om
k~mn~. (30 a 50 a: de ombordvarande) ha varit betydligt högre. 
~1ll nods kan de v1d de arkeologiska undersökningarna vid vraket 
tdlvarata.gna resterna av några få muskötkolvar måhända tyda på 
att ett mmdre an~al soldater funnits ombord vid olyckan - om nu 
dessa. kolv.rester une rent av härrör från medhavda jaktbössor". 
! kngsarkt vet bevarade rullor för U p p lands regemente 1628 ger 
mgen anty~an om .a~,t soldater därifrån inskeppats på beredskaps
eskadern. E; heller 1 K. Upplands Regementes Historia" utarbetad 
a v reg~mentets historiekommitte 195 8 (där regementets äldre historia 
fram otdl 1634 är författad av prof. Sven A. Nilsson, Uppsala) näm
nes nagot om de ovannämnda "överloppskompanierna" eller om att 
soldater från det då varande landsregementet inskeppats på bered
skapseskadern. 

. Ett för bedömande av den här centrala frågan om W asas beman
nmg med soldater. synnerligen talande dokument, som jag vid arbe
tet med denna arnkel anträffat i Krigsarkivets serie Rullor 1628:16 
f~rtjä1:~r att,~~nnän~nas. Däri återfinns nämligen ett lägg "Allmänn~ 
~Isposlt!oner mnehallande bl. a. ett dokument "Förslagh opå Poleket 
ull Anno 1628", vilket ger en fullständig och detaljerad bild av 
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disponerandet a v armens personal under det kommande krigsåret 
såväl beträffande redan befintliga garnisoner i Sverige, Livland och 
Preussen som bet räffande fördelningen av trupper, som avsågs bli 
transporterade från hemlandet till vederbörande krigsskådeplatser. 
För beredskapseskaderns ursprungligen tänkta 5 skepp, enligt planen 
liggande "vid Al vsnabben", är under rubriken "Fördelning på 
Skiepen" upptaget sammanlagt 1.200 soldater, varav Applet, Wasa 
och Stora Kronan skulle få 300 man varde ra samt Gamla Svärdet 
och Stora Nyckeln (Riksnyckeln) 150 man vardera. På samma sätt 
redovisas för varje i flottans olika eskadrar ingående fartyg (utom 
de allra minsta) ävensom en del i klump upptagna "fraktskepp" 
huru stor truppstyrka varje fartyg skulle medföra. 

Det här nu refererade dokumentet ger alltså klart besked om att 
för W asas del dc mångomtalade "300 soldaterna" ingalunda var 
avsedda för skeppets eget behov utan för att landsättas på fi ende
kust. Dokumentet ger därmed bekräftelse på riktigheten av en för
modan, som jag - i betraktande av det oproportionerligt höga an
talet 300 - länge hyst men i saknad av klart belägg ej velat fram
kasta: det gäller här en transportfråga och ej en vanlig besättnings
fråga!6 

Planerna för beredskapseskaderns verksam het framgår tydligt av 
konungens skrivelse till Johan Skytte av den 20 maj 1628, där rådet 
påminnes om att de hemmavarande skeppen skulle efter ankomsten 
till den framskjutna basen Alvsnabben bållas så "färdiga och i god 
beredskap, att de på vad tid och timma Oss täckes dem avfordra, 
måge kunna gå till segels [givetvis efter att hunnit taga ombord den 
avsedda styrkan soldater - om krigsläget så krävde J till vad ort 
Vi då förordna och beskeda". 

Anknytande till ovanstående rekapitulation av mina egna publi
cerade uttal anden i bemanningsfrågan må här följande relateras om 
förarbetet inom Marinstabens sjöhistoriska avdelning till den redo
görelse om "Sverige sjökrig 1611-1632", som återfinnes i Bil. bd l 
till Generalstabsverket "Sveriges krig 1611-1632" (tr. 1936/38) . 

I de forskningar, som ligger till grund för innehållet i sistnämnda 
redogörelse och som ägde rum i början på 1930-talet, ingick bl. a. att 
göra upp en skeppslista över svenska flottan under Gustav II Adolfs 
tid. Arbetet härmed leddes av undertecknad under medarbetarskap 
av kaptenen Hj. Börjeson. För varje känt fartyg granskades allt det 
källmaterial, som stod till buds och i ett mycket omfångsrikt lapp-

579 



register infördes notiser rörande årtal för tillkomst och avgång under 
perioden, lästetal, besättning (sjöfolk/knektar), bestyckning (antal/ 
effekt), fartygens inbördes rang samt typ m. m. Källornas uppgifter 
var mången gång motstridande sinsemellan, vilket föranledde in
gående detaljarbete för bedömande av deras värde. När uppgifter 
antingen helt saknades för ett visst fartyg i ena eller andra avseendet, 
eller också blivit antecknade i lappregistret men av olika orsaker 
bedömts otillförlitliga, så lämnades vid den slutliga bearbetningen 
lucka i vederbörande kolumn - såsom t. ex. i fallet V/ asa för kolumn 
"Besättning" - därmed klart angivande att säkra uppgifter sak
nades. 

Summan av vad jag här ovan anfört blir alltså, att vad man med 
stöd av under åren gjorda arkivforskningar för närvarande kan 
fastslå rörande W asas bemanning under hennes o lycksresa den l O 
augusti 1628 är, att den rätta besättningsstyrkan är OKAND såväl 
till antal som till sammansättning. 

Overgår jag så till planschen och dess bemanningsuppgifter och 
vad därmed sammanhänger. 

Det var genom Marinstabens accessionskatalog för andra halvåret 
1969 (införd i TiS 1970 h. 2 s. 111 ), som jag indirekt fick min blick 
riktad på sagda plansch. Katalogen upptar nämligen en broschyr, 
författad av G. P. B. Naish i och för den Wasa-utställning, som 
sommaren 1968 var arrangerad bl. a. i Science Museum i London. 
Broschyren är kallad "The Wasa her place in history" (London 
1968). Jag studerade den i stabens bibliotek och fann att Mr. Naish, 
föreståndare för National Maritime Museum i Greenwich, däri upp
gav7 att Wasa hade en besättning om 437 man, varav "3 officers, 
12 petty officers, 12 craftsmen, 90 seamen, 20 gunners, 300 soldiers" 
- det hela var en fullkomlig överraskning för mig. Inseende att 
något dokumentariskt belägg absolut måste föreligga för dessa detal
jerade sakuppgifter i den engelska broschyren, vände jag mig till 
Mr. Naish, med vilken jag är tidigare väl bekant och frågade honom 
om vilken källa han använt rörande besättningen. Till svar härpå 
upplyste Mr. Naish att han själv ej haft tillfälle göra "any serious 
research" om W asa utan begagnat sig av "a coloured plate showing 
the restored hull, under full sail, with certain particulars printed 
under i t in several languages". Beträffande planschens proveniens 
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tillade Mr Naish för hand att den härrörde "from the Wasa Museum, 
Stockholm !". 

För att få klarhet i frågan kontaktade jag Sjöhistoriska museet och 
fick då uppgift om, att en av museets tjänstemän vid en undersök
ning rörande Stockholms skeppsgårds historia några år tidigare i 
Kammararkivet påträffat ett dokument rörande bl. a. W asas besätt
ningsstyrka. Uppgifterna var enligt hans mening att betrakta som 
ett förslag, avsett för tillämpning 1628. Tyvärr hade han av arbets
papperen endast en "kladdlapp" kvar med ett utdrag ur bemannings
listan . Denna upptog 16 olika personalkategorier med angivande av 
antal man av varje kategori, sammanlagt 133 man från kapten och 
nedåt. 

Med ledning av dessa upplysningar har jag under den gångna 
våren och sommaren bedrivit forskningar efter det åberopade dolm
mentet. I Kammararkivet stötte jag omsider på ett dokument med 
uppenbarligen precis samma innehåll som det nyssnämnda - även 
om det a v vissa skrifttekniska skäl knappast förefaller kunna vara 
exakt det, som legat till grund för planschens uppgifter. 

Rörande detta av av mig sålunda anträffade dokument må föl
jande anföras. Den obundna volymen (bunten), som innehåller doku
mentet, har signum "Kammararkivet. H and'lingar angående flottan. 
H . 2. Flottans styrka 1611-99". Bland de olika läggen i volymen 
finnes ett, utanpå betecknat blott med årtalet 1628 (skrivet med blå
penna och sentida stil). Lägget innehåller ett enda dokument, det är 
i fyrsidig folio och opaginerat, är mycket urblekt samt har varit 
allvarligt fuktskadat men senare blivit lagat med s. k. silkeslöja. 
Denna handling var - i samma skick som nu - i användning på 
hösten 1932 i Marinstabens sjöhistoriska avde lning i samband med 
den ovan relaterade forskningen rörande Gustav Adolfs flotta. I den 
mån fuktskadorna orsakat totala luckor i bemanningstabellen, inför
des genom avdelningens försorg kompletterande siffror och text med 
blyerts. Härvid måste givetvis ett oskadat dubblettexemplar ha bli
vit använt såsom originalkälla. 

På dokumentets första sida, som i övrigt är blank, förekommer 
(upp- och nedvänt) anteckningar på tyska rörande några namngiv
na "Mester-Balbirer" (närmast motsvarande fältskärer) samt deras 
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anta l gesä ller . Anteckningarna har i sak intet intresse för denna un 
dersök ning eftersom där ingenting säges om på v ilket eller vilka 
skepp dessa balberare ev. skull e tjänstgöra. 

De båda mellansidorn a dä remot uppvisar en sto r detaljerad tabell 
över fl ertalet av flottans fartyg. Den saknar överskrift. I tabellens 
huvud anges i text de 16 olika personalkategorier tillhörande sjö
folket, som avses ingå i varje fartygs bemannin g under ett visst år. 
Beklagligtvis saknar tabellen såväl datering som underskrift. 

Innan jag går in på tabellens realinnehåll må här ett försök göras 
att klarlägga den verk liga tidpunkten för dess tillkomst och för att 
om möjligt även få en uppfattning om dess värde som historiskt 
belägg. Ovan omtalades korteligen vad dokumente ts tre första sidor 
bjuder på i sak, men de gav intet i daterin gsfrågan. 

Dess bättre ger emell ertid dokumentets sista sida - som upptar en 
tablå över avlöningskostnaderna för flottans olika personalkatego
rier allt efter antalet personer i varje kategori , beräknat dels för 7 
som marmånader, dels för 5 vintermånader - ett go tt indicium be
träffande tidpunkten för tillkomsten även av den ovanberörda be
manningstabel!en. Avlöningstablån har nämligen följ ande överskrift : 
"Siööfolckz Staten som nu R eformeras [kurs. här] på effter fölliande 
Sätt Anno 1628". Av denna formulering synes uppenbart framgå, 
att i varje fall avlöningstablån på dokumentets sista sida är avsedd 
att tillämpas från och med ingången av år 1628. Vidare kan utan 
tvekan konstateras, att handstilen och de tabellariska detaljerna är 
exakt desamma på dokum entets 3 sista sidor. Man har därför full 
an ledning antaga att en tydlig relation föreligger mellan bemannings
tabe llen och avlöningstablå n och att därmed även bemanningstabel
len är avsedd att gälla från 1628 års ingång. Det troligaste är då, att 
dokumentet bör ha tillkommit någon gång under år 1627. 

Riktigheten i denna förmodan ha r blivit helt bestyrkt av följande. 
Vid sökandet efter ett om möjligt närmare belägg för tidpunkten än 
bara årtalet, har jag gått igenom bemanningstabellens skeppslista, 
skepp för skepp, och kollat dessas förefintlighet i den tidigare om
nämnda skeppslistan under Gustav Adolfs tid, publicerad å s. 223-
254 i "Sveriges sjökrig 1611-1632". 

Kollationeringen i fråga gav det i sammanhanget märkliga resul
tatet, a tt i bemanningstabellen faktiskt står upptagna namnen på tre 
under år 1627 förlorade örlogsskepp, nämligen Caesar, som förliste 
vid Gotland efter att ha in gått i eskorten av konun gen nä r denne 
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avseglade från Pillau till Kalmar i slutet av oktober, samt Solen och 
Tigern, vilka gick förlorade i den bekanta striden med polska flottan 
i Danzigbukten den 18 november 1627. Konungen befann sig i Stock
holm, då han den 22 november mottog underrättelsen om den sist
näm nd a olyckan genom de 4 skeppen, som samma dag återkommit 
från striden till Alvsnabben "temmeligen sönderskuttn e". Härom 
till skrev konungen p åfölj ande dag rikskansleren i Elbin g8. 

Härmed har alltså med full visshet kunnat konstateras, att den 
odaterade bemanningstabellen dels icke kan vara komponerad under 
år 1628 och dels att den mås te bedömas ha tillkomm it under hösten 
1627 före den okända tidpunkt, då nyheten om Caesars tota lhaveri 
nådde Stockholm och i varje fall före den 23 november, den dag 
förlusten av Solen och Tigern bör ha blivit känd i am iralitetet, där 
tabellen en gång förvisso upprättats. 

Sedan tidpunkten för bemanningstabellens tillkomst nu kan anses 
tillfyll est klarlagd, återstår att belysa den andra i sammanhanget 
uppställda frågan, nämligen vilket "värde som hi storiskt belägg" 
tabellen kan anses äga. Svaret på den frågan må helt enkelt ske 
genom en hänvisning till vad som å sid . 530 anfördes om procedu
ren vid den slutliga bearbetnin gen inom MS sjöhistoriska avdelning 
av sak innehållet i skeppslistan under Gustav II Adolfs tid : doku
ment, som av olika orsaker "bedömts otillförlitliga" vrakades och 
det ödet drabbade bl. a. just den här ifrågavarande bemanningsta
bellen, nämligen för bristande dok um entering av sin verkli ga prove
m ens. 

Vi kan nu återgå till tabellens väsen tliga inn ehåll. I en kolumn 
längst till vänster anges fartygen i sto rleksordning med Applet, W asa 
och Stora Kronan överst. Dessa tre är i marginalen markerade med 
siffran l , de 15 följande med siffran 2, medan de återståend e 9 
namngivna skeppen markeras med siffran 3. Därefter står i namn
kolumnen kollektivt upptagna utan angivna namn de tre grupperna 
ga lejor (14 ), speljakter ( 4) och str ussa r (30) . Respektive p ersonalbe
hov är infört i vederbörande personalkolumn vid varje enskilt far
tyg eller småfartygsgrupp. I en särskild kolumn längst till höger 
summeras p ersonalen för varje fa rtyg resp. grupp. Rubrik en över 
denna kolumn lyder märkligt nog: "Summa oppå alla officer", det 
sistnämnda ordet förm odligen att här tolka som ett totalbegrepp för 
alla tj änsteanställda ombord'. I det ta sammanhang kan ske bör obser
veras, att den å sid. 577 refere rade uppgiften "133 båtsmän" stäm-
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mer exakt med summan a v aLl personal a v sjöstaten i nedanstående 
tabellutdrag för W asa (här återgivet vertikalt) . 

Kaptener l Styrmän 2 
Löjtnanter 2 K vartermästare 4 
Overskeppare l skaffare l 
Underskeppare l Kockar l 
Högbåtsmän l Profoss l 
[Högbåtsmans-J Mått l Gemene båtsmän 90 
skeppmän 2 Konstap lar l 
skeppmansmått 4 Bysseskyttar 20 

S:a 133 
::· 

Utöver mina forskningar i denna sak i RA, KA, KrA samt KB 
har jag även hänvänt mig ti ll den danske kommendörkaptajnen E. 
Borg, chef för Marinehistorisk Sektion i Sjövaernsstaben i Köpen

hamn, med anhå llan om benägen undersökning dels i Marinens arkiv 
dels i Rigsarchivet huruvida den danske gesanten i Stockholm på 
1620-talet Erik Krabbe - som visat sig sitta inne med förvånans
värt detaljerade och korrekta upplysningar rörande W asa, citerade 
i min utredning i TiS 1957 och 1958 om undergången - möjligen 
lämnat efter sig ytterligare notiser om olyckan, särskilt beträffande 
besättningens storlek . Tyvärr gav dock kommandörkaptajn Borgs 
genomgång av de aktuella danska arkivalierna negativt resultat. 

Mot bakgrunden av ovan refererade uppgifter ur det dokumenta
riska materialet rörande W asas bemanningsfråga skall nu en gransk
ning göras av planschens "fakta"-tabell i ämnet. 

Jag utgår ifrån att det är innehållet i nyss återgivna tabellutdrag, 
som i sammanhanget fått tjäna som underlag för planschens data. 
Dennas svenska text lyder: "Besättning 437 man. Därav 3 officerare, 
12 underbefäl, 12 hantverkare, 90 båtsmän, 20 bysseskyttar (artille
rister), 300 soldater". Det bör observeras, att någon sådan uppdel-
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ning av personalen i grupper som här citerats, finnes icke i beman
ningstabellen. 

Visserligen är läget alltjämt det, att hela frågan om vad besätt
ning skeppet över huvud taget hade, icke kan besvaras - vare sig 
till an tal eller till sammansättning - och detta i brist på vederhäf
tiga dokument. 

Men det finns åtski lligt där, som tarvar belysning. Till att börja 
med har här ovan klart deklarerats, att alla rimliga skäl talar för att 
några 300 soldater aldrig inskeppats på W asa. Det skulle för övrigt 
ha inneburit ett direkt brott mot konungens tyd liga förbud mot att 
"i otid" låta soldater embarkera på skeppet. Dessutom innehåller ju 
det för planschens besättningsuppgifter grundläggande dokumentet 
inte ett ord om sold ater och kunde inte göra det eftersom tabellen 
uteslutande gällde sjöfolk. 

Utgår so ldaterna, sk ulle alltså den totala besättningsstyrkan mins
kas ned till 137. Ej heller den siffran är emellertid godtagbar, enär 
den ju bör stämma överens med bemanningstabellens 133. Den är 
sålunda 4 enheter för stor. Förk larin gen härtill lär vara den, att till 
den officiella tabellens summ a 133 man sjöfolk lagts 4 timmermän 
från skeppsgården, för vilka dock intet belägg finnes att de någon
sin embarkerat - så när som på möjligen 1 man, varom mera nedan. 
I så fall skulle alltså besättningsstyrkan ha blivit 134, en i varje fall 
fiktiv siffra. 

Den grupp man på planschen kallat "hantverkare", som då sjun
ker från 12 till 9, tål verkligen att synas litet närmare i sömmarna 
vad angår professionen hos dessa (a lltså frånsett timmermannen). 
Betraktar man tabellen å förra sidan och räknar med, att planschens 
grupp "underbefäl" avser alla 12 fr. o. m. överskeppare t. o. m. styr
män, så återstår fö lj ande 8 till gruppen "hantverkare", nämligen 
4 kvartermästare, 1 skaffare, 1 kock, 1 profoss och 1 konstapel. Hur 
många av dessa var månne "hantverkare" till yrket? Ingen! 

Förklaringen till att begreppet "hantverkare" över huvud taget till
grip its vid uppdelningen i grupper och kommit att spela en så fatal 
roll i sammanhanget kan väl knappast vara någon annan än att 
1600-talets benämning "kvartermästare" har kommit vederbörande 
att anknyta till långt senare tiders benämning "kvartersmästare" 
(med tonvikten på första stavelsen), vi lket var benämningen på en 
till underofficer avancerad timmerman. 

Rörande "de åttas" v erkliga befattningar ombord kan följande 
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vara av intresse att kommentera: 
en k vartermästare hade till huvudsaklig uppgift att tillse ordning

en bland det i hans vak tkvarter in gående folket 10 • D et kan härvid 
f. ö. nämnas, att i den franska flottan på 1600-talet hade deras 
" qua rtier-maistres" alldeles samma befattnin g och befogenh eter som 
de samtid a svenska "kvarterm ästa rn a"11 , 

en skaffare tjänstgjorde som "kökemästare" 12, 

en p rofoss övervakade man skapets uppförande, fungerade som 
åklaga re sam t verks tällde de utmätta bes traffnin cra rna 13 

" ) 

och en k onstap el slutligen (ibland kallad arklimästare) tillhörde 
utan tvekan underbefä let och bo rd e ha inräkn ats dä r. Han var bys
seskytta rnas handledare och närm aste förman. 

D et finn s fö r övrigt ett p ar ka tegorier, som skulle kunn a tänkas 
ha va ri t embarkerade på W asa utöve r sjösta ten, nämligen "timmer
män" och " balberare". Beträffande de förra fanns en kontraktenli cr 
b .. l f o 14 f o " estamme se ran 1625 , va rav ramgar att den dåvarande skepps-
byggmästaren p å Holmen H enrik Hybertsson jämte hans broder 
Arent H ybertsson de Groote, vilka tillsammans svarade för det s. k. 
H olma rrendet und er de 4 år kontraktet gällde, skulle "när flottan 
är t ill sjöss" underh ålla skeppen med behöv liga timmermän ombo rd 
med " lön, kost och a lla nödrorf ter" . Såsom varande ett av de största 
skeppen borde W asa då ha kunn at påräkna upp till 4 timm ermä n. 
<?.m dessa någon ~in embarkerat, är idag lika ov isst som allt övrigt 
rorand e bemanmngen. Men man tord e emell ertid , såsom ovan 
nämnts, kunna anse att å tminstone l timmerm an kan ha funnits med 
ombord v id olyckan, eftersom det ju i skeppet påträffats ett ve rkfat 
med a llehanda timm erman sverktyg. 

Röra nde den sena re gruppen, a lltså "b alberarna" va r det sedan 
gamm a lt brukligt att borgm ästare och råd i v issa s~äder å lades a tt 
om besörja anskaffnin gen av dylika. Just 1628 måste svåricrheterna 
därmed ha varit stora att döma a v ri ksregistratu ret för den l7 mars 
där konun gen anbefa ll er vidtagandet av omfattande och snabba åt~ 
gärder för anskaffandet av "en hop balberare och bårdsbrer till vår 
skeppsflotta", enär "vi n u inga andra utvägar dä rtill veta". Bor er
mästare och råd i städerna i vissa landskap krin g Stockholm sa~t 
"Norlanden" skulle p å a llt sä tt "assistera" för ändamålet utskicka
de skeppskaptener och underlätta personalens avsändande " utan all 
förs ummelse" till huv udstaden 15

• w. Om W asa hade någon balberare 
e. d. ombord vid sin end a resa är helt okän t. 
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Till osäkra faktorer i sammanh ange t komm er slutligen, att man 
intet vet om eventuella vakanser, som mycket vä l kan ha förelegat 
bland besättningen. 

D e vid förhöret efter olyckan nä rva rande: kaptenen Söfrin g H ans
son, löjtnanten Petter Gierdsson, skeppa ren Jön s Mattsson, a rklim äs
taren Joen Larsson och högbåtsmann en Per Ben ilsson är faktiskt 
de enda av W asas egen besättnin g, som man har belägg för att de 
deltagi t i hennes så korta jungfruresa. Ytterligare en överlevande var 
fälttygmästaren Erik Jönsson (Krämer), av konun gen utsedd t ill be
redska pseskaderns befälh avare 17• 

Med detta är min granskning som sådan färdig. 
N ågra slutreflektioner. Utformningen av planschens text kan inte 

uppfattas annor lunda än att den dä r angivna besä ttnin gen skall ha 
funn its om bord v id katastroftill fäll et. Uppgiftern a överensstämmer 
dessutom inte med min a egna fo rsknin gsresultat i bemannin gsf rågan. 
Jag har där för an sett det vara värdefullt att på detta sä tt redovisa 
de resultat jag kommit till genom grundforsknin g i det beva rade 
källm aterialet . 

Tillkomsten av bemanningsuppgifterna på planschen måste, i den 
utfo rmnin g dessa givits, betraktas som ett - milt sagt - bek lag ligt 
olycksfa ll i a rbetet. 
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Noter 
1 TiS 1957 h. 4 s. 394. 
2 TiS 1958 h. 11 s. 748. 
a Christoffers förlag (Stockholm 1959). 
4 Dessa personuppgifter (beträffande Nils Engelsman och Han s Klerck veterligen 

icke tidiga re publicerad e) är inhämtade i KA, vo l. Hand!. ang. flottan 1578-
1629 och dess bunt för å ren 1601-1629. Dokumentet är en förteckning " p ro 
Anno 1628" på flottan s fart yg, även upptagand e namn en på vederbörand e be
fälhavare (utom på småfartygen) . Skeppen Applet, Wasa, Stora Kronan och 
Gamla Svärdet stå r uppförd a för sig efter själva förtecknin gen medan a lla övri
ga enh eter är fördelade enligt krigsplaneringen för å ret. Det är emellertid att 
märka, a tt Söfring Hansso n här står som FC p å Applet (v ilket tyder på att 
dokum ente t bör va ra tillkomm et åtskilligt inn an påbörjand et av den ovan 
berörda ombyggnaden av detta skepp), medan den forne gå rdskaptenen Hans 
Jonsson, som i egenskap av " passage rare" var med på olycksresan och omkom, 
var avsedd som FC p å W asa. 

5 Jfr E. Hamilton , R egalskeppet Wasas eldhandvapen , 1. Allmänt. (st enci l), KrA, 
KB. 

n På segeltiden ingick i regel en viss styrka sold ater i besä ttningen på de stö rre 
fartygen, särskilt med tanke på äntringsst rid er. Men deras anta l va r normalt 
blott en bråkd el av sjöfolksbeman nin gen. 

7 Naish, a. a . s. 12, där bemanningssiffrorna publiceras i anknytning till en lång
skeppssektion av Wasa . Märkligt nog säges dock på s. 5 i broschyrens tex tdel, 
att " Her ship's compa ny should have bee n 437, bm 300 soldiers were no t 
embarked". Förf. mås te tydligen ha få tt en v ink om detta mer än san nolika 
förhållande . 

8 Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxlin g, II :1 s. 367 . 
n Jfr Sv. Akad. Ord b. O :284. 

10 Allh em, Svenska Flottans Historia, I s. 139. 
11 Fournier, Hydrographi e, 2. uppl. s. 126 (Paris 1667) . 
12 H ellquist, Sv. Etym. Ordb. s. 744. 
' " Allhem , Sv enska Flottans Historia, I s. 344. 
"' KA, K amm.koll. kan sli B IIIa, Kontraktbok 1623-25 fol. 112 v . 
"'RA, Riksreg. 1628 17/3, vo l. jan.-april s. 159 v- 160 v. 
1G Zettersten, Sv. Fl. Hist. I s. 183 f, uppger att balberare blev uppförda p å stat 

på skeppsgå rd ens löningsregister först fr. o. m. år 1629. Hä rtill bör dock näm
nas , att redan i den här tidi gare omnämnda " reform erade" avlöni ngstablån för 
sjösta ten 1628 räknade man likväl med av lönin g för 24 balberare till flottan 
i sin helhet. 

17 D et är blott att beklaga, att den na lista över vissa vid Wasas undergång räd
dad e perso ner är så kort. A nlednin gen härtill är att den rulla på den överle
vande delen av bes;ittningen, so m rådet en li gt sin r apport av den 12 aug. 1628 

om olyckan avsåg att efter hå ll en mönstrin g upprätta och ti llstä lla konungen, 
vete rli gen ej är bevarad . 
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P CARLESON Mål och medel 

Årsberättelse i Organisation och Personal, Utbildning 1969 

Utredningens årtionde 

1960-talet framstå r som en intensiv omdaningsperiod för krigs
makten. Erfarenheter från andra världskriget, våra egna beredskaps
erfarenheter, a llmän brist på arbetskraft, allt dyrbarare vapenmate
riel, tätorternas markbehov och det civila skolväsendets starka ut
veckling har föranlett genomgripande förändringar inom förs varet. 

Försvarsstab och militärområdesstaber har omorganiserats. För
svarsgrenarna är likformigt representerade i fråga om chefstjänster 
och gemensamma delar av staberna. 

Marinstaben har omorganiserats till en för flottan och kustartille
riet gemensam stab. Kustartilleriinspektionen har utgått ur organi
sationen. 

Ett gemensamt materielverk har ersatt de tidigare försvarsgrens
visa förvaltningarna och intendenturverket. 

I samband med att gemensamma militärområdesstaber tillkommit 
har örlogsbaser organiserats och marinkommandon och örlogsvarv 
utgått. 

Flottans nya anläggningar på Muskö, innefattande den största be
fästningsanläggningen i Sverige, har färdigställts och tagits i bruk. 

Stambefälets utbildning har moderniserats. För försvaret gemen
sam militärhögskola har tillkommit. Gemensamma intendentur- och 
medicinalkårer har tillkommit. Marinintendentur- och marinläkar
kårerna har uppgått i de gemensamma kårerna. 

Reglerad arbetstid och rätt till övertidsersättning har tillkommit 
för huvuddelen av den fast anställda personalen. 

Värnpliktsutbildningens innehåll och längd har ändrats genom
gripande. Repetitionsutbildning har införts vid flottan. Antalet krigs
förbandsö vningar har ökats och tiden mellan två övningar har mins
kats från sex till fyra år. 

D en fast anstä lld a personalens fackliga organisationer har fått 
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förhandlingsrätt. Principbeslut har fattats om ändring av olika be
fälskategoriers inbördes tjänsteställning. Reglementsbestärnmelser fö r 
traditionella militära former för uppträdande och disciplin har an 
passats till det civila samhället. Nämnd- och förslagsverksamheten 
har utökats. 

Införande a v programbudgetsystem förbereds. Rationaliserings
möjligheter inom fredsorganisationen och sammansättning av och 
krav på marinens befäl är föremål för särskilda utredningar. Utred 
ning om den lägre regionala ledningen för marinen berörande främ st 
örlogsbaser och kustartilleriförsvar har påbörjats. 

Redovisningen av förändringar under 60-talet är långt ifrån full 
ständig men visar likväl att verksamheten inom många och stora 
områden har förändrats. Inom andra områden har förändringarna 
varit få eller inga. Flertalet av de stora förändringarna under 1960-
talet har föregåtts av offentliga utredningar utförda av civila och 
militära experter. Grunderna för de ofta omfattande och dyrbara 
utredningarna har varit strävan att öka effekten i utnyttjande av de 
krigsorganiserade förbanden, fredsorganisationen eller att uppnå 
oförändrad effekt i fred med mindre kostnader. I sistnämnda av
seende har framförallt kostnaderna för fast anställd personal utgjort 
ett återkommande undersökningsobjekt. 

Trots att en del a v de stora förändringarna under 1960-talet be
slutats utan instämmande av alla berörda militära myndigheter och 
trots att de samlade erfarenheterna av förändringarna ännu inte kan 
dras, kan det hävdas att det grundliga utredningsarbetet, utfört un
der civila experter tillsammans med företrädare för försvaret, givit 
den politiska ledningen en grund för beslutsfattning som icke kunnat 
åstadkommas enbart genom militära myndigheters framställningar. 
De militära myndigheternas framställningar om personal för nya ar
betsuppgifter har tillgodosetts endast i ringa mån. 

Samtidigt kan det konstateras att utredningsarbetet har bedrivits 
utan att arbetet inriktats mot långsiktiga och samordnade mål. Fack
visa och tjänstegrensvisa utredningar har gjorts vertikalt genom or
ganisationen utan att sammanhanget med en myndicrhets ansvars-

o o 
omrade till fullo beaktats. 

Befälsutredningarna för armen och de båda andra försvarsgrenar
na kommer att skiljas åt av minst sju år. Nytt värnpliktssystem har 
genomförts utan anpassning av befälsorganisationen. Nytt tjänste
ställningssystem införs under pågående befälsutredning för marinen 
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och flygvapnet. Ny förvaltningsorganisation införs innan persona
lens kategoritillhörighet klarlagts. 

En perspektivplan för utredningsarbetet och en noggrannare tids
planering för varje utredning är något som de miliära myndigheterna 
har anledning att önska sig efter att ha ridit ut 1950-talets "utred
ningsstorm". 

T vå väsentliga områden, förbandsutbildningen, dess mål och me
del samt den lägre regionala och lokala fredsorganisationen och dess 
sammanhang med beredskap har icke varit föremål för offentliga 
utredningar de senaste åren. Allmänna besparings- och rationalise
ringskrav har däremot framförts i direktiv för medelsäskanden. 

Inom de nämnda områdena verkar huvuddelen av krigsmaktens 
fast anställda personal och samtliga tjänstgörade värnpliktiga. Pro
blem och brister upplevs omedelbart och ofta påträngande. Några 
frågeställningar behandlas i ans lutning härtill. 

Uppnår vi utbildningsmålen? 

Utbildningsmålen 

De synpunkter på krigets ändrade karaktär och därav föranledda 
krav på utbildningen som 1960 års värnpliktsutredning anförde som 
grund för sina förslag är alltjämt giltiga. Utredningen anförde: 

"Utvecklingen mot en strid över ytan och det snabbare tempot i 
striden medförde att högre krav måste ställas på befälets förmåga 
att- ofta självständigt- fatta beslut och att omsätta dessa i korta 
och entydiga order. Förbanden kommer genom stridens karaktär att 
utsättas för större påfrestningar. Detta får till följd att ökade krav 
ställs på befälets förmåga att trots svåra förhållanden genomdriva 
nödvändiga beslut. Det sagda gäller enligt värnpliktsutredningens 
mening befäl på alla nivåer och inom alla försvarsgrenar. 

Utvecklingen mot en strid över ytan medför vidare att alla för
band, även underhålls- och basförband m fl, oberoende av försvars
gren måste kunna ingå som delar i ytförsvaret. Härvid måste för
banden kunna bevaka och försvara tilldelat område. Alla värnplik
tiga måste därför kunna försvara sig själva och sitt förband, skydda 
sig mot fiendens stridsmedel exempelvis med hjälp av maskering och 
befästningsarbeten och lämna första hjälpen vid stridsskador. 

Som en följd av det snabbare tempot i striden måste de enskilda 
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befattningshavarna kunna lösa sina uppgifter med större snabbhe t 
oc~ precision än tidigare. Många förband utn yttjar komplicerad ma
ter~e l , so~1 ofta utgör komponenter i större system - exempelvis 
stndsledmngs- och vapensystem - där systemens funktion i väsent
lig grad ~r beroende av en enskild befattningshavares förmåga at t 
handha sm komponent. - Stridseffekten hos ett förband är dock 
icke beroende enbart av de enskildas kunnande utan också av graden 
av samträn ing i förbandet. Samträningen har bland annat sin bety
delse för snabbheten och precisionen. Numera fö religgande krav på 
snabbhet och precision kan endast tillgodoses genom att individerna 
eft er tillräcklig enskild utbildning sam tränas i förband under icke 
alltför kort tid. Förvärvade färdigheter måste sedan arunden lagts 
också bibehållas und er hela krigsplacerings tid~n . o ' 

D en ökade risken för ett snabbt krigsöppnande medför att det blir 
av större v ikt än tidigare att både de enskilda och förbanden har 
god förmåga att genomföra en mobilise ring snabbt. En sådan snabb 
mobilisering måste kunna genomföras också i det fa ll att strider 
pågår sam tidigt med mobiliseringen". 

(SOU 1965:68 sid 76 ). 

Värnpliktsmaterialet 

De värnpliktiga som börjar sin militära tj änstgöring und er 1970-
talet kommer att i jämförelse med äldre åldersklasser att ha en bätt
re och r~odernare skolunderbyggnad. Urvalet till militär utbildnings
kategorr komme~ at~ vara no?grannare än tidigare vilket bör ge 
homogenare utbiidmngsavdelmngar och mindre avgångar under 
grundutbildningen. 

Tillgån~er~ på vä.~npl.iktiga kommer i stort at t vara tillräcklig för 
en planmassrg omsattnmg av en krigsorganisation med nuvarande 
st~rlek .~ven om ~.lera .värnplik~iga ur varje åldersklass än tidigare 
maste fork laras olampltga för kngstjänst. 

T jänstgöringstiden 

De värnpliktigas utbildningstid som med stor noggrannhet utretts 
av 1 ~60 .. års värnpliktsutredning kommer sannolikt att minskas ge
nom mforande av femdagarsvecka. Den samord nin g mellan univer-
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siretsstudier och militära t jänstgöringsperioder som 1960 å rs värn
pliktsutrednin g åstadkom har i praktiken redan frångått s a v den 
civila sidan. Aven detta kan framtvinga en avkortning av tjänstgö
rings tidens längd. 

Kompensation av en eventuellt kortare grund- och förbands utbild
ning kan möjligen ske genom förbättrade utbildningsanordningar och 
ökad befälstillgång. N uvarande vakanssituation bland utbildnings
befälet ger knappast an lednin g att räkna med en i erforderlig grad 
ökad befälskader. 

Under 1970-talet kommer det nya repetiansutbildningssystem et 
att genomföras i full omfattning. De krigsförband som andra och 
tredje gången genom för krigsförbandsövning med fy ra års mellan
rum bör kunna ge besked om de utbildningsmål värnpliktsutrednin g
en formulerat ä r realistiska. 

U tbildningsanordningar, utbildningsmetodik, förläggnings standard 

Värnpliktsutredningen fastslog betydelsen a v ändamålsenliga ut
bildningsanordningar, modern utbildningsmetodik och en en ligt civi
la normer normal förläggnin gss tandard för ett gott utbildningsresul
tat. Trots att avsevärda belopp årligen utn yttjas för att förbättra 
situationen, kommer den utbildningsmiljö som värnpliktsutredningen 
besk rev 1965 som önskvärd att kunna förverkligas vid marin ens 
fö rband förs t mot slutet av 1970-talet . 

Tillgången på instruktörer 

Vakanser bland utbildnin gsbefälet har funnits under hela efter
krigstiden. U tbildningsbefälet har tvingats vänj a sig vid en brist
situation.a D et är risk. för. att be~ömningen av vad som vore möjligt 
att uppna genom utbiidmngen paverkas av detta för hållande. 

På marinens 5.258 militära och civilmilitära tjänster beräknades 
en li gt 1969 års statsverksproposition 1/ 10 1969 4.280 vara anställda 
och 978 eller 18,6 °/o vara vakanta. 

Vakanserna hänförs till övervägande del till underbefäl. Siffrorna 
foör 1969 är någo t gynnsammare än de två närmast föregående åren. 
Aldersläget inom officers- och underofficerskårerna medför stora 
pensionsavgångar de närmaste åren. 
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Grunden fö r beräk ningarna är delvis omodern och utgörs för hu
vuddelen av det fast anställda befälet av 1942 års försvarsbeslut. 
Ett modernt underlag för beräkning av personalbehoven torde kom
ma att ingå i marinens befälsutrednings förslag. 

Betydelsen av tillräck ligt antal kunniga instruktörer behandlades 
av 1960 års värnpliktsutredning. Utredningen anförde: 

"Utbildningens effek tivitet beror bland annat på tillgången ti ll 
utbildningsbefäl och a v utbildnin gsbefälets kvalitet. D e antalsmässi
ga behoven av utb ildningspersonal är på de flesta områden noga 
kartlagda och antalet för sådan personal upptagna stater torde i all
mänhet svara mot de behov som hittills förelegat i vart fa ll vad 
gäller grundutbi ldningen. Emell ertid har på vissa områden före legat 
vakanser bland utbildningspersonalen, vilka på många håll va rit av 
besvärande omfattning. Utbildningen av de värnpliktiga har trots 
dessa vakanser kunnat genomföras. Vakanserna har emellertid med
fört dels att utbildarn a i många fall pressats hårdare än som på lån g 
sikt få r anses vara lämpligt, dels att utbildningsresultatet i många 
fall bli vit lägre än vad de bliv it om utbildarkadern varit fulltalig. 
Enligt utredningens mening bör därför vid utformningen a v värn
pliktssystemet beaktas, att vä rnpliktsutbildningen om möjligt icke 
anordnas på sådant sätt att detta medför mindre goda arbetsförhål
landen för utbi1darpersona1en, varigenom rek ryteringen av sådan 
personal kan försvåras. - I fråga om utbildarpersonalens allmänn a 
k_valitet är i och för sig intet att erinra. D en tidigare nämnda, på 
v tssa punkter numerärt svaga rekryteringen som nu tar sio- uttryck 
i vakanser för emellertid med sig a t t utbild arpersonal i ;törre ut
sträckning än eljest ställs inför uppgifter, i fråga om vilka de hunnit 
förvärva mindre rutin än som varit önskvärt. Det kan också före
~omma. ~tt de ställs inför uppgifter som de icke över huvud taget 
ar kva!tftcerade för. Härigenom kan utbildningens kvalitet nedgå." 

Möjliga åtgärder 
"Red ucera staberna så att mer stambefäl kan nyttiggöras i utbild

ningen" är ett ofta framfört botemedel mot in st ruktörsbristen. An
talet fredsstaber är v isserligen stort men det tillskott av utbildnings
befäl marinens förband skulle få om t ex antalet militärområdes
staber minskades från sex till fyra ä r obetydligt. Endast i enstaka 
fall skulle kompanichefer och lägre chefer frigöras . 

594 

Att belasta centrala och regionala staber och förvaltningar med 
ytterligare vakanser sk ulle möjligen medföra en tillfällig fö rbättring 
för utbildningen, men sk ulle samtidigt drastiskt min ska stabers och 
fö rvaltningars funktion sd uglighet. Staber och förvaltningar arbetar 
även i nuläget med besvärande vakanser och lämnar sitt persona l
bidrag till repetitionsutbi ldningen. Ett överförande av vakanser från 
en del a v organisationen till en annan utgör icke hell er en långsiktig 
lösnin g. 

Vakanssituationen kan förbättras dels genom en ökad rekrytering 
dels genom minskning av förtidsavgånga rn a. Rekryteringen vid ma
rinen har de senaste åren inom flertalet kategorier varit god eller 
mycket god. Erfarenh eter från de senaste åren visar dock att verkan 
av en förbättrad rekrytering vid flera tillfällen helt utjämnats av 
en ökad förtidsavgång. En hu vudfråga är därför h ur för tidsavgång
arna kan minskas. Flertalet förtidsavgångar föran leds av de högre 
löner som erbjuds a v icke-militära arbetsgivare. Lönejämförelser är 
svåra att göra fullständiga och rättvisande. Samtidigt utgör lönegra
deringen av olika statl iga tjänster den noggrannaste mätmetoden för 
att ange betydelsen som den politiska led ningen vill ge olika sam
hällstjänster. En jämförelse kan belysa möjligheterna till förändring
ar i nuvarande situ ation med en stark politisk sa tsning på den civila 
utbildnin gen. 

Inom det statliga utbi ldningsområdet grupperar sig de lägst betal
da tjänsterna 1969/ 70 enligt fö ljande tabell. De civila t jänsterna 
löneplan U är uttryckta i motsvarande lön på löneplan A. 
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Civila tjänster vid grund
och yrkesskolor (mot sv) 

Adjunkt 

Amneslärare 
Instruktionssköterskat 

Folkskollärare, yrkes lärare 
industri, hantverk 

Instruktionssköterska 

Yrkeslärare husligt arbete, 
vårdyrken, maskinskrivning 

Militära tjänster vid KA 4 

Kapten 

l. lärare i teknisk tjänst, 
sjukvårdstjänst, truppför
valtare 

Plutonchef (löjtnant, vissa 
fl aggunderofficerare) 

Lönegrad 

25-23 

23 

22-21 

21 
20 

19 

18 

17 

Falskollärare utan formell 16 
kompetens, småskollärare 

Plutonchefs ställföreträ- 15-13 
da re (fänrik, flaggunder-
officer, underofficer av 
2. gr, fl aggfurir) 

Ovriga instruktörer (över 11-9 
furir, furir) 

Inom polisväsendet som under 1940- och 1950-talet lockade många 
underbefäl är löneläget följande: 

Tjänst Lönegrad 

l. polisassistent 19 
Polisassistent 17 
l. poliskonstapel 15 
Po liskonstapel 13 

Som jämförelse kan nämnas att grundlönen för en hamnarbetare 
Göteborg från och med mars 1970 ligger i nivå med lönegrad 16. 

1 som genomgått statens institut för högre utbi ldn ing av sj uksköterskor. 
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s lutsats 
De krav på utbildnin gen som 1960 års värnpliktsutred ning funnit 

att det moderna kriget ställer, kan med föres lagen längd på utbild
nin gen uppfyllas, förutsatt att utbildningsbefäl och utbi ldningsan
ordningar finns i tillräcklig män gd och a v tillräcklig kval itet. 

Under 1970-talet kommer det av värnpliktsutredningen föres lagna 
repetitionsutbildningssystemet att genomföras i full omfattning. För
bättrade utbildningsanordningar tillkommer, höjd förläggningsstan
dard skapas. D essa förhållanden ökar förutsä ttningarna för en effek
tiv utbildnin g av krigsförband. 

Ett fo rtsa tt vakansläge av nuvara nde omfattning bland instruk
tionsbefälet medför däremot att möjliga och beräknade utbildnings
mål icke kan uppnås. Krigsförbandens personal får sämre föru tsätt
ningar att uppnå tekniskt möjlig vapenverkan. 

Den lönepolitiska utvecklin gen inom det civi la undervisningsvä
send et måste få en motsvarigh et på det militära utbildningsområdet. 

Vad är målet för integreringen? 

Nuläge 

Storleken av varje mobil iserin gsmyndighet vid marinen bestäms i 
stort av fasta och rörliga förbands utgångsgruppering enligt gällande 
krigsorganisation och beträffande stamstridsfartyg dessutom av en 
fördelning gjord bland annat med hän syn till personaltillgång och 
varvskapacitet. 

Stabs- och förvaltningsorganisationer har en gång dim ensionera ts 
efter uppgifterna. Detta innebä r att örlogsbasernas organisationer 
som ut retts och fastställ ts under 1960-talet rimligen bör motsvara de 
beräknade behoven vid tidpunkten för organisa tion ern as fastställan
de. Kustarti lleriförsvarens organisa tioner, utredda och fastställda 
cirka l O å r tidigare än örlogsbasernas har icke anpassats efter de fö r
ändringar i krigsorganisationen som skett därefter. 

Med hänsyn till gjorda investeringar och önskvärdheten att skapa 
arbetstillfällen vid Karlskronavarvet kommer huv uddelen a v för
val tningen och mobiliseringen av stamstridsfartygen på ostkusten att 
vara bunden till OrlB O och OrlB S oberoende av de skäl som i 
övrigt kan uppstå för en ann an lokalisering. Detta förhå llande råder 
icke på västkusten. 

597 



Marinens landbundna förband är fördelade över hela kusten på 
öar och fastland. Mobiliseringen är decentraliserad. A v beredskaps
skäl måste huvuddelen av den tekniska materielen förvaltas på grup
peringsplatserna. sakkunnig personal kan i nuvarande organisatio n 
med rimliga restider nå befästningar och förråd och där utföra er
forderligt arbete för översyn, kontroll, materielomsättning och mo
dernisering. 

Inom marinen är såväl örlogsbaser som kustartilleriförsvar samti
digt förvaltnings- och mobiliseringsmyndigheter. Inom för va ltnings
områden där storleken a v krigsorganisationen så föranleder, utnytt
jar örlogsbas och kustartilleriförsvar i begränsade avseenden varand
ras tjänster. Så är fallet på västkusten. Kustartilleriförsvaren är utan 
inskränkning utbildningsmyndigheter medan örlogsbaserna har an
svar för repetitionsutbildning och frivilligutbildning. Orlogsskolor
nas förvaltningstjänst ombesörjes av örlogsbaserna i former som hit
tills vari t enkla och fungerat väl. Införande av ett programbudget
system kommer att aktualisera frågan om örlogsskolornas lydnads
ställning. Några egentliga svårigheter torde inte föreligga att i alla 
avseenden underställa örlogsskolorna under respektive örlogsbas
chefer. 

För flottans förband i Norrland och på Gotland utom stamfartyg 
är Norrlands respektive Gotlands kustartilleriförsvar förvaltnings
och mobiliseringsmyndighet. I Norrlands kustartilleriförsvar ingår 
bl a för detta ändamål en örlogsbasavdelning. 

Dessa särlösningar har tillkommit då omfattningen av flottans för
band i fred icke motiverat särskilda stabs- och förvaltningsorgani
satwner. 

En integrering över försvarsgrensgränserna beträffande förvalt
ning, mobi lisering och i begränsad utsträckning även repetitionsut
bildning har redan skett beträffande armeförband inom fo 15 , 
32-31 och 46 och kustartilleriförband inom respektive BK, GbK 
och SK. Integreringens omfattning är något olika vid de nämnda 
myndigheterna. 

Vilken utveckling är lämplig och möjlig? 

Tidigare försök , pågående utredningar 
Sammanförande av "fastighetsorgan" i Karlskrona och Göteborg 

skulle enligt direktiven prövas av 1964 års fortfikationsutredning. 
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Utredningens förslag innebar dock att skilda förvaltningsresurser 
bibehölls vid örlogsbaser och kustartilleriförsvaL Gemensam kassa
förvaltning för marinens lägre regionala myndigheter inom samma 
område bar prövats. Återgång till myndighetsvisa kassaavdelningar 
har skett. 

Den lägre regionala och lokala organisationen berörs av flera på
gående utredningar. F redsutbildningsförbandens lämpliga storlek 
med hänsyn till kapital- och driftskostnader torde vara en huvud
fråga för Försvarets fredsorganisationsutredning. Försök med ny 
uppgiftsfördelning mellan försvarsområde och fredsutbildningsför
band vid arnH~n har påbörjats vid fo 49 och I 14. Försöken kan i ett 
senare skede även beröra marinens förband inom fo 49 i vad avser 
förvaltning och mobilisering. Försvarets rationaliseringsinstitut har 
påbörjat en begränsad översyn av kustartilleriförsvarens organisa
tion. Försvarsstaben utreder de operativa k ra v som bör ställas på 
den lägre regionala ledningen. 

1966 års verkstadsutredning har nyligen framlagt ett andra del
betänkande i vilket bl a föreslås en inom varje militärområde gemen
sam administrativ ledning för marinens lägre regionala myndigheters 
verkstäder. Slutlig ställning till förslaget torde icke tas förrän För
svarets Rationaliseringsinstitut slutfört översynen a v kustartilleri
försvarens organisa tio n. 

Tillkomsten av integrerade högre regiona la staber, ett för försva
ret gemensamt materielverk och en gemensam intendenturkår har 
stimulerat diskussionen om fortsatt integrering. Införandet av pro
grambudgetsystem föranleder framdeles även ändring av den hittills 
strikt tillämpade fackförvaltningsprincipen. 

Möjliga åtgärder 

Tidigare gränser mellan försvarsgrenar, vapenslag och förvalt
ningsområden tenderar att få minskad operativ och administrativ 
betydelse. I statsrådets direktiv till fredsorganisationsutredningen 
sägs bl a, "Möjligheterna att rationalisera genom ändringar i utbild
ningsorganisationen och gränsdragningen mellan försvarsgrenar , va
penslag, truppslag o d bör undersökas". 

Tidigare indelningsgrunder kan alltså komma att få mindre gil
tighet. Ansvarsområdenas personella och geografiska omfattning, 
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förbandens förrådsställning och lokala bundenhet, utbildningens lo
kalisering kan komma att i framtiden i högre grad än förs:arsgrens
och vapenslagstillhörighet vara avgörande för förvaltnmgs- och 
mobiliseringsansvarets utformning. 

För en rationaliseringssträvan som syftar till minsta möjliga drifts
kostnader i fred är det naturligt att söka så stora förvaltningsenhe
ter som möjligt, att begränsa ledningsorganen och göra arbetskr~ften 
allsidigt användbar. Stora förrådsenheter med moderna hantenngs-
möjligheter är med samma utgångspunkt eftersträvansvärda. . 

För en rationaliseringssträvan som syftar till högsta effekt vtd 
lösande av en myndighets instruktionsmässiga uppgifter är det lika 
naturligt att söka den organisation som ger myndigheten al~a resur
ser som fordras för att lösa uppgifterna inom ramen för ulldelade 
medel. 

En hög beredskap förutsätter stor spridning av små förrådsenheter 
och i anslutning härtill spridd placering av förvaltningspersonal 
i fred. 

Ur en central fackförvaltnings synvinkel och rent administrativt 
finns inga formella hinder för sammanslagning a v lägre regionala 
eller lokala förvaltningsorgan som nu är fördelad e på olika myndig
heter. I nuläget gäller detta intendentur-, fortifikations-, sjukvårds
och kassatjänsten inom vilka för krigsmakten gemensamma bestäm
melser redan finns utfärdade. När motsvarande gemensamma be
stämmelser för t ex materielredovisning inarbetas för den tekniska 
förvaltningstjänsten (tyg-, skepp-) finns inga formella hinder heller 
inom detta område för sammanslagning av tekniska förvaltninga r. 
Däremot torde de praktiska skälen verka återhållande. K ra ven på 
tillräckligt korta vägar och snabba kontakter mellan beslutande och 
verkställande instanser talar kraftigt för att stab, tekniska specialis
ter, förråd och verkstäder bör vara samgrupperade. 

Vid fackvis bedrivna utredningar och utredningar med personal
besparingar som primärt syfte är det risk för att den lägre regionala 
och lokala myndighetens angelägenheter inte vinner tillräckligt beak
tande. Myndighetens möjligheter att fullgöra sina uppgifter försvå
ras i samma mån som myndigheten icke disponerar egna resurser för 
att inom olika områden genomföra erforderliga åtgärder. 

Om en chef med instruktionsmässigt ansvar för utbildning, för
valtning och mobilisering icke själv disponerar visst slag av förvalt
ningsresurser, blir hans verksamhet inom detta förvaltningsområde 
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beroende av prioriteringar och medelstilldelningar som görs av en 
annan, högre eller sidoordnad chef. . . .. 

Den samverkan i detalj mellan stabs-, utbtldmngs- och forvalt
ningsdelar som denna verksamhet kräver underlät.tas om be.sluts
befogenheten för de olika verksamheterna förenas 1 en myndtg~et. 
Sam verkan försvåras om beslutsbefogenheterna placeras hos oltka 
myndigheter och på olika nivåer. För de verkställande myndigheter
na - de som utbildar personal, förrådsställer, reparerar och funk
tionsprovar materiel, överenskommer om leveranser i krig och sam
verkar med civila totalförsvarsmyndigheter -medför delad e besluts
nivåer en effektsänkande byråkratisering. 

Repetitionsutbildningen ger riktlinjer för fö~valtningstjänste~~s 
koncentration i tid och rum. Den chef som samndtgt har ansvar for 
utbildning, förvaltning och mobilisering har o goda ~nöjligheter ~tt 
samordna verksamheten så att alla ansvarsomradena ttllgodoses. For
va ttningsgrenschefer vid samma myndighet kan genom direkt sam
verkan samordna tider, utnyttjande av arbetskraft, transporter o d 
inom ramen för sina resurser. Möjligheterna till direkt samverkan 
gynnar upprätthållande av en hög beredskap. 

Erfarenheter o-er vid handen att både teknisk sakkunskap och 
b . h lokalkännedom är nödvändiga hos förvaltnmgspersonalen som ar 

arbetsuppgifter i befästningar och på mobiliseringsplatser. Varje tung 
befästning kräver för sin rätta skötsel en ingående lokalkännedom 
och sakkunskap. Det finns inte två mobiliseringsplatser som har 
exakt lika lokaler och innehåll även om det principiella anordnandet 
är detsamma. 

Erfarenheter från mobiliseringsövningar visar en tydigt på bety
delsen av att personal med ingående kännedom om ~örrådslokale~· , 
befästningar och materielens uppläggning är knuten ttll vaqe mobt
liseringsplats. 

slutsats 

Krigsförbandens beredskap, vapenverkan och uthållighet är grun
den för verksamheten i fred. 

Förvaltning och mobilisering är knutna till varandra. Varje upp
delning på olika myndigheter av dessa verksamheter medför f?r
dröjning, osmidigt stabsarbete och medför två eller fler an svanga 
myndigheter på samma nivå och plats. 
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Utbildningsansvar kombinerat med förvaltnings- och mobilise
ringsansvar ger möjligheter att planmässigt bedriva utbildningen så 
att förvaltningstjänsten gynnas och besparingar möjliggörs samtidigt 
som mobiliseringsberedskapen kan ökas. 

Den regel som bör gälla vid överväganden om olika förvaltnings
tjänsters och utbildningens integrering i lägre regional nivå är alltså : 
Mobiliseringsmyndighet skall tillika vara förvaltningsmyndighet med 
resurser och befogenheter att besluta om all verksamhet för inneh ål
lande av anbefalld mobiliseringsberedskap. 

Antalet myndigheter på den lägre regionala nivån bör liksom hit
tills bestämmas med hänsyn till beredskaps- och förvaltningskrav 
samt storlek, antal och gruppering av de förband myndigheten mo
biliserar och för befäl över i krig. 

Regeln kan och bör givetvis tillämpas oberoende av om vapen
slags- eller försvarsgrensgränser överskrids. 
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Ny Kubakris 
under uppsegling? 

C HOLMBERG 

l måna.dsskiftet september-oktober i år ryktade v äst

makternas massmedia om att en sovjetisk ubåtsbas var 

under byggnad på Kuba. Sovjetiska källor framförde 

k raf tiga dementier. Amerikanslea st rateger talade om 

risk för en ny Kubakris. 

Kommcndörkcr pten C/1 Y HOLMBERG, försvarssta

ben, gör i föreliggande artikel några reflexioner k ring 

sannolikheten fö r ett åtempprepande av 1962 års 
Kubaleris. 

~---------------------------------------J 

Den 25 sept i år - ganska exakt 8 år efter Kubakrisen - kon sta
terade amerikanska U2-plan febril rysk aktivitet på Kuba, med 
koncentration till hamnen Cienfuegos på Kubas sydkust. En stark 
ström sovjetiska fartyg hade levererat utrustning till hamnen. Från 
Pentagan deklarerades att man inte kunde utesluta möjligheten av 
att en ubåtsbas, avsedd för atomubåtar av s k Yankee-klass, var 
under byggnad. Enligt amerikanska källor har Sovjet 13 sådana 
ubåtar, som bl a opererar utanför den amerikanska Atlantkusten. 

Anda sedan 1962 had U2-plan ständigt spanat över Kuba för att 
kontrollera byggnadsverksamheten på ön. Några säkra "bevis" för 
att en ubåtsbas va r under byggnad har emellertid inte presenterats. 

I v ita huset kommenterades uppgifterna med hänvisning till 1962 
års "Kennedy-doktrin" som innebär att fred i Karibiska havet förut
sätter att inga offensiva vapen placeras på Kuba. Man betonade 
också att man såg mycket allvarligt på situationen. 

I Sovjet avfärdades genast de amerikanska farhågorna som ren 
propaganda mot östblocket. Pravda talade också om försök att 
skrämma det amerikanska folket inför kongressbehan dlingen a v för
svarsbudgeten. 

Sedan ett sovjetiskt servicefartyg för atomubåtar avseglat från 
Cienfuegos utta lade man från amerikansk sida att det va r mindre 
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troligt att en ubåtsbas var under byggnad. Härmed upphörde också 
det sovjetisk-amerikanska "meningsutbytet" i frågan. 

Några säkra indikationer på om en ny "Kubakris" verkligen va r 
förestående finns inte. Man kan emellertid konstatera att USA har 
uppmärksamheten riktad på ön och att man kommer att reagera på 
varje försök från Sovjets sida att förstärka sina positioner i Kari
biska havet. Det kan därför vara av intresse att närmare funder? 
över vilken betydelse en sovjetisk ubåtsbas i området sku lle ha ocl
vilka reella möjligheter som föreligger för ett återupprepande a\ 
den "karantän" som hävdades av USA år 1962. 

Ett östorienterat Kuba 

Sedan Castro i januari 1959 tagit makten i Havanna inleddes en 
period av utrensningar och ekonomiska reformer på ön, som bl a 
innebar nationalisering av amerikansk egendom. USA svarade med 
att tillgripa ekonomiska repressalier, bröt de diplomatiska förbin
delserna och försökte på olika sätt isolera Kuba. Sedan ett rysk
kubanskt hjälpavtal undertecknats i februari 1960 drog USA bl a 
in sockerimporten från Kuba och minskade därigenom Kubas natio
nalinkomst med drygt en tredjedel. Denna utveckling gjorde Kuba 
mera beroende av hjälp från östblocket, och när det misslyckade 
USA-understödda invasionsförsöket skedde i april 1961 var det na
turligt att Sovjet ökade sin vapenhjälp till Kuba. Att Sovjet hade 
skaffat sig en "fast punkt" i Karibiska havet var nu uppenbart -
lika uppenbart som att man i USA betraktade Kuba som beläget 
inom den amerikanska intressesfären. 

Kubakrisen 1962 

I mitten på oktober 1962 hade den amerikanska underrättelse
tjänsten bevis för att sovjetiska medel - och långdistansrobot in
stallerades på Kuba. Ett flertal sovjetiska fartyg lastade med robotar 
var också destinerade till Kuba. Den sovjetiska vapenhjälpen hade 
tagit allvarliga proportioner. Rapporter strömmade in om leveranser 
av ca 150 jaktflygplan, kärnladdningsbärande bombflygplan med 
1200 km räckvidd och robotbåtar av typ KOMAR. 

F rån officiellt sovjetiskt håll förklarades att "sovjetregeringen har 
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inget behov a v att för ett vedergällningsangrepp flytta sina vapen 
till ett annat land, till exempel Kuba. 

Sovjetunionen har så starka robotar som bärare a v dessa. nukleära 
stridsspetsar, att den inte behöver söka efter avfyringsplatser för 
dem utanför Sovjetunionens gränser." 

Mycket talar väl för att detta uttalande inte var helt sant. Sovjet 
disponerade mindre än 100 ICBM vid den tidpunkten. Läget idag 
är ett helt annat. 

l 1962 l 1966 

ICBM l 294 l 904 
USA 

l l SLBM 144 592 

l 
ICBM l 75 l 300 

Sovjet 

l l l 
SLBM några få 125 

ICBM = Inter-Continental Ballistic Missile 
SLBM = Submarine-Launehed Ballistic Missile 

l 1970 

l 1054 

l 656 

l 1300 

l 280 

"Antalet interkontinentala robotar och robotburna robotar i Sovjet och USA 
under tiden efter Kubakrisen 1962." 

Genom att flytta fram bomplan av typ IL-28, IRBM3) av typ 
SS-5 Skean och MRBM av typ SS-4 Sandal till Kuba skulle man 
utan vidare fördubbla sin vedergällningskapacitet. Detta skulle ut
göra en allvarlig rubbning av maktbalansen mellan stormaktsblocken. 
USA reagerade ju också skarpt. 

I de officiella uttalandena angavs att robotarna utgjorde ett up
penbart hot mot freden och säkerheten för alla amerikaner. Av 
bild 2 framgår ungefärliga räckvidder för de två robottyper som 
skulle framflyttas till Kuba 1962. 

Det är naturligt att man i USA inte bara betraktade upprustning
en a v Kuba som ett intrång i "intressesfären" utan också som en 
rubbning a v maktbalansen. 

Sovjet hade emellertid då, år 1962 inte de konventionella vapen
system, dvs den flotta, som erfordrades för att fullfölja den valda 
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politiken och bryta blockaden eller "karantänen", som man i USA 
föredrog att kalla det. Chrustjev, som själv hade bidragit till att 
skära ned flottan, fick lida en svår prestigeförlust. Marskalk Soko
lovskij konstaterade hösten 1962 i sin bok "Militär Strategi" - inte 
helt överraskande - att flottan måste förstärkas. 

Karantänbegreppet 

I USA an g a v man att karantänen införts på rekommendation a v 
OAS för att "vidtaga alla åtgä rder, individuellt och ko llektivt, in
klusive bruket av väpnad styrka, vi lka må anses nödvändiga för att 
skapa säkerhet .. . " 

Under hänvisning till FN-stadgan, som inte utesluter regionala 
avtal för upprätth ållande av internationell fred och säkerhet, argu
menterade man i USA kring temat " individuellt eller kollektivt själv
försvar gentemot väpnad attack". Man ansåg att bruk av våld vore 
tillå tet, även i ett fall som detta, då väpnad attack inte direkt var 
för han den. 

OAS beslut om karantän förelades FN säkerhetsråd, men godkän
des naturli gtv is inte då Sovjet ingår i rådet och även lagt fram en 
motresolution i frågan. I den fortsatta diskussionen, efter krisens slut, 
har betydelsen av begreppet "väpnad attack' ' tolkats på olika sätt. 
Bl a har framförts att robotåldern har förändrat begreppets inne
börd. Någon legalisering av karantänen - i bokstav lig mening -
kan man emellertid knappast få med hjälp av FN-stadgan. 

Sovjet anklagade USA för folkrättsbrott av främst en helt annan 
orsak, näm ligen havens frihet. Upprustningen av Kuba var, sade 
man, att skydda Kubas säkerhet mot aggression utifrån. Inga inter
nationellrättsliga regler hindrar hell er Sovjet att bistå Kuba med 
militära medel. 

Av de analyse r, som publicerats efter krisen, framgår att det inte 
går att fastslå om USA:s aktion var folkrättsstridig eller ej . Man 
kan emellertid konstatera att USA, med hjälp av en stark sjömakt, 
lyckades få gehör för sin egen tolknin g av folkrätten. 

Kubas strategiska värde 

När nu, år 1970, rykten talar om en ny Kuba-kris finns det skäl 
att fundera över grunderna. Vilken betydelse skulle en sovjet isk bas 
på Kuba ha? 
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Den sovjetiska flottan spelar stor roll som ett politiskt instrument . 
Sovjetiska örlogsfartyg har under senare år uppträtt regelbundet i 
Mexikanska Golfen och Karibiska Havet. En permanent ubåtsbas 
skulle utan tvekan förstärka sovjets positioner. Det finns å andra 
sidan många tecken som tyder på att man i Sovjet f n inte är beredd 
att satsa alltför hårt på en expansion mot den amerikanska kon ti
nenten. 

En ubåtsbas på Kuba skulle, enligt amerikanska strategier, tillåta 
de sovjetiska ubåtarna att stanna längre i sina områden, än om de 
är beroende av baser i hemlandet. Sovjetiska robotbestyckade ubåtar 
finns redan idag stationerade vid Amerikas kust. 

En bas på Kuba skulle förlänga deras operationstider i området 
med ca 30 °/o, dvs en avsvärd "förstä rkning" av ubåtsflottans kapa
citet skulle bli följden. 

Enbart en Kuba-bas kan emellertid inte förskjuta maktbalansen 
av idag, endast bilda en bricka i stormaktsspelet. 

En ny Kubakris? 

Vinsterna med en ubåtsbas på Kuba i dag är sannolikt väsentligt 
mindre än vad 1962 års robotinstallationer skulle varit. Det är där
för - redan från den synpunkten - tveksamt om Sovjet skulle 
riskera ett "nytt försök". 

En blockad - eller karantän, av den typ som genomfördes 1962, 
krä ver obestritt "herravälde till sjöss". Det är tveksamt om USA 
effektivt skulle kunna hävda en blockad mot dagen s relativt sett 
starka sovjetiska sjömakt. Risken för konventionella "sammanstöt
ningar" vore stor. 

Utan överdrift kan man nog påstå att förutsättningarna, både vad 
avser Sovjets eventuella vinster med en upprustning av Kuba och 
USA :s möjligheter att h ä vd a en "karantän" har förändrats på ett 
sådant sätt under de gångna åtta åren att ett återupprepande av 
1962 års Kuba-kris är mindre troligt. 
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Notiser från när och fjärran 

ALLMANT 

V ä ridens tanktonnage 1970 

Världens tankfartygsflotta (varvid räknas fartyg med minst 7.000 tons dw) 
uppgick 1970.07.01 till 153.382.169 ton dw, vilket inn ebär en ökning av 9.980.000 
ton dw från 1970.01.01. Under detta 1970 första halvå r har 80 tankfartyg leve
rerats från va r ven utgörande 10.566.000 t d w. Under samma tidrymd har 41 far
tyg gått till skrotning, tota lt 723.000 t dw. Därutöver har fem tankers (116.000 
t dw) ombyggts för and ra ändamål och åtta fartyg (152.000 t dw) förolyckats. 

Liber ias tankfanygsflotta, som fonfarand e intar första platsen i vär ld en, har 
ökat med 3.495.000 t dw, d v s ca 9 °/o. Sto rbr itanniens omfattar 1.522.000 t dw 
(7,9 °/o) , Japans 422.000 t dw (2,6 °/o), G rekland s 1.490.000 t dw (26 °/o) . Den 
sistnämnda uppgiften beror på att ett avsevärt antal större malmfartyg inräkn ats 
i denna kategori. 

De tankfartyg som byggts före 1946 utgör 2,8 °/o av det totala tonnaget, me
dan dc som härstammar från persiaden 1946-55 utgör 11 °/o, från tid en 1956-

65 43 ,6 Ofo och slutligen de från tiden efter 1966 är 42,6 Ofo. 1970.07.01 uppgick 
det bestä llda tanktonnaget på ol ika varv t ill 540 tankers på totalt omkring 
82.551.000 t dw. Fö r det sistlidna halvåret innebär detta en öknin g i beställnin g
arna pä ca 11.600.000 t dw. 

(La Revue Ma ri t ime, aug-sept/70) 

ARGENTINA 
Planer på atomdriven isbrytare 

Enligt uppgift av presid enten för Argentinas atomenergikommission, amiralen 
Oscar Quihillalt, vid en presskonferens um gås man i Argentina med planer på 
att anskaffa en aromkraftd riv en isbrytare. F n finns en isbrytare, "Gene ral San 
Martin", på ca 5.000 ton, som beräknas utgå i slutet på 1970-talct. Det är som 
ersättare för denna man tänker sig en atomkraftdriven sådan . 

(Marine Rundschau, juli /70) 

FRANKRIKE 
N ya "corvettes" 

På örlogsvarvet i Lorient pågår f n byggandet av två enheter av den nya 
eskortfartygstypen "Corvettes C 67", vil ka beräknas påbörja sin a provturer 1972 
resp 1974. Fartygen skall få namnen "Tourvillc" och "Duguay Trouin " , båda 
ga mla traditionsnamn i franska flottan, 

(Fackpress) 
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INDIEN 
Nya fartyg 

Indien bygger på eget varv fregatter av den brittiska "Lcander"-klasscn. En a\ 
dessa är nu nära sin fullbordan och den andra har nyligen sjösatts. Tredje cnhc 
ten räknas komma i sjön under 1971. Ytterligare en sovjetisk ubåt av F-klass ha 
tillförts indiska flottan och fått namnet "Kanjar" . Därmed har SSSR levercr:1, 
fyra ubåtar till Indien. 

(Fackpress 

JAPAN 
skeppsbyggnad 

Japan exporterade under september månad 29 oceangående fartyg på samm an 
lagt ca 1.700.000 dwt. Enligt japanska varvskretsar uppges fartygens sa mm an 
lagda värde till ca 250 miljoner dollar. 

(TT) 

POLEN 
Ersättning av jagare 

Som ersättn in g för den överåriga, brittiskbyggda jagaren "Blyskawica" (byggd 
1935-37) säges en sovjetisk jagare av typ KOTLIN komma att överlämnas. O m 
der därvid kommer att bli fråga om ett l vroborbeväpnat fartyg (s k KOTLIN 
SAM med GOA lvrobor) är ännu icke klart. 

SINGAPORE 

Utnyttjande av det brittiska skeppsvarvet 

(Ma rin e Rundschau, juli / 70) 

Den amerikanska stålkoncernen Bethlehem Steel Corporation har erhållit till 
stånd att bygga om en del av den tidigare brittiska örlogsstat ionens område till 
ett varv för tillverkning av havsborrtorn och specialfartyg för sökning. Projekte t 
är beräknar dra en kostnad av närmare 300 miljon er kronor. 

(Fackpress) 

STORBRITANNIEN 
T aktislea ubåtsraketvapen 

Vickers Ltd håller f n på med utvecklin g a v ett taktiskt raketvapen för brit
tiska flottans konventionella ubåtar (Patrol Submarines) av "Oberon"-klassen . 
Vapnet utgör en utveckling av den lätta luftvärnsraketen "Blowpipe" och pro
jektet betecknas SLAM (Submarine launched Air Missilc). SLAM består av ett 

610 

sexpipi gt startstä ll med eldl ed nin g. Dc sex robotarna skall med tillhjc1lp av en 
televisionskamera kunna insättas mot luft- eller ytmål även när ubå ten är i uläge. 

Hangarfartyg 

Attackhangarfartyget "H ennes" avrustades i juli och lades in på va rv i Devon
port för att enligt uppgift konverteras till commandofartyg efter modell av 
"Bulwark" och "A lbion". 

(Marine Rundschau, sept/70) 

TUNISIEN 
Nya motorleanonbåtar 

Tunisiska marinen har nyligen från Li.irssen-We rft i Västtyskland mottagit tre 
nya motorkanonbåtar. De har fått namnen "Al Jala", "Joumouria" och "Remada". 

(Marine Rundschau, aug/70) 

USA 
Allmänt om fartygsbeståndet 

Amerikanska Chief of Joint Staff, admiral Thomas H . Moorcr har inför ett 
kongress utskott meddelat att det inom amerikanska flottan f n är i tjänst fem 
fartyg med 30 års eller längre tjänstetid men att under dc närmaste sex-sju åren 
detta antal skulle öka till 166 enheter. Antalet med 20-30 års tjänsterid nämndes 
icke men detta torde vara avsevärt. Ett speciellt bekymmer enligt amiralen, är 
den tilltagande bristen på ubåtsjakthangarfartyg (CVS), där av olika anledningar 
f n endast tre enheter är i tjänst. På grund härav har man bl a tvingats överfö t·a 
ubåtsjaktflygförband till attackhangarfartyg. Sålunda har "Independence" i Me
delhavet fått ersätta en del av sin attackflygstyrka med ubåtsja kth elikoptrar eme
dan ingen CVS finns att avstå för sjätte flottan. Det kan nu anses säkerställt att 
det tredje attackhangarfartyget av "Nimitz"-typ, CVA 70 (namn ännu ej fast
ställt), kommer att byggas. Orlogsvarvet Newport News anses få beställningen. 
Tre attackhangarfartyg skall under hösten överföras från Atlantflottan till Stilla 
Havsflottan . Kvar i Atlanten blir då "Saratoga" och "Independence" (f n avde
iadc till sjätte flottan i Medelhavet) samr "F. D. Roosevelt". "Constcllation" och 
"Forresta l" befinner sig på varv för översyn under avsevärd tid framåt. De runga 
kryssarna "St Paul" och "Fargo" har utrangerats. Av nytillkomna fartyg under 
året kan nämnas de två aromdrivna jaktubåtarna ("Srurgeon"-klass) SSN 676 
"Di llfish" sjösatts och på dess bädd stapelsa ttes omedelbart SSN 677 "Drum", 
eskortjagarna ("Knox"-klass) DE 1061 "Pattcrson", DE 1054 "Gray" och DE 
1057 "Rathburn e", under byggnad är DE 1082 "Elmer Mongomery", DE 1083 
"Cook", DE 1084 "Mc Cand lers" samt DE 1069 och DE 1073 ännu ej namn
givna. De nya landsti gningsfartygen av "Newport"-klassen kommer att medföra 
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egna speciell a förha lnin gsbogserbå ta r. D essa ä r avsed da att bogsera de special 
byggda landstignin gsponroner, som fartygen medför. Amerikanska Coast Guard 
har få tt en ny chef i det att förre konteramira len C hester Bender med överhop
pande av viceamiralsgraden direkt utnämndes till amiral och chef. Han efter
trädde dä rvid pensionsavgångne amiralen W. J. Smith. Coast Guard skall de när
maste å ren tillföras en ny typ av isbrytare. D essa få r ett kombin ation smask in er i 
med dieselmotOrer och gas turbin er (s k CODAG-a nläggnin g) och va rdera två egna 
helikoptrar. D e avses ersä tta sex ä ldre isb rytare. 

Ny kla ss av jagare 

T idi gare har i denn a spa lt anm ä lts en bestä llnin g av 20 st 7.200 rons, gastur
bindri vna jagare. D enn a klass, t idigare arbetsbenämnd DX- ell er DD-963, kom 
mer att benämn as "Spruance"-kl asse n efter den första enh eten som får namn et 
" Raymond A Spruance" till minn e av den berömde VK2-amiralen . D enna beställ 
ning är unik i två avseenden. Dels har hela beställnin gen lagts på ett end a varv, 
Litron Industries, Pascagoula , med ett kontrakt, dels har fartyget konst ruerats av 
enbart civ il a konstruktörer. Pri se t per enh et är fastlåst till 214 miljoner doll ar 
och kontrak tet ska ll fu llgöras under en t ioå rsperiod . Som jämförelse kan nämn as 
a tt US Navy und er t iden 1951 - 1963 bes tä llt 109 jagare p å 12 olika va r v och 
under 53 olika kontrakt. Intet av dessa kontrakt har omfattat mer än fyra 
enheter. 

(Fac kpress) 

Kommande ub!itssystem /ör strategiska robotar 

Inom US Navy pågå r projekter in g av ett strategiskt ubå tssystem för ballistiska 
robotar, ULMS (Undersea Lang-Range Missile System), som väntas bli klart i 
prata typ någon gång 1975-80, och som avses ersätta nuvarande system Polaris/ 
Poseidon. Hela systemet bedömes komma a tt omfatta 25 ubåta r med vardera 24 
robotar med typn amnet "Perseus". Ubåta rn a beräkn as bli ca l' h gånger så stora 
som de nuv arande "La Fayette"-båtarna och "Perseus" förutses för en räckv idd 
a v 12.000-16.000 km. Sys temet ä r prel imin ärt kostnadsberäknat till uppåt 15 
miljarder do llar . Ubå tarna kom mer att dr i vas av ett rea k roraggregat avse tt att 
räcka ca 20 å r på en fy llnin g, d v s i start lika lång tid som ubå tarnas egen tjäns
tetid .. För a tt göra ubå tarna så tysta som möjligt planerar man ett speciellt utfor
mat dubbelskro v och givetv is blir de utrustade med trögh etsnav igeringssystem. 
Robotarnas stOra räckvidd möj li ggör grupperingsområden inom närdista ns frå n 
USA, va ri genom de kan dels beredas ett a v sevärt effekt ivare skydd mot fi entlig 
ubå tsjakt, dels erh å lla en väsentli gt ökad in satsberedskap. 

(La R ev ue Maritime, aug-sept/ 70) 
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VASTTYSKLAND 
"Kieler Wloche" 

Vid å rets "Kiel er Woche" juni 2C-27, den 88 :n dc i ord ningen , representc r:1d es 
tio mariner av 40 fartyg med 3.541 m:1ns besätt nin ga r. Från USA jagaren "Fon·est 
Sherman" och fregatten "R. L Page", f rån Srorbritann ien fregatten "Ajax" och 
ubåtarna "Otus", "Walrus" och "Olympus", från Ital ien kryssaren "Cai Dui lio", 
från Fra nkrike robotfregatten "Suffren" , från Da nmark minläggaren "Sjaelland", 
fregatten "Herluf Trollc", depåfartyget " Hjaelperen", t io torpedbåtar, sex min
svepa re, minl äggaren "Langcland " och på tam pen den lill a tankern "Rimfaxe", 
från Portuga l ko rvetten "Roberto l ve ns", från Belgien ledarfartyget "Godctia" 
oc h fyra min svepare, från Sve ri ge skon erterna "G ladan " och "Falken " samt från 
värd landet jagarna "Llitje ns" och "Hamburg". Däremot saknades Norge och 
Nederländerna i representationen. Ti ll kappseglingarna had e anmä lts 1.237 delta
ga re fr~n 22 nationer, dä ribland äv en en besättning från vard era SSSR och 
Ungern. 

(Marine Rundschau, juli /70) 

Ersättning av molortorpeclb!itarna 

Västtysk lands nuvarande bestånd av motortorpedbåta r, 30 st "Jaguar" och 
tio st "Zobel" bö rjar bli till åren och ersä ttnin g är högaktuel l, främ st för " J aguar"
klassen . Dc kommande type rna skall bli av katego rin robotbåtar, av vilka man 
nu utlagt en förs ta bestä llning på tio st v id egna varv. Dessa blir på ca 350 ton 
och komm er att föra såväl robotar ("Tartar") som to rpeder (fyra st) och lätt 
ani ller i (två st Oto MeJara autOmatkanoner). Den fortsatta ersättn in gen av 
" Jaguarerna" b li r däremot 20 st f ranska av "La Combanante II"-typ (sam ma 
som Israel och Grekland köpt) med den franska sjöroboten MM-38 Exocet och 
en :l utomatkanon. Dessa bli r mindre in de tyska typerna (ca 250 ton). Dc tio 
"Zobel"-båta rn a, som är någo t yngre, moderniseras f n efte rhand med förbättrad 
eldl edning och mod ernare torpeder (trådstyrda). Sanno li kt komm er dessa att 
sedermera ersä ttas med den större tyska typen. 

(Fackpress) 

613 



Litteratur m. m. 

DEMILITARISERING AV HAVSBOTTNEN 

Fråga n om demi li ta r ise rin g av havsbotten ha r - ti ll sa mm a ns med övriga ned 
rustnings frågor - få tt ökad betvdelse i säkerhetspo liriska samm a nh a ng under 
det senaste å ret. 

Hur kan ut vecklin gen på ned rustnin gsområd et komm a att påverka Sve ri ges 
sä kerhetspo litiska mi ljö i framt iden? Vilken roll spelar vår t land i o lik a inter
nat ion ella samm a niun g för a tt p~ ve rka ut vecklingen in om det ta v ikti ga om råde ? 

D etta är frågor som ofta å terkommer i den offentli ga försva rsdeba tten. 
Svaret på dessa och må nga a ndra ned rustni ngsfrågor ges i en n yutkomm en bok 

med titeln NEDRUSTN INGSFRAGOR OCH SVERIGES FRAMTIDA SAKER
H ET, Fo lk och Försvar, Stockholm, 1970, pris 7 : 50. Boken in gå r - som nummer 
t vå - i en se rie skrifter med den g~men samma rubrik en Försvar och säkerhets
politik, främst t illkomn a i samband med dc pågåend e miljö utredni nga rn as verk
sam hetsom råd en . 

Bokens förfa ttare, Overste Rurge r Boman, tjänstgör vid för sva rss taben som 
expert i nedru stn ings frågor. H a n ä r sedan 1965 medlem av den svenska d ele
ga tion en v id nedru stnin gsförh a ndlin ga rna i Geneve, och ha r hä ri genom befunnit 
sig i cen t rum för nedrustnin gsf rågornas behandling under en fö ljd av år. Boken 
ha r härigenom fått ett sa kli gt och intressant innehå ll. Mot bakgrund av den his
to r iska ut vecklingen och för ha ndlingssituat ionen på ned rust nin gsområ de t fram ti ll 
maj 1970 disku terar förfarraren den ränkb::: ra utveck lingen under den närmaste 
J 5-å rsperioden och ana lysera r vad den kan komm a arr in nebä ra för den sä
kerh etspoliti ska miljön i v ;i rld en. 

15 å r är - som författa ren starkt beto nar - en kort tid i nedrustnin gs
s::t mm a nhang. N ågon näm n vä rd egentl ig nedrustn in g torde kn appast komma rill 
stå nd under de närm aste 15 åren. 

Utv ecklin gen p å Eedrusrnin gsområder to rde inre hell er påve rka den n uva rande 
up pfa ttn ingen om Skandin .l vi ens strategiska betydelse. 

Syftet med föreliggande bok - som uta rbetats på uppdrag av kri gsmaktens 
mi ljöut red nin g - ä r att lä mna sak ligt underlag för den deba tt som komm er a t t 
fö regå 1972 å rs försva rsbeslm. D et sy ftet har O verste Boman nå tt. 

H ake. 

HELICOPTERS & AUTOGYROS OF THE WORLD: 
Paul La mbermonr Cassel, London 1970. 446 sid. 4. 20. 

Sed an den första upp lagan av Lambermonts " H cli copters and a uragy ros of the 
Wo rl d" publicerades å r 1957 h ::t r boken kom mi t att bet raktas so m ett nödvändigt 
uppslagsverk för den fl yg intresse rad c. 
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_ _... 

Boken ä r i den n yss utgivna - and ra och utöka de upplaga n - ett full ständ igt 
uppslagsverk över vä rld ens hcli ko pterbcs r:'lnd i början a v 1970-ta lcr. Den är 
rikt illustrerad . 

Paul Lambermonr ä r en erfaren fö rfatta re inom de t aktue lla om råd et. Han 
ha r und er må nga å r var it helikopter och hovercra ftk orrespondent fö r ett fl erta l 
leda nde fac ktidsk rifter. 

I nl ed nin gsv is behandl a r författa ren hi sto riken , från Laun oys och Bienven us 
" fj äde rskape lse" av å r 1789 fra m t ill d en första luftfärden med Co rnu s maskin 
å r 1907. 

Va rje maski n behandlas i boken m~d en resum e öve r ut veck lin g, pro v fl ygnin ga r 
m. m. samt en omfa ttan de l ista med tekni sk ::t dat::t. 

Va rje nat ion har si n egen ::tv dclni ng, och varje ti ll ve rkare (i nd ust ri} sitt eget 
::t vsnitt. Detta rill sa mnn ns med ett a lfa betisk r inn ehållsregister gör der lätt att 
slå i ve rket. 

I ett sä rski lt kapi t el redogörs fö r kä nd a rekord och rekordhå ll a re inom heli
kopter fl ygnin gen. Boken borde åter finnas i va rje referensbibliotek . 

MANKIND 2000 

E ditors : Robert J un gk & J oha n Galtun g 
(Uni versitetsfo rlaget, Oslo 1969, s. 367 - inb. ca 85 :50) 

fl ake. 

Författarna ti ll denna bok om fra mtid sproblem en fö r männi ska n är vii rd a en 
presenta ti on . I och för sig säge r detta en del om bokEns k va li tet . 

Robert j ungk född es 1913 i Berlin. 1933 lämna de han T yskland , n;i r H itler 
ro~ ma kten . Han har fö rfattat fl er::t böcker. P3. svenska fin ns bl a Starkare än 
tusen solar. Atomforskamas öde (1957) och Strålar ur askan . f-listorien om en 
pånyttfödelse (1960}. Sed an ha r ha n syss lat med fra mtidsfo rsk nin g, futuro logi 
som dc: heter. H an skapade in stitutet för dy li k fo rsknin g i W ien oc h ti llhö r st y
rel sen för det som finn s i Västbe rli n. 

Johan Galtung ä r född i O slo 1930 . H an har akadem iska exam in a i matemat ik 
och sociologi. F lera uni ve rsitet i utl::t ndet har tagit hans tjän ster i a nsprå k för 
relat iv: lå nga perioder : Columbia- uni versitetet i USA, uni ve rsiteten i Santiago, 
C hil e, i Uganda samt i Essex, Engla nd. Sed an 1959 är ha n chef för utr ikes
poli tiska inst itutet i O slo. 1964 startade ha n journal of Peace Research , vars 
red aktör ha n ä r. H an ha r bl. a. skri vit boken Fredsfor skning (1967). 

D en här boken är delvis en rapport frå n ett möte i Oslo 1967 med f ra mrids
fo rska re och andra intresserade experter. Men boken är mer ä n så. Mötet å r 1967 
och deltaga rn a i der ha r utn yttjats som kä lla för nära 40 art ikl a r. 

A rtiklarn a grupper::ts i facken inte rntioncll framtid, m::t te riell och tek nisk ut-
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veck ling, mål och mänsklig innebörd, hannid sforskningens uppgift samt inle
dande och avslutand e uppsatse r. 

S. N. 

DOI'·mVAN OF OSS 

Av Corey Fo rd 

(Little Brown and Compa ny, Boston 1970, 366 p - inb. ca 66:-) 

Dett.l är en biografi över WiiJiam J ("Wild Bill") Donovan (1883-1959). 

T-loken är cm ~ llcrr id också historien om OSS (Office of Stratcgic Se rvices), den 

amerikansk a underrättelseorganisationen som Donovan skapade och ledde under 

2. vk. 

Donovans personliga dagböcker m m li gger till grund för boken. Där står att 

läsa sådant som hur det gick till när Donovan genom att bluffa Mu ssolini fick 

denne att v isa honom ital ienska armen i Etiopi en , Donovans tidiga iakttagelser 

om d en under 2. vk bzrömd a tyska 88 mm luftvärn skanonen m m. I dc avslu

tande kapitlen behandlar Ford bl a upplösnin gen av OSS, rekonstruktionen av den 

:ir 1947 som CIA (Central lntclligence Agency) samt det kalla kriget-

Förhrraren avled 1969, ett p:1r dagar efter fullbordandet av denna bok -

han s trettionde, i en allsidig produktion: p arod ier, humor, krigsböcker, frilufts 

böcker samt historia or~h biografi. 

S. N. 

AFRICAN ARMIES AND CIVIL ORDER 

Av J. M. Lee 
(Chatto & W in dus, London 1969, 198 s - inb ca 29 :-) 

Boken mgår som nr 13 i en serie, Studies in international security vi lken Th e 
Institu te for Strategic Studies i London ger m i samarbete med förlaget. D c 

tidigare tolv böckerna är: 

I. Nato in the 1960s, by Alastir Duchan 

II. The control af the <Hms rece, by P eter Calvocorcssi 

III. Men in uniform , by M . R. D. Foot 

IV. World order and new ;rates , by Peter Calvocoressi 

V. The spread of nuclear weapon s, by Leonard Dcaton and John Maddox 

VI. Arms a nd stabi lity in Eu rope, by AL!Stair Duchan and Philip Wind sar 

VII. Strategic mobility, by Nevi lle Bwwn 

VIII. The seCL11·iry of Southern Asia, by D. E. Kennedy 

IX. China a nd the peace of Asia, ed. Abstair Buchan 

X. Deafaring com munist insurgency, by Sir Rober t Thompson 

XI. The sea in modern straregy, by L W . Martin 

XII. The politics of pcace-kceping, by Alan James 
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A lastair Buchan, ;om författ::tt rrc böcker, var f. ö. institutets för,tc chef. 195 7 

-1969. Han efterträddes av Francois Doucheuc, född i Schweiz. 

J. M. Lee, är lära re i samväldesfrågo r vid University of London. 1962-

1963 var han ve rksam v id ett college i Uganda. Sommaren 1963 va r han geist

förelisare i Ghana. Dessutom har Lee gjort tre studieresor t ill afrikanska länder. 

I denn a bok gransk as vilka roller de militära st yrkorn a nu kan spcb i inrikes

politiken i der t ropi ska Afrikas nya stater. Dessa har ju ännu långt till den 

stad ga som fordras för at• regimer skall kunna hävda sit t oberoende mot dc 

militära sty rko rn a . De se nare spelar därför en sto r roll i det nya Afrika. Dc un ga 

srate rn :t är a lltså ytterst keinsliga för militära statskuppe r. Lees bok ge r en ut

märkt bi ld av läget, lätdäst och överskådlig. 
S . N. 

THE INDO-PAK CONFLICT OF 1965 

Av Major Sira Ram Johri 

(Hima la ya Publiu.tions, Lucknov 1967, 224 s- inb. ca 31 :JO) 

Der 22 dagar lån ga kriget mellan Indien och Pakistan i september 1965 har 

behandlats i ett fåtal böcker och artiklar. Detta är den första boken som en 

officer skrivit om det. Sira Ram Johri pensionerades nämligen 1958, då han var 

major, inianterist i Garhwal Rifles. 
Tohri har länge varit djupt intresserad a v Indiens grcinser och g ränsprob lem. 

Under å tskilliga besök i berörda områden ha r h~n vidgat sina kunskaper genom 

att intervjua ortsbefolkningen samt tjänstemän vid olika myndigheter. 

5-15 a ugu sti 1965 r åkade han va ra i Srinagar, målet för infiltratörer från 

Pakistan. Dät· studerade han noga den omgivande terrängen, något som han gi

vetv is kom att ha glädje av när han skrev denna bok. Johri fortsatte att resa 

inom krigsskå deplatsen även efter dc 22 dagarnas krig. Den sista resan gjorde han 

i april 1966. 
Enligt Johri kan man inte säga att kriget slutade förrän 25. m,ns 1966. Det 

var då som dc båda p:u-terna drog tillbaka sina styrkor till "frcdsgruppcringen" 

och avsluta de utväxlingen av krigsfångar. 
Förutom en skildrin g av striderna, i vissa fall förtydligad genom skisser, inn e

håller boken också en redogörelse för Indiens militära resurser. Johri kommer t ill 

slutsatsen att Indien måste stå p å egna ben och inte kan lita på någon sto rmakt. 
S. N. 
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