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KUNGL 
ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 6/7973 

Ordinarie sammanträde i Karlskrona den 2 oktober 1973 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Eftersom sedan nästföregående sammanträde Sällskapets Be

skyddare, Hans Maj:t Konung Gustaf VI Adolf avlidit påbjöd ord

föranden att den bortgångnes minne skulle hyllas med en tyst minut. 

2. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 

hedersledamöterna von Heland och Nyman, ordinarie ledamöterna 

Clason, Schröder och Severin samt korresponderande ledamöterna 

Elmgård och Stenberg avgått med döden. Ordför:tnden lyste frid 

över deras minne. 

3. Utsågs ledamoten Åsgård till föredragande i vetenskapsgrenen 

"Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektroteknik. Teletekn ik" 

för år 1974. 

4. Fastställde Sällskapet styrelsens förslag till belöningar, nämligen: 

civilekonom P O Ekman hedersomnämnande på högtidsdagen och 

penningbelöning med 500 kronor för mångårigt medarbeta rskap i 

Tidskrift i Sjöväsendet, 
kapten Christer B jurman hedersomnämnanden på högtidsdagen för 

ett omfattande arbete med standardutbildningstabell för torpedbåt 

typ Spica. 

5. Beslöt Sällskapet att uppdra åt dess ordförande att göra en un

derdånig framställan till Konung Karl XV l Gustaf att denne måtte 

bli Sällskapets beskyddare efter den bortgångne Konung Gustaf 

VI Adolf. 

6. Föredrog ledamoten Lindström utdrag ur sin årsberättelse i ve

tenskapsgrenen "Krigsfartygs konstruktion. Maskin- och elektrotek

nik. Teleteknik" betitlat "Styrsystem underhåll". 

Stockholm den 22 november 1973. 

BO GRANATH 
sekreterare 

407 



Minnesteckningar 

H M Konung Gustaf VI Adolf* 

På dagen för två månader sedan förlorade Kungl Orlogsmanna
sällskapet sin höge beskyddare, Konung Gustaf VI Adolf. Sällskapet 
liksom hela vårt svenska folk fick sorg. 

Många andra talare och skribenter har sedan dödsfallet skildrat 

Konungens gärning som monark, vetenskapsman och människa, var
för jag här vill inskränka mig till att någo t belysa vad han gjort och 
betytt för vårt Orlogsmannasällskap. 

Vi erinrar oss, att Konungen villigt påtog sig uppgiften som Säll
skapets höge beskyddare praktiskt taget omedelbart efter sitt tron
tillträde för 23 år sedan. 

Vi erinrar oss även att Majestätets håg i hu vudsak var riktad åt 

~1_1dra men icke mindre betydelsefulla intressen än dem som Kungl 

Orlogsmannasällskapet representerar. I motsats mot flera andra 

svenska konungar hade han heller icke genomgått någon egentlig 
utbildnin g i marina ting. 

Men vi vet också, att monarken - trogen si tt valspråk "Plikten 
framför allt" - icke tvekade ett ögonblick att göra personliga in
satser även i marina samm anhang - så även vid viktiga tilldragelser 
i Kungl Orlogsmannasällskapets tillvaro. 

En sådan tilldragelse inträffade den 9 februari år 1956, då Säll
skapet för första gången samman trädde i Stockholm efter ett uppe
håll på inte mindre än 172 år. 

Sammanträdet hölls i Sjöhistoriska museets minneshall och Ko
nungen å•hörde uppmärksamt ordförandens - amiral Samuelson -
redogörelse för den historiska bakgrunden till detta sammanträde. 

Han lyssnade lika intresserat på årsberättelsen i vetenskapsgrenen 

,,. Minnesord vid Kungl Orlogsmannasällskapets högtidsdag 1973-11-15 av led a

moten Gottfridsson, si ll skapets v ice ordförande. 
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förbindelseväsen de samt på ett föredrag a v heders ledamoten Stig 
I-:I:son Ericsson över aktuella marina försvarsproblem. 

Som sig bör inramades sammanträdet effektfullt av musik, utförd 

av Flottans musikkår i Stockholm. 
Personligen erinrar jag mig även att monarken efter samman

trädets slut gjorde en - som van ligt - grundl ig genomgång av 
museets äldre örlogsavdelning under sakkunnigt ciceronskap av då

varande museidirektör Albe. 
Sällskapets ledamöter torde emel lertid bäst erinra sig Konu ngens 

deltagande i 200-årsjubileet den 15 no vem ber 1971, då även vår nu
varande Konung var närvarande. 

Hans Majestät hade då nyss inträtt i sitt 90. levn adsår men tve

kade inte att trots sin höga å lder välvilligt ställa sig till förfogande 
för att ge denna Sällskapets jubileumshögtid den tyngd och glans 
som onekligen hängde samman med detta både nationellt och inter
nationellt synnerligen unika jubileum. 

Vid högtidssammanträdet - även denna gång i Sjöhistoriska 

museet i Stockholm - åhörde Konungen lika intresserat som 15 år 

tidigare en årsberättelse, denna gång inom vetenskapsgrenen strategi, 
ävensom ett anförande av Sällskapets dåvarande och även nu
varande ordförande. 

Monarken åtog sig vid detta tillfälle även utdelningen av Säll-
skapets belöningar. 

Vi minns också den därpå följande jubileumsmiddagen i Grand 

Hotells spegelsal, där Majestätet - som var placerad mellan ord
föranden och vice ordföranden, under hela middagen upprätthöll 

en livlig och intresserad konversation. För egen del fick jag i mån 

av förmåga besvara åtskilliga intresserade frågor beträffande Säll
skapets senaste utveckling. Särskilt noga förhörde sig vår höge be
skyddare om bevekelsegrunderna för den relativt nyligen beslutade 

tyngdpunktsförskjutningen av Sällskapets verksam het fr ån Karls
krona till Stockholm. 

Mot slutet av middagen rhöll Konungen ett varmhjärtat hyllnings
och tacktal och yttrade därvid bland annat (jag citerar): 

"Orlogsmannasällskapets valspråk lyder: Med förstånd och styrka. 
Det är ett förpliktande ord, som jag tror att Sällskapet genom de 
två århundradena gjort till rättesnöre för sitt handlande. Med för
stånd och styrka har sjöförsvarets talan förts såväl i tider av stark 
utveckling som under mera stillastående perioder. 
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Med förstånd och styrka ha ledamöter dessutom med sina facklig~ 

insikter ofta medverkat till att hävda vårt lands många olika in 

tressen till sjöss. Måtte så också allt framgent ske, så at t vi alla, son 

bo i vårt land måtte ha klart för oss att vån kära Sverige är ett l 

stort sett havomflutet land." (Slut citatet.) 

Må dessa Kungsord aldrig falla oss ledamöter ur minnet! 

Konungen avslutade si tt tal med att uttrycka gästernas - bland 

vilka även befann sig bl a dåvarande Konungen av Danmark ocl 

Prins Philip - tack för älskvärt värdskap och med tillönskan om en 

lyckosam framtid för Sällskapet. 

Kungl Orlogsmannasällskapet slår vakt omkring det ljusa minne 

a v Konung Gustaf VI Adolf och känner djup tacksamhet för de 2 

år som det förunn ades oss att få räkna monarken som Sällskapet ; 
höge beskyddare. 

Frid över hans minne. 

Sixten Gunnar Rydberg* 

Overstelöjtnanten Sixten Gunnar Rydberg av led rå Alla Helgon ; 

dag den 4. november 1972. Han var född i Luleå den 25. oktobe-

1908, son till järnvägstjänsteman Johan Rydbera och hans mak t 

Elin. b 

Efter skolgång i Luleå tog Sixten Rydberg studentexamen dä-

1927 med mycket goda betyg i såväl naturvetenskapliga ämnen som 

gymnastik. 1928 antogs han till kustartillerikadett och erhöll pre

mium för sina studier vid Sjökrigsskolan 1930. Han korn att til l 

höra den framstående s k "Bergkursen" (K F Gillberg, S H Grå

berg, P O Karlberg, S G Rydberg och G V Sandbera samt G E H 
Kihlstedt). b 

Sixten Rydberg blev fänrik vid kustartilleriet den 9. oktobe · 

,,_ Minnesteckhingen författad av ledamoten Eric Jarneberg. 
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1931, underlöjtnant 1933, löjtnant 1 03_) och kapten 1940. Un~er 

sina första officersår fullgjorde han trupptjänst vid KA l 1 obka 

befattningar. Han blev tid igt intresserad av arti lleritekn iska prob

lem, främst avseende luftvärn. Sixten Rydbergs stora matematiska 

och tekniska begåvning korn väl till sin rätt, då han medverkade 

i utformningen av förbättrade eldledningsmetoder. Hans insatser 

kom att bli av stor betydelse framförallt för utvecklingen under 

beredskapsåren 1939-1945. För ett av de instrument, som dåva

rande löjtnanten Rydberg konstruerade, ett reservcentralinstru

ment, erhöll han en stor belöning, från Kungl Marinförvaltningen. 

Den intellektuella spänst, som Sixten Rydberg ägde, parades på 

1930-talet med stor fysisk spänst. Hans gymnastiska färdigheter 

blev smått legendariska. 
Åren 1936-1939 genomgick Sixten Rydberg S jökrigshögskolan , 

först den allmänna kursen och därefter den tvååriga artillerikursen. 

Han placerades därefter i Försvarsstaben, där han tjänstgjorde vid 

Luftförsvarsavdelningen under de kritiska och hektiska åren 1939 

-1943. Under denna tid var han jämväl repetitör i mekanik vid 

Sjökrigshögskolan, lärare i a rtilleri vid Sjökrigsskolan och Kustartil

leriets skjutskola. 
De därpå följande åren, 1943-1951, ägnade Sixten Rydberg sina 

krafter åt Sjökrigshögskolan, där han var lärare i artilleri. Han 

blev också utnämnd till major vid skolan 1945. Under hans för

farna ledning har fl ertalet av de officerare ur flottan och kustartil

leriet, som i dag leder den artilleritekniska utvecklingen vid ma

rinen, fått .sin ballistiska skolning. Han översatte, bearbetade och 

introducerade i Sverige de nya ballistiska beräkningsmetoder, som 

utvecklats utomlands under andra världskriget. På ett skickligt sätt 

gjorde han den tidigare så invecklade ytterballistiken begriplig för 

en vidare krets. 
En uppmärksammad och betydelsefull insats gjorde Sixten Ryd

bera genom att överföra de finska metoderna för ytterballistiska 
b -

beräkninaar till svensk tillämpning. Den bekanta metod, som ut-

vecklats :v generallöjtnanten V P Nenonen, kom internationellt 

sett att få namnet Nenonen- Rydbergs metod. 

Sixten Rydberg var en eldsjäl att i arbetet för ytterballistiska 

banberäkningar tillämpa moderna matematiska metoder bl a med 

Utnyttjande av matematikmaskinen BARK. Detta stora arbete re

sulterade senare i det s k Försvarets ballistiska tabellverk Han var 
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också mycket intresserad av flygteknik och förutsåg tidigt de stor a 
fördelarna med att utnyttja den moderna aerodynamiken för y -
terballistisk luftmotståndsbestämning. 

Hans uppsatser om bl a "Ytterballistikens fyra grundsatser" rör 
te stort intresse i många länder. De publicerades i marina facl -
tidskrifter, vilka därigenom fick ett respekterat anseende bland 
fackmän inom och utom Sverige. 

Sixten Rydberg blev under sin lärargärning alltmer fängslad a v 
forskning och fördjupade studier. Hans elever betraktade honor 
stundom som "professor" . Hans håg och läggning, hans breda mc
tematiska kunnande och logiska slutsatsförmåga skulle också säke ·
!igen gjo rt honom till en fram stående vetenskapsman, framföra] t 
inom ballistikens område. Men ödet ville annorlunda. D åvaranc'e 
personalkårchefen, generalmajoren Hj Åström önskade att kustar
tilleriets skickligas te officerare skulle for tbildas inom vapnet/elln 
- som generalen lär h a uttryckt sig - "Herr Rydberg bör b i 
överstelöjtnant R y d berg". 

Så blev fall et. Sixten Rydberg utnämndes den l. april 1951 tid 
överstelöjtnant och kommenderades som bataljonschef vid KA 
Hans intresse få ngades emellertid inte till fullo av den direkta trupp
tjänsten, även om hans insatser för att skapa en trivsam atmosfär 
inom befälskåren blev uppskattad. Som bataljonschef kom hans 
gärning all t fort att gälla den artillerisriska utformningen av vår t 
luftförsvar. 

Från 1951 till 1959 var Sixten Rydberg ledamot av Flygtekniska 
rådet. Han deltog även i ett flertal utredningar. Den s k "Mede
hö jdsu tredningen" in tressera de honom särskilt, framförall t a\ 
seende luftvärnsskydd för sjöstridskrafternas basområden. 

År 1958 genomgick Sixten R ydberg Försvarshögskolan och fr å'l 
1959 till 1962 tjänstgjorde han åter i Försvarsstaben , där han st :l 
till försvarsstabschefens förfogande avseende luftförsvarsfrågor . 

Under de tio sista åren av sin levnad va r han utredningsingen
jör och sektionschef vid Teleplan AB i Solna, dä r hans arbete, 
präglat av stor skicklighet , rönte berättigad uppskattning. 

Sixten Rydberg var mycket begåvad och hans kunnande stort 
inom ski lda verksamhetsgrenar, inte minst i språk. Hans läggni 
var vetenskapsmannens och hans inlägg i debatten präglades av e 
strävan att djuploda problemen . Han var så till vida "modern" art 
han ifrågasatte många av de åtgärder, som mer eller mindre tra-
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ditions- eller slen trianmäss igt vidtogs inom det militära verk
samhetsområdet. 

Det gladlynta sättet och det vänliga gemytet var känn eteck-
nande för Sixten Rydberg och han var m ycket uppskattad i kam
ratkretsen. Hans stora kunskaper i sannolikhetskalkyl i kombina
tion med intresse för sä llskapsspel kunde göra många fritidsstun
der till spännande och glada övningar för hans vänner. 

I Kungl örlogsmannasällskapet invaldes Sixten Rydberg 1950 
och i Kungl Krigsvetenskapsakademien 1956. Han belönades med 
flera in- och utländska u tmärkelser och pris. Han var bl a RSO, 
RVO och RDDO. 

Sixten Gunnar Rydberg efte rlämnade maken Vera, född Anders
son, handarbetslärarinna, och sonen Ulf, leg läkare, Stockholm. 

Knut Gustaf Hamilton * 

Den 30 januari 1973 avled kom mend ören Greve Knu t Gustaf 
Hamilton. 

Han var född i Karlskrona den 16 juni 1888 och var son till 
Kommendörkaptenen Percy Hamilton och hans maka Anna-Sophie 
f. Peyron. Hans morfar var viceamiralen Knut Peyron och fö r utom 
fadern v ar även två av hans morbröder sjöofficerare. Han hade 
verkligen Karlskrona och örlogsflottan i blodet och något annat 
yrke än sjöofficerens va r otänkbart för honom och hans båda yngre 
bröder. 

Hösten 1902 antogs han som sjökadett och efter sex vin t rar vid 
Sjökrigsskolan på Skeppsholmen och sex so mrar på korvetten 
Freja, kanonbåten Skuld och pansarbåtarna Oden, Thor och Dristig
heten blev han underlöjtnant hösten 1908 . 

Efter tjänstgöring på pansarbåten Tapperheten och utbildning 
vid Gymnastiska Centralin stitutet började han sin utbildning inom 
det nystartade ubåtsvapnet 191 1. År 191 2 var han kommenderad 
på Hvalen. Redan 191 3 var han fartygschef på 2. klass ubåt och 

-----
,,. Minnes teckningen förfarr ad a v hedersledamoren E. Bli d berg. 
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vid krigsutbrottet 1914 var han chef på U 4 ingående i ubåtsbet~~d 

skapen i Karlskrona. Första världskriget och åren t o m 1922 hck 
han till största delen uppleva som chef på olika ubåtar men även 
ubåtsdepåfartyg och torpedbåtar. En uppräkning av alla u båta · 
under hans befäl skulle samtidigt bli en nästan fu llständig redo
görelse för vårt ubåtsbestånd. 

Sommaren 1923 blev det ett avbrott i ubåtstjänstgöringen i oc'1 
med att han då fick tjänstgöra som navigeringsofficer på pansa1-
båten Gustaf V. Han utmärkte sig, då han på eget bevåg under 
pågående forceringsprov med den nya Sverige-divisionen, bröt fo 1-
meringen och styrde bort mot den plats, där han sett ett flygpla 'l 
störta. Genom en mycket snabb och skicklig manöver räddade ha 1 

på så sätt två unga flygkamraters liv. Det var förvisso en bragc, 
men guldmedalj för berömliga gärningar hade han redan fått son 
kadett, då han under skridskosegling räddade en pojke från att 
drunkna. 

Sin barndoms drömmar om befäl på seglande fartyg fick ha 1 

förverkligad, när han under tre somrar, 1924-26, förde befälet 
på briggarna Najaden och Jarramas samt under vintrarnavar kon- 
panichef vid skeppsgossekåren. Där var han i en omgivning, so r 1 

passade honom precis och han fick utlopp för sin kärlek till have ,, 
seglingen och ungdomen. Det säger sig självt, att hans skeppsgos
sebrigg alltid var snabbast och snyggast. År 1930 seglade han på d 
Chapman en sommar-resa till Medelhavet. Den tillgivenhet ha 1 

vann hos skeppsgossar och underofficerare följde honom livet ig<
nom. Vart han kom, ombord eller iland, särskilt i Karlskron;., 
mötte han f d skeppskamrater och alltid hade han något lusti !ot 
och tillspetsat att säga. Det stod en frisk fläkt kring honom. 

Åren 1927-30 tjänstgjorde han som under-ekipagemästare i 
Karlskrona. Den talrika personal, som därvid ställdes under ha t s 

befäl, var icke lika lätt att entusiasmera som skeppsgossar ellc r 
ubåtsbesättningar. För en eldsjäl som Gustaf Hamilton var d ' t 
dock lätt att skapa sådan stämning och få upp sådan fart, att han 
väl kunde hävda sig vid samövningar med stadens brandkår. A t 

han hade sin personal med sig framgick ä ven av händelserna und c r 

varvsstrejken våren 1928, då han för att klara fartygens rustning~ r 

tvingades till åtgärder som gick emot varvspersonalens intressen. 
Så följde under 1930-32 sekondtjänsten på flaggskeppet Gust~v 

V. Hans .medfödda och väl utvecklade ledarförmåga kom här v il 
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till pass . Det gällde att få den. trån.gbodda besättninget~. om drygt 
soO 111an att trivas och göra sm pltkt. Han lyckades g~ra d~t an

strängande, utdragna och smu~siga arbet.~t. med koln~~g ull en 
.. nnande tävling med rekordttder som folJd. Under SJOmansexe

s?:n rådde fart och geist och livbåtsbesättningarna rodde i täv
cl·1sgarna som väl aldrig förr. En särskild hyllning kom honom till 
il1 h .l " l d del, när man komponerade "Mars~ K G Hamt to?. , som spe a es 
rnest varje morgon vid flaggans htssande. Komposltlonen omfattar 
"uiv-akt" -signalens toner. 

ö Hösten 1933 tillträdde han som chef för ubåtsavdelningen i 
kustflottan samtidigt med befordran till kommendörkapten. Han 
hälsades med stor glädje av sina forna underlydande. Var han kom, 
spred sig en glad och förtröstansfull stämning och .hans vit.ali~et 

smittade av sig på ubåtsbesättningarna, när hans spnttande ltvltga 
stämma hördes i den råkalla morgongryningen, då ubåtarna skulle 
ut på sina anfallslägen. Med vissa avbrott för landtjänstgöring up
pehöll han befattningen som CUA till 1936. 

Så följde ett för honom intressant år, 1936-37, då han tjänst
gjorde som fartygschef på flaggskeppet Sverige. Han fic~ g~d an~ 
vändning för sin på ubåtar och segelfartyg förvärvade skiCklighet 1 

navigering och manöver. 
Gustaf Hamilton hade turen att vara född på dåvarande kron

prins Gustafs 30-årsdag. Detta gjorde att hans 50-årsdag fick si~ 

prägel av den högtidliga paraderingen på Gärdet fö.r Kunge~. pa 
dennes 80-årsdag den 16 juni 1938. Gustaf Hamdton anforde 
Stockholms örlogsstations paradstyrka och i paraden deltog flot
tans samlade musikkår, varav ca 20 trumslagare. Han kunde ej tän
ka sig ett förnämligare sätt att fira sin 50-årsdag. 

Vid andra världskrigets utbrott tillträdde han som Inspektör för 
ubåtsvapnet och kvarstod som sådan till pensionsavgången efter att 
ha befordrats till komendör år 1940. Därmed hade han nått detta 
vapens högsta befattning. Ubåtsbyggandet var igång i ökad om
fa ttning och han fick till sin gläd je hålla sig rörlig för att inspek
tera nybyggen och mobiliserade ubåtar och hålla kontakt med. per
sonalen. Våren 1943 .fick han leda sökandet efter och bärgnmgen 
av den minsprängda ubåten Ulven. Alla lämpliga resurser i mari
nen ställdes till hans förfogande och flera hundra båtar ur fiske
flottan på Västkusten deltog frivilliga i sökandet under hans led
ning. 
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Efter sin pensionsavg~ng hösten 1943 tillträdde han som chef Lir 
H~rsfjärdens Orlogsdep~, som var under utveckling till en fu l
ständig örlogsbas. Det fordrades en samlande kraft för att effektivt 
utnyttja alla resurser i basen och leda den m~ngskiftande pers -
nalen. Med sin stora erfarenhet fr~n skilda h~ll, sin auktoritet o ~h 
ledarförm~ga var han den rätte för denna viktiga uppgift. 

Efter beredskaps~rens slut började en ny tillvaro för honorr i 
och med att han 1946 tillträdde en befattning inom Johnson-k 
cernen som chef för Sjöbefälsavdelningen i Rederi-AB Nordstjer
nan. Detta var en befattning som tilltalade honom och som inre
bar, att han kunde fara runt till rederiets fartyg i svenska ha rn
nar och h~lla kontakt med befälet, besiktiga haverier m m. Ge
neralkonsul Axel Ax:son Johnson gav honom dessutom i uppdng 
att som befälhavare p~ passagerar- och lastfartyget Bio-bio c m 
8 000 ton göra en resa till Syd-Amerika febr-maj 1948. Aven m 
detta var ett fartyg av annat slag än han var van vid, gjorde h ans 
förn,å.p ~tt vinna förtroende att alla arbetade lojalt, varför ex
peditionen genomfördes lyckligt. Han hade flera speciella uppd rag 
~t Generalkonsuln och de b~da herrarna uppträdde med ömsesic ig 
respekt och högaktning. Gustaf Hamilton avgick med pensi ) fl 

J 955. 
Redan 1944 hade han tagit säte i KSSS:s styrelse, där han 1955 

efterträdde Bankdirektör Jacob Wallenberg som Ordförande. H 111 

kvar.stod p~ denna höga post till 1959. Han blev mycket uppskat
tad för sin rättr~dighet, sitt kunnande och sitt goda omdöme. Hw 
behövde icke krusa n~gon och gjorde det icke heller. Vid sin av
gång hade han redan tilldelats alla de guld- och förtjänstmedal er 
som KSSS kan utdela. 

Efter att som 71-~rig ha fr~nträtt sina sysslor fick han ännu i 
m~nga ~r njuta tillvaron med hälsa och krafter tillsammans m _d 
sin maka Torborg, f. Sjöholm med vilken han varit förenad sed1n 
våren 1914. Hans närmaste anhöriga är sonen Gustaf, överstel .. jr
nant p~ reservstat och en av direktörerna i Statsföretag AB, g1ft 
med Gerd, f. Hammarskiöld och deras son, Gustaf, och tv~ döttn r. 
Hans broder Edward, kommendörkapten, liksom hans avlidne bro
der Percy, kommendörkapten, höll o fast samman med sin älc re 
broder livet ut. 

Det är få människor förunnat att ha f~tt vara med om s~ m~n a 
intressama spännande och roliga upplevelser som Gustaf Hamilt.Jn 
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h han gladdes ~t alla fina sjökommenderingar och all den fram-oc b o b , .. k ång han haft inom vapnet. I och med han s ortgang rast en an_ 
? den kedja, som förbinder dagens örlogsflotta med äldre, tradl
~ionsrika tider och flottan förlorade en av sina mestJärgstarka per
sonligheter och samtidigt en herreman, och som saclan skall hans 
minne länge leva i flottan. 

Edward Ciason * 

Förre kommendören vid flottan Edward Ciason avled den 7 april 
1973 vid 74 ~rs ~!der. Han var född i Stockholm den 24 november 
1898 och son till riksantikvarie Sam Ciason och dennes maka Elin 
född Sebardt. 

Edward Ciason tog studentexamen i Lund och blev officer vid 
flottan 1919. Under ~ren 1924-1927 genomgick han sjökrigshög
skolans artillerikurs. Ciason blev kapten 1934, kommendörkapten 
av andra graden 1941 och av första graden 1943 _san:t befordrades 
slutligen till kommendör ~r 1947. Han blev ordmane ledamot av 
Kungl. Orlogsmannasällskapet ~r 1935. . 

Ciason var en framst~ende matematiker och ägnade s1g med _stort 
intresse bl a ~t ballistiska problem. Hans speciella kunskaper mom 
artillerivetenskapen förde honon: snart tillo Bofors där han fu~
gerade som marinens kontrolloffiCer under aren 1936-1 ?.41. ~ran 
Bofors flyttade Ciason till Karlskrona där han o var_ chef f?r ~rulle
ridepartementet fram till 1944. Efter ett par ar v1d ~an~_forvalt
ningens artilleribyrå tjänstgjorde Ciason som chef f~r Gotebor~s 
örlogsvarv 1945-1954. Fram till 1959 var han slutligen chef for 
för Stockholms örlogsvarv. 

Visst har väl cheferna vid våra örlogsvarv under årens lopp fått 
ta hand om, reparera och modernisera åtskilliga åld_erstigna fartyg . 
Men ingen torde kunna överträffa Edward Ciason 1 _det avseendet. 
Hans blev uppgiften att från 1956 leda undersökm_~garna a::- re
galskeppet W asa och att fr~n 1957 fungera som chef for Wasanamn-

,,. Minnestecknin gen författad av korresponderande ledamoten B. Ohrelius. 
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dens tekniska sektion. Wasa ro'ekt l d o 

mera hängiven medarbetare p .. ! et (.un e k.n.appast ha fatt e l 

denna påtagliga kontakt med ~~~~~~~~~m~t-~n-milltären Ciason ble 1 

lem kanske speciellt stimulerande D cs 011 ollgsflotta o~h d.ess prob-
. k' · en s cu e senare 1nsp1- h 

nom att l ar IV handlingar söka o f'' d . d l . l era -

byggmästar e, artilleriexperter ~c~ a a or. JU?~ w n takt med skepps

under 1600-talet I s ... h. . k ndt a O l logsflottans företräda r ~ 
. · JO Istons a museets ark · · d 

pårmar med värdefulla l . ' IV VIttnar l ag fle r l 

d 
antec cnmgar och sa .. 11 . 

etta arbete. mmansta mngar 0 1 

. Ciason hann också skriva ett flertal artiklar o 
nmg och publicerade 1959 '11 m Wasas bestyck 
ken "W asa fynd o~h b" . tJ" sammans med Anders Franzen b -

' ~ argnmg . 
Edward Ciason var inte bara en fr o . 

omfat tande teoretiska k l . amstaende matematiker mec 

d l 
uns caper mom många o d H 

e oc cså med hJ'älp av e l d . omra en . an kun . 

k 
n s capan e fantas .. · 

pra tiskt handlande Wa f lk . ' J omsatta sma teorier 

k l o · sa o et n11nns med j d f" 
ans (e nagot omi!it" .· 1 sa ma en argstark 
Edward CJ .. at. Is c ~en mycket respekterad ledare. 

ason soqes narmast av mak A. f' d 
döttrarna Ann, fil. kand, ift med ... e~ _ 1_na, ci d Björklund 

Upplands Väsby, och EJisab gth . l pgmas Lat.e Folke Stenström 

chef Ulf Fernström Sto l he l ' SJbU cgybmnast, gift med försäljnings 
E 'k ' c ( 0 m arn arn s 1 · 

n Clason· och fröken Kar· C] bod amt sys eonen mgenjö 

chef Wilhelm Ciason Fage J~ as~nf a a. Stockho!m, avdelnings 
' rs a, oc ru Elm Clason, Magnarp. 

Carl Elmgård * 

Korresponderande Jedamo C l . 
juni 1973 i en ålder av när ~~no. ~ <?sst.an Elmgård avled den 3 

gärning är en sällsam h ' t a . aJ. miralltetspastor Elmgårds livs 
o .. Is ona om vad en 

smalandsk tåga fo"rmao t. t .. v·d man, utrustad med se< 
' ' u rat ta l 17 o 0 ]d l" " 

barndomshem i Almeboda för .a ' -~rs ~ er . amnade han si tt 

stannade han i sex år och f k tt t~ varvnmg VId KA2, och däl 
' ' Ic som wrpral göra militärtjänst un 

•:- Minnesteckningen författad av korresponderand l d 
e e amoten Allan Lindeberg 
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der det fö rsta världskriget. Hans håg var tidigt inriktad åt det 

prästerliga kallet. Därför tog han avsked från sin militära tjänst, 

och började Jäsa på studenten på egen hand med hjälp av Hermods 

korrespond ensinstitut . Sista året blev han dock inskriven vid Lunds 

katedralskola. Sedan tog han itu med sina teologiska studier, som 

förde honom fram till prästvigningen 1930. 

I samband med sin första tjänstgöring återvände han till sitt gam

la hemmaplan, Karlskrona, där han förordnades t ill e. o. amirali

tetspredikant i Ulrika Pia. 1940 blev han utnämnd t ill amiralitets

pastor. Under d enna tid fick han som primus motor vara med och 

grundligt restaurera denna vårt lands största träkyrka. 

Under sin tid som stamanställd föddes hos honom tanken på ett 

militärhem, där militären kunde fördriv a tiden efte r den dagliga 

tjänsten, och detta blev militärpastorns verkliga h järteangelägen

het. Han for land och rike runt, uppvaktade och tiggde, och h ans 

oförvägna insats åstadkom ett rent otroligt resultat, 2.300.000. Mi

litärhemmet med sina förnämliga fritidslokaler står nu som ett 

ståtligt monument över vad en person lig helhjärtad gärning utöver 

vanliga mått kan åstadkomma. 

Efter sin p ensionering 1961 kunde han inte slå sig till ro, utan 

återupptog sina akademiska studie r och avlade teol. lic. examen i 

Lund 1964. År 1955 blev han invald som korresponderande leda

mot av Orlogsmannasä!lskapet. 

Carl O ssian Elmgårds trygga dynamiska personlighet skall alltid 

leva i tacksam hågkomst bland marinens personal av alla grader. 

Karl Augusf Schröder* 

F. specialingenjören av 1 gr vid Mariningenjörkåren Karl August 

Schröder avled den 22 juni 1973. Han var född i Stockholm den 

4 juli 1886 och var således vid sin död nära 87 år gammal. 

Föräldrarna var bankkamreren J. Fredrik Schröder och hans 

hustru Augusta Josefina, född Edström. 

-----
.,. Minnesteckningen fö rfattad a v ledamoren Schoerner. 
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Schröder avlade reservofficersexamen vid Kariber <> 1907 och ut 

nä~1nd~s därvid till underlöjtnant vid dåvarande K;ngl. Positions

a:nllenregement~ts reserv. 1908 avlade han civilingenjörsexamen 

vtd Kungl. Tekmska Högskolan som kemist och hade fram till 191 • 

olika privata anställningar. l mars 1912 anställdes Schröder vid 

K. Flottans varv i Karlskrona såsom kemist. 

1913 utnämndes han till löjtnant vid ovan nämnda artillerirege 

menters reserv. 

Från och med den l januari 1917 förordnades Schröder till ke

mist vid Mariningenjörkåren med löjtnants tjänsteldass och p la . 

ceradoes till tj~~stgöring vid Kungl. Flottans varv i Karlskrona. Någ

ra mana~er_ dare~ter erhöll Schröder kaptens tjänsteklass. 1922 ble' 

han s~.:Clalmgen;ör av 2 gr och av l gr 1931, då med kom.-kapt. 

2 gr t;ansteklass .. 1_943 blev Schröder tillagd kom.-kapt. 1 gr tjäns 

tel~lass o samt bevd;ades 1945 nådigt avsked och inträdde därvid 
1 

Mmgkarens reserv. Han avgick ur reserven 1953. 

o Schröder tillhörde ~nder hela sin tjänstetid vid Mariningenjör 

karen Karlskrona statwn där han huvudsakligast var verksam son ' 

chef för laboratoriet vid sedermera Karlskrona Orlogsvarv. 

Schröoders teknisk~ intresse kom även att omfatta segel- ocl
1 

motorbatssporten, vllka sportgrenar i honom hade en hängiven 

utövare. Under flera år var han även bilbesiktningsman i Karls

kr_ona. Som intresserad radioamatör tjänstgjorde Schröder fråJ, 

ruttten av 20-talet ett tiotal år som föreståndare för Karlskron t 

Rundradiosta tio n. 

Schröder blev 1924 riddare av K. Vasaorden och 1942 av K. 

Nordstjärneorden. I K. Orlogsmannasällskapet invaldes han 193'1 

som ledamot. 

.. Han efterlämnade vid sitt frånfälle makan Signe Anna Charlotta 

fodd Kloo samt sonen Kurt Fredrik, diplomingenjör, Luxembourg. 
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per Erik Stenberg * 

Korresponderande ledamoten, teknologie hedersdoktorn, förut-

nde direktören vid Kockums Mekaniska Verkstads AB Per 
vara 
Erik Stenberg avled den 17 juli 1973. . 

Han föddes i Luleå 1905, tog studentexamen 1924 och avlade o-

vilingenjörsexamen vid KTH 1928. ... . 

Efter några år på Kockums Verkstad t;anstg;?rde han ~om__ ma

. ingenjör vid örlogsvarvet i Karlskrona 1930 t11l 1934. Ststn~mn

~n år återvände han till Kockums Verkst ad och fick där uppgtften 

:t samman'hålla nybyggnad av ubåtarna Delfinen, Nordkaparen 

~ch Springaren. Han utnämnde~ snart ~ill varvsingenjör med upp-

ift att svara för skrovtillverkmngen vtd varvet. S~enberg av~nce

;ade så till överingenjör och 1954 utnämndes han ttll produkt~ons
direktör. 1962 övertog han chefsskapet för varvets konstruktions

avdelning, vilket han innehade till 1970, då han pensionerad~s. 

Under den tid Stenberg var anställd vid Kockums Verkstad 1 mer 

och mer krävande befattningar har vid varvet byggts 32 ubåtar, 32 

torpedbåtar och 2 jag~re för o:arinen. s;enb~rg har d~rvid v~:it le

dare för ett tillverknmgstekmskt framatskndande, vllket, nar det 

o-ällt såväl ubåtar som torpedbåtar, fordrat stora insatser beroende 

~å ett örlogsfartygs komplicerade utformning. Den på varvet fram

tagna konstruktionen av torpedbåtar var baserad på ett genialt och 

krävande tillverkningsförfarande, som, liksom avancerad sektions

byggnad av ubåtar, ej tidigare hade tillämpats i något land. 

Aven nya tillverkningsmetoder, då särskilt svetsning av ubåts

skrov, bär Stenbergs signatur. Under åren 1941 till 1943 levererade 

Kockums Verkstad 13 ubåtar, för vilka leveranser Stenberg hade 

huvudansvaret, och där hans organisationsförmåga fick sitt eld

prov. 
Stenberg var en av de skickligaste tekniker, som fört den svenska 

varvsindustrin framåt till den storindustri den i dag är. Kockums 

Verkstad har varit pionjärvarv på fartygssvetsområdet och Sten

berg har verksamt bidragit till att utveckla denna för svenskt 

skeppsbyggeri så framträdande teknik. Stenberg fortsa tte att intres

sera sig för svetsteknikens utveckling, och han var en lång tid ord-

-----
''· Minnesteckningen författad av ledamoten Th. Lundberg. 
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förande och en drivkraft inom Svetstekniska föreningen, som U J -
der hans ledning utövar en för svensk svetsteknisk utveckling ga ~, 
runde verksamhet. 

Stenberg var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin, styrels(·
ledamot i Tekniska Röntgencentralen och i Statens skeppspro -
ningsanstalt och har inom respektive tekniska sfärer utfört e t 
framåtsträvande och nitiskt arbete. 

Som ledamot i forskningsrådet i Styrelsen för skeppsbyggnad -
teknisk forskning har Stenberg nedlagt mycket intresse för fors1 -
ningens inriktning och arbetsuppgifter och på senare tid särski <: 
ägnat sina krafter åt kärnkraftens utnyttjande inom fartygsdrift er . 

Stenberg lade sig alltid vinn om ingenjörsutbildningen och h~ r 
som ordförande i Skånska Ingenjörsklubben synnerligen verksarr t 
medverkan till inrättande av en Teknisk högskola i Lund och u -
formande av dess organisation och inriktning. 

I egenskap av Skånska Ingenjörsklubbens ordförande och sede1-
mera ordförande i klubbens stiftelse för tekniskt museum i Malm :i 
var Stenberg en av de drivande krafterna för tillkomsten av M a -
mö tekniska museum. 

Stenberg följde alltid marinens utveckling med särskilt stort in -
resse och engagerade sig även på senare år åt besiktningen av 6C
talets ubåtsbyggen. 

Pelle Stenberg var allas vår vän. Trots sin mycket stora arbet -
börda gav han sig alltid tid till en pratstund, oftast kryddad m eJ 
någon god historia, som han med oefterhärmlig berättarkonst gav 
full rättvisa. 

När Stenberg pensionerades - efter att i trettioåtta år ha ägn. t 
sin mesta både arbets- och fritid åt Kockums Verkstad- drog hn 
sig tillbaka till sitt kära Falsterbo, där han i sällskap med hustr 1 
Rut ägnade sig åt vad han länge drömt om - sin trädgård oc 
sin golf. Detta hans otium blev tyvärr allt för kort. 

Han efterlämnar maka och sönerna Per-Arne, Björn och La ·s 
sam dottern Gunilla, gift Skårman. 

422 

Erik von Heland * 

Hedersledamoten, förre landshövdingen och v1ce talmannen 
Erik von Heland avled den 8 september 1973. .. 

Han var född i Stockholm 1894 och blev student dar 1915 .. 
Hans levnadsbana var skiftande. Han började sin bana som aktrv 

officer 1917, ett yrke som han ganska snart lämnade för att under 
tre år kring 1920 vara farmare i Kenya. Huvuddelen av hans ak
t iva liv var politikerns. Han va1: riksdagsman i 2! å~ och lands
tingsman under nästan samma ud. ~an var ocksa v1ce ta.lman 
riksdagens första kammare. Under aren 1952-61 var Enk von 
Heland landshövding i Blekinge län. Erik von Heland. var led~mot 
av mån~a kommissioner och utredningar bl a efterkngsplanenngs
kommis~ionen 1944, försvarsutredningen och budgetutredniongen. 
båda 1945, och förvaltningsutredningen 1948. Under femton ar var 
han statens ombud i skytteförbundens verkställande utskott. 

Att Erik von Heland var en stridbar och omstridd person har 
omvittnats i många sammanhang. Hans vilja att ge sin mening till
känna kom även fram i Orlogsmannasällskapet, där han blev he
dersledamot 1954. Erik von Heland hade den för hedersledamöter 
inte så vanliga egenskapen att kommentera anföranden och ~:tra 
sig i debatter i Sällskapet. Hans inlägg var färgstarka .o.ch ga:.na 
med anknytning till egna upplevelser eller aktuella polruska .. ha~
delser. Hans intresse för och kunskap om försvaret var darv1d 
inte att ta miste på. 

Vid marssammanträdet 1973 i Kungl Biblioteket hördes han 
sista gången i Sällskapet. Det var ett ~ack o~h farväl, och h~n 
uttalade att detta sammanträde skulle bh det s1sta som han bevrs
tade. Att han därvid förutspådde sig egen snara bortgång anade 
väl inte så många av de närvarande. 

Erik von Heland sörjes närmast av makan Gerda, barn och 
barnbarn. 

,,. Minnestecknin gen förfa ttad av ledamoten Gran ath. 
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Alf Nyman* 

Hedersledamoten, förutvarande generalmajoren Alf N yman av
led den 24 september 1973. Han var född i Kalmar den 28. april 
1897, son till sjökapten Victor Nyman och hans maka Alf
rida född Annerstedt. 

Alf Nyman avlade studentexamen i Kalmar 1915 och blev fän
rik vid kustartilleriet 1917. Han tjänstgjorde därefter i Karls
krona vid det rörliga kustartilleriet, som då var hästanspänt, tills 
sjökrigsskolans allmänna kurs påbörjades 1923 . Ett års växel
tjänstgöring 1921 vid A l gav honom vidgade erfarenheter och 
kunskaper. 

Efter genomgången allmän kurs och högre artillerikurs tjänst
gjorde Alf Nyman i olika befattningar i stabs-, förvaltnings- och 
trupptjänst fram till 1929, då han blev adjutant i Chefens för kust
artilleriets stab, en befattning som varade till 1938. Detta innebar 
en mycket lärorik, utvecklande och omväxlande tjänstgöring som 
bl a omfattade tillfälliga truppkommenderingar, deltagande i olika 
armefälttjänstövningar, studier vid industrier, deltagande i mate
r ielprov, tjänstgöring jämväl som adjutant vid kustartilleriets 
skjutskola 1935-38 och tjänstgöring som lärare i artilleri vid 
Sjökrigsskolan. Aven utiandskommenderingar ingick. 1932 genom
gick Alf Nyman Special Battery Officers' Course vid U.S.Army 
Coast Artilleri School och 1938 studerande han luftvärnsmateriel 
vid ungerska armen. 

1938 blev Alf Nyman major och chef för III. bataljonen KA 2 
som bedrev utbildning vid luftvärns- och rörligt sjöfrontsartilleri. 

1941 utnämndes Alf Nyman till chef för den reorganiserade 
Kustartilleriets skjutskola. På 'kort tid lyckades han modernisera 
och utveckla kustartilleriets skjutmetoder mot sjö-, land- och 
luftmål liksom även utbildningsmetoderna. 1943 lämnade Alf Ny
man en sedan dess vä l fungerande skjutskola för att tillträda be
fattningen som chef för Kungl Karlskrona kustartilleriregemente. 
Han utnämndes samtidigt till överste. 

1946-47 var Alf Nyman jämväl ledamot av kommitten för ut
redning rörande kustartilleriets ställning m m. 

,,. Minnesteckt1ingen författad av ledamoten B. Engwall. 
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1947 utnämndes Alf Nyman till chef för Blekinge kustartilleri
försvar tillika försvarsområdesbefälhavare och som överste i högre 
lönegrad. 

I samband med pensionsavgång 1957 utnämndes Alf Nyman till 
generalma jo r . 

Efter pensionsavgången togs hans krafter dessutom i anspråk 
1958-60 som tjänsteförrättande inspektör för kustartilleriet. 

Alf Nymans mer än 40-åriga verksamhet i kustartilleriet präg
lades av en kraftfull insats och ett brinnande intresse att utveckla 
och föra fram det vapenslag han ägnade sin aktiva livsgärning. 
H an var en erfaren och skicklig truppofficer med ett djupgående 
teoretiskt kunnande och en fordrande ledare, lärare och chef men 
ställde alltid de största fordringarna på sig själv. Alf Nyman vi
sade ofta utåt en kärv yta och var impulsiv men under den kärva 
ytan klappade ett osedvanligt gott hjärta. Han var omutligt rätt
rådig och hade han någon gång tagit miste var han snar att erkänna 
sitt misstag och att ställa allt till rätta. 

Alf Nyman hade stort intresse för fysisk fostran och var själv 
en föregångsman. 

Hans tid och krafter räckte till även för andra intressen. Hans 
intresse för tradition och kultur var stort. Som exempel kan näm
nas restaureringen av Kungsholmsfon och därmed sammanhängan
de historieforskning, där hans insatser varit avgörande. 

Alf Nyman var mycket uppskattad både som chef och kamrat. 
I Kungl Orlogsmannasällskapet invaldes Alf Nyman 1938 och 

blev dess hedersledamot 1957. I Krigsvetenskapsakademien invaldes 
han 1943. 

N ärmast efterlevande är makan Agnes född Kruse samt barnen 
Svante, Gunilla och Elisabeth med f ami! j er. 
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Gustav Severin* 

Förre flygöverläkaren Gustav Severin har avlidit vid 67 års ål 
der den 28 september 1973. Värmlänning, född i Karlstad den 2_, 
juni 1906 och son till den kände statsläkaren Hugo Severin börjad : 
han sin läkarbana i Uppsala 1924, blev där medicine kandidat 192'J 
samt avlade sin läkarexamen i Stockholm 1934. Efter vidareutbild 
ning vid bl a Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka bar 1 

etablerade han sig som praktiserande barnläkare i Stockholm . Ha ~ 
vänliga och förtroendegivande sätt i förening med noggrannh t 
och skicklighet skaffade honom många vänner bland barnen oc 1 

deras f~räldrar; en vänskap som utvecklades och fort satte i de ny 1 

genera t10nerna. 
Severins militärmedicinska b:ma inleddes 1934, då han anställd e 

som marinläkarstipendiat över stat. Efter kort tid som marinläkar ~ 
av 2 gr vid marinläkarkårens reserv blev han marinläkare av 2 
vid kåren 1939. Han utnämndes till marinläkare av 1 gr 1941 i k z
ren samt blev 1944 som marinöverläkarens assistent för.ste marin t
kare vid kåren. Efter 8 års tjänst vid marinstaben utnämndes ha 1 

~ 95~. till _flygöverläkare, från vilket ämbete han avgick 1963 oc 1 

mtradde 1 flygvapnets reserv. 
Under sin tid i marinen tjäns tgjorde Severin såväl i Flottan som 

Kustartilleriet. Hans huvudintresse inom navalmedicinen blev d -
keri- och ubåtsmedicin, där han gjorde väsentliga insatser i det o~ -
fa ttande utvecklingsarbete som ägde rum under 40-talet. Geno1 1 

hans initiativ och för.sorg ålades marinen ansvaret för även dm 
civila dykeriutbildningen; ett uppdrag som består än i dag och so n 
verksamt bidragit till ökad säkerhet och minskning av olyckshä1 -
delser med invaliditet eller dödlig utgång vid dykning. 

I Sällskapets Tidskrift har Severin bidragit år 1948 med ett a ·
bete "Om undervat tensd etonationsskador" och år 1949, efter ha1 s 
inval i Sällskapet som ledamot år 1947, en årsberättelse i hälso- oLh 
sjukvård, som behandlade "Dykerimedicinens senare utveckling' . 
Han blev ledamot i Krigsvetenskapsakademien 1954. 

Redan under sin tid i marinen var han medlem av flyg- och n -
valmedicinska nämnden och var som flygöverläkare dess vice or.!-

•:· Minnesteckningen författad a v ledamoten Troell. 
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förande 1952-1 957 och ordförande 1957-1963. 
Severin var en uppskattad kamrat bland sina civila och militära 

kolleger och samma vänliga och försynta sätt, som verksamt bidra
git till hans läkargärning gjorde sig gällande vid hans arbete som 
marin- och flygläkare . 

Gös f J Eh renswärd* 

F. viceamiralen greve Gösta Ehre~1svärd avled den 2 november. 
Han var född i skabersjö, son till amiralen greve Carl August Eh
rensvärd och h ans maka, född Thott. Som 13-åring antogs han 
som sjöofficersaspirant v id sjökrigsskolan och 1904 avlade han 
sjöofficersexamen och utnämndes till underlöjtnant i flottan. Han 
genomgick sjökrigshögskolans högre kurs 1910-11 och tjänst
gjorde därefter som lärare vid såväl Sjökrigsskolan som Sjökrigshög
skolan. Sjötjänstgöringar under 191 O-talet var bl a som fartygschef 
och divisionschef på torpedbåtar. Kommendörkapten av 2. gr blev 
Gösta Ehrensvärd 1922 och tjänstgjorde sedan bl a som divisions
chef på jagare, som avdelningschef i marinstaben och som chef på 
pansarskeppet Drottning Victoria. Kommendör och flaggkapten i 
chefens för kustflottans stab blev han 1933. Aren 1937-39 var han 
chef för marinstaben och utnämndes 1938 till konteramiral. Från 
1939 fram till 1942 var han chef för kustflottan. Under sin åter
stående aktiva tid i flottans tjänst var han befälhavande amira l i 
Sydkustens marindistrikt. 

Ehrensvärd bl ev ledamot av Orlogsmannasällskapet 1920 och he
dersledamot i Sällskapet 1938. Under några år var han redaktör för 
Tidskrift i Sjöväsendet. Han var Sällskapets ordförande åren 1942 
-50. År 1933 blev han även ledamot av Kungl Krigsvetenskaps
akademin. 

Med viceamiralen greve Gösta Ehrensvärd ha r en av de mest 
färgstark a och stridbara bland sjöofficerarna från en svunnen epok 
gått ur tiden. H an förde ättens ärorika traditioner vidare inom 
flottan , där namnet Ehrensvärd nämnts med beundran sedan 250 
år tillbaka. 

--- -
•:- Minnesteckningen förfanad av hedet rsled amoten Blidberg. 
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Trots att han fått sin kadettutbildning medan segelfartygen än
nu ingick i flottan bannlyste han allt som liknade segelfartygsro
mantik. Hans intresse var visserligen inställt på tjänsten till s( >s 
men endast ifråga om moderna slagkraftiga enheter och med 
så hög fart som möjligt. Däremot hängav han sig gärna åt segling 
i slupar och yachter helst under svåra strapatser. 

Han var spänstig och snabb, rörde sig med ryckiga rörelser, vil
ket även i viss grad karaktäriserade hans kynne. Han fattade i e -r 
ögonblick en situation eller ett föredraget ärende och lika snabbt 
kom hans beslut och hans tillspetsade repliker. Med beundran b ~
traktade man hans förmåga att hinna tänka på allt och upptäcl a 
alla fel och svagheter. 

Ett uttryck som tillskrevs honom är: "att vara snäll är ingen 
dygd, det är ett lyte". Han skulle nog inte velat bli ansedd fiJ r 
snäll men var heller icke dess motsats. Han var fordrande o' h 
sträng vilka egenskaper han även ville se hos andra, enär han an
såg att utan dylika egenskaper var det inte möjligt att få fram du I 

liga fartygsbesättningar. 
Det skall aldrig glömmas bort att det var främst Gösta Ehren

svärds förtjänst att kustflottan vid krigsutbrottet i september 19: 9 
var ett effektivt stridsdugligt förband . Han tillträdde som chef för 
kustflottan våren 1939 och med klar insikt om vad som skulle 
hända bedrevs övningarna i allt mer avancerat stridsmäs.siga for
mer. Visst togs risker vid skjutningar och haveriövningar m <'n 
ingenting lämnades åt slumpen. Han var en briljanttaktiker och ingen 
skulle såsom han ha kunnat leda en flotta i krig både till sjöss h i 1-
sides våra kusthav och ända in i skärgårdarna. Han åtnjöt hela 
kustflottans obegränsade förtroende icke minst för sitt intensin 
intresse för personalen av alla kategorier. De höga krav han ställde 
på fartygens fart gjorde att h an inte minst omhuldade maskin is
ter och eldare, en uppmärksamhet som dessa kategorier kanske 
icke var vana att röna. 

Det stod ofta strid om Gösta Ehrensvärd som det alltid gör 
dem som vill åstadkomma ett gott resultat och därvid tvingas [a 
hårda tag. Orlogsflottan är honom stort tack skyldig för vad h "n 
uträttat, för den anda han skapade i en svår tid och för de t ra
ditioner han fört vidare. 

Han sörjes närmast av sönerna Gösta, professor, och Carl A -
gust, örlogskapten, dottern Ulla samt barn och barnbarn. 
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Ordförandens i Kungl Orlogsmannasällska
pet tal vid nedläggande av befattningen 
den 15 november 1973 

MERANVÄNDNING A V MILlTARA RESURSER I FREDSTID 

Vid planeringen för den fortsatta inriktningen och utvecklingen 
av förs varet ställs vi inför krav och önskemål som ofta utan att vara 
direkt motsatsfyllda dock innebär svåra avvägningsproblem. Det 
som gör ekvationen särskilt svårlöst är att planeringen - program
planern~ - skall passa in i e~ kostna~srar;: s~m to_ta_lt se_tt i1.1te får 
överskndas och vars reella kapkraft ar fran ar bhvn mmdre. Det 
verkliga innehållet i programmen tenderar där·för att ständigt mins
ka. Det är en planering mot ett .ständigt minskande mål. 

Detta för naturligt nog med sig i ett första led ett krav på och 
därmed argumentation för en värdebeständig kostnadsram, m a o 
ett kostnadsindex som ger kompensation för pris- och löneökningar, 
och i ett andra led en höjd total kostnadsram, som ger möjlighet att 
åstadkomma det innehåll i de olika programmen som svarar mot 
uppgifterna. Detta är den vanliga långt ifrån tacksamma, men nöd
vändiga, argumentation som försvarets folk måste föra, där i varje 
fall kravet på ett nytt kostnadsindex bygger på så klara fakta att 
en ändring rimligen borde komma till stånd. 

Lika naturligt och riktigt som det är att ve rka för att förutsätt
ningarna för den framtida utvecklingen av försvaret förbättras, lika 
naturligt, riktigt och viktigt är det att den ekonomiska ram vi har 
utnyttjas på bästa sätt. Den viktigaste faktorn är härvid att avväg
ningen mellan olika försvarsfunktioner och mellan olika vapensys
tem är den rätta. Det problemet kommer jag dock inte att beröra i 
mitt anförande. 

Vad man inom försvarets staber och förvaltningar nu är syssel
satt med är framförallt att söka finna besparingsmöjligheter inom or
ganisationsområdet, så att en ökad del av totalbudgeten inte skall 
behöva användas för organisations- och lönekostnader. Det är ingen 
tvekan om att det är viktigt att organisationen mer eller mindre 
fo rtlöpande blir föremål för genomlysning, översyn och anpassning. 
Detta - som är en uppgift för varje chef - är nödvändigt för att 
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organisationen skall vara så funktionsduglig som möjligt och att 

personalinnehållet skall vara det rätta, d v s skall svara mot de 

uppgifter som skall lösas. Det bör klart sägas ut att det vid sådana 

?versyner också måste kunna vara fråga om att utöka personalen 

mte bara att minska. 

Med den nuvarande ekonomiska inriktninoen skall det personella 

inneh ållet i försvarets organisation minskas :vsevän under de när

maste två femår~perioderna. De minskningarna kan knappast i alla 

avseenden beskn_va~ so~1 rationaliseringar. Det är alltså fråga om, 

och resultatet blir 1 manga fall en s k ambitionssänkning eller ut-
k o 

) 

tryc. t pa annat och enklare sätt: alla nuvarande uppgifter kom-

mer mte att kunna lösas, en del måste utgå. 

Jn~~n _vill väl ha en större och tyngre organisation än som är 

nodv_a~dJg_t. Men förs_var~ts organisation är f n utsatt för så många 

samt1~1ga_ 1 varandra mgnpande och efter varandra åte rkommande 

orgams~tl~nsu.?dersökninga~, att personalen ofta efterfrågar och 

stark_~ 1fragasat~er ~et ratwnella i rationaliseringsverksamheten. 

Det ar en vai:l~I~gssi~nal som måste uppmärksammas. Vår perso

nal - den milltara liksom den civila - är ett kapital som måste 

beh~nd_l as med omsorg. Det måste någon gång bli lugn inom or

gamsatwnen, annars tröttnar människorna . 

. Va~ jag _hittills sa~t beskriver ett läge som innebär eller tvingar 

till mmsknmgar och mskränkningar. 

Nå_?ra revolutionerande ågtärder eller ingrepp går säkerligen inte 

att gora som skulle kunna kompensera våra minskade ekonomiska 

resurser. Inga åtgärder får dock lämnas oprövade. 

En_ fråg~:tällning kan då vara: finns det några åtgärder, några ut

vecklmgsvagar, som skulle kunna vara ekonomiskt lönande och 

som skulle kunna ge bonuseffekter. 

. Utgångspunkt~n för mitt resonemang är att det inom försvare t 

fmns betydande mvesteringar i materiel, personal och oroanisation 

som skulle ku_nna, eller i varje fa ll i större omfattning än ~u borde 

kunna utnyttJas även inom andra delar a v totalförsvaret 'liksom 
111?111 saml:_ället i övrigt - meranvändas - och således totalt sett 

?h mer lonsamma, samtidigt som fördelar skulle kunna vinnas 
mom vår fredsorganisation. 

D~ exe~pel son; jag vi_ll utnyttja för att belysa mitt resoneman g 

har !ag hamtat fran mannen och då närmast från flottan. De täc

ker Inte aHa nu aktuella eller tänkbara områden. Från andra dela r 
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v försvaret skulle liknande exempel kunna anföras. 

a Mitt första exempel är isbrytarverksamheten som sjöfartsverket 

är ansvarigt för. Isbrytarna bemannas av flottan där såväl befäl 

som värnpliktiga fått sin utbildning. De är med andra ord primärt 

utbildade för militära uppgifter. 
Erfarenheten har visat att man på detta sätt når den ekonomiskt 

bästa, d v s billigaste, lösningen samtidigt som den grundläggande 

och grundliga yrkesutbildningen i flottan bier meranvänd, för att 

använda det uttryck som jag nyss nämnde. 

För marinens del innebär systemet också bestämda fördelar. Det 

är av vikt att så stor del av befälet som möjligt får tillfälle till sjö

tjänst. Tjänsten på isbrytare ger utomordentligt goda möjligheter 

att vidmakthålla och vid areutveckla kunskaperna i manöver och 

navigering. Motsvarande synpunkter kan anföras när det gäller 

det övriga befälet på däck och i maskin. 

För sjömätningen råder i allt väsentligt samma organisatoriska 

förhålland en som för isbrytarverksamheten. De ökade kraven på 

sjökortens noggrannhet och möjligheter att med modern teknisk 

apparatur tillgodose kraven gör att sjömätningsarbetet säkerligen 

kommer att behöva utökas kvalitativt och kvantitativt. 

För att möta detta ökade krav ser jag det både som en nödvän

dighet och som en klok och ekonomiskt fördelaktig lösning att i 

flottans utbildningsorganisation inlemma en vidgad läroplan för 

s jömä tningsverksamheten. 
Jag har under det gångna året haft tillfälle att delta i två sym-· 

posier utomlands, ett i Holland och ett i USA. Vid dessa behand

lade man bl a i vilken omfattning örlogsflottorna med deras ma

teriel och personal skulle kunna stödja - eller kanske lösa - olika 

verksamheter i samhället som primärt åvilar staten . 

Där diskuterades bl a utforskning och utvinning av havets och 

havsbottnens resurser, övervakning för att förhindra och för att 

upptäcka och bekämpa föroreningar till sjöss t ex oljeutsläpp. Over

vakning av fisket är ett problem som i framtiden kommer att krä

va större insatser, det har erfarenheten visat. 

Större krav ställs världen över på snabba åtg;irder för sjörädd

ning. Krav på ökade insatser är att förutse. 

De moderna handelsfartygen har fått allt högre fart samtidigt 

som storleken har ökat. Detta ställer ökade krav på trafikreglering 

i trånga farvatten. 
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Over hela världen ökar det allmänna intresset och behovet at t 
utnyttja havet. Det medför ett behov av forskning för att r ät t 
förstå och rätt utnyttja havets rikedomar och möjligheter. Det ir 
naturligt att de kunskaper som finns inom marinerna när det gz l
ler sub-marin verksamhet utnyttjas. 

De frågeställningar som sålunda diskuterades är tillämpbara på 
våra förhållanden. 

Ett försvar, en krigsmakt, är ju i de allra flersta fall uppbygf d 
så att den i händelse av krigstid skall kunna verka inom ett tot~ 1t 
fält. I fred finns det en större eller mindre del som sammanfatta 1-
de kan benämnas beredskap. Det finns alltså - om jag fortfaran de 
tar exemepel från marinen - förutom fartyg och båtar med t
bildad personal, ledningscentraler i land bemannade dygnet on. 
Det finns radarstationer och andra övervakningsorgan och det 
finns ett väl utbyggt nät med tråd- och radioförbindelser. 

Allt detta är sådant som erfordras för att leda och genomfö a 
verksamheter som är riktade ut över de vatten som omger landet. 
Om det nu finns resurser, visserligen primärt uppbyggda för mili
tära ändamål, vore det en ligt min mening välbetänkt att söka L•t
nyttja dem så långt det nu går även för sådana uppgifter som st l 
ten har att ombesörja trots att de inte är av rent militär natur. 

Investeringar blir lönsamma om de utnyttjas. Det vore föga ra
tionellt att dubblera genom nyanskaffningar, genom nyutbildnii g 
eller genom nyinvesteringar sådant som finns och som kan anväll
das. 

Av_sikten med mitt anförande är inte att söka presentera någ ·a 
detalJförslag eller detaljlösningar inom de områden där jag bedöm ' r 
att ett större utnyttjande av våra militära investeringar, våra rr i
litära resurser, skulle vara lönsamt. Det fordras i var je särskilt f; ll 
noggranna undersökningar och sakliga lönsamhetskalkyler. D ~ t 
fordras i flera fall ett nytänkande fritt från prestige och bundenh t 
vid gamla lösningar. Det fordras ett öppet samarbete mellan den 
militära och statliga, civila sektorn. Jag tror på en sådan lösning 
och ser allmänt sett positivt på möjligheterna att förverkliga v~ d 
jag }1är syftar till. 

Jag vill nämna ytterligare ett område där jag anser att våra mi
litära resurser skulle kunna utnyttjas i större omfattning än nu fö r 
den civila sektorn. Det gäller våra skolor och vår utbildnings
verksamhet. 
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Vid Berga örlogsskolor har under det gångna året omkring 900 
elever icke tillhörande marinen fått utbildning vid som regel kor
rare kurser. Det är bl a personal från sjöbefälsskolor och befäl från 
handelsflottan, det är brandmän och tullpersonal, elever från tek
niska -gymnasier och personal från vattenfallsverket. 

Vi har vid Berga örlogsskolor ganska många övningsanläggning
ar. Vi behöver dem för att på kort tid systematiskt öva personalen 
innan den går ombord på fartygen eller ut till olika landanläggning
ar. Denna typ av utbildning - teori varvad med praktisk tjänst
simulerad vid anläggningar - är, det 1har erfarenheterna visat, den 
snabbaste och billigaste vägen att ge grundläggande utbildning. Den 
ersätter inte, det måste klart utsägas, den praktiska utbildningen 
men den för ett gott stycke på väg och minskar behovet av bl a 
gångtid till sjöss. Den är lönsam. . .. . . . 

Jag har i annat sammanhang rag1t upp de mo;l1gheter, som pg 
anser finns, att vidga samarbetet när det gäller utbildningen av 
elever avsedda att bli befäl vid handelsflottan. Jag är övertygad om 
att här står betydande fördelar att vinna. 

Jag ser ett ökat behov av övningsanläggningar i land för att på 
den korta tid som står till buds lära och nöta in de kunskaper som 
erfordras. Det kostar pengar att hålla övningsanläggningar i mo
dernt skick. J ag vet också att våra övningsanläggningar kan svälja 
betydligt fler elever än vi har. Det finns utbildningskapacitet över. 
Anläggningarna kan för i princip samma investeringskostnad ut
nyttjas av .flera. De b.n meranvändas. 

Jag anser att de övningsanläggningar vi har och de som vi kom
mer att få mycket väl bör kunna utnyttjas för utbildning av befäl 
för våra handelsfartyg. Jag är övertygad om att med den kraftiga 
tekniska utveckling som skett när det gäller handelsflottans far
tyg, så fordras en utökad utbildning innefattande bl a övningar 
vid olika typer av simulatorer. 

Det är vår strävan att specialutbilda vårt folk så att de verk
ligen kan lösa sina uppgifter. Men det vore farligt om kunskaps
sektorn bleve allt för smal. Jag vill göra personalen specialkunnig 
inom det egna området och samtidigt ge kunskaper inom en be
tydligt vidare sektor. 

Det samarbete och den meranvändning av personal och materiel 
inom sektorer som är närbesläktade med våra ordinarie verksam
hetsområden som jag här berört, skulle vara ekonomiskt fördelaktig 
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och ~ed t~nke på statsn_yttan riktig. En sådan användning skull 

ocksa .. ge var peorsonal v~d~~de -~unskaper om väsentliga delar a v 

samhallet. Ett sadant mal ar vart att efterstra··va D o bl 
·· k ' · a ev e, u ta 1 

o ade kostnader, __ kunskaper, användbarhet, kvalitet totalt högr<· . 

Med detta anforande nedlägger jag mitt ämbete för det gångna 
arbetsåret. 
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BO RYBECK 

stabsfunktionen - en väsentlig 
faktor för adekvat medicinskt 
omhändertagande av skadade. 

Arsberättelse /ör år 1972 i ämnet hälso- och sjukvård 

INLEDNING 

Under den tid som förflutit sedan senaste årsredogörelse har 

endast begränsade framsteg ernåtts avseende krigssjukvårdens me

dicinska fackinnehålL Den omorganisation som 1969 genomfördes 

inom den svenska krigsmaktens sjukvård har på flera områden 

medfört en beklaglig ineffektivitet. Så lång tid har nu förflutit att 

man kan misstänka att vissa funktioner genom omorganisationen 

i realiteten blev dåligt tillgodosedda. Ineffektiviteten kan inte en

bart hänföras till övergångssvårigheter. Kommendering och krigs

placering av försvarets läkare sker för närvarande ineffektivt och 

orationellt. Försvarsgrenarnas minskade ansvar vad gäller perso

nalkommenderingar och krigsplaceringar har medfört en försäm

ring så att respekten för försvaret allvarligt skadats inför läkar

kåren. 
Den nya organisationen medförde emellertid förbättr ingar på 

flera punkter. Den genomförda förstärkningen på regional nivå 

är att hälsa med stor tillfredsställelse. En djupare penetration av 

omorganisationen och dess effekter är för närvarande inte särskilt 

in tressan t. J ag har därför valt att inrikta min berättelse på ett om

råde, som väckt viss uppmärksamhet; nämligen ledningen av sjuk

vården under katastrofer och krig. Ledningsfunktionens betydelse 

har på ett framträdande sätt belysts under den amerikanska sjuk

vårdsinsatsen i Vietnamkriget men också alltmer betonats vid ett 

antal katastrofer i det civila samhället. 

J ag har åsatt min beträttelse följande underrubrik: 
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STABSFUNKTIONEN - EN VASENTLIG FAKTOR FOR 
ADEKVAT MEDICINSKT OMHANDERTAGANDE AV 
SKADADE 

I varje situation med anhopning av skadade människor finns et " 
antal faktorer, som påverkar effektiviteten i omhändertagandet. 
Såväl i krigssituationer som vid civila katastrofer med skadad : 
människor finns flera variabler som måste anpassas till varandn , 
för att hjälpen skall bli så bra som möjligt för så många som mÖJ
ligt. Detta gäller särskilt om antalet skadade är så stort att ma 1 
inte förmår tillämpa normal medicinsk standard utan måste ti ll 
gripa åtgärder och behandlingsprinciper av mass-skadekaraktäl. 
Såväl i krig som vid civila katastrofer har man allmänt börjat ins~ 
hur väsentlig den medicinska ledningen är. Genom en snabb oc 1 
flexibel styrning grundad på aktuell information kan olika varia -
ler matchas mot varandra och hjälpåtgärderna bli medicinskt ma
ximala. Detta gäller såväl ledning av sjuktransporter som verk 
samhet vid en akutmottagning. Den gamla uppfattningen att e 1 
läkare gjorde bäst nytta när han arbetade så mycket han förm åd
de i strömmen av skadade gäller inte längre utan måste ge vib 
för den allt. starkare insikten att skadade måste medvetet dirigeras 
så att alla tillgängliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt . 
Redan under finska vinterkriget upptäckte man att en ensam !å 
kare gjorde bättre nytta i ledningsfunktionen än som "doktor' 
arbetande bland de skadade. I det civila samhället har man kanske 
inte till fullo insett detta, och följderna av en inadekvat medicins ' 
ledning kan lätt exemplifieras. 

Faktorer som formulerar de medicinska kraven 

Alla situationer som producerar skadade skapar ett skadepanc 
rama som är specifikt för den aktuella situationen. U n der krigsföl 
hållanden är detta skadepanorama ganska väl definierat med här
syn till olika krigssituationer. Konventionell krigföring ger md 
relativt stor regelbundenhet en viss fördelning av skadornas lok~ 
lisation och därigenom en kategoriindelning avseende de skadadt s 
svårighetsgrad och behov av prioritering. I tabell l redovisas skot -
skadors regionala fördelning och därmed sammanhängande m o -
talitet. Tabell 2 visar förenklat angelägenhetsgraden för omhä1 -
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sKOTTSKADOR . 
Regional fördelning och mortalttet 
(NA ro handbook 1962) 

Tabell l 

Kroppsreg ion 
\ 

Skadefrekvens 0/o \ Monalitet 0/o 

Huvud 15 41 

Hals 3 5 

Bröst 19 35 

Buk 11 10 

Ovre extremiteter 25 2 

N edre extremiteter 27 7 

SUMMA: l 100 
\ 

100 

Behov av behandling av skadade vid konventionell krigföring 
Tabell 2 

0/o Op senast efter skada Liggtid efter op 

skadade i timmar i dagar 

2 
\ 

4 
\ 

8-12 

20 
\ 

8 
\ 

6 

70 
\ 

12 
\ 

2 

8 
\ 

-
\ 

-
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d.ertaga~d~ och behandling av skadade vid konventionell krigfö

nng. Ct.vd.a k a tastro f er uppvisar beroende på katastroforsak <n 

stor vananon av skadepanoramat. Det är därför inte lika lätt st8l
la upp prioritetsförhållandena. 

Den militära erfarenheten visar att den högsta mortaliteten 

bland ska?ade int~äf~ar i.n~an de anländer till sjukhus. Detta g21-
l~; sannolikt ocksa v1d ctvda katastrofer. Vid det omedelbara 0 1_ 

~andertagan.det .. av skadade ~r där.för prioriteringen avseende mc j
l~gheterna nU overlevnad vasentltg. Skadans art, tid för behan< _ 

l~n g .~ch r::öjlighete.;na att erbjuda effektiv behandling är väsen _ 
lt~a overvagande, nar man bestämmer prioritet för medicinskt 0 1_ 

handertagande. Varje fall som transporteras till vård utan att b ._ 

höva det belastar i onödan behandlingsenheterna och transpor _ 

medlen. Problemen som ett sådant fall skapar är inte imponeran d~ , 
men den totala effekten av en dålig prioritering kan äventyra he a 
verksamheten. 

r:.et bör beaktas att principerna för omhändertagande av skad ,_ 

d.e ar beroende av det aktuella landets medicinska standard. Prin

ctper?a för omhändertagande är olika i ett utvecklingsland Ol 

ett hogt utvecklat samhälle. 

Den sorterande och prioriterande verksamheten är inte en er 

.~ångsfö~eteel~e utan må.ste ske kontinuerligt då skadade männish r 

ar ett bwlogtskt mate.nel .som hela ~iden undergår förändringa r i 

d.en ena eller andra nktnmgen. Indtvider kan således inte defin -

~lVt hä~föra.s ti~l en kateg~r~ utan kan beroende på olika fakto r r 

~ndr~ sm. nlls~and och da.n.ge~~~1 kategoritillhörighet. Då tid< n 
ar vasentl tg maste kategontdlhongheten ställas i relation till h1 r 

snabbt de skadade kan tas omhand. Som exempe l på tidsfak tor 5 

Betydelsen av fördröjd operativ behandling (Giddings, Mc Danid , 
1947. 355 fall med en skada på buken) 

Tabell 3 

Operation utförd inom timmar efter 

l 
Morralitet 

stridsti Il fä llet "/o 

8 7 
12 14 
24 22 
48 30 
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betydelse vill jag i tabell 3 visa hur mortaliteten ändras vid olika 

fördröjn ing mellan skadetillfälle och första operation vid buk

skador. 

Faktorer som påverkar hjälpverksamheten vid inträffad skada 

Om något inträffar som producerar skadade människor, påver

kas dessa av ett antal faktorer, oavsett om skadeflödets styrs aktivt 

eller ej. Dessa faktorer betingas av reaktionen hos in di vi den och 

det samhällssystem som individen befinner sig i. 
Individens reaktion beror på hans kunskaper och den direkta 

upplevelsen av händelsen. 
Alla människor har en viss uppfattning om hur sjukvården fung

erar i det samhällssystem vederbörande befinner sig och handlar 

efter denna kunskap vid en katastrof. Inom krigsmakten, t ex, har 

varje soldat fått lära sig var närmaste sjukvårdsenhet är belägen. 

Kan han själv förflytta sig dras han mot den sjukvårdsenh et han 

känner till. D et uppstår härigenom en "naturlig" ström av ska

dade. Detta beteendemönster är sannolikt inte det mest effektiva 

för situationen i sin helhet, men bör utnyttjas. Det kan vara prak

tiskt att placera sjukvårdsenheter i närheten av den naturliga 

strömmen av skadade. 
Upplevelsen av en katastrof framkallar rädsla eller skräck in

för situationen. Individen kan mycket sällan själv bedöma omfatt

ningen av katastrofen, framför all t inte sätta sin egen situation i 

relation till h ela gruppen skadade. Denna psykologiska påverkan 

medför ofta ett ologiskt och irrationellt handlande och försvårar 

eller förh indrar en aktiv styrning av skadeflödet. Utfärdade be

stämmelser följs inte. Order och till sägelser som normalt skulle få in

dividen att reagera når inte fram eller missto lkas. Rapportering sker 

inte alls eller ologiskt. 
Den individuella upplevelsen påverkar också människor i om

rådet som inte själva blir skadade. Samma gäller också personer, 

som har eller tror sig ha någon skadad anhörig v id katastrofen. 

Nyfikna blockerar ofta vägarna till och från katastrofplatsen. Te

lefonlinjerna överbelastas eller blockeras helt och trycket från 

åskådarna utgör ofta en mycket stark negativ påverkan på den 

personal som omhändertar de skadade. Åskådarna kan ibland myc

ket aktivt agera för omhändertagande av vissa individer som upp-
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fattas som svårast skadade. Effekten är att skadade människor hul
ler om buller transporteras i olämpliga fordon och till sjukvårds
enheter som inte borde utnyttjats . 

Varje samhällssystem utövar genom sin struktur ett visst in
flytande på en inträffad katastrof. Detta inflytande vare sig det 
är medvetet eller omedvetet är sällan medicinskt adekvat och of
tast ineffektivt. 

Ekonomiska faktorer spelar en väsentlig roll. Patienter inom 
vissa områden är hänvisad e till förutbestämda sjukhus av admi
nistrativa skäl. Myndigheterna hävdar givetvis att detta inte gäl
ler i en akut situation, men kunskapen och vanan gör att ick 
önskvärda effekter ofta uppstår. J ag har personligen upplevt detta 
vid omhändertagande av en människa med akut hjärtstillestånd. 
Vid ambulansens ankomst var ambulansförarnas första fråga trots 
att han var medvetslös vilket sjukhus vederbörande var hänvisad 
till. Samma förh ållande uppkommer också när v issa sjukhus har 
egna ambulanser. Dessa återvänder oftast till det egna sjukhuset 
oavsett dess belastning och de skadades tillstånd. 

Ambulansförar e och särski lt ti llfälliga förare, som transporterar 
skadade vid katastrofer, känner naturligt nog inte till samtliga 
sjukhus i området och deras aktuella belastning utan kör spontant 
mot det sjukhus de känner till, ett förhållande som ofta leder ti ll 
en fullständig felaktig distribution av de skadade ur medicinsk 
synpunkt. 

I många samhällssystem föreligger en konkurrens mellan jämn
starka hjälporganisationer om ledningsansvaret. Denna konkurrem 
gör det svårt att genomföra en auktoritativ ledning. Som ytterli· 
gare försvårande faktor har hjälporganisationerna ofta radio- od 
telefonsystem som inte passar varandra och där en samordnac 
ordergivning är svårgenomförbar. 

A ven det konventionella militära systemet har genom sin upp
byggnad ett negativt inflytande på det medicinska omhändertag
andet av skadade, trots att man här borde ha större möjligbetel 
att genomföra en adekvat medicinsk organisation. Dels är man fö r 
beredd på att soldater skadas under krigsförhållanden, dels är de' 
militära systemet i sig själv auktoritärt och har möjlighe 
ter att genomföra en aktiv medicinsk styrning. I de flesta krigs 
makter förlitar man sig emellertid på en kedja av transporter bak · 
åt med ornlastningar mellan olika nivåer. Detta system är tids-
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krävande och för en svårt skadad patient påfrestande. Strömmen 
v skadade kanaliseras bakåt i en relativt smal sektor. Detta med
~ör att sjukvårdskapaciteten vid de enheter som ligger i _ström~e~ 
snabbt överbelastas. Liten hänsyn tas i allmänhet till ohka pnon
teringsgrader. Sällan tillvaratages möjligheterna att påverka tr~ns
porterna med anledning av det medicinska tillståndet hos patien-
terna. 

Sammanfattning av ledningsbehovet 

Av vad .som nu framförts framgår att medicinsk fackkunskap 
måste kompletteras med adekvat ledning för att omhändertagandet 
av skadade vid en katastrof skall bli effektiv. Skälen till detta är 
sammanfattningsvis: 

En skadad människa måste inom vissa tidsramar omhändertas 
för att inte dödligheten skall bli orimlig. 

Ett skadeflöde uppvisa r ett regelbundet mönster vad avser för
delningen av svårt och lätt skadade beroende på katastrofsituatio
nen. Detta mönster, som är lättare förutsebart i krig än vid civila 
katastrofer, måste vara grunden för en planering av prioritering 
och sortering. 

Individens reaktioner och samhällssystemens struktur påverkar 
hjälpverksamhetens effektivitet och försvårar ett adekvat medi
cinskt omhändertagande. 

Endast en aktiv, förberedd, ledning kan upphäva dessa effekter. 

Principer för medicinsk ledning 

I det föregående har behovet av en aktiv medicinsk ledning på
talats. Denna kan sällan eller aldrig improviseras när en katastrof 
eller krigssituation föreligger. Det fordras en noggrann planlägg
ning och ett i förväg fastställt system. Planläggningen måste vara 
flexibel, då omständigheterna vid varje katastrof aldrig är exakt 
reproducerbara på nästa. 

Olika grader av effektivitet kan eftersträvas och i det följ ande 
skall ges några exempel på olika ambitionsnivåer. I den högsta am
bitionsnivån eftersträvas en styrning och ett medicinskt övervägan
de för varje individ. Den lägsta ambitionsnivån innebär endast en 
enkel kursangivelse för strömmen av skadade. 
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Det mest utvecklade systemet för omhändertagande av ett skade
flöde återfanns hos den amerikanska krigsmakten i Vietnam under d ~ 
tider då stridsverksamheten va r stor. A ven om inte alla detaljer i 
utförandet alltid fungerade så fanns grundförutsättningarna fö 
ett förfinat system med en aktiv styrning av varje skadad indivi 1 
på grundval av hans medicinska tillstånd. Systemet gav också för
u tsä~tningar för _en kontinuerlig uppföljning av och hänsynstagaP
de ull de bwlogiska förändrin garna i tillståndet hos skadade män
niskor. 

Hela k rigsområdet i Vietnam var indelat i fyra områden. Varj ~ 
område betjänades av en medicinsk grupp. I dessa grupper ingick e'l 
stab, ett helikopterkompani för sjuktransporter och 3-4 ston 

sjukhus. Ledningen av varje sjukvårdsgrupp utövades av en läkac 
me~ en mindre stab till sitt förfoga nde. I denna .s tab ingick särskil t 
utbddade flyg läkare fö r trafikledning av sjuktransporter i lufter. 

sjukvårdsgruppen disponerade sitt eget radionät med förbindels~ 
mell_an alla sjukhus och varje helikopter. Varje sjukhus redovisa ~ 
dagligen, eller på anmodan oftare, sin kapacitet och underhållssz
kerhet. Staben visste kontinuerligt hur snabbt en patient kunde b i 

opererad på respektive sjukhus, antalet fria vårdplatser, de olib 
sjukhusens specialiteter, personalläge o s v. Varje h elikopter mec 

förde e? sjukvårdare vars uppgift var att ställa en enkel diagno . 
Per rad;o I:1eddelades denna diagnos flygledningen. På grundval a 

d~s.sa uppgifter och kuns_kaperna_ om sjukhusens aktuella arbetsläg 
d:n.gerade~ h~hkoptern t1ll det SJ ukhus som för varje patients m c

d1emska tillstand hade de bäst lämpade resurserna . 

En annan form av styrning, som lämpar sig för militära förhå -
landen, är att tillämpa så kallad "evacuation policy" eller tillåte 1 

vårdtid. 

Bestämd t illåten vårdtid kan beordras på o lik a nivåer i ett mil -
tärt system men naturligtvis också i civila katastrofer av mera 
långdragen art. Ett militärområde kan bli ålagd en tillåten vårdtid, 
exempelvis 30 dagar. Alla som skadas inom militärområdet och ka '1 

förväntas t illfriskna inom en 30-dagarsperiod får sin definitiva b, 

handling inom området. Alla andra sändes så snart deras tillstån J 

~illåter ut ur militärområdet till andra bakomliggande sjukvård -
mstanser. Denna uttransport skall ske direkt och så snart som mö -

l~gt. D et : nd'! sot~ kano hindra en omedelbar uttransport är att p~ 
tlentens ti llstand mte tal transporten. Så snart patienten bli r tram -
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portabel skall han dock skickas bakåt. C :a 40 OJo av alla krigsska
dade behandlas härigen om inom området vid denna längd på tillå

ten vårdtid. 
Systemet är enkelt och innebär att man med en kort order dele

o-erar det medicinska ansvaret för strömm en av de skadade till d e 
läkare, som först tar h and om dem. Varje skadad blir sålunda in
dividuellt bedömd och få r sin behandling därefter. En förutsätt
ning är givetvis att den aktuella tillåtna vårdtiden är anpassad efter 
tillgän gliga resurser i området och tillströmningen av skadade. 
skulle skadetillströmningen bli stor kan tillåten vårdtid minskas 
mot noll, varvid alla patienter, som är transportabla omedelbart 

förs ut ur området. 
Tillåten vårdtid kan också tillämpas på mindre enh eter än militär

områden, t ex brigad eller bataljon . På dessa fö rband måste dock vå rd
tiderna i allmänhet bli ganska korta, vilket innebär att huvudde
len av de skadade transporteras bort från förbanden. Effekten av 
denn;t medicinska styrning blir mest märkbar be t räffande sjuka 
som tillfrisknar snabbare än skadade personer. 

Aven om man vid en civil katastrof inte har tillgängligt ett så 
exklusivt system som den amerikanska krigsmaktens i Vietnam är 
en enkel stabsmässig ledning ändå av vital betydelse. Bara genom 
en enkel dirigering av strömmen av de skadade kan många liv spa
ras och risker för bestående invaliditet avsevärt minskas. För att 
belysa de tta vill jag ta ett praktiskt exempel. 

Ett expresståg mellan Basel och Köpenhamn spårade i juli 1971 
ur c:a 25 km norr om Basel. Expresståget välte och tågsättet blev 
mer eller mindre ramponerat. 26 personer avled och 130 skadades. 
Hjälpinsatsen var mycket snabb och omfattande. Inom en halv
timme fanns på platsen ett stort antal räddningsmanskap, ett 15-
talläkare och 17 helikoptr<J.r för sjuktransporter. Där fanns också 
ett stort antal ambulanser och andra fordon för sjuktransporter. 
En ledningsorganisation upprättades snabbt, men i denna saknades 
medicinsk expertis . 

Inom en radie på 40 km från olycksplatsen fanns sju sjukhus, 
vilka alla alarmerades på ett tidigt stadium. Två av dessa, un iver
sitetsklinikerna i Basel och Freiburg hade stor kapacitet att omhän

derta svårt skadade. På båda sjukhusen fanns minst fem operations
lag tillgängliga och ett stort antal vårdplatser. Det närmaste sjuk
huset, låg emellertid c:a 25 km från olycksplatsen. Detta sjukhus 
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s:knade i s~ort sett operationsmöjligheter och hade inte heller nagon blodgivarcentraL 
~uvud~elen av de skadade, 80 personer hamnade på det närma~ t 

be~agna_ SJuk~u~et med _de jämförelsevis dåliga resurserna. De stora umv_erslt:tskhmkerna. f1ek ba_ra ett tio-tal skadade och upplev 
al~ ng nagon_ belastm~g. Helikoptrarna utnyttjades endast till e 1 
brakd~l av sm kapacJt~t. .Ge~om mycket gynnsamma omständig~eter mn~bar denna d1stnbut10n av de skadade inte några allva1-hgare följder för patienterna. Det står dock klart för den som i efterhand studerar katastrofen att resurserna bättre kunde ha u t
nyttjats. 

De: är naturligtvis frestande att kritisera när man har hela fac i Jag vill .. emellertjd i detta sammanhang bara peka på vilken nytt~ en av lakarna pa plats~n kunde ha gjort i ledningsstaben . Bara ge
nom at~. var uonde m1nu~ ha kontakt med samtliga sjukhus hade 
denne .. lak~re o~edelbart -~nsett a. t t s~römmen a v skadade gick p 1 etot ola~nphgt satt med hansyn ull ullgängliga resurser. Det bad~ da vant en.kelt att ~änvisa till de sjukhus som fortfarande had ~ kvar kapac~tet. Hängenom kunde han försäkrat sig om att de skadade .:erkhgen skulle kunna bli effektivt omhändertagna . So m 
s~abslak~~e · hade h~.n kunnat göra vä.sentligt större nytta än geno 1 
sttt ~. sakert utmark ta - arbete direkt på skadeplatsen. 

H1tt1lls har bara stabsfunktionens betydelse berörts avseende st _ 
ra o katastrofer el_l~r u~der kri?sförhållanden med tillströmning a , 
~anga ska~ade. A :en J betydhgt mindre spektakulära sammanhan ' ar emell~rtld lednmgen en väsentlig faktor. Redan om ett rior ] 
s~ad~de mförs till ett va?ligt normallasarett fordras en fast orga 
msat_t_on ~ch e.? klar le~n~~-g fö:, att fördela tillgängliga resurser p .i ett lampl;gt satt. Det ar l att for en läkare att fastna vid en elle 
ann~n s_vart skadad och härigenom undandra andra sitt kunnande. 
~aq~ SJu_khuschef måste därför i förväg organisera verksamheten v1d sttt SJukhus. -~äkaren måste vara säker på att givna order utfö r ; och att under_s:alld personal utnyttjas effektivt. Principen är at t den mest kvaltf1cerade läkaren skall befinna sig på en relativt fi xerad_ plats, som alla känner till. Till honom skall föras alla anländ 1 
~-auenter undan för undan så förberedda att läkarens arbete under
la::~~ på bästa möjliga sätt. På denna plats skall också läkaren h 1 11_10Jhghet att .. dokumente:a sina fynd och bedömningar. Instruktwner skall latt kunna vidarebefordras till resten av sjukvårdsen-
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heten. Läkaren får härigenom en uppfattning om inflödet av skadade och kan kontinuerligt ändra prioriteringen t ex till operation. 
D etta principiella system kan byggas ut beroende på sjukhusets 

resurser. Läkaren 1har också här möjligheter att i viss mån ändra på den medicinska kvaliten i den händelse av tillflödet av skadade skulle överstiga tillgängliga resurser. Han kan t ex i sin prioritering 
till operation låta mycket svåra och tidskrävande fall få en lägre prioritet till förmån för skadade som har en bättre chans att överleva. Denna kvalitetsförskjutning är dock endast acceptabel och 
möjlig ·om man verkligen styr situationen medvetet. 

Alla erfarenheter visar att den medicinska fackkunskapen för att 
bli riktigt effektiv kräver en stabsfunktion som komplement. Trots att detta borde vara allmänt bekant återspeglas det inte alltid vare sig i det civila samhällets katastrofberedskap eller i den militära or
ganisationen. Samhället borde satsa större resurser för att i varje katastrofledning som organiseras tillförsäkra sig om en stabsläkarfunktion som kan meddela en aktiv medicinsk styrning av skadade. För detta krävs att läkaren har tillgång till samband och kontinuerligt ges en klar bild av katastrofen. Läkaren måste befinna sig på den plats där informationen sammanställs och inte endast få informat ionen filtrerad genom någon icke medicinskt kunnig person. Tidgränserna för att omhänderta skadade är så snäva att någ
ra fördröjningar av sådana skäl inte kan accepteras. 

Detta kräver emellertid intresserade och specialinriktat utbildade 
läkare. Resurser för denna utbildning måste avsättas både i det ci
vila samhället och den militära organisationen. 
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BENGT LACHMANN Om ubåtar 

Chefen för pmjektavdelningen v id Kockums Mekanis

ka Verkstads AB:s marinkontor, civilingenjör LACH

M AN, analyserar i denna ar tikel en översikt över 

ub!ttsbest!tndet i världen fr!tn 1950 och fram till 1973. 

l n tressant är att konstatera, att U SS R /ör närvarande 

har fler atomub!t tar än USA. 

En bedömning görs av ub!ttsvapnets framtid i olika 

länder. 

slutligen framläggs en hypotes om tänkbar utveck

ling av ub!ttssystemen i de ub!ttsutvecklande länderna. 

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

Världens ubåtsbestånd 1950- 1973 

Figur l visar antal ubåtar i Warszawapakten, i Nato inkl Franl

rike och i övriga världen. Efterhand som ubåtsflottorna byggs up 

inom väst- och Östblocken minskar där antalet konventionella ubT

tar. I övriga världen är en stadig ökning av antalet konventionel a 

ubåtar fullt tydlig. Totala antalet ubåtar har under perioden ök t 

från ca 770 år 1950 till ca 840 år 1973. 

Figur 2 visar antalet ubåtar 1973 uppdelat på länder, där Kin ,s 
tredjeplacering kan noteras. 
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Figur 3 visar antal atomubåtar från starten 1954 ~il! nul~?et 1973. 

USA UK och Frankrike har till antalet en atomubat mer an USSR. 

Förd~lningen mellan kärnvapenbestyckade atomubåt~r och övri~a 
behandlas inte i denna översikt. Trenden i anskaffnmgstakten ar 

intressant - USA flackar ut, UK och Frankrike har kommit igång 

men med låg takt, medan USSR accelererar. Detta är ytterliga r~ 

intressant mot bakgrunden av de konventionella ubåtsvapnen 1 

dessa länder där USSR har en förkrossande numerär överlägsen

het. Kina h~r ännu inte kommit på papperet, men envisa rykten 

gör gälllande att en eller tre atomubåtar där är under byggnad. 
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USA har satsat på atomubåtar och utrangerat de konventionell ~ . 
Man kommer att fortsätta denna utveckling i syfte a tt få tysta r~ 
och mera svårupptäckta atomubåtar. Man kommer sannolikt äve'l 

att aktivt söka utveckla kustubåtar med okonventionell t maskiner . 
Mera om denna hypotes nedan i särskilt kapitel. 

USSR har kvar sina konventionella ubåtar i stort antal jäm 

sides med uppbyggnaden av atomubåtsflottan. Man nybygger kon 

ventionella ubåtar för export och sannolikt pågår en stilla utveck 

ling av den konventionella ubåtstekniken jämsides med insatsern 1 

på atomubåtstekniken. Troligen letar man aktivt efter ett okon

ventionellt maskineri för att kunna ersätta de dieselelektriska ubå
tarna. 
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1950 1955 \960 

Figu r 3 

. .. ed 'e ubåtsnation just nu med en gissad 
Kina är ull num~rarenb/torr bna hade 1955 åtta ubåtar so~n an-

uppbyggnaodstakt pa 4 u fe~ har sedan raskt stigit och ubatarna 

skaffats fran USSR. Anta k k · er Det föreligger sedan 
b · K' f - yska onstru non · 

yggs nu l ma e t.el r K' h en eller t o m tre atom-
en tid tillbaka uppgifter om att ma 

1
. ar tt Kina fortsätter upp-

bo d b gnad Det synes tro 1gt a 
u atar un er. yg o · d t'dig strävan efter atom-
byggnad av Sltt ubatsvapen me en sam l 

ubåt ar. . kl' o tomubåtar. Man erkänner 
U K har helt ägnat sm utvec ~~g at a b o behövs och har 

ännu inte att ett komplement u atomu atarna 
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under lång tid stoppat utvecklingen på de konventionella ubåtarna. Detta har bl a fått till följd att brittiska exportubåtspro je \. t nu har hämtats från Västtyskland, vilket knappast kan vara Ett glädjeämne för RN. 
Frankrike ägnar sina utvecklingsansträngningar till största d ~len åt atomubåtar. Man upprätthåller dock den konventionella t vecklingen fast med långsam takt och möjligen för närvarande m st med inriktning på exportmarknaden. Ett bibehållande av det konventionella ubåtsvapnet och sam tidig uppbyggnad av atomubåt svapnet är sannolikt. 
Sverige anser sig av ekonomiska skäl tvingat till en nedskärnir g av ubåtsvapnet, trots att svenskt ubåtsbyggande för närvarande ; r billigast i världen, vilket bl a jämförande priser på exportubåt: r ger belägg för. En optimering till operationsområde och uppgift( r görs fortlöpande. En riktig satsning görs på successiv nyutveckli g av ubåtssystemet, en satsning som synes väl motiverad av såv t! ekonomiska som taktiska och politiska skäl. Aktiva insatser gö s för att utveckla okonventionellt maskineri. 
Norge och Danmark kommer att bibehålla och förnya sina ubåt -vapen. Det verkar sannolikt att man kommer att låta utveckla oc bygga kommande typer utanför resp land men till egna krav och i nära samverkan med utvecklaren och leverantören. 
Japan kommer troligen att bygga ut sitt ubåtsvapen med kor ventionella ubåtar. Sannolikt letar man aktivt efter okonventionel t maskineri. I sammanhanget kan noteras en aviserad mycket stc r insats på civil oceanologi och därmed även på undervattensteknil . 
Västtyskland är genom avtal begränsade till ubåtar på max c1 500 standardton. Man har trots detta lyckats mycket bra att sälp på export en typ på drygt 1000 standardton. En vidare återuppbyggnad av ubåtsvapnet pågår. Fortlöpande utveckling sker, va rvid man även arbetar aktivt på okonventionella maskinerier. 
Turkiet har övertagit ubåtar från USA och därefter köpt trå 1 Västyskland. Det uppges finnas planer på en framtida licensti ll verkning av konventionella ubåtar. 
Italiens senaste operativa typ är en inhemsk variant av den lill r västtyska ubåten. Nybyggnad av två stora ubå tar av egen utveck lad typ har aviserats, och ansträngningar görs för att introducer 1 denna typ på exportmarknaden. Ett bibehållande av ubåtsvapnet i storlek är ·sannolikt. 
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·· d ]0 o- ubåtsutveckling med Nederlän.? ~~nda hdar en fo~tlopE~~ eege::~~a;ubåtsprojekt har förts o ofora n ra numerar. o d de sikte Pl; . lrlt'ng men har inte realiserats pa grun av fram angt 1 utvec ~ , 
hö"a byggnadskostnaderna.. 11 b o . på licens från Frankrike S anien bygger konvennone a u atar . 

p an i framtiden bygga efter egen konstrukuon . nad men k l . b . b o tar efter egen konstrukna n. U p p bygg Juaos avten ygger u ~ 'k 
?. b o t vapen är CJ sann oh t. f o USA av stor re u a s . 1'1 h d 1'urkiet övertagit ubåtar ran Grekland har t t'- et me 

.. f 1 ·· f ån Västtyskland. . d och dare ter wpt r . 11 båtar från Franknke un er Portugal har köpt konven none a u 
senare år. k ff b o f .o lager i USSR. Aven ersättning E har ans a at u atar t an o gypten h l tt från USSR vilket pekar pa att ett istället för äldre typer ar s \.e o ' 

b o t bestånd kommer att h allas . konstant u a s kaffat och ersättningsanskaf-Indonesien liksom Egypten ha; ansl· vförts från ope-
b o f o l ger i USSR Nagra ur numera a h ol! fat u atar ran ~ 'f . d l . f ' tt o rdna reservdels a -rativa listan, enhgt uppgt ter e vts or a 

ningen. ·u ubå tsvapen och har hittills Indien håller på att bygg~ u)f st b o · USSR. Efter leverans köpt nytillverkade konventrene ~ u atai {icens och unde rhandlar av de senast beställda avser man yggt- p d o lång sikt u td hugade licensgivare. In dien kan ormo as ~tt pa me kl a typer som alternativ till fortsatta hcenser. . vec a egn . 11 b ot fraon ur.: Australten ut-l. 1 ·· konventtone a u a ar r-... Austra ten -.oper d ··k · bo fl ågot för närvaran e. o ar sm u ats ott~. n k . 11 båtar från Frankrike. Fort-sydafrika har kopt onventtone a u 
satta köp är tänk?aral. . Ila ubåtar från Frankrike. En Iång-Pakistan har kopt wnventwne 

b ggnad är tänkbar. h sam upp y l .. båtar i UK i slutet av 60-talet och up~ges a Israel har '-?Pt u b d ubåtsvapnet är troltg med nya i beställmng. En upp yggna alv!. lternativ 
l. d h e egen utvec \.mg son1 a . . tcensbyggna oc senar .. o k ff I S damerika har länder på senare år. börjat så val at~.rans a al: 
som 1~yanskaffa ubåtar. _Denna lf!ppr~~stm~g,h;~~;~ ~~~e~;l:~: fi~ns om s kos kommer trohgen att ortsatta. n .. . . r b -. ~ y o ' l" derna men Argentina kan tankas vtlp. tcens yg mte l nagotb~v. an För ~ärvarande sker där sammansättnmg av sekga som en orpn . . 
tioner till färdiga ubåtar. 
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Utöver ovanstående har Polen, Nordkorea, Albanien och Bulgarien övertagit gamla ubåtar från USSR samt Taiwan övertagit frå n USA. 
Nordafrika och Mellanöstern, för utom Egypten och Israel, ha r hittills inte skaffat ubåtar. I vissa av länderna kan dock en utveckling i analogi med Sydamerikas komma. 

Ubåtstillverkande länder 
De ubåtstillverkande länderna har här rangordnats efter en sub· jektiv uppfattning av ubåtarnas inbördes kvalitet. 

Atomubåtar 

Konventionella ubåtar 

Licenstillverkare 
A viserade licenstillverkare 

USA. USSR. UK. Frankrike. 
Eventuellt Kina. 
Sverige. Västtyskland. Frankrike. 
USSR. Holland. Italien. Japan. 
UK. Jugoslavien. 
Kina. Spanien. 
Indien. Turkiet. Sydafrika. 

Utveckling ~v ubåtssystem. En hypotes. 
Det finns för närvarande inte någon atomubåtstyp som inte kan spåras. 
Den atomdrivna kärnvapenubåten måste utvecklas att röra sig på större djup och vidare måste robotarna ges längre räckvidd och samtidigt större precision. Allt detta innebär större enhetskostnad som på intet sätt är marginell och den önskade större spridningen medför dessutom fler enheter. 
Den atomdrivna jaktubåten är bullrande. Mycket stora kostnader har lagts ner och läggs ner på att få den tystare, men hittills tycks problemet inte vara löst. 
Aven för supermakterna får dessa kostnader avsevärda proportioner, vilket gör det troligt att andra lösningar söks. En avancerad kustubåt som komplement för eget försvar kan vara en lösning. Denna typ är en "liten ubåt" på omkring 1000 a 1500 ton med luftoberoende maskineri, icke röjande vapensystem, dvs passiva informationsorgan och med målsökande torpeder samt framförallt ·tyst och med liten akustisk målyta. Dessutom har den 
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.. la a med åtföljande spridning över-en kostnad som gor en massupp g t aderna större och större roll, komlig. Inte minst s~e~ar dnft::ws_ n .. nödvändigt. Maskineriet df .. 
111mal besattnmg ar ·b·· vilket me or att ml.. k o logistiken för energi ararna fo dock inte ställa for sto~a ;av pa ar · ·nb·· l t sarbart. så att systemet bhr on or ~~ . S . gör det möjligt att bygga Den ut;eckling som bednvs l ~enge hybridmaskineri inkJudesådana avancerade kust~båtar me kett en på uthållighet, dvs den . · forutsatt att rav ·· ·· r ande surlmgm?torer, .. d ch å det lor-istiska systemet·'· ar ta~-enskilda operatwnens lan;. ~ :l gör at; dessa krav är hog~, mas-Iigen blygsamma. Om ta tls a .s a ske vilket kräver nd och kl" v energ1systemet , te vidare utvec mg a o k dock i mindre grad. kostnader. Maskineriet pa':er as_ k bo ···mfört med en avancerad d ven Ja tu at Jl f"" 9 Bild 4 visar en atom n .. tomubåt motsvarar unge ar kustubåt. Byggkostnaden for l st a 

st kustubåtar . 

ATOMDRIV EN "TYST" ATTACKUBAT (SSN 685) 

Besättning ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * 1 107 man 

Pris ca 850 Mkr 

AVANCERAD KUSTUBAT 

Besättning 18mon 

Pris ca 90 M kr 
Figur 4 
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Figur 6 vtsar ett mycket förenklat taktiskt räkneexempel avseende ubåtsjakt vid försvarslinje. En linje atomdrivna jaktubåtar jämförs med n gånger flera avancerade kustubåtar. Halva avståndet mellan egna atomubåtar antas vara lika med en viss transportsträcka vid maximal fart plus maximala skjutavståndet. Den främmande ubåten antas upptäckas först då dess avstånd till försvars linjen är lika med ovan nämnda halva avståndet mellan egna atomubåtar. Den främmande ubåtens fart antas vara lika med den egna atomubåtens fart. På motsvarande sätt antas halva avståndet mellan kustubåtarna vara lika med en viss transportsträcka men vid maximal transportfart plus maximala skjutavståndet. Kustubåtarnas maximala transportfart antas vara en tredjedel av atomubåtarnas, säg 10 resp 30 knop. Ovan stående samband, vilka även visas i bild 5, ger som resultat, att 1 st atomubåt är ekvivalent med mellan 1 och 6 st kustubåtar beroende på det maximala skjutavståndet. Man kan även ta med faktorer såsom att 30 knop genererar hydradynamiskt buller som är röjande och dessutom stör de egna informationsmedlen, medan 10 knop kan anses vara en tyst fart, där information fortlöpande erhålls, vidare att atomubåten har en jämföre lsevis mycket större akustisk målyta och ytterligare att den främmande ubåten upptäcks tidigare om en tätare linje kustubåtar spanar. Räknas dessa faktorer in blir 1 st atomubåt ekvivalent med högst 4 a 5 kustubåtar. En besparing av halva systemkostnaden kan således göras i detta taktiska fal l. Man kan med dessa och liknande resonemang se ett mönster i den avancerade ubåtsutvecklingen. Detta mönster kan illustreras med figur 5 avseende mariner med atomdrivna ubåtar. 

Avancerade kustubåtar 

Konventianella ubåtar U_Jrangerin_9 ___ ----1950 
\990 

Figur 5 

Mönstret har applicerats till aktuella länder figur 7, där även en gissning om tidsprogrammet har gjorts. 
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Främmande ubåt 

t 

0 = upptäcktsavstånd 

/. X=egen atamubat 

/\"
5o o 

egen atomubåt 

o o o o x 

alternativt n st egna avancerade kustubåtar o 

Ubåtsjakt vid försvarslinj~ 

n 
c 

antalet kustubåtar ekvivalent med en atom ubåt .. h främm ande ubåt vid dennas upptackt avstånd mellan egen oc 
a \['i 
c\{2/n 

b 

c 
d 

avstånd mellan egna atomubåtar 
avstånd mellan egna kustubåtar 
maximalt skjutavstånd 
t båtens transportsträcka vid max fart a om u .. . d transportfart kustubåtens transportstracka Vl max 

Följande samband gäller 

{

b+ c= c\[2/2 
b +d = c \{2/ 2 n 

c = 3d .. avståndet mellan Rimligen är maximalt skjutavstånd mindre an halva 
egna atomubåtar men större än noll 

dvs O< b< c\fi/2 

Detta ger 

Figur 6 
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Figur 7 

GUNNAR BERG 

Krigsmaktens förvaltnings
styrning - tendenser och på
verkan på den manna orga
nisationen 

Arsberättelse för år 1972 
ning". 

ämnet "Underhållstjänst och förvalt-

Föredragande har med stöd av sällskapets stadgar § 8 mom 2 
valt att behandla endast en del a v vetenskapsgrenen, nämligen de 
tendenser inom förvaltningsorganisationsområdet som kan skönjas 
i den pågående omorganisationen främst på lägre regionalllokal 
nivå inom krigsmakten och den påverkan föreslagna organisations
ändringar synes ha rönt från det planerings- och ekonomisystem 
som införts i försvaret fr o m 1 juli 1972. Särskilt intresse har där
vid ägnats dels den förvaltningsstyrning som utövas av FMV, dels 
dennas påverkan på krigsmaktens - enkannerligen marinens -
förvaltningsorganisati on och förvaltningspersonaL 

1. BAKGRUND 
Förvaltningen inom krigsmakten är till sitt innehåll en stöd

funktion till den operativa och förbandsproducerande (utbildande) 
verksamhet som är huvuduppgiften. Dess roll är framförallt att ska
pa och vidmakthålla resurser för de egentliga stridsuppgifterna. 
Detta har i sin tur medfört att förvaltningstjänstens organi
sation varit starkt beroende av den allmänna militära organisatio
nen. De senaste årens stora omvälvningar på det organisatoriska 
området på framförallt central och regional nivå har därför haft 
starka återverkningar på förvaltningsorganisationen. På speciellt 
cent r al nivå har emellertid stora organisationsförändringar före
kommit som främst initierats av strävan att rationalisera den cent
rala förvaltningsledningen varvid kopplingen med operativ verk
samhet/ förbandsproduktion inte bedömts ha samma avgörande be
tydelse som är fallet på regionalllokal nivå. 
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Förval~ning~verksamhete? ~ar emellertid inte endast påverkats 

a_; or~~ms_atonsk~. nyhete~ 1 tiden. Datortekniken har skapat ökade 

f~r~tsattmngar for deta!Je~ade och flexibla planerings- och upp

~olJmngssystem, vilket tagit s1g uttryck i det fr 0 m 1972.07.01 

mförda _försvarets planerings- och ekonomisystem (FPE). Grund

tanken I detta har främst vari t att underlätta och decentralisera 

ekonomisk planering samt att medge framtagande av statistiskt 

u_~d~:-Iag som 1 sm tur kan ge i_ncitament till rationaliseringar och 

forb~ttnngar av verksamheten, 1 synnerhet på förvaltningsområdet. 

Det ar doock stalit ut?m al_lt tvivel att FPE också h2.ft betydande in

v_~rkan pa_ de orgamsatonska undersökningar som f n pågår inom 

forsvaret mo:n alla försvarsgrenar - till stor del föranledda av 

den kostnadspkt som är resultatet av försvarets krympande resur

ser_- o_ch ~om. beträffande marinen främst bedrivits vid försvarets 
ra twnahsenngsmsti tu t (FRI). 

2. FORSVARETs PLANERINGs- OCH EKONOMISYSTEM 
(FPE) 

2.1 FPE grundprinciper 

.. Försvar_ets p_lanerings- och ekonomisystem har som nämnts till

lampars VId kngs~ukten sedan 1972.07.01 och torde vara känt i si

na huvuddr~_g. VIssa grundprinciper bör emellertid rekapituleras 

so~ grund for den fortsatta framställningen. Grunderna är beskriv

na 1_ SO~ 1969:25 ("Röda boken") samt i de två av OB utgivna 

pubhkat~onerna Sam FPE och Anv FPE (riktande sig t ill central 

resp reg~onal/lokal_ nivå) och innebär i ston sett fö ljande. 

Regenng och nksdag formulerar det övergripande målet för 

kngsmakte~s v~rksamhet, näm ligen produktion av krigsförband 

sa~t pl~nlaggnmg m m av v~rk~amheten vid mobilisering och i 

lu;g. Kngsmakten_s f~edsorganisatwn är medlet för att uppnå slut

male_t. Fre~sorgamsanonens olika myndigheter - med sina delmål 
- bidrar till att uppnå slutmålet. 

o Två av huvudbegreppen i FPE är program och produktionsom

r:den. Program är_ enligt definitionen "sammanfattande benämning 

P~ verksaomhete.~ mo~ ett bestämt avgränsningsbart resursavväg

nmgsomrad~. For vaqe program skall kvalitativa och kvantitativa 

mål kunna uppställas, resursbehovet avgränsas och måluppfyllelsen 
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kunna kontrolleras". De fem s k huvudprogrammen (Hpg) inom 

krigsmakten består i princip av försvarsgrenarna (Hpg 1-3) samt 

dessutom centrala och regionala myndigheter. 
För varje huvudprogram finns en eller flera programmyndighe

ter, t e försvarsgrenschef, som har ansvaret för planering, anslags

framställningar och resursfördelning inom programmet. 

Fredsorganisationens verksamhet är efter sin karaktär indelad 

i produktionsområden vilket närmast är en funktionell indelning 

av verksam heten. De fyra befintliga huv udproduktionsområdena 

(Hpo) benämns Ledning och förbands verksamhet, Materielanskaff

ning, Anskaffning av anläggningar samt Forskning och utveckling. 

För varje Hpo finns en eller flera produktionsmyndigheter som 

det främst åligger att svara för resursutnyttjandet inom Hpo samt 

lämna programmynd ighet underlag för planering och anslagsfram

ställningar. Systemet med program och produktionsområden är så 

avvägt att områdena "korsar" varandra. Den totala verksamheten 

kan så ledes genomlysas antingen från program- eller från produk

tionssyn punk t. 
Inom ramen för den totala verksamheten finns emellertid funk

tioner eller aktiviteter med ett gemensamt syfte eller som berör 

flera huvudprogram eller huvudproduktionsområden . För dessa 

funktioner m m har begreppet fack tillskapats. 

Fack är enligt definitionen "ett verksamhetsom råde som berör 

flera program eller produktionsområden och som kräver en spe

ciell kompetens och/eller produktionsteknik och som av rationella 

skäl bör kunna överblickas samlat". Fackmyndighet är central 

myndighet som ansvarar för att verksamheten inom ett fack be

drivs rationellt inom ramen för instruktioner, direktiv och anvis

ningar från Kungl Maj:t, OBsamt program- och produktionsmyn

digheter. Fackmyndigheter utövar sin styrning genom att utfärda 

föreskrifter och rekommendationer, fastställa normer etc för verk

samheten och tillser därvid särskilt att verksamhetsstä llena (d v s 

för band och motsvarande myndigheter) får sådant underlag att 

produktionen kan bedrivas på mest ändamålsenliga sätt. Fackmyn

digheten kontrollerar att meddelade föreskrifter och normer efter

levs och granskar kostnadsutvecklingen. Fackmyndighet lämnar 

produktionsmyndighet förslag till förbättringar i verksamheten 

(rationaliseringar), bl a sådana som kräver beslut om ändrad resurs

fördelning. 
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Som framgår av beskrivningen ovan utgör fack en ytterligare 
dimension i anslutning till den tvådimensionella indelningen i pro
gram och produktionsområden. Sambandet mellan program, pro
duktionsområden och fack kan därför lämpligen illustreras på de t 
sätt som framgår av bild l. 

På grundval av de kriterier som ställts upp beträffande fackverk
samheten finns f n ett antal fack fastställda . 

De under första FPE-åren fastställda facken (fackmyndighet an
ges tillika) är följande 

e personalvård (C Fst/PV) 
e upplysningsverksamhet (OB) 
e hälso- och sjukvård (SjvS) 
e förrådsverksamhet (FMV) 
8 d:o betr sjukvårdsmateriel och läkemedel (SjvS) 
0 verkstadsdrift (FMV) 
O förplägnad (FMV) 
e materielunderhåll (FMV) 
O d :o betr sjukvårdsmateriel (SjvS) 
e datamaskindrift (FCF) 
O fastighetsförvaltning (FortF) 
e rationaliseringsverksamhet (FRI) 

Inom FMV handläggs frågor inom resp fack dels vid ifrågavaran
de funktionella enheter, d v s förrådsavdelningen, verkstadsavdel
ningen och livsmedelsbyrån, dels - när det gäller materielunder
håll- vid resp försvarsgrensvisa huvudavdelning (t v även inten
denturmaterielförvaltningen) . Med undantag för datamaskindri ft 
och rat ionalisering finns i nuläget företrädare för samtliga ovan 
angivna verksamheter vid regionala/lokala myndigheter även om 
de i många fall inte har någon framträdande ställning i ett orga
nisationsschema. Förplägnad är exvis i nuläget en deluppgift fö r 
företrädaren för intendenturtjänsten. Å andra sidan ger en gransk
ning av fredsorganisationen vid handen att flera funktioner i stabs
och förvaltningsorganisationen inte motsvaras av något fack, ehuru 
kriterier enligt definitionen för fack kan anses föreligga. Hit hör 
bl a på stabssidan personaltjänst, utbildning och mob- och krigs
planläggning och på förvaltningssidan kassatjänst, transporter, in
köpsverksamhet, drivmedelstjänst och expeditionstjänst i den m ån 
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f A C K-l 

F a c k 1 n f l y t a n ~· e -------' 

Bild J. 

de sistnämnda inte kan inordnas i facket materielunderhåll vi~ket 
förefaller tveksamt. Skälet ti ll att ifrågavarande verksamheter mte 
givits fackstatus torde vara att program- och produktionsindelning
en t e när det gäller personal och utbildning har en så stark stJ:'r
effekt att någon "inblandning" av en tredje part - fackm!ndig
het - inte är lämplig. I vissa fall torde tveksamhet h.a ra~t om 
verksamheten är så omfattande att övervakning av ratiOnallteten 
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f~ån en. utgån_gspunkt - som är fackets ide - skulle kunna g<· 

nagra vmster 1 form av ökad effektivitet och produktivitet. 

2.2 Jämförelse med tidigare förvaltningsplanering 

En analys _av :f~ i FPE-systemet knäsatta principerna i jämför· 

else med de nktlmJer som _a~_ges i ~örvaltningsregiemente för krigs 

makten (FRK) med FCF tdla~1pnu~gsanvisningar (Anv FRK) är in 

tressant och ger bl a anledmng nll följande reflektioner. Ehu n 

grundtanken i förvaltningsverksamheten - framtagande och dis

p~nerande av resurser - alltjämt är oförändrad används en helt 

olikartad ten:nin~logi när det gäller ledning av förvaltningsverk 

sambeten enhgt aldre och nyare modell. Det i FRK 3 § ·· d 
t l "f.. d l anvan 

u tryc \:et . orutseen e, P. anmässighet och god hushållning" mot-

svaras_ en~Igt_ ny~re termmologi exvis av "resursfördelning" in

ves,:e~~ngsmnktnmg", o"rationellt utnyttjande av tillgängliga r~sur
ser . , ana_lys av upp1udda resultat" etc. In till dess en ny termino

logi vunmt burskap ter sig de nya uttrycken ofta förvirrande fö r 

d_en verkstäl_lande fö:valtningspersonalen och kan vara anledning 

till de negativa reaktiOner gentemot FPE som ibland har iakttagits 

En annan olikhet mellan FRK och FPE bestämmelser är myndig

hetsbegreppet ... K~pplingen mellan FRK förvaltningsmyndigheter 

(centrala och ovnga, d v s regionala och lokala) och FPE· _ 

d l . . .s pro 
gr~~-, pro u \:tl:ons- och fackmyndigheter är inte klar vilket är en 

sva:Ighet bl a v~d decentralisering av befogenheter från central til 

regwnal/lokal_ mvå. En möjlighet att lösa dessa svårigheter kan va

ra att- om mte FRK omarbetas- utforma Anv FRK så att sam

bandet mellan FRK och FPE blir entydigt. 

2.3 Fackstyrning 

__Yerksamhete~ vid de centrala förvaltningsmyndigheterna -

fram~t FMV, SJvS och ~ortF - utgörs till övervägande del av pro

du_ktwn - anskaffn:ng av förnödenheter resp anläggning~r fö1 
kngs:na~_tens beho~, VIIke~ geno~förs på central nivå. En viktif 

urpgif_t ar emellertid ocksa styrmng av förvaltn ingsverksamheter 

pa regw~al och lokal nivå och det är främst härvid som fackansva 

ret har sm -betydelse. För FMV del medger de fyra facken förråds 
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verksamhet, verkstadsdrift, förplägnad och materielunderhåll att 

förvaltningsverksamheten på regional och lokal nivå kan styras 

på ungefär samma sätt som tidigare med den skillnaden att resur

serna ställs till förfogande av program/produktionsmyndigheten. 

Det gäller sålunda för företrädare för facken att till dessa myndig

heter "sälja" de ideer om ökad rationalitet m m som genom lämp

liga investeringar kan ge framtida vinster. FPE-systemet förutsätter 

också viss självverksamhet och initiativ hos förvaltningspersonalen 

för att åstadkomma förbättringar och ökad service gentemot ut

bildning m m inom den egna myndigheten, allt enligt av fack

myndighet utfärdade riktlinjer och normer. Genom datortekni

kens utveckling ges möjlighet för den centrala fackmyndigheten 

att följa upp resu ltatet av vidtagna åtgärder. 

Aven om de teoretiska förutsättningarna för fackstyrning så

lunda ter sig relativt betryggande befinner sig den praktiska till

lämpningen av fackprincipen fortfarande i sin linda. Inom försvars

departementet pågår särskild verksamhet inom ledningsgruppen 

för fortsatt utveckling av försvarets planerings- och programbud

getsystem - PPBG - för att närmare klarlägga fackens roll i för

valtningsstyrningen. I Sam och Anv FPE saknas i allmänhet fö

reskrifter avseende fackens roll i planeringen. Gällande kostnads

redovisningssystem, det s k system m/70-S, tar ännu inte i någon 

större utsträckning hän..;yn till fackens krav. De till programmyn

digheternas budgetdirektiv fogade fackanvisningarna är inte i någon 

större utsträckning samordnade. 

Inom FMV - som har fackansvar för fyr a fack- har avsakna

den av centrala direktiv varit särskilt kännbar och ett samord

ningsarbete (arbetsgruppen Ag Fack) pågår därför för att ensa de 

fyra facken förrådsverksamhet, verkstadsdrift, förplägnad och ma

terielunderhåll. Materielverket avser att våren 1973 fastställda 

fackbeskrivningar för de fyra facken till grund för den fortsatta 

fackverksamheten. För marinen har i TKG 504: 710208 utgivits 

en provisorisk fackbeskrivning för materielunderhåll som emeller

tid inte följer de i Ag Fack knäsatta samordningsprinciperna. 

Fackens tillkomst medför en annan uppdelning av förvaltnings

verksamheten än den tidigare, d v s i förvaltningsgrenar; vid ma

rinen vapenteknisk och skeppsteknisk förvaltning, intendentur

förvaltning, sjukvårdsförvaltning, byggnads- (fortifikations-) för

valtning etc, vilken främst hänförde sig till de olika materielsla-

5 
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gen . Förvaltningsgrensindelningen har hittills varit starkt styrand 

när det gäller organisa tionen, även om på senare tid vissa in teg re 

r ingss trävanden gjort sig märkbara, t e sammanslagningen av d ·· 

vapentekniska och skeppstekniska organisationsenheterna vid ör 

logsvarven till en teknisk förvaltnin g vid örlogsbaserna. Det finn 

skäl att anta att - även om förvaltningsgrenar na kommer att fin 

n as kva r - fackind elningen på liknande sätt kommer att påverk: 

organisationen vilket utvecklas n~irmare nedan. 

En av svårigheterna när det gäller att klarlägga fackens inne

håll är att dra tydliga gränser mellan facken. Som exempel på dy 

lika diffusa gränsdragningar k an nämnas förrådsverksamhet 

förp lägnad (förråd i anslutning till matinrättningar), förrådsverk

samhet - materielunderhåll (vård i förråd), materielunderhåll -

verkstadsdrift (repara tioner). Ett ytterligare gränsd ragningsprob

lem finns i det faktum att facken förrådsverksamhet och materiel 

underhåll är uppdelade på vardera två fackmyndighe ter (FMV ocl

SjvS) medan fackmyndighet t v saknas för förrådsverksamhet och 

materielunderhåll avseende fortifikatorisk materiel. 

En illustration till hur gränsdragningsfrågan mellan förråd sverk

samhet och materielunderhåll påverkar verksamheten i regional; 

lokal nivå återfinns i bild 2. I ett förråd där hanterjngen av fö r

nödenheterna är huvudsaken styrs verksamheten väsentligen av 

förrådsfacket medan i ett annat förråd där materielunderhållet ~i r 
dominerande materielunderhållet har samma roll. Personalen i för 

rådet (motsv) skall givetvis inte behöva överväga om deras verk

samhet styrs av det ena eller andra facket; dess arbetsordning ocb 

personalinstruktioner har utformats med hänsyn till krav som fac

ken ställer men som av arbetsledningen sammanställs tili en helhe t 

Fackens krav skall redan på ett tidigare stadium ha möjliggjort at t 

personal, inredning och lokaler är anpassade till förrådsdrift resp 

underhållsverksamhet, att personalen är lämpligt utbildad och sam

mansatt och att hanterings- och vårdutrustning ;1r mo-dern och 
funktion sduglig etc. 
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Fackansvar 

F acksty1·ni ng 

Verksamhet 

FMV (fackmyndighet) 

Förrådsverksamhet 

Förråds- Mtrl-
verksamhet uh 

Förråd av typen 
art am- och i n t mtr l 
förr 

Materielunderhåll 

Förr- Materiel
verk- underhåll 
sam-
het 

Förråd av typen 
torped- och sjö
minförr 

e De olika förrådstyperna påverkar ej innebörden av fackansvaret - endast 

omfånget av fackstyrningen __ , k _ 

• Den or anisatoriska lösningen på verksamhetsstä llet ~an daremot pav~r- as; 

dh g -d d f- - ' d da-· r fackans varet for forradsverksamheten a1 a 
v s uruvz a e arra -- ' l - Il -

ringa omfattning skall in fogas i gemensam forradsavde nmg e er eJ . 

Bild 2. 

3. PÅGÅENDE OCH UNDER ÄR 1972 AVSLUTADE UT

REDNINGAR BERöRANDE FöR V AL TNINGORGANISA

TIONEN 

De senaste åren karakteriseras av utomordentligt stora o~välv

ningar inom krigsmaktens organisation, framföra llt förvaltnmgsor-
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ganisationen. Bakgrunden härtill har relaterats i avsnittet l ovan 

Genom den stora tyngd som besparingskravet har erfordras ound

gängligen en billigare organisation - och då framförallt billigart 

stödfunktioner - för att i möjlig mån bibehålla krigsmaktens mo

biliseringsmässiga och operativa styrka. Detta förutsätter att ett 

intensifierat sökande efter nya besparingsmöjligheter på såväl kon 

som lång sikt kommer till stånd. Som underlag för detta arbete 

krävs en långsiktssyn på fredsorganisationens utveckling. Det är 

därför betydelsefullt att de fredsorganisatoriska frågorna ägnas stor 

uppmärksamhet vid perspektivplaneringen. 

Av vissa av de pågående rationaliseringsprojekten - som över

v~kas av försvarets rationaliseringsinstitut i egenskap av fackmyn 

dighet - kan förväntade resultat betr personalreduceringar anges. 

A v dessa berör främst följande förvaltningsorganisa tioner inom 
FMV kompetensområde. 

• Omorganisation av FMV 

• Projekt OLLI (utredningen rörande uppgifter, organisation 

m m för lägre regionala och lokala myndigheter) arme- och 
marindelen. 

• Fortifikations- och byggnadsförvaltningen 
e Reservdelsförsörjningssystem 

• System för redovisning av befintliga förnödenheter 

e Inrättande av teleservicebaser 

Ut~v_er. dessa projekt pågår ett antal undersökningar för vilka 

kvanuhenngar av de möjliga personalreduceringar ännu inte kun

nat göras. De viktigaste av dessa är följande (med ovan angiven 
avgränsning) 

• • • 
o 
o 

• 
• 
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Militära tjänsteåldersutredningen (MTU) 

Marinens befälsutredning (MBU) 

Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) 

Materielanskaffningsutredningens delbetänkande 2 (UMA/II) 

OB översyn av krigs- och fredsorganisation för underhålls

tjänst och förnödenhetsförvaltning (Ag UH) 

Projekt OLLI, flygvapend elen sa mt ytterligare samordning 
mellan marinens enheter 

Oversyn över publikationstjänsten 

Resultatet av pågående utredningar kan förväntas medföra _så

väl rationaliseringar som sänkning a": am?itionsnivån. inom v1s~a 

verksamhetsområden. I de officiella d1reknven antyds mte att na

gon ny syn på förvaltningsorganisationen,. be_roende på nya ~tyr

och planeringsprinciper, föreligger. De v~ktl?aste orgamsatl~n~.

principerna är bl a en f_örenkling a':' org~msatwnsstru~.t~ren ~aval 

för staber och förvaltmngar, en mmsknmg av bl a for valtmngs

organisationen i regional och lokal instans och en. reducenng a_v 

antalet beslutsnivåer. I samband med de genomgnpande or_ganl

sationsförändringar som i många fall förutsätts har emellertid __ de 

nya tankarna beträffande förvaltnin~sstyrningen i -~ög grad prag

lat förslagen till ny förvaltningsorgamsatwn. Framforallt torde det-

ta gälla armens förband . . . .. 

Som ovan framgår är FMV berört av flera utredr:mgar, t~!l va

sentlig del i huvudsak i sin egenskap :v fackmyn~1gh_et . -~or att 

möjliggöra ett enhetligt uppträdande fran _verkets s~da _1 framst de 

frågor som berör regional/lokal förvaltmngsorgamsatwn har . en 

särskild samordningsadministration tillskal?ats ~m~er ~en. ledmr:g 

som utövas av försvarsstaben/försvarets ratwnahsenngsmstltut, vrl

ken framgår av bild 3. 

Utöver de generella organisationsutredningar som angi:'its o_van 

bedrivs inom FMV internt vissa utredningar med organ1satonska 

konsekvenser även på regional/lokal nivå. Till dessa hör 

• • • 
Central förrådsledning (projekt 41) 

Regional och lokal förrådsverksamhet (projekt 42) 

Regional verkstadsledning (projekt 972) 

Flera av de organisatoriska utredningar som pågår har även k?n

sekvenser beträffande förvaltningspersonalen, dess sammansatt

Ding, utbildning och kårtillhörighet. För dessa frågor b_edrivs emel

lertid vissa separata utredningar utöver dem som bednvs exempel

vis i MTU och MBU. Dessa är 

e 1968 års personalkategoriutredning (PKU 

e Krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning (KFU) 

I det följande relateras innebörden av de förslag som föreligger 

beträffande förvaltningsorganisation och - personal - direkt el-

467 



Bild 3 
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FMV . 

ler indirekt berörande marinen l 

som synes har varit vägledande vid ~apmp~ö~~~~ese:vasf-~~1 p rinciplelr 

med tyngd 1 o f " . " ors agen a t 
o pun nen pa orvaltmngsstyrningen inom FMV l ' 

tensomrade. \:ompe-

4. MA~INENS FÖR V AL TNINGSORGANISA TION 
4.1 ProJekt OLLI 

Marinens förvaltn_ingsorganisation utreds främ st 
OLLI, d v s utrednmg rörande u if . ~nom projekt 

lägre regionala och lok l d. phpg ter, orgamsa tJo n m m fö r 

k 
a a myn rg eter men har d 'd· 

a tualiserats genom framst"ll . f o • re an tr rgare 

medverkan i översyn av o a :lln~ar ran CM nll FRI avseende 
rganrsatronen av dessa m yndigheter. 
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Projektet omfattar utredning av förutsättninga rna för och ge

nomförande av rationaliseringar i lägre regional och lokal instans i 

fred bl a genom att minska :tntalet mob- och förva ltn ingsmyndig

heter . Projektet som omfattar samtliga försv :trsgrenar sammanhålls 

av on. 
Förslag till omorganisation i en första etapp föreligger och be

räknas kunna genomföras med början 1973.07.01. Förslag till en 

etapp 2 som avser ytterligare samordning mellan mar inens enhe

ter, främst i Karlskrona och Göteborg, bör kunna föreligga hösten 

1973. Genomförandet samordn:ts med etapp l. Ytterligare en etapp 

planeras. 

4.2 örlogsbaserna 

Chefen för marinen hemställde 197 1 att insti tute t måtte u tföra 

en översyn av örlogsbasernas organisation med syfte att anpassa 

denna till aktuella arbetsuppgifter . Han anförde därvid att en to

tal översyn inte erfordrades eftersom organisat ionen 1966 anpas

sats t ill den högre regionala ledningsorganisationen. Vissa anpass

ningså tgärder k unde dock bli aktuella med anledning av OB ut

redning om lägre regional ledningsorganisa t ion. 

FRI framlade sin rapport 1972. 

Fri undersökningar gav inte vid handen att en förändring av 

örlogsbasernas organisationsstruktur i vad avser direkt underställda 

chefen skulle medföra några organisatoriska vinster. FRI förslag 

till organisation överensstämde i allt väsentligt med 1966 års orga

nisation. Föreslagen organisationsstruktur återfinns i bild 4. 

Av bilden framgår att örlogsbasernas förva ltningsorganisation 

tar hänsyn dels till förvaltningsgrensindelningen, dels fackindel

ningen. Fackindelade organisationsenheter är verkstads- och för

rådsavdelningarna. Ekipageavdelningen omhänderhar en med fac

ken besläktad verksamhet - transportverksamhet - som dock 

inte utgör ett eget fack. En skillnad gentemot kustartilleriförsva

rens (och även armens) föreslagna organisation är att förrådsav

delningen är direkt underställd örlogsbaschefen och sålunda lik

ställd med bl a den tekniska förvaltningen . Vid kustartilleriförsva

ren och armens förband ingår förrådsenheten i den tekniska för

valtningens motsvarighet m aterielenheten . Facket materielunder-
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Ör l oqsbascrna 

Str L<< turol~ac:.n i s~t i on 

Bild 4. 

håll företräds av de förvaltningsgrensindelade enheterna, d v s när 
det gäller FMV kompetensområde tekniska förvaltningen och in
tendenturförvaltningen. Den tekniska förvaltningen är indelad i 
sektioner, som - utöver en planeringssektion - företräder dels 
vapenteknisk, dels skeppsteknisk förvaltning. 

Chefen för marinen har i september 1972 med eget yttrande 
översänt FRI förslag via OB till Kungl Maj :t och härvid godtagit 
den föreslagna strukturorganisationen. Ett särskilt problem som 
ännu ej lösts utgör kraven p å den förvaltningsl edande personalen, 
vars kårtillhörighet m m kan bli beroende av de lösningar i för
valtningspersonellt hänseende som kan bli resultatet av verksam
heten i PK U och KFU. 

4.3 Kustartilleriförsvaren 

På framställning av CM 1970 har FRI genomfört en översyn av 
kustartilleriförsvarens organisa tio n . Utredningen har inneburit en 
utvidgning av ett tidigare utredningsprojekt avseende kustartilleri
försvarens förnödenhetsförvaltning och berör till väsentlig del 

470 

förvaltningsorganisationen . FRI framlade. sin rapport över u.~red
ningen 1972. Den är fn föremål för remtss. Det framlagda fo rsla
o-et innebär sammanfattningsvis fö ljande t> 

• 
• 

• 

Staben organiseras på tre sektioner och en stabsavdelning jäm
te enhet för planering och budget 
Tyg-, fartygs- och intendenturav~elninga~na sammanslås til~ en 
materielenhet omfattande planenngssektwn, kontroll sektton, 
teknisk sektion, fartygs- och skeppsteknisk sektion (vid SK), 
intendentursektion och förrådsektion. 
Det administrativa arbetet i fråga om anställning och entledi
gande av personal, inköp och försäljning har ?verf.örts fr ån 
respektive förva ltning ti ll nuvarande kassaavdelmn g vtlken om
döpts till kameral avde lning. 

Kustartilleriförsvarens strukturella utformning med anledning av 
förslaget framgår av bild 5. 

\

1 Plan~ring~ 
sektion 

iS?t: f~·i 11 1 r;;'i ·föt::. l.' 2i"C:l 
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1) Vid NK tillkommer ör logsbasavdelning 

Bild 5. 
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En annan nyhet i förslaget var också att fo- funkti onerna vid 
fo 46/SK skulle överföras t ill fo 44 varigenom den territoriella 
verksamheten delvis utgår. Motsvarande ändring vid fo 15/BK och 
fo 32/ 31 /Gbk föreslogs dock ej . Denna problematik förutsattes 
k larläggas vid armens motsvarande organisationsutredningar. 

En granskning av förva ltningsorganisationen ger vid handen att 
den för valtningsverksamhet som ingår i FMV kompetensområde 
integreras inom den nyttillkomna materielenheten . Av indelning
en i ma terielenheten framgår också att förvalt n ingsgrensföreträ
darna bibehållits samtidigt som förrådsfacket hänförts till en sär
skild organisationsenhet. Materielenheten fö reträder i sin helhet 
facket materielunderhåll medan förplägnadsfacket representeras av 
intendentu rsektionen. För verkstadsdrift finnes en särski ld organ i
sationsenhe t av främst verkställande art. I likhet med förs laget betr 
örlogsbaserna har organisationsförslaget av CM tillställts OB med 
godtagandet av den struk turella organ isationen . Aven här återstår 
lösandet av vissa kompetensproblem betr förva ltningsperson alen. 

5. FÖR VAL TNINGSORGANISA TIONEN INO M ÖVRIGA 
FÖRSV ARSGRENAR 

5.1 Projektet OLU 

Aven armens och fl ygvapnets förv altningsorganisation på lägre 
regional/lokal nivå u treds inom projektet OLLI. Genom den sam

ordning som bedrivits bl a av FRI och FMV är de organisatoriska 
lösningarna r elativt likartade. En jämförelse med mari nen ger v id 
handen att överensstämmelsen är stö rst när det gäller k ustartilleri
försvaren medan örlogsbaserna - där en integrerad organisation 
infördes redan 1966 - avviker något från det gängse organisa
tio nsmönstret . 

5.2 Armen 

Förslag till omorganisation enligt de två förs ta etapperna före 
ligger. Förslaget innebär att fo-.staber och förband samordnas inom 

vissa förs varsområden enligt en fastställd tidsplan in till 197 4.07 .O 1. 
En tredje etapp - omfattande resterande fö rsvarsområden 
skall före ligg; hösten 197 4. 
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Enligt föreliggande förslag till samordning av fo-staber och för
band inom armen hänföras dessa med hän syn till uppgifter för led
ning av den territoriella verksamheten, mobilisering och utbild
ning till fyra olika organisationstyper varav typ A innebär en fu ll
ständig integrering av fo -förbandsfunktionerna . Typ A omfattar 
förba nd som har ansvar för grund- och repetitionsutbildning, an

svar för mobilisering av krigsförbanden inom försvarsområdet och 
som löser de uppgifter som ankommer på försvarsområdesbefälha

varen samt har en t ill denna verksamhet anpassad förvaltning. Typ 
B-D omfattar en lägre grad av integrering med tyngdpunkt an

tingen på fo - eller förbandsfunktionen. 
Organisationen enligt typ A har en struktur som närmast över

ensstämmer med den marina organisationen, framförallt vid kust
artilleriförsvaren, vilket närmare framgår a v bild 6. Såväl materiel

avdelnin gen sektion 2 i staben som förvaltningsenheterna indelade 
enligt fördelningen på ämbetsverk i den centrala förvaltningsni 
vån. Betr materielenheten övervägs i sin tur en indelning i för
sörjningsenhet (facket förplägnad jämte renhållning m m), förråds
enhet (facket förrådsverksamhet) och teknisk enhet (bl a kontroll 
inom facket materielunderhåll) . Denna indelning är således fack
inriktad. 

5.3 Flygvapnet 

En översyn av organisationen vid flygvapnets flo ttiljer och sek
torflottiljer pågår. Förslag bör kunna framläggas fr o m hösten 
1973 och genomföras med början 1974.07.01. 

N ågot förslag till fö rvaltn ingsorganisation inom flygvapnets fö r
band föreligger ännu ej . Det alternativ som närmast diskuterats an
sluter närmast ti ll den strukturorganisation som angivits för armen 
och kustartilleriet, dock med beaktande av att den tekniska tjäns
tens avsevärt stör re tyngd vid flygförb anden än vid i varje fall 

' armen. 

6. CENTRAL FOR V AL TNINGSORGANISA TION 
6.1 Allmänna tendenser 

I central nivå har de senaste årens organisationsutveckling med
fört ett sammanförande av förvaltningsansvaret i materiellt hän-
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seende till tre ämbetsverk med varsitt kompetensområde med av
gränsat produktions- och fackansvar nämligen försvarets materiei
ver k, fortifika tiansförvaltningen och försvarets sjukvårdsstyrelse. 

Sammanförande a v de centrala ämbetsverken till färre och stör
re enheter har bidragit till den uppmjukning av förvaltningsgrens
begreppet som tidigare påtalats. I Anv FRK definieras nämligen 
förvaltningsgren som "del av förvaltningsverksamheten som mot
svarar central försvarsförvaltnings ämbetsområde". 

6.2 FMV omorganisation 

FMV som tillkom 1968 har under sina första år känneteck
nats av ett kontinuerligt omorganistionsarbete i flera etapper. Ak
tuell omorganisation sker enligt ett uppdrag från Kungl Maj:t 1971 
och avser genomförande av riksdagens beslut i detta hänseende in-
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nebärande även omlokalisering av delar av FMV. Omorganisatio
nen bör enligt Kungl Maj:t vara genomförd 1974.07.01 utom betr 
de delar som skall omlokaliseras. 

Som målsättning för FMV organisationsförslag har gällt (FMV 
förslag avgivet januari 1973) att materielverket fr o m 1973.07.01 
skall vara organiserat på förutom en centralplanering och en hu
vudavdelning för administration tre försvarsgrensinriktade huvud
avdelningar för anskaffning och materielunderhåll samt en 
krigsmaktsinriktad, i Karlstad lokaliserad (utlokalisering genom
förs 1976) huvudavdelning, företrädande facken förrådsverksam
het, verkstadsdrift och förplägnad. Till huvudavdelningen 
för armemateriel har hänförts den del av nuvarande intenden
turmaterielförvaltning - f d försvarets intendenturverk - som 
återstår sedan förplägnadsfunktionen överförts till huvudavdel
ningen i Karlstad. Tidigare skarpa gränser mellan förvaltnings
grenarna tyg och intendentur kommer inte tillsynes i den före
slagna organisationen. Intendenturförvaltningen - som intill 
år 1968 företräddes av ett särskilt ämbetsverk represen
teras inte ens av huvudavdelning inom FMV i den nya orga
nisationen. När det gäller anskaffning och underhåll har dessa funk
tioner behållit tidigare försvarsgrensvisa uppdelning, dock att in
tendenturförnödenheterna företräds av en avdelning i en av de för
svarsgrensvisa uppbyggda huvudavdelningarna. 

Till ski llnad från de regionala/ lokala förvaltningsorganen vars 
organisation hänför sig till förvaltningsgrenar och fack, ofta i kom
bination med va randra, kommer FMV enligt den nya organisatio
nen vara uppbyggt enligt en kombination av försvarsgrenar och 
fack. 

6.3 Central förrådsledning 

När det gäller ett av de fack som FMV företräder - nämligen 
förrådsverksamheten - har denna verksamhets främst centrala or
ganisation u t retts inom ett särskilt utredningsprojekt - projekt 
41 - , allt i linje med de t allmänna integreringssträvande över för
svarsgrensgränserna som föranlett bl a FMV tillkomst. Som ett 
resu ltat av det första steget i utredningen bildades 1970 den för 
FMV gemensamma förrådsavdelningen som vid denna tidpunkt 
omfattade f d armeförval tningens och intendenturverkets förråds-
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ve rksamhet till sin väsentliga del samt därutöver delar av f d rn a
r ioförvaltningens och flygförvaltningens förrådsverksamhet. I ett 
steg 2 (påbörjat 1972.07.01 ) infogades också flyg materielförvalt
ningens förrådsverksamhet (utom den del som är integrerad med 
reservdelsförsörjningen) samt ledningen av verkstadsförråden . Un
der 1972 har ett tredje steg utretts, omfattande FMV to tala förråds
verksamhet, fortfarande dock med undantag för flygmaterielför
va ltningens reservdelsförrådsverksamhet, samt därutöver de orga
nisatoriska förhållandena för FMV centrala förråd, försvarets bok
och blankettförråd (FBF) och marinens centrala fö rråd (MCF) . Ef
ter remissförfarande har underdånigt förslag framlagts i februar i 
1973. 

Förslaget innebär att marinmaterielförvaltningens centrala för
rådsledning avseende torped- och minammunit ion samt marin- resp 
flygmaterielförvaltningarnas centrala robotförrådsledn ing med någ
ra få undantag överförs till verkets förrådsavdelning. 

De ovannämnda centrala förråden föreslås inordnas i den regio
nal a instansen, va rvid samtidigt förråden omorganiseras och ratio
naliseras. FBF föreslås i samband härmed flyttas till Fi lipstad (av 
lokaliseringspolitiska skäl) medan MCF föreslås i administrativt 
hänseende underställas tygförvaltning vid militärområde (TFO) . 
Chefen för marinen har i sitt yttrande hävdat att MCF bör un
derställas C OrlB O. 

Den del av förslaget som avser den cent rala förrådsledningen 
är ett kon sekvent fullfö lj ande av de principer som var grundläg
gande för bildandet av en gemensam förrådsavdelning. Härigenom 
bedöms bl a bättre utnyt tjande av personalresurserna och ökad en
hetlighet i rutiner och föreskrifter avseende förrådsverksamheten 
inom FMV kompetensområde kunna ernås. Som framgår nedan 
övervägs även en integrering av krigsmaktens totala förråds led
nmg. 

6.4 UMA, delbetänkande 2 

I delbetänkand e 2 1972 av utredningen avseende m aterielanskaff
ning fö r försvaret (U MA) fö reslås bl a att anskaffningsfunkti on en 
betr forti fikatorisk mate riel skall ligga k var h os FortF, medan 
centralförråd överförs till r egional instans (tygförvaltningen milo 
0) . Krigsförrådens ledning fö reslås överföras t ill FMV (förrådsav-
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delningen). Vidare borde enligt UMA övervägas att överföra ADB
baserade förrådsredovisningssystem till FMV. 

När det aäller sjukvårdsmateriel anser utredningen på samma sätt 
att ansbff~ingsfunktionen bör ligga kvar hos SjvS. Den centrala 
förrådsledn inge n föreslås föras över ti ll FlVIV (förrådsavdelningen). 
Frågan om centralförrådens framtida organis.ationstilll:örighet läm
nas t v öppen och bör enligt UMA uppfattmng ytte:hgare u tredas. 
Förråden kan an tingen inordnas und er miloförvaltmng eller mteg
reras med landstingsförråden. UMA anser det olämpligt att cent
ralförråden i fortsättningen lyder direkt under SjvS. 

Beträffande läkemedel har UMA begränsat sin utredning med an
ledning av att särskild undersökning pågår rörande ökad samver
kan mellan krigsmakten och den civila sektorn. Något förs lag 
framlägges därför ej . 

Materielverket har i si t t yttrande över UMA konstaterat att 
förslaget innebär att H!lV tilläggs fackansvaret jämväl för fort~fi
katorisk materiel o::h sjukvårdsmateriel och att FortF och SjvS 
däriaenom kommer att företräda sakfunktionen gentemot förråds
avd:lningen på samma sätt som gäller bet räffand e de anskaffande 
enheterna inom FMV. 

Ett 8enomförandc ~v UMA förslag innebär som synes att fackan
svaret för förrådsverksamhet sammanförs till ett ställe på central 
n ivå, vi lket överensstä1nmer med kriterierna bakom fackbegreppet. 

7. ORGANISATIONSUTREDNINGAR BERORANDE FLERA 
FORVALTNINGSNIVÅER OCH FORSVARSGRENAR 

7.1 Översyn av förnödenhetsförvaltning och underhållst jänst i 
krig och fred 

b d · · b (Ag UH) med rep-Oversynen - som e nves 1 en ar ersgrupp . , 
f o k · k b h FMV - gäller re<>1onal/ resentanter ran ngsma tcns sta er oc b 

lokal nivå. Ett av syftena med översynen är att m_ot bakbgn
1
mdbav 

· · · h · 1 · ·11 1972 års forsvars es ut e-kngsor<>amsat!Onen oc 1 ans utmng tl ' . .. d 
b . . . 11 1· onalbesparmgar utover em döma möJltgheterna tt ytter tgare pers k Il f.. l t ·b t 

b f 11 K l M · .• Bl a s a ors ag u at e as som tidigare an e a ts av ung aJ·"· . 
1
' l d · · . . f.. ·sauon oc 1 e nmg tnom om-rörande allmänna pnnctper or orgam f · o • 1 . · · nens ut ormnmg pa regwna rådet, grunder för lednm gsorgantsatto 
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nivå samt grunder för organisation av underhållsförband (-anstal

ter) i krig och förva ltningsorganisationen i fred på lokal nivå. 

Förstudie beräknas avslutas under 1973. 

7.2 Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU) 

FFU som tillsa tts av försvarsdepartementet på Kungl Maj:ts upp

drag 1967 har till upgift att utarbeta förslag som syftar till att på 

lång .sikt erhålla effektiva produktionsenheter för krigsmaktens ut

bildning och mobilisering med låg kostnad per producerande en

het. I detta syfte har särskilt undersökts möjliga rationaliserings

vinster vid övergång till stora förbandsproducerande enheter samt 

möjligheterna att rationa lisera genom ändringar i utbildningsor

ganisationen och gränsdragningen mellan försvarsgrenar, vapen
slag, truppslag m m. 

FFU verksamhet avser främst att åstadkomma rationa liseringar 

ge~om sammanslagning, indragning och ändrad lokalisering av 

kngsmaktens förband (motsv). Den har hittills i ringa utsträck

ning berört marinen. Utredning om organ isationen i Gotlands mi

litärkommando har dock pågått under 1972. Utredningens förslag 

har ännu inte i någon större utsträckning berört förvaltningsverk

samheten inom regionala/lokala myndigheter, vilken främst torde 
behandlas inom projekt OLLI. 

7.3 Regional och lokal förrådsverksamhet m m 

Inom FMV har sedan materielverkets tillkomst funnits ett ut

redningsprojekt som efter en genomförd förstudie varit delvis för

puppat, nämligen regional och lokal förrådsledning, projekt 42 . 

Inom de regionala tyg- och intendenturförvaltningarna är i nulä

get ett flertal arbetsuppgifter av likartat slag. Så är även fallet inom 

den förvaltningsgrensvisa förrådsverksamheten på lägre regionall 

lokal nivå. En gemensam central förrådsavdelning och en gemen

sam grundsyn p å krigsmaktens förrådsverksamhet på alla nivåer 

bör e1:lig: projekt~eskrivningen leda till en i möjlig mån likformig 

orgamsat1on och t!ll ensartade rutiner inom krigsmaktens förråds 

organisation. Huvudmålet - en sammanslagning av milotyg- och 

milointendehturförvaltningarna till en getmensam milomateriel-
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förvaltning - bör ses som en naturlig följd av att bl a förråds

verksamheten är eller blir integrerad både på central och lägre 

regionalllokal nivå, således både över och under den för utred 

ningen aktuella nivån. Samtidigt bör i utredningen dels ägnas sär

skild uppmärksamhet åt frågan att avlasta de regionala staberna 

förvaltningsuppgifter av verkställande och utövande art , dels beak

tas de krav på rationaliseringar som bl a föranleds av försvars

beslutet 1972. Projektet avses bedrivas i full utsträckning under 

1973-75 bl a genom samverkan med miloinstansen. 

Eftersom i enlighet med 7 § i förvaltningsreglementet för krigs

makten marinens förvaltningsverksamhet på högre regional nivå 

inom den vapen- och skeppstekniska förva ltningen endast samord 

nas med övriga förvaltnings(försvars)grenar och inte styrs på sam

ma sätt som gäller armen berör utredningen inte primärt marin en. 

Den får emellertid ses som ett uttryck för p ågående integrerings

strävanden, syftande till en främst fackindelad förvaltningsorga

nisation. Den kan komma att beröra marinen därest MB förvalt

ningsansvar gentemot myndigheter inom samtliga försvarsgrenar i 

framtiden blir ensat. Därest i ann~t sammanhang (organisationssteg 

3 i projekt 41) framfört förslag att MCF underställs milotygför

valtningen genomförs, kan detta ses som en förgripande av en 

dylik organisationsform . 

7.4 Regional verkstadsledning 

Projektet (projekt 972) har igångsatts med anledning av Kungl 

Maj:ts beslut 1970 och bedrivs vid FMV i samarbete med OB och 

FRI. Uppgiften innebär studium av vidgad samordning av de för

bandsbundna verkstädernas driftledning under materielverket, var

vid i första hand en samordning militärområdesvis skall prövas. 

Studien skall utmynna i förslag till verkstadsorganisa tion inom mi

litärområde och belysa besparingsmöjligheterna. Den beräknas va ra 

avslutad budgetåret 1973/74. 

Arbetet måste bedrivas i samarbete med bl a OLLI och Ag UH. 

Eftersom projektet i huvudsak endast berör ett fack som dess

utom är klart avgränsat till de förbandsbundna verkstäderna kan 

det knappast ha avgörande inverkan på den totala förvaltnings

organisationen på regionalllokal nivå. 
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8. FORVALTNINGSPERSONAL 

8.1 Krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning 

Enligt chefens för försvarsdepartementet direktiv för utredning

en (KFU) bör densamma ytterligare utreda förvaltningsutbild

ningens organisatoriska utformning m m utöver den utredning 

som bedrivits av OB och som denne redovisade 1969.06.30. I pro

positionen 1971 :9 ang omlokalisering av viss statlig verksamhet 

sägs att om en föreslagen för krigsmakten gemensam förvaltnings

skola kommer till stånd, denna bör förläggas till Östersund. Ut

över de organisatoriska följder som lokaliseringen till Ostersund 

kan medföra bör särskilt utredas frågan om utredningens innehåll 

och utformning med hänsyn till befattningarnas förväntade fram

tida krav, bl a anpassningen till försvarets nya planerings- och eko

nomisystem. Möjligheterna att skapa en integrerad utbildning för 
samtliga personalkategorier bör särskilt beaktas. 

KFU har ännu ej givit något betänkande. Ett förslag att för 

krigsmakten gemensam förvaltningsutbildning skall påbörjas vid 

intendenturförvaltningsskolan hösten 1973 kan dock förväntas. 

Den inom förvaltningsområdet samordnade utbildning som förut

sätts enligt direktiven synes vara en logisk anpassning av förvalt

ningsutbildningen till de integreringssträvanden som redovisats be
träffande organisationer och förvaltningskårer. 

8.2 1968 års personalkategoriutbildning (PKU) 

I sitt första delbetänkande i SOU 1972:3 har PKU behandlat 

vissa personalkategori- och kårfrågor samt personalsammansätt

ningen i försvarets materielverk. I ett senare betänkande avser ut

redningen att bethandla principerna för personalsammansättningen 
i regional och lokal instans. 

Inom ramen för årsberättelsen är det personalkategori- och kår

frågorna som är av intresse. PKU föres lår att en gemensam kår för 

tyg- och intendenturförvaltningspersonal - försvarets intendent

kår - bör bildas. Utredningen har funnit att den sedan några år 

pågående utvecklingen med en på central, regional och lokal nivå 

integrerad s k beståndsförvaltning bör fulHöljas genom att nuva

rande i huvudsak militära personal med arbetsuppgifter inom detta 

område sammanslås till en för försvaret gemensam personalkår. 
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Försvarets intendentkår föreslås underställas OB. Enligt -~~._D upp-

f tt "ng bör däremot inte för försvaret gemensamma m1htara eller 
a n1 . .f o .• 

civilmilitära tekniska kårer bildas. Vissa fö:ändnngar 1 ragasatts 

dock, t e om inte mariningenjör G_ bör utga och huvuddelen av 

tjänsterna för denna personalgrupp nilsammans med nuvarande ~n

derofficerare i teknisk tjänst bör btlda en ny grupp av rekmsk 

personal på kompaniofficersnivå. o .. . . 

Aven PKU präglas som framgar av forslage:. av m_tegrenngs

strävandet mellan främst försvarsgrenar och forvaltnmgsgrenar. 

Den föreslagna nya gemensamma kåren torde k~mr::a att ha upp

gifter främst inom facken förrådsverksa~het, f~rplagnad och den 

administrativa delen av materielunderh:llet. V1ssa. p~~bl~m ~~n 

k .. · · d lb ra··nkandet rörande t e fragan hur ttllrackltgt for-
s onps 1 e e .. ·· d ··1 
svarsgrensmiljökunnande skall garanteras framfor_allt na1: ~t ga -

ler marinen och flygvapnet. Betr flert~let befattm.~gar v1d orlogs

basers och kustartilleriförsvars förvaltnmgsorgan galler det .a~~ per

sonalen bör ha både förvaltningsutbildning och försvarsn:_IlJokun

nande. Denna fråga får förutsättas lösas 1 PKU andra betankande. 

9. SLUTORD 

Som framgår av den översiktliga redogörelsen_ för pågående ~t

redningar avseende förvaltnin?sver~samheten f~nn_s det ett ~ar~ 

samband mellan det på fredsrattonahte.ten st~rkr __ mnktade FPE sys 

temet _ även om slutmålet är effekttva k~1gsforban_d - och de o~

ganisationsprinciper enligt vilka förvaltnmgsmyndJgheterna UL-

formas. . , o f"! , k denna till 
När det gäller förvaltningsstyrnmgen p~ a tet sf e~be re et 

övervägande del inom ramen för facken, a~en o_m ac g pp -

ännu är ofullständigt utrett . Annu i alnsl~tnmg tl!l ddeelnsir:gr:n orJean 
. 966 r· rva tnmgsgrenSln 

nisationsändnngarna l var 0 k . f .. ltnt"nasplanläggningen 
o r · o I ngs orva b 

styrande pa samt lga n~vaer .. nom . . sförvaltningsplaner i prin-
hänför sig fortfarande mdelnmgen 1 kng · derhållstJ.änsten 

d l · y··· enarna tnom un 
cip till denna in e mng. pnstegr . Kvarstående vik-

k o d r· rvaltnmgsarenarna. 
överensstämmer oc sa me 0 

.. . bl ollet i de nya principerna 
· o ·· d ·· Il · att u trona mne 1a 

ttga fragor nar et ga_ et f" " r· altningsorganisation är där-
för förval tningsstyrn mg och or orv 

för 
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Vilket är sambandet mellan förvaltningsansvarsbegreppet enligt 
FRK och de nya begreppen program-, produktions- och fack
ansvar~ Denna f_:åga måste klarläggas framförallt inför den om
arbetnmg . av. gallande förvaltningsföreskrifter, föranledda av 

f
n.!a orgamsattOns- och ledningsförhållanden som måste genam-oras ' 
Hur påver_kar ~-e nya !örvaltningsprinciperna övergången från 
de~ fred~ttkd~ forvaltnmgsorganisationen till und erhållsorgani
sationen 1 ng? 
Y_ilk~t ansv:r skall facken ha för krigsförvaltningsplanlägg
n~ng . Hur p~v:rkar förval.:ningsg~enarnas försvagade inflytande 
pa c~ntral n~va .. - fra~forallt når det gäller intendenturför
valtmng- kngsforvaltnmgsplanläggningen på alla nivåer' 

Det toorde -~rån krigsberedskapssynpunkt vara av stor vikt att 
dessa fragor loses parallellt med att en ny förvaltningso g · · utforma h f· l . r amsatton s oc nya orva tnmgsstyrningsprinciper genomförs. 
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Litteratur m. m. 

Sjöhistoriska museet frågar : 

VEM VET NAGOT OM SANG UNDER SEGEL? 

Alla har vi vä l någon gång sjungi t en och annan shanty, även om skälen till 
vår så ngar iver ka n ha varit högst olika. 

På segelsku to rn as tid ansågs det ibland nödvändigt att med hjälp av mer eller 
mindre vä ll jud ande, men taktfast sång försöka underlätta segelsättning, brassning, 
län spumpnin g, ankarl ättning och andra tun ga ~Hberen som krävd e samtidi g in sats 
av n1ån ga a rn1 ar. Men sjöfolkets ga ml a arbetssånger har för länge sedan spelat ut sin rol l i sådana 
sammanhang. I dag sjungs och gnolas, "Biow the man down " , "Whisky for my 
Johnny" och " All e man att lä tta ankar" vi d helt andra till fä llen än förr . l anske 
sjunger man dem t o m oftare nu än i segelskutorna. Ja , hur mycket sjön gs det egentligen ombord förr? En fo lklivsforskare i Stockholm har börj at intressera sig 
för Svenska sjöfo lke ts sångvanor i flyd da tider. Det är naturligtvis i första hand 
gamla sjöfarare som kan hjälpa henne med det här undersökningsarbetet. Det finn s 
åtskilli ga frågor i samm anhanget. .Ju fl er som svarar, desto större möj lighet har 
vår sångintresserade och sju ngande folkl ivsforskare art ge en riktig bi ld av när, 
hur, vad eller om man verkligen sjön g ombord förr i t iden. Det fanns en klar 
skillnad mellan sångbruket i handelsflottan och örlogsflottan. Aven den skillnaden 
vill vi gärna försöka klarlägga så långt de t går. 

Vet Ni något om sångartradirionen till sjöss i handels- eller örlogsflottan under 
segelskutstiden eller rent av har en egenhändigt sk riven visbok med sjömanssånger, 
tag då kontakt med Sjöhistoriska museets informationsavdelning, tel 08 /22 39 80, 
som sätter Er i fö rbindelse med fo lklivsforskande Marie Selander. 

FRAN JUTLAND TILL SKROTGARDEN 

Vid riden fö r s kageracks laget- av britterna kallat "slaget vid Jurland-i maj 
191 6 srod den tyska "Hochseeflotte" på sin höjdpunkt. 

Flottan var ett resultat av flottbyggnadsplanen av år 1900 och utgjorde, genom 
att den hotade britternas herravälde ti ll sjöss, en bidragande orsak till det första 
världskrigets utbrott. 

D en 21 juni 1919 - vid middagsr id - endast tre ~r efter skagerackslaget -
sc1nktes vad som fanns kvar av den ryska flottan vid krigsslutet av de egna be-
sättningarna. 

D en brittiska örlogsbasen Scapa .rio w förvand Jades på några få timmar till en 
jc1ttelik krigsk yrkogård. Inte mindre än elva linjeskepp, uerton slagskepp och krys-
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sarc samt ett femtioral jagare sänktes eller sattes på gru nd och gjorde ankarplatsen 
ob rukbar för å r fram över. 

Mycket har skri vits om anledn ingen t ill och händel serna kring sänknin gen, me
dan fa rtygens vidare öde har behandl ats mera sparsamt. 

Den första fullständiga beskri vningen över " H ochscc flottes" bärgnin g - med 
rätta kallad värld ens mest omfarrandc bärgnin gsföre tag - har nu publice rats. 

En pensionerad group captain från R AF har i en bok med titeln JUTLA N D 
TO JU TK YARD beskrivit bärgningens olika faser (S. C. George, Jurl and to 
Junkyard, P atri ck Stcphens, Cambridge 1973) . 

Författaren inleder med sa mm andrag av Skagerackslaget, intern eringen i Scapa 
Flow och den ödesdi gra sänknin gen . Beskrivningarn a är mycket detaljerade vad 
avser fart ygen, dess data och pres tanda och utgör därför en intressant och värdc
full bakgrund till den följand e beskrivnin gen av bärgn ingsarbetet. 

Skrotfirman Cox & Danks hade a ld rig tidi gare bärga t ett sjunket fartyg, men 
bärgade in te mindre än 26 jagare, flera kryssare och två slagskepp under åren 
1924-32. Härefter tog Meta! Industries Ltd vid och bärgade ett antal av de svå
rare objekten. 

Svå ri gheterna var fö r de båda skrotfirmorn a påtagliga. Stormar, brustna wires, 
försök med nya bärgnin gsmetoder, outbildad arbetskraft från öarna runt Scapa 
Flow gjord e företagen till ett enda långt äventyr, som märkli gt nog innebar vin st 
i balansräkningarna. 

Boken ger, genom att den ä r myck et rikt illustrerad med ett 1 00-tal bilder, 
skisser och di agram en mycket god beskrivning av en intressant epok i sjökri gs
historien. 

Va r och en som är intresse rad av 1. världskrige ts historia eller av bärgnings
och d ykeriverksamhet bör foga denna bok till sitt biblio tek. 

Hake 
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Notiser från nar och fjärran 

Frankrike 
Ny fregatt sjösatt 
Vid det sta tli aa va rvet i Lorient sjösattes 1. jun i elen andra enheten av frega tt
typen "F 67",

0

"Du gua i Trouin ". Fa rtyget be räkn as t räda i tjänst un eler 1975:. Det 
första fartyge t i se rien, "Tourville", gör f n sin a prov turer och ska!! vara f a r,~ t g 
vå ren 1974. D en tredje enheten, som ännu står på stapel n, skall fa namnet de 
Grasse" . 

(Marine R undschau, aug/ 73) 

Iran 

Robotbcviipning på sväv/arkoster 
Den iranska marinen äger det största förbandet a v svävare i vär~ den . D essa f ar
koster är konve nti onellt beväpn ade med kanoner. N u plan era r .t ranska mannen 
att 

50111 
kompletterin g fö rse dem med modern a roborva pensystem. Man studerar 

f n den franska sjöroboten "Exocct", dc bri tt iska l vrobotarn a " Scacat" och "Blow
pipe" samt elen amerikanska pansa rvä rnsroboren "TOW", anpassad för fartygs-
bruk. 

(Aviation Week, juli/73) 

Världens snabbaste jagarförband 
Seclan britterna 1970 drog sig tillbaka från " öster om Suez", d v s även frå n Per
siska Viken, har Iran bes lutat sig i detta område fylla det vakuum, som uppstod. 
D en iranska fl ottan växer också med påtaglig målmedvetenhet, inte bara i storlek 
utan ä ven i fr åga om extrem moderni tet, va rvid man kan peka på ~e ova nnä.mnda 
svävfarkosterna. Men därutöver bör nämn as de f yra snabba, gasturbllldn vna pgare 
a v 1.200 tons storlek, som beställd es i Storbritanni en 1967 och som nu är i tjän st, 
den sis ta sedan i fjo l. D essa fartyg, som konstruerats av Vosper Ltd, har en topp
fart av drygt 40 knop med gaswrbin erna medan ekonomisk foart .tillgodoses_ med 
dieselmotorer. Dc är bevä pn ade med såväl helaurom anska a llmalsppser av V1ckers 
senaste konstruk tion, lu ftvä rnsa urom atkanon er, lu ftvä rnsrobotar typ "Seacat" och 
ant iubåtsvapen. U töver dessa erh öll iranska flotta n 1968 elen t idigare brittiska 
"B 1 " · . "Sluys" som efter full ständig modern isering med namn et "Artemis" att e -Jaga re , 
är f lottans flaggskepp. Dc nya Vasper-jagarna bär namnen "Saam", "Fa ramaz", 
"Zaal" och " Rostam", vilka alla namn, liksom "Artemis" är tagna ur ~en ga?1:a 
persiska mytologin. D en iranska flottan ar utan . tvekan ~en sta tkaste 1

0 
Pers tska 

Viken och to rde redan nu väl fylla shahens intentioner a tt 111te tolerera nagra upp
trädanden av "obehöriga" makter i detta område. 

(Fackpress) 
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Japan 
Ny helikopterjagare sjösatt 

"Hiei", den andra av de stora helikopterjagarna av "Haruna"-klassen, SJOSa ttes 
13. augusti vid Js hikawajima-Harima Heavy Industries varv i Tokyo. Fartyget 
beräknas kla rt i nove mber nästa å r. "Haruna"-typen deplacerar 4.700 ton och bär 
bl a tre ubåtsjakth elikoptrar ombord. 

(Navy International, okt/73) 

Kina 
Ny inhemsk fregatt konstruktion 

Enligt ännu icke helt bekräftade uppgifter har Kina på egna varv konstruerat och 
byggt en helt egen typ av roborfregatt, vars prototyp f n lär göra sina provturer . 
Data om fartyget och dess beväpnin g är ännu icke kända. Av övriga helt kinesis
ka övervattenstyper kan påminnas och fregattypen KIANGNAN, varav 5 enheter 
byggts. Dessa fartyg är på 1.800 ton, har en längd av 91 m och en högsta fart av 
30 knop. Beväpnin gen är helt konventionell med tre dubbla 1 O cm lavettage i torn 
som huvuddel. D et är icke helt uteslute t att ovannämnda robotfregatt kan vara av 
samma grundtyp, men med annorlunda beväpning. 

(Rivista Marittima, maj/73) 

Libyen 
Ny fregatt levererad 

Den första av två. beställda snabba fregatter levererades i februari i år från Vasper 
Ltd i Storbritannien till den libyska flottan. Det var den gas turbindrivna "Dat
Assawari" av Vasp ers "Mark 7" på ca 1.600 ton och med en toppfart på 38 knop. 
Från februari till hösten har fartyget med libysk besättning genomgått en 
"tra ining-up" -period i Storbritannien och är nu i tjänst i libyska flottan . Fartyget 
ä r i alla avseenden toppmodernt. Beväpningen består av ett enkeltorn 11,4 cm 
helautomatisk a llmålskanon av Vickers konstruktion, ett dubbeltorn 40 mm !uft
värnsautomatkanoner, två 35 mm automatkanoner 1 enkellavettage, ett ställ 
"Seacat" Ivrabotar sam t en trepipig amiubåtspjäs. 

(Rivista Marittima) 

Nederländerna 
Robotjagare sjösatt 

2. juni sjösattes vid Schelde-varvet i Vlissingen den första a v de beställda två stora 
robotjagare, vilka skall ingå som del i kryssarnas ersättning i slutet av 70-talet. 

Fartyget döptes av prinsessan Beatrix till "Tramp", ett namn med gammal histo

ri sk hävd i nederländska flottan. Den andra jagaren, som skall heta "de Ruyter", 
står fortfarande på stapeln och skall sjösättas i början av nästa år. 

(Navy International, okt/ 73) 
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Peru 
K ryssare från Nederländerna 

Sedan Nederländerna utrangerat sm kryssare "de Ruyter" i början av detta år, 
inköptes fartyge t omedelbart av Peru, sannolikt för att svara upp mot Chiles köp 
av vå r "Göta Lejon". U nder sin nya flagga får "de Ru yter" namnet "Almirante 
G ra u" (icke "Almiran te Brocha", som förekommit i pressuppgifter. Den tidigare 
f d amerikanska kryssaren "Almirante Gran" har i stället omdöpts till "Almirante 
Brocha", därav förväx lingen). Fartygets totala ålder är aktningsvird; p~börjades 

1939, sjösattes 1944 och fä rdigställd 1953. Denna långa tid fö r byggnad och fä r
digställande hade givetvis sin orsak i kriget och dess efterverkningar. 

(Fackpress) 

Portugal 
Namn på beställda korvetter 

De fyra korvetter av "Joao Coutinho"-klass, som f n är under byggnad på det 
spanska varvet Empresa National Bazan i Ferrol, skall få namnen "Alfonso Cer
queira", Baptista de Andrade", "Joao Roby" och Oliveira e Carmo". "Baptista de 
Andrade" sjösattes 5. mars i år. 

(Marin e Rundschau, aug/ 73) 

Storbritannien 

Den förs ta "Through- Deck"-kryssaren stapelsatt 

Den första enheten av den nya fartygsklassen "Through-Deck-Cruiscr", CA-H, 
som Storbritannien lanserar som ersättning för de stora hangarfartygen, kölsträck
tes 20. juli i år vid Vickers varv i Barrow-in-Furness. Fartyge t, som kommer att 
heta "Invincible" och beräkn as komma i tjän st i slutet av 1970-talet, blir helt 
gasturbindrivet och skall bära ett 20-ta l helikoptrar och flygplan av VTOL-typ, 
sannolikt den pågående utvecklingen av nuvarande "Harrier" (VTOL = Verrical 
Take Off and Lan ding). 

(Navy International, okt/73) 

Thailand 
Fregatt beställd från Storbritannien 

7. maj i år levererades till thailändska flottan en 1.700 rons fregatt från Yarrow 
i Storbri tannie n. Fartyget, som fått namnet "Makut Rajakumaru", får gasturbin
dieseldrift (CODOG-system) med en högsta fart av 26 knop. Beväpningen består 
av 2 st 11,4 cm helautomati ska enkeltorn , ett kvadruppelställ " Seacat" Ivra bot 
samt ett LIMBO antiubå tsraketställ. 

(Marine Rundschau) 
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KRAUS & NA_IMER 

, 
strömställare kontaktorer säkerhetsbrytare 

skandinaviska solenoid <P ab 
Gatuadress 
Kontor och lager 
Postadress 
Postanstalt 
Telex 
Telefon 

Huvudkontor 
STOCKHOLM 
Västberga Al le 32 
126 30 HAGERSTEN 
Box 42097 
126 12 STOCKHOLM 42 
171 23 SKANSOL S 
08-18 83 30 

Fil ial Di striktsrepresentant 

MALMO GOTEBORG 
Ystadvägen 30 Margretebe rgsgatan 2 
214 45 MALMO 413 19 GOTEBÖRG 
Box 13031 Box 34028 
200 44 MALMO 13 400 34 GOTEBORG 34 

Tel 040-19 22 60 031-82 64 40 

D istr ikts representant 
OREBRO 
Ost ra V intergatan 86 
703 43 OR EBRO 

019-14 29 77 

LOG-PERIODISK ANTENN FOR VHF 

Ett omfattande program av rikt- och rundstrålande 

antenner inom HF, VHF, UHF för modern radio

kommunikation. 

VALKYRIAVÄGEN 11, 

CR.Al\IINER.II 
ANTENNABI• 

182 63 DJURSHOLM, TEL. 755 55 09 

Komponenter 
Mikrovåg 
Radar 

för civila och militära 
applikationer 

AJGERS ELEKTRONIK AB 
FACK 20, 12610 HÄGERSTEN 10 
TELEFON 08-88 03 20 

RADAR 

GYROKOMPASSER 

AUTOMATSTYRNINGAR 

GYROFIN STABILISATORER 

INTEGRATED NAVIGATIONAL 
SYSTEMS 

MARINE DOPPLER DOCKING 
AND 
NAVIGAYION SYSTEMS 

Ei.~KTROMAGNETIC LOG 

LORAN 

C A CLASE AB 
OSTRA HAMNGATAN 52 GOTEBORG C TEL. 031/17 60 30 TELEX 206 96 



HARRY OLOFSSON AB 

VI 
Medlem i 
Svenska 
Fabriks
betong-

föreningen 

Box 68 - Karlskrona 

LEVERERAR all slags byggnads- och väggrus mur
och putsbruk makadam singel och färdig 
betong. 

UTFOR alla slag av schakt- och planeringsarbeten 
samt uthyr maskiner och lastbilar. 
Tel. Kont. Karlskrona 229 20 växel. 
Betongfabriken Leråkra Tel. 0457/801 26. 
Beställning före och efter kontorstid Grus ma
kadam och betong. 
Verkmäst. l. Tillman Karlskrona 229 22. 
Murbruksfabriken K.Nilsson Karlskrona 229 21. 
Betongfabriken leråkra Tel. 0457/801 26. 

NORRTÄLJE 
SKEPPSMÄKLERI AB 

AUKT. SKEPPSKLARERARE 

Box 122 761 00 NORRTALJE Tel. 0176/155 25 

Tga: " NORRSHIP" Telex: 1252 " FINSHIP'' 

ERNST NYMANS 
HERRI:KIPERING 

Etablerad 1890 

Telefon 10298 

Ronnebygatan 39 KARLSKRONA 

Erbjuder alltid sista nyheter 

CYKLOP :~:~~omber 
f •• t t • verktyg or ranspor - •halv - och hel -

b Il • g automatiska em a erln bandn .stat ioner 

. · CYKLOP AB -~ BOX 11014 ·16111 BROMMA 11 
TELEFON V x 08/ 25 25 20 

• Göteborg ·Malmö ·Sundsvall 

Gynna 

Annonsörerna 



LEVERANTÖRER TILL MARINEN 

Flaggor 

Ivar Rydbergs Flaggfabrik 
KARLSHAMNS FLAGGFABRIK 

Tel. 0454/103 66 

Kylinstallationer 
Luftkonditionering 

INDUSTRI AB FRIGOR 
DAMGAARDS 
MASKIN AB 

Tel. 08 /13 14 50 
Tel. 040/383 00 

Kablar 

LILJEHOLMENS KABEL 
Kraftkablar för alla ändamål 

också för små och stora fartyg 

Box 48108 - 12612 Stockholm 
Telefon 08-188040 

Motorer 

Mot,or AB 
Nils Gustavson 

Auktoriserad försäljare för 
Ford mari na och stat ionära 

motorer 
Tel.nr 08/7671940-7671941-7671942 

Adress: box ll Lidingö 

Stängselnät och Grindar 

AB Stängselnät 
i Rydsgård 

Flätverk, grindar och staket i stark
förzinkat utföra nde 

Tel. 0411/44380 RYDSGARD 

Kungl. Orlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 

för år 1973 

Jämlikt Sälbk.apets beslut mi tävlingsskrift avhandla valfritt ämne inom 
Sällskapets verksamhetsområde. 

Tävlingsskr ift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande författarens 
namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven tiil Kungl. örlogsmanna
sällskapets sekreterare, Kommendörkapten B. Granath, Försvarets Materielverk, 
Fack 104 50 Stockholm, senast den l september 1974. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsuppgift förtjänt av pris, tilldelas författa
ren Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är av synnerligen utmärkt 
förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, men likväl 
anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller pä högtidsdagen hedrande 
omnämnande. 

Utöver medalj e11er hedrande omnämnande enligt ovan kan författare till
delas penningpris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens fönjånster och 
värde samt till förfogande stående medel. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit prisbelönad eller 
erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett valspråk, tillkännagives 
detta under första hälften av november mån ad i lämpliga dagliga tidningar 
med anhållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och adress. 

Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift offent
liggöra inlämnad tävling~, k rift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj :t ställt ett be
lopp av högst 10.000:- kronor för helt budgetår räknat för utgivande, efter 
prövning i samräd med Krigsvetenskapsekademin resp. örlog~mannasällska~t 
i varje särskilt fall, av penningbelöningar till författare och skr1~ter av påtagh~ 
värde i ämnen av betydelse för naturvetenskaplig och lekmsk-vetenskaplig 
forskningsverksamhet för militära syften. Prisbeloppens storlek är icke fix~!ade 
på förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster och varde. 
Ämne för skrift, som här avses, kan författaren antingen själv be~tämma eller 
välja av Krigsvetenskapsakademien uppställda ämnen eller så~ana mom örlo~
mannasällskapets arbetsområde berörande ämnen, som falla mom området för 
naturvetenskaplig eller teknisk-vetenskaplig forskning för militära syften. 
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