
N:r 3 1967

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



LEDAMOTEN 
G. BlOM Fredsförsvaret 

De mindre staternas försva rsproblem har aldrig varit lättlösta. För 
dem som burit ansvaret för en småstats säkerhet har disproportionen 
mellan hotande grannars militära kapacitet och den egna staten s 
begränsade tillgångar i män och vapen ofta tett sig överväldigande. 
Och ändå har små stater förmått överleva. Inte så sällan har deras 
förmåga prövats även i öppen strid med mäktiga motståndare och 
inte så sä llan med lyckligt resultat. Stundom har detta kanske skett 
med turens hjälp, i andra fall har politiska åtgärder kompen serat 
för materiellt underläge och slutligen har många gånger den stora 
statens resurser fått andra proportioner när de betraktats ur den 
stora statens synvinkel - matematiska jämförelser från den und er
lägsnes utsiktspunkt har givit en fal sk bild av verkligheten. 

Med dessa konstateranden som bakgrund skulle vår nuvarande 
värnkraft kunna te sig acceptabel l1ur otillräckliga vi än i samband 
med materiella styrkejämförelser bedömer våra militära resurser. 
Tyvärr har dock de mindre staternas utgångsläge inför konflikthot 
med omvärlden starkt försämrats under efterkrigstiden oavsett egna 
åtgärder. Teknikens utveckling har medfört närmast obegränsade 
möjligheter för den som har resurser att köpa de nya tekniska land
vinningarna. Stormakterna har därmed fått en valfrih et som den 
mindre staten inte har råd att kosta på sig. Deras potentiella över
lägsenhet accentueras på detta sä tt. 

Det kan mot denna bakgrund förefalla orealistiskt att räkna med 
en framtid för de små och obundna staterna. Många småstater har 
ju också dragit konsekvenserna av utvecklingen och anslutit sig till 
de sto ra maktblocken. För dem som a lltjämt söker upprätth ålla en 
självständig och av de stora maktblocken obunden politisk ställning 
medför de åtföljande kostnaderna, främst då kostnaderna av det 



militära försvaret, stora belastningar på landets ekonomi. Frågan 
huruvida dessa ekonomiska uppoffringar står i rimli g proportion till 
den grad av handlingsfrihet som dc skänker och om öve rhu vudtaget 
n3.go n trygghet för fort satt nationellt oberoende därmed kunnat 
köpas anmäler sig allt oftare. Dc senaste månaderna har skänkt för
nyad aktuali tet åt denna debatt i vårt land. Utom lands kan mot
sva rande intresse redovisas. Ett för oss närli ggande exempel litgö r 
därvid Schweiz som visserligen i mångt och mycket har andra stra
tegiska problem än vå ra men vars problem som neutral stat i princip 
borde likna dem vi möter. 

Det schweiziska förbundsr3.det antog i juni förra året en doktrin 
för landets försvar. Den går i korthet ut på att genom försvar av 
hela landet och med utnyttj ande av folke ts samlade värnkraft över
tyga varje potentiell angripa re om att hans uppoffring fö r at t be
tvin ga lan det når en sådan nivå att detta icke ter sig lön samt. Pa
rallellen med elen målsättning som statsmakterna enat sig om fö r 
v3.rt totalförsvar är påtaglig. De mindre staternas försvar kan moti
veras genom att det verkar krigsav hållande. 

Hur denna målsättning skall kunna göras trovärdig i en miljö som 
karakteriseras av spännin gar mell an stormaktsblock och en stabilitet 
som vilar på kärnladdningshot ha r varit temat för den debatt som 
rört den schweiziska försvarsdoktrinen och som blossat upp sedan 
denna antagits. De schweiziska kritikerna har med skärpa hävdat 
att det konventionella försvar på vilket den krigsavh å llande verkan 
v ilar genom sin relativa gr i p barhet o a v sett den totala omfattningen 
alltid kan betvingas av kärn laddningsmakter ä ven med en marginel l 
insats, ja till och med genom enbart hot om kärnladdningsinsats. 
Det enda svaret på småstaternas försvarsfråga vore ett avskräck
nin gsvapen baserat på kärnladdningar med gott skydd och komplet
tera t med ett acceptabelt skydd av befolkningen för att h~'irmed ga
rantera att nationen överlever vid överraskande anfa ll. Denna åsik t 
har inte tillvunnit sig någon större anslutning. 

Som tidigare antytts är det inte givet att vad som är sanning i 
Centraleuropa även är så i Skandinavien. Vissa allmänna drag i 
problematiken torde dock vara gemensamma för neutrala stater. 

Betraktar vi vår situation på samma sätt som de schweiziska kärn
vapenförespråkarna bör även vi finna att våra möjligheter att med 
konventionellt fö rsvar uthärda ett angrepp från en kärnladdnings
makt är små. Men även utan kärnladdningar synes ju våra närlig-
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gande maktblock starka nog att betvinga oss. Kärnladdnin garna in
nebär snara re en gradski llnad ä n en artskillnad. Vi har så ledes i v1r 
försva rsdoktrin redan accepterat att vi i en duellsitu ation är i svårt 
underläge. Våra möjligheter att överleva ligger i att vi lyckas på
verka den politiska miljön i vå r n~'i rhet så att den rena duellsitua
tionen ~11 e llan oss och stormaktsblocken blir i. mesta möj liga m3.n 
osannoltk. Vå rt försvar är ett medel bland andra ( ut ri l~:espolitiska 
handelspo litiska m fl) att åstadkomm a denna miljö. Dess utfornlllin~ 
bör alltså ske med detta mål som riktmärke. o 

Redan genom att acceptera ett försvar utan kärnladdningar bar vi 
indirekt funnit oss i att alla typer av aggression emot oss inte kan 
mötas med militä ra motmedeL Redan därmed har vi p3.tagit oss 
även politiska restriktioner vi lkas räckvidd är svår att bedöma men 
som dock torde vara betydande ä ven om sannolikheten för kärn
laddningskrig också i framtiden skulle synas relativ t ringa. Det före
faller logisk.t att motsvarande reso nemang skulle k unna föras k ring 
det .l: on ventto1:ella f.ör svaret. Ett starkt försvar bör rim ligen ge större 
p~ l ~: ~~sk .han~hng.~fnhet och därmed bättre möjligheter ~tt påverka 
tml!o.n u l~ ~~r ~ord~.!. Den o neu.trala staten som lever p a sina egna 
pohttska mtuauv bor alltsa dtsponera en försvarsmakt som kor
resp~nd e.rar med dess utrikespolitik, dvs dels kan utgöra en betydan
de vtkt t balansen mellan olika maktblock, dels kan svara mot de 
n:argi!1ella resurser en huvudmotståndare i en storpolitisk balans
muatton kan tänkas disponera över för att utnyttj as mot oss. Svårig
heten är att bestämma hur stora de erforderliga resurserna är 
samt häremot svarande ekonomiska konsekvenser. En förändrincr av 
neutralitetspolitikens instrument - exempel vis försvaret - bör ~11 t 
så genomföras endast om man vet med vilka risker man laborerar. 
Vi. vet att alla säkerhetspolitiska situ ationer inte kan mötas med 
militära medel. Avvägningen av vårt försvars styrka kan då ske mot 
andra och kanske troligare situationer. Föruts~'ittn ingen härför är 
bara att man vet vilka. 

Man kan se på försvarets krigsav hållande verkan från flera ut
gångspunkter. Försvaret kan exempelvis tänkas ha krigsavhållande 
Verkan genom den stridseffekt som det utvecklar. Betydelsen härav 
kan som redan framhållits växla med miljön. I en konfliktsituation 
då vi står isolerade mot en stormakt kan verkan vara ringa om man 
ser till den rena stridseffekten. I fall då stormakten har att räkna 
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med andra stormakter med kontroversiella intressen och då end ast 

mindre del av den totala kapaciteten kan avdelas mot oss kan även 

relativt blygsamma resurser på vår sida innebära en a llvarlig belast 

ning och därmed avhålla från aggression. Försvarets krigsavhållande 

verkan är så ledes starkt knuten till olika militärpolitiska situation er 

och till olika aggressionsfall som kan aktualiseras för vår del. 

En tänkbar angripares hänsynstagande till vårt försvar - och 

därmed dettas krigsav hållande verkan - är emellertid inte enbart 

knutet till de direkta eller indirekta för lu ster han måste kalkylera 

med i anslutnin g till ett anfall. Försvaret har också en positiv poli

tisk effekt som bytesobjekt. I en situation där vi är utsatta för starkt 

hot måste motståndaren räkna med möjligheten att vi genom hans 

aggression tvingas lämna vår neutrala status och söka stöd hos han s 

huv udmotstånda re. I en miljö liknande den vi nu upplever med rela

tiv maktbalans mellan maktblock utgör därmed vårt försvar en 

maktfaktor som även om den inte genom sitt stridsvärde i förhållan

de till en stormakts marginella resurser i och för sig kan avskräcka 

från anfall dock genom sitt marginella värde i balansen mellan riva

liserande maktblock kan förhindra en aggression. Det är givet att 

denna avhållande verkan ökar med ökande styrka hos vårt försva r 

samt att man m åste tänka sig en undre gräns vid vilken denna ve r

kan snabbt avtar. 
Om ett starkt försvar för den neutrala staten kan få krigsavh ål

lande verkan genom det marginal värde det representerar i balansen 

mellan två maktblock kan ett svagt försvar få rakt motsatt effekt 

Om försvarets omfattning och utformning är sådan att det inte fö r

mår inge omvärlden förtroende för den neutralitetspolitik vi för 

men vårt land eller dess krigsmakt besitter ett tillräckligt strategi sk t 

värde för att kunna påverka maktbalansen kan ett preventivangrepp 

bli tänkbart. - Som stabiliserande faktor i vår neutralitetspolitik 

torde därför försvarets omfattning spela en stor roll. Hur föränd

ringar i försvarets omfattning påverkar omvärldens uppfattning av 

vår neutrali tetspolitik är därför en vital fråga. 

Likaväl som försvarets absoluta omfattning har konsekvenser för 

dess krigsav håll ande verkan torde dess utformning påverka den n a. 

För att en neutral stat skall k unna göra sin neutralitetspolitik tro

värdig fordras exempelvis att dess försvar utformas utan alltför storJ 

brister på någQt område eller på sådant sätt att dess förmåga a tt 

försvara landet kan dras i tvivelsmål. Härmed är också sagt att ut-
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formningen måste va riera med de operativa förutsättningarna. Den 

krigsavhållande verkan för en viss försvarssammansättning kommer 

därmed att skifta beroende på vilken typ av aggression som mot

ståndaren välj er eller tvingas tillämpa. Vid utformningen av vårt 

försvar måste vi a lltså söka gardera så många olika aggressionsfall 

som möj ligt såvida vi inte har grundade skäl att utesluta vissa fall 

som mindre tro liga. Eftersom försvaret byggs upp mot en situation 

10-15 år fram i tiden är osäkerheten kring tänkbara aggressionsfall 

betydand e. Detta för till kompromiss lösnin gar eller gör i varje hll 
extremlösnin gar riskfylld a. Om spec iella an led nin gar finns att ändå 

söka optimera försvaret mot något särskilt agg ress ionsfa ll måste 

riskerna härmed va ra medräknade i kalk ylen. 

Av en om försvarssamm ansättningen måste ses i relat ion till t;ink

bara konfliktsituationer kan man måhända vid valet av vapensy stem 

urskil ja någ ra principer som mot bakgrund av kravet att försvaret 

skall verka krigsavhållande kan underl ätta bedömningen. I ordet 

"krigsavhållande" li gger en underton av hot. Ett försvar som inte 

förm år slå tillbaka mot angriparen har ringa krigsavhållande ver

kan . Vapensystem som har till primäruppgift att skydda, övervaka 

osv uppfyller så ledes inte ensam ma må lsättnin gen för vårt fö rsvar

d~iremot kan de givetvis utgöra förutsättning för att andra system 

skall kunna verka . Vårt försvar måste alltså innehålla system som 

hotar en anfall and e. Vår målsättning brukar vidare populärt och 

kortfattat tolkas som "att anfall emot oss skall kosta mer än det 

smakar". Bakom detta uttalande ligger föru tsättnin gen att fie nd en 

handl ar ration ellt, dvs underkastar aggressionsfall emot oss en 

noggrann kostnadskalkyl. En förutsättning för att en sådan ska ll ge 

acceptabel säkerhet är att ingångsvärdena kan beräknas eller upp

skattas med tillräcklig noggrannh et. Häri ligger en potentiell för

mån för en in sulä r stat av vår territoriella omfattnin g (i motsats till 

kontinentala stater av den typ som exempelvis Schweiz rep resenterar). 

Kalkyl en blir osäker om våra vapensystem kan hållas utanför insyn 

eller om de är tillräckligt rörliga för att kunna möta ett anfall var 

detta än sätts in och oavsett vår utgångsgruppering. Genom att hålla 

en tänkbar angripare i ovisshet om vår verkliga styrka i det område 

han vä ljer för sin agg ression förvandlas den matematiska kalkylen 

av anfallets omfattning och risker från ett relativt enkelt additions

problem till en komplicerad härva av san nolikhete r och risker. Mar

ginalerna för "oförutsett" vidgas och aggressionens totala omfattning 
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ökar. C hanserna ökar då att vån försvar skall ha krigsav hållande 
verkan. Ju större området för denna osäkerhet är- geografiskt och 
matematiskt - desto större kri gsavhå llande effekt. Här ger s i ~ 

a lltså värdet av våra kringliggande havsområden till känna under 
färmsättn in g att vi kan utnyttja dem. 

Behovet att skapa osäkerhet ställer speciella krav på stridskraf
terna. s lagkraft, rörlighet och räckvidd är mot denna bakgru nd 
uppenbarligen förutsättningar för krigsavhållande verkan. Ett grup
perings- eller bascringssystem som medför stor säkerhet mot utsl ag
ning är en annan. l detta sammanhang träder både rörli ghet och 
slcydd in i bilden. F ull ständ ig säkerhet mot utslagning kan med da
gens teknik inte köpas ens med pengar. Balanseringen av skydd <;
faktorcrna mot slagkraften blir därför ett känsligt problem vid för
svars::tvvägningcn . Inga säkra regler för denn::t avvägning finns. D en 
enda någotsånär acceptab la principen torde vara att den svage inte 
får bära för tung sköld - hade David burit rustning hade troli gen 
luns slung::t förlorat sin förgörande effekt. Att inom minskade pen
ningram::tr växla anfa llsförband i vapensystem med geografiskt bc
gr:insad effekt är därför knappast god ekonomi. Den bonuseffekt 
som den presumptive fiendens osäkerhet skänker vårt försvar gar 
därmed förlorad - det ökade "skyddet" torde aldrig helt kom
penscr::t denna förlust. Samtidigt måste dock konstateras att mot
ståndsvilja, uthållighet och förmåga att tåla hårda slag har stor 
moralisk betydelse och häri genom indirekt har krigsavhållande vcr
k::tn. Om ökat skydd bidrar till att öka dessa egenskaper utan att pa 
ett avgörande sätt minska förmågan att slå igen är utan tvivel den 
s::tmbde effektändringen positiv. 

Sökcr man konkretisera dessa a llmänna värderingar och kn yta 
dem till vårt försv::trs sammansättning i framtiden blir avvägnings
problemen än svårare eftersom utgångspunkterna för v:irdcringen 
inte kan väljas fritt. Befintlig organisa tion och materiel styr i hiig 
grad våra va lmöjligheter även i framtiden. Mot b::tkgrund av den 
förda diskussionen kan dock några allmänna slutsatser dras. Ett 
hån ekonomiskt tryck får inte för leda oss till förenklade "bcsp::t
ringsåtgärdcr", som hotar att minska de slagkraftigare förband ens 
relativa andel av dc totab försvarsresurserna. Vapensystem med ut
präglad förmåga att utöva ett svårkontrollcrb::trt hot mot en an
fallande måste bibehållas om så erfordras på passiva eller und er
stödjande sysre~1s bekostnad. Försvarskomponenter med denna "hot-
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effekt" är att::tckflyg, ubåtssystem och andra attackfartygssystcm, 
armens anfa llsförband. De risker som därvid tas måste vara med
vetna och ingå i kalkylen . Riskerna kan balanseras genom att allt
jämt stor omsorg ägnas åt utbyggnad av stationärt försvar med stor 
motståndskraft mot bekämpning- typ fast kust::trtilleri och kvalifi
cerade värnförband - inom ornr:ldcn som är speciel lt känsliga från 

för svarssyn punkt. 
I ett läge d:l statsfinansiella m fl skäl aktua liserat en minskning ::tv 

för svarsutgifterna samtidigt som den tekniska utvecklingen medför 
en successiv urholkning ::tv försvarets materielinnehåll kan det synas 
paradox::tlt att påyrk::t en ökn in g av rcsursern::t för en sådan typisk 
stödfunktion som studie- och analysvcrksamheten . Av den föregåen 
de framställningen torde dock vissa bärande skäl för en sådan ut
veckling kunna härledac. Vi vet i dagens läge uppenbarligen alltför 
litet 0111 hur vårt försvar verkar som instrument för landets szikcr
hctspolitik. Vi vet att försvarets sammansättning och omfattning på
verkar vår politisk::t handlingsfrihet som neutral stat men vid vilken 
total nivå på v:lrt försvar som denna påverkan gör sig gällande och 
hur den v::trierar med den säkerhetspolitiska miljön kan endast dun
kelt an::ts. Dc opcr::ttiva konsekvenserna av en varicr::tndc försvars
sammansittning och av varierande typer av vapensystem kan stu
deras och även i betyd::tndc utsträckning värderas i effekt- och kost
nadsmått men de säkerhetspolitiska konsekvenserna av sådana varia
tioner är därmed icke givna. Det är tydligt att ett rikt verksamhets
fält för säkerhetspolitisk forskning nu öppnar sig. Må nga luckor i 
vån vct::tndc behöver fy ll as om vi skal l helt kunna överblicka kon se
k venserna ::tv dc försvarsbeslut vi tvingas fatta inom en n~ira framtid. 
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LEDAMOTEN 

A. SVENSSON 

Arsberäftelse i stridslednings 
och förbindelseväsende för 
år1966 

Medan tidigare årsberättelser i ämnet sambands- och strid sled

ningstjänst oftast har behandlat materielutvecklingen har jag valt a tt 

söka ge en bild av nuläget beträffande teleunderhållet inom marin en . 

Underhållsbegreppet har härvid behandlats med en något begränsad 

innebörd i det att vissa vidmakthållandefunktioner som t ex förråds

t j än sten c j n ärm are berör s. 

Underhållsutredningar 

Teleunderhållet inom försvaret har under senare år varit förem ål 

för bl a två omfattande utredningar, Försvarets arbetsgrupp för 

te leunderhåll del I och del II (FA TU I och FATU II). 

Del I innehåller dels en sammansräl In in g a v principiella syn

punkter på materielunderhåll, dels en prognos av telematerielens 

underhå llsbehov fram till år 1970, dels ock förslag om central led

ning av teleunderhållet samt om centrala gemensamma ve rk städeJ 

för rationellt ekonomiskt underh åll av fredskaraktär. 
I marinförvaltningens ytt rande över utredningen framfördes bl a 

a tt det ej vo re tillrådligt att fastställa omfattningen av de ccntrab 

resurserna fö rrän FATU utrett behovet av s k B-resurser, d v s re

gionala verkstads- och serviceresurser. Denna utredning avvaktades 

ej utan departementschefen föreslog och riksdagen bestämde, att telc

underhållet i princip skulle bedrivas i enlighet med i FATU fö rc

slagna principer, bl a inrättande av ett till flygförvaltningen anslu tet 

teleunderhållskontor och tillskapande av centrala verkstäder för 

exklusivt fredsolässiga underhållsarbe ten. Dessa beslur fattades år 

1963 . 
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Våren 1965 framlade FATU sitt andra betänkande, del II, inne

hållande frågeställningar om k ring regionalt fördelade teleunderhålls

uppgifter. I likhet med del I innehåller del II prognoser betr tele

underhållsbehovet och motsvarande erforderliga resurser på det re

gionala planet. Betänkandet innehåller dessutom ganska ingripande 

förslag betr teleunderhållstjänstens organisation genom tillskapande 

av regionala teleunderhållsom råden med gemensamma verkstads

resurser. 
I utredningen ovan spelar utvecklingen inom försvaret mot ökade 

materielvolymer inom teleområdet en betydande roll. Man konsta

terar sålunda, att materielvolymen kommer att tredubblas under 

planerin gsperioden fram till år 1970. Dc ökade krav på underhåll, 

som härvid framkommer, kan enligt utredningen endast tillgodoses 

genom ett gemensamt utnyttjande av inom försvaret befintliga re

surser. Marinförvaltningen bedömde dock, att för marinens del blir 

utveck lingen mera måttlig och att kravet på ökade verkstadsresurser 

i huvudsak bör kunna tillgodoses inom den marina organisJ.tionens 

ram. 
Den föreslagna indelningen i underhållsom råden och där inrättade 

verkstäder innebär för marinen en icke önskvärd splittring av under

hållsresurse rna. Som exempel på områdesindelning som medför olä

genheter för marinen kan nämnas, att OrlB O och Or!B S skulle 

repliera förutom på egna befintliga verkstäder jämväl på ytterligare 

två verkstäder vardera. Regiongränserna och i vissa fall verkstä

dernas lokalisering är olämpliga med hänsyn till stridskrafternas 

gruppering i krig och överensstämmer icke med de marina ansvars

och förvaltningsområdena. Teleunderhållsverksamheten bör ledas och 

bedrivas efter samma principer som underhållstjänsten i övrigt inom 

den marina organisationen. A v denna anledning ansåg marinför

valtningen, att betinkandet inte kunde läggas till grund för organisa

tionsförändringar. 
Remissyttrandena a v gavs under sept månad 1965. Hittills har inga 

förslag i utredningen tagits upp för närmare behandling i avsikt att 

få dem realiserade. 

Ytterligare en utredning skall här omnämnas, nämligen "Rapport 

med förslag till utformning av Televerkstadstjänsten i Marinen, sept 

1961". Den är utförd av en arbetsgrupp inom marinförvaltningen 

och innehåller för u tom förslag till verkstadstjänstens ordnande även 

grundläggande synpunkter p å teleunderhåll av samma slag, som i de 
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tidigare nämnda FA TU-utredningarna. Genom arbetsgruppens för 
sorg utarbetades publikationen "Underhållsrutiner jämte normaltider 
för marin teleteknisk materiel, URN tele" att användas som rik t
linjer för vård av tclematerielen. Ett annat resultat från arbetsgrup
pens verksamhet är tillskapandet av en mindre organisationsenhet 
för utarbetande av vårdföreskrifter för telematerielen. 

Teleunderhållskontoret 

Sedan 1963 års riksdag fattat beslut angående samordning av un 
derhållet av krigsmaktens telemateriel m m, föreskrev Kungl Maj :t 
den 28 juni 1963, att det skulle ankomma på flygförvaltningen at t 
leda och samordna detta underhåll. För dessa uppgifter skulle finn as 
inrättat ett teleunderhållskontor, tills vidare organisatoriskt anslutet 
till flygförvaltningens underhållsavdelning. Kungl Maj :t fastställ de 
vidare provisoriska bestämmelser för handläggning av ärenden an
gående underhåll av telemateriel inom krigsmakten. Bestämmelsern a 
innehåller bl a följande: 

Flygförvaltningens huvudsakliga uppgift i fråga om ledning och 
samordning av teleunderhållsverksamheten ska ll vara att efter sam 
råd med arme- och marinförvaltningarna utarbeta riktlinjer för 
verksamheten , såsom normer för underhållsplanering och ianspråk
tagande av underhållsresurser. Arme-, marin- och flygförvaltninga rn a 
har ansvaret för underhållet av telemateriel inom vederbör lig fö r
svarsgren. Bland teleunderhå llskontorets uppgifter, som specificer:m 
ganska ingående, märks: 

att kontinuerligt utföra prognoser om teleunderh å llets omfattni ng 
sam t bedöma vi lk a underh å ll sresurser som skall utnyttjas ; 

att i samråd med arme- och marinförvaltningarna fördela under
hållsobjekt mellan olika för krigsmakten gemensamma teleu n
derhållsverkstäder samt handlägga frågor rörande utnyttj ande 
av civila resurser; 

att verka för enhetlighet i utformningen av underhållsinstruk
tioner fö~ försv arsgrenarnas telemateriel; 
samt 
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att göra ekonomiska utredningar i teleunderhållsfrågor och utföra 
ekonomisk uppföljning av teleunderhållskostnaderna. 

Flygförvaltningen äger meddela arme- och marinförvaltningarna 
anvisningar i frågor rörande te leund erh ållets planering och utnytt
jandet av ti ll gängliga verkstads resurser. 

Teleunderhållskontoret verkar som ett gemensamt stabs- eller 
planeringsorgan vad gäller telcunderhållsfrågor. Underlag för anvis
ninga r m m infordras från resp sakorgan. I utredningar och arbets
grupper, som arbetar i TUK:s regi, ingår som regel representanter 
från försvarsgrenarnas olika förvaltningsorgan. 

Kontorets utåtriktade verksam het har hittills begränsats p g a egna 
uppbyggnadsproblem med rekrytering och utbildning av personal för 
arbetsuppgifterna. Tillkomsten av de centrala televerkstäderna, 
främ st Telub, har också framtvingat en något ensidig inriktning av 
verksam heten att skaffa arbetsobjekt till dessa verkstäder. Det finns 
emellertid anledning förmoda och i vissa fall kan man redan konsta
tera, att TUK kommer att bredda sitt verksamhetsområde i överens
stämmelse med arbetsuppgifterna i sin instruktion. 

Som exempel på viktigare åtgärder berörande marinen, som vid
tagits genom TUK:s försorg, kan följande arbetsuppgifter anföras: 

1. Kostnadsuppföljning av teleunderhållet. Uppföljningen star
tade den 1.10.1964. Den är omfattande och arbetskrävande för dc 
regionala förvaltningarna. Direktiven för rapporteringen måste om 
arbetas och samordn as, så att resultaten blir jämförbara mellan dc 
olika förvaltningarna. 

2. Fö rteckni ng över marina Lllldcrhållsobjckt samt fördelning av 
dessa till centrala verkstäder. Å rskostnaderna för centralt teleunder
håll har med led ning av denna förteckning beräknats till ca 500 tkr 
innevarande budgetår och ökar successivt därefter till ca 1 mkr i 
slutet av planeringsperioden. 

TUK har anmodat marinförvaltningen att utnyttja CVA och 
Telub vid översyn m m av materiel upptagen i förteckningen. 

Marinförvaltningen har anmodat dc regionala förvaltningarna att 
vid översyn, större reparationer eller andra arbetsuppgifter av stor 
omfattning eller av kvalificerad art skall normalt förutom "egen" 
verkstad även central verkstad tillfrågas om villkoren. 
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Med hänsyn till pris och övriga faktorer bestämmer vederbörande 

förvaltning vem som skall utföra underhållsarbetet. 
3. Ett ramavtal med AB Telub föreligger sedan den 30.6.1965. 

Garantisumman är för marinen 200 tkr/år. Marinförvaltningen har 

bestämt att viss materiel (motsv ga rantisumman) skall överses vi d 

Telub. 
4. En arbetsgrupp från TUK, eVA och marinen har studerat un 

derhållet av marinens kustradar- och kustradiost:Hioner. Marinför

valtningen har på arbetsgruppens förslag beställt vissa underhåll s

åtgä rder vid ev A berörande dessa anläggnin gar. 
5. Marinförvaltningen deltar i en arbetsgrupp, som skall föreslå 

fö reskrifter för översyn av teleinstrument. Avsikten är att över

synerna skall utföras främst vid ev A. Marinen saknar i dagsläget 

egna resurser härför . 
6. TUK biträder marinförvaltningen att överse "URN tele". 

Underhållsmetodik 

Behöver telematerielen underhållas? Lekmannen med huvudsaklig 

erfa renhet från egen rundradio- och TV-apparat är kanske benägen 

a tt besvara frågan nekande, men för den mera initierade är svaret 
ett tveklöst ja. Däremot har frågan "Hur skall telematerielen unde r

hållas", varit föremål för många och lån ga diskussioner, som hir i 

korthet skall beröras. 
Marinens telemateriel idag är konstruktivt av mycket olika slag 

och drifts- och förvaringsförhållandena varierar i hög grad. Up p
byggnaden består dels av mekaniska delar, som inte sä ll an är rörliga 

och därför utsätts för förslitning dels av elektriska byggdelar (t ex 

telekomponenter) med varierande egenskaper. Vissa komponenter 

förbrukas efter ett antal driftstimmar (t ex elektronrör), andra för

ändra sina egenskaper (åldras) oberoende av om de är i vila (för
rådsförvaras) eller är i drift, medan andra åter bibehåller sina 

egenskaper oförändrade under mycket lång tid. 
Telematerielen medger i högre grad än den mekaniska materielen 

en uppbyggnad i block. Möjligheterna att utnyttja dubbleringar 
(redundans) för mera utsatta eller känsliga funktioner i en apparat 

är även goda. ]3..eserven kan anordnas för antingen automatisk ell er 

manuell inkoppling (av utbytesenheter) vid fel på den ordinarie 
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enheten. Dubbleringen kan även vara inbyggd i apparaten genom 

parallellkopplin g av komponenter. Uppbyggnaden medger också, att 

man från kontrollpunkter utanpå en enhet kan kontrollera delar, 
komponenter eller funktioner inuti apparaten. Dessa fördelar hos 

telekonstruktionerna har först på senare tid börjat utnyttjas och före

komm er endast i begränsad utsträckning hos den inom marinen be

fintliga materielen. Axiomatiskt kan man fastslå, att fel uppkommer 

och att intensiteten och omfattningen av desamma beror dels på 

materialets (komponenternas) egenskaper, dels på de åtgärder, som 

vidtas för att vidmakthålla funktion och prestanda. 
I utredningen rörande "Televerkstadstjänsten i Marinen (1961 )" 

diskuteras två principiellt olika system för teleunderhåll, nämligen 

"reparationstjänst" resp "förebyggande vård". I reparationstjänst

systemet används materielen tills en driftsstörning intr~iffar, var

efter åtgärder insätts eller om det gäller materiel i förråd, strax innan 

materielen skall användas. 
Systemet med förebyggande vård karakteriseras av att bestämda 

åtgärder utförs med bestämda intervaller. Till und erlag för systemet 
ligger en rutin. Varje åtgärd specificeras till sin omfattning och 

kvali tativa nivå. 
I ovannämnda utredning återfinns nedanstående sammanställning 

a v en jämförelse mellan viktigare egenskaper hos de båda systemen. 

Faktor 

Kostnad 

Driftsäkerhet 

Antal ing/arbetare 

Möjl. till belastnings 

l 

u t jämning 

Vårdföreskrifter 

Hög 

Låg 

Hög 

Rep .-system 

Ingen 

Inget behov 

l Förebyggande vårdsystem l 

Medelmåttig 
anpassningsbar 

Hög 

Låg 

God 

Nödvändiga 

Ingetdera av de båda systemen torde i renodlad form ha tillämpats 
i praktiken, då både formerna används samtidigt med huvudvikten 

lagd på det ena eller det andra systemet. Värderingarna i tabellen 
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är ej heller helt invändningsfria och de får i detta sammanhang ge 
uttryck för utredningens uppfattning vid den aktue lla tidpunkten. 

Redovisningen i FATU-utrednin garna beträffande underh åll s
metodiken kan karak teriseras som en fortsatt uppföljning, sys temati
sering och motivering a v de tankegångar, som återfinnes i "televerk
stadstjänstens" betänkande. I utredningen särski ljer man tre olika 
slag av underhåll, nämligen 

Förebyggande ( = preventiv t) underhåll 
Avhjälpande underhå ll ( = reparation) och 
Förbättring (= modifiering) 

Det förebyggande underhållet omfattar åtgärder, som syftar ti ll 
att bibehålla materielen i sådant skick, a t t den fortfarande har god 
fu nktion ssannolikh et, vi lket i a llmänhet innebär följande arbets
moment: 

Kontroll (t ex mätning av prestanda) 
Åtgärd föranledd av kontroll (t ex komponentbyte, utbyte av 

slitdelar) 
Kontro ll efter företagna åtgärder. 

Det förebyggande underhållet indelas följande underh ållsåt-
gärder: 

Driftvård 
Tillsyn och 
Oversyn 

Reparationerna indelar man i två o lika slag, nämligen 
Reparation på grund a v inträffat fel (driftsavbrott, haver i 

eller krigsskada) 
Reparation i samband med förebyggande vård. 

Med modifiering avser man slutligen sådana åtgärder, som inneb:i r 
en modernisering ell er ombyggnad av materielen genom en mer eller 
mindre omfattande ändring a v konstruktiv art. 

I remissyttrande över FATU-utredningen (I) uttalade FOA vis\ 
kritik beträffande användningen av preventivt underhåll. Syn 
punkterna har p å vissa håll uppfattats som ett underkännande a v 
det preventiva underhå llet som princip. Det är säkert inte meningen . 
Kärnpunkten i kritiken utgjorde ett citat ur en amerikansk und er
hållsutredning med följande lydelse : "Tidigare erfarenhet har visat, 
att preventivt underhåll i korrekt tillämpning är en värdefull metod 
för att förbät tra driftegenskaperna hos en utru stning. Den är emel
lertid endast tillämplig för komponenter och delar, som har en fel-
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fördelning av utslitningstyp, såsom mekaniska delar och roterande 
elektriska maskiner. Därför bör smörjning, rengöring, byte av kon
taktborstar etc fortsättas. 

Preventivt underhå ll är dock olämpligt för a lla enheter, som har 
expon entiell fclfördelning. Sådan gäller för närvarande beträffande 
elektronrör, motstånd, kondensatorer, dross lar, transformatorer och 
de flesta typer av tel ekompon enter i öv rigt ... 

Preventivt underhåll av telekomponenter och elektronikdetaljer 
bör undvikas på grund av att det medför handh avandefel och han
teringsfeL Elektronrör placeras i fe l rörh ållare, skarvdon och kablar 
skadas, kretsar blir fel a vstämda, se rvoenheter kommer ur balans. 
Detta gör avhjä lpande underhåll ofta nödvändigt, så snart utrust
ningen har undergåttpreventiv t underh åll." 

Som tidigare nämnts ha r de olika byggelementen i en telekonstruk
tion mycket varierande egenskaper med såväl normal- som expo
nentialfördelade fel. En anläggning, där ett stort antal olika kompo
nenter verkar, kan felfördelningskurvan ofta få ett utseende som 
framgår av fig. 1. Man kan här särskilja tre olika perioder : 

stabiliseringsperioden (in körningstiden), då felfrekv ensen är 
onormalt stor p g a fel, som orsakas av svagheter eller till 
fälliga fel från tillverkningen eller av installationen. 

Fe l frekvens 
~ per ICXXl 
h 

S ta b i l i ser i ngs_l 
period l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

NonTal bruksperiod Åldringsperiod 

-tid 

Fig. l Jixempel p& felfördelningskui·1..'a för en teleanläggning. 
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Normala bruksperioden, då felfrekvensen är låg och konstant 
samt 

Åldringsperioden, då felfrekvensen ökar p g a förs litning, för
brukning eller kemisk degeneration av materialet. 

Under stabiliseringsperioden, då felfrekvensen är fallande och un
der den "nyttiga" perioden, då i allmänhet endast slumpmässiga fe l 
inträffar och då felfrekvensen är konstant, kan man inte genom fö rc
byggande underhåll förbättra funktionssannolikheten. I sådant fall 
skall man endast använda sig av avhjälpande underhåll. 

Under åldringsperioden däremot, då felfrekvensen är stigand e, 
kan det vara lönande att insätta förebyggande underhåll för att få 
felintensiteten att sjunka. Då det enligt föregående i huvudsak ä r 
utslitningsfelen, som orsakar den ökade felintensitcten, kan man 
genom att insätta underhållsåtgärderna innan utslitningsperioden 
börjar, nedbringa förekomsten av driftsstopp genom förebyggande 
underhåll. 

Den form, i vilken materielen erhåller sitt underhåll, är sålund:t 
av stor betydelse. För telematerielen regleras detta genom att de
finiera de arbetstempon, som är aktuella för varje enskild apparat 
vid olika underhållstillfällcn. Härigenom kan hänsyn tas till ma
terielens konstruktion, ålder, materieltillstånd (användning) och olika 
individuella krav. Rutinerna återfinns i URN tele, som har anbe
fallts som riktlinjer för teleunderhållet inom marinen. I vissa fall är 
dessa rutiner f n föråldrade och ej helt överensstämmande med den 
ovannämnda filosofien. A v sikten är att arbetstempon och rutiner 
skallmoderniseras vid nu pågående översyn av URN tele. 

\1 år d föreskri f ter 

En förutsättning för att programmerad förebyggande vård skall 
kunna tillämpas är, att noggranna vårdföreskrifter finns utarbetad e. 
Härigenom minskas delvis kravet på kompetens hos vårdpersonalen 
i det att arbetet mera övergår att få rutinkaraktär. För utarbetande 
av vårdföreskrifterna krävs givetvis kvalificerad personal, men 
detta är dock i stor utsträckning ett engångsarbete. 

Vårdföreskrifter uppgörs för varje enskild apparattyp och inne-
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håller anvisningar för de olika arbetstempon, som enligt URN tele 
skall utföras vid driftvård, tillsyn och översyn. Driftvårds- och till
synsföreskrifterna görs i allmänhet som utdrag ur översynsföreskrif
terna. De sistnämnda innehåller uppgifter om: 

Förbesiktning och kontroll av utrustningens prestanda med proto
koll. Avsikten ä.r att få en uppfattning om behovet av vidare åt
gärder. 

Mekanisk översyn, innefattande rengöring, ytbehandling, smörj
ning, utbyte av slitdetaljer, demonterings- och monteringsanvis
nmgar. 

Elektrisk översyn, innefattande en noggrann kontroll a v vissa 
viktiga data med toleranser och om dessa ej innehålles, åtgärder för 
att återfå rätt prestandanivå. 

Protokoll över erhållna resultat, även upptagande vidtagna åt
gärder. 

Eventuella sam justeringsanvisningar. 
Vårdföreskrifter av detta slag är en relativt ny företeelse inom 

marinen och torde ursprungligen emanera från flygvapnet. De har 
visat sig mycket användbara och efterfrågan är stor. Den eftersLip
nin g vid framtagningen, som f n råder, är därför beklaglig. En in
ventering av färdiga vårdföreskrifter har givit vid handen, att till
syns- och översynsföreskrifter finns motsvarande 35-40 °/o av be
hovet. Beträffande driftvårdsföreskrifter så finns sådana i form av 
handhavandebeskrivningar i handböcker samt som materielvårds
schemor till i det närmaste 100 °/o. 

Ett ganska stort antal vårdföreskrifter för ny materiel är under 
framtagning. Tar man dessutom hänsyn till att de befintliga före
skrifterna avser viktigare materiel, som finns i större antal, är läget 
gynnsammare än vad siffrorna utvisar. Möjligheterna att på över
skådlig tid täcka hela behovet är emellertid inte alltför gynnsamma. 
De egna personella resurserna är trot allt begränsade, och möjlighe
terna att beställa vårdföreskrifter främst från de centrala televerk
städerna begränsas av medelstillgången. 

Reservdelar 

Telematerielen är som regel mer komplex i sin uppbyggnad än 
andra materieltyper. Den tekniska utvecklingen har åtminstone hit-
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tills gått mot allt större komplicitet och med kompliciteten följ er 
a llt f ler komponenter. Komponentmängderna börjar bli oöverskåd 

liga, typerna flera och k ra ven på typ m i n sk ni ng är synneri igen sv åra 

att uppfylb. 
Med den ökade kompliciteten blir det även svårare att fylla kra

ven på funktionssäkerhet, vilka i och med att telematerielen oftast 

ingår i vapensystem, är lika höga som kraven på systemens övriga 

delar. Då elen totala funktionssannolikheten är - produkten av de 

enskilda komponenternas funktionssannolikhet - så blir kraven på 

kvalitet och reserver särskilt höga. 
Vidare kan påpekas, att samma reservde l ofta kan påträffas i 

flera olika typer av teleteknisk apparatur, att åtgången på reserv
delar är större än för övriga matericlslag, att telematerielen är öm 

tålig för fukt, kyla, stötar m m samt att den även åldras, vi lket göt 

att vissa komponenttyper med olika tidsmellanrum måste kvalitets
provas, vare sig de ~ir monterade eller ligger i förråd. 

Härutöver kan anföras, att reservdelar för telemateriel ofta in te 

till verkas inom landet, att ej ens elen enklaste och billigaste kompo
nent kan tillverkas vid televerkstad ombord eller iland samt att un

derhåll och reparation av telemateriel utöver krav på kva lificerad 

personal och speciella instrument även ställer krav på en väl avvägd 

reservdelshållning. 
Det är mot bakgrunden a v bl a dessa förhållanden som anskaff

ning, fördelning och unelerhåll av reservdelar f n genomförs eller 

planeras att genomföras. Som reservdel behandlas i detta samman
hang främst de minsta byggbitarna, komponenterna, som enligt 

marin terminologi benämnes förbrukningsmaterieL 
Känneteclmancle för utvecklingen inom komponentområdet är dels 

den ständigt ökade tillförlitligheten hos de olika komponenttypern a, 

del s det omfattande och svåröverskådliga sortimentet. För att under

lätta ett tekniskt och ekonomiskt riktigt val av rätt komponent för 

olika ändamål utförs genom FOA (FTL) försorg ett omfattande typ

provnings- och standardiseringsarbete. 

Resultatet härav delges förvaltningarna och elen civila industrin 

genom ett särskilt informationstryck "Försvarets Typprovade tele

komponenter (FTT)". Publikationen skall användas som underl ag 

vid konstruktion av militär telemateriel och vid anskaffning av re

servdelar för f~rsvaret och syftar till bättre tillförlitlighet, typ

minskning och standardisering. 
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Ant st 

1200 
a 

1100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

ca 79 % 

KV-noll m/50 Racal-rroll Ra tro 

stap larna a) anger totala an ta let kanpenenler 
staplarna b) anger kanpenenter i reservde l ssa l ser ( för s l a e lappen ) 
s tap lar na c) anger antalet typer av kanponenter 

a 
ca 00% 

O<A·200 400 

Fig. 2. Exempel på komponentinnehåll i v issa telcapparater. 

De kunskaper och upplysningar, som erhålles på detta sätt, för
söker man också utnyttja. Vid framtagning av egna konstruktioner 

föreskri vs och kontrolleras, att komponenterna är typprovade och 

av godkänd standard. Vid köp av färdiga konstruktioner (t ex av ut
ländsk leverantör) undersöks mycket noggrant innehållet i appara

terna. Förekommer komponent, som är av typ eller av fabrikat som 

ej lagerförs, utbyts komponenten vid lämpligt tillfälle i samband med 

reparation mot en s k ersättningskomponent, som uppfyller kraven 

beträffande kvalitet och standard. 
Som ett led i denna verksamhet pågår i förråden inventering och 

kontroll att inte föråldrade och okuranta artiklar lagerförs. 
Dessa åtgärder kan ytterligare följas upp, när den nyligen introdu

cerade materielredovisningen enligt system/M kommit igång genom 

att listor över förrådens materielbestånd då kan erhållas på ett över
skådligt sätt. För att förhindra att okuranta artiklar tillföres för

rådet, har man bestämt, att anskaffningen med vissa undantag skall 

ske genom s k centralanskaffning av marinförvaltningen. 
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Vad kan man då uppnå med detta? Något objektivt mått p3. at t 

tillförlitligheten förbättrats hos t ex materiel, som är i drift, fin ns 

f n inte, då statistiku nderlaget från materieluppföljningssystem -64 

ännu så länge är otillräckligt. E tt exempel på hur standardiserin gen 

verkar fr amgår av fig. 2. Av denna framgår det av de höga ofyllda 

staplarna (a), att komponenternas antal ökat. J~imför man de bida 

mottagartypern a (K V -mottagare m/50 och Racal-mottagaren ), som 

används för sam ma ändamål, är å ldersskillnaden mellan de båd a 

apparattyperna ca 15 å r. Den förbättrade prestandan har medfört 

ökad komplicitet och större antal komponenter, från ca 370 till 700 

st (de fyllda staplarna c i fig 2). 

Behovsberäkningen för reservdelar är ett besvärligt problem. Vid 

planering av anskaffning måste man ta hänsyn till dels frcdsbehovct, 

dels den speciella lagerhållning, som erfordras för att tillgodose be

hovet i krig. Fredsbehovet kan kontrolleras genom stati stik och upp

följning av förbrukningen. Införandet av system /M kommer här

vid att kunna presentera ett mycket gott underlag för anskaffnin g. 

Genom maskinell beräkning av å terfy llnads- och beställningspunktel 

kan man tillämpa s k automatisk återfy llnad av lokalförråd frå n 

centralförråd (återfyllnadspunkt) samt återanskaffnin g genom in

köpsbeställning till centralförråd (bcs tällningspunkt). Det fin ns ;ivcn 

mer eller mindre invecklade beräkningsmetoder för att ange reserv

dels lagrets storlek . Dessa har emellertid hittill s visat sig mindre till 

förlitliga, naturligtvis beroende på svårigheterna att faststiilla riktiga 

beräkningskonstanter och koefficienter. 

Ett reservdelslager representerar ett betydande värde, va rför det 

är viktigt, att lagrets sto rlek inte öve rdim ensioneras. Som tidigare 

nämnts går utvecklingen inom tillförlitlighetstekniken snabbt och 

sortimentet måste av denna anledning ersättas, vilket föranleder 

stora kostnader, om lagerhå llnin gen hålls för l1ög. A andra sidan få r 

man ej heller riskera, att det uppstår brist på reservdelar, som har 

till följd, at t vissa en heter ej kan repareras inom godtagbar tid eller 

förorsaka fördyringar genom väntetider i samband med reparationer 

Vid beräkning av krigsbehovet måste man ta hänsyn till att rcserv·

delarna fördelas på ett sådant sätt, att de finns direkt tillgängli ga 

på de platser, där reparationerna skall utföras. 

Då reparati_oner i krig skall kunna utföras inte blott genom fö r 

bandets (fartygets etc och motsv inom KA) egna resurser utan jäm-
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väl av andra (reparations)förband på olika mvaer, måste hänsyn 

härtill även tagas vid fördelningen a v reservdelar, så att dubbleri~1g 
av behoven om möjligt undviks. Den tidiga re oftast använda prin

cipen att h ~införa reservdelssatsen till den enskilda apparaten har 

åtm instone betr " män gdmateriel" visat sig vara mindre lämplig 

p g a den överdimensionering av behovet, som då uppkommer. I 

stället avses det samm anlagda behovet av reservdelar av viss typ 

in gående i samtliga apparater av samma eller olika slag berörande 

reparationsförbandets ansvarsområde sammanlagras och ingå i en 

gemensam sats för reparationsförbandet (kan i detta sammanhang 

utgö ras av ett fartyg, lag, bcvakningsförband, basbar etc eller motsv 

in om KA). 
Det grundmateria l, som erfo rdras för framtagning a v reservdels

satser av detta slag, är av ganska betydande omfattning. För att 

kunn a hå lla underlaget aktuel lt med hän syn dels till att material 

till kommer och utgår och att nya komponenttyper kontinuerligt 

tillförs förrådshållningen, dels till organisatoriska förändringar hos 

förbanden, har ADB-teknik måst till gripas, va rvid programm et har 

preciserats på följande sätt: 
l. En presentation i listform över vid marinen förrådsh3.llna 

komponenter. Kom ponentern a skall vara specificerade med erforder

liga beteckningar, benämningar och data samt indelade i komponent

grupper. 
2. I andra hand krävs en presentation i listform av varje apparat 

och dess ingående komponenter. Här skall framgå dels apparatens 

bestyck ningskomponenter, d v s de komponenter, som fanns i appa

raten vid leveransen, dels ersättningskomponentern a, d v s dc kom

ponenter, som ev skall ersätta viss bestyckningskomponent, som ej 

förrådshå lls vid marinen och sålund a ej kan återfinnas i reservdels

sats. 
3. I tredje hand krävs en presentation i listform av en kompo

nentlista per förband. Denna lista skall ange till typ och antal de 

fö rrådshållna komponenter, som ingår i apparaterna i de olika 

reparationsförbanden. På gru ndval av denna lista skall förbandens 

reservdelssatser byggas upp (man uellt). 

4. I fjärde och sista hand krävs en presentation i listform av en 

komponentlista per region (= nuvarande lokala förvaltningar). Den

na lista skall ange till typ och antal dc förrådshållna komponenter, 

som ingår i apparaterna vid en region . 
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Klassificering och Specifikationer 
Styck l i stor KcxJifiering och tekn i ska 

da ta f ör kanpo-
(FKC) nenter 

l :r:· l 
l Identifiering och klass ifi cering l 

l 
l 

Sanmandrag över kanpenenter 
_j (Stansunder l ag) 

I 
Reparat iansfär band 

-t -{) Q Magnetband (Ansvarsanråde Da tarrosk i n 
betr telemateriel) 

~~ 
Kanponent l i sta Kanpenen t l i s ta l<anponen t l i s ta Kanpqnentl i sta 

och över sa;ntl i ga 
karpenenter 

T eoret i ska behovs 
beräkningar 

s tatistik över 
f redsförbrukning 

för ensk i l d för reparat i on s- för OriB 
apparat förband 

Satssanmansättn i ng 
och förpackning vid 
M::F 

-
Ka försva 

Repa rat ions förbandens 
resurser. Persona l 
(antal och kvalitet) 
lokaler, i nstrurrent 
och verktyg 

Fig .·J. Blockschema över framtagning av reservdelar. 
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I en första etapp ska ll följande fem komponentgrupper tagas med: 
Motstånd, 
Kondensatorer, 
Glöd lam por, 
Säkringar, 
Elektronrör och halvledare. 

Dessa fem komponentgrupper förekommer allmänt i stort antal 
(till ca 75 °/o av det tota la anta let) i dc flesta te leapparater (jfr de 
streckade sta plarna b i fig 2). 

I en andra etapp tillkommer andra komponcntgrupper, såsom 
Transformatorer, 
St röm stä lla re, 
Reläer m m. 

De därefter kommande etapperna har ~'innu inte bcst:imts, men 
avsikten är, att om möjligt följa upp och ti llgodose behovet av sam
mansatta reservdelar och utbytesenheter på samma sätt. 

Uppl äggningen i stort av arbetet med framtagning av reservde ls
satser för telematerielen enligt de principer, som hir beskrivits, fram
går av vidstående fig. 3. 

Underhållsbehov 

De utredningar rörande teleunderhåll, som inledningsvis om
nämn ts, redovisar ett ackumulerat och ökat behov av teleunderhålL 
Beräkningarna har vid kontroll visat sig utgå ifrån större materiel
volymer än i verkligheten. Uppgifterna i övrigt, t ex bestämningen 
av underhållsintervallens längd, grundar sig på teoretiska be6k
ningar och antaganden, som ej heller kunnat läggas till grund för 
praktiska åtgärder. Några generella anmärkningar mot den materiel, 
som är i drift, är inte kinda och för den förrådsstä llda materielen 
finns inga uttalanden om eller indikationer på att beredskapskraven 
inte kan innehåll as . Vid ett antal stickprovskontroller, som utförts 
av marinförvaltningen, bl a i samband med vapeninspektioner, har 
dock framkommit behov av en ökad underhållsinsats för t ex ma
teriel, som ej är i drift (förrådsställd eller på annat s~'itt beredskaps
förvarad). 

Målsättningen för det i fred bedrivna förebyggande underhållet 
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bör vara en un derhållsinsats av en sådan omfattning, att materielen 
kan driftsättas vid mobilisering direkt eller inom faststä lld tidsrymd. 
För att kunna fylla dessa krav erfordras ej så mycket lärda utlägg
ningar men väl kunskap (fakta) om materielens ti llstånd. Härvid 
vore det av stort värde, om man kunde uttrycka (mäta) med siffror, 
vad man i sådana sammanhang talar om. Först då kan uppgifter 
från olika håll jämföras och norrner fastslås. Rapporteringen i för ut 
nämnda materieluppföljningssystem -64 syftar ti ll att lämna under
lag för sådana fakta, t ex om klartillgänglighet och funktion s
sannolikhet. 

Finns uppgifter om funktionssannolikheten kan man som kriteriu m 
för val av underhållsintervall ange ett visst v~irde, som under en viss 
tid inte får underskridas. Om så sker, måste underhållsåtgärder vid
tas, som återför funktionssannolikheten till önskad nivå. Det bör 
ankomma på beslutande myndighet att för varje materieltyp i mål
sättningen fastst~illa lämpligt värde på den nedgång av funktions
sannolikheten, som kan tillåtas. Att i nuläget utan ingående hm
skaper om underhållsbehovet genom centrala anvisningar öka under
hållsi nsatsen är inte ti ll råd ligt. Det är inte bara dyrbart att över
dimensionera underhållet, det kan också, som påpekats i ett tidigare 
avsnitt, ha direkt motsatt icke önskad verkan i form av en minskad 
ti ll för! i dig het. 

Svaret på frågan - behövs en ökad underhå llsinsats - kan f n 
inte entydigt besva ras. Sannolikt är förhållandet detta, att kvaliteten 
är ojämn och att det inom vissa sektorer finns en viss eftersläpning. 
De brister rörande underhållets omfattning, innehåll och enhetlighet, 
som framkommit vid en del undersökningar, kan rättas till sedan nu 
pågående översyn av URN tele genomförts. Onskemål har även 
framförts om utökning av rapporteringsverksamheten för telema
terielen i sys tem -64. 

Underhållsresurser 

Beroende på underhållsarbetets art fordras personal med olika ut
bildning samt tillgång till verktyg, instrument, verkstadslokaler 
m m i olika omfattning. Med detta som utgångspunkt har under
hållsresurserna indelats i tre olika kategorier. FATU-utredningens 
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definitioner avviker härvid från den i URN tele fastställda indel
ningen och kan sammanfattningsvis anges på följande sätt: 

Kategori A utgörs av materielens bemanning med främst drifts
vårdsuppgifter. 

Kategori B utgörs av lokala och regionala verkstäder med främst 
tillsynsuppgifter. 

Kategori C utgörs av centrala verkstäder med främst översyns
uppgifter. 

Indelningen kan synas lämplig, men det finns inte desto mindre 
invändningar mot arbetsuppgifternas fördelning på olika nivåer. Den 
passar bäst för förebyggande underhåll. Denna typ av underhåll 
möjliggör också en rationell verkstadsplanering. Arbetsuppgifternas 
innehåll och art mellan å ena sidan förebyggande vård och å andra 
sidan reparationstjänst skiljer sig emellertid icke nämnvärt. Behovet 
av reparationer kan åtminstone i de flesta fall inte förutbestämmas 
och förhållandena är ofta sådana, att åtgärderna måste insättas 
snabbt och på den plats, där materielen finns. Bemanning och ut
rustning kan därför icke ske efter kvalitetsnormer, som uteslutande 
dikteras av den förebyggande vården, och därmed faller delvis 
motivet för indelningen. 

Den största stötestenen utgör emellertid tillkomsten och utnyttjan
det av s k centrala televerkstäder. F n finns två sådana verkstäder, 
nämligen AB Telub i Växjö och CVA i Arboga. En tredje verkstad 
planeras att uppföras i Östersund. Tanken är härvid att man genom 
centralisering av underhållsarbetet skall kunna få stora serier av 
materiel av samma slag, vilket möjliggör en rationellare drift och 
ett billigare underhåll. 

Svårigheter föreligger för marinen att organisera och genomföra 
underhåll vid centrala verkstäder. Orsakerna är många, bl a följande: 

Marinens materiel är i stor utsträckning fast installerad i fartyg 
och i anläggningar iland och icke direkt åtkomlig för transport till 
centrala verkstäder. 

Underhållsåtgärderna utförs ofta på platsen, där materielen finns, 
varför det i allmänhet saknas s k utbytesenheter, då sådana tidigare 
ej erfordrats. 

Underhållsresurserna är redan koncentrerade till ett begränsat an
tal platser och är dimensionerade för att motsvara marinens behov 
i fred och krig. 

Utnyttjas de centrala verkstäderna i den omfattning, som utred-
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ningen avser, blir sysselsättningen vid "egn~" ve:kst~der otillräcklig 
och personalens utbildning för sina uppgifter 1 kng eftersatta. I 
princip är det nämligen så, att de personella tekniska _resurserna ba
lanseras av tillgängliga underhållsmedeL En avtappmng av under
hållsmedel till central verkstad bör således medföra en obalans. Här
till kommer att ca 40 °/o av de sammanlagda personalresurserna 
ianspråktas för andra arbetsuppgifter än underhåll, främst installa
tionsplanering och -arbeten, som beställs av marinförvaltningen och 
som betalas med särskilda medel. Dessa arbetsuppgifter varierar till 
tid och omfattning och arbetsbelastningen på de "egna" verkstäderna 
skulle bli mycket ojämn, om inte underhållsarbete av det slag, som 
man vill överföra till centrala verkstäder, finns att tillgå. Andra 
uppgifter, som också kräver varierande arbetsinsatser, är förvalt
ningarnas medverkan i den tekniska driften vid rustade förband, 
beroende på vakanser av motsvarande militär personal. 

I vissa fall, då vi själva saknar resurser och det gäller främst inom 
CVA verksamhetsområde, är det en mycket stor fördel, att de ge
mensamma verkstäderna finns att tillgå. Man kanske därför kan 
hoppas att denna fråga, som inrymmer så stora åsikts- och intresse
motsättningar, så småningom skall få en kompromisslösning, som 
kan godtas av alla berörda parter. 

Underhållsuppgifternas fördelning 

Det åligger marinförvaltningen enligt Kungl Maj :ts instruktioner 

"att särskilt tillse att marinens fartyg m m samt övrig vapen
teknisk och skeppsteknisk materiel är ändamålsenlig och brukbar 
samt förvaras på lämpligt sätt (SFS 1965:830 3 §)." 

Denna att-sats fastlägger marinförvaltningens ansvar för bl a un
derhållstjänsten inom marinen. I samband med den nyligen intro
ducerade ordningen, att ledning och samordning av teleunderhålls
verksamheten inom krigsmakten skall ankomma på flygförvalt
ningen, har man ibland ifrågasatt, om inte marinförvaltningens 
ansvar härigenom begränsas vad gäller telema terielen. I det kungl 
brevet, som zeglerar TUK:s verksamhet, framgår emellertid att. så 
inte är fallet av följande formulering "armeförvaltningen, mann-
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förvaltningen och flygförvaltningen äga ansvaret för underhållet av 
telemateriel inom vederbörlig försvarsgren". 

De olika uppgifter, som ur förvaltningssynpunkt brukar hän-
föras till begreppet underhållsverksamhet, är följande: 

Materieluppföljning 
Materielinspek tioner 
Behovsberäkningar 
Reservdelsfrågor 
Vård 
Reparation 
Modifiering. 

Om man i uppgifterna innefattar såväl utarbetandet av före
skrifter för de olika funktionerna som planeringen och genomföran
det av själva åtgärderna, återfinnes uppgifterna enligt ovan såväl i 
den centrala instansen marinförvaltningen som vid de regionala för
valtningarna. Se fig. 4. 

Inom marinförvaltningen är underhållsuppgifterna fördelade på 
såväl sakorganen som på de funktionella enheterna. Vid telebyrån, 
som är sakorgan för telematerielen, handläggs de materielbundna 
uppgifterna. Beträffande vård och reparationer omfattar uppgifterna 
framtagning av föreskrifter och anvisningar samt anskaffning av 
underhållsutrustningar m m. Det ankommer vidare på sakorganet, 
att vid anskaffning göra materielen konstruktivt underhållsvänlig 
samt anpassa den till de marina underhållsresurserna. En annan 
uppgift av samma slag, som sakorganet ävenledes ansvarar för, gäl
ler ändringar på materielen (modifiering). sådana åtgärder sker un
der materielens utnyttjandeperiod och avser att utöka materielens 
prestanda och/eller livslängd. 

Vid örlogsbaserna och kustartilleriförsvaren är underhållsuppgif
terna så gott som uteslutande av vidmakthållandekaraktär och består 
främst av planering och genomförande av underhållsåtgärderna. 
~en personal, som förvaltningarna utnyttjar för underhållsarbete, 
år av varierande slag och med olika organisationstillhörighet. I all
mänhet är det fråga om verkstäder, som tillhör fristående bolag, är 
underställda Fabriksstyrelsen eller ingår i förvaltningsorganisatio
nen. Det kan även vara militär eller civil förvaltningspersonal, som 
Utnyttjas för detta ändamål. Om man bortser från att arbetet skall 
bedrivas rationellt och att personalen skall kunna disponeras i krig, 
har organisationsformen i och för sig mindre betydelse. I många fall 
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Ör l B 
Ka-försvar 

MATERIELBUNDNA UPPGIFTER (VR) ADMINISTRATIV LEDNING M M 

Anskaffning Budgetärenden (CP) 

Anpassning av materiel Samordning (ftg) (S) 

In st r u ment oc h verktyg 

H 
Redovisningsfö re skrifte r (F) 

Reservdel a r Verkstad sresurser ( O) 

Behov s be räkning a r Nomenklatur . För lagsverksamh at (N) 

Klassificering och kodifiering Informationssystem (Y , VK) 

Fördelning. Förr ådstagning 
Dr i fisföreskri f ter 
Vårdföreskrifter 
Driftsuppföljning 
Modifieringsåtgärde r 

L ,..:O. L ,.:O. 

--'SZ "<:::':7 

Planerar och verkställer underhåll och driftåtgärdar 

Driftsuppfölj ning 
Ekonomi sk kontroll 
Anskaffn ing av vissa reservdelar 

Besiktning 

""'7 

Utför underhållsarbetet 

Fig 4 Underh!illsuppgifternas fördelning inom och mellan olika nivåer 

är dock den bristande enhetligheten en belastning. Det är t ex svårt 

att följa upp de verkliga underhållskostnaderna, så att jämförelse 

mellan olika verkstäder kan ske vid anbud m m. 

Ansvarsfördelningen inom marinen liksom marinförvaltningens 

organisation skiljer sig från övriga försvarsgrenars. Vi har en mera 

deciderad ansvarsdelegering i vad gäller underhåll och underhåll s

medlens disponerande. Vi har heller icke någon särskild underhålls

organisation inom marinen i likhet med exempelvis flygvapnet. Dessa 

frågor torde vara föremål för särskild uppmärksamhet inom den 

pågående för>:altningsutredningen, där direktiven antyder, att man 

skall eftersträva samgående och större enhetlighet mellan de olika 
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försvarsgrenarna. Beträffande marinförvaltningen kan det synas som 

om underhållsuppgifterna är fördelade på ett sådant sätt, att det 

innebär en splittring av ansvaret och resurserna. Det är i viss mån 

riktigt, men man kan även påvisa fördelar hos denna organisation. 

Ser man t ex underhållsfrågorna som något direkt sammanhängande 

med materielens konstruktion och drift, blir ansvarsbilden en annan. 

Ansvaret för den enskilda apparaten eller det system, där den ingår, 

är då konsekvent - från projektstadiet under utnyttjandeperioden 

och fram till kassationsbeslutet - sammanhållet inom ett och samma 

sak organ. 

Verksamheten i krig 

Underhållsarbete av det slag, som bedrivs i fred, kommer även att 

behövas i krig. Det är dock sannolikt, att underhållet får en delvis 

annan inriktning med tyngdpunkten lagd på driftvård och repara

tioner. 
Vid mobilisering och i ett beredskapsläge skall huvuddelen av 

materielen sättas i drift. Detta kommer att ställa krav på miljövan 

och kunnig personal, som på rustnings- eller uppställningsplatser 

kan utföra erforderliga inkopplingar och kontroller av funktion och 

prestanda. Telematerielen bör därefter befinna sig i ett sådant till

stånd, att den förebyggande vården fortsättningsvis kan begränsas 

till driftvårdsåtgärder. 

Reparationernas omfattning och art i ett kommande krig kan 

knappast bedömas i förväg. Vissa reparationer blir kanske enkla, 

t ex rutinmässiga fel orsakade av slitage, ovarsamt handhavande, 

överbelastning m m och kan utföras på platsen utan att någon större 

yrkesskicklighet erfordras. I andra fall kan det bli nödvändigt, att 

materielen förs till verkstad eller att den repareras på platsen av en 

utsänd reparationspatrulL 

Vid bekämpning av våra stridskrafter kan skadorna innebära 

totalförluster eller skador av sådan omfattning, att de kan jämföras 

med totalförlust. Skador av denna art saknar intresse för planeringen 

av reparationstjänsten i krig. Däremot kan naturligtvis även krigs

skador av mindre omfattning uppkomma, som bör åtgärdas av re

parationsförbanden. Exempel på skador av denna art kan vara 
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splitterskador i antenner, vridbord och andra oskyddade delar av 
teleanläggningar 

detonationsskador ( tryckvågsskador) vid bombfällning, artilleri
beskjutning och kärnladdningsexplosioner på materiel, som befinner 
sig på kortare eller längre avstånd från nedslagspunkten samt 

avbrott på trådförbindelser genom stridshandling eller genom 
sabotage. 

De olika åtgärder och förberedelser, som i fred skall vidtas och 
som är anbefallda i olika grundläggande direktiv, kan av sekretess
skäl inte behandlas i denna artikel. Här skall därför endast anföras 
några sammanfattande synpunkter på de åtgärder, som faller inom 
förvaltningarnas ansvarsområde. 

En förutseende planläggning bör eftersträva, att de materiella 
resurserna ställs till de stridande förbandens förfogande i god (rätt) 
tid, på rätt plats och i rätt omfattning. 

I god tid måste innebära att resurserna - instrument, verktyg 
och reservdelar - skall finnas till hands, när de behövs. Tidsfaktorn 
medger i allmänhet inte, att för materielens drift viktiga reservdelar 
förvaras så att beställning och transport erfordras för att de skall 
bli tillgängliga. För reparationer, som är av kvalificerad art eller 
stor omfattning, måste man även tänka sig, att dessa kan utföras 
på annan plats och att reservdelar och övriga resurser ävenledes pla
ceras där. 

På rätt plats måste i konsekvens med föregående innebära, att 
reservdelarna m m i första hand skall finnas ombord eller i anslut-· 
ning till materielens uppställningsplatser. För den materiel, varom 
det här är fråga om, torde detta i allmänhet vara möjligt utan olä
genheter. Vissa synpunkter kan dock läggas på frågan om rätt plats. 

~inns fortifikatoriskt (rimligt) skydd för materielen framme på 
stndsplatsen (uppställningsplatsen) eller ej? 

Finns det utrymme överhuvudtaget? 
Ar tillgången på reservdelar så stor, att den kan fördelas till olika 

nivåer eller är tillgången t ex av ekonomisk anledning så knapp, att 
den måste förvaras centralt inom regionen (örlogsbaserna, kust
artilleriförsvaren)? 

Finns reparationspersonal i erforderlig omfattning och med erfor-
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derliga kvalifikationer vid förbanden? 
Finns transportmöjligheter och är materielen transportsäker? 
Ar det ett stridsekonomiskt krav (trots högt pris) att lägga reserv

delar på lägsta nivå? 
I rätt omfattning innebär att instrument - verktygs- och reserv

delssatser - skall vara rätt sammansatta. Underlag för detta kan 
bl a fås erfarenhetsmässigt och genom statistisk bearbetning på sätt 
som tidigare berörts. Behoven av större reservdelar (antennmaster 
rn m) och utbytesenheter för hela eller viktigare funktioner i anlägg
ningarna blir ofta prioritetsfrågor, där medelstillgången blir en be
stämmande faktor. 

Sammanfattning - utvecklingstendenser 

Av redogörelsen torde ha framgått att några större förändringar 
hittills inte genomförts betr teleunderhållets innehåll och organisa
tion inom marinen. Underhållsutredningarna innehåller en mängd 
informationer och fakta av såväl grundläggande som principiell art. 
Genom remissbehandlingen hos berörda myndigheter samt genom 
diskussioner, som förekommit i anslutning till avgivna yttranden, 
har värdefulla kunskaper tillförts den marina organisationen, vilket 
i sin tur givit upphov till prövning och kontroll av de egna för
hållandena samt stimulerat till initiativ till förbättringar inom den 
befintliga organisationens ram. Utredningarnas huvudförslag att in
rikta teleunderhållsverksamheten mot gemensamma centrala och 
regionala verkstäder har däremot endast kunnat genomföras i be
gränsad omfattning. Orsakerna härtill är - förutom ökade initial
kostnader m m - att ett genomförande skulle påverka den marina 
fredsorganisationens sammansättning och nuvarande ansvarsfördel
ning mellan central och regional förvaltningsnivå. Marinförvalt
ningens handlingslinje (som den praktiskt kommer till uttryck) är 
att "skynda långsamt" och genomföra förändringarna i den takt re
surserna medger och utan att rasera värdefulla tillgångar i den egna 
organisationen. 

Det finns också anledning att blicka framåt och se vad den tek
niska utvecklingen kan innebära för teleunderhållstjänstens vidkom
mande. Som tidigare nämnts kännetecknas utvecklingen inom till
förlitlighetstekniken av mycket snabba förbättringar. De tekniska 
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landvinningarna kan emellertid tillgodogöras endast i den takt den 
befintliga materielen skall förnyas, vilket sker successivt och i be
tydligt långsammare takt än det tekniska framåtskridandet. 

Under senare år har elektronrören alltmer fått vika för transistorer 
och övriga halvledarkomponenter, vilket medfört en mångdubbling 
av såväl livslängd som tillförlitlighet. Dessa komponenter har dock 
ännu så länge en begränsning vad gäller kombinationen mycket höga 
frekvenser och stora effekter. 

Det kanske viktigaste, som just nu håller på att hända inom den 
tillämpade elektroniken, är de begynnande applikationerna av den 
integrerade kretstekniken. F n har denna teknik mest kommit till 
användning i den digitala kretstekniken, t ex för datamaskiner och 
för vissa mätfunktioner och finns f n representerad endast i två 
apparattyper inom marinen. Goda potentiella utvecklingsmöjlig
heter finns även för linjära kretsar, t ex inom radioteknik och lik
nande. Vad som i första hand kanske observerats är de extremt små 
dimensioner sådana kretsar kräver. I många tillämpningar har man 
ej nämnvärd nytta av den långt drivna miniatyriseringen och dess 
framtida förutsedda storhet ligger kanske därför inte alltid i kret
sarnas litenhet. Det praktiska värdet torde kanske främst bli dessa 
kretsars förmodade mycket höga tillförlitlighet, långa livslängd och 
lätthet till feldiagnos (antingen/eller). Dessa senare egenskaper hos 
materielen kommer i sin tur i positiv riktning påverka teleunder
hållet bl a genom ett mindre underhållsbehov. Det är också tänkbart, 
att underhållsarbetets karaktär ävenledes måste förändras. Genom 
att funktionerna i apparaterna kan standardiseras och koncentreras 
i små och lätt utbytbara enheter (kort) kan utbytesprincipen till
lämpas och göras ekonomiskt fördelaktig. 

Om lämpligt anpassade underhållsföreskrifter finns, kan man pe
döma, att underhållsarbetet i framtiden kan utföras av ett mera be
gränsat antal tekniker. Reparationerna av defekta kretskort kan 
även tänkas ske hos tillverkaren, vilket kan vara en fördel med 
hänsyn till kretsteknikens förmodade snabba utveckling och därav 
betingade behov av modifieringar. 
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KAPTEN ERNA 

J. ALLMER O CH G. SUN DQVIST 

Arbetstidsregleringen 

vid förs va re t 

Arbetstidsregleringen för försvaret infördes som bekant 1/1 1963. 
Erfarenheterna har givit vid handen att den varit till fördel såväl 
för myndigheten (arbetsgivaren) som för den enskilde (arbetsta
garen). Man skulle därför kunna förvänta sig att arbetstidsregle
ringens innebörd och utformning skulle vara allmän egendom och 
stå fullt klar för alla. Så är icke fallet. Att bestämmelserna i vissa 
fall i efterhand utformats så att de ge intryck av kineseri är en sak, 
men huvudprincipen borde dock stå klar för alla. 

Den avdelning inom marinstaben - allmänna avdelningen, sek
tion 2 - som handlägger arbetstidsfrågor får ofta höra uttryck som 
"Arbetstidsregleringen gäller för kaptener i den mån det går". "Jag 
är ej berättigad till övertidsgottgörelse så jag tar ut kompensations
ledighet." "Fritiden är den tid, då man skall vara i hemmet." 

Det kan därför vara på sin plats att redovisa arbetstidsregle
ringens innebörd och tillämpning för en större marin publik, vars 
tjänstgöring regleras av bestämmelserna. Arbetstidsregleringen har 
kommit för att stanna och med drygt fyra års erfarenheter av 
systemet i bruk kan sägas, att reglering av arbetstid för den normala 
fredsverksamheten är värdefull. Vissa specialproblem har kanske 
ännu icke kunnat ges en sådan utformning som den militära tjänsten 
kräver. Strävan för närvarande är emellertid att söka lösa dessa 
specialproblem. Samtidigt strävar man mot att göra bestämmelserna 
så enkla och entydiga som möjligt. 

Som förut nämnts infördes arbetstidsregleringen 1/ 1 1963 genom 
kbr 26/11 1962. Detta kungliga brev har omarbetats i viss mån och 
flera brev har utkommit, det senaste 4/11 1966. Som grund för först
nämnda kungliga brev låg en utredning "Arbetstidsreglering för mili-
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tär personal och civilmilitär 
1962:30". 

Statens Offentliga utredningar 

En nyhet i kungl. brevets utformning var att det i vissa fall ga1 s 
tolkningsföreskrifter efter bestämmelserna. 

Enligt bestämmelserna gäller arbetstidsregleringen för praktiskt 
taget all fast anställd personal. Undantagna är i princip reservper
sonal, som fullgör författningsenlig tjänstgöring, samt elever vid 
skolor. För de sistnämnda är det att betrakta som ett axiom att ar
betsgivaren icke kan planlägga och fastställa den tid vilken erfordras 
av den enskilde för hemarbeten och förberedelser för att kunna 
följa undervisningen. 

Arbetstiden skall uttas som veckaarbetstid och utgör 45 timmar 
per vecka. För en del personal uttas hela arbetstidsvolymen, för 
andra åter ej hela tiden utan viss del "uppslammas" för att då ar
betsgivaren så bestämmer tas ut i form av förbandsövningsdygn. För 
personal i sjötjänst är veckaarbetstiden även reducerad för "buffert
tid". Till begreppen förbandsövningsdygn och bufferttid återkom
mes framdeles. 

Avgörande för vilket arbetstidsmått som skall uttas är den en
skildes placering i slag av tjänst. Kungl brevet redovisar olika slag 
a v tjänst samt till tjänsten hörande veckaarbetstid och i förekom
mande fall antalet förbandsövningsdygn. 

Som regel framgår det av aktuell kommendering vilket slag av 
tjänst den enskilde är placerad i. Råder oklarhet skall tjänstepla
cering ordersättas. Avgörande för vilken veckaarbetstid och antal 
förbandsövningsdygn den enskilde skall fullgöra är aktuell tjänste
placering. För att undvika onödiga omplaceringar i tjänst bibehålles 
dock innehavd arbetstid vid tillfälliga kommenderingar under 45 
dygn. 

Avgörande för arbetstidsregleringen är att arbetstiden för den en
skilde skall vara planlagd d v s befattningshavaren skall veta när han 
skall utföra arbetet och när han har fritid. Under vissa förhållanden 
är detta icke möjligt att ange för arbetsgivaren. Det är därför som 
begreppet förbandsövningsdygn införts. Under förbandsövningsdygn 
förbrukas den uppslammade arbetstiden. På tjänstgöringslista redo
visas enbart tidpunkten då förbandsövningen börjar respektive slu
tar, vilket innebär att den enskilde under dygnet teoretiskt kan få 
arbeta mellan 0-24 timmar beroende på omständigheterna. För att 
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förbandsdygn skall få uttas är VIssa fordringar angivna i kungl 
brevet. 

Den enskilde "nollställs" kalenderårsvis beträffande förbands
övningsdygn. Det kan därför tänkas att den enskilde icke uppslam
mat någon tid för dylika när en övning äger rum. Detta har icke 
någon betydelse utan avgörande är i vilket slag av tjänst veder
börande är placerad vid övningstillfället. Å andra sidan om den en
skilde icke fullgjort alla förbandsövningsdygn under året behöver 
han icke göra någon "återbetalning" i form av utökad arbetstid utan 
den uppslammade tiden efterskänks. 

I sjötjänst används bufferttiden vid sådana tillfällen då en övning 
icke kan avslutas på fastställd tid på grund av förhållanden varöver 
far tygschefen icke kunnat råda, t ex sjögång, dimma, beroende av 
andra fartyg o d. Missar däremot fartygschefen en tilläggning, så 
att försening uppstår, uppkommer övertid! 

Fritid är den tid då den enskildes tid icke är planlagd för att ut
föra arbete. En tjänsteresa är således fritid, men för att återbetalning 
i fo rm av arbete icke skall behöva ske, får i förekommande fall viss 
tid per dygn under resan dock redovisas som arbetstid. Om ett kom
pani transporteras med bussar till en skjutbana är resan dit och hem 
fritid för befälet utom för den som tjänstgör som fordonschef el dyl. 
Om utspisning anordnas vid skjutbanan, uppstår fritid för befälet 
under måltidsrasten utom för den eller de som övervakar utspis
ningen, d v s ha en uppgift. Dessa skall dock i förekommande fall 
beredas fritid för intagande av måltid. 

För viss personal är en del av veckaarbetstiden avsedd för s k 
fria förberedelser. Dessa får utföras utanför arbetsplatsen. Det är 
att märka att fria förberedelser endast får tas ut då befattnings
havaren fullgör tjänst i vilka fria förberedelser finns. Som exempel 
kan nämnas: En befattningshavare i trupptjänst vid Karlskrona 
Örlogsskolor har 3 timmar fria förberedelser per vecka. Kommen
deras han under en vecka tillfälligt till örlB S stab bibehåller han 
sin veckaarbetstid om 45 timmar men erhåller inga fria förberedelser. 

I samband med fria förberedelser må även nämnas de förberedel
ser som instruktör behöver före lektion eller övning. Dessa förbere
delser får inläggas i veckaarbetstiden endast i den mån de omfattar 
direkta övningsförberedelser och icke något inlärande av ämnet. Sitt 
yrke måste den enskilde kunna. Behöver han extra preparering får 
tid för fria förberedelser eller fritid användas härför. 
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Ett klarläggande av ovanstående ger följande exempel. Före en 
lektion i navigation måste instruktören lägga ut ett antal kurser m m 
i ett sjökort, vilket krävs för själva lektionen. För detta arbete skall 
förberedelsetid inplaneras för instruktören. Metoder för uttagan det 
av dessa kurser m m skall däremot instruktören behärska, varför 
någon "extra" tid för iniärandet av detta inte får schemaläggas. 

Tjänstgöringen för den enskilde regleras genom dagordning eller 
tjänstgöringslista. Chefen för marinen har föreskrivit när det ena 
eller andra sättet skall tillämpas. Det är dock ingenting som hindrar 
att dagordning tillfälligt ersätts med tjänstgöringslista eller tvärtom. 

Tjänstgöringen - framförallt i sjö- och trupptjänst - kan kräva 
olika arbetstidsuttag under veckorna. Chef planlägger detta genom 
att under fjortondagars perioder ta ut olika arbetstid av den enskilde 
(eller i fyraveckors perioder om den enskilde ger sitt medgivande). 
Under vissa förhållanden kan det för grupper av arbetstagare vara 
nödvändigt att omfördela arbetstiden under längre tid. Detta kan 
ske genom kollektiv omfördelning, vilket sker under en fyraveckors 
period. Kollektiv omfördelning skall ordersättas. 

Omfördelning av arbetstid kan under vissa förhållanden krävas 
i stabstjänst. Då upprättas - som förut nämnts - en tjänstgörings
lista för aktuell tid. 

Beträffande kollektiv omfördelning råder vissa missuppfattningar 
om dess tillämpning. Begreppet kollektiv behöver inte vara en skola, 
regemente eller dylik stor enhet utan kan t ex vara ett fartyg, en 
division, ett batteri eller en pluton. Begreppet kollektiv får emeller
tid ej drivas in absurdum. 

Om viss befattningshavare ej erfordras under för kollektivet an
given arbetstid, kan han tillfälligt utgå ur kollektivet. Detta skall 
givetvis ordersättas. 

Bestämmelserna om arbetstidsreglering omfattar även vissa eko
nomiska bestämmelser. 

Ersättning utgår sålunda med 65: - / dygn för varje fullgjort 
förbandsövningsdygn. För icke arbetstidsreglerad personal - t ex 
elever i skolor - som deltar i förbandsövningar utgår särskilt för
bandsövningstillägg av samma storlek. 

För arbete på övertid eller på obekväm tid kan under vissa fö r
hållanden utgå gottgörelse. Den enskilde upprättar ett gottgörelse
underlag och i vissa fall ankommer det på lokal myndighet att pröva 
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huruvida gottgörelse skall utgå, i vissa fall skall försvarets civilför
valtning avgöra ärendet. 

För att gottgörelse för övertidsarbete skall kunna utgå gäller gene
rellt att arbetet skall vara .l) beordrat, 2) kunna kontrolleras samt 
att 3) befattningshavaren ej får inneha högre lönegrad än 19. 

Gottgörelsen kan utgå antingen i form av kontant ersättning 
(övertidstillägg) eller i form av fritid (kompensationsledighet). 

För arbete på obekväm arbetstid utgår obekvämtidstillägg. Det är 
en allmänt utbredd missuppfattning att detta kan tas ut i stället för 
övertidstillägg. Tillägget kan endast utgå för arbee på planlagd 
ordinarie arbetstid, om denna infaller under obekväm arbetstid. 

För vissa tjänster (kustradiostationer, isbrytare m fl) gäller sär
bestämmelser, som icke upptagits i denna artikel, då denna enbart 
avser lämna en allmän orientering om arbetstidsregleringen. 

Den l januari 1968 skall arbetstiden förkortas med 2 1/2 timme. 
Arbetstiden är nu som förut framhållits 45 timmar per vecka. Utan 
att föregripa nu pågående utredning om arbetstidsförkortningen syns 
dock följande lösningar vara möjliga. 

a) en förkortning av uttagen veckaarbetstid 
b) en minskning av antalet förbandsövningsdygn 
c) en kombination av a) och b) 
Vilken lösning utredningen väljer är f n (februari 1967) okänt. 
Som förut framhållits har arbetstidsregleringen varit till gagn för 

försvaret. Arbetsgivaren (myndigheten) har genom regleringens in
förande blivit tvingad till ett långtidsplaneringstänkande i större ut
sträckning än förut. Härigenom har arbetstiden kunnat utnyttjas på 
ett rationellare och effektivare sätt än tidigare. För arbetstagaren har 
arbetstidsregleringen inneburit, att individen bättre vetat hur kom
mande veckor ur arbetssynpunkt kommer att te sig och därigenom 
kunnat planera sin egen fritid efter rådande förhållanden. Vidare 
kan den enskilde numera erhålla ersättning för utfört övertidsarbete, 
vilket tidigare ej varit möjligt. 
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K. E. LINDEMAN Japans militära situation 

Kontrasterna mellan den orientaliska och västerländska livsstilen 
präglar bilden i Japan. Den japanska nationen avviker mycket från 
de nyfödda staterna i Asien och Afrika, vilka är i färd med att 
bygga nya nationer. 

Bomben i Hiroshima och det senaste krigets händelser är i minne. 
Den pågående aktuella aktiviteten och spänningen i Fjärran Ostern 
har å andra sidan ej heller gått Japan förbi. 

De ekonomiska framgångarna har fört Japan mot växande själv
medvetande. Landets slagkraft på det ekonomiska planet är effek
tiv. Exportkonkurrensen demonstreras av Japan allt starkare år från 
år. Rikets ledare för en skicklig politik och har undvikit att 
kompromettera sig i de länder, där Japan har intressen. Man har 
inte tagit några risker som skulle innebära fara för krig. Landet står i 
stort sett neutralt mellan Väst och Ost och är i princip delvis anti
väst, antiöst och antikommunistiskt. Nationens särpräglade attityd 
och möjligheter står i samband med det insulära läget. 

Japan har en insulär position vid randen av Stilla Havet och 
Asien. Landet består av 3300 öar tätt intill Asien. 200 km skil jer 
Japan från Korea och Kina ligger på ett avstånd om 960 km. Yt
arealen är 390.000 km2 vilket blott är något mer än Finlands. På 
detta område tränger sig en befolkning om 93 milj. Där finns 1/30 
av världens befolkning på ett område om 1/366 av världsglobens 
landyta. Endast 15 Ofo av landets totalyta är odlingsbar. I de sex 
större städerna, alla med över en miljon invånare, bor 18 °/o av 
Japans befolkning. Tar man åter alla städer med över 200.000 in
vånare, finns 30 °/o av befolkningen inom dessa sammanträngda 
platser. 

Japanerna li.ar visat sig vara ett folk med smidigt sinnelag, som 
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rest sig ur nederlaget och snabbt tillfrisknat, nu samarbetande med 
alla länder. Det är idag det modernaste bland de asiatiska länderna 
och spelar en ledande ekonomisk roll i sin världsdel. Japan har likt 
Västtyskland byggt upp en jätteindustri och intar femte plats i 
industrivärlden. Som skeppsbyggare och konstruktörer har japanerna 
främsta platsen och som stålproducenter står landet på tredje plats. 
Livsmedelsproduktionen täcker 4/5 av behovet, resten måste impor
teras. Japanerna är ett dugligt sjöfolk och goda fiskare. Fisket är en 
viktig beståndsdel i hushållet. 

Landet saknar rika naturtillgångar men äger likväl en ofantlig 
industri. Folkets strävsamhet påminner om den schweiziska. Japan 
måste exportera för att kunna leva. Råvaran för industrin är mesta
dels importerad. Det finns bl. a. ej tillräckligt av så viktiga produk
ter som kol, olja och trävaror. Japan exporterade före kriget snarare 
lätta varor, medan man nu minskat exporten av textilvaror och ökat 
exporten av tunga varor av precisionskaraktär. 

J apans statsledning har på ett beundransvärt sätt löst sysselsätt
ningsproblemet. Det har funnits tider av folkvandring till Sydost
asien och Sydamerika. Man räknar nu realistiskt med att den nya 
generationen skall arbeta i hemlandet. Nativitetskontrollen är vä
sentlig och nödvändig. Den årliga tillväxten är likväl 700.000. Trots 
folkökningen har arbetstillfällen kunnat erbjudas. 

Före kriget riktade man hälften av handeln mot Asien - nu går 
mindre än en tredjedel till denna världsdel. En betydande del av ut
rikeshandeln är nu inriktad på de rika länderna, bl. a. USA. Tredje 
världen bjuder en vid marknad, men saknar finansieringsresurser. 
Handeln .ijå den stora grannen Kina är obetydlig - men handels
utbytet uttrycker ingalunda Japans förhoppningar och strävan be
träffande varuutbyte. 

Japans insulära läge är fundamentalt och detta förhållande ger 
även landet sin begränsning. Geopolitiskt sett har landet en viktig 
position. 

Oriket har blivit en storbastion mot kontinentmakter i Fjärran 
Ostern. De 3300 pärlbandslikt belägna öarna har sin givna militära 
betydelse i dagens maktspel. Landets närhet till kontinenten gör att 
det å andra sida är oskiljaktligt länkat till fastlandet. Mittemot 
över havet ligger de två kommunistiska jättarna, som bestämmer 
över Japans situation. Att det finns en icke enig gul och röd kom
munism som granne förenklar kanske Japans aktuella läge. 
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På Stilla Havets sida möter Japan de mäktiga amerikanska och 
brittiska sjömakterna. Västs strategi baserar sig på ökedjan Austra
lien-Filippinerna-Ryukyu-Japan, där Japan är kanske den vik
tigaste länken i systemet. Om USA skulle vara tvungen att lämna 
Okinawa-basen, skulle Formosas och Sydvietnams försvar förändras. 
Norra Stilla Havet skulle falla under kommunistisk kontroll och 
Alaska vara mindre skyddat för aggression. USA skulle se sig 
tvungen att ställa om sin Stilla Havsstrategi. 

De västliga och östliga parterna är färdiga att betala en hög in
sats för inflytande i regionen. På kommunistsidan skulle ö-landet 
utgöra ett skydd mot Stilla Havsmakterna och en utgångsposition 
för egen maktutövning över havet. 

Japan är genom sin stora befolkningstäthet och sina sam
manträngda industricentra speciellt sårbart mot moderna vapen. 
Landet har som granne det atomutrustade Sovjet och ett ständigt 
nytt hot utgör det nuklärt upprustande Kina. En plötslig väsentlig 
situationsförändring har ägt rum. I bedömandet vore det oriktigt 
att ej beakta dessa två faktorer. Medvetandet om USA:s atom
paraply ger Japan trygghet vid nuvarande konstellation. Det bör 
beaktas, att Japan är den enda nation som själv upplevt nuklär
vapnets verkningar i Hiroshima. Det finns dock röster, som talar 
för anskaffande av egna nuklärvapen. 

Två före detta fiender, USA och Japan, har efter andra världs
kriget genom försvarsfördrag kollegialt i Fjärran Östern försökt be
vaka freden. Ett starkt asiatiskt land har sålunda kommit att sam
arbeta med den fria världen. 

Utan Japan hade USA ej kunnat ordna Korea-försvaret. Japan 
blev då en oumbärlig framskjuten bas i Stilla Havet mot kommunis
tisk aggression på asiatiska fastlandet. På Korea kämpade 80.000 fri
villiga japaner under Mae Arthur. A ven idag sedan de asiatiska krigs
platserna förskjutits mot söder, har de japanska flott- och flygba
serna bevarat sin betydelse för USA och den dag operationerna 
flyttas nordligare stiger motsvarande baser i militärt värde. 

Japan är och förblir nyckeln i Stilla Havsförsvaret och västern 
räknar med att Japan är dess förpost i Asien. De japanska öarna är 
viktiga länkar i den viktiga försvarskedjan av öar från Alaska till 
Filippinerna. Japan blir otvivelaktigt det starkaste avsnittet. Hela 
det amerikanska Fjärran Östern-försvaret med dess strategiska djup 
stöder sig geografiskt på tre linjer: 
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linjen Korea-Formosa 
linjen Aleuterna-Japan- Okinawa-Filippinerna 
stödjepunkterna Pearl Harbour, Midway, Walke, Guam, Caro
linerna, Marianerna, Marshall, Palmyra och Johnstonin. 

Tills nu har USA burit huvudansvaret i detta väldiga oceanom
råde. Japan är dock en viktig partner för USA. Amerikanarna har 
rätt till baser i Japan, ehuru Japan ej hör till någon av de stora pak
terna. Japan har visserligen jämsides sina rent nationella intressen, 
som avviker från kollegans. Som en starkt havsorienterad nation är 
intressena dock i stort sett identiska. I den mån Kina går mot att bli 
atommakt är USA:s atomskyddssköld ett japanskt livsintresse. 

Den japanska ön Okinawa är huvudbasfästet för USA på japanskt 
område. Det är ett relativt billigt pris för den trygghet sjunde flottan 
och dess starka strategiska flyg samtidigt ger även åt Japan . Japan 
själv har mindre försvarskostnader och landet har kanske just därför 
ej behövt visa överdrivet intresse för Stilla Havets stora militära 
problem. 

Amerikanarna anser, att Okinawa är den militärt avgörande ön 
mellan södra Japan och Formosa då det gäller oceanens försvar . 
Japans och USA:s ömsesidiga säkerhetsavtal skall förnyas år 1970. 

Händelserna i Sydostasien är realiteter att räkna med även för 
Japan. Kommunistkriser i Syd- och Nordvietnam, Laos, Malaysia, 
på -Borneo, i Indonesien och relationerna mellan Nationalkina och 
Kommunist-Kina är alla faktorer som varit i blickpunkten även för 
Japan. Krigets utbredning i regionen är alltid en möjlighet. Aven det 
kinesiska kalla kriget har länge förts i området. 

Japan håller livliga förbindelser med Formosa, Sydvietnam och 
har handelsförbindelser med Thailand och Filippinerna. Japan hör 
till de länder, som gjort stora och allvarliga ansträngningar att 
närma sig det nya Indonesien Indonesien efter Sukarnos stor
maktsera. 

Japanerna har all anledning att följa med händelserna i sydost
asiatiska regionen. För dem är öppenhållandet av Malaekasundet och 
portarna i Indonesiska övärlden ett livsvillkor. Där löper de vik
tigaste sjövägarna västerut till Mellersta Östern, Afrika och Europa. 
Det japanska hushållet skulle drabbas hårt av avbrott i sjöförbin
delserna. 

Japan och Kina verkar idag på två skilda fält utan att vara fient
liga mot varandra. Kina har 25 gånger större ytareal och 7 gånger 
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större folkmängd än Japan, samt en mycket avvikande miljö. Ja
pansk demokrati står mot en kinesisk totalregim med revolutionära 
och aggressiva inslag gentemot omvärlden. 

Trots motsättningar är Japan och Kina i framtiden kallade att i 
vissa avseenden komplettera varandra. Handeln ökar med Kommu
nist-Kina - helt geografiskt motiverat. Peking har visat villigh et 
att importera japanska produkter och introducera japansk teknik. 
Japan är på väg att i Kina ernå en huvudleverantörposition, en 
funktion som Sovjet tidigare innehade. Egendomligt nog har de båda 
länderna fortfarande inte några officiella diplomatiska kontakter. 

I den japanska tendensen att förbättra sina Ostförbindelser ingår 
förbättrandet av relationerna till Kina. I Japan talas det redan om 
politiska faror, som kan följa intensifierad handel. Kinesiska väl
kända expansiva strävanden i andra asiatiska riktningar oroar själv
fallet Japan. Allena det, att det röda Kinas atompotential växer 
och att hot finns inom de närmaste åren, förutsätter högre japanska 
försvarsansträngningar. A ven J apan måste vara känsligt för den 
militära effektiviteten i Kina. Spridda röster höjs i Japan för an
skaffande av eget kärnvapen. Avgörandet rycker i alla händelser 
närmare den japanska försvarsnyorganisationen. 

Av tradition har Japan och Sovjet varit antagonister. I senaste 
storkrig miste Japan Kurilerna och Shahalin. Sedan år 1906 har 
södra halvan av Shahalin tillhört Japan. Japan har aldrig uppgett 
kraven på att återfå några öar i södra Kurilerna. Dessa öar befinner 
sig norr om Hockaidon. Helt nyligen har en framställan om öarnas 
införlivande med Japan avslagits. 

Relationerna mellan de två grannarna har dock i andra avseenden 
förbättrats. Märkligt är, att man uppnått en överenskommelse om 
japansk hjälp i utnyttjande av Sibiriens naturtillgångar - främs t 
ifråga om mineraler. 

Formellt befinner sig dock de båda länderna fortfarande i krig 
med varandra. Det har funnits goda skäl att ta relationerna under 
omprövning. Någon häftigt framväxande sympati mellan Tokio och 
Moskva finns likväl ej. De ömsesidiga materiella intressena kan 
mildra relationerna. Moskva anser, att den japanska regeringen dock 
är alltför nära allierad med USA. 

A v tradition har japanerna varit ett krigarfolk och för icke så 
lång tid sedan ett aggressivt sjöfolk i Fjärran Ostern. Armen bestod 
av 140 divisi011er på land och av en stor flotta. Atombomben i 
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H iroshima tvingade Japan till ovillkorlig underkastelse. Försvaret 
blev helt demobiliserat och landet ockuperades av USA. Antikrigs
känslan är stark vid minnet av Hiroshima. 

Japan var efter andra världskriget helt utan eget försvar i fem års 
tid. Japan var utarmat, neutralt och avväpnat. Under Korea-kriget 
skedde en långsam och motsträvig återupprustning påyrkad av USA. 
Ett fullständigt avväpnat Japan visade sig även ur japansk synpunkt 
sett vara orealistiskt och idealiserat. 

Den nuvarande styrkan är ca. 250.000 man. Militärsystemet är 
uppbygg_t p~ frivillighetens grund genom lämpligt och rikligt urval. 
Reorgamsatwnen började försiktigt som ett minimum av självför
svar, stött av USA. År 1950 uppställdes en "nationell polisreserv" 
om 75.000 man, varur det interna försvaret stegvis uppbyggdes. Det 
~ilitärt vä~ande Kina är den främsta orsaken till Japans upprust
mng. Det ppanska försvaret blir för varje år allt väsentligare för 
regionsstrategin. Det hade varit föga motiverat att ej se till det egna 
försvaret efter det stora delar av Asien utsattes för kommunistiskt 
inspirerad aggression. Det ansågs vara ologiskt att stanna vid en obe
tydlig polisstyrka såsom situationen utvecklade sig. Den aktuella 
markstyrkan är nu 171.500 man utrustade med alla de vapen en 
modern arme förutsätter. u p prustningen har skett i bästa harmoni 
med USA. En del av utrustningen härstammar ur egen produktion. 
Flyget, u-båtar och raketer är av amerikanskt ursprung. 

Sjöförsvaret är organiserat för att fylla kravet på Japan som 
marin självförsvarsmakt. Japans existens vilar på råvaruimporten 
och handeln över haven. Det marina skyddet är därför väsentligt. 
Marinen består av drygt 30.000 man med ett tonnage om 140.000 
ton med bl. a. 17 moderna jagare och fem u-båtar. Hangarfartyg 
saknas. 

Japan är ett extremt bombkänsligt industriland, som har ett starkt 
behov av luftstridskrafter, starkt nog att allena kunna avvisa mindre 
aggression. Flygets numerär är 40.000 man och 1.100 plan med strä
van till att även vara "självförsvarets makt" inom denna försvars
sektor. 

Det japanska försvarssystemets målsättning är, att bevara landets 
~~tionella integritet och dess strategiska position i det oroliga Fjärran 
Ostern. Landet är dock inte starkt nog att utan samverkan i ett kol
lektiv kunna försvara sig vid en större militär uppgörelse. Japan har 
tillsvidare avstått från eget atomvapen, ehuru två stora kommunist-
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länder på fastlandet förfogar över nukleära styrkor. Det har sagts, 
att Japan med sitt försvar verksamt bidrar till världsfreden "som 
en västlig krigsmakt" i sin region. 

* Som en följd av andra världskriget berövades Japan sin stor-
maktsställning, men dess geostrategiskt markerade ställning förb lev 
orubbad. Landets ledande ställning i Asien håller på att växa. Lan
det har onekligen förutsättningar att spela en mycket betydande roll 
i framtiden. Efter ett "ekonomiskt under" ifråga om återuppbyggnad 
av industri och handel är Japan idag den mest avancerade nationen 
i Asien. 

Det direkta målet för Japan har varit fred och säkerhet under 
iakttagande av en neutralitet, som gett anledning till benämningen 
"Schweiz i Fjärran Östern". 

Landet ligger vid yttersta randen av en auglo-amerikansk sjö
militärsfär och är samtidigt ofrånkomligt nära beläget den öst
asiatiska zonen, där Sovjet och Kina dominerar. Ett delat, oroligt 
Vietnam och ett delat Korea ligger rätt nära, där storpolitiska kon
flikter står mot varandra. Internationellt sett betecknas regionen 
som centrum för världsoron. Det kan i längden ställa sig svårt för 
Japan att helt förbli åskådare. situationen kan ändras från dålig till 
sämre. Japan har att välja, om så sker, mellan att kämpa vid USA :s 
sida eller jämka mellan Väst och Fjärran Ost eller försöka att resolut 
stå neutralt. Dess diplomati balanserar aktuellt sett mellan att vara 
kontinental och starkt Stilla Havsbunden. 

Källor: 
Aussenpolitik 3/64 
Military Review sept/61 
NATO:s Fifteen Nations febr-march/66 
Revue de Defence National oct/57 oct/58, mai/66 
Revue Militaire Generale juillet/62, febr/65 febr/66 
Survival apr/66 
The Japan Annual of International Affairs 1/61 
Wehrkunde 7/60, 8/65. 
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Litlera fu r m. m. 

De Gaulle 
De Gaulle, Träumer oder Realist av Hans O Staub, 200 sidor, 

Verlag C J Bucher, 1966. 

Europa utan Charles de Gaulle är väl il.tminstone sedan 1958 otänkbart. D.'l 
trädde de Gaulle fram ur sin tillbakadragenhet efter kriget och övertog först som 
ministerpresident och senare som president ledningen av den franska politiken . 
H ans inflytande över den europeiska politiska bilden, hans inställning till NATO 
och USA samt p.'l senare tid hans initiativ utöver den europeiska ramen (Kina, 
Sovjet) torde vara s.'l väl kända att en redogörelse härför är överflödig. L.'lt oss 
bara minnas att Frankrike under hans ledning .'lterhämtat sig fr.'ln efterkrigstidens 
polit iska kaos, att de franska kolonialproblemen med eller mot fransmännens vilja 
har lösts, att Frankrike har undandragit sig USA :s dominans inom NATO samt 
inte minst att de Gaulles utspel mot Kina och Sovjet ev kan vara början av en 
utveckling, där man just nu kan se Västtysklands nya ställningstagande till öst
blockstaterna som en variant p.'l samma tema: samlevnad. 

Den tyska radio- och TV-kommentatorn Hans O Staub har skrivit en n.'lgot 
annorlunda biografi över Charles de Gaulle. Annorlunda därför att ungefär 
hälften av sidorna i boken är bildsidor som p.'l ett utmärkt sätt kompletterar 
texten. 

Läsaren f.'lr följa de Gaulles liv genom första världskriget och mellankrigstidens 
relativa obemärkthet fram till junidagarna 1940 d.'l de Gaulle efter Frankrikes 
sammanbrott under de framvältrande tyska armeerna tänder motst.'lndets fackla i 
London. Han visar därigenom att motst.'lnd alltid m.'lste göras, oavsett hur mörkt 
just dagsläget kan synas. Man m.'lste beundra hans mod desto mera som även 
Englands läge i dessa sommardagar 1940 inte var alltför ljust. De Gaulles per
sonl ighet och envishet bidrog i hög grad till att de allierade s.'l sm.'lningom fick en 
annan syn p.'l fransmännen än nederlaget 1940 tycktes berättiga till. Motst.'lnd 
och befrielse är lösenorden för att väcka och sporra fransmännen. 

De Gaulle tvekar aldrig att avlägsna vad han anser vara ett hinder när det 
gäller att förverkliga sitt m.'ll. Detta får hans politiska och militära rival general 
Giraud 1943 erfara, likaväl som m.'lnga andra vid senare tillfällen efter de Gaulles 
återkomst till politiken 1958. 

N är man betraktar de Gaulle som den främsta och man vill gärna säga enda 
representanten för den franska femte republiken m.'lste man givetvis fr.'lga sig, 
vad som sker efter honom. Finns det någon efterträdare, som kan axla hans 

193 



mantel? Ar han verkligen en s~dan monumentalgestalt att det inte kommer att 
finnas n~gon jämbördig efterföljare? 

Svar p~ dessa fr~gor kan inte lämnas nu. En avgörande faktor vid denna be
dömning är hur vi bedömer de Gaulle. Ar han en visionär, som leder Frankrike 
p~ en väg till det ouppn~eliga eller är han en realist, som i varje ögonblick an
passar sig till verkligheten och som söker utvinna det bästa och det mö j liga för 
Frankrike? 

Ett torde vara säkert, Europa och Frankrike utan de Gaulle kommer mte att 
vara Europa och Frankrike före de Gaulle! 

L L 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Australien 

U bd tar 

Ub~ten OTWA Y sjösattes den 29 november. Systerfartyget OXLEY levererades 
den 21 januari. 

(Marine News, januari 1967) 

FörrUsfartyg 

Förr~dsfartyget ST AL WART sjösattes den 7 oktober. 
(Marine News, februari 1967) 

Belgien 
Stabs- och depdjartyg 

I april sjösätts det nya belgiska stabs- och depHartyget ZINNIA vid Cockerill
varvet i Hoboken. Avsikten är att fartyget skall vara klart att tagas i tjänst 
redan i september i ~r. Dimensionerna är 99,5 X 14,0 X 3,6 meter och deplame
mentet 2.626 ton. Maskineriet utvecklar 5.000 hästkrafter och ger ZINNIA en 
fart av 18 knop. Fartyget har tre 40 mm luftvärnspjäser av Bofors' tillverkning 
och bemannas av 125 man. 

(Le Peuple och La Libre Belgique, mars 1967) 

Brasilien 
jagare 

USA skall överföra jagaren LEWIS HANCOCK till Brasilien under inne
varande ~r. 

(Marine News, januari 1967) 

Danmark 

Depdfartyg utrangeras 

Ubhsdep~fartyget AEGIR utrangerades den 10 januari i ~r. Fartyget byggdes 
1938 i Tyskland och tjänstgjorde under andra världskriget som depåfartyg för 
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tyska motortorpedbåtar. Namnet var då TANGA. 1945 inköptes fartyget av 
danska marinen för den symboliska summan 6.000 dollar. AEGIR har tjänstgjort 
som ubåtsdepåfartyg och på senare år som skolfartyg i den danska marinen. 

(Marine-Tidende, februari 1967) 

Frankrike 
U båtsdepåfartyg 

Ubåtsdepåfartyget LOIRE sjösattes i Lorient den l oktober förra året. Fartyget 
deplacerar 2.440 ton och har dimensionerna 101 X 13,8 X 3,9 meter. Farten uppgår 
till 16,5 knop. 

(Marine News, januari 1967) 

Landstigningsfartyg 

Den franska marinen har beställt ett landstigningsfartyg (LCT) av typ EDIC 
från Chantiers et Ateliers de la Perriere i Lorient. Detta fartyg blir det fö rsta 
örlogsfartyg som byggs vid detta varv. EDIC-klassens landstigningsfartyg har 
deplacementet 292 ton och är 59 meter långa och 12 meter breda. Farten uppgår 
till 8 knop och bestyckningen utgörs av två 20 mm kanoner. 

(Marineblad, januari 1967) 

Indien 
Fregatt 

En fregatt av brittisk LEANDER-klass har kölsträckts vid Magazon Dock 
Bombay i oktober 1966. Leveransen beräknas ske 1971. 

(Marine News, januari 1967) 

IRAN 
Fartyg och vapen 

Fem jagare, ytterligare några örlogsfartyg av mindre typ samt luftvärnsrobotar 
har av Irans regering beställts i Storbritannien som ett led i moderniseringen av 
Irans flotta och luftförsvar. 

Jagarna, varav fyra är nybyggen och en av äldre moderniserad typ, skall 
levereras i början a v 1970-talet. 

Värdet av beställningen beräknas till 62,3 miljoner dollar, varav 56 miljoner 
för fartygen och 6,3 miljoner för robotvapnen. 

(Military Review, januari 1967) 
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Kanada 
Hangarfartyg 

Han garfartyget BONA VENTURE genomgår f n modernisering och har e; 
varit i tjänst sedan maj förra året. Varvsarbetena har blivit fyra gånger dyrare 
än beräknat. 

(Navy, januari 1967) 

I sbrytarc 

Isbrytaren LOUIS S ST LAURENT sjösattes den 3 december i Montreal. Is
brytaren skall förses med två helikoptrar och får 200 mans besättning. Dimen
sionerna är 112X24,5X8 meter. Maskinstyrkan blir 16.000 hästkrafter och farten 
17,5 knop. 

(Marine News, januari 1967) 

Fiskeriövervakning s f art y g 

Fiskeriövervakningsfartyget CH EDBUCTO tas inom kort i tjänst. CHED
BUCTO har en längd av 53,4 meter, en bredd av 9,4 meter och ett djupgående 
av 3,1 meter. 

(Rivista Marittima, februari 1967) 

Malaysia 
Patrullbåt 

Den femte av sammanlagt fjorton dieseldrivna patrullbåtar, som byggs i Stor
britannien för Malaysias räkning, har nyligen sjösatts. Malaysias patrullbåtsflotta 
kommer slutgiltigt att bestå av 24 sådana fartyg. Patrullbåtarna är bestyckade 
med två 40 mm luftvärnspjäser samt lysraketer. 

(Military Review, januari 1967) 

Nederländerna 
Fregatter 

Fregatten VAN SPEYK, typfartyg för den nya holländska fregattklassen, 
kommer att tagas i tjänst under första kvartalet i år. Systerfartyget V AN GALEN 
påbörjade sina provturer i december förra året och kommer att levereras som 
nummer två i serien. 

(Ons Zeewezcn, januari 1967) 

Ubåtar 
Två nya ubåtar påbörjas i juli 1967 vid Rot terdamsche Droogdok och får 

namnen TIJGERHAAI och ZWAARDVIS. 
(Ons Zeewezen, januari 1967) 
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H elikoptrar 

De två första Westland Wasp-helikoptrarna, som beställts från Storbritannien 
för den holländska marinens räkning, har nu levererats. Hela leveransen, sam
manlagt tolv helikoptrar, skall vara gjord i juli i år. Helikoptrarna ar i fö rsta 
hand avsedda för VAN SPEYK-fregatterna. 

(Marineblad, januari 1967) 

Norge 
Fregatt 

Vid Marinens Hovedverft i Horten har den första fregatten i OSLO-serien 
överlämnats till den norska marinen. Fregatten är typfartyget OSLO på 1.450 
ton och med dimensionerna 97X11 meter. Bestyckningen utgörs av fyra 7,5 cm 
kanoner i dubbeltorn och ubåtsjaktroboten Terne. 20.000 hästkrafters maskin
styrka ger OSLO ca 25 knops toppfart. 

(Marineblad, januari 1967) 

Kanonbåt 

Den tredje av sex kanonbåtar, som byggs för norska marinen, har nu över
lämnats. Fartyget heter STEIL och har 125 tons deplacement. Längden är 38 
meter och bestyckningen utgörs av en 7,5 cm kanon och en 40 mm luftvärns
kanon. Farten uppgår till 30 knop och besättningen till 26 man. 

(Military Review, januari 1967) 

Nya Zeeland 
Fregatter 

Fregatterna KANIERE och ROTOITI har sålts till Hong Kong Rolling Milis 
för skrotning. Fregatterna bogserades från Auckland i november förra året. 

(Marine News, februari 1967) 

Pakistan 
Ubåtar 

För Pakistans räkning skall tre ubhar av fransk DAPHNE-typ byggas vid 
varv i Frankrike. 

(Marine News, januari 1967) 

Portugal 
Eskortjagare 

Den 29 december levererades eskortjagaren COMMANDANTE HERMENE
GILDO CAPELO, -som är nummer två av fyra eskort jagare, som byggs i N an tes 
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i Frankrike. Dimensionerna för dessa fartyg, som är av COMMANDANTE 
RIVIERE-typ, är 103 X 11,6 X 3,8 meter och deplacementet 2.180 ton. Farten 
uppgår till 26 knop. 

(Rivista Marittima, februari 1967) 

Ubåt 

Ubhen CACHALOTE kölsträcktes november vid Dubigeon-Normandie S.A. 

(Marine News, januari 1967) 

Saudi-Arabien 
Patrullbåtar 

Saudi-Arabiens regering har beställt femton patrullbåtar från varvet i Chensey, 
Storbritannien. Patrullbåtarna blir dieselmotordrivna. Sandi-Arabiens flotta består 
f n av en patrullbåt och en minsvepare, som övertagits från USA. 

(Rivista Marittima, februari 1967) 

Sovjetunionen 
Fa rtygsbestånd 

Enligt marinkalendern Jane's Fighting Ships, som utkommit med ny upplaga, 
har Sovjetunionen nu 40 atomdrivna ubåtar, 340 konventionella ubåtar, 20 krys
sare, 110 jagare, 300 minsvepare, 100 bevakningsfartyg, 350 motortorpedbåtar 
och 200 landstigningsfartyg. 

(Ons Zeewezen, januari 1967) 

Atomubåtar 

Sovjetunionen har nu 40 eller flera atomdrivna ubåtar enligt chefen för det 
amerikanska ubåtsvapnet, viceamiral Charles D MartelL Endast femton av dessa 
är dock robotbestyckade, och det finns endast tre robotar på varje. Räckvidden 
fö r dessa robotar är betydligt mindre än för de amerikanska Polaris A 3-robo
tarna, som når mål på 2500 miles håll. Polarisrobotarna kan dessutom avfyras 
från ubåtar i uläge, vilket ej är möjli gt för de ryska ubåtsrobotarna. 

(US News & World Rcport, Washington, januari 1967) 

R obotfartyg 

Moderna snabba robotfartyg av typ OSA levereras från Sovjetunionen till bl a 
Polen, Osttyskland och Egypten. Aven Jugoslavien har tagit emot några enheter 
av denna typ. OSA har fyra startramper för sjömålsroboten Styx. 

(Soldat und Technik, januari 1967) 
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Forskningsfartyg 
Det tredje oceanografiska forskningsfartyget som nybyggts för Sovjetunionens 

räkning, AKADEMIK KOROLEV, har nyligen levererats från ett varv i Weiss

mar i Osttyskland. 

(Rivista Marittima, februari 1967) 

Spanien 
Hangarfartyg 

Spanien skall maJ 1967 erhålla det amerikanska hangarfartyget CABOT. 

(Marine News, januari 1967) 

Storbritannien 
Kryssare 

Kryssaren TIGER anlände till Devonport den 9 december för att påbörja sin 

ombyggnad till helikopterbärare. 

(Marine News, januari 1967) 

jagare 

Det uppges från brittiskt håll att ytterligare jagare av den nya typen 82 utöver 

det redan beställda fartyget antagligen ej kommer att konstrueras. Planerande 

myndigheter inom den brittiska marinen har föreslagit en övergång till mind re 

enheter med större ubåtsjaktkapacitet. Jagare 82 kostar ca 23 miljoner pund per 

fartyg, för vilket belopp man skulle kunna få två fregatter på ca 3.250 ton, 

vilka skulle vara fullgoda utprovningsplattformer för roboten Sea Dart, vilket 

skulle bli ett av typ 82:s huvudändamål. 

(Navy, januari 1967) 

Jagare 

Jagaren GLAMORGAN av County-klass och med 5.200 tons deplacement togs 

i tjänst den 14 oktober. Fartyget är byggt av Vickers-Armstrong i Newcastle-on

Tyne. 

(Marineblad, januari 1967) 

jagare 

Jagaren CAESAR har sålts till Hughes Bolckow Ltd i Blyth för nedskrotning 

och anlände dit den 6 januari. 

(Marine News, februari 1967) 
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Fregatter 

Fregatten CHARYBDIS har beställ ts från Harland & Wolff Ltd. Systerfar

tyget SCYLLA har beställts från Devonport Dockyard. 
(Marine News, februari 1967) 

Atomubåtar 

Den brittiska krigsmaktens kärnvapenbärande flyg kommer vid mitten av 1970-

talet att ha ersatts med atomubåtar, förklarade försvarsminister Dennis Healey 

vid parlamentets försvarsdebatt. Två brittiska Polarisbestyckade atomubåtar är 

redan sjösatta, tre är under byggnad och ytterligare en kommer inom kort att 

beställas, sade Healey. 
(Dagens Nyheter, mars 1967) 

Ato,mubåt 

WARSPITE lämnade Barrow den 12 Januan för att påbörja provturer. 
(Marine News, februari 1967) 

Ubåt 

TAPIR har sålts till Shipbreaking Industries för skrotning i Faslane. 
(Marine News, februari 1967) 

T ankfartyg 

Tankfartyget OLNA (OBS! Det äldre) 
ning i en icke angiven Medelhavshamn. 

har sålts till en spansk firma för skrot-

(Marine News, januari 1967) 

Sydafrika 

Förrådsfartyg 

Tankfartyget ANNAM på 18.430 ton, byggt i Danmark, har inköpts av den 

sydafrikanska marinen för att byggas om till förrådsfartyg vid James Brown & 

H arner Ltd i Durban till en beräknad kostnad av 500.000 pund. I april 1967 skall 

fartyget vara klart att tagas i tjänst och får då namnet T AFELBERG. 
(Marine News, januari 1967) 

Turkiet 

T arpedbåtar 

Enligt en uppgift i januari har den turkiska regeringen beställt ett antal land

stigningsfartyg och torpedbåtar från två varv i Västtyskland, ett i Bremen och 

ett i Kiel. Meddelandet härom anses vara ett motdrag från den turkiska rege-
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ringens sida mot Makarios' inköp av vapen från bl a Tjeckoslovakien, vilket 
oroat den turkiska regeringen. Politiska bedömare ser dock med en viss skepsis på 
dessa uppgifter och anser att det rör sig om fartygsleveranser inom ramen för 
NATO-hjälpen, vilken som bekant även kommer Grek land till del. 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, januari 1967) 

USA 
Atomdriven kryssare 

Världens första atomdrivna övervattensfartyg, kryssaren LONG BEACH, har 
behövt komplettera drivmedel endast en gång under de senaste fem åren. Fartyger 
har förflyttat sig 26.000 distansminuter under denna tid inklusive en jordenrunt

resa. 

Atomub!it 

GUARDFISH färdigställdes 
Camden. 

Patrull- och eskortfartyg 

(Military Review, januari 1967) 

oktober vid New York Shipbuilding Co 

(Marine News, januari 1967) 

Patrull- och eskortfartygen PF 105 och PF 106 skall byggas av Levingston 
Shipbuilding Co i Orange i Texas. Byggnadstiden beräknas bli 27 månader och 
kostnaden 8.587.000 dollar. Fartygens deplacement blir 1.125 ton och dimen

sionerna 74X10X4,4 meter. 

Eskortjagare 

Eskortjagaren VOGE har levererats Boston. Eskortjagaren KNOX har sjö-

satts i Seattle. 
(Our Navy, januari 1967) 

Kustbevakningsfartyg 

Den amerikanska kustbevakningen har tagit sitt nya bevakningsfartyg HAMIL
TON i tjänst. Fartyget drivs av ett kombinerat diesel-gasturbinmaskineri och 
kan göra 29 knops fart. Deplacementet är 2716 ton, längden 113 meter, bredden 
12,8 meter och djupg:l.endet 4,3 meter. 152 man bemannar fartyget. 

(Navy, januari 1967) 

Lasarettsfartyg 

Lasarettsfartyget SANCTUARY har åter tagits i t)anst och skall förena sig 
med REPOSE i -Vietnam. SANCTUARY har före rustningen moderniserats 
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grundligt. V:irdplatser för 750 man finns ombord liksom tre större och fem 
rnindre operationssalar, d jupfryst blodbank, röntgen- och tandv:l.rdsutrustning 
rn m. 24 läkare och 3 tandläkare ingår i den medicinska personalstyrkan, och 
fartygets besättning i övrigt utgörs av 375 man. SANCTUAR Y levererades 
ursprungligen i juni 1945 men har sedan augusti 1946 t illhört reservflottan. 

(All Hands, februari 1967) 

T ank fartyg 

T ankfartyget MIL WAUKEE kölsträcktes vid Quincyvarvet tillhörande General 

Dynamics-koncernen i november förra året. 
(Marine News, januari 1967) 

Flygplan och helikoptrar 

Den amerikanska flottan har beställt flygplan och helikoptrar, de flesta för 
insats i Vietnamkriget, för drygt 225 miljoner dollar. MeDanneli Aircraft Corp 
i S :t Louis har fått en order på F 4-plan för 134 miljoner dollar. I övrigt om
fattar beställningen bombplan a v typerna A 6 och A 7 samt Boeing' s helikoptrar. 

(Wall Street Journal , januari 1967) 

Västtyskland 
Jagare 

Jagaren HESSEN påbörjade sina provturer i oktober 1966. Jagarens depla
cement är 3.400 ton och maskinstyrkan 68.000 häs tkrafter. Farten kommer att 
uppgå t ill 35 knop. Huvudbestyckningen består av fyra 10 cm kanoner, åtta 
40 mm luftvärnskanoner och torpeder. Besättningsstyrkan är 280 man. 

(Marineblad, januari 1967) 

Fregatt 

Fregatten SCHARNHORST anlände till Vickers Ltd i Hebburn-on-Tyne den 
21 november för en tre månaders varvsöversyn. 

(Marine News, januari 1967) 

U b/i tar 

Uppbyggnaden av det västtyska ubåtsvapnet och framför allt utbildningen av 
den västtyska ubåtspersonalen försenas avsevärt genom det besvärliga ekonomiska 
läget i Västtyskland. Annu är endast sex av de planerade ubåtarna av typ 205 
( 450 ton) i tjänst. Konstruktionsarbetet fördröjdes ytterligare, d:\ den avmagneti
serade st:iltyp, som ursprungligen användes, visade tecken till korrosion efter 
kort tid. En helt ny son minsäkert stål m:l.ste tagas fram. Om ungefär ett år be
räknas dock åtminstone tolv ubåtar av typ 205 vara i tjänst. 

(Hannoversche Allgemeine Zeitung, februari 1967) 
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Ub!zt 
I mitten av oktober förra het sjösattes ubåten U 9 vid Kieler Howaldtswerke 

A.G. i Kiel. Ubåten är 44 meter lång, 4,5 meter bred och deplacerar 150 ton. 
(Marineblad, jam;ari 1967) 

Förrådsfartyg 

På Lindenauvarvet i Friedrichsort har förrådsfartyget TEGERNSEE SJOSatts. 

Fartyget är nummer tre i en serie på fyra fartyg. Dimensionerna är 71 X 11,2 

meter, deplacementet 1.900 ton och farten 12 knop. 
(Marineblad, januari 1967) 
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