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KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



KU NGl 
ORlOGSMANNASÄllSKAPET 

Meddelande 
Nr 6/1966 

Ordinarie sammanträde den 12 oktober 1966 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde 
följande ledamöter avgått med döden: 
arbetande ledamoten H Enell 
arbetande ledamoten E Carstens-J o hannsen 
arbetande ledamoten S W einberg 
hedersledamoten Carl Ekman 
korresponderande ledamoten G Ljunggren 
korresponderande ledamoten G Bolting och 
arbetande ledamoten G H alldf:n. 

Ordföranden lyste frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri och 
maskinväsende för 1967 ledamoten Hallberg med ledamoten Schoer
ner som suppleant. 

3. Behandlades frågan ang belöning av artiklar i Tidskrift i Sjö
väsendet för tiden juli 1965-juni 1966. 

Beslöt Sällskapet tilldela 

byrådirektören Gunnar Baltzer hedrande omnämnande på högtids
rlagen samt ett penningpris av 300 kronor för artikeln "Vad kostar 
underhållet?", 

kaptenen Bror Ste/enson hedrande omnämnande på högtidsdagen 
samt ett penningpris av 300 kronor för artikeln "Hur skall man få 
försvarets pengar att räcka till?" samt 



ledarnoten M Hammar hedrande omnämnande på högtidsd agen 
samt ett penningpris av 500 kronor för artiklarna "Flottans tyg
mästare och kanonanskaffningen 1650-1680" och "Flottans artilleri 
från Chapmans spetskammarstycken till artillerisystem M/76". 

4. Föredrog sekreteraren till Sällskapet inkommen skrivelse fd.n 
Beredningsutskottet med vilken förslag till nya stadgar överläm nats. 

Antog Sällskapet stadgeförslaget till vilande och anmodade ord
föranden sekreteraren att utsända det sålunda till vilande antagna 
förslaget för omröstning. 

5. U p p läste marindirektör H Lindström delar a v ledamoten Bor
genstams årsberättelse i skeppsbyggeri och maskinväsende beti tlad 
"U t veck lingstendcnser för moderna övervattensfartyg". 

Karlskrona den 18 november 1966. 

S FREDRIKSSON 
Sck re terare 
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KUNGl 
ORlOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 7/1966 

Ordinarie sammanträde den 2 november 1966 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria för 1967 ledamoten Strömbäck med ledamoten Rud
berg som suppleant. 

2. Invaldes kommendörkapten 2. gr S B Notini såsom korrespon
derande ledamot i Sällskapet. 

3. Invaldes till arbetande ledamöter i Sällskapet: 
kommendörkaptenen 2. gr J F Enqu.ist 
kommendörkapten l. gr B A M Odin 
överste P Hj L Carleson 
överstelöjtnant (in t) J G T obieson 
kommendörkapten 2. gr K L Forsman 
kommendörkapten 1. gr J Å Johnson 
kommendörkapten 1. gr H G Stephenson-Möller och 
marindirektör 1. gr O C A Härlin. 

Karlskrona den 18 nc>·,;ember 1966. 

S FREDRIKSSON 
Sek reterare 
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KUNGL 

ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr B/1966 

Högtidssammanträdet den 15 november 1966 (det 195:e) 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Utfördes röstning om till vilande antaget förslag till nya stad
gar för Sällskapet. 

Omröstningen och röstsammanräkningen resulterade i 77 ja-röster 
och 4 nej-röster, varför förslaget förklarades a v Sällskapet antaget. 

2. Till ordförande för arbetsåret 1966-67 valdes hedersleda
moten Arvas. 

3. Till sekreterare för nästkommande arbetsår valdes ledamoten 
Hallerdt. 

Till biträdande sekreterare för nästkommande arbetsår valdes 
ledamoten Fredriksson. 

4. Telegram till H M Konungen avsändes. Svarstelegram mottogs. 

5. Utdelades av Sällskapet tidigare beslutade belöningar till 
kapten Gunnar Baltzer och ledamoten M Hammar. 

Tillkännagavs av Sällskapet tidigare beslutad belöning till kapten 
Bror Stefenson. 

6. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter, vilka under 
det tilländalupna arbetsåret lämnat Sällskapets krets och vilkas 
minne Kungl Örlogsmannasällskapet enligt gammal hävd önskar giva 
en hedersbetygelse. 
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Föredrog sekreteraren och ledamoten Tornerhjelm utdrag ur min
nesteckningen över 

arbetande ledamoten B Th Swenzen 
arbetande ledamoten C G de M are 
arbetande ledamoten K E Ström 
korresponderande ledamoten H Pettersson 
arbetande ledamoten S G C.·son Ulff 
arbetande ledamoten H G H:son Enell 
hedersledamoten S Curman 
arbetande ledamoten B Lindgren 
arbetande ledamoten S G W einberg 
hedersledamoten C Ekman 
korresponderande ledamoten G A Cson Ljunggren och 
korresponderande ledamoten A K G S Bolling. 

Föredrog ledamoten Westermark av honom författad minnesteck

ning över 

arbetande ledamoten E Carstens-johannsen. 

Föredrog ledamoten Hall av honom författad minnesteckning över 

arbetande ledamoten j G L H alldf:n. 

7. A v gav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet un
der det förflutna arbetsåret. 

8. Föredrog ledamoten N er pin utdrag ur sin årsberättelse i sjö
krigskonst och sjökrigshistoria betitlat "Materiel och metoder för 
sjökrigföring i begränsade farvatten". 

9. Nedlade Sällskapets ordförande, hedersledamoten Berge/in sin 
befattning med anförande betitlat "Kungl örlogsmannasällskapets 

stadgar". 

Karlskrona den 13 december 1966. 

S FREDRIKSSON 
sekreterare 
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Kungl. Orlogsmannasöllskapefs stadgar 

Anförande av siillskapets ordförande, hedersledamoten Berge/in vid 
nedläggandet av ämbetet den J 5 november 1966. 

Då jag i dag för femte och sista gången har äran att leda ett hög
tidssammanträde med örlogsmannasällskapet, må det tillåtas mig att 
först till sällskapets ledamöter framföra mitt stora tack för det för
troende som under mina sju år såsom ämbetsman kommit mig till del. 

Det anförande som ordföranden vid nedläggandet av sin befatt
ning skall hålla, har jag i dag anknutit till vad jag talade om för tre 
år sedan. Då redovisade jag i mycket stora drag hur sällskapet ur
vecklats från dess stiftande år 1771 i Stockholm. Jag slutade 1963 
års anförande med att omnämna den då just framlagda utredningen 
om ändring av försvarets regionala organisation och antydde, att det 
kanske skulle visa sig nödvändigt att hålla sällskapets sammanträden 
i Stockho lm. 

Nästan ett år tidigare - det var i december 1962 - hade en 
ledamot i sä llskapet väckt frågan om sälJskapets medlemsstruktur. 
I februari 1963 hade fyra ledamöter i en skrivelse föreslagit vissa 
ändringar av stadgarna i avsikt att öka underlaget för rekrytering 
av ledamöter, att stimulera verksamheten och att förlägga flera a v 
sammanträdena till Stockholm, Göteborg och eventuellt andra orter. 
Sällskapet beslöt (den 6 mars 1963) att tillsätta ett särskil t utskot t 
för att bereda frågorna. 

Det särskilda utskottet framlade i april 1964 (skrivelse 3.4 1964) 
en utredning med förslag till genomgripande ~indringar av sällskapets 
verksamhet och struktur. s;illskapet borde bli ett organ för kon
takter mellan marin personal på olika tjänstgöringsplatser, forsk 
ningsinstitutioner, till försvaret levererande företag m fl. Sällskapet 
skulle vidare hålla kontakt med fack- och dagspress och med ut
ländska mariner. U tskortet räknade med att enskilda ledamöter 
skulle ställa sig till förfogande för att lösa sådana uppgifter som inte 
hör till myndigheternas ordinarie arbete men som dock är av intresse, 
alltså uppgifter av ungefär den typ som förekommer såsom hem
arbeten vid militärhögskolan. En betydande insats borde göras i den 
allmänna försvarsdebatten, dock inte av politisk art. Aven samman
trädena borde i stor utsträckning få form av debatter. 
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T SäJI,kapet bo,do '"ligt ""kotte< o'gani'm' på avddni."g"' mtd 
särskilda ämbetsmän under en gemensam topporgamsatton. Led
ningen förutsattes bli delad mellan Karlskrona och St?ckholn> 
Utskottet räknade med att ledamöter skulle göra avseva rda fn-
vil liga arbetsinsatser även såsom ämbetsmän. o .. . 

Det särskilda utskottets förslag innebar alltsa stora andnngar av 
sällskapet, så stora att en särskild opinionsundersökning bland leda
möterna befanns påkallad. Den genomfördes sommaren 1964. De 
inkomna svaren bearbetades stati stiskt och studerades av ämbc.ts
männen och i beredningsutskottet mot bakgrund av den nya regw
na la försvarsorganisationen som tog form ungetir samtidigt. För
slaget var emellertid så genomgripande och. de en~kilda l~dam~.tc rnas 
åsikter så delade, att sällskapets ämbetsman ansag det anskvart att 
låta förslaget "mogna" en tid under resonema:1g med ledamöt~r s?m 
tillhörde eller som kunde antagas i en framttd komma att tillhora 
marin ens ledning. 

Både opinionsundersökningen och vad som i övrigt fran~kom 
under "mognadstiden" visade, att det särskilda . utsko.~tets l an~t
gående förslag inte var .vad sällskape:s ledamöter 1 a llt~unh ct ansa~ 
lämpligt. Sedan berednmgsutskottet 1 oktober 1965 dtskuterat l.1u~ 
ärendet borde föras vidare, beslöts att tillsätta en tremannakomtmt~e 
med uppgift att utarbeta ändringsförslag ti~l stadgarna f?r att J:nodt
fiera den hittillsvarande organisationen en hg t vad som fore~laglts a v 
åtskilliga ledamöter, tjänstgörande i marinens centrala le?J.1J2g. 

Kommitten lade fram ett första förslag den 28 februan 1 ar. Det~<L 
förslag har sedermera överarbetats av ledamöterna Teng~elius .. ~ch 
Fredriksson varvid beredningsutskottet i sin helhet och pg folJde 
arbetet. De;1 12 oktober i år antog sällskapet det överarbetade för
slaget såsom vi lande, varefter detsamma underställdes ledamöterna 
enli gt föreskrifterna i stadgarna. 

Förslaget har tidigare i dag antagits slutligt av sä llskapet och kom 
mer nu att underställas Kungl. Maj:t. 

I detta sammanhang vill jag i korthet redovisa några av de väset~t
ligaste nyheterna. Sällskapet får fem vetenskal?sgrenar mot ~:u SJU . 

Dess nuvarande tre ämbetsmän och dess beredmngsutskott ersatts ~v 
en styrelse om åtta personer, varav fem skall företräda var .. sm 
vetenskapsgren. Vid viktiga beslut i sällskapet kommer det att kravas 
att minst 20 - mot nu blott 12 - ledamöter är närvarande. Det 
har tillkommit en föreskrift om att dc beslutande skall vara i aktiv 
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tjänst. Stadgarna innehåller ingenting om v~d styr~lsen ska~.] ha ~it t 
säte eller om var sällskapet skall sammantrada. Daremot foresknvs 
att biblioteket skall finnas i Karlskrona. A v vad jag sagt kan man 
dra slutsatsen att vissa sammanträden torde få hållas i Stockholm 
om tillräckligt många ledamöter skall kunna deltaga. Gjorda erfaren
heter aktualiserar eventuellt även en ordningsföreskrift om att på 
platsen för sammanträdet bosatt ledamot skall i god tid anmäla för
hinder att deltaga i sammanträde. 

Det är mig angeläget att frambära mitt uppriktiga tack till ~e leda
möter, vilka i beredningsutskottet eller i annan särskild ordnmg har 
nedlagt ett stort och värdefullt arbete med att överse sällskapets 
organisation och med att utarbeta förslag till nya st~dgar. . 

Det är min varma förhoppning att den nya ordmng som de 1 dag 
antagna stadgarna innebär, skall bli va till gagn för sällskapets fo rt
satta verksamhet. 

Jag riktar nu ett särskilt tack till vice ord~öranden~ led.~moten 
Norström, och till sekreteraren, ledamoten Frednksson, vdka ambets
män nedlagt ett stort och osjälviskt arbete till fromma fö: s~llskap~t 
och till stor hjälp för mig. Jag tackar även sällskapets b1bhotekane 
och huvudredaktören för Tidskrift i Sjöväsendet, ledamoten Olsen, 
och redaktören för samma tidskrift, ledamoten Wickberg för deras 
goda arbetsinsatser. . 

Slutligen hälsar jag hedersledamoten Arvas välkomm~n 1 befatt
ningen såsom sällskapets ordförande. Tyvärr har han mte kunnat 
infinna sig här i dag. . . o 

Uttalande tillförsikten om att sällskapet skall enhgt s1tt valsprak 
"med förstånd och styrka" fullfölja sitt ändamål och därigenom 
främja Fäderneslandets nytta nedlägger jag befattningen såsom ord
förande och förklarar sällskapets 195 :e högtidssammanträde a v slutat. 
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fv1innesfeckninga r 

Birger Thorsten Swenzen* 

Marindirektören av 1. graden vid mariningenjörkåren Birger Swen
zen som avled den 10 december 1965, började sin bana som extra 
ma;iningenjör 1919 och avslutade den vid uppnådd pensionsålder 
som tf marinöverdirektör och chef för marinförvaltningens skepps
byggnadsavdelning 1954. Genom sin teoretiska kunnigh.et, prak.tiska 
blick och stora arbetsförmåga gjorde han betydelsefulla msatser 1 den 
utveckling som marinens ubåtar undergick tiden närmast före och 
under andra världskriget. 

Swenzens verksamhet blev tidigt inriktad på ubåtsvapnet, där han 
som stabsingenjör i ubåtsavdelningen gjorde sin sista sjökommende
rina 1931. Därefter togs han huvudsakligen i anspråk som konstruk
tö/'inom ubåtsfacket men han anlitades även för andra uppgifter, 
varom några utdrag ur hans meritlista ger en antydan: 

Lärare i skeppsbyggnadslära vid sjökrigsskolan 1933; ledamot av 
nämnden för besiktning av Del/inen-ubåtarna 1935; suppleant för 
marinöverdirektören i kommitteen för utredningen av den högre tek
niska undervisningen 1936; ledamot av örlogsmannasällskapet 1937; 
representant i svenska studiekommissionen för svetsn.ingsfr~gor och 
IVA:s korrosionsnämnd samt röntgencentralens tekmska rad; leda
mot av IVA; ledamot av försvarsväsendets ingenjörskommine 1941; 
ordförande i kommitteen för utarbetande av föreskrifter för besikt
ning av fartygsångpannor och högtrycksluftkärl 1942; ledamot av 
marinförvaltningen vid handläggning av varvs- och verkstadsären
den; expert i 1943 års örlogsvarvsutredning; suppleant i försvarets 
avtalsnämnd 1943; ledamot av kommitteen för utredning av basfrå
gan i Stockholms skärgård 1946; suppleant i styrelsen för FOA 1947; 
tjänsteresa till Enaland för studier av gasturbiner 1948. 

Swenzen var s;m skicklig konstruktör, en värdig efterträdare till 
Carl Richson, vår förste och berömde ubåtskonstruktör. Swenzen 

''') Minn esteckningen författad av h edersledamoten I Oldenburg. 
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gjorde sin stora insats i ub:itsvapnets materiella utveckling genom ut
arbetandet av kontraktritningarna till ubåtar av tre olika typer, som 
under åren 1936-1944 byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstads 
AB i Malmö, tillsammans utgörande 21 st, vilka verksamt bidrog till 
att höja beredskapen före och under det andra världskriget. 

Swenzen var som konstruktör en detaljmänniska. Många äro de 
maskinelement av hans påhittighet och kunnande, som ännu äro j 

bruk t ex den självlåsande pneumatiska manövreringsanordningen för 
luftavloppsventiler. Hans konstruktiva intresse förde honom givetvis 
även in på fartygens framdrivningsmaskinerier, i första hand diesel
motorerna, där Swenzen blev marinens expert, kontrollant och besikt
ning~man för motorer till såväl ubåtar som övervattensfartyg och 
han mtroducerade nya, moderna och högeffektiva motorer i takt med 
den tekniska utvecklingen. 

A ven inom lärarkallet har Swenzen gjort en betydande insats. Re
dan under Karlskronatiden anlitades han som lärare och ledare för 
utbildningen a v mariningenjörsaspiranterna samt som instruktör i 
underofficersskolan. Under Stockholmstiden var han under många år 
lärare i skeppsbyggnadslära vid sjökrigshögskolan. Vid inrättandet 
av avdelningsområden vid de tekniska högskolorna 1948 som en för
bindelselänk till bådas gagn mellan leverantör, högskolor och av
nämare, industrier och statliga organ, av civilingenjörer blev Swenzen 
den förste ordföranden i avdelningsrådet för flyg- och skeppstek
nik vid Kungl tekniska högskolan och för skeppsbyggnad vid Chal
mers tekniska högskola. Under sina sex år som ordförande nedlade 
Swenzen ett förtjänstfullt arbete på ett ökat samarbete mellan indu
stri och högskolor, så att utbildningen inriktades för att få fram en, 
efter industriens krav, lämplig flygare eller skeppsbyggare. 

Flera utmärkelser kom Swenzen till del. Han blev sålunda Riddare 
av Vasaorden 1935, erhöll Vasamedaljen i guld, 8:e storleken 1938, 
Finska frihetskorset 1940 samt blev kommendör av Nordstjärne- och 
Dannebrogsordnarna 1954. 

Genom sina gedigna kunskaper vann Swenzen sina förmäns för
troende, sina underordnades respekt och sina kamraters vänskap. 

År 1921 ingick Swenzen äktenskap med Ella Linnea Lundmark och 
i äktenskapet föddes dottern Ingrid och sonen Gösta. 
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Carl Gustaf Adolf Balfzar de Mare* 

Kommendören Carl Gustaf de Mare avled oförmodat i en hjärt
attack den 22 december 1965. Han var född i Karlskrona den 18 
april 1906 och son till krigsdomaren Bror Birger Baltzar de Man~ 
och Elisabeth Bergman. 

De Mare tog studenten i Karlskrona år 1924 och inträdde samma 
år som kadett i K. Sjökrigsskolan. Han avlade officersexamen 1927, 
utnämndes till underlöjtnant 1929, löjtnant 1930 och kapten 1939. 

De Mare började sin sjötjänst på pansarskeppet Drottning Victoria 
och det blev ingen överraskning för överordnade och kamrater att 
han efter fänriksåret valde artilleri, den mest tekniska vapentjänsten, 
för sin fortsatta utbildning. Efter en vinterlångresa med Fylgia hann 
han med ytterligare ett år på DV, ett jagarår och även ett knappt år 
på Gustav V innan han år 1933 började KSHS allmänna kurs. Han 
kvalificerade sig utan svårighet till högre teknisk artillerikurs, som 
han genomgick åren 1935-37. Efter några sommarmånader på pan
sarskeppet Manligheten fortsatte de Mare sin tekniska bana genom 
att i och för utbildning till kontrollofficer som specialstuderande 
genomgå KTH:s fackavdelning för bergsvetenskap. Efter dessa 4-5 
år med teoretisk utbildning fick de Mare åter sjötjänst genom kom
mendering till den för sjöartillerister traditionsrika och alltid efter
traktade befattningen som artilleriofficer på pansarskepp. De Man! 
tillbragte år 1940-41 som AO sitt tredje år på DV, som i flottan 
alltid betraktats som ett lyckligt och trivsamt skepp. 

Efter denna sjökommendering kom de Man~ att - bortsett från 
en sommar som sekond på Fylgia- under ett drygt decennium dväl
jas i land och ägna sig åt den kvalificerade tekniska tjänst som var 
hans speciella intresse. Åren 1941-45 tjänstgjorde han först som 
kontrollofficer i Bofors och sista året som chef för Vapenavdelning
ens kontrollkontor. Han utnämndes till kommendörkapten 2. gr år 
1944. 

N är det efter kriget blev tillfälle för marinförvaltningen att ta del 
av och anskaffa nyutvecklad teknisk materiel från utlandet varav 
radar - då benämnd ekoradio - var av speciellt intresse för artille
riet kom de Mare med sitt gedigna tekniska kunnande och rörliga 
intellekt att utnyttjas för modernisering av artilleriet och stridsled
ningen. Han tjänstgjorde med denna uppgift åren 1946-49 som 

,,_) Minnesrecknin gen förfarrad av ledamoren M Hammar. 
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assistent och senare chef för radarsektionen och ~ren 1951-53 sorn 
chef för marinförvaltningens stridsledningskontor. Under d~varand 
konteramiralen Stig H:son Ericson - först chef för Marinförvalt~ 
ning~ns yapenavdelning ?ch sedan för förvaltningen- som energisk 
?ch msp.uerande ledare gJorde de Man~ under denna tid en väsentlig 
msats v1d planerandet och genomförandet av de första omfattande 
leveranserna av engelsk radarmateriel för fartyg och marina land
anläggningar. 

Efter ungefär 12 år i teknisk landtjänst var det år 1953 ånyo dags 
för de Marc att gå till sjöss. Han fick glädjen att få befäl över den 
n~ode.~na tidens. artil.lerifartyg- kryssare-, började som fartygschef 
pa Gota LeJon 1 apnl 1953 och flyttade i oktober samma år över sin 
vimpel till Tre Kronor för ytterligare ett halvt års sjötjänst. 

I oktober 1954 befordrades de Marc till kommendör. 
Vid denna tid hade emellertid Kockums Verkstads AB i samarbete 

medb.l a AB B~fors av Colombia fått en beställning på två jagare av 
mod1f1erad Halland-typ. Man behövde en erfaren teknisk officer för 
detaljutformningen av vapenmaterielen och för kontakter med den 
colombians~a marinen. Utan tvekan var dc Marc särdeles lämpad för 
denna uppg1ft. Han erbjöds och accepterade anställning vid Kockums 
och lämnade således flo ttan i oktober 1954. 

Efter leveransen av de colombianska jagarna kom de Man~ att ut
nyttjas bl a so.m kon.taktman i den samordnade anst rängning som 
nagra svenska mdustner med Kockum och Bofors som ledande firmor 
be~.rev några år för att få till ståfo!d ~roduktion av örlogsfartyg till 
t~tlandska makter. Under denna ud fick de Man! företa ett flertal 
langa resor både i och utom Europa. 

Carl Gustaf de Marc var en charmerande person som med sin tek
l~islC: begå_:ning, s~tt rörliga int~lle~t, si~: hjärtliga kamratlighet och 
sm olad; sallskaphghet var en ullgang for kolleger och vänner. H an 
~ar begavad med en stor receptivitet särskilt på det tekniskt-matema
nska området. Matematiken var ett språk som han med lätthet fö r
sto~ att t2lka och begagna och han tvekade aldrig att hjälpa mindre 
sprakbegavade kamrater eller kolleger tillrätta med problem inom 
matematikens grammatik eller syntax. 

I Orlogsmannasällskapet invaldes de Marc som arbetande ledamot 
år 1947. Han blev i verklig mening en arbetande ledamot inte minst 
~edan h~n lämnat flottan . Han deltog under senare år med iver och 
mtresse 1 arbetet för förnyelse och modernisering av Sällskapet, dess 
arbetsformer och struktur. 
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De Marc blev ledamot av Krigsvetenskapsakademien ~r 1953. 
Han sörjes närmast av makan Margareta f Danken, dottern Hele

ne g m reklamkonsulent Nils-Erik Balcke, samt sönerna Baltzar, sjö
kapten och Robert, studerande vid Försvarets Läroverk. 

Kurt Ström* 

Arbetande ledamoten i Kungl Orlogsmannasällskapet, kommendör
kaptenen av l. graden Kurt Ström, avled den 27 december 1965. 

Kurt St röm insjuknade på väg till sitt arbete vid marinkommando
staben i Härnösand. Han avled några timmar senare. Hans frånfälle 
kom överraskande för såväl nära anhöriga som arbetskamrater och 
vänner. 

Kurt Ström inledde sin bana vid flottan som sjöofficersaspirant år 
1939. Han avlade officersexamen år 1942, och inv<~ldes som arbetan
de ledamot i Kungl Orlogsmannasällskapet år 1964. 

Som kadett och ung officer var Kurt Ström en ivrig och god 
idrottsman med simning som specialitet. Hans tjänsteinriktning som 
subalternofficer var artilleri, varför hans sjötjänstgöringar till stor 
del kom att fullgöras p~ pansarskepp och kryssare, men även inom 
torpedbåtsvapnet tjänstgjorde han bl a som chef på motortorpedbåt 
och som chef för 11. torpedbåtsdivisionen. En stor arbetsinsats kom 
Kurt Ström att lägga ned på tjänsten inom marinkommandonas verk
samhetsområde. Kurt Ström tillägnade sig inom detta omr~de djupa 
kunskaper och stor erfarenhet och ~tnjöt förtroende i vida kretsar 
som skicklig stabsofficer. Han deltog även år 1958 till 1960 i arbetet 
inom Försvarets Ledningskommitte. 

I samband med sin lärartjänstgöring vid Mili tärhögskolans marin
linje kom Kurt Ström att bli en av de främsta drivkrafterna för ut
vecklingen av stabsmetodiken vid marinkommandona. Han deltoa 
även under denna tid med stor aktivitet i organiserandet av den ny~ 
Militärhögskolan och moderniseringen av kurserna för marinens offi
cerare. 

Sitt arbete inom Marinkommando Nord hann Kurt Ström knappt 
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a.:t ~~bö~ja, men han berättade gärna för mig hur han med glädje och 
forvantmngar såg fram emot tjänstgöringen där. 

Kurt Ström .. var l~gn , oh~rmonisk och glad. Han sågs aldrig med 
stora gester havda sma as1kter utan verkade genom ett metodiskt 
n~?gra~t o~h öve.r~ygande arbete. Sin lediga tid ägnade Kurt Strö~ 
fran:st ~t su:. fa1~1t!J oc~1 en liten men intim och förtrolig vänkrets. 

. .VId JOrdfastmngen 1 Hä.rnösands domkyrka slöt många anhöriga, 
vanner och kolleger upp knng Kurt Ströms bår. 

Frid över hans minn e. 

Hans Pettersson* 

Hans Pettersson föddes den 26/8 1888, son till den berömde kemis
ten och ~~eanografen Otto Pettersson. Han studerade mekanik, fysik 
och kemi. 1 Uppsala och avlade fillic-examen i fysik. 1914 disputera
de han v1d Stockholms högskola på ett arbete om en förbättrad mik
rovåg, som han i huvudsak hade konstruerat under sina studier hos 
Sir Willian: R~msay vid University College i London. Sedan han p ro
moverats till fil dr, blev han docent i oceanografi vid Göteborgs hög
skola. 

1fnder doc~ntti~en arbetade han tidvis utomlands, bl a vid Musce 
Ocea~ogr~ph1que 1 M?naco, där hans intresse för djuphavssediment 
och sarskilt deras radiUmhalt väcktes. Under 20-talet arbetade han 
sammanlagt nära Jl/2 år vid Institut fiir Radiumforschuno- i Wien 
vars chef var en av de ledande auktoriteterna beträffande rt>adioakti~ 
vitet. Hans Pettersson intresserade sig vid denna tid mest för ren 
fysik och ansågs av många tillhöra toppskiktet av den moderna atom
fysikens forskare. 

1930 ~lev ~ans Pettersson den förste innehavaren av den genom 
en dona.twn nllkom1~a professuren i oceanografi vid Göteborgs hög
s~ola, vilken befattnmg han innehade till 1956, då han blev emeritus. 
V1d professorstillsättnin~en framhöll de sakkunniga hur betydelsefull 
Hans Petterssons grundliga skolning i fysik skulle bli för hans verk
samhet som oceanograf. 

1930 blev Pettersson ä ven chef för Svenska hydrografisk-biolo-
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giska kommissionens hydrografiska station på Bornö i Gullmarsfjor

den. 
H ans Pettersson hade gott handlag med donatorer in spe. Mot slu-

tet av 30-talet utverkade han en donation ur Knut och Alice Wallen
bergs stiftelse för uppförande av ett oceanografiskt institut i Göte
borg. Detta började sin verksamhet år 1938 med Hans Pettersson 
som chef. 

Professor Pettersson tog initiativ till och ledde ett flertal forsk
nin gsexpeditioner till sjöss. Han trivdes gott ombord och besannade 
vad en av de sakkunniga vid professorstillsättningen hade yttrat: 
"H an utför synnerligen skickligt arbete i öppen sjö - en oceanograf 
må helst förena sjömannaläggning med sin kammarlärdom." H är 
skall bara två av hans forskningsexpeditioner omnämnas. 

1946 ledde professor Pettersson en expedition till Medelhavet med 
undersökningsfartyget Skagerak. Under expeditionen insamlades bl a 
ett antal sedimentproppar från havsbotten. För första gången använ
des ett nytt kolvlod, konstruerat av nuvarande professor Kullenberg. 
Lodet medger upphämtning av proppar av 20 m längd mot tidigare 
högst 2 a 3 m. Skagerakexpeditionen kan betraktas som en general
repetition för den stora svenska djuphavsexpeditionen med Albatross 
1947-48. 

För detta storstilade företag lyckades Hans Pettersson utverka fri
kostiga donationer av Herbert och Karin Jacobson och av Gustaf 
Werner. Expeditionen fick även ett helhjärtat stöd av Broströmskon
cernen . Under färden runt jorden insamlades ett stort antal sediment
proppar från bottenavlagringarna i havet. Dessa proppar har sedan 
bearbetats av forskare världen runt. 

Under Albatrossexpeditionen utfördes även undersökningar röran
de de ekvatoriala strömmarna, havsvattnets optiska egenskaper och 
dagsljusets nedträngande i havet, radium- och uranhalten i vattnet 
och bottenavlagringarna, förekomsten av meteoritkulor i sedimenten 
m m. Professor Pettersson utförde under denna expedition personli
gen de första mätningar som gjorts av temperaturgradienten i djup
havsbotten. 

Publiceringen av den svenska djuphavsexpeditionens rapporter, 
omfattande tio volymer, avslutades några månader efter Hans Pet
terssons bortgång år 1966. Denna expedition jämte bearbetning och 
publicering av det insamlade materialet utgör kronan på Hans Pet
terssons forskningsbragder. 
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Bland andra Hans Petterssons vetenskapliga insatser på ocea110_ 

grafins område må nämnas undersökningar rörande de interna rörel
serna i Skagerack och de bohusländska fjordarna, undersökningar av 
radioaktivitet i havsvattnet och bottenavlagringarna samt utvecklan
det av en modern teknik för mätning av ljusets intensitet och sam
mansättning i havet. 

Hans Pettersson var en produktiv författare. Hans böcker över
sattes till engelska och fick stor spridning. Han medarbetade fli tio-t 
i svenska och utländska vetenskapliga publikationer. Men han hade 
också förmågan att skriva om vetenskapliga ämnen så att gemene 
man förstod det. Hans artiklar i skilda ämnen på GHT:s tredje sida 
under en lång följd av år förtjänar att särskilt framhållas. 

Han var en medryckande och intressant föredragshållare, so111 
talade både i radio och inför slutna sällskap. Sjöofficerssällskapen i 
Karlskrona och Göteborg har haft förmånen ha honom som före
dragshållare. 

I lag med sjöofficerare berättade Hans Pettersson gärna om sin 
första kontakt med örlogsflottan. Vid en resa till Stockholm som 
skolyngling fick han av sin far i uppdrag att uppsöka chefen fiir 
flottans stab och anhålla att ett örlogsfartyg ställdes till förfogande 
för något vetenskapligt ändamål. Stabschefen svarade genast ja, och 
därmed var saken klar. Detta okonventionella sätt att samarbeta 
gjorde ett bestående intryck på Hans Pettersson, som själv senare fick 
tillfälle att tillämpa samma obyråkratiska umgängessätt när han be
hövde hjälp av flottan för sina forskningar. Kanske har det ock s~i 
inspirerat honom till uppsatsen: "t!rlogsfartygens insatser i havs
forskningen" (Sjöhistoriska samfundets skrifter 1945 ). 

Professor Pettersson var ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, 
Kungl Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Fysiolo
giska Sällskapet i Lund. Han invaldes 1951 såsom korresponderande 
ledamot i Kungl t!rlogsmannasällskapet. Han var även medlem i 
flera utländska vetenskapliga samfund, bl a Royal Society i London. 

Den sto ra uppskattning som Hans Petterssons vetenskapliga gär
ning rönte i utlandet tog sig bl a uttryck i att han på 75-årsdagen 
tillägnades en amerikansk festskrift och att en stor internationell 
oceanografisk konferens bar hans namn. 

Professor Hans Pettersson avled den 25 januari 1966. Han efter
lämnar minnet av en genial och hängiven forskare med aåvan att 
l o o 
umna entusrasmera sina medarbetare, en intressant och dynamisk 
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människa med otaliga ideer och uppslag, av vilka många kunde 
genomföras. Hans insatser inom oceanografin är på flera områden 
banbrytande. 

Han sörjes närmast av makan Dagmar, född Wendel, dottern fru 
Agnes Rodhe och sonen bibliotekarie Rutger Irgens med maka. 

Sven Gustaf Carlsson Ulff* 

Kommendören Sven Gustaf Carlsson Ulff avled den 30/1 1966. 
Ulff föddes den 27 juni 1888 på t!stanå gård i Roslagen. 
Å r 1902 antogs Ulff till kadett vid Kungl Sjökrigsskolan ?ch gjor

de som sådan sjöexpeditioner med Freja, Saga, Verdandr, Skuld, 
Oden och Thor. Ulff utnämndes till underlöjtnant den 27/1 O 1908, 
löjtnant 1910, kapten 1918, kommendörkapten~ 2. gr 19_31, kommen
dörkapten l. gr 1937 och kommendör 1938. Ar 1924 mvaldes Ulff 
som arbetande ledamot i detta sällskap. 

Som aktiv officer hade Ulff ett mycket stort antal sjökommende
rinaar bland vilka kan nämnas FC å Blenda, Skuld, Rota, Sigurd, o 
Wachtmeister, Vidar och Sverige. 

Redan tidigt visade Ulff stort intresse för den nautiska vetenska
pen. Sålunda genomgick han nautisk lärarekurs 1918, varefter h~n 
blev lärare vid KSS under åren 1918-1925. Ulff var även lärare vrd 
KSHS 1922-25. Vidare tjänstgjorde han som assistent vid nautiska 
avdelningen i KMF åren 1932-36. 

År 1939 tillträdde U tjänsten som inspektör för rikets navigations
skolor och år 1940 inträdde han i flottans reserv. 

Då navigationsskolan år 1951 utbyttes mot sjöbefälskolan blev U 
nautisk överinspektör. 

U:s huvudsakliga arbete 1939-53 gällde givetvis undervisningen 
och examineringen vid skolorna. Han förde fram utbildningen vä
sentligt. 

Han skötte vidare utbildningen av navigationslärare enligt Kungl 
kungörelse 13/5 1932. I vissa ämnen var han själv lärare. 

U utgav tillsammans med Naumann "Lärobok i navigation jämte 
trigonometri" år 1926. Boken omarbetades av U och Stefenson år 
1937. 
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o Kungl Maj :t be~:1 yr:digade år 1942 CM och kommerskollegium att 
lata ~tarbe:a e? for flottan och navigationsskolorna gemensam läro
bok 1 navrgatwn. Uppdraget lämnades till Ulff rektor Kinbero
kk Bergelin och adjunkten Hilding. Det största arb,etet gjordes av u' 
som ledde hela arbetet. ' 

Harald Gustaf Henriksson Ene//'* 

Oversten i flygvapJJcts reserv och ledamoten av Kt!MS Harald 
Gustaf Henriksson Enell har efter en längre tids sj ukdom avlidit vid 
en ålder av 78 år den 3 februari 1966. < 

Född i Alingsås, där hans far var apotekare, inträdde han 1902 i 
~SS och ~tex~minerades 1908 som underlöjtnant vid flottan. För sin 
vrdareutbrldm_ng genomgick E handvapensskjutskola, torpedskola 
samt g~~nas~rkkurs och ~Jtnämndes 1912 till löjtnant vid flottan. 

De ~?rsta aroen som l~;tnant karaktäriserades av sedvanliga kom
mendenngar pa pansarbatar, kanon- och torpedbåtar. Efter kaptens
befordran 1918 genomgick E KSHS allmänna kurs, följd 1920 av 
des~ stabs~ur~ under tjänstgöring i MS:s organisationsavdelning samt 
spra_kstudrer 1 Franl~nke. De 1:ärmaste åren medförde tjänstgöring i 
mannstabens operatwnsavdelmng omväxlande med kommenderingar 
som ~C ~å k~~1onb~t och DC för tb-division samt lärarskap i marin
orgamsa~_wnslara vrd KSHS allmänna högre kurs. 
. Flygvasendet var under denna tid under utvecklin<> och med vake t 

smne f~r dess betydelse ur försvars- och kommunikationssynpunkt 
genomgrek E flygskola och flygspanarskola samt utbildnino- för er
hållande av internationellt aviatördiplom. Med chefsskap fö~ spanar
skola och kustflottans. fly?station samt som fartygschef på torped
l~ryssare avslutad~. E sm t;änstgöring vid flottan och övergick 1928 
tdl fly?vapnet, dar han 1929 utnämndes till kommendörkapten av 
2. gr vrd flygvapnet. 

Eneils organisati~~sfö:måga u~nyttjades inom nämnda vapen i 
f~_n:n a': chefsskap for ohk_~ flygbrer men framförallt genom tjänst
g~ru:g I flygstaben och forsvarsstaben. Flygvapnets verkstadskom
missiOn tog även hans förmåga i anspråk. t!verstelöjtnantsutnämning 
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1935 följdes 1938 av översteutnämning i flygvapnet. 1941 tog E av
sked med förtidspension såsom överste i flygvapnets reserv. Under 
de sista åren av sin tjänstgöring verkade E som flygattache vid Kungl 
Maj :ts beskickning i Berlin. 

Efter sitt avskedstagande gjorde Enell en sista insats i flygväsen
dets historia som sekreterare i Kungl Aeroklubben, vars ekonomi han 
ställde på säkra fötter. 

Enell var en god och trofast vän och vi, hans kurskamrater sakna 
honom och hans alltid glada lynne och hjälpsamhet. 

Han sörjes närmast av maka, född Corneer, barnen Margareta, 
Herbert, Harald och Katarina samt barnbarn. 

Sigurd Curman* 

Med före detta riksantikvarien Sigurd Curmans bortgång den 14 
februari 1966 förlorade vårt land en man av högst ovanlig resning, 
kraft och begåvning. Under mer än femtio år stod Curman i för
grunden för det kulturvårdande arbetet och ännu vid 86 års ålder, 
kort före sin död, kunde han med obrutna krafter ägna sig åt redige
ringen av det monumentala verket Sveriges kyrkor, till vilket han 
redan år 1912 tagit initiativet. 

Sigurd Curman ägnade sina första studier år naturvetenskaperna, 
men vände snart sitt intresse åt konsthistorien, en vetenskap som vid 
seklets början knappast ännu i Sverige fått erkännande som själv
ständig disciplin. Jämsides med studierna i Uppsala, vilka 1912 ledde 
till den banbrytande doktorsavhandlingen Cisterciencerordens bygg
nadskon st, utbildade sig Curman till arkitekt vid Tekniska högsko
lan i Stockholm. Efter några längre studieresor, särskilt till t!sterrike 
och Italien, blev Curman professor i arkitekturhistoria vid Konst
akademien. Under åren 1917-1923 var han byggnadsråd och chef 
för Byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå. 

Genom dessa befattningar kom Curman att göra en mycket bety
delsefull insats på kyrkarestaureringens område. Mot 1800-talets ofta 
markerade brist på förståelse för den rika skattkammare Sverige 
hade i sina gamla kyrkor, beträffande både byggnader och inventa
rier, strävade Curman framgångsrikt och mer än någon annan efter 
att införa en ny syn på dessa kulturminnen. I stället för ett över-
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drivet esteticerande och en många gånger steril och negativ kritik av 
tidigare åtgärder, krävde Curman en positiv insats. Kulturminnes
vårdens befattningshavare måste tillägna sig praktisk-tekniska kun
skaper och de restaurerande arkitekterna borde genom historiska stu
dier få en klarare insikt om betydelsen av de värden det här gällde. 
De av Curman ledda restaureringsarbetena, främst bland dem klos
terkyrkorna i Varnhem och Vreta, har också inför eftervärlden fram
stått som förebildliga . 

År 1923 vid fyrtiofyra års ålder utnämndes Curman till riks
antikvarie, en befattning som i sig innefattar tre ansvarsfulla ålig
ganden, nämligen att vara chef för Statens historiska museum, stän
dig sekreterare i Kungl Vitterhets historie och antikvitetsakademien 
samt först och sist att som chef för riksantikvarieämbetet svara för 
landets fornminnesvård. 

Det är vanskligt att i några få ord uttrycka vad Curman betytt 
i dessa tre avseenden under en närmare tjugofemårig tjänstetid. Ett 
för allmänheten synbart resultat är iståndsättandet och ubyggandet 
av det gamla kasernetablissemanget på Östermalm, vilket först in
rymt Livgardet till häst och sist Positionsartilleriregementet. Under 
åren 1936-1943 inflyttade hit såväl akademien som ämbetet och 
museet från de trånga och olämpliga lokalerna i Nationalmuseums 
byggnad. Over de nya byggnadernas planering, arkitektur, inredning 
och museisamlingarnas moderna uppställning vakade Curman med 
lika stor intensitet som sakkunskap. 

Som riksantikvarie nyordnade Curman fornminnesvården ute i 
landet genom att inrätta landsantikvarietjänster i samband med i 
många fall nyuppförda länsmuseer. Samtidigt skapade han i egenskap 
av Vitterhetsakademiens sekreterare väsentligt bättre betingelser för 
vetenskaplig forskning och publicering genom inrättandet av den 
stora Humanistiska fonden, vilken numera är en integrerad del av 
Statens humanistiska forskningsråd. Vid sidan av sin officiella gär
ning verkade Curman under oros- och krigsåren ivrigt för estlands
svenskarnas återförande till Sverige. Under vinterluiget 1939-1940 
arbetade han som ordförande i föreningen Nordens frihet med sam
ma glöd för hjälp och stöd åt Finland i dess kamp. 

I Kungl örlogsmannasällskapet invaldes Curman som hedersleda
mot den 11 januari 1939 på förlag av ledamöterna Otto Lybeck, 
Harald Åkerman och Karl Wester. 
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Bland många uppdrag, till vilka Curmans eminenta förmåga togs 
i anspråk, hade han år 1932 ställts att som ordförande leda nämnden 
för Sjöhistoriska museet. Sedan länge hade dessa samlingar, vilka på 
ett förnämligt sätt belyser de svenska handels- och örlogsflottornas 
utveckling, förvarats på olika ställen i Stockholm, delvis nedpacka
de och i övrigt under ogynnsamma omständigheter. Då Curman till
trädde ordförandeskapet i nämnden, var dess uppgift att skapa en 
museibyggnad med ändamålsenlig uppställning av föremålen , in~ät
tandet av arkiv, bi5liotek m m. Främst genom Curmans auktoritet 
och hans goda kontakter i finan s- och näringsliv lyckades nämnden 
skapa de ekonomiska förutsättningarna - särskilt genom miljon
anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Under åren 1934-
1936 uppfördes sålunda den vackra museibyggnaden vid Djurgårds
brunnsviken, på centralplatsen för 1930 års industriutställning. Un
der de två följande åren inreddes örlogs- och sjöfartsavdelningen, 
varvid Curmans stora museitekniska kunskaper i hög grad kom ver
ket tillgodo. Kort efter det Konungen i maj 1938 förklarat Statens 
sjöhistoriska museum för invigt, ansåg Curman sitt värv fullbordat 
och lämnade ledningen av museets styrelse i andra händer. 

Sysselsättningen med dessa nämndens angelägenheter hade hos 
Curman icke blott skapat intresse för sjöväsendets historia utan ock
så en djupare förståelse för marinens betydelse i totalförsvaret. Och 
Curman var en varm försvarsvän. 

Till de uppgifter som Sigurd Curman åtog sig begärde han det 
allra bästa av sina medarbetare liksom av sig själv. I ett många 
gånger över måttan kärvt ekonomiskt klimat genomförde han sina 
ideer och projekt. Men Curman skulle knappast ha varit så fram
gångsrik om han inte med ledarens kraft och resning förenat en 
varm och generös natur. 

Bengt Lindgren* 

Kommendören Bengt Lindgren avled den 9/ 3 1966. 
Han föddes år 1885 i Gävle. Föräldrarna var brukspatronen 

E Lindgren och hans hustru Ebba född Törnsten. 
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Lindgren antogs som kadett vid sjökrigsskolan år 1901 men hade 
året innan som aspirant gjort sjöexpeditioner på Freja och Saga. Un
der kadettiden deltog Lindgren i sjöexpeditioner med Freja, Oden, 
Edda, Niord, Fylgia och Thor. 

Lindgren utnämndes till underlöjtnant år 1908 och löjtnant år 
1911. Under löjtnantstiden som i stort sammanföll med VK l, domi
nerades Lindgrens tjänstgöring av ett flertal kommenderingar på 
torpedbåtar. 

År 1918 utnämndes Lindgren till kapten och genomgick åren 1918 
-21 KSHS allmänna kurs och stabskurs. Lindgren blev kommen
dörkapten 2. gr 1933 och kommendörkapten l. gr år 1937. Lindgren 
erhöll avsked år 1940 då han inträdde i reserven. I samband härmed 
utnämndes han till kommendör i marinen och kårchef för SFMK. Då 
SFMK år 1941 ombildades till Sjövärnskåren blev Lindgren dess 
förste chef. 

Stor del av sin aktiva officerstid ägnade Lindgren åt skeppsgosse
kåren och unga pojkars fostran till goda sjömän. Lindgren var en 
omtyckt lärare och kompanichef. Tjänstgöringen vid skeppsgosse
kåren förde med sig åtskilliga kommenderingar på flottans segelfar
tyg. Sålunda var Lindgren FC på Najaden 1923, sekond på af Chap
man 1929 och 1931 och AC skeppsgosseavdelningen 1939. 

Aven som stabsofficer gjorde Lindgren sitt namn aktat. H an 
tjänstgjorde bl a som AC i CMDO stab under åren 1937-41. 

Lindgren invaldes såsom arbetande ledamot i Örlogsmannasäll
skapet år 1927. 

Johan Ernst August Bogislaw Carstens Johannsen* 

var född i Högseröd, Malmöhus län den 2 januari 1892. Föräldrarna 
voro förvaltaren Johan Heinrich Johannsen och Wilhelmine Amelie 
Möller. Han genomgick Katedralskolan i Lund och blev student där 
1910. Medicine kandidatexamen avlades 1914 och medicine licentiat
examen 1921, båda i Lund. Efter utbildning vid skånska institutioner 
öppnade han privatpraktik i Lund 1922, blev andre stadsläkare där 
1926 och förste stadsläkare 1931. Uppdragen i hemstaden blevo 
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många, sålunda var han dispensärläkare, läkare vid Televerke:. o~h 
distriktsläkare vid Statens järnvägar. Han var även stadsfullmaktlg 
under fyraårsperioden 1934-1938. För sina insatser om staden be
lönades han med dess förtjänsttecken. Från 1957 då han erhöll av
sked från förste stadsläkartjänsten bedrev han läkarpraktik i Upp
åkra i sydvästra Skåne. Han avled den 23 april 1966. 

Redan tidigt kom Carstens-Johannsen in i marinläkarkåren. Han 
blev marinläkarstipendiat 1917, marinläkare av 2 :a graden 1921 och 
av 1 :a graden i kåren 1923. På stat kvarstod han till 1926 då han in
gick i marinläkarkårens reserv. Sin relativt korta tid som aktiv ma
rinläkare ägnade han emellertid med liv och lust åt vapnets medi
cinska problemställningar. Sålunda anlitades han under åren 1923-
1925 under ett flertal perioder som stabsläkare vid kustflottan, var
vid han särskilt intresserade sig för stridssjukvården och detta med 
stor energi och framgång. För att vidga sina kunskaper på det naval
medicinska området gjorde han bl a en studieresa till Tyskland 1923 
samt bedrev djupgående litteraturstudier inom facket. För sina u:
märkta insatser inom navalmedicinen belönades han redan 33-ång 
med riddartecknet av Vasaorden och blev samtidigt ledamot av detta 
ärevördiga sällskap. Inom navalmedicinen har han av trycket utgivit 
en undersökning av flottans stammanskaps tänder, vidare en uppsats 
om ventilation och luftrening å undervattensbåtar samt sin årsberät
telse i hälso- och sjukvård till Kungl Orlogsmannasällskapet 1927, 
vari framför allt stridssjukvården ombord avhandlas, vilken får en 
bred och överskådlig skildring. 

Av det framförda framgår att Carstens-Johannsen under sina yng
re år grundligt meriterat sig för en mänskligt att döma framgån?srik 
karriär inom svensk navalmedicin. Emellertid blevo uppdragen mom 
hemorten alltmera krävande, varför han 34-årig nödgades uppge sin 
lovande marinläkarbana. Sitt intresse för vårt vapen överhuvudtaget 
och navalmedicinen i synnerhet behöll han dock, därom minner det 
pris han 1940 instiftat, benämnt "Gammal marinläkares vandrings
pris i stridssjukvård", uppställt för tävlan mellan kustflottans enhe
ter. Om detta pris tävlas alltjämt. 

Beredskapsåren under andra världskriget medförde för honom en 
återförening med flottan. Han blev - 1940 befordrad till förste 
marinläkare - under trenne tremånadersperioder åter kustflottans 
stabsläkare, ett uppdrag som han genomförde med sa1T1ma entusiasm 
som han ådagalagt under yngre å r. 
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I världskrigets slutskede våren 1945 erhöll Carstens-Johannsen sitt 
sista uppdrag i flottans tjänst. Den svenska militärledningen planlade 
vid denna tidpunkt en operåtion med syfte att i händelse av behov 
komma vårt broderland Danmark till hjälp. Hans uppgift blev att 
säkra våra sjöstridskrafters sjukvård vid en eventuell evakuering av 
sårade till den skånska västkusten. Att han var väl skickad att lösJ 
denna uppgift var jag fullt övertygad om. Vid vårt möte när han 
delgavs uppdraget kunde jag därjämte konstatera med vilken bered
villighet och glädje han mottog detsamma. 

Carstens-Johannsen förverkligade för sin del på ett berömvärt sätt 
de tankar, som klart framstodo för marinläkarkårens förste chef 
Rudberg, när denne för 65 år sedan genom sitt pionjärarbete efte1 

amerikanskt mönster i vårt land beredde väg för utvecklingen a v 
navalmedicinen. 

Ernst Carstens-J o hannsen var en jovialisk och vänsäll man, han 
hade ett gott hjärta och en vänlig blick. Hans handslag var fast. 

Den bortgångne som var änkling sedan några år sörjes närmast av 
dottern fru Minna Meijer, tandläkare, gift med docent Hans Meijer 
samt sönerna Hans, jur kand, byrådirektör och Johan Ernst, sjö
kapten. 

Frid över hans ljusa minne. 

Sten W einberg * 

Sten Gustaf Weinberg föddes i Nykyrka i Södermanland år 1890 
och antogs till kadett vid Kungl S j ö krigsskolan vid 14 års ålder. 

Han utnämndes till officer år 1910, blev kommendörkapten av 
2. gr 1936 och av första graden två år senare. Utnämningen till kom
mendör ägde rum år 1941. 

Efter högre torpedutbildning var han under några år verksam som 
lärare i torpedlära på Sjökrigsskolan. Sedermera bestred han befatt
ningarna som chef för torpeddepartementet, först i Stockholm och 
därefter i Karlskrona. 

Större delen av sin sjötjänst i yngre år tillbragte han på ubåtar. 
Efter den aktiva ubåtstjänstens slut innehade han ett flertal befatt
ningar som chef på övervattensfartyg, bland andra Fylgia, Manlig
heten och Gustaf V samt för förband såsom l. pskdiv, Spaningsav
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delningen, Göteborgseskadern, Sjökrigsskoleavdelningen samt Ubåts
avdelningen i två perioder. 

Förutom ovan nämnda landbefattningar tjänstgjorde han även i 
marinförvaltningen och under nära sex års tid stod han i spetsen för 
ubåtsvapnet som dess inspektör. Han utnämndes till adjutant hos 
HM Konung Gustaf V år 1937 samt till överadjutant i samband med 
utnämningen till kommendör. 

Han tillhörde Kungl Orlogsmannasällskapet som arbetande leda
mot sedan 1933. 

Kommendören Weinberg avled den 7 juli i år och enligt sin önskan 
spreds askan ut i Ostersjön vid en enkel ceremoni på ett örlogsfartyg. 

Han sörjes närmast av son och dotter samt en broder. 
Med Sten Weinberg har ännu en av vårt ubåtsvapens framstående 

fö regångsmän och experter gått ur tiden. 
Aven om hans intressen och insatser för tjänsten voro många och 

omfattande är det ändock främst som ubåtsman man tänker på 
honom. Inom ubåtstjänsten bestred han också alla befattningar från 
fartygschefens till inspektörens för ubåtsvapnet. Omsorgen om ubåts
personalen av alla grader låg honom alltid mycket varmt om hjärtat 
och på utveckling och förbättring av ubåtar och ubåtsmateriel satte 
han in all sin kraft och energi, sitt stora tekniska kunnande och sitt 
inflytande. Sten Weinberg ställde mycket stora krav på sin personals 
kunnighet och skicklighet. Endast härigenom kunde hans ubåtsvapen 
fylla sin uppgift. Varje man ombord skulle behärska sitt område till 
fullkomlighet. Något avkall härpå gavs ej. Och ju mera ansvarsfylld 
befattning desto större voro kraven. 

Men var Sten Weinberg krävande mot sin personal, var han det än 
mycket mer mot sig själv. Begrepp som fritid och arbetstidsreglering 
voro för honom okända begrepp. Om för någon så gällde för honom 
det gamla uttrycket att arbetet och tjänsten också var hans hobby. 
Ej heller sökte han publicitet eller popularitet. Måhända kunde där
för Sten Weinberg i tjänsten synas sträv och kanske även ibland svår
till gänglig för sina underlydande. Men vid närmare kontakt försvann 
strävheten och man fann i honom en förstående och hjälpsam chef, 
alltid mån om sina ubåtsmän och beredd att stödja dem i alla situa
tioner. 

För ubåtsfolket var däför Sten Weinberg en mycket aktad och 
högt respekterad chef och kamrat och med honom har ytterligare en 
av den gamla kärnfulla stammens sjöofficerare försvunnit. 
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Carl Hjalmar Fredrik Valdemar Gustafsson Ekman* 

Förre konteramiralen i amiralitetets reserv Carl Ekman avled den 
5 augusti 1966. Han var född i Hagby den 15 juli 1883, son av kro
nolänsmannen Gustaf Henrik Ekman och dennes maka Lydia Wi
strand. 

Efter avlagd studentexamen i Kalmar 1902 antogs Ekman i mars 
1903 till extra ordinarie kammarskrivare å flottans civilstat vid sta
tionen i Karlskrona. 

Vid denna tid hade emellertid utredning verkställts angående om
bildning av civilstaten och förslag framlagts till inrättande av en 
marinintendenturkår. En sådan organiserades f o m år 1904 och efter 
genomgången utbildning utnämndes Ekman 1906 till marinunderin
tendent. Fortsatta avancemangsdata blevo: marinintendent av 2. gra
den 1908, av l. graden 1918, förste marinintendent i 2. löneklassen 
1925 och i l. löneklassen 1926, marinöverintendent 1933. 

Åren närmast efter inträdet i marinintendenturkåren tjänstgjorde 
Ekman huvudsakligen vid flottans räkenskapskontor, som dåförtiden 
voro organ för kamerala uppgifter och för kontroll över och redo
visning av kontanta medel, proviant, materialier och persedlar. Dess
emellan förekom sjötjänstgöring som fartygsintendent eller stabsin
tendent vid fartygsavdelningar. Hösten 1912 till hösten 1917 var 
Ekman placerad som intendent vid skeppsgossekåren i Marstrand. 
1918-1919 var han stabsintendent i Högste Befälhavarens över kust
flottan stab. 

F o m 1922 tjänstgjorde Ekman på stationskontoret vid flott an i 
Stockholm. År 1925 blev han stzttionsintendent och 1926 därjämte 
chef för stationskontoret och chefsintendent. Denna befattning be
klädde han intill dess han i januari 1933 utnämndes tifl marinöver
intendent, en tjänst, som tillika innefattade chefskapet för marin
intendenturkåren och för marinförvaltningens intendenturavdelning. 
Ha var den förste ur den nu 29-åriga marinintendenturkåren som 
anförtroddes denna chefspost. 

Som marinöverintendent kvarstod Ekman intill uppnådd pensions
ålder år 1948. När marinintendenturkåren, som från början var 
civilmilitär, år 1937 överfördes till militär kår, fick marinöverinten
denten kommendörs tjänstegrad. Vid sitt avsked utnämndes Ekman 
till konteramiral i amiralitetets reserv. 
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Den framstående duglighet som Ekmans karriär bär vittnesbörd 
om utnyttjades genom flera särskilda uppdrag åt honom vid sidan av 
den ordinarie tjänsten. 

Efter det första världskrigets slut tillsattes år 1919 en utredning 
för revision av försvarsväsendet och Ekman var bland dem som kal
lades att biträda vid försvarsrevisionens arbete 1922-1923. Detta 
uppdrag fullföljdes sedan genom biträde vid utarbetande av därpå 
följ ande försvarsproposition och behandlingen därav i riksdagens 
särskilda utskott. Som en följd av nydaningarna inom försvaret 
igångsattes genomgripande organisationsundersökningar. Ekman blev 
1925 sekreterare hos flottans organisationssakkunnige och ledde som 
ordförande under år 1927 arbetet inom en särskild delegation, som 
hade att utarbeta förslag till vissa organisationsföreskrifter rörande 
flottans stationer och varv. År 1928 anlitades Ekman såsom sakkun
nig i samband med utredning angående höjande av försvarets effek
tivitet. Han var ledamot i och sekreterare hos marinens utspisnings
sakkunnige 1919 samt ordförande för och sekreterare hos sakkunnige 
för förbättring av kosthållet vid marinen 1933 . 

En lärobok i intendenturtjänst har utarbetats av Ekman. 
Bland andra förtroendeuppdrag som lämnades Ekman under 

1930-talet må nämnas fullmäktig i flottans pensionskassa och delege
rad i marinens familjepensionskassa. 

'A ven i den kommunala administrationen gjorde han insatser, bl a 
såsom stadsfullmäktig i Marstrand 1915-1917 och i Lidingö 1934. 

Ekmans sista tid i aktiv tjänst ägnades även åt ett särskilt upp
drag i det att han f o m maj 1946 beviljades tjänstledighet för utar
betande av förslag till nytt förvaltningsreglemente för marinen. Efter 
sin avgång med pension åtog han sig slutligen att utarbeta en min
nesskrift angående marinens familjepensionskassa, som f o m den 
1.7.1937 övertagits av staten. Detta resulterade i en historik över 
Amiralitets-Armbössan och Amiralitets-Krigsmanskassan beträffande 
åren 1642-1699. 

Ekmans stora kapacitet och arbetsförmåga räckte till även för en 
verksamhet som kan betecknas som hans hobby: forskningar i sjö
historiska ämnen. Han författade diverse uppsatser däri, gjorde un
dersökningar rörande det i Kalmarsund på 1500-talet sjunkna örlogs
skeppet Elefanten och var medarbetare i redaktionen av den under 
1940-talet utgivna "Svenska Flottans Historia". 

Ekman var en framträdande person lighet. Med fasthet och konse-
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kvens hävdade han sina åsikter. Hans skicklighet och kunnighet som 
yrkesman rönte allmänt erkännande och hans insatser bidrog effek
tivt till intendenturtjänstens utveckling och modernisering. Sitt chef
skap utövade han på ett sätt som tillvann honom sina underlydandes 
respekt och tillgivenhet. 

Ekman efterlämnar makan Ellen, född Carlson, och barn i ett tidi
gare äktenskap, nämligen sönerna Lars, disponent, och Per, kapten, 
samt dottern Brita, gift med byrådirektören Bengt Davidson. 

Gustaf Ljungren* 

avled den 11 augusti 1966. Han föddes den 27 oktober 1894 i Trell e
borg. 

Efter studentexamen 1911 blev Ljunggren fil kand i Lund 191 4, 
avlade 1915 fil ämbetsexamen samt 1921 fillic-examen i kemi. H an 
disputerade 1925 och utnämndes samma år till docent i kemi vid 
Lunds universitet. Han genomgick samtidigt med de akademiska stu
dierna reservofficersutbildning och blev 1917 fänrik och 1925 löj t
nant i kustartilleriets reserv. 

Som reservofficer kom han 1925 i kontakt med stridsgasfrågorna, 
som på grund av erfarenheterna från första världskrigets slutskede 
blivit ett allvarligt militärt problem. 

Hans intresse väcktes därvid för hur han som vetenskapsman 
genom en målbunden forskning skulle kunna bidraga till att utveckla 
och förbättra skyddet mot dessa nya stridsmedel med sin ohyggliga 
effekt på oskyddade människor. 

Hela sin fortsatta livsgärning ägnade Ljunggren åt att främja vårt 
försvar genom insatser på forskningens område, med tyngdpunkten 
på det kemiska och medicinska området. Försvarsväsendets Kemiska 
Anstalt (FKA) tillkom 1937 som en följd av hans pionjärverksamhet 
och som professor och forskningschef vid anstalten kunde Ljunggren 
angripa försvarsforskningsproblemen med betydligt större resurser än 
vad tidigare varit möjligt vid universitetet i Lund. 

Vid tillkomsten av Försvarets Forskningsanstalt (FOA) 1945 var 
Ljunggrens erfarenheter av målbunden försvarsforskning av betydan
de värde. Det var därför naturligt att FKA ingick som avdelning l 
i FOA med Ljunggren som chef. Han uppehöll chefskapet till upp-
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nådd pensionsålder, men ända till kort före s~n bortgång tog han 
aktiv del i forskningen i egenskap av konsult VId FOA. 

Det var emellertid inte bara inom den kemiska och biologiska för
svarsforskningen som Ljunggrens gedigna vetens~aplig: k~~nar:de 
och stora försvarsintresse kom till uttryck. Genom sma manganga m
satser på försvarsforskningens område spelade han en betydande roll 
vid utvecklingen av denna forskning i allmänhet, myc~.et på grm:.d 
av Ljunggrens förmåga att intressera sig för pro?lemen aven utanfor 
sitt eget fackområde. Hans mycket uppskattade msatser .som e~: me~
ryckande lärare och föredragshållare med en god portton manskhg 
humor och hans lätthet i att vinna vänner bidrog också till att nå 
samförstånd mellan olika yrkeskategorier, framför allt mellan m~li
tärer och vetenskapsmän, men ä ven mellan företrädare för ohka 
fackområden inom den vetenskapliga forskningen. 

Genom att Ljunggrens insatser på försvarsforskningen främst gäll
de att skydda människoliv kunde han också utan de hämningar, som 
i normala fall måste läggas på denna forskning ur sekretessynpunkt, 
verka för ett internationellt utbyte som varit av mycket stort värde. 
Ljunggren hade också en ovanlig förmåga att i skrift kunna forma 
sina tankar och erfarenheter, så att de kunde förstås och uppfattas 
både av vetenskapsmän och lekmän, vilket r~sultera: i ett ~yc~:t 
stort antal skrifter och uppsatser inom biokemi, orgamsk kemi, milt
tär teknik och civilförsvar. 

Ljunggren fick också många bevis på uppskattning. Han var så
lunda ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl Vetenskaps
akademien, Svenska Läkarsällskapet och American .chemical Society 
och blev medicine hedersdoktor i Lund 1958. Han mvaldes som kor
responderande ledamot i örlogsmannasällskapet år 1959. 

Arne Karl Gerf Sam Bofling* 

Den 15 augusti 1966 avled efter många års svår sjukdom kommen~ 
dörkaptenen Gert Bolling. Han var född på Nya Varvet den 14 ~aJ 
1909. Föräldrarna var generalmajoren vid kustartilleriet Sam Bollmg 
och hans hustru Gerda född Ulff. 
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Efter studentexamen i Stockholm antogs Bolling till sjökadett 1929 
och konstituerades till fänrik vid flottan 1932. Han utnämndes till 
underlöjtnant 1934, löjtnant 1936 och kapten 1941. 1952 befordra
des han till kommendörkapten av 2. graden i marinen. 

Som nyutnämnd fänrik kommenderades Bolling enligt på den tiden 
gällande ordning på pansarskepp. Men hans håg stod tidigt till ubåts
vapnet och efter ett år på Drottning Victoria påbörjade han sin ut
bildning till ubåtsofficer. Många år av sin tid till sjöss tillbringade 
han sedan på olika ubåtar. Han var 1941 fartygschef på Valen, 1943 
på Najaden, 1944 på Svärdfisken och 1948 på Nordkaparen, det 
sistnämnda året därjämte divisionschef för 5. ubåtsdivisionen. Under 
åren 1948-1950 var Bolling adjutant åt Inspektören för ubåts
vapnet. 

Bolling hade ett brinnande intresse för navigation och efter genom
gången nautisk kurs vid Kungliga sjökrigshögskolan var han under en 
följd av år knuten till sjökrigsskolan, under vinterhalvåren som lärare 
i navigation och under somrarna som navigeringsofficer på kadett
fartyget . Under åren 1952-1958 var han vidare förordnad som 
lärare i navigation vid de nautiska kurserna på sjökrigshögskolan. 
Bolling var en skicklig, men sträng lärare, allmänt uppskattad av 
sina elever. Hans djupgående teoretiska kunskaper i ämnet naviga
tion och hans stora erfarenhet som lärare i detta ämne och i konsten 
att navigera gjorde honom väl skickad att utarbeta den lärobok i 
navigation, som blev utnyttjad såväl av marinens skolor som av 
rikets sjöbefälsskolor. Under en tid var Bolling även nautisk assistent 
på Marinförvaltningen. 

I yngre dagar var Bolling en god idrottsman och gymnast. H an 
genomgick Gymnastik- och idrottskurser och tjänstgjorde senare i 
flera omgångar som idrottsledare på de förband, där han var kom
menderad. Under ett år var han gymnas tik- och idrottsledare vid 
skeppsgossekåren i Marstrand . 

1951 fick Bolling, under en period, då han tjänstgjorde som far
tygschef på ubåtsmoderfartyget Patricia, för första gången känning 
av den svåra sjukdom, som tvang honom att lämna sitt fartyg och 
som sedan kom att binda honom vid rullstol och sjuksäng under 15 år 
och ända intill hans död. Trots sjukdom behöll han under de många 
åren ett brinnande intresse för flottan. Han följde med största intres
se vad som hände inom krigsmakten och naturligtvis främst inom 
flottan. Under perioder när hans hälsotillstånd så medgav utförde 
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han i sin rullstol arbeten för marinförvaltningen och för marinstaben, 
ofta högt kvalificerade sådana. Som kamrat var han J?~litlig och vän
fast. Han var djupt hängiven sitt yrke och dess tradltloner och hade 
en stark känsla för sammanhållning inom sjöofficerskåren. Han be
höll in i det sista tappert hoppet om att bli frisk igen. 

Bollina invaldes år 1953 som korresponderande ledamot av detta 
b 

sällskap. .. 
Han sörjes närmast av sin uppoffrande maka Maud fodd Cassel, 

dottern Monica, sönerna Jan och Christer samt svärson och barnbarn. 

Gustaf Hallden * 

Johannes Gustaf Leonard Ha!lden föddes den 27.2.1882 i ~tock
holm. Han var son till fabriks1dkaren Axel Leonard Hallden och 
hans hustru Christina Charlotta, f Ekenberg. 

Hallden antoo-s 1904 till marinintendentselev och tillhörde alltså 
den första kurse~ som utbildades efter marinintendenturkårens till
komst. År 1907 u~nämndes han till marinunderintendent med lön på 
stat. Han placerades vid Karlskrona station, som han tillhörde fra~ 
till 1914. Under dessa hans första tjänsteår var Hallden emellertid 
mestadels sjökommenderad som fartygsintendent på pansarb~tarna 
Thor, Oden, Dristigheten, Göta och Aran samt korvette.n FreJa och 
hans tjänstgöring iland bestod mest i rustning och avrust111~1g av dessa 
fartyg samt några kortare perioder vid varvschefens kansl1. Han blev 
marinintendent av 2. graden 1911. 

År 1914 placerades Hallden i Stockholm och d~r kom han sedan 
att kvarstanna. Strax före utbrottet av l. världsknget kommendera
des han till marinförvaltningens intendenturavdelning, där han snart 
gjorde sig bemärkt genom skicklighet och arbetsförm~ga. Tjänstgö
ringen i marinförvaltningen vidgade hans .kunsk~p.sreglster och dug
lio-het. Endast två år efter sin utnämning t1ll mannmtendent av 1. gr 
blev han 1919 tillförordnad chef för intendenturavdelningen. För
ordnandet varade i nära två år och sammanföll med dåvarande ma
rinöverintendenten Henry Lindbergs tillträde som chef för marinf~r
valtningen. Under sin tid i marinförvaltningen fick Hallden nåd1gt 
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uppdrag att vara sekreterare i en kommission för underhandlingar 
med England rörande ökad kolexport till Sverige. Han var därjämte 
1919.-:-1920 ledamot av Industrikomm~ssionens militära avdelning. 

Hosten 1920 kommenderades Hallden som stabsintendent i H BK_ 
stab .. Tjänstgöringen var under somrarna förlagd till pansarbåtarna 
s.ven?e och Gustaf V och under vintermånadern a till HBK expedi
tiOn 1 land. H kvarstod i befattningen till våren 1926. Ett halvår 
därefter blev Hallden kommenderad till Stockholms örlogsvarv så
som sekreterare och chef för kansliet. Han utnämndes den 1.11.1 926 
till förste marinintendent av 2. löneklassen. Under Halldens tid var 
varvskansliet ett synnerligen effektivt stabsorgan åt varvschefen och 
H hade också personligen ett stort inflytande. 

Efter nära sj u år på örlogsvarvet utnämndes han år 1933 till fö rste 
marinintendent av l. löneklassen och chefsintendent vid Stockholms 
örlogsstation. Det innebar att han tillika blev chef för stations
kontoret och stati?nsintendenturen. Vid marinens omorganisation 
!.10.1937 blev H mtendenturchef vid Marinkommando Ost. H an 
umehade denna befattning ända till sin avgång ur tjänst. 
. I samband med marinintendenturkårens övergån<> från civilmilitär 

tdl militär kår 1.7.1937 förklarades han vara kom~endörkapten av 
l. graden. Han blev 1942 utnämnd till kommendör i marinen och 
avgick ur aktiv tjänst den 31.3.1943. 

Ehuru den. g.rundläggande utbildning, som Hallden fick i den ny
st.~rt~de maru~mt~ndentsskolan var ett första försök på området och 
darfor sannohkt mte var i alla avseenden full<>od synes H <>enom 
. h b ' b 
mtr~sse oc ambition _ha förmått skaffa sig goda kunskaper inom de 
omraden, som dåförtiden tillhörde marinintendenternas verksamhet 
oc.h h~ns överordnade fick snart upp blickarna på hans kapacitet. 
V1d sidan om de alltmer krävande befattnin<>arna togs han därför 
även i anspråk som lärare vid marinintendents~kolan först som vika
rie läsåret 1914-1915 och sedan som ordinarie å1:en 1917-1922. 
Han medverk~de .. 1916 i. "Statsbokföringskommitten för omläggning 
a v Kungl Mannforval tnmgens bokförin <>" och 1918 i en motsvarande 
kommitte rörande Armeförvaltningens :edovisning. 

En av hans större insatser var det omfattande arbetet med ett nytt 
t_·eglemente för marinen. Han blev den 1.1 0.1923, då arbetet påbör
Jades, l~damot. och sekreterare i Marinens reglementssakkunniga. 
Sed~n forslag till ett nytt reglemente avslutats och ingivits till Kungl 
MaJ :t ställdes Hallden till försvarsdepartementets förfogande för den 
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slutliga bearbetningen. Resultatet blev 19 31 års Reglemente för ma
rinen, vilket ganska länge kom att bli normgivande för marinens 

verksamhet. 
Hallden valdes 1926 till arbetande ledamot av Orlogsmannasäll-

skapet. 
1933-1955 var han ordinarie ledamot av kyrkorådet i Skepps-

holms församling och 1933-1943 skattmästare i Sjöofficerssällskapet 
i Stockholm. 

En smula reserverad i sitt sätt gentemot omvärlden, försiktig till 
sin natur, alltid lugn och behärskad var Hallden kanske för många 
en smula opersonlig. Mot sina underlydande var han alltid välvillig 

och överseende. 
Han var ytterligt noggrann och därjämte en god stilist, vilket bl a 

reglementsarbetet vittnar om. 
För den, som endast såg honom på tjänsterummet, var det kanske 

svårt att i Hallden se den friluftsmänniska, som var hans andra jag. 
Han var nämligen en intresserad seglare och skärgårdsentusiast. 
I yngre år idkade han jämväl skridskosegling . 

Hallden gifte sig 1928 med fru Greta Lunden, född Bothen. Hon 
dog redan 1953. Hennes dotter, Gunnel Lunden, adopterades av 
Hallden och hon var således under hans sista levnadsår närmast an

hörig. 
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lEDAMOTEt-l 
PER HAll 

Marinintendenturkåren 

1903-1966 

N å gr a minnesbilder ur kårens historia. 

Se~an marinintendenturkårens aktiva personal den 1.10.1966 upp
gått 1 en för försvaret gemensam intendenturkår kan det vara moti
verat att göra en kort tillbakablick. För att denna inte skall bli all t
för långrandig har översikten av de senare årens utveckling starkt 
l~oJ~centrerats. Glimtarna från kårens ursprung och tillkomst samt 
t1d1gare år - vilket för huvuddelen av den nutida generationen san
n~_likt är mindre kända förhållanden - har däremot fått ett något 
storre utrymme. 

.. _Det . är b~ra de allra äldsta marinintendenterna av idag, som 
tJanstgJort tillsammans med kollegor ur de generationer, vilka en 
gång tillhörde Flottans civilstat. Det är därför inte så många som har 
möjlighet att överblicka den genomgripande omdaning av kårens 
personal, som ägde rum under kårens tre första decennier ocll som 
sammanhängde med den gradvisa men obönhörligt radikala föränd
ringen i kårens arbetsuppgifter: från kameral-, juridisk och ren upp
bördsmannatjänst inom marinens lokala organisation till alltmer 
kvalificerad stabs- och förvaltningstjänst i så väl central som lokal 
mstans. 

Vid övergången till marinintendenturkår 1903 hade för civilsta
tens tjänstemän tillämpats en personalstat från 187 4, d v s att anta
let befattningar och 1öneförhållandena varit fastlåsta i nära 30 år, 
en för r~u~ida, dynamiska förhållanden nästan ofattbar lång tid. 

A v Civilstatens tjänstemän utnämndes endast chefstjänstemännen 
(sekreterare, kamrerare, intendent, auditör och advokatfiskal) av 
Konungen. Ovriga tjänstemän tillsattes av marinförvaltningen. D e 
hade fullmakt eller konstitutorial på sin befattning och kunde icke 
utan egen _a1:sökan f?rflyttas till annan tjänst än ombord på flottans 
fartyg. C1vilstaten mnefattade icke personal i marinförvaltningen 
utan var uppdelad på de två stationerna, Karlskrona och Stockholm, 
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och omfattade såväl chefer som övrig personal (ända ned till vakt
mästare) vid följande organ: 

stationsbefälhavarens kansli och 
Varvschefens kansli, vardera under en sekreterare. 
Enär flottans lokala förvaltning var starkt koncentrerad till sta

tionsbefälhavaren resp varvschefen fingo sekreterarna mycket stora 
befogenheter och voro i realiteten ehuru icke formellt att betrakta 
som förvaltningschefer. 

Räkenskapskontoret var en sammansmältning av tidigare kammar-, 
sjömilitie- och varvskontoren, och lydde under en kamrerare. Denne 
hade både formellt och reellt en ganska självständig ställning. 

Förvaltningsdirektionen var en motsvarighet till nutidens lokala 
intendenturförvaltningar. Chef och ledamöter var sjöofficerare men 
där fann s en intendent placerad som verkställande ledamot. Ledning
en av förplägnads- och beklädnadstjänsten ansågs på den tiden vara 
en rent militär angelägenhet, vilket även avspeglade sig i marinför
valtningen, där verkets intendenturavdelning leddes av sjöofficerare. 

De lägre tjänstemännen bestod dels av förvaltare vid proviant-, 
beklädnads-, inventarie-, materiel-, ammunitions- och sjukvårdsför
råden, dels av: 

registratorer för den s k civila tjänsten d v s vid kanslierna, kassö
rer, kammarförvanter, revisorer, regementsskrivare och bokhållare 
vid räkenskapskontor och kassa. Rekryteringsgraden som benämndes 
kammarskrivare återfanns både i den civila och kamerala tjänsten 
som vid förvaltningsdirektionen. 

Till civilstaten räknades även vaktmästare och väblar. 

För sekreterare hos stationsbefälhavaren (liksom för advokatfiskal 
och auditör) krävdes juridisk examen, för övriga endast mogenhets
examen samt att vederbörande "vid å endera stationen undergånget 
förhör ådagalagt nöjaktig insikt i de delar av flottans reglemente, 
vilka handla om organisationen samt hushållningen och redogörelsen 
såväl i land som ombord". 

För tjänsten ombord fanns inga särskilda befattningar upptagna 
i staterna för de båda stationerna utan man besatte de på grund av 
sjökommendering ledigblivna tjänsterna i land med extra-ordinarie 
innehavare. 

Bundenheten vid inneha vd a befattningar i förening med ytterst 
dåliga befordringsmöjligheter och avsaknaden av en systematiskt 
ordnad utbildning var den gamla civilstatens största svagheter. Civil-
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state~1. ansågs ~~ke .. kompetent att leda int~ndenturtjänsten och dåligt 
kvahficerad for lagre mtendenturbefattmngar t ex för tjänster om

bord. Det fanns inte någon kårledning som kunde åstadkomma refor

mer eller föra tjänsten framåt. Någon kåranda i egentlig bemärkelse 

sJ:'nes icke ha existerat. Man såg inte mycket utöver den egna befatt
mngens synfält. 

För den kommitte, som den 31.1.1902 tillsattes för att inkomma 

med förslag till omorganisation av flottans civilstat fanns därför gott 

om angreppspunkter. Kommitten fann också, bl a efter en undersök

ning av mari~intendenturens organisation och uppgifter inom några 

andra europe1ska länder, att man i vårt land sorgligt försummat in
tendenturtjänsten och karaktäriserade svenska flottan såsom varande 

ifråga om utbildningen av intendenter verkligt efterbliven. 

Kommitten föreslog att civilstaten skulle omorganiseras till en 

m~~i~i~ten~ent~rkår, e;1är som man sade "organisationen borde gå i 
mdltansk nktmng". Karens medlemmar borde benämnas marininten
denter med tjänstegrader motsvarande mariningenjörsstaten och ma
rinläkarkåren. 

Marinintendenturkåren, som skulle få en särskild chef, benämnd 

n:arinöv~rintendent och med kommendörs värdighet, föreslogs i öv
ngt besta av 

förs~e .marinintendenter av komkapt 2 gr värdighet 
mar~n~ntendenter av l gr av kaptens värdighet 
mannmtendenter av 2 gr av löjtnants värdighet och 
marinunderintendenter av underlöjtnants värdighet. 

Utbildningen före inträde i kåren föreslocr kommitten skulle bli 

treårig. Marinintendentseleverna och -aspir~nterna skulle tillhöra 
marinin tenden turkåren. 

Kommitten ansåg att chefsskapet för kåren skulle utövas av en 

tillika i marinförvaltningen tjänstgörande ämbetsman. Härvidlag 

kunde endast två ledamöter ifrågakomma, nämligen amiralitetsrådet 

som var chef för civila avdelningen, och chefen för intendenturav~ 
d~l~1ingen. "Då den sistnämndes åligganden till en stor del äro rent 

~mht~ra .~arför ock till.chef_för intendenturavdelningen förordnas en 
l akt1v t~ .anst varan~e SJÖOfficer, för vilken de ekonomiska angelägen
heterna aro mera frammande, under det att däremot amiralitetsrådets 

b~fatt~ing ,omfa;tar de t~te~lutande ekonomiska och civila tjänste
goromalen , ansag kommitten att amiralitetsrådet borde bli chef för 
marinintendenturkåren och för detta få ett arvode av 2.000 kr för år. 
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Chefsintendenterna, en vid vardera stationen, skulle under marin
överintendenten vara lokala personalchefer. De borde inneha värdig

het av komkapt av l. gr men lön i likhet med komkapt 2. gr liksom 

övriga förste marinintendenter. 
Det förslag till stat för marinintendenturkåren, som framlades, 

innebar visserligen en betydande förbättring av befordringsförhållan

dena, men kommitten ansåg det likväl nödvändigt föreslå att man

för att minska olägenheten av de högst olika befordringsmöjligheter

na inom de olika kårerna - borde skapa möjlighet att tillägga ma
rinunderintendenter och marinintendenter av 2. gr högre värdighet 

antingen efter bestämd tjänstgöringstid eller så snart befordran till 

högre grad skett inom sjöofficerskåren av den yngste officeren av 
motsvarande värdighet. Man skulle även kunna tänka sig att marin

intendenter av l. gr efter längre tjänstetid och visad framstående dug
lighet skulle kunna tilläggas värdighet lika med kom.kapt 2. gr. 

Efter en på grundval av kommittens betänkande utarbetad propo

sition biföll 1903 års riksdag inrättandet fr o m år 1904 av en marin

intendenturkår. 
Den stat för kåren, som riksdagen fastställde, var vida sämre än 

Kungl Maj :ts förslag i propositionen. 95 'Ofo av beställningarna hän

fördes till kompaniofficerare och 2/3 av antalet beställningar tillhör

de de två lägsta lönegraderna. 
Aven i ett annat viktigt avseende skilde sig riksdagsbeslutet från 

kommittens betänkande: Man beaktade icke förslaget att marininten

denterna borde besätta även intendenturbefattningarna vid kustartil
leriet. Detta genomfördes emellertid fr o m år 1908. 

Det är naturligt att övergången 1904 till en marinintendenturkår 

icke omedelbart medförde några synbara förändringar vare sig ifråga 

om kårens arbetsuppgifter eller personalens kvalifikationer. Först när 

man fått fram personal, som utbildats enligt den 1904 startade 

3-åriga utbildningen, skapades möjligheter att börja modernisera och 

så småningom framväxte en marin intendenturtjänst enligt nutida 

begrepp. 
Omdaningsperioden blev således långvarig. Marinintendenter, som 

tillhört civilstaten, voro i aktiv tjänst ända in på 1940-talet och år 

1930 var huvuddelen av förste marinintendenterna och flera av ma

rinintendenterna av l. gr gamla civilstatare. 
Härmed är inte sagt att alla dessa f d civilstatare skulle ha saknat 

förmåga att följa med i utvecklingen och komma med initiativ till 
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förbättringar. Flera av dem gjorde genom sin framsynthet, energi och 
framstegsvänliga läggning avgörande insatser för kårens utveckling. 
Här skall endast nämnas ett namn ur denna kategori: den nyligen 
avlidne konteramiralen Ekman, den förste kårchefen ur marininten
denternas egna led. 

Kårens numerär, som 1904 var 62 beställningar ökades fram till 
år 1919 till 78 beställningar. Detta medförde en viss förbättring a v 
befordringsförhållandena men den höga pensionsåldern, 65 år, gjorde 
att marinintendenterna fortfarande hade betydligt sämre befordrings
förhållanden än sjöofficerarna. 

1925 års försvarsbeslut medförde en nedskärning av marininten
denturkåren från 78 till 56 beställningar. Minskningen möjliggjordes 
dels genom att marinorganisationen skars ned, dels genom vissa be
fattningar, t ex förvaltarna vid förråden ersattes med underofficera
re. Men fortfarande behöll man marinintendenter för rutinbetonade 
kamerala sysslor som t ex kassör och kassakontrollant. ' 

1919 års försvarsrevision hade, efter det att marinöverintendenten 
hade väckt frågan, föreslagit att utbildningen till marinintendent 
skulle omläggas till större överensstämmelse med sjökrigsskolans 
verksamhet. Detta godkändes av 1925 års riksdag, men utbildningen 
vid den gamla marinintendentsskolan hade i verkligheten upphört 
redan 1923, då den sista kullen marinintendentsaspiranter utexamine
rades. 

Beslutet om att förlägga utbildningen till sjökrigsskolan blev av 
stor betydelse för kårens framtid inte endast genom att utbildningen 
moderniserades såväl militärt som i fackmässigt avseende. Den ge
mensamma skolan bidrog verksamt till att utplåna den åtskillnad 
som i många avseenden då förefanns mellan å ena sidan sjö- och 
kustartilleriofficerskårerna och å andra sidan marinintendenturkåren. 
De första kullarna, som genomgick sjökrigsskolan kunde inte undgå 
att märka denna skillnad mellan kårerna, men de fick också uppleva 
hur ~n del gamla marinintendenter med häpnad och misstro såg på de 
nya mtendentskadetterna, som syntes dem mera avsedda att bli offi
cerare än intendenter. Och de gamla kollegorna blev på sätt och vis 
sannspådda. 

1930 års försvarskommission ansåg att marinintendenternas tjänste
utövning alltmer närmat sig formerna för militär organisation och 
verksamhet. Inom kåren fanns många förespråkare för en militär 
status främst bland de yngre men även bland de äldre kårmedlem-
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marna, bl a dåvarande marinöverintendenten Ekman och chefsinten
denten i Stockholm Gustaf Hallden. Men motståndarna var talrika 
och majoriteten för övergång till militär kår var om ~ag mir:ns r~~t 
ej särskilt imponerande. Sedan kåren den 1.7.1937 ombrldats ull mrh
tär kår tystnade emellertid snart de kritiska rösterna och man fann 
att nya utvecklingsmöjligheter öppnade sig. Den alltmer förbättrade 
utbildningen i sjömilitärt avseende och den därigenom förbättrade 
kontakten med sjö- och kustartilleriofficerskamraterna väckte hos 
intendenturofficerarna frågan om inte intendenturverksamheten sär
skilt i krig borde bättre ansluta sig till stridskrafternas taktik. Marin
intendenterna kom härigenom att bli ett slags pionjärer för vad vi 
idag kallar den marina underhållstjänsten. Detta blev också en av 
anledningarna till att man genomdrev en vidareutbildning vid sjö
krigshögskolan, som startades 1948 i form av en marinintendentur
officerskurs. Härmed hade ett viktigt steg tagits mot kårens utveck
ling till en modern, välutbildad officerskår, vars medlemmar med sin 
mångsidiga utbildning och praktik blev användbara i de mest skif
tande befattningar inom staber och förvaltningar. 

Förändringen i arbetsuppgifter från rutinbetonade kamerala och 
administrativa till alltmera kvalificerade befattningar med huvud
vikt vid intendenturtjänsten var givetvis även en nödvändighet, 
framtvingad av de talrika utredningarna om kåren. Här skall inte 
lämnas någon redogörelse för dessa utredningar eller andra uttalan
den i propositioner m m, som verkade pådrivande på kårens omda
ning. Men det förtjänar påpekas att samtidigt bromsade man härige
nom effektivt upp alla befogade framställningar om förbättrade löne
och befordringsvillkor. Vid försvarsväsendets uppbyggnad under 
andra världskriget ökades emellertid kårens numerär från 60 (år 
1939/40) till75 (år 1945/46). Kaderökningen medförde även förbätt
ring i befordringsläget genom tillkomsten av flera högre befattningar. 
Bl a fick kåren 1942 en kommendör utom marinöverintendenten. 

Befordringsläget ändrades även genom att pensionsåldrarna sänk
tes år 1935 till 60 år och år 1942 betr kompaniofficerare till 55 år. 
För nutidens människor låter det kanske egendomligt att påstå att en 
sänkning av kaptenens pensionsålder skulle förbättra befordringslä
get. Men ännu år 1929, då undertecknad blev marinintendent, fanns 
det marinunderintendenter, som gått lönlösa i fem år eller mer och 
som därför måste vara ständigt sjökommenderade för att åtminstone 
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Hi mat och husrum. På 1930-talet var det inte ovanligt med en tjäns
tetid av 15 år för kaptensbefordran. 

Kårens historia är väl i någon mån även dess chefers. Den förs te 
kårchefen var amiralitetsrådet Dahlin. Han efterträddes 1909 av 
kommendörkaptenen av l. gr Henry Lindberg, som då var chef fö r 
marinförvaltningens intendenturavdelning. Då Lindberg 1920 ut
nämndes till konteramiral och chef för marinförvaltningen efterträd
des han av kommendörkaptenen av l. gr Birger Maijström. Först år 
1933 blev det en kårchef ur de egna leden. Detta år blev nämligen 
dåvarande chefsintendenten Carl Ekman marinöverintendent och 
chef för intendenturavdelningen. När han 1948 pensionerades och 
därvid blev utnämnd till konteramiral, efterträddes han av kommen
dören Jarl Bring och 1961 fick kåren sin siste chef, nuvarande konter
amiralen Karl Segrell. 

Kårens utveckling under det senaste decenniet torde vara väl be
kant. Det har varit en utveckling inte bara lönegradsmässigt utan 
även i viss mån beträffande arbetsuppgifterna. Nya sådana har till
kommit, bl a sammanhängande med en reform av försvarets kost
nadsredovisning. Men det är även arbetsuppgifter, som måst ges upp, 
t ex den stabsmässiga underhållstjänsten. 

Nedtecknaren av dessa rader hör till dem som anser att man bort 
skynda långsammare ifråga om sammanslagningen av försvarets in
tendenturkårer. Man borde ha undersökt även andra alternativ. Här 
skall endast erinras om att flera stora sjönationer (t ex USA och Eng
land) gått en annan väg och integrerat intendenterna med sjöofficers
kåren. Vem vet vilkendera av dessa utvecklingslinjer som är den 
rätta? 

Det kommer att ta flera decennier innan den nyblivna försvarets 
intendenturkår blivit en homogent utbildad kår. Man vill hoppas de 
f d marinintendenterna kommer att hävda sig i den nya gemenskapen, 
att de blir en färgstark och framgångsrik komponent i den nya kåren, 
som inte glömmer sitt marina ursprung även i den grå vardagen. 

Det är också på sin plats att tacka marinen för att marinintenden
turkåren kunnat utvecklas så snabbt i dess hägn. Detta hade inte 
varit möjligt utan den respekt för individualiteten och den odogma
tiska syn på de olika personalkategoriernas arbetsområden och där
med sammanhängande organisationsproblem, som varit och är ut
märkande för marinen. 
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AVDELNINGSDIREKTOR 
WALTER WICKLUND 

Varför försvars

forskning 

Årligen anslår försvaret c:a 60-70 mkr till FOA_, och till olika 
industrier går flera tiotal millioner avsedda för fors~mn? och ~tveck
ling. Ar dessa kostnader motiverade och pro~uktlva 1 en tl~. med 
kärvt ekonomiskt klimat för försvaret? Inom forsvarsgrenarna ar det 
naturligt att man ställer sig den frågan och i samma stund översätter 
den nämnda summan till ett antal kanonbåtar, attackflygplan eller 
stridsvagnar. 

Innan man försöker besvara denna fråga, bör man kanske granska 
innebörden av ordet försvarsforskning. Forskning innebär rent all
mänt sökande efter tidigare okänd sanning. Försvarsforskning bor~e 
då vara sökande efter nya sanningar inom naturvetenskapen och pro
vande av om dessa kan utnyttjas för bättre system för vapen och 
skydd inom totalförsvaret . Redan detta ger en antydar; om ~~rsvars
forskningens särart. Den är ~lltid ~n tillämpad f~rskmng~ ~ar ve;·k
samheten är riktad mot ett v1sst mal, och den maste ocksa umehalla 
en prövande del, där de praktiska resultat_en av den grundlägga!1de 
forskningen studeras. Om ett resultat befmns vara .lovande, maste 
forskningsverksamheten övergå i industriell u~vecklzng. Dett~ skall 
diskuteras mer senare, nu skall bara nödvänd1gheten av en ull den 
egentliga forskningen knuten utveckli1:gs:erksamhet k~nstater:s .. 

Forskningsverksamheten kan delas 111 1 underavdelmngar pa ohka 
sätt. Den nedan angivna indelningen är i stort sett densamma som 
användes i FOA:s arbetsplanering: 

grundläggande forskning (prognosfors~ning) 
principiell materiel- och metodutvecklmg 
typinriktad materielsutveckling 
värderande studier av materiel och metoder 

Den grundläggande försvarsforskningen arbetar i nära kontakt 
med annan grundläggande forskning inom oc.h utom lan~et. Ett resul
tat skall vara prognoser angivande sannolika utvecklmgstendenser 
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för materiel och metoder inom och utom landet. I anslutning härtill 
kan uppstå behov av egna mer ingående studier av specialområden. 
Denna typ av forskning skall ge ett allmänt högt kunskapsläge, som 
bl a skall vara en försäkring mot att överraskande epokgörande ny
heter gör en större eller mindre del av den egna planeringen inaktuel l. 
Ju längre och dyrare utvecklingen av nya vapensystem blir, ju vikti
gare är det att ha en noggrann och riktig prognos av läget långt fram 
i tiden. Den grundläggande forskningen leder då och då till egna upp
täckter av stor betydelse för egen utveckling av material och metoder 
eller för samhället som helhet. Sådana upptäckter, som aldrig kan 
planeras in i förväg, kan leda till unika svenska vapensystem av stor 
effekt, i vilket fall de som regel hålls strängt hemliga, eller blir "by
tesvaluta" eller "inträdesbiljett" i det internationella kunskapsutbytet 
på ett plan, till vilket vi annars inte fått tillträde. Goda exempel på 
resulat av båda dessa typer finns inom FOA:s verksamhet. Den 
grundläggande forskningen måste till stor del vara fri, den kan inte 
läggas in i tidsbundna målinriktade planer, vilket ibland gjort att 
den mötts med mindre förståelse i militära kretsar, där man varit 
angelägnare om tidsbundna resultat för utnyttjande i löpande mate
rielplan än av en diffus verksamhet berörande en avlägsnare framtid. 
Dess avgörande betydelse torde dock vara uppenbar. Den ställer 
stora krav inte bara på sina utövares rent vetenskapliga kvalifikatio
ner utan också på deras omdöme och ansvarskänsla vid val av på 
lång sikt matnyttiga arbetsuppgifter. Eftersom verksamheten ej kan 
"ledas" utifrån borde måhända ledande forskare i högre grad än hit
tills vara grundligt orienterade om totalförsvarsproblemen i stort t ex 
genom utbildning vid FHS. Den grundläggande försvarsforskningen 
bedrivs i huvudsak vid FOA och vid universitet och högskolor på 
uppdrag av FOA. Inom svensk försvarsindustri är forskning av 
grundläggande karaktär relativt obetydlig. 

Med principiell materiel- och metodutveckling avses här verksam
het för att utröna om en ide eller princip, som kommit fram vid den 
grundläggande forskningen eller på annat sätt, t ex utomlands eller 
inom en försvarsgren, är praktiskt användbar i "full skala" och om 
den medför avsedd effektökning. Exempel på en sådan produkt kan 
vara en robotmotor uppbyggd med "robotmässig" effekt, men där 
tanksystem och annan kringutrustning inte är i robotmässigt utföran
de. Resultaten från denna principiella utveckling kan ge underlag för 
värderande studier av ev nya vapensystem och senare för typbunden 
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materielutveckling. Konkreta produkter av denna typ av verksamhet 
kan som regel vara ute "på trupp" först inom en tidsperiod av 5-10 
år. Denna forskning går att styra och tidsplanera lättare än den 
grundläggande forskningen. Försvarsgrenarna och försvarsstaben vi
sar också som regel större intresse för denna forskning än för den rent 
grundläggande. Hos en och annan av de mest "akademiskt" lagda 
grundforskarna kan man måhända ana ett något mindre intresse för 
denna mer tillämpade verksamhet än för den grundläggande forsk
ningen. Det torde emellertid vara fullt klart att denna verksamhet är 
en nödvändig förutsättning för att försvaret skall få ut något konkret 
av verksamheten . .A ven denna del av forskningen bör i viss utsträck
ning vara fri. Annars löper man risk att endast nyheter som passar 
in i försvarsgrenarnas löpande planer bearbetas, medan kanske andra 
projekt, som skulle kunna leda till nya vapensystem med förbättrad 
effekt hålls tillbaka. Huvuddelen av denna typ av forskning bedrivs 
av FOA delvis i samverkan med berörd förvaltning och ev någon 
gång med en industri. 

Den typinriktade materielutvecklingen befinner sig definitivt i 
forskningens utkanter och enligt många är den inte alls forskning. 
Detta må vara en obesvarad definitionsfråga, kvar står det faktum, 
att utan en avslutande typinrikad utveckling blir det ingen ny mate
riel, och då kan man lika gärna låta bli att forska. I Sverige är det 
emellertid något okiart vem som skall utföra denna utveckling. 
I princip är det en förvaltningsangelägenhet, som bör läggas ut på 
industrier. I många, kanske de flesta fall går det också till på detta 
sätt, framför allt beträffande konventionell materiel t ex fartyg, ka
noner och flygplan. I andra fall finns ingen industri med lämplig in
riktning, eller ingen industri, som är intresserad av en utveckling, som 
kanske inte kommer att ge någon större serietillverkning. Helt natur
ligt kan detta läge uppkomma vid exploatering av helt nya och okon
ventionella ideer. Förvaltningarnas sakorgan saknar som regel resur
ser att själva hålla i en materielutveckling av större omfattning och 
inom FOA anser man, att detta i princip ligger utanför anstaltens 
verksamhetsområde. Den enda rationella lösningen är då att låta de 
specialister som finns inom landet leda den nödvändiga utvecklingen 
oavsett deras organisationstillhörighet. Ofta blir detta folk från FOA. 
I det kommande tygmaterielverket är det väsentligt att det skapas 
ett effektivt organ för tillvaratagande och vidareutveckling av för
svarsforskningens resultat. I dagsläget kan det förekomma att lovan-
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de principlösningar aldrig kommer till utnyttjande eller ens ingående 
prövning på grund av bristande utvecklingsresurser. 

Den sista typen av försvarsforskning enligt här använd indelnino 
är värderande studier av materiel och metoder. Aven denna verksam~ 
het kan delas upp i flera underavdelningar. En forskning av grund
läggande natur är utarbetande av en riktig metodik för dessa studier. 
I detta arbe.te ingår bl a systemteori, kriteriefrågor och grundläggan
de matematik. Detta arbete bedrivs huvudsakligen vid FOA och uni
versitet och högskolor. En annan del av studierna är framtagande av 
underlag bl a genom verkansstudier av olika vapensystem och me
toder. Denna verksamhet bedrivs i samarbete mellan staber, förvalt
ningar, FOA och berörda industrier. Själva genomförandet av stu
dierna slutligen sker som regel i berörd stabs regi med medverkan 
bl a av FOA. 

Denna studieverksamhet, OA-verksamheten, har nu pågått inom 
försvaret i ett tjugotal år och har ännu långt kvar, innan den kan 
tä:1k~s ge entydiga, säkra svar vid jämförelser mellan olika system. 
Hmdls har den huvudsakligen varit till nytta <>enom att införa ett 
logiskt mönster för granskning av olika faktor:r, som påverkar ett 
syst~ms effektivitet, medan det slutliga valet fått ske genom en på 
studiernas resonemang grundad subjektiv bedömning. Att så varit 
fallet får bl a .tillskroivas. bristen på .kunskap om olika vapens verkliga 
e~~ekt mo\ ohk; ?1al vid det enskdda skottets krevad. Ett underlag 
vaxer nu sa smanmgom fram men detta arbete är synnedio-en omfat-
tande och resurserna små. :o 

Att studieverksamhet av denna typ är av avgörande betydelse fö r 
försvare.ts framtida effektivitet och utformning är uppenbart. Det är 
emellertid väsentligt att verksamheten får sådana resurser att resul
taten blir tillräckligt underbyggda, och leds på ett såda1~t sätt, att 
studierna inte blir argument för utan objektiva studier av olika 
system. 

Försvarsforskningen syftar sammanfattningsvis till att ge: 

en prognos om framtiden beträffande vapen- och skydds
system, 
underlag för utveckling av konkreta egna system enligt 
prognosens riktlinjer, 
värderande studier av befintliga och framtida systems rela
tiva och absoluta värde. 

Att dessa uppgifter är nödvändiga vid utformningen av det fram-
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tida försvaret går väl inte att komma ifrån. Om man då återgår till 
den inledande frågan, vad det får kosta, så kan man väl konstatera 
att detta i och för sig är ett ämne för en OA-studie. I avsaknad av 
sådan är man hänvisad till en bedömning. Svaret blir då beroende av 
bedömaren. Relativt objektivt torde man i alla fall kunna konstatera 
en undre gräns, under vilken forskningens effekt och resultat blir 
värdelöst. Med fog torde man kunna ifrågasätta om dagens resurser 
speciellt på studiesidan inte ligger rätt nära denna gräns. 
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KOMMENOCRKAPTEN 
PER INSULANDER Vad får vt ut av FOA 

FOA bildades år 1945 för att man skulle kunna bedriva den all t 
viktigare forskningsverksamheten mer rationellt än som kunnat ske 
inom de olika försvarsgrensförvaltningarna och staberna. 

FOA har i dagsläget 1.600 anställda varav 370 kvalificerade fors
kare med akademisk examen. Deras verksamhet bekostas huvudsak
ligen av särskilt anslag under IV. huvudtiteln, för år 66/67 upp
gående till ca: 70 mkr. 

FOA är visserligen ett verk med en styrelse, där bl a cheferna fö r 
försvarsgrensförvaltningarna är ledamöter och under en generaldi
rektör, men FOA's avdelningar och byråer har i vissa avseenden stor 
~jälvständighet. Verkets storlek och den långt drivna specialiseringen 
mom ett stort antal vetenskapsgrenar gör det svårt att hålla den egna 
(kvalificerade) personalen orienterad om sidoordnade forskares verk
samhet. Detta problem försvåras av den geografiska uppdelningen, 
d~r större enheter är stadigvarande installerade på Östermalm, i Urs
VIk, Frösunda och Grindsjön. Den inre informationen måste därför 
ägnas mycken tid. 

FOA är indelat i administrativ byrå, planeringsbyrå och fyra av
delningar (1-4). Planeringsbyrån handlägger verkets centrala forsk
n~ngsplanering, utveckling och studiemetodik, rekrytering och utbild
nmg a.v stabernas O A-personal, informationstjänst, m m. Avdelning 1 
(Ursv1~) sysselsätter sig huvudsakligen med kemisk och biologisk 
forsknmg, men där förekommer även angränsande områden, t ex viss 
torpedmotorutveckling. FOA 2 (Linnegatan och Grindsjön) ä<>nar sig 
åt. tillämpad fysik, vari inryms t ex maskering, spaning, tR- och 
stndsförloppsstudier. Avdelning 3 (Linnegatan och Frösunda) är i sin 
helhet ägnad teletekniken, däri medräknat hydroakustiken. FOA 4 
slu tligen (uppdelad på flera Östermalmsadresser samt Ursvik) sysslar 
huvudsakligen med kärnfysik. Härutöver finns en separat institution, 
FOA M, som följer upp utvecklingen på materialområdet, t ex ny a 
plaster och deras egenskaper. 
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FOA ledning håller mycket styvt på att man utgör försvarets 
forskningsanstalt. Sålunda betraktas staber och förvaltningar som 
kunder och man eftersträvar att följa dessas önskemål beträffande 
verksamheten. Det förhållandet att forskningsfunktionerna brutits ut 
ur staberna och förvaltningarna och slagits samman i ett verk har 
visserligen ökat de byråkratiska besvären vid framtagning av nya 
vapen/ -system, men å andra sidan har det blivit lättare att tillgodo
göra sig rönen från verksamhet bedriven för annan försvarsgrens 
räkning. Anstalten expanderade kraftigt till för några år sedan och 
utvidgas alltjämt, ehuru i lugnare tempo. Det kan ifrågasättas, om 
ej FOA kapacitet härvid vuxi t kunderna en smula över huvudet. På 
den marina sidan har man i varje fall svårt såväl att hinna ta hand 
om allt underlag som lämnas, som att ge en tillräckligt detaljerad 
inriktning. För att nå balans borde viss personell expansion eftersträ
vas även här. 

FOA känner starkt sitt ansvar att skapa ett fullgott underlag för 
försvarets materielanskaffning och strävar efter att på ett tidigt sta
dium delta i studier och utveckling. Det är givetvis försvarsgrenarna, 
som har ansvaret för materielens framtagning, men det är väsentligt 
bl a för den fortsatta forskningsverksamheten, att FOA hålls väl in
formerat om utvecklingen av de ärenden, där anstaltens forskare en 
gång engagerats. 

För sin planering upprättar FOA en långsiktsplan jämte omfattan
de forskningskataloger (arbetsplaner), vilka revideras årligen - vart 
tredje år med extra grundlighet. Katalogen, som är indelad forsk
ningsområdesvis i nio delar, inrymmer c:a 700 arbetsplaner svarande 
mot uppdrag dels ställda av kunderna dels av FOA självt. Att FOA 
är kund till sig själv nödvändiggörs av kravet på grundläggande 
forskning och prognosverksamhet. 

Forskningen är en verksamhet på mycket lång sikt. Den grundläg
gande forskningen är till sin natur ändlös, men kan då och då avtap
pas resultat. Målbunden forskning t ex för framtagning av ett nytt 
vapensystem kan kräva en cykel på c:a 20 år från de första grund
läggande studierna till dess materielen är framtagen och systemet kan 
börja verka. Under en så lång utvecklingsfas tillstöter säkerligen nya 
problem och tillkommer nya tekniska landvinningar. Dessa kräver 
då kortare forskningsinsatser i en mycket varierande skala. Forsk
ningen ägnar sig emellertid icke bara åt kompletta system. Det är i 
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stor utsträckning komponenter och delfunktioner i system, såväl 
existerande som planerade, som studeras. 

FOA insatser på de olika objekten är starkt varierande. Kunderna 
prioriterar sina önskemål och insatserna proportioneras i görligaste 
mån därefter. Personalpolitiska aspekter kan dock försvåra följsamhe
ten hos anstalten om större ändringar erfordras. Forskarna specialise
rar sig och kan sällan kastas från ett område till ett annat. Om kun
den slutar intressera sig för ett objekt, kan därmed sysselsatta tjänste
män inte helt sonika avskedas. Möjligheterna till nyanställning är 
å andra sidan begränsade såväl av ekonomiska skäl som ibland av 
svårigheten att finna personer med de rätta kvalifikationerna. Det 
har också ibland visat sig att ett område, som blivit ointressant för 
kunden, efter någon tid ånyo tilldrar sig dennes uppmärksamhet. 
FOA's kontinuerliga engagemang har då varit värdefullt. 

Forskningsinsatserna räknas i enheter s k "möss". Denna enhet kan 
vara värd sin särskilda förklaring. 

FOA-musen fyller i år 10 år. Laboratoriemusen fick då ge namn 
åt den värdemätare, som skulle möjliggöra praktisk ekonomisk pla
nering. En anställd forskare skall dels ha sin lön, dels materiel av 
skilda slag att arbeta med. Ju mer kvalificerad han är, desto dyrare 
blir han vanligen i drift. Inom vissa områden, t ex OA verksamheten, 
är materialkostnaden ringa och därför blir mössen vid FOA P nSgot 
billigare. En forskningsledare, som exempelvis kan vara placerad i 
lönegrad C 1, representerar sålunda 10 möss, assistentpersonal kan 
motsvara 5 möss/individ. I dagsläget kan en mus sägas motsvara 
ungefär 9.900 kr. FOA totala insats är c:a 6.700 möss. 

Hur mycket av denna insats kommer då marinen till godo? - Frå
gan är mycket svår att exakt besvara, främst kanske därför att flera 
kunder kan dra nytta av ett och samma arbete utan att den inbördes 
proportic nen kan beräknas. Arbetsplanerna, som torde vara det bästa 
underlaget för en beräkning är genom sin mångfald svåröverskådliga 
och är som alla planer dessutom endast riktlinjer. En och samma 
forskare är ofta engagerad i flera uppgifter ställda av olika kunder. 
Om någon av kunderna inte håller sig framme och visar intresse, är 
det inte mer än mänskligt, att forskarna kommer att ge förtur åt de 
övrigas önskemål. Varje marint uppdrag har sin kontaktman inom 
MS och/eller MF och hans insatser är väsentliga i detta samman
hang. För att ge en uppfattning om relationen mellan insatserna för 
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de olika försvarsgrenarna kan följande exempel lämnas från FOA 2 
och FOA 3, arbetsåret 65 / 66 (fig är ej sinsemellan jämförbara): 

ARMEN 

FLYGVAPNET 

MARINEN 

Fig 1. 

Relationen mellan FOA 2 insatser för försvarsgrenarna arbetsåret 65/66. 

ARMEN MARINEN FLYGVAPNET 

Fig 2. 

Relationen mellan FOA 3 insatser för försvarsgrenarna arbetsåret 65/66. 
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Det är gott och väl, att forskarna i stor utsträckning ägnar sig åt 
problem, vars lösning kan komma marinen till godo, men vad blir 
det av deras arbete? Flera marina förband deltar årligen i FOA för
söksverksamhet, men "på fältet" ser man sällan några konkreta resul
tat. Arbetena inom hydraakustiken samt på torped-, stridsdels- och 
på maskeringsområdena torde höra till undantagen. På det sistnämn
da området kan man redovisa förhållandevis stora materiel- ( = eko
nomiska) besparingar genom tillämpning av nya metoder, vilka dess
utom har större döljande effekt. 

Om man vid förbanden har svårt att spåra frukterna av FOA 
verksamhet, borde man väl ändå vid stab och förvaltning ha lättare 
att skapa sig en uppfattning om värdet av forskningsinsatserna. Stäl
ler man en sådan fråga, visar det sig dock svårt att få ett tillfredsstäl
lande svar. Man tycks där ha ett intryck av att FOA producerar 
mycket papper - planer och rapporter från olika försök, beräkning
ar, m m - men att det är ganska tunnsått med de påtagliga resulta
ten. Visst tillhandahåller FOA expertis t ex vid SUR-spel och vid 
bedömning av anbud på diverse teknisk materiel. Visst kommer det 
fram en eller annan komponent till något vapensystem, men är outpu
ten verkligen tillfredsställande? 

Om man lät frågan gå till FOA, borde man kunna förvänta ett 
fylligt svar, då anstaltens existensberättigande hänger på dess arbets
resultat . Det torde emellertid vara svårt att ens här, omgående, få ett 
tillfredsställande svar. Ofta tappar nämligen FOA kontakten med 
ärenden, vilkas behandling man på ett tidigt stadium varit inkopplad 
på. Kanske är detta naturligt, då forskningsansvaret kan sägas upp
höra i och med att materielutveckling och produktion - förvalt
ningsansvaret - tar vid . I dessa skeden riktas ofta frågor från MF 
på lägre nivåer till enskilda specialister vid FOA, men detta verk har 
då inte längre någon samlad bild av arbetets gång. Om FOA skall 
göra några insatser i detta läge styrs m a o hårt av MF. Sannolikt un
derlättar detta förvaltningens arbete. Då tidsförloppet, sedan FbA 
som ämbetsverk senast fick del av systemarbetet, kan bli stort, kan 
dock åtskilligt av betydelse hinna hända på olika vetenskapliga om
råden innan vapensystemet levereras. (Jfr fig 3). 

Krigsmateriel föråldras och förslits. Ny materiel måste fram i en 
viss takt, om ej försvarseffekten skall tillåtas nedgå. Det är självklart 
att en :'deaod-line" måste finnas i det flöde av vetenskapligt underlag, 
som far paverka tillkomsten av ett nytt system, annars skulle det 
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aldrig komma ut från dokumentskåpen och in i krigsorganisationen. 
Eftersom projekterings-/utvecklings- och produktionsfaser är långa 
och då ett vapensystem av ekonomiska skäl vanligen måste ges lång 
livslängd, är det emellertid starka skäl, som talar för att låta en "Ben
jamin Syrsa" hela tiden fråga: Arbetar vi efter de rätta linjerna? 
Innebär den senaste utvecklingen, att systemet kanske är föråldrat, 
redan då det tas i bruk? Kan vi införa modifieringar utan alltför 
stor tidsförlust? Skall arbetet läggas ned till förmån för ett annat va
pensystem? 

år 

10 l Produktion (CM, CMF) 
Askande (CM) 

5-

0-

Projekt- och matericl
utveckling (MS, MF) 

Långsiktsplan, systemstudier (MS, MF, 
FOA) 
Studier, spel (MS/Plan, repr FOA) 
Utkast (MF) 
Ide (MS/Plan) 

Fig 3. 

Nuvarande principschema för framtagning av nytt vapensystem. 
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Genom sin kontinuerliga uppföljning av landvinningar inom ett 
flertal naturvetenskapliga områden samt sin vida horisont - erhål
len genom goda kontakter med forskare vä rlden runt - synes FOA 
vara väl ägnat att spela rollen av Benjamin Syrsa. Härför fordras 
emellertid också att man kontinuerligt kan följa utvecklingen av de 
nya vapensystem - ända fram till leverans, ja kanske ända till den 
tidpunkt, då man beslutar om dess utrangering. Denna möjlighet sak
nar FOA för närvarande. Ett principschema för framtagning av nya, 
stora vapensystem kanske borde ges en annan form, t ex som i fig 4. 

Speciella systemgrupper borde tillsättas med stående uppgift a tt 
följa vapensystemen från vaggan till graven, t ex en för ubåtar, en 
för kustrobot, en för attackfartyg, o s v . Grupperna skulle vara sam
mansatta av representanter för MS, MF och FOA samt ha rätt att 
kallas specialister. Verksamheten borde huvudsakligen vara oriente
rande med sammanträden t ex en gång i halvåret. Härigenom skulle 
FOA få en bättre överblick, förutsatt att informationen vidarebe

fordras inom verket. 

Vart tredje år genomförs s k stor rullning av FOA forskningspla
ner. Denna inleds med en serie chefsorienteringar, där försvarsstaben, 
försvarsgrenarna och civilförsvaret, var för sig, på chefsnivå utväx
lar orienteringar med anstalten. Därefter följer en lång rad konferen
ser, i princip en dag för varje forskningsområde, där FOA redovisar 
sitt kunskapsläge och sin syn på fortsatt arbetsinriktning och insats. 
I konferenserna deltar (bör delta) byråchefer eller därmed jämställd 
personal jämte vissa specialister. Hela FOA kundkrets är samtidigt 
representerad och kunderna har här ett givet tillfälle att lägga sin syn 
på den fortsatta verksamheten. Protokoll upprättas vid dessa konfe
renser och sedan dessa studerats av deltagande myndigheter samlas 
man på hög planeringsnivå till en prioriteringskonferens i försvars
stabens regi. Verksamheten utmynnar sedan i OB direktiv till FOA. 

Om konferenserna skall ge ömsesidigt utbyte krävs det att delta
garna är väl införstådda med resp myndighets handlingslinje (policy) 
samt att de med viss auktoritet kan framlägga synpunkter i enlighet 
därmed. FOA har stora förväntningar på gensvar från kunderna vid 
forskningskonferenserna. Ett målmedvetet och sakligt agerande från 
deras sida, torde därför ge utdelning - i form av ökat forskarintres
se. För att marinen skall kunna göra en god insats härvidlag, krävs 
emellertid personal för uppgiften, tid och förberedelser. Man får inte 
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bortse ifrån att dessa konferenser är ett forum för en mer eller mindre 
omedveten konkurrens om forskningsmiljonerna. 

För forskningens bedrivande krävs en hel del s k fältförsök. Åt
skilliga av dessa fordrar deltagande av militära förband. Då dessa är 
upprättade som utbildningsenheter och har sin tid disponerad där
efter med välfyllda schema, som fixeras lång tid i förväg, är det för 
enat med stora svårigheter att pressa in tider för prov i FOA regi . 
Likväl görs en hel del försök där man i görligaste mån söker till 
godose såväl utbildnings- som försöksintressen. 

Svårigheterna är kanske särskilt märkbara vid flottan där antalet 
fredsutrustade förband av viss typ - t ex jagare, ubåtar - är litet. 
Det är möjligt att övergången till systemet med depåförlagda fartyg 
kan verka underlättande. Man kan säga att detta i viss mån redan 
tillämpats med ubåtsdivisionen vid Berga och med ganska gott resul
tat. Forskarens dröm är att kustflottan under ett par veckor skulle 
kunna disponeras för prov, som då kunde planeras mer rationellt. 
Så långt torde man svårligen kunna sträcka sig, men kanske kunde 
ett par fartygsdepåer ställas till förfogande under motsvarande tid. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det marina utbytet av verksam
heten vid FOA borde kunna förbättras genom 

att sys~emgr~pper skapas för gemensam kontinuerlig uppföljning av 
(onentermg om) vapensystemen och den tekniska utveckling, som 
kan komma dem till godo, 

att öka marinens personella resurser för styrning och nyttiggörande 
av FOA arbete samt 

att de nya fartygsdepåerna i görligaste mån ställs till förfogande för 
försök. 
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lEDAMOTEN 
JEAN DANCKWARDT 

Försvarskostnader 

i olika länder 

Jämförelser av försvarskostnader i olika länder är erkänt mycket 
svåra att göra. I och för sig skulle det vara önskvärt om man kunde 
jämföra samtliga kostnadsandelar som kan hänfö~as t~ll försvar.~t 
inom ett lands ekonomi med detta lands resursanvandmng, framfor 
allt såsom en andel av bruttonationalprodukten (BNP). Emellertid 
måste man i allmänhet hålla sig till de försvarskostnader, som redo
visas över statsbudgeten. Eftersom principerna för vad som därvid 
inkluderas är högst olika i olika länder - t ex i fråga om forskning 
och utvecklingsarbete, om anläggningskostnader för byggnader och 
kommunikationslinjer etc, blir försvarsbudgetens andel såväl av stats
budgeten som av bruttonationalprodukten mycket ungefärliga mått 
på försvarsåtagandena. De ingående variablerna är också ofta i sig 
själva mycket summariskt beräknade. För att över huvud taget k~n~a 
göra jämförelser är det därför nödvändigt att .an:ända sådan statlstlk 
som framräknats enligt vissa gemensamma pnne1per. 

Inom Förenta Nationerna har insamlats uppgifter om försvars
kostnader i medlemsländerna. Bl a har en expertkommitte (Economic 
and Social Consequences of Disarmament 1962) gett ut en rapport 
där sifferuppgifterna i princip måste betraktas som helt o~ämför~ara. 
Det enda material som något så när motsvarar kraven på hkform1ghet 
torde vara OECD:s statistik för de till denna organisation rapporte
rande länderna. För den följande studien har därför denna statistik 
(OECD National Accounts Statistics 1955-64 jämte vissa supple
mentsrapporter) utnyttjats. Underlaget för studien lämnas för Sve
ri<>es del av Statistiska Centralbyrån (SCB) och återfinns i SCB V 
19'66 :6. Vissa smärre differenser föreligger beträffande dessa källor 
beroende på att de svenska siffrorna successivt justeras av SCB och 
därefter rapporteras till OECD. För Sveriges del har de senaste 
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svenska siffrorna utnyttjats. Det bör observeras att OECD:s statistik 
hänför sig till kalenderår och inte till budgetår. 

De uppgifter som främst är av intresse är buttanationalprodukten 
till produktionskostnad (at factor costs), försvarsutgifterna i löpande 

priser och i fasta priser för något lämpligt basår, befolkningsmäng

den samt växlingskurser till amerikanska dollar. Ur dessa uppgifter 

kan man sedan beräkna försvarsutgifternas andel av BNP, försvars
utgifterna i dollar per capita m m. 

Framräknade värden måste emellertid vid jämförelser behandlas 

med stor försiktighet. 'A ven om försvarsutgifternas procentuella andel 

av BNP i två länder är lika, behöver inte "rustningsbördan" vara lika 

stor. Detta kan bero på olikheter i fråga om internt prisläge, samhäl
lets industriella och sociala standard osv vid samma procentuella an

del av BNP. I ett högt industrialiserat land torde t ex bördan vara 

relativt sett mindre än i ett lågutvecklat land vid samma procentuella 

andel av BNP. 'A ven förändringar år från år bör behandlas med en 

viss försiktighet i fråga om slutsatser eftersom de bl a kan bero på 
variationer i prisutvecklingen inom respektive land, budgettekniska 
omläggningar m m. I första hand bör tendenser under en följd av år 

beaktas. Något mått på erhållen försvarseffekt utgör självfallet inte 
heller de redovisade siffrorna. 

Det bör även observeras att kostnader för "försvar" ställer sig 
kategoriskt olika i länder som endast påtagit sig ansvar för det egna 

landets försvar, i länder som ingår i allianser och i länder som har 
koloniala eller i övrigt transoceana militära åtaganden. 

OECD:s statistik omfattar inte några östeuropeiska stater och en

dast ett fåtal utomeuropeiska. Några tillnärmelsevis jämförbara upp

gifter om försvarskostnaderna i östeuropeiska stater kan därför inte 

erhållas beroende på bl a dessa länders budgetredovisningssystem och 
sekretess i fråga om försvarsbudgetens konstruktion. I "Military 

Balance" utgiven av The Institutet for Strategic Studies i Lodon, åter

finns emellertid i regel vissa uppgifter om försvarskostnaderna även 

för östeuropeiska länder. Dessa siffror kan dock knappast jämföras 
med de som framräknats med OECD:s statistik. 

Såsom inledningsvis angavs torde försvarskostnadernas andel av 
bruttonationalprodukten vara det värde som f n bäst medger jämfö

relser mellan olika länder. I tabell l och diagram l återfinns dessa 

uppgifter. Härav framgår bl a att Sveriges försvarskostnader inte 

torde vara speciellt höga, särskilt om vår alliansfria ställning beaktas. 
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Tabell 1. F örsvarskostnadernas andel av BN P 

Land l 1955 l 
1958 

l 
1960 

l 
1962 

l 
1963 l 1964 

l 
1965 

Kanada 7,8 6,1 5,3 l 5,2 4,6 4,4 l 3,8 
USA 10,8 11,2 9,8 10,2 9,7 8,9 1) 

Västtyskland 4,0 3,0 3,7 4,9 5,3 4,5 4,6 
Belgien 3,6 3,7 3,7 3,5 3,6 3,5 3,3 

Danmark 3,5 3,1 2,9 3,3 3,3 3,3 3,3 
Frankrike 5,8 6,7 6,5 6,0 5,5 5,3 5,0 
Norge 4,0 3,8 3,5 3,8 3,7 4,2 1) 

Sverige 5,3 5,3 5,2 5,4 5,3 5,1 5,0 
Srorbritannien 

l 
8,6 7,2 6,9 7,1 6,8 6,7 1) 

Portugal 4,3 3,8 4,2 7,3 7,0 7,2 1) 

') Erfo rderli ga grunduppgifter föreligger ännu icke i OECD statistik 

Av diagram 2, som anger kostnadsutvecklingen i fasta priser (1958 

år/basår), framgår att kostnadsstegringarna varit särskilt påtagliga i 

Danmark och Norge. Detta få r till viss del ses som en följd av den 
successivt minskade vapenhjälpen från USA till de små NATO--län

derna. 
Som exempel på grundmaterialets art har i tabell 2 redovisats sif

fermaterialet för Storbritannicn. 

Tabell 2. Storbritannien (valuta i pund) 

Miljoner i landets valuta 

Växel- År För- För- Folk- För-
kurs BNP till För- För- svars- svars- mängd svars-
till produk- svars- svars- kostnad kostnad (milj kostnad 

US$ tians- kostnad kostnad i Ofo av i us $ in v) i us $ 
kost. i 1958 BNP per 

(facror års capita 
costs) priser 

0,358 1955 16 938 1 464 1 786 8,6 4100 51,22 80 
0,358 1958 20405 1 468 1 468 7,2 4 101 51,87 79 
0,357 1960 22 807 1 579 1 476 6,9 4 440 52,54 84 
0,356 1962 25 478 1 804 1 593 7,1 5 060 53,46 95 
0,357 1963 27 093 1 849 l 586 6,8 s 160 53,81 96 
0,358 1964 28 977 1 930 l 579 6,7 s 410 54,21 100 
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Vid en jämförelse med de värden som "Military Balance 1966-
67" (The Institute för Strategic Studies, London 1966) anger kan 
vissa differenser konstateras för NATO-länderna. Dessa skillnader 
beror på smärre olikheter i beräkningsmetoderna för försvarskostna
derna. I regelligger Military Balance uppgifter på försvarskostnader 
na O, 1-0,3 °/o över här ovan framräknade värden. 

För Frankrike är dock skillnaden så stor som 1,1-1,3 °/o i samma 
riktning. Orsaken härtill synes vara de franska försvarskostnadern a, 
så som de rapporteras till OECD, är för låga bl a beroende på att 
atomenergiprogrammets militära delar inte redovisas under försvars
titeln. Tabellens värden för Frankrike bör därför antagligen höjas 
med ca 1 °/o för att kunna jämföras med övriga länders. 

Försvarskostnaderna i dollar per capita brukar stundom användas 
i pressen och vid debatter om försvarskostnader inte minst av dem 
som vill framhålla att våra försvarskostnader är exceptionellt höga. 
Dessa siffror torde emellertid inte kunna användas för jämförelser 
mellan olika länder bl a beroende på olikheter i den egna valutans 
köpkraft, samhällsstruktur, befolkningsutveckling, levnadsstandard, 
erhållen försvarseffekt, landets geografi osv vilka faktorer inte är be
räkningsbara. En dubbelt så hög siffra för ett land i förhållande till 
ett annat kan t ex inte tolkas som att den verkliga försvarsbördan i 
det ena landet är dubbelt så stor som i det andra. Man måste därför 
bestämt varna för att använda försvarskostnader i dollar per capita 
vid jämförelser mellan olika länder. Siffrorna (tabell 2) har därför 
här endast medtagits som exemplifiering av en olämplig men tyvärr 
ganska vanlig jämförelsemetod. 

T a bel! 3. F örsvarskostnad i US dollar per capita 

Land 11955 119581 1960 l 19621 1963 
l 19641 1965 l Anm 

Kanada 120 103 90 107 84 86 80 
USA 239 265 254 284 276 270 -
Frankrike 53 89 74 80 73 83 82 Exkl. Norge 35 38 40 49 52 56 69 kärn v. Danmark 29 30 33 47 49 55 60 
Sverige 58 70 75 93 97 103 112 
Storbri tannien 80 79 84 95 96 100 -
Vcisttyskland 27 26 40 63 75 69 76 

1 
Som sammanfattning måste åter igen framhållas att försvarskost

nadsjämförelser måste ske med stor försiktighet. 

Slutsatserna för Sveriges del av här gjord, ytterst översiktliga stu
die synes vara att våra försvarskostnader icke på något uppseende
väckande sätt skiljer sig från övriga västeuropeiska staters. De eko
nomiska konsekvenserna av vår alliansfria politik är självfallet svåra 
att ange. De av allt att döma något högre försvarskostnaderna i Sve
rige jämfört med t ex Norge och Danmark kan mycket väl till en 
icke oväsentlig del vara att hänföra just till ländernas olikheter 
fråga om utrikes- och försvarspolitisk orientering. 
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KAPTEN 
LARS GRONV ALL 

Vad har hänt 
med minan? 

Av de olika tpnstegrenarna inom marinen är mintjänsten den 
minst omskrivna. Mycket sällan förekommer några artiklar om min
teknik, mintaktik eller minstrategi. I marsnumret av United States 
Naval Institutes PROCEEDINGS finns emellertid under "Comment 
and Discussion" en artikel, som kanske ger svar på varför vi i TIS så 
sällan läser något om minor. Aven om det här är fråga om ameri
kanska förhållanden synes dock mycket vara av värde för svenska 
läsare. Författare är Lt cdr James A Meacham och han presenteras 
endast såsom "Mine Countermeasures Officer, Mine Forre, Atlantic 
Fleet". I en något fri översättning säger han följande: 

V ad har hänt med minan? 

Det är inte alltför många år sedan som US Navy var beredd på 
minkrigföring. Efter de mycket otrevliga upplevelserna år 1950 vid 
Wonson i Korea lovade vi oss själva, att inte än en gång bli överras
kade utan motmedel mot minorna och började därför bygga en stor 
minsveparflotta. Denna satsning var så kraftig och så varaktig att 
minsveparbeståndet och dess utrustning fortlöpande har modernise
rats på ett förnuftigt och berömvärt sätt. 

Men vad har hänt med minan? 
Minan är styvmoderligt behandlad. Minan har fallit i glömska. 

US Navy tänker i minröjning som följd av att de flesta av oss väl 
kommer ihåg när detta var US Navy problem nummer ett. Försum
melser som inte har upptäckts är inte så påtagliga och idag tänker 
ingen inom US Navy på minor. Det finns flera förklaringar till det
ta, men först och främst lider minan av hemlighetsmakeriet kring dess 
konstruktion, dess möjligheter och alla uppgifter beträffande produk-

Reprinted from Proeecdings by permission: 
Copyright @1966 U. S. Naval Institute. 
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T 
tio n och förrådsti Il gångar. En del a v detta måste va ra hem Ii g t. 
Eftersom en mina (i motsats till andra vapen) aldrig blir fö råldrad , 
motverkar behovet att under längre tidsperioder hemlighålla vapen
kapaciteten behovet av ett av många känt u~derl ag för han~_lings
program såväl inom som utanför US_ N a vy. Sa t ex vet hela variden 
att vi önskar och behöver mer effekt! va flygplan, robotar och torpe
der och vår industri svarar med dc mest fantastiska ideer. Det hem 
lighetsfulla minprogrammet up~l~ver inte såda1~ täv~an, -~1tan vio mås~ 
te söka upp industrier som är villiga arbeta enligt :ara onskemal. _Pa 
så sätt hänvisas vi till ett relativt litet antal industner och- som Jag 
tror - till industrifolk vars fantasi och uppfinningsrikedom inte är 
så stor. I någon mån finns ganska likartade förh ållanden inom 
US Navy där många Senior Officers och "policy-makers" icke är 
medvetna om minans verkliga förm åga och värde. Detta kan emel ler
tid delvis vara ett resultat av de olyckliga benämningarna "Mine 
Force Atlantic Fleet" och "Mine Force Pacific Fleet", enär dessa för
band sannolikt avsågs för två amiraler som skulle ta hand om den 
perifera frågan om min krigföring på det att ingen an nan behövde 
bekymra sig om detta. 

För ett antal år sedan var " Den Strategiska Avskräckelsen" och 
"Den Stora Vedergällningen" hörn stenar i vår nationella stra:egi. 
Minor är inte ett lämpligt svar på ett atombombanfall ehuru mman 
i sig själ v är ett utmärkt exempel på ett vapen som kan var~ både 
okonventionellt och konventionellt. I dag verkar det som om v1 hade 
åtminstone delvis botat den "nukleära förgiftningen" och inser, att 
det finns och kommer alltid att finnas begränsade krig. 

Utan särskild ordning eller prioritet kan en orsak till minans "till
fällio-a död" vara den synbarliga nackdelen att ha minerat farvatten 
som t> man relativt snart efter utläggningen själv vill utnyttja. En 
annan nackdel är vårt nationaldrag att tycka illa om bakhåll eller 
"nackskott" och därmed även minor. En tredje kan vara förhållan
det att ubåtsfolk föredrager torpeder och flygare bomber och raketer 
i stället för minor. En fjärde orsak slutligen kan helt enkelt vara 
bristen på minor och minteknisk och minintresserad personal. 

Minan har inte plats i våra sjökrigsansträngningar, men under vis
sa omständigheter är den det bästa vapnet, och ändå är den oftast 
helt förbisedd i sökandet efter bästa lösning. Botemedlet mot denna 
försummelse är enkel. Vi måste tän!ea i minor och på vad de kan göra 

för oss. 
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Minans fördelar är många: 
Minan kan läggas ut från nästan varje fartyg under förutsättnino 

att det finns några ombord som kan hantera den på rätt sätt. b 

Minan är vapnet som väntar; när den en gång är utlagd gör den 
sitt arbete utan ytterligare insats och den som lagt ut minan är "ledig" 
och kan utföra andra uppdrag. På ett sätt är detta att "äta kakan och 
ändå ha kvar den". 

Minan verkar oinskränkt och gör ingen åtskillnad. Följaktligen kan 
en minering tillkännagivas med god effekt. Ingen skulle väl tala om 
för sin fiende eller sin eventuelle motståndare att "stanna utanför det 
eller det området ty jag har en ubåt snokande där", men med det 
opersonliga minfältet är det en annan sak. I det extrema fallet skulle 
man kunna tänka sig en förklaring under krokodiltårar: "Vi lade ut 
minorna ty vi var inte säkra på era avsikter. Vi är ledsna". Men mi
norna är fortfarande kvar och endast den tuffaste sjöman vågar 
utmana dem. De kan aktiv eras och steriliseras på tider som endast 
utläggaren känner till. 

Minor är billiga. Om vi skall blockera nåoontino eller någon sär
skild plats kostar minorna i allmänhet mindre änb driftkostnaderna 
för en blockadstyrka - amorteringskostnaderna är här icke alls med
räknade. 

Listan över minans fördelar skulle kunna <>Ö ras län"re men det "k. b b , 
VI t1gaste är dock, att minan har egenskaper som inget annat vapen 
har. Detta förhållande kan vara av mycket stort värde både i förut
sedda situationer och under omständigheter som inte är väntade. Det 
finns vissa reella förberedelser vi borde vidtaga utöver ökandet av 
"mintänkandet" ehuru detta kanske trots allt är det viktigaste. Först 
och främst måste problemen med fällande fartyg studeras. Det är 
lätt att hamna i den onda cirkeln, där användning, utveckling och 
anskaffning av minor hindras av bristen på fällande enheter och att 
man sedan underlåter att vidtaga åtgärder för att skaffa fällande 
enheter därför att rätt sort och tillräckligt antal minor saknas. Ty
värr tycks vi nu vara på väg in i denna cirkelgång. 

För "icke storkrigsoperationer" finns i dag lämpliga minfällande 
f~rtyg. Fartygschefer och stabsofficerare i alla grader och på alla 
mvåer kan planlägga och arbeta med minor och kan studera vad 
minan kan ge för resultat och fördelar. Men enheterna som skall läg
ga ut minorna saknar rutin i minfällning. Vi måste därför utöka en 
del av våra övningar till att även omfatta minfällningar. Det är iro-
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niskt att "Mine Force" idag är det förband som är minst lämpad för 
utläggning av mineringar ty, Mine Force är i realiteten en MinRöj
ningsAvdelning och få fartyg är så illa utrustade och lämpade för 
minfällning som minsvepare. 

Det är sannolikt, att vi behöver några fartyg som endast avses för 
minfällning. En eller två minlastade atomubåtar som i hemlighet 
agerar i olika farvatten eller helt enkelt hålls lastade och klara för 
uppdrag, skulle vara av stort värde vid vissa tillfällen. 

Kanske är installationen av minräls på ett antal övervattenfartyg 
värd att göra. Tvärtemot vad många tror är ett minfält av vanliga 
förankrade minor och svephinder något av ett rött skynke för min
svepningen. Dessa enkla minor är mycket pålitliga och de fordrar 
enkla förberedelser och kan fällas på stor djup. Ankring på rätt min
djup sker automatiskt. 

På något sätt måste det alltid finnas olika slags minor snabbt till
gängliga, klara att läggas ut efter kort förvarningstid. Detta är mera 
komplicerat än vad det verkar men det är utan tvekan möjligt. 
Minan är ett gott beredskapsvapen men detta "står inte klart för 
alla. När minan finns tillgänglig kan tillfället vara borta". 

Slutligen får vi inte tveka att använda minor. Ett minfält eller ett 
minerat område kan vid en bestämd tidpunkt steriliseras med mycket 
hög säkerhetsgrad. För att sedan göra vattnet helt riskfritt utföres 
kontrollsvepning och den därefter kvarstående minrisken är mycket 
liten. 

Det tycks klart att vi har hamnat in på ett spår där man skjuter 
på vad som går att sälja. Detta är en stor och komplicerad men också 
mycket farlig fråga och kan lätt resultera i att man misslyckas med 
att vinna det som på lång sikt verk ligen behövs. Om i en tänkt situa
tion torpeder kan sänka mer fartyg än minor, skall man då endast 
ha torpeder? Vi måste vara mycket försiktiga med sådana beslut. Jag 
påstår att det kommer att bli behov av minor i situationer, på plat
ser och för uppgifter som idag icke kan förutses. Minans speciella 
egenskaper fordrar, att vi har tillgång till den i stort antal och i 
många typer i vår arsenal och alltid har den klar till användning. 
Vi måste öva med den, ha planer klara och använda den så snart vi 
behöver. 
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KAPTEN 

ERIK HALL V östsibiriska låglandet 

l Sovjet ligger dc flesta industrierna i väst medan de stora, outnytt
jade naturtillgångarna ligger i öst. Det är därför fullt naturligt, att 
det i den sovjetiska pressen allt oftare förekommer artiklar om det 
Västsibiriska låglandet och de väldiga naturtillgångar, som döljer sig 
i dess ofantliga ödemarker, och hur rikedomarna skall kunna tillgodo
göras. Här finns - med en viss överdrift - outtömliga förråd av 
olja, gas, skog, brunkol, järn- och metallmalmer. 

Dc västsibiriska rå varorna kommer att få betydelse för hela Sov
jetunionen och därför måste ett administrativt problem som hastigast 
beröras. Sovjet är i stort indelat i s k "oblast" (område) och här är 
aktuella Tiumcnskaja, Tomskaja, Novosibirskaja och Kemerovskaja 
(se bild 1 ). "Oblasten" ingår i stora ekonomiska regioner och Tiu
menskaja oblast tillhör Urals region, medan de övriga hänförts till 
Västsibiriens. Denna uppdelning har försvårat och fördröjt projek
tering, planering och geologisk undersökning och en samordning av 
något slag torde vara att vänta. 

När det gäller Sibirien får icke glömmas bort, att våra vanliga 
kartor knappast ger ett rättvisande begrepp om landets storlek. Tiu
mcnskaja oblast t ex har en yta på 1.435.400 km2 d v s är större än 
Sverige, Frankrike och Tyskland tillhopa. Befolkningstätheten är 
dock endast 1-3 per 10 km2 • 

Endast i låglandets södra del finns järnväg::tr med ett enda undan
tag nämligen en linje mellan floden Obs mynning och Vorkuta. Om
rådet genomkorsas av floderna Ob och Irtysj med bifloder. (Bild 2). 
13.000 km är segelbara. Från Irtysjs källor till Obs mynning är 
distansen 5.000 km. Flodsjöfart är sålunda det enda transportmedlet 
i stora delar av västra Sibirien. Den har dock sin begränsning av is 
och litet vattendjup. seglationens längd är vid staden Novosibirsk 
185 dygn och vid Labytnangi 155. I Tazfloden (Bild 3) är sjöfart 
möjlig endast under 60 dygn. 
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.. Det kan också nämnas, att en fjärroljeledning passerar <>enom de 
sodra delarna .från oljefälten på Urals sluttningar och till Ir

0

kutsk. 
J?en geologiska undersökningen av det Västsibiriska låolandet är 

P~ 111:et sätt :vs~ u ta? men i. T~umenskaja o blast beräknas 
0

tillgången 
pa. olJa. uppga tJI~ ti?tals milliarder. ton, fyra trillioner m3 gas och 
fyra .milliarder m VIrke. I TomskaJa oblast har upptäckts 11 olje
fyndigheter. 
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Som framgår av kartan på bild 3 finns gasfyndigheter vid Igrim 
i floden Obs nedre lopp samt vid dess mynning. Aven vid Vasiugan 
finns stora mängder gas. Oljefälten ligger omkring floden Ob i dess 
mellersta lopp. De nu aktuella källorna ligger i Sjaim, Surgut, Megion 
och Sovjetskoje. Skog den s k tajgan, som huvudsakligen består av 

lärkträd, täcker hela låglandet utom tundran. 
Vilka industrier bör få de råvaror, som utvinnes? I söder ligger de 

stora industristäderna Tiumen, Omsk, Tomsk, Novosibirsk och i syd
ost det nya stora industriområdet Kuzbass (Kuznetskij bassejn). I väs
ter reser sig Ural med sina industrier, som är i stort behov av nya 

rå var u baser. 
För att råvarorna skall komma till fabrikerna måste transportfrå

gan lösas. Mycket har redan gjorts men ännu mera planeras och vi 

skall stanna inför de största projekten. 
Den första av två beslutade gasledningar från Igrimfyndigheten 

till Serov och Nizjnij Tagil i Ural är fä rdig och den andra har på
börjats. Dessa ledningar kommer att sammankopplas med de ledning
ar, som kommer från Buchara i Uzbekistan. Från gasfyndigheterna 
i Obmynningen projekteras ledningar på 5.000 km längd, som skall 
lämna gas till bl a Moskva, Leningrad och Minsk. Gasen vid Vasiugan 
ligger icke alltför långt från Kuzbass industrier och det anses lämp

ligt att bygga gasledningar dit. 
Låt oss lämna gasen och vända blicken mot den ännu viktigare 

oljan. Från källorna i Sjaim har redan dragits oljeledningar till Tiu
men, en sträcka på 436 km. En annan ledning, betydligt längre byg
ges nu mellan Surgut och Omsk och från den förstnämnda platsen 
projekteras ytterligare en längs Ob till staden Tomsk och ev vidare 
till Kuzbass. Det diskuteras, om det icke vore lämpligt att bygga ett 
stort oljeraffinaderi med kemiska avdelningar m m i närheten av 

Tomsk. 
A ven järnvägarna (Bild 4) är med i utvecklingen och det bygges 

sådana mellan I v del och Sergin o samt mellan Ta v da och Sotnik . 
I sina södra ändpunkter är de anslutna till det ordinarie järnvägs
nätet. slutpunkterna i norr ligger vid Ob och de kommer att intimt 
samarbeta med flodsjöfarten. Annu en järnväg är under byggnad 

mellan Surgut och Tiumen. 
Som de flesta ryska floder är även de här aktuella relativt grunda. 

För att sjöfarten skall kunna flyta obehindrat är det nödvändigt att 
garantera ett visst minimidjup. För de närmaste åren planeras att 
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detta skall bli nedanför staden Omsk 2,70 m och nedanför Novo
sibirsk 2,15 m. Flodsjöfarten är djupt engagerad i transporttjänsten 
och har under 1965 bl a fraktat 800.000 ton råolja till raffinaderier
na i Omsk och Novosibirsk. Inom de närmaste åren beräknas denna 
kvantitet öka till 3.000.000 ton. När olJ"eledninaarna blir färdiaa o o 
kommer tankbåtar att frigöras men de beräknas då kunna insättas 
i trafik i andra riktningar. 

Under de närmaste åren beräknas virkestransporterna i Tiu
menskaja oblast komma att uppgå till 12.000.000 ton per år, varav 
fem millioner kommer att fraktas med fartyg. Här kommer samtra
rik att äga rum med flodsjöfarten och de nya järnvägarna I vdel
Sergino samt Tavda och Sotnik. Med hjälp av dessa järnvägar beräk
na: årligen kunna levereras fyra millioner ton trä till Sovjets euro
pelska del. Ungefär 600.000 ton trä forslas årligen nedför Ob till 
Labytnangi vid Obs mynning och omlastas här till järnväg för vida
rebefordran till Vorkutas kolgruvor. 

Flodflottan är också engagerad i transport av byggnadsmaterial, 
livsmedel och maskiner av olika slag. 

De i O b-Irtysjbassängen verksamma tre rederierna har under 1965 
transporterat ungefär sex millioner ton last, varav 70 °/o var virke. 
Trots att c:a 400 nya fartyg tillkommit de senaste åren är behovet 
långt ifrån täckt. (De flesta byggda i väst). Långa väntetider före
kommer också i hamnarna. 

o Lastning av trä i Obmynningen till sjögående fartyg är besvärlig, 
da skyddade ankarplatser saknas och lastningen måste äga rum på 
öpp_en _redd. 1965 öppnades seglationen i Tazmynningen först den 
18 JUI1l och medellängden är 1,5-2 månader. Djupet i denna flod
mynning är i bästa fall1,7-1,9 m. 

Här har ytligt berörts råvarutillgångar och transportproblem i 
Västsibirien. Trots att området relativt nyligen börjat exploateras 
kan redan nu fastslås att det i framtiden kommer att få stor bety
delse för sovjetekonomin. 
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Litterafur m.m. 

NAVAL REVIEW 1966 

U.S. Naval Institute's årsbok inleds med en essay om en av flottans uppgifter 

i Vietnamkriget, "The Case for Inshore Warfare". Vattenvägarna är viktiga 

kommunikationsleder i det vägfattiga landet och kan utnyttjas både av stridande 
enheter och av underhållstjänsten, om lämpliga farkoster finns att tillgå. Opera

tionerna får en speciell karaktär, bl a genom bttheten att ordna kontrollerade 
minerin gar i farlederna. I organisationen har såväl sofistikerade farkoster såsom 

wävare och bärplansbåtar som enkla, fälrmässiga kanon - och patrullbåtar en 

uppgift att fylla. 
U.S. Navy's överskeppningsflotta, 135 fartyg, kan förefalla imponerande stor, 

men kan endast transportera en och trefjärdedels MEF. En MEF (Marine Expedi

tionary Force) består av en förstärkt marindivision jämte en taktisk flygflottilj 
med 43.500 man, 84 kanoner och 75 attackplan. De fordon, som ingår i en MEF, 
fordrar en däcksyta på över 40.000 kvadratmeter, och förråd och ammunition 

fordrar ett lastutrymme på kanske ett par hundra rusen kubikmeter. "A Marine's 
View of the Amphibious Assault Forces" relaterar problemen kring landstig

ningsoperationernas överskeppningsfas och ger synpunkter på det befintliga och 

under anskaffnin g varande tonnaget. 
Under de båda världskrigen var ubåtarnas roll i antiubåtskriget ganska obe

tydlig. Förbättrade hydrofoner och tysta ubåtar möjliggjorde en effektivare 
ubåtsjakt med ubåtar. U.S. Navy planerade ett stort antal billiga ubåtar, speciali
serade på ubåtsjakt, men endast ubåtarna Kl, K2 och K3 levererades (1951-52). 

Okade krav hade ökat deras storlek från 300 till 500 ton i utkasten till 900 ton i 

verkligheten. Torpedcldledning, torpeder och taktik förbättrades successiv t och, 
som författaren till uppsatsen "Submarine Against Submarine" framh åller, de 

amerikanska atomubåtarna är idag ett effektivt antiubåtsvapen, som bl a kan 
sättas in n:ira motståndarens baser, där andra AU-stridskrafter ej kan väntas 

komma operera. 
"Patrol Planes ro the 'Orion' and J3eyond" skildrar utvecklingen av U .S. Navy's 

patrullplan fram till idag och i morgon. Här skall endast omnämnas "Ori~ns" 
viktigaste data och prestanda: Spännvidd 30 m, startvikt 58 ton, startsrracka 
1300 m. Planet har 4 turbopropmotorer, som ger det en ekonomisk fart av 625 

km/rim med en uthållighet av över 5.000 sjömil. Planet kan bära över 5 ton tor
peder, sjunkbomber och raketer. Vid mineringsföretag kan ett "O rion"-plan med

föra nära 7 ton minor. 
De ök ade krav som Vietnamkriget ställer på USA :s resurse r motiverar frågan 
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"Do We Still Need the Sixth Fleet ?". I en essay analyseras behovet av ameri

kanska sjöstridskrafter i Medelhavet - det strategiskt sett viktigaste havet i 

världen. Efter en för läsaren nyttig repetition i den politiska historien i Medel 

havsområdet sedan det andra v;irldskriget rekommenderas ett k varhållande av 

den sjätte flottan, eventuellt med en något mindre fartygsstyrka. 

Viceamiralen Sir Peter Gretton, R.N., vars tidigare befattning som vice marin

stabchef och femte sjölord ger en särskild tyngd åt essayen "The Marine Strategy 

of Great Britain", visar hur Storbritanniens ambition att bygga upp egna kärn

vapenstyrkor kom att medföra en minskning av de konventionella stridskrafterna 

till en farligt låg nivå. Amiralen rekommenderar en minskning av Rhen-armen 

och styrkorna på Cypern. Flottans viktigaste uppgift är att trygga sjöfarten. Tre 

marinsoldatsförband (a 3 bataljoner vardera jämte artilleri m m) bör vara insats

beredda, varav två förband öster om Suez. Dit förläggs två av de fem hangar

fartygen. Möjligheten att i framtiden utnyttja Aden och Singapore såsom baser 

betecknas som osäker och därför är det vikti~t att relat ionerna till Sydafrika inte 

störs. Förlusten av dessa baser skulle innebära, att de brittiska sjöstyrkorna i 

Sydatlanten enbart måste repliera på underhållsfartyg, med alla problem detta 

innebär. 

Sambandstjänsten måste utvecklas i takt med vapen- och kommandosystemcn. 

l U.S. Navy måste av naturliga skäl kraven på sambandstjänsten ställas högt. 

Man har idag möjlighet att snabbt kommunicera med en förbandschef på andr;l 

sidan jordklotet mede lst förbindelser, som inte kan störas eller avlyssnas. An

vändandet av månen som "relästation" ger förbinde lser som är okänsliga för 

jonosfäriska störningar, vilka däremot försvårar HF-radiokommunikationerna. 

Emellertid är inte månen i läge 24 timmar om dygnet. Sarellitkommunikationerna 

har ett alldeles särskilt stort värde för U.S. Navy, vilket bevisats av SYNCOM 

satelliterna. l "Naval Communications Today" omnämns även nya kommunika

tionssystem såsom AUTOVON (Automatic Voice Network) och AUTODIN 

(Automatic Digital Network), vilka ger USA :s politiska och mi litära ledning på

litliga och effektiva förbindelser med de väpnade styrkorna överallt i världen. 

"Foreign Policy and Sea Power" behandlar frågan om hur sjömakten kan ut

nyttjas som ett verktyg för po litiken i vår komplexa tidsålder. Författaren ti ll 

denna uppsats framhåller hangarfartygens värde i utrikespolitikens tjänst. Onsk 

värt vore att en ny typ hangarfartyg - CVM - infördes i U.S. Navy. Dessa 

CVM skulle medföra färre jakt- och attackplan :in vanligen är fallet på hangar

fartyg och förfoga över ett avsevärt antal transporthelikoptrar. En marinsoldat

styrka (mellan ett kompani och en bataljon) skulle ingå i sjöstyrkan. 

Nedrustningsfrågan har blivit viktig för USA. Nedrustning diskuteras såväl 

bland allmänheten som bland nationens ledare, ehuru engagemanget är av olika 

art. I artikeln "Arms Control and the Navy" rekapituleras avrustningsfrågans 

historia samt beskrivs den amerikanska organisationen för att handlägga frågor 

och problem i avrustningsförhandlingarna. Nämnda problem är särskilt sedda ur 

mann synvinkel. 
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U.S. Coast Guard är mitt uppe i ett omfattande moderniseringsproblem. Kåren 

har mer än 30.000 man, varav ca 3.000 officerare. "A Coast Guards Officer's 

Carcer" behandlar antagning, utbildning och befordran av officerare i kåren. 

Det finns egentligen endast två metoder att balansera melbn försvarets behov 

och kostnadsramen: 

(l) Beräkna behovet och sedan undersöka om tillräckligt anslag kan erhållas. 

(2) Utgå från ans laget och se vad som kan åstadkommas med dessa medel. 

Ingen av metoderna kan utnyttjas när det gäller att besluta vad som skall 

anskaffas och vad som skall nedläggas. Två nya element har emellertid införts i 

USA i avsikt att reglera försvarets program. Det första ställer kostnaden i rela

tion till resultatet; man kan således jämföra kostnad med effektivitet för olika 

alternativ och se, om en kombination av stridskrafter är bill igare än en annan 

med samma effektivitet. Det andra elementet är en systematisk k vanritariv analys. 

Den sista essayen i Naval Review 1966 behandlar under titeln "The Influence of 

Military Judgement on Defense Decisions" problem i den ovannämnda kvantita

tiva analysen . 

Bland bilagorna i Naval Review 1966 märks McNamara's anförande inför kon

gressens försvarsutskott beträffande USA:s försvarsprogram 1966-70 samt 1966 

års försvarsbudget. Ca två tredjedelar av anförandet å te rges; den återstående 

delen är hemligstämplad . Försvarsministern behandlar till att börja med den inter

nationella situationen, främst förhå llandena i Sydostasien, men även frågor om 

hjälp till Kongo, den ryska guldreserven, avtalet rörande Panamakanalen, 

Frankrikes Forde de Frappe osv omnämns. Redogörelsen fortsätter med kärn

vapenproblem, en jämförelse mellan ICBM och bombplan, civilförsvarsproblem,1 

utveckling av Poseidonraketen för polarisubåtarna osv. Provstoppsavtalet be

träffande atombomber kostar USA ca 250 M$ per år. Kostnadsreducerande åt 

gärder av olika slag diskuteras. Anskaffning av olika materia l samt större utveck 

lingsuppdrag anmäls. Totalt slutar försvarsbudgeten på $5 1.739.414.000. 

1 Trots en strävan att i görligaste mån hålla denna anmälan kort och överskådlig 
bör ett citat lämnas, vilket dels är ett exempel på en kostnads-effektivitets-analy s, 

dels ger en bild av de skrämmande riskerna i ett ej helt otänkbart krig: 
"Estimated Effect on U.S. Faralities of Additions to the Approved Damage 

Limicing Program. 
(B a sed on 1970 popub.tion of 21 O million) 

Additional 
Investment 

Millions of U .S. Fatalities 

$ O billion 
5 billion 

15 billion 
25 billion 

Earl y Urban 

149 
120 
96 
78 

Attack Dela y ed Urban 

122 
90 
59 
41 

Attack 
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Denna anmälan har närmast fått karaktären av en innehållsförteckning, vilket 

i och för sig är beklagligt, men likväl nödvändigt om det skall vara möjligt att 

visa v ilken mängd av informati on Naval review 1966 innehåller. Det är natur

ligt, att det inom världens största sjömakt f inns tillräckligt många goda för

fattare för att göra en bok av detta slag läsvä rd. Bildmaterialet är som vanligt 

utmärkt; sä rsk ilt må framh ållas fotona av en jordglob från o lika hå ll , v ilk a 

foton ta lande illustrera r de globa la problemen. Anmälaren v ill dock särskilt 

framhiilla bidraget friin den ende medarbetaren, som inte engagerats av Naval 

Review's redaktion, nämligen McNamara. Aven om hans iirsrapport inre är en 

mans verk är den vä l värd att stude ra i en rid , då disk ussionens vågor gh höga 

om USA :s militärpolitik . 

SRbg 

NÄR KEJSAREN AV ETIOPIEN BESOKTE EN ENGELSK PANSARKRYSSARE 

Wi lliam Horace de Vere Cole, som blivit kallad E uropas störste skämtare, 

föddes för 90 år seelan som son av en gam mal förmögen engelsk adelsfamilj, 

och inskrevs 1894 vid Cambricl geunivers itetet. En majd ag följande år fick dettas 

rektor en skrive lse f rån kolonidepartementet: hans kun gl. höghet sultanen av 

Zanzibar hade uttryck r önskemålet a tt besöka Storbritan nicns berömda Alma 

Mater. 
Nästan a ll a i den lill a universitetsstaden va r på benen när den förn äme gästen 

anlände rre dagar senare med ett följe av femton mii lcri skt klädda landsmän och 

en tjänsteman i kolonidepartememet, som översa tte furstens märkliga strupljud 

under förev isningen. Under den följande festbanketten utmärkte sig sultanen bl. a. 

med a tt äta med fin grarna oc h l i k som sa lig H enrik VT l l kasta de avgnagda 

benen i en stor biige över axe ln. Följet roade sig sil högljutt att rektorn och 

dekanen begynte se a ll tmera besvärade ut, men först när studentik osa slang

uttryck hördes mellan skrattsa lvorn a gick ett ljus upp för den gaml e rektorn. 

Cole, ni är relegerad! sk rek han, pionröd i ansiktet av ursinne, och slet lös

skägget av studenten . 
Varken föräldrarnas böner eller inflytelserika vänners intervention hjälpte: 

Cole blev med spott och spe bortvisad friin universitete t. Tre månader senare 

satt han som kadett i mar in akadem in , och här funderade han ut nästa practical 

joke. Amira len på slagskeppet Dreadnought, som låg för an kar i Weymouths 

hamn, fick ett telegram som kort och gott gav order till att båten sk ull e göras 

i ordning för festlig mottag ning av Etiopiens kejsare. Telegrammet hade under

skriften H a rd ings. (Lord Ha rdin gs var ä ldste stabsofficer i marinministerier.) 

Emotraga nder på järnvägsstationen i Weymourh och färden i amirals lupen u t 

till kryssaren formade sig som ett triumftåg. Coles bäste vän uppträdde i roll en 

som den svartskäggige kejsaren, medan Cole själv var förklädd som ämbetsman 

722 

från utrikesdepartementet. Uneler banketten kunde "kejsaren" tyvärr 1nte ära 

mycket av de läckra rätterna, för lösskägget horade hela t iden med att falla av. 

Men "ämbetsmannen från utrikesdepartementet" tog desto mer för s1g av såväl 

ma t som dryck . 
Detta skoj blev märkli gt nog inte avslöjat, och detta gjorde Cole än nu djärvare. 

Han kom till övertygelsen att det var ofa rligt att driva gäck med folk om man 

bara spelade ett tillräckligt högt spel. Ju värdigare man upp trädde, desto lättare 

kunde man få folk att löpa med limstiin gen. 

Under dc följande åren, då Cole tack vare ett sto rt arv kunde leva flott utan 

att behöva beställa något som hel st, blev han Europas störste skämtare. Det var 

han som uppfann måttbandstr icket. Försedd med ett duss in t iometersmåttband 

promenerade han genom en av Londons mest trafikerade gator, och vid varje 

gathörn hejdade han en person, tryckte ett av måttbandens ena ända i han s hand 

och bad honom hålla fast, samt försvann kring gathörnet. Här bad han en förbi

passerande hugga tag i måttbandets andra ända - det rörde sig om en v iktig 

mätning och därför måste vederbörande stå alldeles sti lla och inte släppa bandet. 

P å andra sidan ga tan stod Cole efter utdelnin gen av de rolv måttbanden och 

njöt av resultatet. Rekordet slogs av en medelålders herre som srod och fånade 

med måttbandsändan i handen under två timmar och tjugo mi nuter. 

Berömt är det puts som Cole spe lade en konservativ underhusmed lem. Denne 

brukade alltid sk ryta med si na sportprestationer, och Cole utm an ade honom till 

kapplöpnin g längs Temsen, men när po litikern hade hunni t ett tjugotal meter 

före Cole började denne skrika : - Tag fast tjuven ... tag fast tjuven! En massa 

människor satte sedan iväg efter po li tikern, och när man så började vrå la: 

- Stoppa stortjyven . .. stoppa stortjyvcn ! upptog äve n po li se r förföljandet . 

Cole följde från en bigata skadeglatt grinande den vilda jakten. 

Men även labourpartiet fick kläda skott. Arbetarpartiets ledare, Ramsay Mae 

Donald, sk ulle tala i en fackföreningskongress, och när taxibilen, som han be

stä llt, höll framför hans bostad, gav en av Coles vänner, som var förklädd som 

taxichaufför, den väntande kollegan ett pund för att få övertaga körnin gen . Och 

så körde han Mae Donald ut ti ll ett av Londons mest avsides l iggande slum

k vaner, och där "råkade" bilen gå sönder. 
Under tiden hade Cole, utmärkt maskerad som Mae Donald, bestigit fack

föreningens talarstOl. Han började med att dundra mot arbetarnas svältlöner, 

men slog så näven i bordet och tjöt, att även arbetsgivarna tjänade alldeles för 

litet. Ahörarna lyssnade med st igande förundran, och först när den äkta Ramsay 

Mae Donald, ilsken som en bålgetin g trädde in i sa len, slutade Cole sina tirader. 

Det lyckades honom att undslippa. 
Cole avled januari 1939, och när han låg på dödsbädden viskade han leende: 

- Skada att jag inte längre kan göra narr av någon. 
-we. 

723 



Notiser från när och fjärran 

Australien 

U blitar 

Den tredje av fyra ub!itar av OBERON-typ har kölsträckts p!i varv i Skott

land för Australiens räkning. Sjösättningen beräknas äga rum 1968. I slutet av 

innevarande !ir levereras den första av Australiens OBERON-ub!itar, OXLEY. 

Den andra, OTWA Y, kommer att sjösättas före !irsskiftet. 

(Mi litary Review, oktober 1966) 

Frankrike 
Fartygstonnage 

I början av 1966 var Frank rikes totala örlogsfartygstonnage 320.000 ton. l 

denna siffra var inräknat tre hangarfartyg, 64 jagare och 19 ubåtar. Under bygg

nad är nu tre robotbestyckade fregatter av SUFFREN-typ, vi lk a utrustas med 

Masurca- och Malafonrobotar. De tre planerade atomdrivna ubåtarna med var

dera 16 långdistansrobotar med räckvidd omkring 3000 km är likaså under 

byggnad. 

(Military Review, oktober 1966) 

Iran 
Eskortfartyg och svävare 

!rans regering har nyligen placerat en order p!i fyra eskortfartyg p!i vardera 

1.200 ton och ett antal svävfarkoster hos firmor i Storbritannien. Ordern beräknas 

till ca 22,5 miljoner pund men väntas komma att öka till ca 35 miljoner pund. 

Två av eskortfartygen skall byggas av Vickers i Newcastle och dc andra två 

av Vosper-Thornycroft. Fartygen skall drivas av ett kombinerat system med gas

turbiner och dieselmotorer. 

(La Revue Maritime, oktober 1966) 

Israel 
U blitar 

Två brittiska ubåtar av T-klass överfördes nyligen till Israel. De båda ub!itarna 

har i samband därmed bytt namn fr!in TURPIN och TOTEM till LEVlATHAN 

och DEKER. Ubåtarna kommer att förflyttas till Israel i början av nästa år. 

(Military Review, september 1966) 
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Libyen 
Patmllb!ltar 

Tre av de 30 meter !!inga patrullb!itar med 50 knops maximifart, som har be

ställts hos Vosper Ltd, skall byggas i Portchester. Varje fartyg drivs med gas

turbiner a v typ Bristol Siddeley P rote u s. 

(Marine News, november 1966) 

Sovjetunionen 
Robotjagare 

Sovjetunionen skall bygga en stör re serie robotjagare på ca 5000 ton av t yp 

Kashin. Framdrivningssystemet p!i dessa fartyg best!ir av gasturbiner och diesel

motorer. Jagarna bestyckas med tv!i dubbelramper för sjöm!ils- och luftvä rns

robotar samt 4 st 76 mm kanoner och ubåtsjaktvapen . Farten kommer a tt uppgå 

till ca 35 knop . I Sovjet fäster man f n största vikt vid dels atomubå tsflotta ns 

utbyggnad , dels utökandet av antalet robotbestyckade jaga re. 

(Marine News, novem ber 1966) 

Sjölmrna robotvapen 
Sovjetunionen ökar ständigt si n robotvapenarsenal och ha r nu enligt ameri 

kanska beräkningar över 100 robotar, som kan avfyras från atomubåtar. Den 

amerikanska överlägsenheten i antal robotar är dock fortfa rande ungefär 4: 1. 

De sovjetiska robotarna har ej heller samma prestanda som de amerikanska, men 

den tekniska utvecklingen i Sovjetunionen kan inom en snar fram t id medföra att 

styrkeförhållandet blir ett annat. 
(USN I Procecd ings, september 1966) 

Spanien 

Hclikopterf,trtyg 

Det amerikanska hjälph angarfa rtyget CABOT moderni se r <~s och utrustas nu 

som helikopterhangarfartyg, varefter det kommer att övertagas av den spanska 

marinen. CABOT byggdes ursprungligen som en lätt kryssare, men ändrades se

dan till hangarfartyg. Två systerfartyg - SAN JACINTO och MONTEREY

är numera överförda till reservflottan. Det fjärde fartyget av samma typ, 

PRINCETON, förlorades under andra världskriget. I mars 1967 beräk nas 

CABOT vara färdigutrustat för sitt nya ändamål. 

(USNf Proceedings, oktober 1966) 

Fregatter 
El I'e rrol. 

Spanska mannen skall bygga fem n ya fregatter på örlogsvarvet 

Man erhåller amerikansk hjälp i tekniskt och ekonom iskt avseende. 

(USNI Proceedings, oktober 1966) 
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Storbritannien 
Hangarfartyg 

Hangarfartyget ARK ROYAL skall genomgå en omfattande modernisering, 

som enligt en uppgift i tidningen Daily Mail kommer arr kosta närmare 65 mil

joner pund, d v s lika mycket som ett helt nytt hangarfartyg sku lle belöpa sig till. 

Den 4 oktober togs ARK ROYAL in på varv i Devonporr. 
(La Revue Maritime, oktober 1966 och Marie News, november 1966) 

jagare 

Den första jagaren av den nya typ 82 har beställts från Associated Shipbuilders 

Ltd. Ängturbiner från A.E.I. Ltd och gasturbiner från Bristol-Siddelcy Ltd urgöt· 

tillsammans maskineriet i det nya fartyget, som beräknas kunna tagas i aktiv 

tjänst 1972. 
(Marine News, november 1966) 

jagare 

Jagaren GLAMORGAN av Counryklass levererades elen 14 oktober frh 

Vickers L r el i Walker-on-Tyne. 
(Marine News, november 1966) 

Fregatter 

Fregatterna JUPITER och LOCI-i RUTHVEN har utran5erars resp så lts för 

nedskrotning under oktober månad. 
(Marine News, november 1966) 

Ubåt 

Den trettonde och sista brittiska ubåten av OBERON-klass, ONYX, sjösattes 

den 18 augusti hos Cammell Laird i Birkenheacl. Detta är med all säkerher den 

sista dieseldrivna brittiska ubåten. 

Förrådsfartyg 

Förrådsfartyget L YNESS SJOSattes (som meddelades i T.lS' septembernummer) 

den 7 april i år. Två fartyg till av denna typ kommer att tillföras brittiska flot

tan. Det första av dessa fick vid sjösättningen den 16 september namnet 

STROMNESS. Namnet på det andra är ännu ej känt. Fartygens deplacement är 

på 15.500 ton, längden 159,7 meter, bredden 21,9 meter och farren 18 knop. 

(La Revue Maritime, oktober 1966) 

Fartyg under byggnad 

Den l september 1966 var örlogsfartyg på sammanlagt 183.000 ton under 

byggnad vid engelska varv, därav fartyg avsedda för utländska mariner på 

15.700 ton. 
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Bland de brittiska fartyge n kan n:im nas fy ra Po la r isubåtar, n:iml ige n RESOLU

TION (som SJÖsat tes de n 15 september), R EPULS E, RENOWN och R EVENGE, 

tre automdrivna a ttackubåtar (Wi\RSPITE, CHURC HILL och en ännu ej 

namngiven ), två robot jaga re av Counryklass, 8 fregatte r av LEAN DER-klass, ett 

artackfartyg - IN TREPID - systerfartyg till F EAR LESS samt trän ·•farryg av 
olika slag och sjömätnin gsfarrye;. " 

Av de utländska fartygsbyggcn:-t kan nci mn as f y ra Ol3ERO N -ubå rar till Austra

li en, rvå OBERON-ubåtar t ill 1\.an::td:-t, en f regatt på ca 2300 ton till Ghana 
och l fre e;att p å 1400 ton t ill Malaysia . 

(La R evue Ma ri t im e, oktobe r 1966) 

Sverige 
Fregatter 

Den 14 oktober hissades beLilstecknen på fregatte rn a V ISl3Y och SUNDS

VALL, som byggts om för ubåtsjaktändamål efter att t idiga re ha varit jagare. 

Dc båda fartygen sjösattes 1943 v id Götaverken. l sitt nuva ra nde skick har fre

gatterna fått de tidigare tre 12 cm kanonerna utbytta mot två 57 mm kanoner av 

Bofors' tillverkning, antiubåtsraketer och sj unkbombfällare, likaså av Bofors' typ 

samt hypermodern hydrofon- och eld lcd n ingsutrustning. Torped tuberna har av

ligsnars. Fregatterna har även fö rsetts med landningsplattform fö r hel ikoprrar. 

Besättnin gen uppgår till 124 man . 

Ubåtar 

Den nya ubåten SJÖORMEN sjösä tt s vid Kockums i Malmö den 25 januari 

nästa år. Ubåten tillhör elen seri e på samm an lagt fem ubarar, som gå r under 

namnet A 11. Dc övriga ubå tarna i serien är SjöBjöRNEN, SjöLEJONET, 

SJÖHi'i.STEN och SJÖHUNDEN. Samtli ga fem skall vara sjösatta 1968. Depla

cementet uppgår till 1125 ton och dim ensionern a ir SOX6X5,6 meter. 

USA 
H c lika ptcrhangarfart y g 

TRlPOLJ, ett helikoprcrhan garhrry g, rogs i rj:insr i Philadelphia den 6 a ugusti . 

Fartyger tillhör IWO JIMA-klassen och har 18.000 rons deplacement. Der är 

avsett för 30 .helikoptrar och är bestyckar med 4 st 76 mm kanoner. Farren ar 

20 knop och besättn ingsstyrkan dryg t 500 man . 
(La Revue Maritime, oktober 1966) 

Ubåtar 

T vå aromdrivna ubåtar, WHALE (SSN 638 ) och SUNflSH (SSN 649), sjö-
·d· ·d 1 1· Ub 0 tarna ha r 4060 sarres samt1 1gt VI Genera Dynamics i Massachusetts ny 1gen. a ' 

rons deplacement och är 89 meter långa. 
(Our Navy, november 1966) 
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Landstigni11gsjartyg 

Landstigningsfartyget DUBUQUE ~jö~a ttcs den 6 a ugusti i Pascagou la . Far

tyget påbörjades i januari 1965. DUBUQUE får 450 man s besättnin g och skall 

kunna medföra 350 fullt utrustade soldater med materiel. I juni 1967 beräknas 

det nya fartyget tagas i tjänst. 

(La Revue Maritime, ok tober 1966, och Our N avy, oktober 1966) 

K,monbåt 

En ny kanonbåt, som är typfartyg för en se n e på sam manl agt SJ U enheter, 

i\SHEVJLLE (PGM-8 4), tillfördes amer ik anska flottan i august i. fartyget är 

hel t byggt i aluminium och har en överbyggnad i a lumin ium och fiberglas. Depla

cementet är 240 ton, längden 50 meter, bredde n 7,3 meter och djupgåendet 2,9 

meter. Toppfarten ligger omkrin g 45 knop, och mask ineriet besdir av en 14.000 

hästkrafters gasturbin och två dieselmotorer på va rdera 875 hästkrafter. En 76 

mm kanon med eldledningssystem Mark 63, en llofors' 40 mm kanon och 2 kul 

sp rutor utgör fartygets bestyckning. 24 mars besättning har ASHEVJLLE, som 

byggdes i Tacoma, \\'fashington. 
(La Re vue Maritime, oktober 1966) 

Västtyskland 

Frcgallcr byggs om 

De båda fregatterna HIPPER och SPEE, som leve rerades från Storbritannien 

1958, och som 1964 sattes in som skolfartyg för Bundesmarinc, ska ll få nya upp

gifter. D c byggs om till flygsäkcrhctsfanyg, oc h ska ll t jänstgö ra inom de om 

råden, där tyska f lygvapnet har sina öv ningar. Bas för verk sam heten blir Wil

hclmshavcn. Två helik optrar ingår i varje fartygs utrustning. 

(Soldat und Tcchnik, oktober l\166) 

Osttyskland 

U båtsjagare 

Östtyska flottan tog ny li gen sex nya ubåtsjaga re på vardera 300 ton (av typ 

Hai) i tjänst. Fartygen är byggda vid Peenewerft i Wolgast och har försetts med 

bl a sov jetbyggda raketer. 
(Wc hr und Wirts.:haft, november 1966) 
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