
N:r 2 1968
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KUNGL 
Ö~I.OGSMAN NASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr B/1967 

Högtidssammanträdet den 15 november 1967 (det 196:e) 
(Utdrag ur protokoll) 

1. Infördes tillstädeskomna nyinvalda ledamöter, nämligen kor
responderande ledamoten Gustafson samt arbetande ledamöterna 
Berlin och Löfqvist. Ordföranden hälsade dem välkomna i Sällskapet. 

2. Till ordförande för kommande arbetsår valdes hedersleda
moten Arvas. 

3. Telegram till H M Konungen avsändes. Svarstelegram mot
togs. 

4. Utdelades av Sällskapet tidigare beslutade belöningar till le
damoten Sundberg, framlidne ledamoten H ammar (postumt) samt 
ledamoten Kierkegaard. 

Belöningen till framlidne ledamoten Hammar mottogs av dennes 
son, teol kand Anders Hammar. 

Tillkännagavs a v Sällskapet tidigare beslutad belöning till kom
mendörkapten Per I nsulander. 

5. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter, vilka under 
det tilländalupna arbetsåret lämnat Sällskapets krets och vilkas 
minne Kungl Orlogsmannasällskapet enligt gammal hävd önskar 
g i va en hedersbetygelse. 

Föredrog ledam oten Nerpin och sekreteraren utdrag ur minnes
teckningar över 

korresponderande ledamoten B Steckzen 
hedersledamoten 
arbetande ledamoten 
hedersledamoten 
hedersledamoten 
hedersledamoten 
arbetande ledamoten 
hedersledamoten 
hedersledamoten 
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A Ornbcrg 
B Ramel 
G Carlsson 
G Engberg 
G B von Schwerin 
M Hammar 
R Liljeblad och 
E Lindeberg. 



6. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksa:1~~~t 
under det förflutna arbetsåret . ' ·'-.: 

· o b .. .,.r~· (. · 
7. föredrog ledamoten Strömbäck. ,.ut~rag. ur .sm ars eratte se t 

vetenskapsgrenen sjökrigskonst och s JOkngshtstona. 

8. Talade hedersledamoten Lindemalr;z; över ämnet "Varför CM 
har avvikande mening i OB-svaret 1967 . 

9. Nedlade Sällskapets ordfö:an~e sin befatt~,ing med anförande 
betitlat "Det nya värnpl iktsutbt ldmngssystemet . 

Stockholm den 30 december 1967, 

HANS HALLERDT 
Sckrcrcrarc 
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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 9/1967 

Ordinarie sammanträde den 4 december 1967 
(U t drag u r protokoll) 

1. Meddebde ordföranden att sedan nästföregående samman
träde ledamöterna Holmberg, Herlin och Zethelius avgått med 
döden. 

Ordföranden lyste fr id över deras minne. 

2. Fas~ställdes följande arbetsordning för år 1968: 

Högtidssammanträde i Karlskrona fredagen den 15 november. 
Ordinarie sammanträden 
i Stockholm onsdagen den 17 januari, tisdagen den 12 mars, tors

dagen den 18 april, onsdagen den 2 oktober, ti sdagen den 5 novem
ber samt onsdagen den 11 december, 

i Karlskrona måndagen den 19 febr uari. 
Extra sa,mmanträde i Stockholm onsdagen den 7 februari. 

3. Föredrog ledamoten Stephenson-Möller utdrag ur sin årsbe
rättelse inom vetenskapsgrenen artilleri - och handvapen betitlat 
"Underhåll av fl ottans artiller im aterieL U tredning av resurser och 
metodik under senaste decennium." 

4. Föred rog ledamoten H är lin sitt in trädesanförande betitla t 
"Svensk krigsfartygsexport - en nödvändighet". 

Stockholm den 30 december 1967. 

HANS HALLERDT 
Sc k rctcrare 
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s HELLMAN Nya mål för försvarel? 

--------------------------------, l Under rubriken "Försvarsplanering på hög nivå" an- \ 

mäldes i TiS januarinummer "Svensk säkerhetspolitik 

och försva rets långsiktsplanering" av kansliråden 

Grape och Y sander. Främst det sätt på v ilke t pro

blemen rörande omfattningen och inrik tningen av 

vå rt framtida för sv ar har behandlats i bok en har 

föranlett öv eringen jör SV EN HELL M A N , FOA, t i !l 
några kritisk a reflexioner . Överingenjör Hellman är 

även biträdande sekreterare i 1965 års förs v arsut

redning. 

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

Frågorna om vårt försvars framtida inriktning och om~attnin g 
har nu under tre år behandlats av 1965 års försvarsutrednmg. Ett 
mera omfattande material har stått till förfogande än v id något 
tidigare utredningstillfälle. Från OB har erhållits utredningar be
träffande militära försvarets utformning i olika anslagsramar och 
de därav föranledda förändringarna i försvarseffekt. Bedömningar 
av den Llt rikesp:::Jlitiska utvecklingen och av möjliga inriktningar 
av vår säkerhetspolitik har utförts av olika expertgrupper. Trots 
detta uppbåd har någon parlamentarisk enighet .om för~vare~s fram 
tida inriktning inte kunnat uppnås. Det kan fmnas VItt skilda. or
saker härtill. Utan att närmare forska i dessa tror jag det fm ns 
skäl till eftertanke hos oss som arbetar inom försvaret. Ar vi på 

rätt väg? 
Boken "Säkerhetspolitik och försvarsplanering", som nyligen pub-

licerats av kansliråden vid försvarsdepartementet Lennart Grape 
och Bengt-Christer Ysander, är därför en välkommen vitamininjek
ti·on för den upplysta försvarsdebatten. Boken är särskilt värdefull 
eftersom den är den mest fullständiga översikt över sammanhanget 
mellan svensk säkerhetspolitik och försvarsplanering som hittills 
publicerats. J:. andra sidan är det en svaghet att författarna inte 
kritiskt granskat nuvarande organisation och gällande förfaranden 
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för at t därav dra slutsatser av positivt och negativt slag. Bl a av 
detta skäl finns i många fr ågor utrymme för avvikande åsikter. 

Jag skall här koncentrera mig på de centrala problemen vilken 
omfattning och inriktning vårt försvar i framtiden bör ha. Ett skäl 
härtill är att författarna an ser att dc studier som idag bedrivs inom 
krigsmakten inte tillräckligt beaktar den internationella politiska 
utvecklin gen. Detta förhållande påstås medföra "uppenbar risk för 
att försvarsplaneringen grundas på angreppsfall, som inte kan mo
tiv era~ av rimliga politiska utvecklingar eller som ter sig oförenliga 
med de lönsamhetsbedömningar en angripare kan göra före ett an
grepp". Ett ytterligare skäl att behandla dessa problem är att kans
lirådet Ingemar Ståhl, också han anställd i försvarsdepartementets 
planerin gs- och budgetsekretariat, i en artikel förra året i tidskriften 
Li'bertas beklagad.e att de militära myndigheterna •inte med någon 
större konkretion eller inlevelse kunnat redovisa några sådana fram
tida krigsfall v ilka vi redan idag måste förbereda oss för. För att 
ge eftertryck åt sitt uttalande fortsatte han: "Stora sovjetiska inva
sionsföretag av Normandietyp över Ostersjön eller ett sovjetiskt 
för sök att erövra Västeuropa med början i Bodenområdet är poli
tiskt omöjliga scenarios, ovärdiga ä ven för förberedande kurser på 
Militärhögskolan". Efter en sådan karikatyr av några krigsfall som 
Ståhl av allt att döma ansåg har ett avgörande inflytande på försva
rets utformning hade man väntat sig några konstruktiva förslag. 
Men därvidlag lämnade han läsaren utan nämnvärd vägledning. Så 
mycket stö rre var därför förv i ntningarna att Grape och Y sander 
i sin bok skulle ge synpunkter på försvarets inriktning. Bakgrunden 
bärtill är att alla de nämnda herrarna genom sin anställnino- i pla
nerings- och budgetsekretariatet, enligt vad jag förstår, just haft till 
uppgift att förbereda anvisn ingar till OB beträffande krigsmaktens 
långsiktiga inriktning och de studier som skall ligga till grund för 
denna. 

Till en början är det väsentligt att man klargör för sia vi lken 
tidpunkt diskussionen gäller. De anslagsmedel som statsn~akterna 
nu har att ta ställning till erfordras nästan helt för att betala redan 
tidigare gjorda åtaganden . Försvarets materielplaner är hårt inteck
nade och lämnar föga utrymme för nya betalningsåtaganden under 
de närmaste åren. En långsiktsplanering, som ·skall ligga till grund 
för försvarets inriktning, måste fokusera intresset mot en tidpunkt 
då planeringen är mindre bunden, d v s då de flesta kostnaderna 

85 



är rörliga. Dessutom måste beaktas att utveckling och anskaffning 

av kvaliEeerad materiel tar mycket lång tid. Författarna drar härav 

den rimliga slutsatsen att en långsiktig planering torde behöva 

sträcka sig ca 10-15 år framåt i tiden. De studier och ana lyse r, 

som skall utgöra underlag för planerna, måste arbeta med samma 

tidsperspektiv. 

Som utgångspunkt för studier och planering erfordras någon upp

fattning om vilka försvarspolitiska ambitioner som bör eftersträvas. 

Författarna hävdar att ingen nation kan uppnå en i någon mening 

full ständig säkerhet. Helt i linje med de riktlinjer som hittills gällt, 

säger därför författarna att svensk planering inte bör utgå från att 

Sverige nödvändigtvis skall vinna ett krig mot en stormakt, utan 

från att ett angrepp skall bli så kostsamt som möjligt för angriparen. 

Kostnaderna skall helst framstå som så stora, att han avstår från 

angrepp. Denna tanke finns inskriven i gällande målsättning för 

krigsmakten . Om vårt land trots allt blir indraget i en väpnad kon

flikt måste vi enligt författarnas mening genom våra försvarsan

strängningar söka styra händelseutvecklingen så, att tid och möj

lighet skapas för förhandlingar. 

Detta betraktelsesätt kr ä v er att vi söker sätta oss in i en poten

tiell angripares framtida beslutssituation. Denna måste, påpekar 

författarna, relateras till ett större politiskt sammanhang. Utgående 

härifrån bör det vara möjligt att bestämma de politiska målen för 

ett angrepp och värdet av att nå dessa mål. I en mera omfattande 

studiefas skall man sedan klarlägga vilka uppoffringar som kan 

komma att krävas av angriparen för att han skall nå målen. I upp

offringar innefattas då alla de nackdelar angreppet kan medföra 

på kort och lång sikt. Förutom att militära styrkor blir bundna i 

vårt land och att de åsamkas förluster, ger angreppet också upphov 

till risk att andra nationer ingriper. För att minska riskerna härfö r 

kan angriparen behöva ålägga sig restriktioner för angreppet , t ex 

att det måste genomföras på viss tid, att kärnvapen inte får an 

vändas eller att vissa angreppsriktningar inte är tillåtna. Dessa 

grundläggande ideer i boken har Lennart Grape under en följd av 

år medverkat till att utforma. De har sedan så långt som varit prak

tiskt möjligt tillämpats i den studieverksamhet som legat till grund 

för långsiktsplaneringen inom det militära försvaret . Denna studie

verksamhet ha~ inte varit inriktad på att undersöka vilken total 
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försvarseffekt som bör eftersträvas utan har i första hand syftat att 

finna bästa möjliga avvägning inom givna ramar. 

För att systemarisera de ski lda typer av analyser och miljöbeskriv

ningar s·om erfordras i studier och planeringsverksamhet inför för

fattarna 'begreppen konfliktfall, agressionsfall och angreppsfalL De 

kan betraktas som på olika sätt specialiserade beskrivningar av en 

händelseutveckling, som leder till krig mot Sverige. Konfliktfallet 

är huvudsakligen inriktat på den politiska utvecklingen medan an

greppsfallet huvudsakligen behandlar en angripares militära dispo

sitioner. Vart och ett av begreppen ges en kortfattad definition. 

Redan tidigare finns emellertid inom krigsmakten begreppet aggres

sionsfall definierat. Författarna ger nu av okänd anledning detta 

begrepp en ny innebörd, vi lket kan skapa viss förvirring. Det finns 

säkert behov av översyn över den nya nomenklatur som föreslås i 

boken. 

Innan jag går in på diskussion hur de olika fallen skall utarbetas 

finns det skäl att någo t beröra 'hur de skall utnyttjas. ' 

En första tillämpning kan vara vid statsmakternas beslut om för

svarets totala omfattning och avvägningen mellan olika totalför

svarsgrenar. Genom konfli kt- och aggressionsfall kan ges exempel 

på när och under vi lka omständigheter angrepp eller 'hot därom kan 

riktas mot vårt land och vilka resurser en angripare kan finna det 

lönsamt att sä tta in. Om en mängd sådana fall kan utarbetas erhål

ler statsmakterna en överblick över de hot som vi kan tänka oss 

bli utsatta för vare sig vi har förmåga att stå emot dem eller ej. 

Denna överblick kan bl a tjäna som vägledning vid statsmakternas 

s~ällningstaganden till försvarets resursbehov och till de politiska 

n sker man skall ta. Vad författarna i realiteten föreslår är att man 

genom omfattande och systematiska bedömningar av den politiska 

framti?~utvecklingen skall söka skapa säkrare vägledning för en typ 

av polltlska beslut som förekommit i alla tider. En sådan verksamhet 

förefaller angelägen och kan ses som en utvidgnino- och direkt for t

sättning på de arbeten som försvarsutredningen lå~it utföra. 

En andra tillämpning kan vara att få fram redskap för statsmak

ternas styrning av det militära försvarets utveckling. En sådan 

styrning kan erhållas genom att ett representativt fåtal angreppsfall 

~nbefalls bli ~tnyttjade i studierna som underlag för avvägningen 

znom det mzlztära försvaret vid given anslagsram. Detta skall då 

utformas så att det når god effekt i alla de givna angreppsfallen. 
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Hittills har OB självständigt valt och närmare utformat vad som 

här kallas angreppsfalL Urvalet har mot bakgrund av svårigheterna 

att förutse den politiska utvecklingen främst gjorts för att säker

ställa god flexibilitet i möjligheterna att operativt u~nyttja de~ mi
litära försvaret. För att inte alltför mycket komplicera stud1erna 

har hänsyn till den politiska omvärlden oftast tagits genom att införa 

restriktioner i angriparens uppträdande och genom att i efterhand 
kontrollera rimligheten i angriparens resursinsatser. Vissa svårig
heter har i studierna funnits att bedöma angriparens inbördes vär

dering av olika förbandstyper. 
Författarna föresl å r att man skall lösa detta problem genom att 

uto-å fr ån anariparens globala dispositioner och förutsätta att han 
b b d . 

fördelar sina resurser så att han får bästa möjliga använ nmg av 
dem. Om en sådan ambition skall realiseras kräver den stora arbets
insatser. Dessutom bör man ta i betraktande att studietidpunkten 

Jio-o-er 10 a 15 år framåt i tiden. Potentiella angripare kan under 

tid~n hinn a att väsentligt förändra sina stridskrafter både ifråga om 

materiellt innehåll och avvägningen mellan olika typer av förband. 
Dessutom kan den politiska situationen i världen hinna förändras. 

Vad författarna i boken föreslår är alltså att man gör ett i detalj 

o-enomarbetat exempel på en global situation bland en stor mängd 

~1öjliga . Andra antaganden om angriparens stridskrafter eller den 

politiska situationen kan dock leda till att hans relativa värderingar 
av de olika typerna av förband blir helt annorlunda. Man får käns

lan att dessa problem i studierna skulle kunna klaras på enklare 
sätt. Konsekvensen måste väl bli den att vare sig en angripare råkar 

värdera den ena eller andra typen av förband särskilt högt och där
med är restriktiv med dess utnyttjande måste vårt militära försvar 

kunna ge en någorlunda god effekt. Detta är ett exempel på den 

alternativplanering som författarna i annat sammanhang talar om. 
Författarna gör tankeexperimentet att man har tillgång till en 

"bank" av färdiga konfliktfall, aggressionsfall och angreppsfall 

men nämner inget hur de skall utarbetas. Därför vill jag framföra 

några egna reflektion er kring detta problem. Man skulle som inled

ning av arbetet kunna studera latenta konflikter, den militärtekniska 

och strategiska utvecklin gen, statsledningars agerande i krissituatio

ner och tänkbara politiska förändringar. Dessa förändringar bör sär
skilt beskrivas och bedömningar bör göras av det tidsintervall då de 

rimligtvis kan ·tänkas inträffa. Utgående ifrån ett sådant underlag 
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kan det vara möjligt att sätta samman händelseutvecklingar, scena
rios, som leder fram till för oss hotande situati-o ner. Metodmässigt 

kan antagligen erfaren heter sam las från liknande arbeten i andra 

länder. För övningar av olika slag finns en män gd scenarios utar
betade. I allmänhet är de dock tvångsstyrda för att passa till visst 

övningsändamål och dc är därför inte utan vidare användbara i här 

aktuellt sammanhang. 
Jag vill påpeka några principiella svårigheter vid utarbetandet 

a v scenarios. Det är svårt att uppbåda tillräcklig fantasi att förutse 

framtida händelser. Verkligheten brukar bjuda på mera överrask
ningar än vad mänsklig fantasi kan förutse. Vidare är det svårt att 

ta hänsyn till den skenbara irrationalitet i skeendet, som beror på 

bristande information hos beslutsfattarna, personligt temperament 

och hänsyn till påtryckningsgrupper. slutligen har man en benä

genhet att gallra bort nästan alla händelseutvecklingar därför att de 

lyck ligtvis har låg sannolikhet. Eftersom den möjliga mängden hän
delseutvecklingar är mycket stor och konsekvenserna av ett krig 

är förödande borde dock en viss återhå ll samhet vid gallringen vara 
berättigad, 

Författarna kommer helt naturligt in på problemet hur man skall 

välja ut de angreppsfall som skall utnyttjas i studier beträffande av

vägningar inom det militära försvaret. De föreslår en mängd olika 

prövningsförfaranden varigenom vissa fall skulle gallras bort. Grun
derna härför skulle vara att fallen bygger på en orealistisk politisk, 

teknisk eller ekonomisk utveckling eller att de inte utgör rimliga 

resultat av en objektiv och rationell planering av angriparen. Slut

ligen sorterar man bort sådana fall som antingen inte ger nya syn

punkter på resursfördelningen inom det militära försvaret eller där 

detta inte är det primära medlet för vår säkerhetspolitik. Författar
na ger sedan en rad exempel på fall som skulle kunna gallras bort. 

De gör det därvid mycket enkelt för sig genom att välja sådana som 

uppenbarligen enligt deras åsikt inte 'bör finnas kva r. 
I samband med sin exemplifiering av hur man gallrar bort olika 

fall skriver författarna att det hade varit en nyttia fantasitränino-
b b 

f_ör läsaren att söka konstruera åtminstone en trolig politisk utveck-

lmg som gör ~tt visst konfliktfall intressant för svensk långsiktig 
försvarsplanermg. Själv tycker jag det hade varit intressant om för

fattarna visat exempel på vad de med sin egen fantas i kommit till. 
Sedermera ha r Kungl Maj :t genom beslut den 3 november 1967 
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uppdragit åt OB att i samråd med FOA bedriva miljöstudier me? 

syfte att utarbeta olika angreppsfalL ~ot bakgru~d .av allt s~m skn~ 
vits i boken tycker man inte att de . narrnare ~nv1~.mngar~~ t1ll upp 
draget är särskilt revolutionerande 1 det avsnitt dar det sags att bl a 

följande huvudtyper av angreppsfall skall behandlas: . 

a) Angrepp mot norra Sverige i samband med en större operation 

på Nordkalotten. 

b) Angrepp mot södra Sve:i?e i ~~m band med en operation som 

avser att vinna kontroll över OstersJoutloppen. 

c) Angrepp mot Mellansverige i s~fte att vinna kontroll över 

landets administrativa centra i förenmg med angrepp mot norra 

eller södra Sverige enligt punkt a-b. 
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Några tankar kring programplane
R NERPIN ring, underhållsrapportering och 

system /M 

Programplanering vmner allt v idare insteg inom 

statsförvaltningen. Inom Sydkustens örlogsbas tilläm

pas programplanering sedan något år tillbaka vid 

KÖS och man överväger att införa systemet vid 

örlogsbasen i dess helhet. l n/ör detta perspektiv läm

nar i följande artikel ledamoten , kommendörkapten 

ROLF NERPIN, stabschef i ÖrlBS, synpunkter på 

hur systemet i stort först måste anpassas till ve rk

samheten vid en örlogsbas. l anslutning härtill fram

förs ett förslag avseende framtida insa~ling, bearbet

ning och presentation av underhållsinformationer så 

att resultatet tillgodoser en operativ chefs önskemål. 

Programplanering 

Inom statsförvaltningen inklusive försvaret har man hörjat ut

veckla och tillämpa programplanering. Detta är ett relativt nytt 

begrepp, som ännu inte getts någon allmänt accepterad definition. 

Synonymt med programplanering används stundom beteckningen 

programbudgetering. Programplanering syftar till att öka effektivi

teten i verksamheten genom att i tillämpliga delar utnyttja de me

toder för kostnadsredovisning och budgetering, som blivit vanliga 

i företagen. Programplanering innebär vanligen 
att en myndighets verksamhet indelas i program svarande mot 

dess uppgifter 
att resurser tilldelas svarande mot programmen 
att kostnader för verksamheten redovisas programvis samt 
att programuppfyllelsen på något sätt prestati:onsmäts. 

Sedan programmens mål fastställts och resurserna tilldelats, dele

geras ansvaret och beslutanderätten för programmens genomförande 

till resursmottagare på olika nivåer. För att fullt kunna utvinna för

delarna med programplanering fordras tillgång till datamaskiner. 

Kostnadsredovisning i program ger översiktligare underlag för 
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beslut och värderingar avseende försvarets olika verksamheter än 

den traditionella förvaltningsgrensvisa redovisningen. 

För att genomföra programplaneringen erfordras ett härför sär

skilt anpassat budgeterings- och redovisningssystem, som tillåter att 

tjänster och materiel m m prissätts och debiteras aktuella program. 

Vid konstruktion av budgeteringssystem för t ex en örlogsbas är det 

väsentligt att konstruktören - Försvarets kostnadsutredning (FKU) 

- utgår från örlogsbasens uppgifter (verksamhet) och däremot sva

rancie programindelning. Programindelningen i sin tur måste göras 

i samverkan med centralt ansvariga myndigheter i detta fall främst 

försvarsstaben, marinstaben och marinförvaltningen och gärna i 

samråd med berörd örlogsbas. 

Drlogsbaschefens huvuduppgifter är sammanfattningsvis: 

att planlägga och leda viss operativ verksamhet 

att planlägga och leda sjöstridskrafternas basering och underhåll 

att planlägga och leda mobilisering 

att vara förvaltningsmyndighet 

att planlägga och leda viss utbildning 

att övervaka tilldelade farvatten 

Drlogsbaschefens uppgifter omsätts i basen till verksamhetsplaner. 

Dessa kommer att påverkas av hur programindelningen är gjord. 

Omvänt måste verksamhetsplanerna ligga till grund för program

indelningen. En optimal anpassning av verksamhetsplaner och pro

gramindelning till varandra kommer att underlätta så väl verksam

heten i basen som redovisning av kostnader och mätning av pres

tationer. 
I en stencil från försvarsdepartementet (1967 :2) finns förslag till 

programindelning av aktiviteterna inom försvaret. För marinen ha r 

avsetts ett huvudprogram indelat i delprogram och dessa i sin tur 

i s k programelement enligt följande: 

KUST- OCH SJDFDRSVAR (huvudprogram) 

Kustförsvarets ledning, gemensamt understöd och underhåll 

Bevakningsområdesstab med kustbevakningsförband 

Helikopterförband 

Luftvärnskompani 
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Dr logsbasstab 
Basbat m m 
Personaldepå 

Kustart!ller!fö~svarsstab med förvaltningar 

Kustarnllenbngadstab 

Kustartilleriförs varsunderhållskomp 

T ransportkom p 

Fä! tarhetsförband 

sjukvårdsförband 

K~Istanilleribrigadunderhållskomp 

Mm utläggningsdivision 

Depåförband 

Attack 

Ubåtseskaderstab 

Ubåtsflottilj 
Jagardivision 

Torpedbåtsdivision 

Motortorpedbåt s di vision 

Minering 

Minflottilj 
Minor 

Ubåtsjakt 

Fregattdivision 

Minröjning 

Mim· ö jningsa vdelningsstab 

Minröjningsflottilj 

Rörligt kustförsvar 

Kustrobotbar 

Kustartillerib8 t 

Rörligt spärrförband typ I 

Rörligt spärrförband typ II 

Kustjägarkomp 
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Fast kustförsvar 

Spärrhat 
Spärrkomp 
Batteri 
Minspärrtropp 

Om man återgår till örlogsbaschefens huvuduppgifter och därmed 
till verksamheten inom en örlogsbas känner man sig främmande in
för detta program. Mobilisering och beredskap saknas t ex som egna 
program liksom en redovisning på verksamheter överhuvudtaget. 
Den föreslagna indelningen bör därför icke okritiskt godtas som en 
genomarbetad slutprodukt. 

Som alternativ framläggs i det följande en ideskiss, som uppgjorts 
med örlogsbaschefens uppgifter som grund. För att den skall kunna 
passas in i ett vidare sammanhang har medtagits även vissa princi
piella programelement, för vilka andra myndigheter är ansvariga . 

Målinriktade l Mabberedskap l Insatsberedskap l Krigseffekt*) 
delprogram 

Programelement Mabförråd Jourtjänst Ubåtssystem 

Beredskapsförläggn Beredskapsfartyg Torpedbåtssystem 

Inryckningsorg m m Ovriga förband Eskortsystem 

Underrättelsetjänst Minsysrem 

mm Minröjningssys tem 

(redovisas för 
mm 

olika typer a v (redo v isas för 
beredskaper) olika grader a v 

mab) 

Prestations- - Mobplanlägg- -Beredskapsplan- - Krigsplanlägg-
mätning n ingens läggningens ningens full-

fullständighet fullständighet ständighet och 
och kvalitet och kvalirer kvalitet 

- Tidsfaktorn - Tidsfaktorn - KFO tillämp-

- Inspektioner - Inspektioner 
ningsskede 

-Verkliga 
händelser 

*) Lednings-, bas--och underhållsresurser o d förutsätts uppdelade på och integre
rade med resp vapensystem. 
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Verksamhetsin-
l Personal l Materiel l Administration riktade 

delp rogram 

Programelement Rekrytering Vapen- och Orlogsbasstab 

Grundutbildn skeppst.mtrl Teknisk förv 

Intendenturmtrl Intendenrurförv 
Befälsurbil dn Byggnadsavd 

Utbildn ombord Anläggningar Sjukvårdsförv 

Sjukvårdsmtrl Ekonomikontor 
Repet i tionsu rbildn mm 

Personalkostnader Forskn o 
utveckl mm mm 

Prestations- Kostnads järn förelser 
mätning U rbildningsresul t at 

Inspektioner 

Kommentarer: 

De målinriktade delpmgrammen leder till slutprestationer. 
De målinriktade delprogrammen har utvalts och sammansatts så 
att de ansluter till en örlogsbas uppgifter av huvudsakligen ope
rativ karaktär och därmed även så att de bidrar till att bilda 
krigsmaktens fredsbevarande effekt. För resurstilldelande och 
resursförvaltande myndigheter är variationer i den krigs a v hål
lande effekten som följd av olika avvägningar och beslut av 
grundläggande intresse. 
De verksamhetsinriktade delprogrammen leder ej till slutpres-
tationer. 
De verksamhetsinriktade delprogrammen har utvalts och sam
mansatts så att de ansluter till örlogsbasens uppgifter av huvud
sakligen förhandsproducerande karaktär. De verksamhetsinrik
tade delprogrammens element utgör klotsar som i olika kombi
nationer lägger grunden till de målinriktade delprogrammen. 
Såväl stab som förvaltningar m m inom örlogsbasen är mer eller 
mindre inblandade i alla delprogrammen. Detta är en ansvars
mässig nackdel som dock bör kunna kompenseras med budget
teknik. 
Sammanhållningen måste ligga i staben. 
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Stabens arbetsuppgifter kommer att utökas vad beträffar verk
samhetsplanering, budgetering och kostnadsanalyser. Ett centralt 
planeringsorgan erfordras i staben. Inledningsvis måste detta 
organ dessutom anpassa systemet till basens förhållanden och 

sätta det i drift. 
Staben, i vilken förvaltningsgrenscheferna ingår, föredrar för ör-

logsbaschefen. 
Orlogsbaschefen beslutar, d v s fastställer verksarn:hetsplaner och 
omfördelar vid behov tilldelade resurser så att största effek t 

uppnås. 
Från den föreslagna programindelningen kan - åtminstone i 
viss grad - örlogsbasens organisation och verksamhet utläsas. 
Det är önskvärt att detta förhållande utvecklas ytterligare. 
Slutligen föreslås att "Utredningar" på något sätt tas in bland 
de verksamhetsinriktade delprogrammen. De statliga utredningar
na är numera så omfattande att de ej sällan inverkar menligt på 
möjligheterna att fullgöra de ordinarie uppgifterna. Utrednings
uppdrag bör därför prissättas och vägas parallellt med övriga 

uppdrag. 

Underhållsrapportering och system/ M 

Programmens kostnad och effekt är båda, som antytts ovan, be
roende a v bl a de underhållsresurser man anser sig böra satsa på 
inom respektive program. Rapportering a v underhållsläget - till
godohavande, förbrukning och kostnader - aktualiseras härigenom 
både i freds- och krigsorganisationen. 

Underhållstjänsten är en a v de viktigaste stödfunktionerna ti ll 
den operativa verksamheten. Få operativa beslut kan fattas utan 
att hänsyn tas till underhållsläget. Trots detta har systemet för in
samling, bearbetning och presentation av underhållsinformationer 
för den operative chefen genomgått ingen eller föga utveckling se
dan VK II. Förutsättningarna för och kraven på att en sådan ut
veckling kommer till stånd börjar nu dyka upp från flera håll. 

En av anledningarna till att redovisningen av underhållsläget har 
blivit så styvmoderligt behandlad kan vara det enorma sortiment 
av artiklar och varor det är fråga om. Enbart marinens telemateriel 
omfattar ca 35 000 detaljer, Hur skall brister och tillgångar inom ett 
så vittomfatta-nde område redovisas för en operativ chef? 
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-
I en liten broschyr, som marinförvaltningen nyligen utgivit och 

som heter "System/M kort handledning", får man på näst sista sidan 
veta att "System/M ger besked om det mesta" . Genom detta system, 
som är ett materielredovisningssystem, kan man få, heter det, er
forderliga upplysningar om beställning, inköp, leverans, tillgång, 
återfyllnad, omfördelning, uttag för reparation, kassation, utrust
nings- och ersättningsbehov etc. Eftersom uppgifterna är lagrade på 
magnetband bör man med hjälp av datamaskin kunna erhålla dem 
sorterade, redovisade och även kostnadsberäknade praktiskt taget 
hur man vill, alltså bl a i enlighet med de program som tidigare 
nämnts eller på olika förband eller förrådsenheter. 

För att njutbart presentera underhållsläget för den operative che
fen fordras emellertid y tterligare bearbetning och gallring av det 
o_r:n!attan~~ underlaget. Denna gallring kan tänkas verkställd på 
folJand~ satt. Metoden är törhända utopisk i dag men vem vet vart 
utveckhngen kan leda? 

All i ett vapensystem ingående materiel är ej lika. väsentlig för 
vapensystemets hu vudfunktion. Ytterlighetsexempel: sängpersedlar 
kontra _ammunition. En grov skala bör kunna utvecklas belysande 
de enskilda komponenternas betydelse för huvudfunktionen. Härvid 
förutsätts systemet indelat i flera nivåer t ex fartyg - tjänstegren -
huvudmaskin - cylinder - reservdel. Leverantörerna av materiel 
- kanoner, radar, radiakskydd, länssystem o s v - bör kunna leve
rera rnateriden med beståndsdelarna uppstuckna i någon -sådan vär
deskala. I högre nivåer gör marinstaben/marinförvaltnincren motsva-o 

rande betygssättning. Leverantörerna bör även kunna redovisa 
MTBF, d v s mean time between faults. MTBF är en av de fak
torer, som styr behovet av reservdelar. 

Om man har råd, tid och pengar, kan man numera gå än vidare 
och genom operationsanalytiska spel utröna sannolikheterna för att 
fienden orsakar skador på olika delar av ett fartyg och dess kom
ponenter i olika former av drabbningar. All materiel är ju inte lika 
sårbar beroende på bl a dess konstruktion och lokalisering i farty
get. Dessa sannolikheter blir en annan faktor som styr behovet av re
servdelar ocl: verkstadsresurser m m. Vid 'beräkningarna kan man 
utgå från v1ssa karaktäristiska standardföretag. (Beräkningar av 
detta slag underlättas a v att flottan går in för ett fåtal standard
typer av fartyg. Som "spin off" får man upplysningar om hur far-
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tygeas motståndskraft är fördelad och därmed även om hur den kan 

förbättras .) . . .. 
slutligen matas en datamaskin med mformatwner av ovan ~~.amnt 

slag, varefter den tillfrågas exempelvis : "Hur må~:ga oattackfore:ag 
återstår att göra med mina torpedbåtar?" (und erforstatt: med han-

syn ti ll underhållsläget) . . 
Datamaskinen bör svara med ett antal, en verknmg:?ra~. och .ett 

sannolikhetstal kombinerade på lämpligt sätt. Detta foresta.ller Jag 
mig vara ett svar som den opera:iv~. chefen vill ha. S: aret J~nefat
tar i sig underhållsläget och det ar !att att presentera 1 en s ~ndsled-

. t l Ova··11 tat laoo-a tal o-er lednino- till var de svaga lankarna ntngscen ra . c c c" c . b . b . . . . . 

i underhållskedjan bör sökas. Datamformatwner kan .ove.rforaso me.~-
lan aktuella underhållsförband och chefer per befmtl!gt tradnar 

om erforderlig datautrustning blir disponibel. . o 
Summan av det hittills sagda är att programplanenng, underhalls-

rapportering och system/M bör utvecklas vidare oc~. dess~1tom 
br in gas att samverka inom ramen för ett totalprogram for mannen. 
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Försvarsfilosofin och dess om
sTIG STRaMBÄCK säffning i praktiken i vår närmaste 

omvärld 

Årsberättelse i sjölerigskonst och sjökrigshistoria J 967 (2. avsnittet Y:) 

4. NATO-STATERNA vid OSTERSJON och VASTERHAVET 

Redogörelsen nedan om "Inverkan av Förenta state rnas strategiska 
doktriner", "NATO:s problem i Europa" samt "NATO vis-a-vis 
Skandina viska halvön-Ostersjöområdet" utgör grund för analysen 
av försvarsfilosofin i Västtyskland, Danmark och Norge. 

4.1. Inverkan av Förenta statemas strategiska doktriner. 

Den av USA, under Truman och Eisenhower, förda avskräck
ningsstrategins svagheter torde ha varit uppenbara redan innan kri
get i Indokina slutade 1954. USA torde i grunden ha velat komma 
Frankrike till hjälp vid denna konflikt, men kunde inte enär lämp
liga konventionella stridskrafter saknades. Detsamma gällde k riget 
i Ungern 1956. 

Redan under Trumanregimen riktades i USA främst av den kände 
generalen Maxvell Taylor och den lika kände Harvardprofessorn 
H enry Kissinger, stark kritik mot den förda doktrinen om "massiv 
vedergällning". Åtgärder, för att öka de konventionella stridskraf
te rna och därmed skapa valmöjligheter vid sidan av kärnvapnen, 
påbörjades också och vid Eisenhowers andra presidentperiod talades 
mer och mer om möjligheten av begränsad krigföring med s k: tak
tiska kärnladdningar, ett begrepp som dock inte definierats, 

Efter Kennedys makttillträde utvecklades under 1961-1963 den 
s k Mc Namara-doktrinen, som avser att säkerställa en trovärdig 
avsleräckning av ett brett spektrum a v möjliga provokationer och 
angreppshandlingar samt strävan efter flexibilitet i de säkerhets
politiska responsmöjligheterna. Bemödandena att vidga den ameri-

"') I januari numret av TiS (sid 9-37) bchandbdes inledningsvis behovet av 
försvarsfilosofi och strategi historiskt och i vår tid. Därefter analyserades för
svarstänkandet samt hur detta omsatts i praktiken i WP-staterna i vårt närom
råde. Pärfattaren fortsätter här denna granskning med NATO-sta terna. 
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kanska regeringens möjligheter till val mellan alternativa motåtg~r
der vid akuta kriser medförde i sin tur krav på en betydande ökmng 
och differentiering av Förenta staternas och hela västalliansens mi

Ii tära resurser. 
För den nya strategin med valmöjligheter er f ord ras tillräcklig t 

antal modernt utrustade konventionella styrkor, som snabbt kan 
sättas in vid olika former av begränsade konflikter och bjuda mot
stånd mot kommunistisk offensiv även utan användande av kärn 

laddningar. Samtidigt som USA vill undvika krig med kärnladd
ningar har man dock förklarat sig beredd att sätta in kärnladdade 

vapen inför ett överväldigande anfall, även om motståndaren där
vid endast skulle använda konventionella stridskrafter. För att öka 
trovärdigheten i dylika försäkringar har man antytt att det även i 
sådana lägen är aktuellt med en leontrollerad användning. Inom 
NATO råder dock delade meningar i fråga om mindre kärn ladd 

ningars utnyttjande i den flexibla strategin. 
Enligt Förenta staternas uppfattning bör målet vara att möta ett 

angrepp med konventionella vapen. Därigenom kan en "paus" ska
pas som ger motståndaren tillfälle till besinning och reträtt innan 

kärnvapenkriget är ett faktum. Förutsättningarna för att tillämpa 
denna strategi med valmöjligheter har i USA a v sevärt förbättrat s 
under senare år. I försvaret av Västeuropa är det framför allt Väst
tyskland som bidragit till denna förbättring. Huruvida erfarenhe

terna från Vietnam kan komma att påverka doktrinen till y tte r
ligare satsningar för konventionell, begränsad krigföring är svårt 

att förutse, helt uteslutet är det dock inte. 
Beträffande trovärdigheten i att Förenta staterna kommer at t 

sätta in kärnladdningar för Europas försvar så har detta starkt ifrå

gasatts av många europeiska strateger och främst a v de franska med 

gener8.1 de Gaulle i spetsen. 

4.2. N ATO:s problem i Europa. 

Stormakternas strategiska doktriner har i stor utsträckning på
verkat de olika europeiska staternas förs varsfilosofi och strategi. 

I Nordeuropa har Norge och Danmark skapat egna nationella lin jer 
innebärande bl a att kärnladdningar inte får stationeras på deras 

territorier i fredstid. De amerikanska ideerna om en höjning av 
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atomtröskeln i Europa har inte kunnat accepteras av någon av de 
tre stora västeuropeiska staterna. Alla tre önskar förlita sig på kärn
vapenhotet som en primär trygghetsfaktor. Onskemålet att Förenta 
staterna får ansvara för kärnvapenstyrkan och att de europeiska 
statema skall svara för huvuddelen av det konventionella försvaret, 

som dessutom skulle utökas, har inte accepterats. 
I kraft av sin ökade politiska och militära betydelse har Väst

tyskland, under första hälften av 1960-talet, framfört krav på 
medbestämmanderätt över NATO:s kärnvapen, vi lket lett till svåra 
politiska problem. USA:s försök att med den s k multilaterala kärn

vapenstyrkan, MLF, fr ~imst bestående av övervattensfartyg utrus
tade med polarisrobotar, gå Tyskland till mötes och därmed även 
ge dem ett alternativ till samgående med Frankrike syns inte kunna 

leda ti ll några praktiska resultat. A ven på brittiskt håll vill man 
hålla ner Västtysklands inflytande i en multinationell kirnvapen
styrka. Britterna föreslog därför ett alternativ med en s k atlantisk 
kärnvapenstyrka, ANF, bestående av brittiska V-bombplan och 
polarisutrustade ubåtar, fyra amerikanska polarisutrustade ubåtar 

samt eventuel lt en gemensam styrka från inte kärnvapenstater och 
en fransk styrka enligt Frankrikes eget 'bestämmande. De västtyska 
anspråken på kärnvapenkontroll har emellertid minskat under se
naste året och samtidigt har Västtyskland kommit långt på det 
civila atomkraftpragrammeL Det har antytts att om man inte får 

framgång inom NATO tvingas Västtyskland att skaffa kärnvapen 
på annat sätt - hur nu detta skall tolkas. Det kan tilläggas att på 
nedrustningskonferenserna i Geneve har Västtysklands eventuella 
kärnvapenupprustning berörts av både Sovjets och USA:s delegater. 

Oavsett att den amerikanska försvarsfilosofin inte kunnat över
brygga motsättningarna inom NATO, kan konstateras att alliansen 
går mot en försvagning även av andra skäl. 

Att Vietnamkriget börjat kasta sin skugga på Europa har fram
kommit genom det amerikanska förslaget om ömsesidig uttunning 
av styrkorna i Centraleuropa. USA har behov att öka stridskrafterna 
i Vietnam men även ekonomin spelar in. Att Sovjet skulle gå med 
på en åtgärd som indirekt ökar USA:s insats i Vietnam verkar emel
lertid föga troligt. Snarare torde Sovjet uppfatta det amerikanska 
förslaget som ett svaghetstecken. 

Försvagningen markeras även genom Storbritanniens a visering 

att skära ned den brittiska Rhenarmen samt Belgiens strävan att 
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minska sina styrkor. Båda fallen påverkas av den tyska återupp
rustningen samt av ekonomiska faktorer. 

Största intresset tilldrar sig dock splittringen mellan Frankrike 
och de anglo-amerikanska NATO-staterna. När den först uppstod, 
var det delvis en prestigefråga från fransk sida men dessutom hade 
de Gaulle avvikande mening om NATO:s befälsförhållanden och om 
det framtida krigets natur. Efterhand har sedan Frankrike dragit 
ur sina stridskrafter ur NATO och tillhållit USA att lämna alh 
baser på franskt territorium. Den franska kärnvapenupprustningen 
var ett bakslag främst för USA men på grund av kärnvapenstyr
kans låga utbyggnadstakt anses den f n knappast ha större militär 
betydelse. Därför har den inte varit något problem hittills men 
torde bli det in på 1970-talet, då det kan förutsättas att Frankrikes 
kärnvapenpotential vuxit ut i sådan grad, att kärnvapenstyrkan 
kan verka både för avskräckning och vedergällning. Frankrike får då 
möjlighet att föra en ännu självständigare politik, vilket sannolikt 
kommer att få återverkningar både inom NATO och på säkerhets-

politiken i Europa. 
NATO-försvaret har också påverkats genom den omläggning i 

underhållsorganisationen, som framtvingats genom Frankrikes håll
ning. Under 1950-talet byggde USA upp en omfattande underhålls
organisation för den krigstida försörjningen av amerikanska för
band i Västeuropa. Planläggningen byggde på att transporterna 
främst skulle tas emot i de båda Atlanthamnarna La Rochelle och 
Bordeaux och underhållslinjer förbereddes genom Frankrike till 
Sydtyskland. På grund av Frankrikes skärpta attityd har USA under 
senaste året tvingats till en omläggning, så att de krigstida trans
porterna i stället skall tas in till Bremerhafen och Rotterdam, vilka 
knappast är lämpliga som importhamnar i krig p g a det korta av
ståndet till zongränsen. 

De problem som är förknippade med den tyska frågan och Väst-
tysklands ställning inom NATO kan också få avgörande betydelse 
för utvecklingen inom Västeuropa och vid Ostersjön. Berlin- och 
Tysklandsfrågan utgör fortfarande ett av de olösta problemen, dä r 
stormaktsblockens positioner är låsta. På båda sidor om zongränsen 
står stora ständigt insatsberedda styrkor. 

Den regeringssamverkan mellan Västtysklands CDU och SPD, 
som existerar sedan 1966, anses främst syfta till att stoppa upp den 
nynazistiska rörelse som under senaste åren haft tydliga fram-
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gångar vid lantdagsvalen bl a i Bayern. Omliggningen av CDU:s 
politik bedöms också vara ett försök att crenom socialdemokratisk 
förmedling pröva en mildare och som ma1~ tror effektivare metod 
för ett närmande mellan de båda tyska statsdelarna. Samtal mellan 
västtyska och östtyska ledare har redan ägt rum. Västtyskland har 
ä:en sökt närma sig övriga stater i östblocket. Diplomatiska för
hmdelser har upprättats med Rumänien och torde inom kort komma 
att upprättas även med Jugoslavien. 

På västmaktshåll är man särskilt oroad över vad som kan hända 
om t ex Osttysklands befolkning försöker att frieröra si o- från Sov~ 
jets hegem?ni. Uppkomsten av ett nytt enat Tyskland kan - även 
om sannolikheten härför minskar - inte helt uteslutas och i det 
sammanhanget den ökade nationella militära potential ett sådant 
Tyskland skulle få. Det är ett problem som bör observeras även av 
de nordiska staterna. 
.. Bå~e den fr~ns.~a split~ringen ocho Västtysklands ökade inflytande 
ar fragor som 1 hog grad mverkar pa NATO:s framtid. Det 20-åriga 
~ATO-avtalet utlöper 1969 och då finns möjlighet att göra änd
n.~gar. ~~ upplösnin~ av NATO förefaller knappast trolig, men 
daremot ar det ·sannohkt, att organisationen kommer att få en lösare 
s~~mamät~ning och försvagas. Det är härvid troligt att de större 
vasteurope1ska staterna, som en följd av den ekonomiska utveck
~-ing~~' kommer_ att kräva större politisk och militär självständighet 
an forut. De mmdre staterna t ex Danmark och Norcre torde redan 
ha ställt större krav på nationell ledning och bestämt~anderätt över 
sina egna stridskrafter. Både Danmark och Norge anses komma att 
kvarstå i NATO även efter april1969. I vilken form avtalen kom
~er _att f~r~yas kan int~ f?rutses men det är uppenbart att varje 
andnng far aterverkan pa forsvaret och balansen i Norden. 

NATO vis - a - vis skandinaviska halvön - Östersjöområdet 

För Västmakterna är det av väsentlig betydelse att den ryska 
Ishavsmarinen kan hindras från att operera på Atlanten och det gäl
ler framför allt att försvåra ubåtarnas förflyttnino- från basområdet 

'd b 
Vl Murmansk via Norska havet. Så länge Nordnorge behärskas, 
har Väst relativt goda möjligheter att kontrollera trafiken från Mur
mansk i området Nordkap - Spetsbergen samt ingripa med Polaris
ubåtar och hangarfartygsflyg mot det ryska basområdet. Möjlig-
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heterna blir betydligt sämre om Ost gör en basframflyttning till 

norska kusten. Förberedelser för att snabbt förstärka det nord

norska försvaret har därför vidtagits och övas årligen. 

Under de senaste tio åren har intresset för Ostersjön ökat påtag

li o- t och det framstår som en primär NATO-åtgärd att säkra försva

re~ av utloppen. skulle detta försvarssystem rullas upp är det ytterst 

svårt för Väst att hålla resten av Nordregionen och samtidigt upp

står ett allvarligt flankhot mot Centralregionen. Västs intresse i om

rådet är således av både politisk och militär art. Genom tillkomsten 

av COMBALTAP, har danska och västtyska stridskrafter inom 

området ställts under enhetlig ledning, varjämte omfattande sjö

stridskrafter för utloppens försvar anskaffats av både Västtyskland 

och Danmark. 
Försvaret av Schlewig-Holstein och Danmark bjuder också 

på stora problem med hänsyn till de korta di~tanserna från Sovjets 

uppladdningsområden och den för markoperattoner gynnsamma ter

räno-en. Skall försvar kunna upptas mot en över zongränsen fram

ryckande fiende, måste de fåtaliga terränghindren utnyttjas, vilket 

talar för att de dansk-tyska markstridskrafterna insätts i Schleswig

Holstein. Här finns dock väsentliga osäkerhetsmoment i fråga om 

de danska stridskrafterna. Allmänt gäller att inga danska förband 

i fredstid är underställda NATO, vilket däremot är fallet med de 

västtyska. I samband med krigsutbrott fordras därför först ett be

slut av Folketinget att danska stridskrafter skall underställas 

BAL TAP. Ytterligare en begränsning föreligger för närvarande ge

nom att danska förband inte utan Folketingets beslut får användas 

utanför landets gränser. Overförandet av danska förband från ]yl

land till Schleswig-Holstein kan därför bli fördröjd, vi lket inrtebär 

att de västtyska förbanden ensamma får uppta striden. 

De här anförda förhållandena visar att det dansk-tyska försvars

samarbetet blir allt effektivare men vissa väsentliga svagheter finns 

dock i systemet. 
På sovjetiskt håll har visats mycket stor irritation över det dansk

tyska försvarssamarbetet särskilt i samband med större övningar 

som utsträckts öster om utloppen. Hela organisationen 'har uppfat

tats som helt dominerad av Västtyskland, som även anses ligga bak

om vissa övningar riktade mot Warszawapaktens sjöstridskrafter i 

Ostersjön. Som p10tiv för dessa påståenden har man bl a nämnt upp

rustmngen av den västtyska flottan med robotbestyckade jagare, 
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fregatter och torpedbåtar samt ubåtar, betydande amfibiestridskraf

ter med landstigningsfartyg - i Västtyskland ben.imnda som träng

fartyg - samt nya flygförband. 

4.3. Västtyskland 

Utan västtysk medverkan hade det inte varit möj ligt att realisera 

den av NATO 1952 ställda målsättningen för Västeuropas försvar. 

Inträdet i NATO ägde rum i maj 1955 men först i början av 1965 

var huvuddelen av de stridskrafter, som Västtyskland åtagit sig att 

sä tta upp, operativt användbara. Försvarsministeriet i Bonn hade 

räknat med att man sk ulle organisera och utbilda bl a de planlagda 

12 armedivisionerna på 18 månader. Denna uppfattning var alltför 

optimistisk och visar att det i våra dagar inte ens i Tyskland går 

att på k::>rt varsel stampa fram en krigsmakt. 

F örsvars filosa /i 

På västtyskt officiellt håll framh ålls med jämna mellanrum att 

Förbundsvärnets, Bundeswehr, uppgifter helt ligger inom den av 

NATO ställda målsättningen för Västeuropas försvar, samt att alla 

stridskrafter är helt inordnade i alliansens 1edningsorganisation. 

Västtyskland har i motsats till Frankrike, om än under kraftigt 

motstånd, i stort accepterat Mc Namara's strategi med valmöjlig

heter och uppfattningen, att p g a avskräckningsvapnen konventio

nell, begränsad krigföring är sannolikast vid en framtida konflikt i 

Europa. Liksom på andra håll inom NATO 'har man svårigheter med 

att definiera begränsad krigföring med eventuell användning av 

mindre kärnl2..ddningar. A v den orsaken håller man fast vid kärn

vapnens betydelse för att åstadkomma avskräckning. Som redan 

framförts har kraven på medbestämmanderätt över NATO:s kärn

vapen framförts mindre ofta sedan planerna på MLF gick om intet. 

Huruvida detta beror på att man är ganska långt framme med det 

nation ella atomkraftsprogrammet och beredd att ta fram egna ladd
ningar är inte bekräftat. 

Västtysk land är helt överens med sina NATO-allierade att för

svaret mot Ost måste tas upp så nära - zongränsen till Osttyskland 

och gränsen till Sovjetunionen - som möjligt. Liksom övriga 

NATO-st<::. ter har man helt avvisa t äldre teorier om ett stelt linje

befästningsförsvar vid gränsen. Warszawapaktens styrkor med starkt 
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flygunderstöd och möjligheter till landsättning av trupp genom 

luften eller över ha vet skulle snart slå igenom sådana försvarslinjer. 

Ett försvar i vår tid måste också enligt västtysk uppfattning byggas 

på stridskrafter med stor rörlighet. Utvecklingen av landets krigs

makt 'bygger därför på rörlighet till lands, till sjöss och i luften, 

vilket framgår av det följande. 

Förbundsvärnet - krigsmakten - omfattar: 

f 

armen, 
territorialför svaret, 

flygvapnet, och 
marmen 

Armen. 

Armen beräknas i fredstid uppgå till c:a 500.000 man, vartill 

kommer omkring l miljon mobiliserbara reservister. A v de 26 arme

divisioner, som idag är direkt underställda NATO, kommer 12 mo

derna divisioner med långt driven mekanisering från Västtyskland . 

För ledning av dessa 12 divisioner sätter Västtyskland upp 3 kår

staber som ävenledes är inordnade i NATO-ledningen. 

Närmast lägre förband under divisionen är brigaden, som utgör 

det lägsta förband med utrustning i fråga om understöd och under

håll för lösning av självständiga uppgifter. 

Av ny materiel är det hl a stridsvagn Leopard - tillverkas även 

för Belgier'- och Holland - samt pansarvärnsvagnen Jagdpanzer, 

som väckt uppmärksamhet. För att öka rörligheten sker stor an

skaffning av transporthelikoptrar. 

Territorial försvaret. 

Territorialförsvaret började upprättas under 1966 och skall 1970 

omfatta c:a 225.000 man, varav 33.000 aktiva och 192.000 reser

vister. Det kommer att bestå av: 

sambands- och ledningsförband, 

pionjärförband, 

säkerhets- och grenadjärförband, samt 

trängförband. 

Territorialförbandens uppgifter är av stödjande art. Till dessa 

uppgifter hör bl a bevakning a v förråd- och mobiliseringsplatser 
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Bild 9. 

Västtysk stridsvagn avfyrar en pansarvärnsrobot typ franska SS 11. 

san'k.t verhksamhet för att förhindra verkan av angriparens subversiva 

ver sam et. 

Flygvapnet. 

Flygvapnets uppbyggnad har gått långsammare än övriga för

svarsgrena~s, bl a beroende på brist på jet-erfarna piloter kvalifi

cerad tckl1lsk personal och svårigheter att anskaffa flygpl;tser.< Det 
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Vä sttyskt luftvärnsrobotförband typ N l KE-A] AX. 
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utgörs i dag av 100.000 man med c:a 600 moderna stridsflygplan 
fördelade på 

4 jaktflottiljer F-1 04, 
9 attackflottiljer F-104 och G-91, 
8 spaningsdivisioner F-104 och G-91, 
6 transportdivisioner, 
6 luftvärnsrobotbataljoner NIKE, samt 
9 luftvärnsrobotbataljoner HA WK. 

Västtyska marinen har dessutom ett särskilt marinflyg (6.000 
man) med 

4 attackdivisioner F-104, 
2 marinspaningsdivisioner Atlantique, samt 
2 ubåtsjaktdivisioner helikoptrar 

En minskning av jaktflyget har kompenserats genom tillkomsten 
av luftvärnsrobotföt'band. F n sker en markant satsning inom luft
försvaret på luftvärnsrobotar. 

Liksom flera andra NATO-stater har Västtyskland anskaffat den 
amerikanska F-1 04 Starfighter till sitt flygvapen. Tyskarna valde 
detta plan på basis av önskemålet att det skulle kunna användas 
för såväl attackuppgifter som i luftförsvaret. De blev emellertid 
besvikna på den punkten när det visade sig att F-1 04 med den ut
rustning de gav planet egentligen bara lämpade sig för luftförsvars
uppgifter och mindre som attackflygplan. Någon efterföljare till 
F-104 torde f n inte vara aktuell, varför detta plan jämsides med 
Fiat G-91 tills vidare kommer att utgöra flygv apnets huvudbeväp
ning under de närmaste åren . Sedan 1962 har det inträffat 66 have
rier med F-104, vilket lett till en svårartad kris inom högsta för
svarsledningen i Bonn. 

Marinen 

Marinen omfattar enbart flottan enär kustartilleri saknas i den 
nya krigsmakten. Marinen anses i stort ha nått målsättningen från 
1955 och håller nu på att vidareutvecklas. De restriktioner som åla
des Västtyskland bl a i fr åga om största tillåtna ubåtar har efter 
hand reviderats från 350 ton upp till 1.000 ton. Ytterligare 18 ubå
tar av större typ kommer nu att byggas. Vid amerikanska varv 
byggs 3 robotjagare a 4.500 ton och y tterligare 3-5 avses byggas på 
tyska varv efter 1969. Det anges att fartygen avses användas i Os-
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Bild 11. 

Vä sttysk 2000-tons robotfregatt varav JO st projekterats. 

tersjön. I flottbyggnadsprogrammet ingår ~i.ven .10 .robot~~egatter a 
2.000 ton 10 robotbåtar samt ett 60-tal landsugnmgs/trangfartyg. 

' bo ' • 25 
Sedan tidigare existerar ett 50-tal torped atar a 200 ton samt c.a 

jagare och fregatter. .. . .. 
Det höjdes protester i pressen när man 1964

0 
beslot 01~ mkop av 

de 3 robotjagarna av typ Charles F Adams fran USA for leverans 
1968-69. Jagarna ifråga är i 4.500-tonsklassen o.ch salu~:da du?
belt så stora som de svenska landskapsjagarna. Pnset beralm~s ull 
220 milj DM per fartyg. Bortsett från .priset. fråga!. man ... slg om 
denna fartygstyp är lämplig för operatloner l SV o~sterSJOn .med 
dess _ i varje fall enligt svenska förhållanden - dahga basenngs-

möjligheter. . o 
Utvecklingen av den västtyska flottan pekar emel.lerud pa ~tt 

man avser göra sig basoberoende . Man bygger en sene av vanhga 
trängfartyg jämte det 60-tal landstign~ngs!tr.äng.fartyg, som o kan 
följ a sjöstridskrafterna v id deras operauoner 1 ohka ~a~somra.~en . 
På sovjetiskt håll har fr amfört s att de~sa . s k landsu~.mngs/trang
fartyg, vilka är konstruerade som landsugmn gsfarty? for a~t kunna 
gå in till stränder oberoende av hamnar, är byggda 1 offens1vt syf:e 
för överskeppningsföretag inom Ostersjöområdet. Som framk~:nm1t 
i kapitel 3 har kritik även riktats mot at: västtyska flo~~an forlag t 
övningar bl a .till centrala Ostersjön. SovJet .a~1ser att vasttyskarna 
därvid övar offensiv verksamhet riktad mot Ostblockets stater. 
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Bild 12. 

Västtyskt landstigningsfartyg typ KROKODIL om 750 ton. 

I och med att NATO:s målsättning för den västtyska upprust
ningen var nådd 1965 kunde försvarskostnaderna minskas med c:a 
en miljard DM för 1966. Samtidigt kunde man inom Förbundsvärnet 
påbörja en konsolidering och utveckling av nya vapen m m varom 
uppgifter hittills sparsamt förekommit i fackpressen. Den fortsa tta 
utvecklingen går mot ökad rörlighet hos stridskrafterna. Fas ta för
svarsanläggningar tillmäts inte någon viktigare roll i förs vare t vare 
sig vid landgränsen eller kusten . A ven inom underhållstjänsten efter
strävas rörlighet samt rationell organisation. De begränsade base
ringsmöjligheterna för sjöstridskrafterna har därvid medverkat till 
att man bygger upp en helt rör lig basorganisation för flott an, som 
därigenom får ökad offensivkraft. 

4.4 . Danmark 

säkerhetspolitiska problem 

N är Danmark 1949 anslöt sig till Atlantpakten, var det sa
kerhetspoltiska behov av modellen stora stygga vargen, som 
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låg bakom beslutet. Man tyckte sig uppleva en motsvarighet till ~ad 
· ··ff d · 1930-talets av Hitler paralyserade Europa, narn-som mtra a e l G • 1 11 d 

ligen att en stormakt - denna gång Sovjetumonen - os ~u e ra 
in det ena lilla landet efter det andra i sin maktsfär. Svangh.e t~rna 
att förmå ryssarna att lämna Bornholm 1945 .och den soVJ~.ttska 
~xpansionen västerut efter kriget låg i färskt mtnne. Hotet kandes 
överhängande i Europa. . . .. 

Mot denna bakgrund växte även tanken på ett skandma:.~s~~ for
svarsförbund fram. När denna avvisades var d~t bl a darfor att 
Danmark skulle ha drabbats av mycket stora utg1fter, medan USA 
var redo att skänka vapen till ett N_ATC?-at:.slutet Danmark. d 

På den punkten har en förändnng .mtratt - Danm~rk tor .e 
·a··lv fao betala sin vapen utrustnmg. Men det har ullkommit numera SJ· . . · · E ·· andra faktorer av vilka den ekonamtska mtegratwnen 1 uropa ar 

den ~iktigaste. En närmare dansk anknytning ti~l Cen::a l.~ur?pa och 
EEC torde vara ofrånkomlig och närmare förestaende an ovn ga nor-
diska staters ev anslutning. 

Mot Danmarks medlemskap i NATO bruk~r. h~vdas, att landet 
in te kan föra en aktiv, självständig utrikespalttik .l det mellanfo~~
lika samarbetet med mindre än att medlemskapet 1 NA !0 upphor. 
Problemet har emellertid flera sidor och k.ritikern.~ syns u~te ha upp
märksammat Danmarks aktiva agerande 1 FN nar .d~t gal~t probl~-

Rhodesl·a Sydafrika Vietnam och Mellersta Ostern. ) Det ar n1en , ' o · 11· ·· 
d 

.. f ·· l"kt att Danmark kommer att kvarsta 1 a 1ansen aven ar or sanna 1 , G ' . • 

efter 1969 i förhoppning att denna även i .. framn?e.~1 s~all vara ~.n 
stabiliserande faktor i Nordeuropa och variden 1 .ovngt. ~~t ~or 
emellertid ihågkommas att Danmark lil~som N.or~e mtar en sarst~ll
ning i alliansen bl a därigenom att de 1 fredst~d mte medger stat!~ -

. v fra··mmande trupper på sina territaner samt att de avsta r nenng a . r .. k från att ta emot kärnvapen . En utvecklmg m.ot ytter 1gare o at ~a-
tionellt inflytande på lägre krigsnivåer, d v s mnan NATO:s ledmng 
får inträda, bedöms även trolig. 
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F örsvars filas o /i 
Ostersjöutloppens strategiska betydelse samt det ständigt spända 

läget i Tysklandsfrågan och kring Berlin har en styrande inverkan 
på den danska försvarsdoktrinen. Vid en konflikt torde utveck
lingen kring Ostersjöutloppen kunna gå mycket snabbt varvid Dan
marks lämplighet för främst kust- och luftinvasion utgör en allvarlig 
nackdel. Mot bakgrund av det sovjetiska intresset för Östersjöutlop
pen och det spända läget kring Berlin har det framstått såsom nöd
vändigt för Danmark och Västtyskland att konsolidera försvaret 
under enhetlig ledning (COMBALTAP) inom detta område. 

När det gällt att bygga upp försvare t, har Danmark liksom Norge 
och Västtyskland satsat på rörliga stridskrafter, vilka bedöms få en 
alltmer framträdande roll. Ett av de bärande motiven anges ha varit 
att rörliga stridskrafter kan verka på stort djup och medger kol1Cen
trerad insats i förening med hög beredskap. 

Ur svensk synpunkt kan det förefalla egendomligt att fasta för
svarsanläggningar i markförsvaret och vid kusten inte tilldelats en 
viktigare roll. Danskt terri torium och farvattnen närmast utanför 
representerar så små ytor jämfört med svenska förhållanden, att det 
av denna an ledning kunde vara en fördel med linjeförsvar och be
fästningar. Att så inte sker anses emellertid inte enbart bero på 
det förhållandet att den danska berggrunden är lösare än den 
svenska. Betongkonstruktioner står numera inte långt efter berg
anläggningar ifråga om motståndskraft. Men trots detta satsar man 
helt på rörligheten - på stridskrafter med god rörlighet och eldkraft. 
Ifråga om kustbefästningar behåller man ett fåtal äldre fort men 
någon nybyggnad är inte upptagen i löpande försvarsplan. Det har 
tidigare konstaterats att förhållandet är detsamma i Västtysklad. 

På grund av de korta distanserna från Ost och den bevakning 
med örlogsfartyg som Warszawapakten ständigt bedriver i södra 
Östersjön och dess utlopp, Oresund och Bälten, hålls en hög bered
skap. Som en viktig synpunkt ses sjöstridskrafternas möjlighet att i 
ett skärpt läge vara disponibla under längre tid inom området bl a 
för den ständigt pågående övervakningen. Nybyggnaden av fregat
ter, ubåtsjagare, torpedbåtar, ubåtar och minfartyg är ett led i denna 
målsättning, som även innebär att huvuddelen av örlogsfartygen 
hålls rustade i fredstid. 

Hög beredskap är särskilt utmärkande för luft- och kustbevak-
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Bild 13. 

Danska 155 mm bandhaub typ M 109 i ställning. 

ninO' samt luftförsvaret, i vilket bl a ingår de~ moderna F-~04 -
Sta;fighter samt luftvärnsrobotf?rband ty~ .~1~e oc~ Ha~ · 

Den danska försvarsplanläggmngen syns l ovngt ga ut pa att man 
snabbt skall kunna ställa upp insatsberedda styrkor. 

Försvaret - krigsmakten 

Armen 
E li t 1960 års försvarsordning består den danska armen id~g av : n g · d o • 2 1/2 pansannfan-- beredskapsstyrkor orgamsera e pa 1 stor sett _ 

teribrigad en bataljonstridsgrupp (Bornholm) samt ett antal ~nde r 
stöds- och underhållsförband (varibland 2 Honest John-batalJ~ner) , 
_ den mobiliserbara styrkan omfattar c:a 8.0.000 man ~rgam~era
de på 6 brigader samt 15 lokalförsvarsbatalJoner med hka manga 
artilleriförband, samt 

hemvärn Qm 70.000 man. 
k ' · g titgo"1·s bl a av Centurion-strids-Den dans a annens utrustmn 
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Bild 14. 

Dansk 2200-tons fregatt typ PETER SKRAM varav 2 st byggs. 

vagnar samt moderna pansarbandvagnar och bandartilleripjäser. 
Under den närmaste framtiden väntar flera kostsamma projekt på 
sin lösning. Bland annat avser man anskaffa nya stridsvagnar var
vid blickarna riktats dels på den tyska Leopard-vagnen och dels på 
den svenska S-vagnen. 

Tjänstgöringstiden fö r värnpliktiga i allmänhet är 12 månader, 
för befälsuttagna 24 månader. De värnpliktiga gör viss del av sin 
första tjänstgöring inom Civilförsvaret. 

Personal vid stridsvagnsförbanden är med hänsyn till dessas tek
niska komplicitet värvade på tre år. Särskilt kvalificerade tekniker 
värvas på upp till sju år varvid utbetalas höga årspremier förutom 
yrkesutbildning. Man satsar sålunda kraftigt på personalen för att 
kunna rekrytera duktiga ynglingar och motverka förtidsavgångar. 

Marinen 

Den danska marinen omfattar: 
10 fregatter/korvetter i storlekar 2.200-1.200 ton, 
15 ubåtsjagare/patrullbåtar i storlekar mindre än 1.000 ton, 
18 motortorpedbåtar, 
6 ubåtar, 
8 minfartyg, varav 4 nybyggda om c:a 2.000 ton, 
20 minsvepare, samt 
ett varierande antal patrullbåtar och trängfartyg. 
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Bild 15. 

k k l F-104 G Starfighter. Finns även Danska ja ta~tac p anet 
Västtyskland 

och Norge. 
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Huvuddelen har tillkommit genom den plan för flottan s utbygg
nad som ingår i 1960 års försvarsplan och som just håller på att slut
föras. 

De nybyggda fregatterna och övriga ubåtsjaktfartyg torde ha som 
primäruppgift att svara för övervakning och ubåtsjakt i de Dan
mark omgivande farvattnen för att därigenom understödja för
svarsåtgärder t ex utläggning av mineringar i anslutning till Oster
sjöutloppen och utanför kusterna. Skyddet av sjöfarten torde vara 
en andra uppgift. 

Flygvapnet 
Det danska flygvapnet omfattar c:a 100 flygplan och 12.000 

man fördelade på: 
2 jaktdivisioner F 104 Starfighter, 
3 jakt/attackdivisioner F 100 Super Sabre, 
1 jaktdivision Hunter, 
l spaningsdivison RF-84 F, 
1 transportdivision C-47 och C-54, 
4 Nike-Ajax och Nike-Herenks luftvärnsrobotbatterier grup

perade runt Köpenhamn, samt 
4 Hawk-batterier. 

Bassystemet är modernt och för flygförbandens ledning är man 
i färd med att anskaffa det i Sverige konstruerade stridslednings
systemet Stril 60. 

Danskarna lär även vara intresserade av att eventuellt inköpa 
svenska stridsflygplan - Draken eller Viggen. 

Några haveriproblem med F 104 - Starfighter i likhet med de 
som drabbat västtyska flygvapnet, som även har detta flygplan, har 
inte förekommit i Danmark. 

::-

Genom anslutning till NATO har Danmark fått vapenhjälp från 
USA till belopp som ibland varit lika stora som landets egna sa ts
ningar på försvaret. Som redan framkom mit torde denna hjälp 
numera ha upphört. 1960 var den årliga försvarsbudgeten 1.054 
miljoner Dkr men har efter hand ökat och uppgår 1968 till 2.174 
miljoner Dkr. Alltfort kvarstår kostsamma materielanskaffnings
projekt vad gäller nyanskaffning av pansarfordon, luftvärnsrobot
system m m. Huruvida den begynnande upplösningen inom NATO 
genom Frankrikes agerande kan komma att inverka på försvars-
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ansträngningarna är svårt att förutse . Man avser dock att i fram

tiden med egna medel behålla nuvarande sammansättning av försva

ret, som dessutom kommer att förstärkas genom att brigaderna ges 

nya stridsfordon med ökad rörlighet och slagkraft samt genom 

anskaffning av robotvapen bl a på stridsfartyg. 

Det danska försvaret är uppbyggt som ett djupförsvar med strids

krafter med stor rörlighet och hög beredskap. Sett i relation till de 

låga ekonomiska ramar som disponerats, anses danskarna ha nått en 

mycket hög effekt. Men försvaret av Danmark och dess strategiska 

positioner - Ostersjöutloppen - erbjuder stora problem. Numerä

ren av stridskrafter liksom landets resurser i övrigt torde - trots de 

ansträngningar som gjorts - inte vara tillräcklig. Det gör att landet 

knappast kan försvaras under någon längre tidsrymd med anlitande 

endast av egna resurser. Tillkomsten av Ostersjökommandot har 

självfallet förbättrat Danmarks utsatta läge, men det västtyska bi

draget till försvaret i området får å andra sidan inte överskattas. 

I händelse av ett angrepp mot Danmark, oavsett om det slås ut i 

form av luftlandsättningar, kustinvasion, anfall landvägen genom 

Schleswig-Holstein eller en kombination av nämnda företag, torde ett 

effektivt försvar inte kunna föras på längre sikt annat än med kraft

fullt NATO-understöd. 

4.5. NORGE 
säkerhetspolitiska problem 

A v erfarenheterna från april 1940 drog det norska folket slutsat

sen, att man inte ännu en gång får vara så oförberedd på en för

svarsstrid att denna, även om man får hjälp utifrån, slutar med en 

relativt lätt seger för angriparen. Norge har därför bedömt det nöd

vändigt att i krig lita till betydande hjälp från allierade vid ett sov

jetiskt anfall. Hjälpen måste förberedas i fred. Den ekonomiska 

och politiskt förmånligaste lösningen har bedömts vara anslutningen 

till NATO. 
Tanken på ett skandinaviskt försvarsförbund avvisades i Norge 

1949 med ungefär samma officiella motiveringar som i Danmark. 

Liksom Danmark söker även Norge att inom NATO föra en i 

förhållande till övriga paktmedlemmar modifierad politik. Därför 

har man undvikit att göra sitt medlemskap utmanande gentemot 

Sovjetunionen. Som tidigare nämnts medges t ex inte stationering av 

kärnladdningar ·och basering av utländsk trupp i fredstid i Norge. 
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Norge är den av de europeiska NATO-medlemmar, som har ge

mensam gräns med Sovjet. Det gränsar även till Ostersjöutloppen 

genom Skagerack och Kattegatt som i sovjetisk framställning be

nämnts "Ostersjöns förstuga". Det är naturligt att det strategiska 

intresset är knutet till dessa områden och då särskilt till det nordliga. 

Som framkommit på sidan 103 tilldrar sig Nordkalotten stormak

ternas intresse därigenom att Sovjets ishavsflotta endast disponerar 

två hamnar isfria året om vid Norra Ishavet. Avstånden till aktuella 

operationsområden, vilka bl a torde vara Västs sjöfartsvägar i At

lanten, är stora. En framflyttning av positionerna längre söderut på 

Norges västkust vore en betydande fördel, som även gav bättre möj

ligheter att stödja det havsfiske i industriell skala som nu har Mur

mansk som utgångspunkt. En operation mot Nordnorge kan utföras 

direkt från Murmanskområdet men det är sannolikt att även Fin

land och nordligaste Sverige behöver passeras. Förbättrade kommu

nikationer och transportmedel kan i framtiden öka intresset för 

sådan genompassage. 

Stormakternas motstridiga intressen ifråga om Ostersjöutloppen 

har tidigare behandlats (sidorna 29 och 104 ). Ett framträngande mot 

områdena på norska sydvästkusten kan ske genom utloppen eller 

om kortaste och från NATO minst hotade vägen väljs över Ostersjön 

och genom Mellansverige. 

Vid operationer mot de attraktiva områdena på Norges kust kan 

svenskt territorium sålunda komma att beröras dels på Nordkalotten, 

dels i Mellansverige och dels i Sydvästsverige. 

F örsvars filosa f i 
Norges säkerhetspolitiska förhållanden avspeglades i målsätt

ningen för det norska försvaret, vars huvuduppgifter är 

att försvara landet genom starkast möjliga motstånd mot in

vaswn samt 

att på. bästa sätt lägga förhållanden tillrätta för allierad hjälp. 

Som fölJd av de säkerhetspolitiska bedömningarna ger den lö

pande försvarsplanen 1963-1968 prioritet åt försvaret av Nord

norge. Försvaret har under dc senaste åren förstärkts med främst 

rörliga stridskrafter med hög beredskap, som i en konfliktsituation 

kan koncentreras till området i norr, där vissa förband ä ven är stän

digt grupperade beredda för insats mot ev kuppföretag. Som fram

gått tidigare är insats av andra NATO-förband även förberett. 
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Bild 16. 

Norsk 2000-tons fregatt typ OSLO varav 5 st byggts. 

Genom dessa åtgärder vill man förhindra att Sovjetunionen genom 
ett överraskande anfall snabbt och kanske utan strid når vissa vik
tio-a mål och därmed ställer NATO inför fullbordat faktum. När 
et~ sådan operation redan avslutats kan nämligen en hjälpinsats 
knappast te sig särskilt lockande. 

F örsvaret - krigsmakten 

Den norska krigsmaktens personalstyrka i fred uppgår till c: a 
33.000 man. 

Anskaffningen av krigsmateriel har hittills i betydande omfatt
ning kunnat täckas inom ramen fö r Förenta staternas vapenhjälp
program, men denna hjälp minskar nu kraftigt. . I försvarsplanen 
för 1963-1968 uppgår hjälpen till endast c:a 1110 procent av de 
totala militära kostnaderna. En ökning av den nationella försvar s
budgeten med c:a 10 procent - från 1.900 milj Nkr för 1966 till 
2.200 milj Nkr för 1967- har genomförts. 

Åtgärder har vidtagits för att förbättra markstridskrafternas rör-
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lighet bl a genom anskaffning av VOLVO terrängbilar. Likaså an
skaffas svenska bandvagnar. Vid val av ny stridsvagnstyp har 
blickarna riktats dels på den tyska Leopardvagnen och dels på den 
svenska S-vagnen. Resultaten av jämförande prov torde nu avvaktas. 

I försvarsplanen 1963-1968 märks ifråga om sjöförsvaret en ny
byggnad av sjöstridskrafter med bl a 5 fregatter, 2 patrullfartyg, 20 
kanonbåtar, 20 torpedbåtar och 15 ubåtar till en kostnad av c:a 
900 milj Nkr. Under samma period sker en modernisering av ktJStar
tilleriet till en kostnad av c:a 40 milj . Nkr. 

Inom luftförsvaret märks särskilt leveransen a v ett 80-tal ameri
kanska jakt-attackplan typ F-5 "Freedom Fighter", som påbörjats 
under 1967. 

Hären - Armen 
Den norska armen är en värnpliktsarme. Första tJanstgonngen 

är 12 månader, som indelas i tre perioder, en grundläggande på tre 
månader, en lika lång period för lägre förbandsutbildning och reste
rande sex månader med tjänstgöring i stående avdelning, främst i 
Nordnorge. Utbildningen under de första sex månaderna sker vid 
de olika truppslagens övningscentra. I vissa fall sker övergången till 
stående avdelning redan efter tre månader. Efter avslutad första 
tjänstgöring går de värnpliktiga till sina "hemmaförband" där de 
krigsplaceras i fältförband. I dessa förband kvarstår den värnplik
tige i princip t o m 34 års ålder. Omplacering sker därefter till lokal
försvaret, där den värnpliktige står kvar till tjänstetidens slut vid 
44 års ålder. 

Repetitionsövningar fullgörs fyra gånger under den värnpliktiges 
21 :a till 34:e år, varje övning om 21 dagar. I lokalförsvaret full
görs två repetitionsövningar antingen på sju eller 12 dagars längd. 
Omkring 3000 värnpliktiga uttas varje år direkt till lokalförsvaret. 
De gör endast tre månaders första tjänstgöring, överförs därefter till 
hemvärnet, krigsplaceras i det lokala försvaret och gör en repetitions
övning per år om ungefär en veckas längd. 

De stående avdelningarna utgörs av garnisonerna i Kirkenes och 
Porsanger, brigaden i Nordnorge (T roms), HMK Garde (Oslo) samt 
vissa stridsvagnsavdelningar på viktiga flygplatser. 

Vid mobilisering tillkommer den mobiliserade armen ( mobilise
ringshären). Principerna är desamma som i Sverige med lokalt rekry
terad personal och decentraliserad förrådsuppläggning. Tiderna för 
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mobilisering kan räknas i timmar för många lokala styrkor. För fält

förband räknar man med att mobiliseringen för huvuddelen är klar 

efter något dygn. Den mobiliserade hären består av åtta kombinera

de regementen (motsvarande brigader) samt självständiga bataljoner 

och kompanier. De senare är både av fältförbands- och lokalför

svarstyp. 

Sjöförsvaret - Marinen 

I det norska sjöförsvaret är flottan och kustartilleriet helt integre

rade i gemensam organisation vad gäll er såväl förbandsproduktion 

som operativ ledning. I flottan utbildas varje år c:a 5000 värn

pliktiga. Första tjänstgöringen är 15 månader och repetitionsövningar 

förekommer ej. Flottans värnpl iktiga får efter 8 veckors grundut

bildning en specialistutbildning under åtta till nio veckor, varefter 

de går ombord. 
Kustartilleriets c:a l 000 värnpliktiga placeras efter tre månaders 

grundutbildning på olika fasta kustartillerianläggningar som stående 

a v delningar. De får en 12 månaders första tjänstgöring och därefter 

repetitionsövningar. De modernaste kustartillerianläggningarna finns 

i Nordnorge. 
Flottans fartyg är i princip ständigt bemannade med undantag fö r 

de som befinner sig på översyn eller reparation. När den löpande 

planen för sjöförsvaret är genomförd under 1968 kommer följande 

fartyg att ingå: 

Fartygstyp l Antal l D eplacement ton 

Fregatter l s l 800 

Patrullfartyg 2 700 

Ubåta r 
15 450 

Motorkanonbåtar 20 130 

Motortorpedbåtar 20 80 

Minsvepare 9 3-700 

Minutläggare 4 3-900 

Depåfartyg 2 700 och l 500 

skolfartyg l l 
l 700 

Sjöförsvarets_ huvudbas är Haakonsvern vid Bergen, där man bl a 

byggt anläggningar i berg för underhålls- och reparationsresurser. 
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Bild 17. 

N orsk motorkanonbåt typ STORM varav 20 st byggts. 

Luftförsvaret - Flygvapnet 

Det norska luftförsvaret består till skillnad 1not S · 

av l ft ·· L f f venge jämväl 

u varnet. u t örsvaret ansvarar för luftbevakningen. 

. Det norska flygvapnet disponerar c:a 110 st ridsfl ygplan av föl

Jande typer: 

Flygslag 

Jakt 

Spaning 

Transport 

Utbildning 

Helikoptra r 

Antal skvadrone r l 
flot t iljer F lygplanstyp 

3 

l 

2 

F-1 04 G "Sra r figh ter" 

F-86f .och F-86K "Sab rc" hå ll er p å 

at t ersat tas a v F-5 "Freedom 
fi ghter" 

R F-84F "Thun de rf!ash" 

SA 16 "Albatross"!) 

Fai r chi ld C 11 9 F och G 

Doug las C-47 
CCF Norscm an V 

dc Haviiian d DCH - 3 O rter 

Lockhead T-33A 
SAAB 91 ,13-Safir 

Bell 47 G och J 
Sikorsky H-19 D 
Be ll 204 D 2) 

') Opera ti vt underställt s jöförsvaret. 2) För hären. 
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Av flygbaser disponeras 12 militära flygplatser. 

A v luftvärn finns NIKE-bataljonen fördelad på fyra batterier 

och gru pperad i Oslo-området. Det övriga luftvärnet består av 40 

mm Bofors automatkanoner. 

Hemvärnet 

Hemvärnet. som har sin egen gcneralinspektör, kan i vissa av

seenden betraktas som en fjärde försvarsgren och är direkt under

ställd försvarschefen. 
Det består av värnpliktiga, som tilldelas hemvärnet och av fri

villiga som fyllt 17 år. H emvärnets styrka är omkring 75.000 man. 
!:· 

Det råder stor enighet i Norge om att NATO varit en fredsbe

varande och stabiliserande faktor samt givit landet den trygghet, 

som man anser sig inte kunnat få ensam eller i en annan allians. 

Från regeringshåll har nyligen framhållits, att det icke finns nå

gon anledning att söka efter alternativ till den förda säkerhetspoli

tiken, då NATO har skapat den sökta tryggheten. Den genomförda 

ökningen av försvarsbudgeten visar att det norska försvaret även i 

fortsättningen avses vara av väsentlig betydelse för att upprätthålla 

maktbalansen i Nordeuropa. 

Enligt uppgifter i pressen är en ny rullande försvarsplan framtagen 

och lämnad till Stortinget för behandling. Planen innebär i stort att 

markstridskrafterna får ökad eldkraft och rörlighet genom till

förande av bl a stridsvagnar och självgående artilleri. Rörligheten 

ökas även genom fortsatt anskaffning av pansrade infanteriband

vagnar samt helikoptrar, 

sjöstridskrafterna bibehåller sin nuvarande styrka och ges ökad 

eldkraft genom nya vapensystem på fartygen. Planen upptar löpan

de ersättningsbyggnad för fartygsbeståndet samt nämner i övrigt åt

gärder beträffande minor och sjötranspo rter, 

luftförsvaret bibehåller en jaktattackstyrka a v nuvarande stor

leksordning. Viss kapacitet läggs på övervakning samt jaktflyg, flyg

spaning och flygtransport. 

Så långt medlen räcker och beroende på värdet därav avser man 

modernisera de övr iga elementen i försvaret: kustartilleriet, luft

värnsartilleriet och hemvärnet. 

(Årsberätte lsen a vs! u tas marshäftet av TiS) 
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S NORDlANDER Organisationsförändringar 

inom Sjöfartsverket 

,-----------------------------------, 
Tio Cir efter sjöfartsverkets tillkomst 1956 tillsattes 

under ordförandeskap av byrCichefen G. Malmström 

;,n .. ny utrednmg, se-m nu lagt fram sitt betänkande 

S;ofartsverkets arbetsuppgifter och organisation" . 

Bl a mot bakgrund av at t marinen Cirligen har nära 

500 man knutna till sjöfartsverket torde det vara av 

mtresse att något beröra det framlagda förslaget till 

ny orgamsatton. 

Komm~ndör~apten STEN NORDLANDER, militär

asSt.stent t s;ofartsverket, orienterar här om innebörden 

av s; ofart sutredningens betänkande. 

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

Kort historik 

. År 1.:54 avgav ~en då varande sjöfartsorganisationsutredningen 

Sltt bet:1nkande, van man föreslog :ltt ett sjöfartsverk skulle inrät

tas . Genom att slå samman organisationsenheter från olika ämbets

V.~.rk sk.~dle en b~ttre samordning av den statliga handläggningen av 

SJof~rtsarend~n astadkommas. Utredningen föreslog två alternativ. 

Enhgt .. det mmdre skulle verket omfatta sjökarteverket och lotsver

ket, v_ag- och vattenbyggnadsverkets hamn- och farledsverksamhet 

sam.t Jsbryta~·.verksamh ete:1 som då handhades i kommerskollegium. 

Enligt ~.et storre alternativet, som så småningom kom att ligga till 

?rund ~or det nuvara1:.de .sjöfartsver·~.:ts organ~.sation skulle fartygs

ms~ektwn~~:' skepps~atnmgs- och SJOaklaga rvasendet, fartygsregist

renngen, SJofarts-soCJala samt VJSS:l andra rent juridiska frågor till

komma. 

. I propos i tio n en föreslog departementschefen det större alterna

tJVet samt att sjöfartsekonomiska frågor skulle tillkomma och hand

läggas i det nya verket genom inrättandet av en ekonomisk sektion . 

Det nya verket, sjöfartsverket, trädde i funktion den 1 januari 1956 

och har, frå~1setr vi~s: smä:re ändringar, haft samma organisation 

un~er .~en gan·~.na ~1oarspenode0n . En av de förändringar som vid

tagns ar .. ~tt SJObefalsskolorna ar 1964 overfördes till skolöversty

relsen. SJofartsverkets nuvarandr:: organis:1tion framgår av bild 1. 
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Utöver den i skissen beskrivna organisationen finns i likhet med för
hållandet hos flertalet centrala verk, en från försvarsstaben kom
menderad militärassistent direkt underställd generaldirektören. Sjö
fartsstyrel sen omfattar f n nio byråer (motsv). Arbetsuppgifterna 
från de olika verken överfördes härvid i princip till följande av 
sjöfartsstyrelsens byråer: 

Lotsverket 

Sjökarteverket 
Väg- och vattenbyggnadsverkets 
hamn - och farled sfråg:::>r 

Ko(•nmerskollegium, 
fartygsinspektionen och 
ske p ps mätningsväsen det 

Kommerskollegium, 
sjöåklagarväsendet, fartygs
registreringen, sjöfartssociala frågor 

Kommerskollegium 
Sjöfartsekonomiska frågor 

N a utiska byrån 

S jökartebyrån 
Byggnadsbyrån 

Fartygsbyrån 

J uridiska byrån 

Ekonomiska byrån 
Kanslibyrån 

Dessutom har under åren tillkommit ett försvarskontor från gamla 
marinassistentorganisationen och en militärassistent från nuvarande 
mil i tärassisten to r gan isa tionen. 

Sjöfartsverket, bestående av sjöfartsstyrelsen och dess regionala 
organ, (lots- och fartygsinspektionsdistrikten, radionavigeringssta
tionerna, statliga fi skehamnarna samt Södertälje- och Falsterbo ka
naler), bildades således av två tidigare självständiga ämbetsverk 
samt delar av andra verk. Det är viktigt att ha detta i minnet när 
man bedömer vilka möjlighete r det nuvarande verket har haft att 
genomföra en integrering a v vit t ski lda funktioner. 

Tio år efter sjöfartsverkets tillkomst 1956 tillsattes en ny utred
ning som nu ha~ lagt fram sitt betänkande "Sjöfartsverkets arbets
uppgifter och organisation" (Betänkande avgivet år 1967 av sjöfarts
utredningen). Ordförande har varit byråchefen Gösta Malmström. 
Eftersom marinen årligen har nära 500 befattningshavare knutna till 
sjöfartsverket, vilket är ca 17 °/o av verkets egen personal, är det av 
intresse att nän!1are beröra det förslag till ny organisation som här 
framläggs. 
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Behov av en ny organisation 

Vad är orsaken till att så kort tid efter ti llkomsten av ett nytt 
centralt ämbetsverk, man är beredd att ånyo göra ganska genom<>ri
pande förändringar i organisationen? skälen härtill är mån<>a. Här 
skall endast i korthet några av dem beröras. o 

l. Som framgått av den korta historiken fanns två olika alternativa 
förslag ti~ .l det nya sjöfartsverket. Det är givetvis svårt att på för
h~nd bed.oma h~1r en kommande organisation skall fungera, speciellt 
nar det fmns ol1ka alternativa lösningar. Klart är emellertid att man 
inom alla organisationsenheter måste vara beredd att efter en viss 
t id vidtaga erforderliga förändringar, med hänsyn till de erfaren
h~ter. man fått. Anti1~gen ka~ man successivt göra ändringar i orga
n:satwnen eller ocksa, som 1 detta fall, efter en något längre tid 
gcira en ny helt förutsättningslös utredning. Det är således i och för 
sig icke märkligt att behov av en ny organisation så småningom 
växer fram. 

2. Utveckl!.ngen inom trafikpolitiken medför andra krav på sjö
~artsve:.k~t a~ vad. som från början förutsågs. Ett exempel härpå 
ar de fora:1dnngar ~ lots- och fyringsväsendet som bl a framtvingas 
av de traf1kekonom1ska aspekter som nu skall läggas på alla trafik
grenar. 

3. y~~ecl~lingen ino!n andra samhällsfunktioner undergår samtidigt 
en forandnng som paverkar den egna organisationen. Som exempel 
härpå kan man nämna utvecklingen på arbetarskyddets område 
o.ch som medfört att t ex sjöarbetstidsfrågor nu föreslås överföras 
u ll arbetarskyddsstyrelsen. Ett annat exempel är arbetsförmedlingens 
uppbyggnad som kan komma att påverka sjömanshusorganisationen. 
4. I .vissa avseende visar sig organisationens uppbyggnad mindre 
lämphg för att nå ett effektivt samarbete mellan de olika enheterna 
varför en ändring blir nödvändig. I detta sammanhang anför ut~ 
redningen : "Då en samlad målsättning för verkets många arbetsen
heter och skiftande aktiviteter saknats, har den önskade integra
tionen inte kommit till stånd. Härtill har också bidragit den bris
tal_lde informationen mellan organisationsenheterna och gentemot 
sbl.:la personalgrupper." När det gäller tillsynen av fartygens sä
kerhet säger utredarna att sjöfartsverket bör eftersträva "en snabb 
och effektiv handläggning av ärendena." Beträffande farledsverk
samheten heter det att "någon systematisk, mera omfattande sådan 
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planering har hittills knappast förekommit i verket. Den samlade 

planeringen skall syfta till att nå en total avvägning mellan de 

olika delfunktioner som ingår i farledsverksamheten". Man har så

ledes konstaterat behovet av en organisationsförändring som bättre 

än hittills tillgodoser samordningens krav. 

F örsLag till ny organisation 

Utredningen föreslår att nuvarande nio byråer (motsv) skärs ned 

till fyra huvudavdelningar nämligen farledsavdelningen, sjökarte

avdelningen, sjöfartsinspektionen och ekonomisk/administrativa av

delningen. Inom de olika avdelningarna föreslås inrättas ett antal 

sektioner som framgår a v bild 2. Försvarskontoret, som förut varit 

direkt underställt generaldirektören föreslås ingå i farledsavdel

ningen. Förslaget innebär således en nedskärning av organisationen 

genom att vissa av sjöfartsstyrelsens nuvarande arbetsuppgifter i 

fortsättningen icke längre kommer att åvila styrelsen. Exempel på 

sådana arbetsuppgifter är förvaltningen av statliga fiske- och små

båtshamnar, fartygsregistreringen, sjöåklagarfunktionen, sjöarbets

tidsfrågor och geomagnetiska avdelningen. Genom dessa föränd

ringar i arbetsuppgifterna har man räknat med att personalen kan 

minskas med ett 50-tal personer, vilket i första hand berör nuva

rande byggnadsbyrån och juridiskt-sociala byrån. Den årliga minsk

ningen i personalkostnaderna bedöms bli ca 1,8 mKr. 

Utredningen föreslår vidare att sjöfartsverket - i första hand 

för dess farledsverksamhet - ombildas till ett affärsdrivande verk, 

som leds a v en lekmannastyrelse varigenom man uppnår större lik

ställighet med övriga trafikverk. Samtidigt föreslås att "sjöfarts

styrelsen" namnändras till "sjöfartsverkets centralförvaltning". Av 

de problem som berör marinen och som utredningen har tagit upp 

kan följande nämnas. 

Sjöfartsstyrelsen bör även i fortsättningen ha ansvaret för led

ningen av isbrytarverksamheten. Fartygens underhåll och vård 

bör liksom nu handhas av marinförvaltningen, som är väl 

lämpad att handhava denna vård. Militär bemanning av isbry

tarflottan föreslås fortfarande gälla. 

Vissa fördelar skulle erhållas om marinen övertog hela isbrytar

tjänsten - organisatoriskt och ansvarsmässigt. Det är emeller

tid enligt utredningen praktiskt lämpligt att ledningen kvar

ligger i sjöfartsstyrelsen. 
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Vissa problem, t ex kommande dockningsproblem i samband 

med Muskövarvet, bör lösas av sjöfartsstyrelsen och marinen 

gemensamt. 

I sbrytarledningen bör tillföras ytterligare en fartygschef som 

a v byta re. Vidare bör isbrytardirektören ej tillika vara 

C Sjö/MS. 

Isbrytardirektören skall k unna nå kommendörs grad. 

Sjömätningsflottan bör även i fortsä ttningen bemannas med 

militär personal. Sättet för underhåll och vård av sjömätnings

flottan bör närmare utredas. Vissa fördelar med att fartygens 

underhåll och vård överförs i marin regi diskuteras. 

Det p åpekas att med civi l bemanning av sjömätningsfartygen 

kommer svårigheter att uppstå under vinterhalvåret. Någon 

möjlighet att växla besättningarna mellan isbrytar- och sjö

mätningsfartygen bedöms icke föreligga. Några skäl för över

gång till civil bemanning finns icke . 

Man konstaterar att militära myndigheter under senare år har 

sökt tillgodose sjömätningens krav på kontinuitet i arbetet och 

teknisk kompetens hos personalen. 

Inrättandet a v två regementsofficersbeställningar med möjlighet 

a tt uppnå chefsskap för den hydrografiska sektionen inom 

byrån har haft en gynn sam effekt på rekryteringen till sjö

mätn ingstjänsten. 

Det bör ankomma p å sjöfartsstyrelsen a tt med marinen närmare 

undersöka hur underh åll och vård av sjömätningsfartygen 

skall ordnas. Underhåll på Muskövarvet förordas . 

Det bör ankomma p å sjöfartsstyrelsen att undersöka om tryck

ning av sjökort fortfarande skall ske i egen regi. Detaljdistri

bution av försvarssjökort föresl ås ske via marinstaben. 

Lotsdistriktens antal kan komma att reduceras. 

I den mån företagsekonomiskt ej motiverade arbetsuppgifter 

förekommer förutsätts att i enlighet med den nya trafikpoli

tiken sjöfartsstyrelsen erhåller ersättning härför på samma sätt 

som nu sker vid Statens Järnvägar. 

Vad är nu skälen till att just denna organisation föreslås? Vilka 

uppgifter skall det ](ammande sjöfartsverket lösa? Innan man be

svarar dessa frågor bör kanske påpekas att sjöfartsverket icke syss

lar med egentliga sjöfartsfrågor, om man med sjöfart avser allt som 

har med ·själva sjötransporten att göra, d v s mäkleri, spedition, be-
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fraktning, transportekonomi, investeringar m m. Sjöfartsverket har 

med andra ord ingen rederiverksarn'het utan bör vara en service

funktion för denna . Däremot skall sjöfartsverket fungera som stat

lig central myndighet när det gäller fartygs sjövärdighet m m samt 

säkerheten ombord. Sjöfartsverket skall vidare tillhandahålla ut

prickade och fyrbelysta farleder, lotsningsservice och isbrytarhjälp. 

Enligt utredningens fö rslag skall sjöfartsverkets arbetsuppgifter i 

första hand beröra farledsfrågor samt problemen kring fartygen s 

säkerhet m m. Eftersom det råder nära samband mellan de olika 

aktiviteterna som berör farledsverksamheten är skälet till denna 

organisation, att man vill sammanföra aktiviteterna till en huvuden

het, omfattande både lotsningstjänst, isbrytartjänst, sjötrafikledning, 

prickning och fyrbelysning a v farleder samt byggande och under

håll av till verksamheten hörande anläggningar. 

Förslaget innebär således att nuvarande nautiska byrån, fyr- och 

elektrobyrån, återstående delar av byggnadsbyrån samt drift- och 

underhållssektionen på fartygsbyrån sammanförs till en enda enhet. 

Sjömätningen med sjökortframställningen är intimt förknippad 

med farledsverksamheten men föreslås p g a klart avgränsande an

svarsområden bilda en separat avdelning, sjökarteavdelningen. Ak

tiviteter som avser tillsynen av fartyg bör likaså kunna sammanföras 

till en huvudenhet, fartygsinspektionen. Samma skäl talar också 

för att allmänna företagsadministrativa uppgifter sammanförs t ill 

en huvudenhet, den ekonomiskt/administrativa. 

Konsekvenser för marinen 

Om den av utredningen föreslagna organisationsförändringen ge

nomföres återstår flera delproblem. De två viktigaste torde bli, att 

fastställa hur organisationen personellt skall bemannas samt att 

utreda hur sjöfartsverkets regionala organisation skall utformas. 

Några större förändringar för den personal från marinen som f n 

är knuten till sjöfartsverket innebär inte utredningsförslaget. Offi

cersbemanningen på den föreslagna sjökarteavdelningen torde få 

samma omfattning ·som för närvaran de, medan isbrytarsektionen 

kommer att förstärkas med en officer. På materielsidan är det i 

första hand av vikt att man utreder hur sjömätningsfartygens under

håll och vårcl skall ordnas. Utredningen förordar härvidlag en yt

terligare samordning mellan sjöfartsverket och de marina myndig-
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heten:a. ~~n .. äve~1 isbrytarnas underhållsarbeten 111 111 samt deras 

f~amt1da o forlag~~1~~1g ~aste undersökas. Bland annat pekar utred

nmgen pa den forandnng som blir nödvändia p å o-r1111d 

k ···l b fl . b b av att ost-

:Jstens or ogs ;s. yttar t1ll nya anläggningar vid Muskö där dock-

nmgsarbeten pa Isbrytarfartygen icke kan utföras. 
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L/oyd's register (Lioyd's Register 
N RYDSTROM of Shipping) 

- historik och verksamhet 

( J en tidigare artikel (TiS novembernummer 1~67) har 
\ ledamoten, kommendörkapten N RYDSTROM, be

skrivit Lloyd's of London verksamhet mm. l korthet 
omnämndes däri Lloyd's reg1.ster och sktllnaden mel
lan Lloyd's och Lloyd's Register. l den~a artl~el 
kommer de tekniska förutsättnmgarna. for forsak
ringsmässig bedömning av olika skademker att_. be
handlas. Genom Lloyd's regtster fmns goda moJhg
heter att kvalitetsbedöma såväl äldre som nybyggda 
fartyg, motorer, utrustning m m . 

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

Inledning 
Utöver Lloyd's register finns ett flertal klassif_iceringssällsk~_p, 

"kla·ssningssällskap", för bedömning_ av fartygsk~ahtet ~~h _upprat
tande av regler för fartygskonstrukttoner m m. For fullstandtghetens 
skull namngivs här nedan de viktigaste: 

Namn Land 

American Bureau of Shipping USA 
Bureau Veritas Frankrike 
Gerrnanischer Lloyd Västtyskland 
Japan-Nippon Kaiji Kyokai Japan 
Lloyd's Register of Shipping Storbritannien 
Norske Veritas Norge 
Registro Italiano Navale (R.I.NA.) Italien 
Register of shipping of the USSR SSSR . .. 

I denna artikel har valts att behandla Uoyd's Regtster, som ar det 
största och mest inflytelserika. 

I över tvåhundra år har sällskapet Lloyd' s Register ägnat _sig. åt 
klassning av fartyg och under alla dessa år ha;, resul~aten va;1,~ nU
gängliga i en ~erie registerböcker. Ut~_rycket A l 1 _Lloyd s har 
blivit ett kvalitetsbegrepp över hela varlden. Trots umversellt bruk 
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av denna symbol, råder det en utbredd missuppfattning om säll
skapet, som är ursprung till uttrycket. Lloyd's Register är ett obe
roende, icke-kommersiellt sällskap, vars huvudsyfte är att utarbeta 
och fastställa konstruktions- och underh ålls·standard för fartyg samt 
att tillhandahålla teknisk service åt skeppsredare, så att reglerna 
kan följas. Over 1400 kvalificerade besiktningsmän (inspektörer) är 
anställda för denna verksamhet. 

De är stationerade över praktiskt taget hela världen. Till skillnad 
mot systerorganisationen, the Corporation of Lloyd's, görs inga för
säkringsaffärer. Båda sällskapen har fått sitt namn och ursprung 
från Edward Lloyd från London, i vars kaffehus båda sällskapen 
född es för tvåhundra år sedan. 

Uppkomst och expansion 

Fartygsklassificering i någon form kände man till i gamla värl
den och i det medeltida Europa, men modern klassning härstammar 
utan tvivel direkt från underwriters' kommitte från 1760. Som tidi
gare nämnts finns det klassificeringssällskap i flera länder, men ut
märkande för Lloyd's Register är dess frihet från statligt inflytande. 
Ingen statlig representant ingår i the General Committee. Vidare 
saknas aktieägare och klas·sningen är fullständigt frivillig. Allt detta 
sätter sin prägel på verksamheten. 

År 1760 bildade en grupp underwriters, som regelbundet träffa
des på kaffehuset, en kommitte i avsikt att ge ut ett detaljerat re
gister över fartyg, som var eller kunde tänkas bli försäkrade av 
denna grupp. Det första registret (Bild l) är daterat 1764-5-6 och 
innehöll detaljuppgifter om varje fartygs tillstånd. Vokalerna A, 
E, I, O eller U markerade skrovtill-ståndet (klassen) i sjunkande 
kvalitetsordning. Bokstäverna G, M, B (god, medelmåttig, dålig) 
betecknar utrustningens - mastens, riggens etc - skick. Sedermera 
utbyttes G och M mot l och 2. För att kunna bedöma fartygen 
kr ä v des besiktning och därför anställdes ett tiotal sjöfartskunniga, 
~ensionerade fartygsbefälhavare m fl, vilka alltså var föregångare 
ttll dagens högt kvalificerade besiktningsmän eller s k inspektörer. 

Initiativet till registret togs redan 1760, men det skulle dröja 
ända till år 1834 innan sällskapet fick sin nuvarande utformning 
och namnet Lloyd's Register of British and Foreign Shipping. Orsa
ken till dröjsmålet var rivalitet med ett annat register, som utgavs 
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av vissa skeppsredare. Sistnämnda år bildade emellertid 'skeppsredare 
och underwriters en gemensam kommitte, vari också ingick affärs
män. Man bestämde, att klassificering (klassning) eller "gradering" 
av fartyg för framtiden icke som dittills skulle bestämmas av en
skilda besiktningsmän eller inspektörer, utan a v kommitten efter 
informationer från inspektörernas rapporter. 

Alltsedan år 1775 har högsta klassen angivits genom den nu så 
berömda symbolen "A 1". skeppsredarnas önskan att få fartygen 
placerade i högsta klassen ledde till framställningar från skepps
varven om anvisningar om erforderliga standardkrav. Resultatet blev 
att sällskapet utgav regler för konstruktion och underhåll av fartyg. 
På grund av den enorma utvecklingen inom skeppsbyggeri och ma
skinkonstruktion har reglerna utvidgats att omfatta i tur och ord
ning järnfartyg, stålfartyg, ångpannor, ångmaskiner och dieselmo
torer, turbiner, elektrisk utrustning, kylmaskiner, ankare, kätting, 
wire och övrig utrustning. 

Sällskapet fungerade så väl inom Storbritannien, att man snart 
fick förfrågningar från andra länder, där man önskade sällskapets 
tjänster. År 1852 utsågs en inspektör i Quebec och så småningom till
sattes inspektörer i hamnar över hela världen. Sällskapets expansion 
ledde i sin tur till att man bildade nationella kommitteer i skepps
byggande länder av betydenhet. I Sverige finns fem lokala konwr. 
År 1949 förenades Lloyd's register med ett annat sällskap (the Bri
tish Corporation Register of Shipping), som då existerat i ca 60 år. 

De kommande årens utveckling kunde man icke ens ana år 1790. 
Sällskapets kunskaper om maskintekniska problem, hänförliga både 
till fartygsinstallationer och landanläggningar, i kombination med 
den världsomspännande specialistorganisationen medförde att man 
även önskade inspektion av landanläggningar. Numera har också 
en särskild icke-marin avdelning organiserats inom Lloyd's register. 

År 1964, alltså mer än 200 år efter det att kommitten bildades, 
var 40 °/o av världens tonnage klassat hos Lloyd's register och av 
tonnaget under byggnad följdes sällskapets klassningsregler för 50 
0/o av nybyggnaderna. 

Ledning 

Sällskapet kom till år 1760 som en följd av att sjöfartens före
trädare själva vidtog åtgärder för att ordna den service som behöv-
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Inspektion av kolvar till stort dieselmaskineri unde1· tillverkning. 
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des. Idag tillhandah ålls samma service under kontroll av samma 

sjöfartsintressenter. Sällskapets styrelse utövas av the General Com

mittee, som är sammansatt av underwriters, redare, varvsföretagare, 

maskintillverkare, stålfabrikanter och representanter för olika sjö

fans- och skeppsbyggnadsorganisationer. Alla medverkar frivilligt. 

Trots att sällskapet, som tidigare nämnts, verkar utan offentlig 

kontroll, är dess auktoritet så stor att klassning enligt Lloyd's Re

gister of Shipping godtas av alla sjöfarande nationers regeringar som 

bevis att lagstadgade krav avseende säkerhet m m har uppfyllts. 

Kommitteer 

Nationella kommitteer med likartad sammansättning som the 

General Committee har upprättats i Australien, Canada, Danmark, 

Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Holland, Indien, Italien, 

Nya Zeeland, Spanien, Sverige och USA. På grund av särskilda in

tressen i Skottland och Liverpool har man där särskilda kommitteer. 

Ordförandena i de nationella kommitteerna är ex-officio med

lemmar i the Genera] Committe och dessutom äger varje nationell 

kommitte utse en representant till den tekniska kommitten. Denna 

instiftades år 1890 och är ansvarig för rekommendationer till the 

General Committee angående förändringar av befintliga regler eller 

antagande av nya sådana. 

Finansfrågor 

Eftersom s:illskapet varken haft aktieägare, delägare, ägare eller 

inn ehavare av något slag, följer därmed att utdelningsbar vinst 

aldrig förekomm it. Fonderna och räkenskaperna kontrolleras enbart 

av generalkommittcn. Inkomsterna kommer från avgifter enligt taxa 

för ldassningsverksamhet, prenumerationer på publikationer som 

Lloyd's Register m fl och används enligt kommittens anvisningar 

uteslu tande för sällskapets driftskostnader till förmån för kunder 

över hela världen. 

Administration 

Sällskapets huvudkontor ligger sedan å r 1901 vid 71 Fench urch 

Street, London E.C. 3. I dag har man dessutom mer än 200 kontor 

utöver sådana som ligger i viktigare hamnar över hela världen. 

Sällskapet ställer sig mycket positivt till förhand lingar om upp-
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rättande av kontor inom nya områden. Huvudkontorets sektion för 

icke-marin verksamhet är förlagt till Norfolk House i Croydon. 

Alltsedan år 1891 har sällskapet Lloyd's Register of Shipping 

disponerat ett helägt tryckeri. Ursprungligen låg tryckerihuset i 

Southwark, London, men överfördes år 1953 till nya lokaler i Craw

ley, Sussex. I Crawley ligger också sällskapets helägda forskningsla

boratorium, där tekniska problem i samband med verksamheten 

blir föremål för forskning och försök. 

Sällskapet har över 1200 klassningsexperter tillhörande huvudkon

toret, hamnar och ett antal industricentra över hela världen. Bland 

specialisterna återfinns skeppsbyggnadsingenjörer, motoringenjörer 

med marinmotorer som specialitet, hållfasthetsexperter och andra 

specialister inom vetenskapsgrenar med marin anknytning såsom 

t ex elektro-, tele-, kyl- och metallurgutbildade ingenjörer och ve

tenskapsmän. Med få undantag är klassningsexperterna enbart an

ställda av sällskapet. 

VERKSAMHETE N 

Klassificering ("klassning") 

Lloyd's Register of Shipping är ett klassificeringssällskap, vars 

ursprungliga verksamhet gick ut på att klassificera fartyg i skilda 

klasser. Sedan många år tillbaka har man dock endast haft en stan

dardbeteckning - symboliserad med "l 00 A l" - vars krav alla 

klassade, oceangående fartyg måste uppfylla. 

Nästan alla sådana fartyg är "byggda till klass", vilket innebär 

att de från konstruktionsstadiet underkastas sällskapets klassnings

kontroll. skrovritningar och maskinkonstruktioner underställs säll

skapet för godkännande. Om ändringar är nödvändiga, meddelas 

konstruktörer, varv m fl i detalj vilka ändringar som krävs. Stålet 

testas genom sällskapets kontrollanter redan vid stålverket, som 

dessutom måste vara upptaget på sällskapets godkända lista. Smäl

tor och gjutgods inspekteras och testas likaså, varefter övervak

ningen fortsätter fram till och med skrov- och maskintillverkningen 

samt de slutliga provturerna. I samband med färdigställande av far

tyget genomgås den av sällskapet utsedde kontrollantens rapporter, 

vilka därefter underställs kommitten, som fastställer fartygets klass . 

Slutligen utfärdas klassningscertifikat. Detaljer om konstruktion 
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och tilldelad klass återfinns därefter under fartygets namn i regis

te~_boken . Ett malteserkors (t) i boken utvisar att speciell kontroll 

utovats under konstruktions- och byggnadsstadiet. 

Periodiska inspektioner 

Reglerna kräver att inspektioner utförs av sällskapets inspektörer 

med regelbundna mellanrum under fartygets hela livstid. Vidare 

fordras att reparationer beroende på slitage eller skador kontrolleras. 

Rapport från varje inspektion sänds till huvudkontoret där den 

be_ha;1dlas av en särskild inspektionsstab, innan den unders;älls kom

mitten, som - om den är tillfreds med rapporten - bekräftar att 

f~rty?et f~r behålla sin klass och tillser att klassningsuppgifterna in

fors .. 1 . reg_ISterboken. En inspektion kan påbörjas i en hamn och 

fu llfol?as 1 en annan. Arbetet med dessa periodiska inspektioner av 

ungefar 11.000 fartyg utgör större delen av sällskapets verksamhet. 

R egisterboken 

J?et. ursprungliga änd~målet med registret, från vilket sällskapet 

tagit sitt namn, __ var_ att tillkännage detaljuppgifter om fartyg, inklu

derande en bedomnmg av dessas tillstånd. 

Idag utvisar registret både resultatet av sällskapets inspektions-
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resultat samt världens handelstonnage, antingen det klassats i 

Lloyd's eller ej. Det nuvarande registret utges årligen i två volymer 

och hålls aktuellt genom månatliga sammanfattande supplement. 

Det innehåller en komplett lista över vä rldens handelsfartyg över 

100 bruttoton - omkring 41.000 - liksom även viktigare uppgifter 

om dimensioner, typ m m. Härutöver upptas redare, varv, dockor 

och andra aktuella uppgifter om fartygen. 

Regler 

Regler som täcker skeppsbyggeriets alla specialområden och far

tygsmaskintillverkningen utarbetas och kontrolleras av sällskapet 

samt publiceras på fyra språk - engelska, franska, tyska och spans

ka. Dessa regler utges som ledning för nybyggnad och fastslår de 

krav som erfordras för klassning. 
Den accelererande tekniska utvecklingen kräver ständig om

prövning av reglerna för att säkerställa att de ständigt hålls aktuella 

och att de tar hänsyn till den allra senaste tekniska utvecklingen . 

För att genomföra denna uppgift utnyttjar Sällskapets chefsinspek

törer driftrapporterna från tusentals fartyg, sammanställda av in

spektörsrapporter från hela världen, i kombination med resultaten 

a v undersökningar gjorda a v den egna tekniska forskningsstaben . 

Varj e ny regel eller ändring av befintliga underställs den Tekniska 

kommitten, som sammansätts av representanter från olika sekwrer 

av industrier m m över hela världen, såsom skeppsredare, försäk

ringsgivare, skeppsbyggare, maskinfabriker, ståltillverkare m fl. P å 

så sätt kan man ständigt uppehålla Sällskapets internationella ka

raktär. När speciellt viktiga ändringar eller tillägg till reglerna 

anses nödvändiga utser Tekniska kommitten en expertgrupp för at t 

särskilt studera det uppkomna problemet. 

Tekniska funktionsdata 

Detaljerade rapporter om driftstörningar, felaktigheter och ska

dor som inkommer från inspektörer analyseras och arkiveras genom 

Tekniska datasektionen på sådant sätt att data om varje enski lt 

fartyg, maskineri eller om fartyg konstruerat vid visst varv eller i 

visst land samt därutöver värdefu ll information lätt kan framtas. 

Detaljer om haverier och funktionsfel sammanställs med hjälp av 

hålkortssys tem~ Fastän systemet infördes först år 1946, har man 
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Laboratorieprov vid Crawley laboratorium för att beräkna friktionskoefficienten 
mellan axel och propeller. 

d 113 000 hålkort som behandlar defekter avseende skrov re an nu o ·k · ·· ld och maskineri. Registren är de i sitt slag inne?a~lsn ast~. 1 var ~n. 
Härutöver håller sig Sällskapet med ett b1bhotek, dar ma.n ar

ligen samlar mer än 6 000 tekniska tidskrifter och utrednmgar, 
vilka bokförs och följs upp. 

Forskning till lands och till sjöss 
Både när det gäller att fastställa att nya material eller n~.a 

konstruktioner överensstämmer med föreskr1ven standard och nar 
det gäller att undersöka orsakerna till ~ elaktigheter. på fartyg. o c~ 
maskiner, anser Sällskapet det nödvänd1gt att bednv~ fors~mng l 

egen regi. Mestadels gäller forskning.cn hållfast~et, ~askmtekn~k eller 
metallurgi. Crawley-laboratoriet (Bdd ovan) ar valutrustat 1 dess.a 
avseenden. För forskningsarbetet ansvarar the Research ~nd Te~hm
cal Advisory Services Department. E~ av de~na avde.~nmgs manga 
aktiviteter är att undersöka och korngera ot1llfredssta~~a1:d~ funk
tion avseende skrov och maskineri. Medlemmar av en rorh? mspek
tionsgrupp stationerad i London är ständig~. redo att v1d b';,hov 
resa vart som helst i världen för att undersoka fartyg .so~. rakat 
ut för haveri. Orsaken till funktionsstörningar och havener ar ofta 
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svårupptäckta, varför det krävs undersökningar och mätn ingar på 
plats under driftsförhållanden för att kunna vidta erforderliga åt
gärder. Vid undersökningar om orsakerna till funktionsfel har den 
rörliga gruppen tillgång till Crawley-laboratoriets alla resurser. 

Sällskapet har enastående erfarenhet, grundad på klassning av så 
många fartyg av alla typer, och har därför uppmärksamheten stän
digt inriktad på problem som kräver forskning, undersökning och 
utvecklingsarbete. Det är därför icke förvånande att Lloyd's Register 
of Shipping är representerat i kommitteer som är sysselsatta med 
teknisk: forskning i många sjöfartsnationer. 

ADB-verksamhet 

I början av år 1963 installerade Sällskapet en datamaskin, IBM 
1620. Anläggningen var särskilt avsedd för vetenskapliga och tek
niska kalkyler. Numera har modellen 1620 utbytts mot en ännu 
mer kvalificerad, IBM 360/30, som bl a används för dagligt beräk
ningsarbete som ett led i rutinmässiga procedurer i samband med 
godkännande av konstruktioner m m. Dessutom givetvis för att lösa 
problem som hittills ansetts olösliga på grund av kvantitativa krav 
på numeriska beräkningar. Vid författarens besök vid sällskapet stu
derades beräkning av påkänningar och kontroll av konstruktions
underlaget avseende ett bulkfartyg av ny typ. Nyligen hade full
ständigt underlag avseende en 500.000 tons tanker körts i data
maskinen, varvid som resultat framtagits bl a konstruktionskrav av
seende fartygets dimensioner, indelning, bordläggningstjocklekar, 
stålkvali teer etc. 

Sällskapet har ett bibliotek med dataprogram som framtagits 
företrädesvis för internt bruk, men många program är av värde för 
varvsindustrin i allmänhet och för de icke-marina industrier som in
spekteras eller journeras med rådgivande service. Sällskapets kunder 
ges även möjlighet att köra egna program i datamaskinen och man 
tillhandahåller ä ven teknisk da taexpertis . 

Fribord och säkerhet 

Problemet med för stor nedlastning av fartyg aktualiserades i 
slutet av 1800-talet. Redan år 1873 vidtog kommitten för Lloyd's 
Register åtgärder mot för stor nedlastning. Vid ett tillfälle sökte en 
redare få lagligt stöd mot kommittens beslut, men domstolen försva-
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Kontroll av lastlinjer. 

rade kommittens ståndpunkt. Härigenom fastslo~s klassificerings
sällskapens rätt att fastställa nödvändiga regeländnngar P g a vunna 
erfarenheter. . 

Agitationen mot för stor nedlastning ig~ngsattes ursprungligen av 
parlamentsledamoten Mr. Plimsoll i börJ~n av 1870-tale.:. Denna 
aktion ledde till en grundlig undersökmn~, som .. verkstallodes av 
Lloyd's Register's kommitte och resulterade 1 att saltskapet as. 1.882 
utgav egna fribordstabeller. År 1886 godkändes dessa av bntttska 
myndigheterna _och fastställdes i engelsk lag år 1890 genom the 
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Merchant Shipping Act. Andra sjöfartsnationer följde snart efter. 
År 1930 bemyndigades klassificeringssällskapen i länder som under
tecknat lastlinjekonventionen av år 1930, att fastställa lastmärken 
enligt nämnda konvention (the International Load Line Conventian 
of 1930). För närvarande är Lloyd's Register of Shipping befullmäk
tigad att fastställa lastlinjemärken (fribordsmärken) på mer än 
femtio nationers fartyg (Bild sid 146) . 

Den nya lastlinjekonventionen av 1966 träder i kraft 12 månader 
efter det att den ratificerats av 15 nationer, av vilka sju vardera 
måste ha en handelsflotta om minst en miljon bruttoton. Under år 
1966 signerades konventionen a v tio nationer. För tankfartyg längre 
än 600 fot (ca 183 m) och lastfartyg över 750 fot (ca 229 m) har 
1966 års fribord tillförsäkrats vissa stater i förtid genom de enskilda 
ländernas beslut. Bland dessa elva länder befinner sig Sverige. 

Den nya konventionen medger de flesta större fartyg att medföra 
ökade laster. För ett tankfartyg om ca 80 000 ton dwt (längd ca 
800 fot) tillåts fribordet minska från 140 till 120 tum vid jämförelse 
mellan 1930 års och 1966 års konvention. Lastförmågan ökar där
med teoretiskt med ca 4000 ton. Givetvis ställs i samband härmed 
vissa nykrav på konstruktion m m. 

I övrigt har ett antal länders regeringar godtagit att Lloyd's Re
gister klassar fartyg som underlag för utgivande av säkerhetscerti
fikat enligt den internationella konventionen angående säkerheten 
till sjöss samt därutöver att verkställa mätning av nämnda fartyg 
som underlag för utgivande av tonnagecertifikat. 

Segel- och motorbåtar 

Lloyd's Register klassar även segel- och motorbåtar på samma 
sätt som det klassar handelsfartyg. Denna verksamhet ombesörjs 
av the Yacht Department vid huvudkontoret under ledning av un
derkommitten för båtar. Ett båtregister utges årligen från London 
och ett amerikanskt och kanadensiskt från New York. Besiktningen 
företas av trä- och stålbåtar såväl i som utanför Storbritannien. 

Statistik och publi!eationcr 

I samband med klassning och besiktning av över 11 000 fartyg 
under byggnad och i tjänst - allt som allt mer än 57 miljoner ton 
- får Lloyd's Register of Shipping tillgång till ett stort informa-
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tiansmateriaL Sjöfartsvärlden får del av denna information genoni 

de publikationer som utges. Sällskapet utger the Register Book i två 

volymer, the Yacht Registers och the Rules samt därutöver kvartals

visa och årliga statistiktabeller angående produktionen av fartyg i 

världen, befintligt antal fartyg fördelade på länder, ägare, typer 

samt redovisar även fartygshaverier. Härutöver utges en årsberät

telse, en periodisk s'krift kallad "100 A l" och särtryck av utred

ningar och artiklar som skrivits av egna och utomståen de experter. 

l eke-marin verksamhet 

Sällskapet var visser ligen från början inriktat på fartyg och varvs

industri, men ganska snart blev övrig industri me::lveten om den 

värdefulla hjä lp som stod a tt få från denna världsomspännande, 

opartiska och tekniskt högtstående organisation. Idag tillhanda

håller Sä llskapet internationell inspektionsservice inom många bran

scher, bl a atomkraftprojekt, vattenkraft- och värmekraftverk, raffi 

naderier, petrokemisk industri, pipe-lines, järnvägsmateriel etc. In

spektionsservicen utnyttjas regelbundet a v många länders statliga 

och kommunala myndigheter i bl a Australien, Storbritannien, Irak, 

Kuwait, Nya Zeeland, Pakistan, Sydafrika och Turkiet samt slut

ligen av de större internationella oljebolagen . 

Sällskapets inspektörer är särskilt väl skickade att under bygg

nadsfasen inspektera mekanisk och elektrisk industri samt tryck

kärlstiliverkning och det är just då som man har största nyttan av 

Sällskapets icke-marina avdelning. I vad avser t illverkning av 

olika typer av pannor är det nödvändigt för Sällskapet att från 

konstruktionsstadiet följa upp alla ingående detaljer och tillse att de 

är lämpligt utförda med hänsyn till avsett ändamål. 

Inspektionen startar all tså med överväganden och bedömningar 

av konstruktionsunderlag och materialtestningar sker redan vid stål

verken och fortsätter sedan genom alla tillverkningsstadier fram ti ll 

uppföljning av slutkontrollen vid huv udleverantörens verkstäder. 

I många fall följs denna inspektion av att den slutgiltiga uppbygg

naden av industrien ifråga successivt kontrolleras på den plats där 

den uppförs. Sällskapet har genomfört ett flertal sådana inspektioner 

av större industrikomplex som oljeraffinaderier och atomkraftverk. 

Inom det senare området utsågs Lloyd's Register of Shipping som 

officiellt ansvarigt in spektionsorgan för brittiska Atomenergikom-
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missionens (United Kinadom At . E . 

verk vid Calder Hall o och Chomllc nergy Authonty) atomkraft-

. ape cross och har sede. 
motsva rande mspektionsansvar f" . k . . . l mera getts 

B d 
c c or pro;e ten l BntJ h B k l 

ra weil, Hu n terston och Siaewell s f" . ~ er e ey, 

kraftstationen i Latina och d . amlt or ~en Italienska atom-

Bland andra uppdrag I11 a"rk d er. ;al.panks 'a pr?;e'ktet i Tokaimura. 
c s e Ha Jens a pro kt ·d B · 

och Garigliano, den avancerade ;,e en Vl rasJmone 

Windscale r· b. · · 1 ~ask.ylda reaktorn som byggs vid 

or nttls <a atomenergikommissioneJ d 

högvärmereaktorn som byo-o-s fo" OEEC U 1dsamot en gaskylda 

S"ll k bb r n er ar 1960 
a s apet "Provisoriska best" l . . utgav 

c amme ser avseende 1 · 

koi~ponente~ för landuppställda atomkraftinst~~~;~~~~~~' av tryck-

.\..raven pa full stä d' · 'k · · 
'Il l n I g mspe twnsverksamhet och service b o d 'd 

tJ venanlas verkstäder och ins ekt' o b a e Vl 

och inspektörer är stati d p bl
101

: pa y~gnad~platserna ökar 

E onera e a 1 Storbntann h .. · 

uropa, Kanada, Indien Mellersta o· 'ste h A Iel~ oc ovnga 

E ' rn oc ustra 1en 
n annan typ a v verksamhet är d . d. k . . . 

läggningar under drift. Sällsk~pe/~iD~~o d~~ ~lbesJ~anmg~~1 av an

sedda för samarbete 111ed . l . 1 n a. a er mspektorer av-
mspe <twnsavdelnmo- · o k'l . 

stora k~ncerner och bolag. bar mom ats 1 l1ga 

o D.en Icke-marina avdelningen lämnar vidare o da· d . 

at tillverkare kö are ell .. . ra blvan e service 

inför speciell~ pr:blem r~r a~are ; v fabnksanläggning som ställs 

spektion av utrustnino- mrl~1 eDut ormnm?, 'konstruktion eller in-

. d . b • enna serv1ce lltJlytt' o 
ll1 ustner. 

;as a v manga 

Det bör särskilt framhållas att d · l . . 

Lloyd's Register of Sh. . . l en lC <e-manna avdelnmgen av 

d l 
· lppmg lC <e arbetar avskilt f r o .. · 

e nmgar, utan Sällskapets va"rld .. d an ovnga av-
. c samspannan .. · .. 

och mspektörer samt d . c e nat av t;anstemän 

r O" f ' . l ~ ess samlade teki11Ska resurser hålls till .. O" 

bl b·~ . or ~~ <~-m ann verksamhet (med undantag för USA) f o gal; b-

n <smspe nwn av komponenter till Övervaknina " o ra~ a-

uppbyggnad av ett atomkraftverk. b pa plats av 

Målsättningen /ö r Lloyd's Register of Shipping 

Va~e sig arbetet utförs till lands eller sjöss är Sälll f" 

handsmtresse a tt lämna service. En a v Sä]lska t l s <fapets ko~sta
Dr S J p Tl l b c c pe s c 1e smspe torer 

. . . . 1ear e, eskrev för mer än 50 o d S"l] ' 

målsättning på följande sätt: c ar se an a skapets 

"Sällskapets huvuduppbo-ift är att l.llSaJnla . 
m s pek tionsresul ta t och 
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tolka deras innebörd. Det är dess plikt att snarare kritisera än ny
skapa, men för att kritiken skall bli av värde måste den grundas 
på en bred bas av erfarenhet. Inspektörernas observationer måste 
göras med omsorg och slutsatserna av dessa observationer måste vara 
baserade på sunt förnuft och vetenskaplig grund om de skall för
skaffa sig respekt. Om Sällskapets verksamhet utförs korrekt, kan 
det ge ett högst värdefullt bidrag till det allmänkunnande på vilket 
all utveckling är grundad. Det (sällskapet) skall vara en trogen och 
tillförlitlig rådgivare och dess råd skall vara fria från varje miss
tanke om ovärdiga motiv. Utan varje avsikt att kontrollera före
tag eller reknisk utveckling, bör det icke desto mindre vara mycket 
försiktigt vid bedömning av nya förslag, så att man kan vara för
vissad om att de verkligen är ändamålsenliga och värda godkän
nande. Kom ihåg att ett klassningssällskap alltid befinner sig mel
lan två parter som ser på ett fartyg från olika synvinklar. De två 
parterna kan vara skeppsredaren-försäkringsgivaren, skeppsvarvet 
-redaren samt köparen-säljaren. Sällskapet n1åste agera så att 
rättvisa skipas åt var och en av nämnda parter. Om det gynnar 
en part missgynnas den andra. Och slutligen och viktigast, om 
sällskapet icke inger förtroende i varje avseende kan det lika gärna 
stänga dörrarna, ty då önskar ingen av parterna gå in genom dem." 

Lloyd's Register of Shipping fortsätter att värna om sitt rykte att 
vara opartiskt och oförvitligt samt att slå vakt om samma höga 
ideal som karaktäriseras av Sällskapets symbol "A 1". 
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Litlerafur m. m. 

EN VÄDJAN l 
Kungl Sjökrigsskolans minnesskrift 1867-1942 del I och II är 
sedan länge utgången från förlaget. 
Förfråg ni_1~ gar om bokverket inkommer ofta till sjökrigsskolan. 
Chefen for Kungl Sj~krigss kolan vädjar till innehavare av verket 

f
el:er del om att avsta detsamma för att tillmötesgå denna efter
ragan. 

Meddelande mottas tocksa · d. · ff. " ·• 'm t a v ex p e 1t10nso 1ceren t el 08/756 00 20 
ankn 15. 

, _ _________________________________ J 

DIE DEUTSCHEN KRIEGSSCHIFFE 1815-1945 
Band II 

av Erich Gröner 

J. F. Lehmanns Verlag. Mi.inchen 1968. 

And_r_a delen av marinhistorikern Erich Gröners epok"b0··rande k l d 1 fl · ver över Tysk-
an s 01: ogs otta genom tiderna, Die deutschen Kricgsschiffe utkommi t. 1815-1945, har 

Det var icke författaren förunnat se sitt stora arbete fullbord t F.. b d f d 11 . a . orsta an et, 
om attan e a a sed_vanltga örlogsmän, befann sig redan under tryckning, då 
han ovantar avled v1d mtdsommartiden 1965 D h. 1 · d ·· d f ... .. · en av s tp overs JOf en runt med 
span orvantan emotsedda boken (Se TiS 1%6 si d 129) f · [0 1 1· · f .. d. skick o o. 

1 
. . ore ag s ut 1gen 1 ar 1gt 

pa nyare t 966. Mannentuslasterna fick här en verkl1." t··a·ll ·· 446 ·d ·· k d b ' a att osa ur-
··· Sl or spac ·a e med en förbluffande mängd sakupp" ifter av alla d 1 . 
Jamte 471 med · ··· l b ' ' e s ag, .· . . k mmutws noggrann1ct av det grönerska ritstiftet utförda farty"s-
lltnmgar .1. s alan 1:1250. Den marina sakk unskapens grand old man hade r:s-

b
terat ett Jatrearbete av högsta klass. Hans närmaste vänner har nu sl utför~ ar 

etet. -
Vid sin död had G-·· . 1 · · · i b ~ toner s <riVIt avsmtten om hjälpkryssarna, minfartygen 

~ r~tarna m m varttJI fragment a v andra kapitel och ett digert re"ister förelåg' 
tgl;'~rna av Band II, Dieter J ung och Martin Maass, har föruto~1 stödet f rå~ 

en nitisk medarbetarstab, haft en stab il "rund att bygga på D d d l .. 
ttll sitt innehåll minst lika värdefu Il b d " f·· . k cnna an ra e ar som en orsta, men anske mte fullt så 
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BIBER ( 1944) 

Ur bokens illustrationer: Enmansubåt av Biber-typ. 

intressant, beroende på, att den omfattar endast special och hjälpfartyg samt 

diverse mindre b åtar. På de 441 sidorna har ett otal fakta sa mmanförts, var

jämte 331 ritningar - de flesta och bästa härstammande från Gröners hand -

pryder desamma. 

Boken redogör för samtliga tyska hjälpkryssare, minfartyg, ve rkstads- och 

moderfartyg från de bägge världskrigens dagar. Därtill alla specialfartyg, så

som nätläggare, lasarettsfartyg, isbry,tare, tankers, bogserare, flytande luftvärns

batterier m m. Förkortningarna har denna gång å tergivi ts jämväl på engelska, 

liksom f ö en lista över tyska marina fackuttryck. I slutet av boken finnes ett 

alfabetiskt register på 141 sidor över tyska flottans samtliga fartyg under 130 

års-perioden 1815-1945. Där kan den ve tgirige slå upp varje enhet från slag

skeppet Bismarck till d vä rgubåtar av typ Biber. Bakom namn och kalla fakta 

döljer sig ofta dramatiska händelser och tragiska öden. 

I boken presenteras hundra vapensköldar - tyvärr blott i svart/vitt - burna 

av namnkunniga fartyg och tecknade av A. Abendroth . Bland dem å terfinnes 

slagkryssaren Seydlitz' sköld med de tre fi skarna, pansarskeppet Admiral Scheers 

med devisen "Skagerrak", ubåten U 47 :s (Gi.inther Priens) frustande tjur m fl. 

En omfångsrik litteraturförteckning avslutar boken. 

Mästaren E rich Gröners digra arbete över den under gångna tider nog så 

mäkctiga, men av tvenne världsbränder praktiskt taget utplånade tyska flottan 

är utan vivel ett första r angens uppslagsverk för den av sjöhistorisk forskning 

intresserade. 
P.O.E. 
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Signalman l & C. 252 s. Ii!. 

Ship serviceman's handbook. Ill. 

Submarine cngi neerin g administration. 71 s. 
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U. S. Marine Corps, Intelligcnce. Wash. 1967. 425 s. III. 
Schildt, Evert, Nuclcar explosion casualties. Uppsala 1967. 185 s. Litt. 
Hellström, Nils, Signal till anfall. En bok om motortorpedbårsvapnet. Karlskrona 

1967. 90 s. III. 
Lloyd's register of shipping. Register book 1967-68. Vol. I. Register of ships. 

Lond. 1967. 
Sveriges skeppslista 1967. Utg. av Kungl. Sjöfartsstyrelsen, fartygsreg. Sthlm 1967. 
SOU 1967: 32, 33. Kommunikationsdep. Vänerns och Vätterns förbindelse med 

Västerhavet. Sthlm 1967. 296 s. Bil. 158 s. 
Oldsjö, Fredrik & Lennart, Mälarbåtarna . En krönika i ord och bild om Mälaren 
och dess vita ångare. Solna 1967. 147 s. III. 

III. LANTrORSVAR 

Göteborgs försvar 1966. Utg. av föreningen för Göteborgs försvar. Gbg 1967. 

93 s. III. 
Sex dagar i juni. Kriget i Mellersta Ostern 5-10 juni 1967. Sthlm 1967. 160 s. 

III. Kart. 
Wedin, Bertil, Soldat i Arktis. Mil. tekn. forskn. om kyla, köldskydd och utveckl. 

i Arkris efter andra världskriget. Sthlm 1967. 128 s. III. 

IV. PL YGVASENDE 

jane's all the world's airCI·aft 1967-68. Lond. 1967. 613 s. 

V. HISTORIA OCH GEOGRAfi 

D en svenska historien. Huvudförf. och granskare Sten Carlsson och Jerker Rosen. 
5. Karolinska tiden. 1654-1718. Sthlm 1967. 359 s. III. 
6 Frihetstiden. 1719-1772. Sthlm 1967. 359 s. Ill. 
(Gaulle, Charles de), de Gaulles Frankrike. Sthlm 1967. 221 s. 
Salisbury, Harrison, E., I Kinas kraftfält. Sthlm 1967. 213 s. Il!. 
Macmillan , Harold, The blast of war. 1939-1945. Lond. (m fl) 1967. 765 s. Ill. 
(Churchill, Winston S.) Churchill, Randolph, S., Winston S. Churchill. 2. Young 

stateman. 1901-1914. Lond. 1967. 775 s. Portr. Reg. 
Allilujeva, Tjugo brev till en vän. Sthlm 1967. 238 s. 
Maisky, Ivan, Memoirs of a Soviet Ambassador. The war: 1939-43. Lond. 1967. 

408 s. 
Crozier, Brian, Franco. A biographical history. Lond. 1967. 589 s. III. Kart. Reg. 
Dahl, Georg, D en -sista floden. Sthlm 1967. 177 s. III. 
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Södcrlund, Siv & Börje, I Cortes spår genom Mexico. Sthlm 1967. 205 s. III. 
Sjögren, Bengt, Vägen till glömda öar. Srhlm 1967. 268 s. III. Kart. 
Afrika-Handbttch fur Wirtschaft und Reise. 
l. Nord-, West- und Zentral-Afr ika. Hamb. 1967. 430 s. Kart. 
The South American handbook 1967. Lond. 1967. 866 s. 
Skelton, R. A., Marston, Thomas E. & Painter George, D., Tb c Vinland map and 

the Tartar relation. Lond. (m fl) 1965. 291 s. Ill. Rcg. 

VI. RATTS- OCH STATSVETENSKAP 

Laloy, Jean, Entre gucrres et paix. 1945-1965. Mcaux 1966. 380 s. 
Ortmark, Åke, Maktspelet i Sverige - ett samhällsrcportagc. Malmö 1967. 255 s. 
Wicslander, Hans, I nedrustningens tecken. Intressen och aktiviteter kring för-

svarsfrågan. Lund. 1966. 352 s. Litt. Akad. av h. Lund. (Lund political studies 5) . 
Kalnins, Bmno, Die Propaganda in der Sowjetunion. Wien (m fl) 1966. 154 s. 
Bowett, D. B., The law of the sea. Lond. 1967. 117 s. 
Kä!lncr, C.-G., Brandlagstiftningen. Sthlm 1963. 161 s. Rcg. 

VII. MATEMATIK 

Analysis for military dccisions. Ed. by E.S.Quadc. Chicago 1964. 382 s. 

IX. SPRÅK VETENSKAP 

Hein!, Robert Deb<, Dictionary of milirary and naval quotations. Annapolis, Md. 
1967. 367 s. Portr. 

X. OVRIG LITTERATUR 

An almanack for the year of Our Lord 1968. Establ. ... by J. Whitaker. Lond. 
1967. 

Smith, Waldo E. L., The navy chaplain and his parisl1. Ottawa 1967. 264 s. III. 
Borden, Charles A ., Sca quest. Global bluewater adven turing in small craft. 

Philad. 1967. 351 s. III. 
Chichester, Francis, Gipsy Moth circles the world. Lond. 1967. 269 s. III. Kart. 
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Stävlast ni ngskaj 

Vändplats i ha111nen 

Sjöfart hela clret 

Bogserbåtar 165, 

665 och 1260 hk 
17 kranar 2,5- 18 ton 

Fartygs! el e f u ner 

HALtv1ST ADS HAtv1 N 
T el. 035/11 80 30 växel 

Vi tillverkar Brandbilar, Ambulanser, 

Handikappbussar m. m. 

Vi tillverkar Raststugor och Hyddor i 

Sandwichkonstruktion, 

både för civila och militära ändamål. 

DYVIKS BRUKS AB 

ÅKERSBERGA 
T e l. 07 64-540 26 
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