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Vad är det som gör att vissa yrken eller yrkeskategorier anses
bättre eller finare än andra? Frågan är måhända inte längre aktuell
i vårt samhälle, då det nu kan hävdas att alla yrken numera har
samma anseende. Likväl förekommer det olika former av sociala och
ekonomiska rangrullor. Dessa kan vara officiella eller inofficiella och
ger uttryck för vad folk i allmänhet tycker eller anser om olika
yrken eller är m a o en värdemätare på olika yrkens anseende. Detta
begrepp utgör summan av ett flertal värderade faktorer såsom lön,
avancemangsm öjligheter, semester- och pensionsförmån er, arbets- och
utbildningstide r, ansvar och arbetsuppgifter , inträdesfordrin gar och
erforderlig grundutbildnin g m f l.
Yrkets status och allmänna anseende är en av de viktigaste faktorerna vid yrkesval. Det är därför nödvändigt, att arbetsgivaren ur
rekryteringssyn punkt försöker klargöra hur pass attraktivt yrket är
bland rekryteringsklie ntelet. Ju mer eftersökt ett yrke är, desto bättre
blir urvalsmöj ligheterna och kvaliteten bland dem, som söker. När
det gäller att bedöma dragningskraft en till det egna yrket, visar
gj orda undersökningar , att det bland alla yrkeskategorie r eller studiekarriärer finns en tendens hos människan att värdera det egna yrket
högre, än vad andra gör, eller vad man i andra kategorier skulle
göra. Det är väl ganska naturligt att man som regel anser sitt eget
yrke som det bästa, även om andra människor har en annan uppfattning. Detta gagnar emellertid föga om den allmänna uppfattningen
i samhället är negativ mot ifrågavarande yrke.
Militäryrket är ganska specifikt och skiljer sig från de flesta andra
yrken. Det har emellertid vissa gemensamma drag med polis-, läkaroch prästyrkena. Alla är samhällsservice yrken och dess utövare har
ofta en ideologisk ölertygelse. Likväl värderas yrkena ganska olika
av folk i allmänhe . Militäryrket eller officersyrket, som artikeln i

-första hand kommer att beröra, är ju ur allmänhetens synpunkt lmutet till ett onormalt samhällsti llstånd - nämligen krig. Det innebär
att den som väljer officersyrket i bästa fall ej får utföra det han
utbildas till. Det betraktas inte som något produktivt i samhället
utan som ett nödvändigt ont, som måste finnas för att bevara freden
eller i händelse av krig. Vid sådana tillfällen stiger yrket i anseende.
Dessemellan sjunker yrket ner och allmänheten konfronteras med
det vid, ur den enskildes synpunkt sett, olustiga tillfällen - värnplikttjänstgöringen och försvarskostnaderna i statsbudgeten .
I Sverige anses officersyrket numera ha en relativt låg status.
Gjorda undersökningar bland ungdom, särsk ilt då gymnasieutbildad
sådan, som står inför sitt yrkesval, bekräftar detta. Undersöker man
hur förhållandet är utomlands, finner man att officersyrkets status
där ligger avsevärt högre än hos oss. Vad är då orsaken till detta?
Skälen är säkerligen mångZt, men några faktorer är sannolikt mer
framträdande och kan vara värda att peka på.
Vår långa fredsperiod förklarar väl en del. I länder, som varit i
krig, har medborgarna fått upp ögonen för försvaret och militärbefälets insatser på ett helt an nat sätt - "aldrig har så många haft
så få att tacka för så mycket". Den ideologiska övertygelsen hos befälet utomlands är påfallande och har stärkts genom krig medan vår
långa fredsperiod sanno likt medfört att officersyrket i Sverige tappat
sin karaktär av kall.
Utomlands har man flerstädes en officiell merit- eller kompetensvärdering av den militära utbildningen på olika nivåer och jämställer
denna med olika former av civil utbildning. Officersutbildning är
där oftast likvärdig med akademisk utbildning. Hos oss saknas en
officiell av statsmakterna fastställd kompetensskala för den militära
utbildningen. Aven om många militärer själva anser utbildningen
vid våra krigsskolor vara likvärdig med akademisk utbildning, finns
det inget officiellt beligg härför. För att understryka likställigheten
med akademisk utbildning vill man nu införa (där man inte redan
infört) vissa akademiska ämnen - t e pedagogik - p å krigsskolorna, trots att ämnet redan förekommer under namnet befälsutövning.
Det kan ifrågasättas, om det är rätt väg för att höja yrkets anseende.
S~1ar~re kan ~n ?Yl!k efterapn i~ g få ett löjets skimmer..över~-------
bddnmgen bhr JU m te akademtsk bara för att man )aser vtssa gemensamma ämnen. Jämför man t e utbildning~ till civilingenjör vid
_____KJH-mea utbildningen -ril-1--Jäkare_~id I0lr0linska institutet, så fin2

ner man helt olika ämnen och kursomfång - men båda utbildningarna är akademiska. Huruvida en utbildning är att anse som akademisk ell er inte, beror vä l på utbildningens omfattning och nivå, lärarnas kompetens, utbildningsmetodik och uppläggning m m. Från
denna utgångspunkt bör en värdering göras och en måttstock fastställas. Problemet är kanske bara av akademiskt intresse!
Yrkets ekonomiska förmåner är betydelsefulla. Det är emellertid
svårt att framlägga en rättvisande jämförelse mellan löneförmånerna
hos oss och utomlands. Själva tekniken är mycket komplicerad och
kan tyvärr inte bara inskränka sig till en omräkning av lönetabellerna enligt gällande valutakurs. Det räcker med att peka på olikheterna i löne-och skattesystemen. Vad ingår i lönen? Grundlön och olika
tillägg? Hur stor är köpkraften? Direkta och indirekta ska.ttesats~~?
Vilka sociala förmåner förekommer? Härtill kommer särskilda tmhtära förmåner som är ganska omfattande och svåra att beräkna. Rent
principiellt kan man konstatera att, medan många av de förmåner
som det svenska försvaret för några decennier sedan kunde erbjuda,
nu bortfallit som för militärer specifika, så förekommer särskilda
militära förmåner och gottgörelser av olika slag i ökad omfattning
utomlands. En relativ jämförelse av löner mellan olika statliga karriärer i Sverige och motsvarande karriärer utomlands ger en viss
uppfattning om officersyrkets status. Genom att utgå från bruttolönen för t e en kapten och se efter vilka civila statliga tjänstemän
som har motsvarande lön får man en viss gradering mellan och inom
yrkena. Då det inom landet ej finns tillgång till någon aktuell sammanställning över alla de faktorer som utomlands sammantaget konstituerar den anställdes ekonomiska situation, är det inte möjligt att
här redovisa resultatet.
En starkt bidragande orsak till yrkets status torde vara antagnings- eller inträdeskraven. Utomlands är kraven för antagning till
officersaspirant relativt hårda. Man kräver minst studentexamen
på matematisk linje. Antagningen föregås av mycket omfattande
prov, där kraven t e i Frankrike är så stora att studentexamen icke
innebär tillräcklig underbyggnad. Antagningen är som regel förenad
med - visst__ antal års tjänstgöringsskyldig het efter offic~rsexamen.
Avkall på ant'd.~ngskraven eller dispens ges normalt aldng. De som
inte fyller måttet gallras, även om rekryteringsbehov härigenom inte
kan fyllas. Alltför ~a kompetenskrav och alltför många dispenser
vid officersantagningen har hos oss lett till kvalitetssänkning och
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lägre genomsnittlig intelligensnivå hos aspiranterna. Det ligger kanske något i sådana uttryck som "Ha11 kunde inte bli något annat,
:;å han blev officer"? Detta är i så fai: i och för sig beklagligt men
ha r vä l sin förklaring. Strävan att fylla personalstaterna och minska
vakanserna, har i dagens arbetsmarknadsläge måhända medfört att
man tvingats ge avkall på kvalitetskravet. Om detta är riktigt, kan
diskuteras. En sak är emellertid odiskutabel - eftergifter i inträdeskraven eller dispenser n1edför att yrkets anseende sjunker! Skall man
då acceptera, att rekryteringsbehovet inte kan fyllas, eller vad skall
man göra? Först och främst bör man undersöka om de uppställda inträdeskra ven är erforderliga för aLla de befattningar, som rekryteringsklientelet a v ses bekläda. Skullc så inte vara fallet, bör "tveksamma" befattningar lyftas ur och besättas med annan personalkategori för att minska det årliga rekryteringsbehovet. Kan man däremot
inte sinka inträdeskraven för några befattningar, är det med hänsyn
till yrkets anseende bättre att acceptera mindre rekrytering under
några år utan eftergift på inträdeskraven än att fylla viss del av
behovet med sekunda persona l. Svårigheten att bli antagen sprids
ganska snabbt bland ungdom en och härigenom ökas tillströmningen.
Officersyrket och dess uppgifter exemp lifieras helt naturligt av
"truppofficeren", vilken är den som det stora flertalet svenskar
främst kommer i kontakt med under sin värnpliktstjänstgöring. Bilden av officersyrket speglar dagofficeren och kompani- eller tjänstegrenschefens fredsverksambet under ett knappt år och uppfattas väl
inte som sä rski lt intellektuellt kvalificerat arbete. Befälsyrket ställer
ju - åtminstone i dc lägre befattningarna - jämförelsevis små krav
på intellektuella p restation er. Officersyrkets övriga sidor och omfa ttning blir för gemene ma n som regel något helt okänt. Detta får
ses som ett konstaterande och inte som ett nedsättande omdöme om
truppbcfälet, men det kanske ger en tankeställare, om inte många
av våra nuvarande officerare under en stor del av sin karriär får
syssla med vad som uppfattas som intellektuellt mindre kvalificerade
uppgifter. Står antagningskraven och den utbildning, som ges officerarna, i relation till de befattningar eller uppgifter de sätts på?
Svaret är nog i må nga fa ll - nej. Det bör i detta sammanhang observeras J.tt majoriteten a v den svenska officerskåren stannar som
kaptener och det är därför främst kompaniofficerarnas fredsbefattningar som bör penetreras. Många av dessa arbetsuppgifter kräver
nog vare sig högre naturvetenskapliga eller humanistiska kunskaper.
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Dessa är däremot nödvändiga för den tredjedel som avancerar till
reaementsofficersbefattningar.
De svenska militära graderna ä r genomgående en grad lägre än
sina utländska motsvarigheter. De har inte följt med den inflatoriska
utvecklin gen inom den civila sektorn . Utomlands sker avanceman.g
vid yngre levnadsålder och slutgraden för flertalet utländska officerare medför "guld på mössan" och ligger på regementsofficers
nivå.
Kan det finnas flera orsaker till officersyrkets relativt låga statu s
i Sverige, än vad som nu berörts i relation till utländska förhållanden? Penetrerar man problemet ytterligare, finner man, att först
och främst måste bilden av officersyrket och av officeren förändras
hos allmänheten. Det kanske är lättare sagt än gjort och det räck er
säkerligen inte med att bara skriva om rekryteringsbroschyrerna och
genomföra rekryteringskampanjer.
De faktiska villkoren för officerarna måste ändras och uppgifterna för denna yrkeskategori anpassas till samhällets utveckling. Officersyrk et måste mot bakgrund av inträdeskraven på grund~tbild1~ing
och därpå följande teoretisk (KSS, VOS, MHS) och pralmsk utb_ddning under en lång tidsrymd hänföras till enbart ledande b~fattnmg
ar och uppgifter inom administrati va-, oper~tiva-, tekn~ska- oc.h
utbildn ingssektorerna. Härigenom kommer officersyrket pa den mvå, det hör hemma på, och blir ett konkurrenskraftigt yrke med
anseende.
Vägen dit är måhända lång med många hinder. Dessa måste successivt röjas ur v~gen, om ~llmänheten och ~ synnerhet. un gd01;1en
skall få ändrad b1ld av off1cersyrket. Den langa pralmska utbildningen och tjänstgöringen, innan officeren n år någorlunda ledande
befattningar i början på 40-årsåldern, måste krympas till förmån
för en snabbare karriär, som är konkurrenskraftig gentemot andra
yrken.
Befordran sker nu huvudsakligen efter tjänsteålder. Befälsrätten
följer med graden eller befattningen och inte med individen. Det militära befordringssystemet upplev s i många fall som orättvist såväl
av militärer som utomstående. Det medger ju bl a att individens
överordnade ibland kan komm a att utgöras av personer som begåvnin gs- och kunskapsmässigt är individen underlägsen. A v saknaden
av konkurrens mellan befälet och att personlig duglighet värderas
först vid en relativt hög levnadsålder, när det gäller befordran, gör
5

nog att utomstående rynkar på näsan åt befälsyrket. Årliga vitsord
och kommenderi ngssystemet är ju också specifika för den militära
organisation en och saknar motsvarighe t inom den civila sektorn där
individen har möjlighet att välja såväl verksamhets område sor~ arbetsgivare eller chefer.
Den reglerade befordringsg ången inom den statliga sektorn betraktas ofta av utomstående som en försörjnings inrättning. Det är
nu ga~1ska lätt att få anställning i det militära och med yrket följer
garam för säker anställning och successivt stegrade ekonomiska förmåner till en viss nivå utan att individen egentligen behöver göra
några. större motprestatio ner. Yrkets anseende ökas genom ett befordru~~ssys~em, som baseras på skicklighet och duglighet och ej på
antal t;anstear.
. För att höja officersyrke ts anseende och göra det konkurrensk raftigt gentemot andra studentyrke n bör
a) antagningsk raven skärpas och inga dispenser medges,
b) en officiell kompetensv ärdering av den militära utbildningen
komma till stånd,
. c~ yrket avses för intellektuell t kvalificerad e befattningar på en
mva som svarar mot genomgången utbildning,
d) .de e~onom~ska förmånerna och karriären både till omfattning
och trd bnngas trll överensstämmelse med den statliga civila sektorn,
e) de militära graderna bringas till internatione ll överensstäm melse,
o f) befo~~ring~systemet baseras mer på skicklighet och duglighet
pa antal t;anstear.
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LEDAMOTEN
ROLAND ENGDAHL

Tullverke ts kustbeva kning

Vid Kungl. Orlogsmann asällskapets högtidssamm anträde i Karlskrona den 15 november 1965 talade dess ordförande, konteramira len Stig Bergelin, om bevakning av rikets kuster och berörde härvid
den roll som tullverkets kustbevakni ng har och borde ha i detta avseende. Det har därför bedömts vara av intresse att i anslutning
härtill lämna en redogörelse för denna organisation och för några
aktuella spörsmål kring den civila övervakning en till sjöss.
Kort historik.

Den allmänna uppsikt vid kuster och landgränser, som från statens synpunkt ansågs erforderlig över trafiken till och från utlandet,
ankom långt in på 1600-talet huvudsaklig en på civilförvaltn ingens
ståthållare, landshövdin gar och fogdar. Efter hand som tullsystemet
utvecklades, blev det emellertid nödvändigt att mera effektivt söka
förhindra olovlig in- och utförelse av varor över sjö- och landgränserna.
I enlighet med generaltullfö rvaltarens förslag till stat för år 1638
anskaffades för sjöbevaknin gen tulljakter och dessutom avdelades
s. k. strandridare för tillsynen utefter kusterna. Härmed hade grunden lagts för en särskild kustbevakni ng. Denna var från början av
ringa omfattning men utbyggdes, sedan Sveriges kuster avsevärt förlängts vid mitten av 1600-talet genom frederna i Brömsebro och
Roskil de.
Under de följande århundraden a vidtogs vid olika tillfällen organisatoriska förändringa r i syfte att anpassa kustbevakni ngens effektivitet till rådande förhållanden i fråga om trafikomfatt ning, risker
för smuggling m. m. Under åren 1835-1904 var kustbevakni ngen
delvis militärt organiserad. Sin nuvarande organisation med fyra
kustdistrikt erhöll kustbevakni ngen år 1937 och 1960.
7

Den centrala ledningen av kustbevakningen har inom generaltullstyrelsen från år 1923 utövats av en kustbevakningsinspektör samt
fr o m 1937 av en kustbevakningschef. År 1953 erhöll kustbevakningschefen jämväl chefskapet över gränsbevakningen, varvid titeln
ändrades till gränschef.
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N uvarande organisation.
Tullverkets organisation i stort framgår av fig. l. Gränschefens
expedition, som består av en stabsavdelning och en teknisk avdelning,
svarar för planering, teknisk utformning, inköp och förhyrning samt
reparation och underhåll av tullverkets fartygs-, båt-, fordons- och
telemateriel samt handlägger ärenden rörande kust- och gränsbevakningens organisation och verksamhet.
Regionalt är kustbevakningen organiserad på fyra kustdistrikt N orra, Ostra, Södra och Västra kustdistriktet - i huvudsak överensstämmande med motsvarande marinkommandon. Verksamheten inom
varje distrikt ledes av en kustdistriktschef som till sitt förfogande
har en expedition samt 1-2 sambandscentraler. Varje kustdistrikt
är indelat i 4-5 kusttullmästarområden, vart och ett under befäl
av en kusttullmästare och inom varje sådant område finnes 2-3
kustposteringar. Lokaliseringen av här nämnda organisationsenheter
framgår av tabellen, fig . 2.
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Materiel.
Kustbevakningens fartygs- och båtmateriel omfattar ett 60-tal
enheter, däribland l O tullkryssare, 28 tulljakter och 20 mindre båtar såsom tullracerbåtar och prejbåtar.
Tullkryssarna, varav en del är ombyggda, f. d. minsvepare, är på
20- 50 ton och 15-30 år gamla. De nuvarande ersättningsplanerna
går ut på att fem av dessa successivt skall ersättas med nya bevakningsfartyg i samma storleksklass medan de övriga fem ersätts med
tulljakter.
Av jakterna är en del av äldre datum med otillräcklig fart men
över hälften består av moderna, snabbgående lättmetallbåtar med
god sjövärdighet och viss förmåga till gång i is. Den nuvarande
ersättningstakten är 2-3 tulljakter per år.
De för uppgifter inomskärs anskaffade mindre båtarna, tullracer9

KusttullKustdistrikt
(Kdcx)

Norra
(Umeå)

tnästar-

Luleå
Skellefteå
Umeå
Härnösand
Sundsvall

Ostra
(Stockholm)

Gävle
Norrtälje
Stockholm
Oxelösund
Västervik
Visby

Södra
(Malmö)

Kalmar
Karlskrona
Sölvesborg
Trelleborg
Landskrona

Västra
(Göteborg)

Kustposterin gar (k p)

område
(ktmo)

Falkenberg
Göteborg
skärhamn
Lysekil
Strömstad

Seskarö och Luleå
Piteå och Skellcfteå
Holmön och Umeå (med sambandscentral)
Omsköldsvik och Härnösand (med sambandscentral och distriktsbJt)
Sundsvall, Hudiksvall och Söderhamn
Gävle och Singö
Norrtälje och Furusund (med sambandscentral)
Stockholm, Vax holm, Dalarö och Nynäshamn
(med distriktsb&t)
Oxelösund och Arkösund
Gryt (med sambandscentral), Väste rvik oc h Oskarshamn
Visby, Fårösund och Slite (med distriktsb&t)
Kalmar och Fä rjestaden
Karlskrona (med sambandscentral) och Karbhamn
Sölvesborg och Simrishamn (med distriktsb&t)
Trelleborg och Limhamn
Landskrona (med sambandscentral i Gl,<mslöv
och distriktsb&t) och Torekov
Falkenberg och Skallahamn
Göteborg (med distriktsb&t) och Ka lvsun d
Skärhamn och Stenungsund
Lysekil och Gravarne (med sambandscentral)
Grebbestad och Strömstad

Fig. 2.
Lokalisering av kl<stdist riktschefsexpeditioner, kusttullmä starområdcn, kustposteringar och sambandscentraler.
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båtarna och prejbåtarna är genomgående moderna och snabbgående.
Som komplement eller alternativ till den mer konventionella båtmaterielen kan det framdeles bli aktuellt med anskaffning av helikoptrar eller svävfarkoster samt för vinterbruk ytterligare hydrokoptrar.
Samtliga bevakningsfartyg och -båtar är utrustade med uk-radio ,
vissa tullkryssa re dessutom med kustradiotelefoni. De större och modernare enheterna har navigeringsradar och ekolod m m samt anordningar för sjöräddning och bogsering. Under 1966 kommer Decca
Navigator att installeras på vissa tullkryssare och -jakter.
För att möjliggöra patrullering på kustvägar m m disponerar
kustbevakningen ett 50-tal radiobilar fördelade på de olika kustdistrikten.
Kustbevakningens sambandsnät är uppbyggt kring de i tabellen
fig. 2 nämnda sambandscentralerna med tillhörande radiolänkstationer vartill kommer en serviceradiostation placerad i direkt anslutning till gränschefens expedition. Dessa sambandscentraler, som betjänas dygnet om, passar utöver kustbevakningens egen frekvens
jämväl kusttelefonifrekvensen, polisens samt vissa av marinens och
fl ygvapnets frekvenser. Några sambandscentraler kan dessutom liksom vissa lotsplatser passa "nödkanalen" 11 A på privatradiobandet.
För radiosamband med kring Gotland verkande bevakningsbåtar
replierar tullverket på marinens radiostation i Tingstäde.
Personal och utbildning.
Totalt omfattar kustbevakningen 320 man varav det övervägande
flertalet är bevakningspersonaL Den ledande personalen på gränschefens expedition och på kustdistriktschefsexpeditioner na är kammarshivarutbildad eller har annan högre utbildning (t. ex. civilingenjörsexamen).
Tjänstetitlarna inom kustbevakningen är kusttullmästare (f. n. lgr
17 eller 15), kustöveruppsyningsman, förste kustuppsyningsman och
k ustu ppsyningsman.
Den grundläggande praktiska utbildningen sker under ca ett års
aspiranttjänstgöring. Härunder genomgår aspiranten en korrespondenskurs som förberedelse för en därpå följande kurs för nyanställd
bevakningspersonal vid Tullskolan i Stockholm.
För befordran till kustöveruppsyningsman erfordras genomgång
av kustbevakningskurs. De viktigaste ämnena är här författnings11

kunskap samt navigation , sjöman skap och maskintek nik, varvid eleverna bibringas ett kunskapsm ått som något överstiger vad som
krävs för skepparex amen och fartygsme kanikerex amen vid sjöbefälsskola. Många av dem som kommer till kustbevak ningen har redan
tidigare sådan utbildning och/ eller underbefä lsutbildning.
Med hänsyn till tullverkets kustbevak ning i krig ställes till marinens förfogand e anordnas marinkom mandovis årligen kurser som
förberedelse härför, varjämte vissa delar av kustbevak ningen regelmässigt deltar i marinens krigsövnin gar. Vid marinen utbildas också
kustbevak ningens röjdykare.
För befordran till kusttullmä stare fordras att med godkända betyg ha genomgått vid tullskolan anordnad kusttullmä starkurs. I
övrigt bygger kustbevak ningsperso nalens effektivite t på den lokalkännedom om kustfarvat tnen som rekryterin gssättet ger samt på den
mångåriga erfarenhet och rutin som varje kustbevak are i befäls
ställning innehar.
För bevakning inomskärs bl. a. sjötrafiköve rvakning är kustbevaknin gens tullracerblitar mycket väl lämpade.

Uppgifter och verksamhet i fred.
Kustbevak ningens centrala uppgift är i fred smugglingsbekämpande verksamhe t såsom tullspanin g och tullkontro ll. Under senare
år, sedan snabbare båtmaterie l erhållits och ett effektivt sambandsnät tillkommi t, har det fallit sig naturligt att kustbevak ningen ålagts
en rad andra uppgifter med geografisk och funktionel l anknytnin g
till tulluppgif terna. Exempel härpå är
sjötrafiköv ervakning ,
övervakni ng och rapporteri ng av oljeutsläpp ,
naturvård s-, jakt- och fisketillsyn i kustbande t,
tillsyn av sjöfynd och haverigods,
hjälp åt isolerad skärgårdsb efolkning, t. ex. sjuktransp orter,
biträde med vissa rent polisiära uppgifter, t. ex. ordningsh ållning vid vattenfest er,
sjötranspo rter åt polis och militär personal,
bevakning suppgifter jämlikt gränsöverv akningsku ngörelsen
bl. a. sjötrafikk ontroll, utlännings kontroll, tillsyn av militära
skyddsom råden m. m. samt
sjöräddnin g.
Tulluppgi fterna innebär för kustbevak ningen tillsyn av att SJOfarten håller sig till allmän farled, att fartyg inte gör otillåtet uppe-

För mer kvalificerad e uppgifter och längre patrullering suppdrag inom den civila
övervakning en till sjöss krävs tullkryssare - minst en per kustdistrikt.
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Kustbevakningens sambandscentral i Gravarne har radar och fri sikt till sjöss,
vilket medger direkt övervakning av utanför liggande sjöomrJde.

håll i skärgård eller vid kusten, att otillåten lossning eller lastning
ej äger rum samt att fartyg inte utan särskilt tillstånd anlöper ort
som ej är tullplats. Tullkontrollen sker genom stickprovsvis eller
med ledning av spaningsuppgifter utförd visitation - i vissa fall i
samverkan med lokaltullbevakningen - av genom bevakningsområde passerande sjö- och även landtransportmedeL Vid prejning har
bevakningsfartyg utöver svensk flagga tullstandert hissad, vilket utgör stopptecken - under mörker markeras detta av lanterna eller
blänkfyr med omväxlande gult och blått sken.
Den dagliga patrulleringsverksamheten som kustbevakningen utför
i våra skärgårdar och kustfarvatten har visat att tulluppgifterna låter sig väl förenas med de övriga uppgifterna. Någon forme ll prioritering förekommer inte med undantag för sjöräddningsuppdrag,
där kustbevakningen är mycket verksam och enligt Sjöfartsstyrelsens
statistik svarar för 2/ 3 a v de totala statliga insatserna.
Tullverkets kustbevakning har sålunda många herrar att tjäna i första hand finans-, försvars-, utrikes-, justitie-, kommunikationsoch jordbruksdepartementen - och fullgör härigenom på ett för
statsverket ekonomiskt fördelaktigt sätt en betydande allmännyttig
samhällsfunktion. Mot denna bakgrund är det inte onaturligt att frågan om kustbevakningens huvudmannaskap ibland förs på tal. Hittills har det emellertid befunnits lämpligast att kustbevakningen i
likhet med motsvarande organ i andra länder (jämf. t. ex. amerikanska Coast Guard) sorterar under finansdepartementet.

Tullverkets kustbevakning i krig.

Kvarstående äldre tulljakter av den här typen kommer under de närmaste
åren att ersättas av nya snabbgående jakter.
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I krig - samt under beredskapstillstånd i den mån Kungl. Maj :t
så förordnar - ställes tullverkets kustbevakning till marinens förfogande och integreras då i marinens kustbevakning. Tidigare skedde
detta under benämningen kustbevakningspolis. Sedan emellertid reglementet för krigspolisen vid marinen ersatts med reglemente för
militärpolisen har namnfrågan tagits under omprövning. Tills nya
bestämmelser utfärdats är arbetsbenämningen rätt och slätt "tullverkets kustbevakning", vilket synes lämpligt även i fortsättningen dels
genom att densamma av vissa skäl ställes till marinens förfogande
som organisation (alltså icke med individuell krigsplacering utan i
form av till marinen "utlånad" personalgrupp med krigsuppskov),
dels genom att tullpersonalen vid sidan av de rent marina bevak-
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ningsuppgiftern a i viss utsträckning skall bibehålla sina tullfunktioner och därmed förenade befogenheter, tjänstegrader och avlöningsfö rmåner.
I dagens organisation går respektive kustdistrikt upp i motsvarande marinkommand o. Hur det skall se ut i krigsmaktens nya regionala organisation är f. n. föremål för diskussion.
A.ven om den materiel och personal som ingår i tullverkets kustbevakning kommer att ha sin givna betydelse i en krigsrustad marin
kustbevakning, ligger dess ojämförligt största värde för totalförsvaret i beredskapsmom enten marint kuppförsvar och mobiliseringsskydd.

Utredningar- nya uppgifter, ny organisation?
Under de senaste tolv månaderna har följande utredningar framlagts berörande kustbevakninge ns organisation och/eller verksamhet,
nämligen
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4) D en s. k. Renlundska utredningen med förslag till gränsdragning mellan tullverkets och polisverkets uppgifter och verksamhet
inom sjöövervakning en.
5) Kontinentalsoc kelutredningen med förslag om bevakningsupp gifter för tullverket inom den svenska delen av kontinentalsock eln.
6) En av tulldirektör G. Josefsson och kustdistriktche f G. Thenfors gjord utredning rörande ökad samverkan mellan tullverkets kustoch lokalbevakning .
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l) D en s. k. Löwenadlerutr edningen med förslag till ny gränsdragning mellan stationär tullbevakning, rörlig landbevakning och
sjögående bevakning.
2) Baslinjeut redningen med förslag om ändrad utsträckning av
Sveriges sjöterritorium.
3) U nderståthållare Ros' enmansutrednin g rörande effektivisering av sjötrafiköverva kning m. m.

l

o

H ärtill kommer vissa pågående utredningar som direkt eller indirekt kommer att beröra kustbevakninge n såsom lotsorganisation s17

utredningen, hamnutredning en, tullverkets utredning rörande ändrad
organisation för mottagning och förvaring av tullgods.

Några kommentarer.
Organisat ionsutredn ingar.
Av dessa har den Josefsson-Then forska utredningen nyligen (jan.
1966) avlämnats till generaltullstyre lsen. I enlighet med utredningsuppdraget har två alternativ presenterats.
Alt. l. avser en integrerad organisation, där den nuvarande kustbevakningens organisationsen heter inordnats under respektive tulldirektion, vilket bl a innebär att den direkta befälslinjen mellan gränschefen och kustdistriktsch eferna skulle bortfalla.
Alt. 2. innebär att kustbevakninge n i huvudsak bibehåller sin nuvarande organisatoriska ställning men förstärks med de delar av
lokaltullen, som utför rörlig (bilburen) bevakning d. v. s. liknande
verksamhet som kustbevakninge ns bilpatruller. Därigenom skulle all
rörlig bevakning (inkl. visitationsgrup per och tullkriminaltjän st)
eller i varje fall huvuddelen därav komma under gemensam ledning
utan att därför mtegreras med lokaltullförvalt ningen.

S a m o r d n i n g k u s t b e v a k n i n g-p o l i s.
Det under senare år kraftigt stigande antalet fritidsbåtar samt den
inom vissa kust- och skärgårdsområ den expanderande fritidsbebyggelsen har aktualiserat en förstärkning av övervakningsre surserna
inom dessa områden. På försök anskaffades sommaren 1965 ett antal
båtar för polisen att användas inom Stockholms, Göteborgs och
Karlskrona skärgårdar. Man har därigenom fått två på sjön verkande övervakningso rgan med delvis sammanfalland e arbetsområden.
I syfte att eliminera dubbelarbete och förhindra oklarheter i kompetenshänseend e mellan kustbevakninge n och polisen tillsattes i juni
1965 en utredning med bankdirektör G. Renlund som ordförande
·med uppgift att inkomma med förslag om en från ekonomiska och
rationella synpunkter rimlig gränsdragning mellan tullverkets och
polisverkets uppgifter och verksamhet inom sjöövervakning en.
Utredningens förslag, som framlades i slutet på november, inne18

bär att rent polisiära uppgifter på skärgårdsöar m. m. såsom o:.dningshållning, brottspaning, delgivningar m. ~n. h:lt skal~ OI'?~es?r
·as av polisen, som därför bör utrustas med v1ss batmatenel. Ovnga
~vervakningsuppgifter i våra inre och framför allt yttre farvatten
bör - liksom hittills - i första hand ombesörjas av kustbevakningen som har härför lämpliga båtar, sambandsmede l samt för uppgifte;na välutbildad och erfaren personal. Polisens insatser skall i dessa
avseenden ses som ett komplement till tullverkets. Den Renlundska
utredningen innebär alltså att 1965 års försöksorganisa tion pennanentas och man förutsätter att erforderlig samordning av de båda
övervakningsor ganens resurser skall kunna ske genom samrådsförfarande .
K o n t i n e n t a l s o c k e l u t r e d n i n g e n.
Denna utredning, också framlagd i november 1965 innehåller ett
lagförslag som ger den svenska staten s~ve:än nyt~janderätt till naturtillgångar på och under havsbottnen (mull ett dJup av 200 meter)
inom halva Ostersjön, Bottenhavet och Västerhavet. Aven rätten att
utföra eller att medgiva undersökninga r av bottnen tillkommer svenska staten. Vidare skall svensk lag (rättsväsen, arbetstid, tull m. m.)
gälla även på anläggningar, som uppförs utanför vårt sjöterritorium
på den svenska delen av kontinentalsock eln.
Erforderlig övervakning av att lagen efterlevs, bl. a. förbudet att
utan tillstånd bedriva undersökninga r för utvinning av ifrågavarande naturtillgångar , bör enligt utredningen tillkomma tullverket, "som
upprätthåller permanent bevakning utmed rikets kuster". Denna
uppgift torde för tullverkets kustbevakning ligga väl i linje med den
spanings- och visiteringsverk samhet, som nu åligger detta organ
inom svenskt territorialvatte n och vid kusten och som kommer att
aktualiseras på och kring de anläggningar, som kan komma att resas
på den svenska kontinentalsock eln.
Den civila övervakni ngen till SJOSS
s e d d f r å n t o t a l f ö r s v a r s s y n p u n k t.
I särskild skrivelse till Konungen (nov. 1965) har OB, i anslutning till ett yttrande till den ovan nämnda Renlundska utredningen,
framhållit att kraven på den civila övervakningen till sjöss - sett
från totalförsvarssy npunkt - är snarare ökande än minskande.
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Bland de faktorer som påverkar det framtida behovet av sådan
övervakning nämns dels föreliggande förslag om utökning av Sveriges sjöterritorium, dels den sannolika tillkomsten av en 12-mils fiskegräns på västkusten.
Mot ökade övervakningsbe hov står emellertid bl. a. pågående rationaliseringsverksamhet inom lots- och fyrväsendet, vilket kommer
att innebära en minskning av den spaning och rapportering vid kusten, som dessa organ hittills utfört. För att den samlade effekten
inom totalförsvaret inte skall nedgå måste enligt OB en försvagning
på ett håll inom den civila övervakningen till sjöss kompenseras genom förstärkning på ett annat. OB har därför föres lagit att en särskild ut redning (parlamentarisk ?) skall tillsättas för att i ett sammanhang utreda frågorna rörande övervakningen av de havsområden som
omger vårt land.
Sam man fattning.
Sammanfattnin gsvis kan sägas att utvecklingen beträffande uppgifterna för kustbevakninge n pekar mot en konsolidering av det nuvarande läget samt tillkomst av nya, delvis starkt vidgade bevakningsuppgifter.
I organisationsfr ågan är det svårare att nu summera. I sitt förenämnda anförande på Orlogsmannasä llskapet uttalade amiral Bergelin farhågor för minskad effekt i tullverkets bevakning till sjöss, om
man kom att övergå till en med lokaltullförval tningarna helt integrerad organisation med övervägande lätt båtmateriel anpassad för
uppgifter huvudsakligen inomskärs.
Ehuru organisationsfr ågorna ännu är långtifrån slutbehandlade
har generaltullstyre lsen ändock genom sitt ställningstagan de till kontinentalsockelu tredningens propåer klart bekänt sig till principen om
tullverkets medverkan i havsövervakni ng även utanför vårt nuvarande sjöterritorium. Man kan därför utgå ifrån att kustbevakningens organisation, materiel och utbildning även framdeles i möjlig
mån kommer att bli anpassad härtill. Det blir således inte en fråga
om princip utan om tillräckliga anslag till den för kustbevakninge ns
uppgifter erforderliga fartygs- och båtmaterielen.

Bland kustbevakningens senaste tillskott. Tulljakt och prejb/J.t.
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LEDAMOTEN
LENNART LINDGREN

Totalförsvarels högskola
- utbildning på hög
och högsta nivå

En artikel i aprilnumret 1965 av ledamoten Nils Rydström om
den amerikanska National W ar College avslutas med följande: "För
närvarande har cirka l 300 högre officerare och civila genomgått
försvarshögskolan".
Detta konstaterande kan nära nog ordagrant appliceras även på
den svenska, fem år yngre, Kungl . Försvarshögskolan (FHS). Enbart
denna likhet synes uppfordra till en något närmare orientering om
vår totalförsvarshögskola. I ett följande nummer skall också lämnas
en jämförelse mellan den amerikanska, andra utländska försvarshögskolor samt vår egen.
HISTORIK
Redan 1942 1 sttt yttrande över 1941 års försvarsutrednings betänkande framförde dåvarande överbefälhavaren, general Thörnell,
första gången önskemål om inrättande av en försvarshögskola. Denna
skulle ha till uppgift "att leda den gemensamma högre utbildningen
på försvarets område a v personal i ledande ställning inom krigsmakten och med denna samverkande ämbetsverk och institutioner".
Men i det totala krigets skugga hann man synbarligen inte med att
ägna alltför mycken tid åt utbildningsfrågor, som rörde det totala
försvarets uppbyggnad.
Först 1947 återkom förslaget och denna gång upptaget av 1945
års försvarskommitte, som då bl a lade fram förslag om inrättande
av ett institut för högre försvarsstudier. I februari 1948 anmälde
vidare överbefälhavaren - det var nu general Jung, som biträddes
av försvarsstabschefen general Swedlund - "att erfarenheterna från
en under åren 1947 och 1948 hållen strategisk kurs för officerare i
högre staber pekat på behovet av en mera fast organiserad högre
strategisk undervisning. I denna borde även deltaga representanter
för civila arbetsområden såsom vetenskap, utrikespolitik, civilför-
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svar, statsförvaltningen i övrigt, industri- och ekonomisk försvarsberedskap".
Men inte heller denna gång fick de framsynta statligt gehör. Föredragande departementschefen, statsrådet Vougt, uttalade i proposition till 1948 års riksdag "att förslaget om ett institut för högre
försvarsstudier synes böra närmare övervägas". Kungl Maj:t förklarade sig i brev den 30 juni 1948 "vilja framdeles på förslag av
överbefälhavaren återkomma till frågan om en närmare undersökning av en för försvaret gemensam högskola och ett institut för högre
försvarsstudier samt därmed sammanhängande spörsmål".
Formuleringarna har onekligen en omisskännlig likhet med så
många andra uppskjutna goda ideer och förslag.
Men överbefälhavaren och hans medhjälpare lät sig inte förtröttas,
inte minst med hänsyn till det alltmer trängande behov av vidgad
kännedom och orientering, som efterkrigstidens upprepade försvarsutredningar krävde. För den militära ledningen stod det dessutom tidigt klart, att stora orienteringsbehov förelåg för ett betydligt bredare auditorium än blott och bart de sittande försvarsutredningarna. Regering, riksdag, centrala verk och högre regionala
myndigheter saknade möjligheter att själva skaffa sig erforderlig
upplysning. Orienteringsmaterialet fanns, personal intränad för uppgiften likaså. Det blev den ena försvarskonferensen efter den andra,
än här än där. Vinsten blev tvåfaldig. Dels fick många berörda
myndigheter och myndighetspersoner en larmsignal och en ringa men
dock orientering, dels insåg verkscheferna att de och deras tjänstemän behövde det även i fortsättningen och i en mera permanent
form.
1949 tillsatte överbefälhavaren försvarets officersutbildningskommitte, som skulle utreda hur den högre gemensamma militära utbildningen borde ordnas men också hur en studie- och utbildningsverksamhet rörande det totala försvarets icke militära delar borde samordnas därmed. Denna föreslog i sitt betänkande 1950, att en försvarshögskola skulle inrättas för högre försvarsstudier. Målsättningen för studierna borde enligt kommitten vara "att åt högre civila
och militära befattningshavare ge en vidgad överblick över det totala
krigets problem och att som förberedelse för högre chefs- eller stabsbefattningar inom krigsmakten ge vidgade kunskaper om krigsmaktens olika delar samt om gemensamma operationers planläggning och
genomförande".
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Kommitten hade som förebild bl a tagit hur den högre försvarsundervisningen var ordnad i USA, där The National War College
(NWC) hade påbörjat sin verksamhet 1946, och i Storbritannien,
där Imperial Defence College (IDC) anses vara världens äldsta försvarshögskola med födelseåret 1929. Detta första samband mellan
NWC, IDC och FHS kan vara värt att lägga på minnet vid den
kommande jämförelsen.
Men åter till historiken. I yttrande över kommitteförslaget framhöll flertalet remissmyndigheter nödvändigheten av en försvarshögskola. Kommittens betänkande blev också grunden till överbefälhavarens förslag, när han 19.50 föreslog att en försvarshögskola skulle inrättas för högre försvarsstudier. Tills vidare skulle
högskolan under ledning av chefen för försvarsstaben kunna börja
provisoriskt under hösten 1951, varefter den ordinarie verksamheten
med två årliga kurser och ett tjugofemtal elever i vardera skulle
kunna påbörjas från och med budgetåret 1952/53.
I statsverkspropositionen 1951 återfanns förslaget om denna provisoriska studieverksamhet och det kan kanske vara av intresse att
här återge vad departementschefen då anförde. Han påpekade därvid bl a att det var av stor vikt för samordningen inom det totala
försvaret att den personal, civil och militär, som hade att handlägga
försvarsfrågor i dess mera vidsträckta bemärkelse, ägde kännedom
om de olika grenarna inom verksamhetsområdet och deras speciella
problem. Åtgärder för att vidga insikterna i detta hänseende hade
enligt departementschefen redan vidtagits. De militära och civila
samverkansproblemen hade under de senaste åren studerats vid strategiska kurser och spel, där högre officerare ur alla försvarsgrenar
och civila befattningshavare deltagit. Departementschefen delade
överbefälhavarens uppfattning, att en ordnad studieverksamhet på
detta område borde komma till stånd. Liksom överbefälhavaren ansåg departementschefen det lämpligast, att denna verksamhet handhades av de militära myndigheterna. Däremot kunde han inte förorda, att beslut omedelbart fattades om att en särskild utbildningsanstalt skulle inrättas för ändamålet. Såsom överbefälhavaren föreslagit borde en provisorisk organisation prövas under ett övergångsår. Departementschefen ansåg det lämpligt, att erfarenheterna från
verksamheten under detta första år avvaktades, innan man tog ställning till frågan hur verksamheten i fortsättningen skulle vara organiserad.
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Försvarshögskolans grundare och mångårige inspektor, general Swedlund, här
tillsammans med justitieministern, statsrådet Kling, och dåvarande generaldirektören f ör riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap förre marinöverdirektören Q uistgaa rd vid ch efskursen 1957.

Alltså även igångsättningen p räglas av den största försiktighet.
Riksdagen godkände propositionens förs lag och hösten 1951 kunde
en första försökskurs under namnet av kurs för högre försvarsstudier,
KHF, igångsättas. Därmed var den nuvarande försvarshögskolan de
facto född .
Den man, som i första hand var tillskyndare till och som sedan
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genomdrev införandet av högskolan var generalen Swedlund. Men
inte bara med denna högskola utan också med ett otal andra genomförda förslag, reformer m m har väl general Swedlund mer än någon
annan bidragit till att i Sverige i dag har ett totalförsvar, vars organisation, utbildning och verksamhet för fredens bevarande erhållit
ett vidsträckt internationellt erkännande.

Kurs för högre försvarsstudier

Planerna i stort för verksamheten vid den första lO-veckors provisoriska kursen hade redan den tidigare nämnda officersutbildningskommitten skisserat upp. Först kompendiestudier, därefter ca 10
veckors föreläsningar, krigsspel, diskussioner och studiebesök samt
en l-veckas tillämpningsövning upptogs i kurs- och tidsplan. Det
var föru tseende män, som låg bakom dess p laner. An i dag återfinns
i våra planer i stort samma uppläggning.
Ett besvärligt problem blev att erhålla personal i kursledningen.
statsmakternas välvilliga intresse för denna utbildning hade inte
sträckt sig så långt att några stater härför inrättades, inte ens när
skolan permanentades 1953 . Men general Swedlund skydde inga
svårigheter, när det gällde att få en kvalificerad skolledning. Han
drog sig sålunda icke för att på försv arsstabschefen under det första
högskoleprovisoriet 1952- 53 lägga den betungande uppgiften att
tillika vara chef för försvarshögskolan. Det blev generalen Rickard
Åkerman, som med sin stora arbetskapacitet och sitt stora lugn fick
fullgöra detta värv.
Som hans medhjälpare kommenderades ur försvarsgrenarna med
åsidosättande av andra viktiga uppgifter dels en souschef, kommendören Daniel Landqvist, dels tre militära lärare nämligen dåvarande
översten Lennart Peyron i flygvapnet, kommendörkaptenen Åke
Lindemalm och majoren Carl-Erik Almgren.
Från de civila huvudintressenterna - civilförsvarsstyrelsen, riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap och det då ännu icke
upporganiserade psykologiska försvaret - beordrades genom tillmötesgående från myndigheterna deltidstjänstgörande lärare. Från
utrikesdepartementet släppte man redan hösten 1952 nuvarande
radiochefen Olof Rydbeck att verka som heltidstjänstgörande civil
lärare. Myndigheternas good-will i vad avsåg lärare var det således
inte att ta fel på.
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KH F hösten 1951 gav mycket goda erfarenheter och föranledde
överbefälhavaren t ill ett förslag till fas t organisation av försvarshögskolan. Men det skulle tydligen erfordras mera för att helt övertyga försvarsdepartementet. Visserligen uttalade departementschefen
" att den försöksverksamhet beträffande högre försvarsstudier, som
bedrivits under hösten 1951, klart styrkt behovet av en försvarshögskola för sådan studieverksamhet". Men i nästa mening följde
att han "inte var beredd att taga slutlig ställning till frågan, om
vilken omfattning verksamheten vid en sådan skola borde ges. Denna
fråga borde ytterligare övervägas". Han föreslog emellertid, att verksamheten under budgetåret 1952/53 skulle bedrivas i huvudsak med
den omfattning och med den_ organisation överbefälhavaren föreslagit.

Kungl Försvarshögskolans tillblivelse

Det blev alltså ytterligare fortsatt försöksverksamhet med en
höstkurs 1952 och en vårkurs 1953, nu dock vid en provisorisk högskola med det av statsmakterna godkända namnet Kungl Försvarshögskolan. Framgångarna var obestridliga och likaså insikten om
värdet av utbildningen hos alla berörda, såväl inom kurs ledning och
myndigheter, vilka medverkade med föreläsare, som hos kursdeltagare. Försvarshögskolan var redan en institution.
I juni 1953 fastställde Kungl Maj :t ett provisoriskt reglemente för
försvarshögskolan. Detta reglemente är än idag, 12 år senare, vårt
egentliga rättesnöre. Med budgetåret 1953/54 tillförd_es också högskolan särskilda stater dels för en skolchef, dels för två militära heltidstjänstgörande lärare. Beställning för heltidstjänstgörande lärare
ur flygvapnet tillkom på försvarshögskolans stat från och med budgetåret 1955/56.
Liksom fallet är än idag kommenderades vidare tre deltidstjänstgörande biträdande militära lärare till högskolan. På den civila sidan
har redan tidigare nämnts hur företrädare för utrikespolitik, civilförsvar, ekonomiskt och psykologiskt försvar genom myndigheternas
välvillighet beordrades tjänstgöra som hel- eller deltidstjänstgörande
lärare vid högskolan. Försvarshögskolan hade därmed fått sin fasta
plats i totalförsvarsorganisationen.
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"dels att åt högre militära, civilmilitära och civila befattningshavare ge en vidgad överblick över det totala krigets problem;
dels att som en förberedelse för högre militära och civilmilitära
chefs- eller stabsbefattning ar och för motsvarande civila befattningar
ge fördjupade insikter om det totala försvarets olika grenar samt om
planläggning och genomförande av för dem gemensamma försvarsuppgifter;
dels att utföra eller medverka vid specialstudier av frågor, som
äro särskilt aktuella för det totala försvaret."
Dessa ganska stela reglementsfraser fordrar förvisso några mera
uttömmande kommentarer. En av skolans förutvarande chefer, generalen Sam Myhrman, har i en artikel 1961 uttytt de torra uppgifterna på följande sätt:

Försvarshögskolans lokaler är belägna i militärstabsbyggna den, Os termalmsgatan
87, där tidigare Krigshögskolan vistades.

Det kan naturligtvis synas, som om denna historiska skildring är
både omständlig, onödig och lång. Tanken härmed har emellertid i
första hand varit att påvisa hur pass trögt det kan vara och hur
många motstånd, som måste övervinnas, innan en förnämlig ide kan
o.msättas i reell verksamhet. Det brukar framhållas att utvecklingsuden för ett nytt flygplan eller en ny fartygstyp från första utkast
till enheten är praktiskt användbar ofta överskrider tio till tolv år.
Försvarshögskolans tillblivelse visar att regeln också kan tillämpas
på skol- och administrativ verksamhet.
FORSV ARSHOGSKO LANS MÅLSATTNI NG
OCH UPPGIFTER
I det provisoriska reglementets § l har FHS målsättning stadfästs. Högskolans tre huvuduppgifte r har där formulerats enligt
följande nämligen
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"Det efter hårda vedermödor, efter många diskussioner och ibland
hetsiga debatter utkristalliserad e samordningsfö rfarandet totalförsvarets olika myndigheter emellan, civila som militära, kan icke
åstadkommas enbart genom kalla och reglementariska bestämmelser.
I många de hänseenden finns inte sådana och går heller ej att tillskapa. Huvudpunkter na i vårt svenska totalförsvars krigsuppgifter
av idag är följande och därmed också den högre totalförsvarsut bildningens, försvarshögskolans, nämligen :
l) Varje myndighet med ansvar för en viss verksamhet i fred har
också ansvaret för planläggningen för och genomförandet av verksamheten i krig. För detta krävs en ingående kännedom om myndighetens uppgifter i krig. I den mån denna inte är känd, skall försvarshögskolan ge detta.
2) För att kunna klara detta måste de personer inom myndigheten, som särskilt har att fundera på och planlägga krigsuppgiften, ha
en allmän bild av de förhållanden och de situationer, som ett krig i
olika former kan ställa dem inför. Försvarshögskolan skall med hjälp
av deras egen fantasi ge dem inlevelse i krigsuppgiften.

3) Totalförsvar kräver samarbete dess olika delar emellan. A och
O i ett så långt som möjligt fulländat samarbete är, att man vet icke
bara sina egna resurser och brister utan även andras. Vidare att man
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kan förstå de andras svårigheter och uppgifter. Försvarshögskolans
uppgift är att för X tala om vad Y, Z, Å, A och O osv kan komma
att ställas inför för slags problem och hur, när, var och i vilken mån
X kan hjälpa dem. Men också i vilken mån X kan påräkna understöd eller bistånd från de andra.
4) Totalförsvaret syftar - liksom vår politik överhuvudtaget till att hålla landet utanför kriget. Men om vi råkar i krig, är dess
uppgift densamma, som den som i regeringsdeklarationer osv tecknats för det militära försvaret. Eftersom vid ett angrepp de militära
åtgärderna oftast blir de normgivande, måste totalförsvarets övriga
komponenter kunna förstå de militära biståndskraven och snabbt
kunna samla alla sina resurser för att ge största möjliga bistånd. Om
vid ett angrepp fiendens insats icke engagerar alla militära styrkor
men i stället hårt anstränger en viss del eller vissa delar av det civila
totalförsvaret, så måste å andra sidan det vara uppenbart för de
militära totalförsvarsdelarna att allt vad som göras kan, skall göras
för att stödja dessa civila försvarsdelar. Hur denna samordning,
växelverkan i insats osv skall planläggas och praktiskt stabsmässigt
skall genomföras är det försvarshögskolans uppgift att orientera om,
krigsspelsmässigt öva och exemplifiera.
Detta är de direkt påtagliga uppgifterna. Men mycket ligger odeklarerat och underförstått. Den första och största vinsten är att ett
drygt sjuttiotal totalförsvarsmän varje år förs samman till gemensamma studier, gemensamma diskussioner, gemensam "avreagering"
mot varandra och med varandra! Till högskolan kommer 70 framstående, kunniga - och principiellt samarbetsvilliga - individualister. Från högskolan går 70 praktiskt samarbetande vänner.
Det andra är att dessa vänner, drygt hälften civila och knappt
hälften militära, går tillbaka till sina ordinarie jobb med en ökad
förståelse för varandra. Tio veckors dagligt umgänge lär snabbt
människor av den kategori det här rör sig om att värdesätta, bedöma
och uppskatta varandra.
Vinsten av allt detta kan inte värderas i grader av beredskapsförbättring eller samarbetsförbättring. Det kan endast sakligt konstateras, att ju längre försvarshögskolan har verkat, ju lättare har samarbetet i totalförsvarsuppgifterna olika verksamhetsområden emellan
blivit."
General Myhrmans ingående erfarenhet från högskolan och dess
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verksamhet, grundlagd först under en fyraårig t)anstgonng som
lärare och senare under ytterligare fyra år som skolans chef, synes
vara ett belägg så gott som något för det ovan citerade avsnittets
riktighet. Författaren av denna artikel har efter drygt tre års tjänstgöring som lär~re vid högskol~~ mycket ?fta a.:'. ~ursdeltagarna f~tt
vitsordat hur JUSt samarbetsv1lpn och d1to moJhgheter genom forsråeisen för varandras problem blivit en av de bestående vinsterna
från utbildningen vid sidan av de rena kunskaper, som föreläsningar, diskussioner, gruppstudier m m givit dem.

OLIKA KURSER
Högskolans ordinarie verksamhet omfattar två s k allmänna kurser om tio plus två veckors varaktighet samt en veckolång chefskurs
i internatförläggning. Härutöver anordnas nära nog årligen olika
typer av specialkurser eller specialstudier. Högskolan har också vid
ett flertal tillfällen medverkat i planläggning och ledning av större
totalförsvarsövningar. Som
exempel på ett normalt verksamhetsår
J
återges i nedanstående tablå kurser och annan verksamhet under
arbetsåret 1964.
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Höstkurs (HK/64)

Chefskurser på Solbacka läroverk
Chefskursernas uppgift är - för att använda reglementets ord "att åt högre befattningshavare ge en vidgad överblick över det totala krigets problem".
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R ek tor Goding, Solbacka läroverks m !!ngc'irige ledare numera som inspektor, har
alltid varmt stött försvarshögskolan och dess v erksamhet. H an tilldelas här av
öv erb efälh avaren högskolans plake tt .

Dessa kurser, som årligen regelbundet genomförts, har alltsedan
starten 1953 förlagts till solbacka läroverk, där kursdeltagare, skolans ledning, experter från totalförsvarsmyndigheterna m fl internerats under en dryg veckas intensiv verksamhet. Solbacka med förutvarande rektorn nuvarande inspektorn Goding i spetsen har alltid
välvilligt öppnat sina portar och resurser för oss, när vi så har
önskat. Läroverket har verkligen också alla de bästa grundförutsättningar för att en sommarvecka bedriva en verksamhet av det här
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Statsrc'idet Andersson och viceamiral Lindemalm
kursen 1962 .

glatt samspr!!k vid ch efs-

slaget : lämpliga lokaler, goda både skol- och förläggningsutrymmen,
en fö rnämlig köksmästare, som sätter en ära i att hålla "skolpojkar"
och "magistrar" med utomordentlig mat, tillfälle till alla former av
stärkande motion samt en lugn, vacker och arbetsvänlig miljö i hjärtat av Sörmland.
D eltagare i dessa chefskurser utväljs bland chefer m fl på högsta
nivå och främst med hänsyn till vederbörandes avsedda befattning
i krig, till hans arbete med krigsplanläggningen för totalförsvarets
olika grenar och understundom också med tanke på hans fredsarbete
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Försvarsutredningen 1965 var p!t den senaste chefskursen representerad med fe m
ledamöter inklusive sin ordförande statssekreterare Frithiofson. P/t bilden ses utredningsledamoten, riksdagsman Kjellgren t v i samspr!tk med överbefälhavaren
och riksdagens 2. vice talman Cassel.

ovrigt, om för detta en ökad inblick i totalförsvarsproblemen bedömes särskilt önskvärd.
Som exempel på sådana, som "obligatoriskt" inbjuds till chefskurser kan nämnas, statsråd, statssekreterare, generaldirektörer och
överdirektörer i alla centrala verk med direkta totalförsvarsuppgifter, landshövdingar, försvarsgrenschefer och stabschefer samt regionala militära chefer. Vidare inbjuds till varje kurs några riksdagsmän, som genom utskottsplacering, utredningsuppdrag eller speciella
partigruppsuppgifter är särskilt betjänta av att ha genomgått en
chefskurs. Härutöver inbjuds också några framstående representanter för arbetsmarknadsparterna, näringslivet, det högre
undervisningsväsendet samt pressen. Ett självklart rättesnöre vid

1
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Vid chefskursen p!t Solbacka 1962 deltog bl a Sveriges nuvarande ambassadör
vid nedrustningsförhandlingarna i Gen eve, Alva Myrdal, samt rikslottachefen
advokat Ingrid Norlander, vilka här ses tillsammans med överbefälhavaren.

uppgörandet av inbjudningslistan är att varje kurs blir ett så brett
tvärsnitt som möjligt genom den svenska samhällsapparaten. Då kan
såväl programlagda diskussioner som de många debatterna man och
man emellan ge det bästa utbytet.
Intresset för deltagande i dessa kurser har varit ständigt växande
och "kölistan" är i dag lång. A v en 1963 genomförd inventering av
utbildningsbehovet vet vi också att inom de närmaste fem åren ett
utbildningsbehov på chefskurser av ca 40 deltagare per år föreligger.
Vissa svårigheter förefinnes tidvis att till kurserna "rekrytera" statsråd och statssekreterare, icke minst de år då valkampanjer pågår.
Måhända kommer en enkammarriksdag att därvidlag höja utbildningskvoten på den nivån.
Kursdeltagarna inbjuds personligen av överbefälhavaren, som därvid kan stödja sig på synpunkter och förslag från "F örsvarshögsko35

H M Konungen besökte försvarshögskolan 1957. Han ses här hälsa dåvarand e
försvarsstabschefen general Åkerman.

lans råd", varom mera i ett senare avsnitt. I ledningen för kurserna
på Solbacka ingår förutom överbefälhavaren regelmässigt de tre
cheferna för totalförsvarets icke militära delar nämligen generaldirektörerna för civilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap samt ordföranden i beredskapsnämnden för
psykologiskt försvar. Utöver försvarshögskolans ordinarie personal
ingår vidare i ledningen ett flertal experter från totalförsvarets
skilda grenar.
Bilden på sidan 37, hämtad från ett pressbesök vid årets chefskurs, ger måhända en ganska åskådlig uppfattning om dels den högsta kursledningens sammansättning, dels vilka kursdeltagare, som kan
finnas representerade i en kurs av detta slag.
K ven verksamheten vid kursen och dess innehåll åskådliggörs bäst
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1) Förbundsdirektör S. ]ärdler, Svenska kommunförbundet, 2) direktör V. Strandberg, Textilrådet, 3) redaktör l. Sundvik, Beredskapsnämnden för psykologiskt
försvar, 4) direktör B. Lundvall, L M Ericson, 5) överste S. Löfgren, 6) generaldirektör B. Swärd, Overstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, 7) riksdagsman S. Mellqvist, Korsnäs, 8) direl€tör S. Wetterlundh, Sydsvenska Kraft AB,
Malmö , 9) generalmajor S. Wåhlin, Armeförvaltningen, 10) riksdagsman F. Nihlfors, Stockholm, 11) riksdagsman V. Kristenson, Göteborg, 12) professor T.
Åström, Byggnads- och reparationsberedskapen, 13) överste Å . Sunden, Flygförvaltningens flygplanavdelning, 14) överste C. H . Nordenskiöld, Försvarsstabens
operationsledning, 15) generaldirektör Å. Sundelin, Civilförsvarsstyrelsen, 16) programdirektör N. E. B,ehrendtz, Sveriges Radio, 17) överste A . Widner, Marinstaben, 18) general T. Rapp, överbefälhavare, 19) generalmajor C.-E . Alm gren,
Försvarsstaben, 20) generalmajor K. G. Brandberg, militärbefälhavare för 7:e milo,
21) doktor Gerd Blume Westerberg, Röda korset, 22) riksdagsman Th. Larsson,
H ögsby, 23) statsrådet R. Hermansson, regeringen, 24) andre vice talman L.
Cassel, Karlstad, 25) riksdagsman N . Kellgren, 26) konteramiral O. Krokstedt,
Försvarshögskolan, 27) kommendör B. Lundvall, Försvarsstaben, 28) generalmajor S.
Synnergren, Armestaben, 29) ambassadör T. Hagen, Utrikesdepartementet, 30)
statssek reterare L. Peterson, Kommunikationsdepartementet, 31) presschef S.-A.
Sundfeldt, Utrikesdepartementet, 32) ambassadör Å. Malm,eus, Utrikesdepartementet, 33) statssekreterare V. Paulsson, statsrådsberedningen, 34) direktör H.
Håkansson, Sveriges lantbruksförbund, 35) professor L. Stockman, Tekniska högskolan, 36) redaktör Å. Djurberg, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.
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med en sammanfattande bild av kurs- och tidsplan, hämtad från
årets chefskurs. Planen återfinnes på sid. 38-39 och den kanske
fordrar några kommentarer.
Krigsspelen är ett väsentligt inslag i kursverksamheten. Vid dessa
bereds kursdeltagarna själva tillfälle att belysa de problem, som särskilt från samverkanssynpunkt - de skilda delarna av totalförsvaret kan ställas inför i olika utrikes- och militärpolitiska situationer. Kursdeltagarna tvingas att på högsta ledningsnivå leva sig in i
förhållandena i olika beredskapssituationer bl a genom att själva få
agera som sittande regering, som representanter i chefsnämnd m fl
viktiga poster. Inlevelsen härvidlag är ofta påtaglig. Att de framlagda förslagen kan variera beroende på om det är ett ordinarie
statsråd, en förste talman eller en f d oppositionsledare, som agerar
statsminister, är väl heller inte att förvåna sig över. Det är därjämte
intressant att konstatera hur dessa ledande män i vårt land ofta intensivt engagerar sig. Långa och sena kvällsplena för att nå fram till
bra lösningar och förslag i dessa beredskapsfrågor för vårt totalförsvar är ofta förekommande.
Värdet av dessa chefskurser har i många uttalanden på högsta
nivå vitsordats. Många totalförsvarsljumma och skeptiker har börjat
tänka om i dessa frågor. Det högst personliga engagemang, som tidigare general Swedlund och senare general Rapp nedlagt vid ledning
av dessa kurser men kanske framförallt också den positiva inställning till verksamheten under kurserna de nu snart över 350 statsråd,
generaldirektörer, landshövdingar, generaler, direktörer, chefredaktörer, riksdagsmän m fl kursdeltagare visat, har förvisso återspeglats
i åtgärder inom många samhällets områden till totalförsvarets fromma. Men detta engagerande har också givit en ökad tillit, respekt och
förståelse för värdet av våra totalförsvarsansträngningar och att
dessa ansträngningar på ett positivt sätt bidrar till stabiliteten kanske inte bara i Norden.

Allmänna kurser
De så kallade höst- och vårkurserna har alltsedan starten hösten
1952 omfattat tre olika skeden. Kursen inleds sålunda med ett kompendieskede om ca två månader. Under detta skede fullgör kursdeltagarna ordinarie tjänst, men tillsänds samtidigt från högskolan ett
rikhaltigt studiemateriel, som skall studeras före det egentliga skol40

skedets början. Kompendieinnehållet utgör ett nödvändigt underlag
för att kursdeltagaren skall kunna tillgodogöra sig alla de föreläsningar, som sedan följer ävensom för att han skall kunna aktivt medverka i diskussioner, krigsspel m m.
Som kompendieförfattare utnyttjas kvalificerade skribenter, som
senare under skolskedet som regel återkommer som föreläsare. Kompendierna skall med fördel även kunna utnyttjas som uppslagsböcker, varför författarna tillhålles att de i första hand skall omfatta de
grundläggande organisationsuppgifter, data, fakta, bestämmelser,
historik m m, som är kännetecknande för det aktuella ämnet. I föreläsningarna skall sedan behandlas synpunkter på aktuella problemställningar, utveckling av särskilda organisations- ansvars- eller
motsvarande problem. För närvarande uppgår antalet kompendier
till drygt ett 40-tal med i medeltal 30-40 sidor, varför kursdeltagarna i varje fall icke kan klaga på brist på litteratur.
Det har visat sig att systemet med kompendiestudier, upplagt efter
detta system, har sitt stora värde. Aven om inte alla kursdeltagarna
hinner läsa alla kompendier, innan de samlas till högskolan före genomgång av skolskedet, har de alltid tillgång till dessa uppslagsböcker och kan i anslutning till föreläsningar, krigsspel, diskussioner
och grupparbeten utnyttja dem, när de erfordras.

skolskedet med tio veckors kontinuerlig verksamhet i högskolans
lokaler på astermalmsgatan 87 måndagar-fredagar från 0830 till
1700 är ingen sinekur. En typisk skolvecka kan se ut som bilden på
sidan 42, hämtad från höstkursen 1965, återger.
Föreläsningarna tar ca 30 % av den totala schemalagda undervisningstiden på ca 370 timmar, krigsspel 20 %, diskussioner och mera
omfattande frågestunder 15 %, studiebesök 1O % och schemalagd
grupparbetstid ca 25 %. Till detta skall läggas kanske 30-40 timmar per kurs, då kursdeltagarna vid kvällsplena bedriver gruppstudier för lösning av krigsspelsuppgifter och kanske ytterligare 30-40
timmar för enskilda kompendiestudier på icke schemalagd tid. En
aktiv veckaarbetstid på över 42 timmar är sålunda säkert ingen
ovanlighet för kursdeltagaren. Att under sådana omständigheter
samtidigt söka fullgöra ordinarie befattnings alla plikter är en omöjlighet, vilket säkert många optimister snabbt blivit varse, när verksamheten på högskolan väl kommit igång. ställföreträdaren måste
Vara beredd på att, när hans chef går på försvarshögskolan, blir det
41
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han som till alla delar skall fullgöra chefens åligganden -- även det
en utbildning, som har sitt givna värde.
Försvarshögskolan driver inte sina kursdeltagare hårt, men den
strävar efter att ge full sysselsättning. För dem, som inte är bosatta
i Stockholm, synes detta vara en nödvändighet. För tjänstemän m fl
från Stockholm är det likaledes en nödvändighet. Kursdeltagaren
skall icke ges tillfälle splittra sig mellan sitt högskolearbete och sin
ordinarie verksamhet. Resultatet blir kanske då halvdant på båda
hållen.
Föreläsningarna, som tillsammans med kompendierna utgör grunden för diskussioner och krigsspel, hålls till en mindre del av skolchefen och lärarstaben. Det gäller då främst de områden, där dessa
har den erforderliga erfarenheten och kunskapen. Men i alla övriga
fall, som är den klart övervägande delen, är strävan, att engagera
den bäste specialisten med bitanke god föredragshållare, den ansvarige chefen osv, för att hålla föreläsningen . Skälen, i och för sig
självklara, är att endast det bästa är gott nog och att man vid en
högskola av försvarshögskolans typ synes ha viss rätt att kräva en
"show up" från chefernas sida. Försvarshögskolan vill se cheferna
för de aktuella ansvarsområdena, höra dem och kunna fråga dem
direkt i policyfrågor osv. En kompromiss, som ofta utnyttjas, är
givetvis att föreläsningen hålls av en expert, men chefen är närvarande och kan svara upp i fråges tunden.
Med denna sedan lång tid tillbaka drivna policy i fråga om föreläsarrekryteringen har försvarshögskolan numera glädjen att vid varje kurs kunna hälsa ett stort antal framstående chefer inom de flesta
samhällsfunktioner, i första hand då inom de statliga verksamhetsområdena, välkomna som föreläsare. Att högskolan har behov av
att chefen för ett verk, institution m m är närvarande vid något eller
några tillfällen under kursen, bevisas ofta nog av de både kniviga
och högt kvalificerade frågeställningar föreläsarna utsätts för. Det är
en kvalificerad och tänkande skolklass de har framför sig.
Föreläsningarna byggs konsekvent upp i en serie, som börjar med
Utrikes- och militärpolitik för att via de stora tekniska utvecklingslinjerna övergå till mera detaljerade redogörelser för vårt totalförsvars ledning, krigsmakten, civilförsvaret, ekonomiska försvaret och
psykologiska försvaret. Mot kursens slutskede, då huvuddelen av
tiden ägnas åt krigsspel och diskussioner, medverkar i första hand de
43
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högsta cheferna som föreläsare för att dä.rmed ge kurs~n sin sc;,mmanfattande syn på totalförsva rsproblem en mom respekuve omraden.
Diskussion er är ett inslag i kursverksamheten, som med åren har
kommit att fordra mer och mer tid och som därför givits mera utrymme på bekostnad av föreläsningstid. Orsaken härtill är till stor
del den ökade kunskap och de bättre insikter i totalförsv arets grundideer, som kursdeltag aren besitter redan när han kommer till högskolan.
Frågor om allmän policy, utveckling, flaskhalsar, förb~ttrin~ar,
problemst ällningar överhuvud taget lämpar sig bättre för dtskuss!On
än för kanske ofta något ensidiga långa föreläsningar. Debatt- och
frågelusten är stor hos försvarshögskolans kursdeltag are, det kan förvisso omvittnas av inte bara högskolans ledning utan även av överbefälhavar en, radiochefen, chefredak törerna i våra huvudstad stidningar, generaldir ektörer och många andra, som blivit "utfrågad e".
Diskussioner sker under helt akademisk a former. Vem som helst
av kursdeltag arna skall få fråga eller påstå vad som helst i förevarande ämne. Högskolan s diskussioner är en intern angelägenhet och
som regel deltager vid större diskussioner endast skolledning och
kursdel tagare.
Ofta beredes kursdeltag arna tillfälle att inom studiegrup pen förbereda diskussionsinlägg och frågeställningar, varvid resultatet kan
bli ett väl avvägt och genomtän kt enigt gruppinlägg. Härigenom
vinnes som regel att de väsentligaste problemst ällningarn a kommer
fram och att de behandlas i väl förberedd form.
Två stora diskussionsämnen, "Det framtida kriget" och "Svenska
försvarspr oblem" behandlas ingående under sammanla gt mer än tio
timmars tid. Gruppern a får efter vissa anvisninga r från skolledningen välja delämnen under dessa huvudrubr iker och inom gruppen diskuteras sedan och formuleras inlednings anförande n. Fri diskussion
följer därefter. Att grupperna alltid tar upp även kontrovers iella
ämnen såsom kärnladdn ingsfrågan , BC-stridsm edlen i politiken och
i det framtida kriget, Sveriges alliansfrihet, avvägning en mellan totalförsvare ts olika delar osv är inte att förundra sig över.
Krigsspelen kräver kanske tidsmässigt den största arpetsinsatsen.
Det kan starkt ifrågasätta s, om dessa spel i förening med det förberedande grupparbe te inte också ger det det största utbytet. I många
sammanha ng har väl kanske varningar uttalats för att en skrivbords mässig hantering av praktiska problem kan vara en fara. Krigsspelet
44

å lärorumm et förenklar ofta problemet. Man lever inte där under
~rigshändelsernas dödshot, man markerar vinster och förluster på
tablåer och bilder utan att se krigets hårdhet och verklighetens grå
ansikte där bredvid. Men till krigsspelsmetodikens försvar måste sägas, att närmare verkligheten kan man i le~tionssalen !nte komm~.
Det är beaktansv ärt och aktningsv ärt med vtlken frenes1 och fantast,
som försvarshögskolans kursdeltag are försöker leva sig in i krigsspelets konstruera de verklighet.
Krigsspelens ide är att mot en tänkt förutsättni ng och händelseutveckling söka belysa alla totalförsva rs- och samverkan sproblem
under beredskap sförhållan den och krig. I ett kontinuerl igt utvecklingsskede från rent fredstillstå nd via skilda beredskapslägen till
krigshand lingar i vårt eget land med och utan kärnladdn ingar tilldelas grupperna skilda uppgifter. Förslag till beredskap såtgärder
inom totalförsv arets alla grenar skall utarbetas, utrikes- och militärpolitiska bedömand en diskuteras och författas, regeringssammanträde med kort varsel i en mycket skärpt beredskap ssituation avhållas, planer för den fortsatta krigföring en och verksamhe ten på
olika ledningsni våer speciellt med syfte på samordnin g mellan militärt och civilt försvar skall presenteras, statsråds- och landshövd ingetal skall formuleras, presskonferenser i krig skall hållas o s v. Inom
ramen för grupparbe ten skall allt detta förberedas. Här diskuteras
nio till tio specialister emellan alla de problem, som sammanhä nger
med den skisserade förutsättni ngen och utvecklingen. Specialkunskaperna inom de skilda områdena delges därigenom en vidare krets,
vilket även blir fallet vid uppspelningen av spellösningarna, som
alltid sker i plenum. Genom att god tid lämnas för diskussioner av
lösningarn a och som regel icke föredragan de grupper ges tillfälle
agera som opponente r, kommer icke helt underbygg da förslag att ges
ytterligare belysning eller gisslas - men alltid under gott humör vilket än mer garanterar saklig kunskapss pridning. Krigsspelens huvuduppgif t är sålunda ömsesidig utbildning .
Av vad som ovan skildrats bör ha framgått att grundvale n för
diskussioner, frågestund er och krigsspel är grupparbe tet. studiegrup perna sätts samman så att en så allsidig representa tion från om möjligt alla totalförsva rets huvudgren ar finns där representerade. Ett
kansliråd från UD, en civilförsva rsdirektör , en länsläkare , en pressens eller Sveriges Radios man, en byråchef från ett kommunik ationsverk, en länspolischef, en industrima n, officerare från alla försvars45

kursandan och sammanhållningen stärks. "Socialt" umgänge idkas
också vid in- och utryckningssamkväm, som förläggs till någon trevlig mäss, vid de stora diskussionsaftnarna, som brukar föregås av en
uemensam middag på något förband i Stockholms närhet eller vid
~rivat ordnade gruppsamkväm i enskilda kursdeltagares hem.

Tillämpningsövningar

Militär-civil diskussion med aktuell bakgrund. N uvarande läraren
rrdn flygvapnet överstelöjtnant Sjöberg och chefen för militärapoteket apotekare Sjöberg.

grenarna kanske ingår i en idealiskt sammansatt studiegrupp. Att
hundra timmars diskussioner inom en sådan kvalificerad studiegrupp
måste ge bestående utbildningsresultat behöver inte närmare motiveras.
Den ökade inblick i och större förståelse för andra verksamhetsgrenars betydelse, som grupparbetet ger, har ett ovedersägligt värde.
Det ger en god stabsberedskap och det ger också för både freds- och
krigsverksamheten en god grund för smidigt samarbete åt alla håll.
De personliga kontakter, som här skapas, är av en nog så väsentlig
betydelse.
Under kurstiden genomföres ett mindre antal studiebesök. En industri, Sveriges Radio, en huvudstadstidning, civilförsvarsskolorna i
Rosersberg och en tre dagar sammanhängande studieresa till olika
enheter och förband inom det militära försvaret står sålunda på
kursplanen. Den sistnämnda studieresan har ett dubbelt värde, såtillvida att den ger kursdeltagarna tillfälle att genom kvällssamkväm och samvaro under resor närmare lära känna varandra -
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Som tidigare framhållits utgör, utöver kompendieskedet, kurstiden
för de allmänna kurserna tio plus två veckor. Tillämpningsövningarna, en tio till tolv dagars kombinerad studieresa och "fältövning",
som genomföres c:a ett halvt år efter skolskedet, är sålunda en väsentlig del av kursen. Den är obligatorisk för kursdeltagarna och det
är högst undantagsvis någon uteblir. Uppläggningen av dessa studieresor syftar till att på fältet närmare studera och få en inblick i hur
regionala och lokala myndigheter och förband, industrier av betydelse fö r krigsproduktionen och många andra skilda organ löst sina
beredskaps- och försvarsproblem. Huvudintresset knyts som regel
till ett milo/civo. Genom att förflyttningarna mellan de skilda
studieobjekten som regel utföres med buss erhåller också kursdeltagarna en god överblick över de geografiska och tekniska möjligheterna att bygga upp och genomföra ett försvar, att verkställa utrymning eller inkvartering, att vidmakthålla produktion i krigstid o s v.
Varje tillämpningsövning brukar inledas eller avslutas med ett
besök i något av våra grannländer. Hitintills har dessa besök gått
till Norge eller Danmark, som alltid mycket gästfritt och välvilligt
tagit emot högskolan. En förhoppning att kunna utsträcka dessa
resor även till Finland föreligger nu sedan utbytet med de finska
försvarets totalförsvarshögskolekurser under senare år påtagligt
ökat. Studiebesök i grannländerna har sitt omisskännliga värde genom de goda jämförelsemöjligheter mellan skilda nordiska länders
sätt att lösa sina totalförsvarsproblem och bygga upp sina organisationer, som härigenom erhålles. Många givande diskussioner och uppslag till förbättringar inom våra respektive länders totalförsvarsverksamhet har blivit resultatet av dessa resor.
Men tillämpningsövningarna är inte så uppbyggda att kursdelta-
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Chefsbyte på Kallax flygfält under tillämpningsövningen 1964. Generalmajor
Myhrma n avgår, flottiljchefen överste Be lander förmedlar och konteramiral
Krokstedt tar emot.

Armeläraren överste Gilbert Murray diskuterar en programpunkt i tillämpningsövningen med artikelförfattaren, för närvarande marinlärare vid högskolan.

garna enbart skall vara mottagande. Den givande delen från deltagarnas sida har inte bortglömts. Sålunda erhåller studiegrupperna
redan från resans början vissa uppgifter, som gruppen skall särskilt
studera och vid en avslutande diskussion sedan presentera. För att
möjliggöra ett gott resultat av denna aktiva verksamhet under resorna läggs också in särskild grupparbetstid under weekenduppehåll
eller vid andra lämpliga tillfällen.
Det är emellertid inte bara försvarshögskolan och dess kursdeltagare, som har behållning av dessa tillämpningsövningar. Det är nu
efter dessa snart över tjugo genomförda resor en allmänt erkänd
48

strävan att vid FHS besök skall cheferna själva agera och det allra
väsentligaste i planläggnings-, beredskaps m fl hänseenden presenteras. Att en sådan redovisning ofta fordrar en. uppfräschning av
planer m m och att vid efterföljande frågestunder och diskussioner
tidigare kanske icke upptäckta brister framkommer, är odiskutabelt.
Försvarshögskolans tillämpningsövningar ät en icke oväsentlig del i
vidmakthållande och förbättrande av vår totalförsvarsberedskap.

Kursdeltagare i allmänna kurser
. Kursdeltagarna utväljs främst med tanke på deras avsedda befattnmgar inom totalförsvaret i krig eller med tanke på kravet på att
de för sin fredstida tjänst behöver goda insikter om totalförsvarets
olika grenar. Onskemålen från berörda myndigheters sida om att få
platser sig tilldelade har successivt ökat och överskrider f n högsko-
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lans kapacite t. I det fallet skiljer sig sålunda försvars högskol an på
intet sätt från landets övriga högre undervi sningsin stitution er.
De tillgäng liga platsern a fördelas efter av försvarshögskolans
råd tillstyrk ta allmänn a riktlinje r på olika berörda myndig heter och
instituti oner. Dessa är att finna såväl på departe ments- och det centrala verkspl anet som i regional och delvis även lokal nivå. Som
exempel på civila kursdel tagare kan nämnas avdelnings- och byråchefer, kanslirå d, departem entssekr eterare och byrådir ektörer (motsvarand e) i departe ment och centrala verk. En annan viktig kategori är de s k länsdire ktörerna , dvs sådana befattni ngshava re, av vilka
det finns i princip en per län, exempelvis civilför svarsdir ektörer,
vägdire ktörer, länsarbe tsdirekt örer, länsläka re, länspolischefer m fl.
Med införan de av beslutet om en kommu nal totalför svarsbe redskap
har också intresset för deltagan de från i första hand våra största städer väckts. På militär sida är det motsvar ande befattni ngshava re som
på den civila sidan det främst gäller, vilket innebär att det blir officerare och civilmil itära tjänstem än av majors till överstes grad (motsvarand e). Utvälja ndet, som görs av respekti ve försvars gren i samråd
med försvarsstaben, sker främst med tanke på vederbö randes behov
av högre totalför svarsutb ildning utöver vad han fått vid sin militära
högskoleutbildning. Som exempel på befattni ngar, där försvarshögskoleutb ildning är önskvär d, kan nämnas avdelnin gschefe r och uppåt
inom de centrala staberna och förvaltn ingarna , militära högskolelärare, stabschefer vid viktiga regionala staber osv. Tidvis förekom mer även att rent "civila" , alltså icke statliga eller kommu nala
tjänstem än, deltager i kursern a. Högre befattni ngshava re inom viktigare industri er, från drivmed elsbrans chen och från de stora fackorganis ationern a eller folkröre lserna kan sålunda inräkna s bland f d
kursdelt agare. Ofta har då dessa herrar haft eller efter kursen avsetts
placeras i en krigsbe fattning a v betydelse för totalför svaret. Den
kvinnlig a tjänstem annasid an har hitintill s endast represen terats av
två modiga. Här återstår förvisso ännu många. Gruppb ilden på sidan
51 återger vårkurs en 1965.

Övrig kursver ksamhe t m m
A v försvarshögskolans reglemente framgår att den skall vara
beredd att medver ka i specialstudier eller specialkurser av olika slag
rörande totalför svarspro blem. A v två skäl är detta lämplig t. För
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Försvarshögskolans ledning och kursdelta gare vårkursen 1965
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det första ger sådana studier eller kurser högskol an fast anställd a
per~onal nya impulser, som säkerligen är befrämj ande för den ordi~ane verksam heten. För det andra, så kan försvars högskol an med
s~n erfa~enhet, rutir: o s v ge mycket av innehåll och ide till de speCialstudler eller specialkurser det är frågan om.
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Denna specialverksamhet har med årens lopp fått en något ändrad
inriktning. Inledningsvis biträdde försvarshögskolat~ med delutredningar och d~lstudier i anslu tn in~ t!ll försvarsutre.~mng;r oc~ and~a
större utredmngsuppdrag. Sa smamngom har en overgang nll mer a
totalförsvarsbetonad kursverksamhet eller biträde åt sådan ägt ru~.
Som exempel härpå kan nämnas kvinnakurs fö: repre~~ntanter fra n
Folk och Försvar, industriberedskapskonferens 1 totalforsvarsfragor,
militärassistentkurs o s v. En icke oväsentlig roll har försvarshögskolan spelat i planläggande och ledande av vissa högre stabsövningar inom de höo-sta och centrala ledningsnivåerna. För närvarande
pågår planerin; av en kurs för ledande personal i den nya militär/
civilområdesorganisationen.
Försvarshögskolan lämpar sig för verksamhet av denna art och
efterfrågan på medverkan är ofta påtagligt omfattande. Det .. är
emellertid väsentligt att konstatera dels att högskolan har en begransad kapacitet med en liten organisation, dels att tota~försvarskun
nandet nu har nått en sådan spridning och omfattnmg att goda
möjligheter föreligger för respektive totalf_örsvarsmyndighet.~r att
själva organisera sina specialkurser och stud1er. Att ~orsvarshogsko
lans rutin och erfarenhet därvid kan och bör utnyttps, men kanske
huvudsakligen i konsultativ form, är en inriktning, som högskolan s
arbetar för Denna tanke har också vunnit förståe lse
l edninob o-ärna
b
numera på många håll.

För!lvar.e.hi:igekola.ne or6anieR t i on

0
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HOGSKOLANS ORGANISATION
Den utbildnings- och administrativa personal, som svarar för den
nu skildrade verksamheten är bortsett från de särskilda föreläsarn a
och experterna, a v liten omfattning. A v skissen på sidan 53 framgå r
personalsammansättningen.
Högskolans fasta personal bestod under dess första nio år av en
chef samt en fast lärare från var och en av de tre försvarsgrenarna .
Härutöver fanns deltidstjänstgörande civila lärare från vart och ett
av det civila totalförsvarets huvudområden samt tre, sporadiskt
tjänstgörande, biträdande militära lärare. De fasta militära lärarn a
har av hävd haft sitt bestämda extra arbetsområde, vilket närmare
framgår av personalskissen. En är sålunda ansvarig f?r de o~dinari e
och specialkursernas detaljplanering, en för tillämpnmgsövmngarn a
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och en för chefskurser och krigsspel. Först 1961 utökades lärarstaben
med en heltidstjänstgörande civil lärare. Därigenom kom det alltifrån ursprungsåren från framförallt högskolans sida kraftigt hävdade kravet på fast anställd civil expertis i ledningen äntligen att
tillgodoses. Alltjämt föreligger emellertid härvidlag stora brister och
trots upprepade äskanden senare år har högskolan ännu icke tillförts
någon ökad civil fast representation.
I dagarna har emellertid ett steg i rätt riktning i denna fråga tagits.
I ett statligt betänkande rörande "Behovet av lärare vid försvarshögskolan m m", varom mera i ett senare avsnitt, har föreslagits en
förstärkning av personalorganisationen. Utredningen anför i sin sammanfattning att "Antalet heltidsanställda lärare - för närvarande
fyra , tre militära och en civil - anses böra vara sex. Som allmänna
kvalifikationskrav anges att lärarna bör ha bredast möjliga erfarenhet av och kunskap om totalförsvaret. Det bör icke i personalförteckningen anges att tjänsterna är a v sedda för militära respektive
civila innehavare; tjänsterna böra uppföras utan kategoritillhörighet. Som en normal uppsättning lärare räknar utredningen med tre
civila och tre militära befattningshavare. Utredningen understryker,
att lärartjänsterna vid försvarshögskolan inte får bli slutbefattnin gar.
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Nuvarande system med deltidsanställda lärare bör enligt utredningen avvecklas, då det anses vara behäftat med uppenbara svagheter".
Förslaget har mötts med tillstyrkan hos alla remissmyndigheter
och det är bara att hoppas att utredningens förslag också blir proposition och riksdagsbeslut, så att den sedan länge eftertraktade fö rstärkningen kan effektueras.
Det är många skäl, som talar för högskolans utveckling i detta
avseende. Hela uppläggningen, metodiken, arbetsrutinen under den
koncentrerade och forcerade kursverksamheten bygger på att chef
och lärare är närvarande vid och deltager i diskussioner, föreläsnin gar, krigsspel och krigsspelsförberedelser o s v. Det är på detta den
personliga stödverksamhetens, entusiasmeringens och rådgivningens
princip, som hela det svenska försvarshögskolesystemet bygger.
Men ett sådant medverkande från skolledningens sida medger inte
samtidigt att lärarna i tillfredsställande grad forskar, studerar och
följer utvecklingen. Men kanske framförallt begränsas idag lärarnas
möjligheter att till fullo dra ut erfarenheter och lärdomar från diskussioner och spel, bearbeta dessa och sprida dem till alla intresserade och berörda totalförsvarsmyndigheter. Det sägs ofta många kloka
och visa ord av de kvalificerade kursdeltagarna! Ett annat skäl är
att skolans begränsade administration idag tvingar den fasta lärarpersonalen till en myckenhet okvalificerat administrativt arbete till
förfång för annan verksamhet. Aven härvidlag skönjes en förbättring dels genom en i utredningen m m föreslagen förstärkning med
ytterligare en kvalificerad administrativ kraft dels som ett resultat
av den nu genom statskontorets försorg pågående undersökningen
av skolans administration.
Att en övergång från deltidstjänstgörande till heltidstjänstgörande
också skulle hälsas med tillfredsställelse kan säkert omvittnas av alla
de, som arbetat i en organisation med deltidstjänstgörande och då
säkert fått känna av svårigheten att få de deltida att vara tillgängliga, då de som bäst behövs.
Huvudskälet för en utökning av skolans fasta lärarpersonal och
administration är emellertid det ständigt ökande krav som ställs p å
totalförsvarsutbildning, biträde vid kursverksamhet, övningar och
övningsplanering. En 1963 verkställd fullständig inventering av utbildningsbehovet vid nuvarande typer av kurser visar ett önskemål
på en årlig kvot, som med mer än 30 % överstiger skolans nuvarande
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kapacitet. Till detta kommer önskemål på kompletteringskurser för
befattningshavare, som för fem år sedan eller mera genomgått en
allm än kurs och fortfarande för längre tid förväntas bestrida viktig
fredsplanerings- eller krigsbefattning inom totalförsvaret. A ven
denna fråga har upptagits och tillstyrkts i den förut nämnda utredningens förslag och även vunnit allmänt gehör hos remissmyndigheterna. Däremot har icke utredningen av flera skäl velat föreslå det
från flera myndigheter särskilt inom det ekonomiska och psykologiska förs varets område framförda önskemålet om en differentierad
kursverksamhet med bl a två- till treveckorskurser. Det väsentliga
skälet härtill synes vara medvetenheten om att en sådan kursverksamhet på lång sikt sannolikt skulle medföra svårigheter att hålla
tioveckorskurserna igång. Att totalförsvarsutbildningen i Sverige med
en sådan utveckling skulle drabbas av en påfallande tillbakagång är
förvisso otvetydigt.
Försvarshögskolans lydnadsställning, idag under överbefälhavaren,
och dess organisation med en i viss mån dominant militär ledning
har under senare år tidvis ifrågasatts av en del representanter från
den icke militära sektorn. Att krigsmakten och dess verksamhet endast är en del av totalförsvaret är odiskutabelt och att därför rent
principiellt högskolan icke nödvändigt behöver sortera under överbefälhavaren ligger naturligtvis nära till hands. Aven denna fråga
har ingående diskuterats i den nu föreliggande utredningen. Sammanfattningsvis (citat ur utredningens sammanfattande avsnitt) "erinrar därvid utredningen om att krigsmakten i många hänseenden
är den styrande faktorn i totalförsvaret och att de militära samverkansproblemen naturligen måste få ett stort utrymme i försvarshögskolans kurser. Utredningen pekar också på den integrering av
krigsmaktens ledning, som numera genomförts i form av en för all
operativ verksamhet gemensam försvarsstab och på samma sätt gemensamma regionala staber. Utredningen har kommit till att undervisningen i de allmänoperativa problem, som skall lösas inom en dylik
integrerad ledning, lämpligast förläggs till försvarshögskolan med de
militära och civila lärarkrafter som där finns. Genom att så sker
tillföres försvarshögskolans undervisning i totalförsvarets samordning och samverkansmetodik ett enligt utredningens uppfattning nära nog nödvändigt lärostoff av stort värde för de s k allmänna kursernas genomförande, vari deltar såväl civila som militära företrädare för totalförsvaret.
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Försvarshögskolan mottager ofta utländska studiedelcgationcr. Här ses skolchefen
i samtal med den ryska generalöversten Lomoff.

Den l oktober 1964 fick försvarshögskolan sin förste marina chef. Det var förutvarande chefen för marinstaben, konteramiral Krokstedt, som dd övertog ledningen av totalförsvarets högsta utbildningsorgan.

Utredningen har från dessa utgångspunkter funnit att försvarshögskolan alltjämt bör lyda under överbefälhavaren. Utredningen
har i sitt ståndpunktstagande också vägletts av det förhållandet att
högskolan i sin verksamhet i stor omfattning replierar på och utnyttjar i militärstabsbyggnaden befintliga resurser, vilket onekligen
underlättas genom den föreslagna lydnadsställningen. En ändrad
ordning skulle enligt utredningens mening sannolikt kräva ökade
egna resurser åt försvarshögskolan."
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~emissmyn_digheterna har även i denna punkt i stort slutit upp
knng utredmngens förslag. Mot bakgrund kanske framförallt av
alla de praktiska och ekonomiska fördelar, som anses kunna vinnas
kan '_'_äl ~en ~örmodan vara berättigad att någon ändring i nuvaran~
de stallnmg 1cke kommer att föreläggas riksdagen för beslut. Varför ändra i en organisation som fått ett så allmänt erkännande för
sitt
goda resultat, som den försvarshöaskolan
idag har förmånen
o
.
b
atnJuta? De förslag till alternativt militär eller civil skolchef till
ökad civil lärarrepresentation och stärkt ställning för försvar;höo-~-kolans rå~ \se följande avsnitt), som nu framlagts och tillstyrk~s
over hela lmJen, synes väl svara mot de krav på ett ökat civilt inflytande, som från vissa håll framförts.

FORSV ARSHOGSKOLANS RÅD
...Redan vid reglementsskrivandet för försvarshögskolan syntes det
SJalvklart från förslagsställande militär sida att dess verksamhet bor57

de stadigt förankras inom totalförsvaret i dess helhet, trots att d_ct
ställdes under överbefälhavarens överinseende och trots att det - u ll
en början enbart - blev militär personal, som fick heltidstjänsterna
vid högskolan. Av denna anledning reglementsbestämde~ ~illskapan
det av ett försvarshögskolans råd, där totalförsvarets crvtla huvudintressenter och det högre undervisningsväsendet skulle vara representerade.
Rådets sammansättning är idag följande:
Ordförande
chefen för försvarsstaben
Ledamöter:
kabinettssekreterare n i UD
ordföranden i beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
.
generaldirektören och chefen för civilförsvarsstyrelsen
ekonotmsk
för
överstyrelsen
för
generaldirektören och chefen
försvarsberedskap
rektorn vid universitetet i Uppsala.
Suppleanter:
generaldirektören och chefen för försvarets forskningsansta lt
överintendenten vid postverket
chefredaktören för Svenska Dagbladet.
Denna allsidiga representation från hela totalförsvaret och från
det högre undervisningsväsendet kan väl anses utgöra en god garanti för att verksamheten vid högskolan skall få den inriktning som
reglementet syftar till.
Av dess många, minst två gånger årligen sammanträdesvis ventilerade funktioner må här särskilt pekas på de tidigare nämnda, nämligen att föreslå och diskutera kursdeltagarinbjudn ingar att yttra sig
över kursplaner o d att diskutera vissa erfarenheter o s v.
Såsom tidigare nämnts har även ifråga om rådets sammansättning
och verksamhet den nu föreliggande utredningen kommit med vissa
förslag närmast i syfte att de civila totalförsvarsdelarna skall få ett
i förhållande till nuläget ökat inflytande över verksamheten vid högskolan. Utredningen har sålunda föreslagit att ställningen för försvarshögskolans råd stärkes. Det bör sålunda instruktionsmässigt
fastslås, säger utredningen, vilka frågor som skall behandlas i rådet.
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Särskilt betydelsefullt är att spörsmål om undervisningens inriktning,
innehåll och omfattning obligatoriskt behandlas i rådet. En dylik
behandlingsordning borgar enligt utredningens uppfattning för att
kraven på allsidighet och från allmänna försvarssynpunkter ändamålsenlig inriktning av högskolans verksamhet tillgodoses.
N ågon ändrad sammansättning av rådet, utöver att överbefälhavaren bör vara ordförande och chefen för försvarshögskolan ingå i
detta, har utredningen däremot icke funnit skäl förorda. A ven dessa
förslag, som till sina huvuddelar mottagits positivt av remissmyndigheterna, bör borga för ett fortsatt och ökat förtroende för högskolans ledning och dess verksamhet.

FORSVARSHOGSKOLAN S FORENING
En alldeles speciell "organisationsdetalj " men givande och betydelsefull är Försvarshögskolans förening. Med två gånger årligen återkommande gemensam middag, föredrag av framstående föreläsare
och efterföljande diskussion och frågestund ges alla tidigare chefer
och lärare, kursdeltagare vid chefs- och ordinarie kurser m fl tillfälle
att träffa samman och att bli orienterade i utrikespolitiska eller totalförsvarsviktiga ämnen. I totalförsvarssamma nhang har föreningsnålen med lagerkransen kring försvarssvärdet blivit en symbol både
för gemenskap, förståelse och samarbetsanda. Det sista är säkerligen
icke det minst viktiga!

FORSVARSHOGSKOLEU TREDNINGEN
I det föregående har delvis behandlats denna utrednings förslag
m m. Vad som ursprungligen avsågs, nämligen att undersöka behovet
av lärare vid försvarshögskolan, utvecklades i denna utredning till
en undersökning rent allmänt kring försvarshögskolans nuvarande
ställning, styrelseform, målsättning, kursverksamhetens omfattning
och innehåll, lärarbehov och organisation.
Utöver vad som tidigare redovisats, har utredningen tagit upp
frågan om den allmänna målsättningen för högskolans verksamhet.
Man anför härvidlag att "i instruktionen för högskolan bör dock
klarare än hittills komma till uttryck att verksamheten skall vara
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med en ständig ut veckling och kräver kontinuerliga insatser. Vi tror
oss veta att en stor del av detta har åstadkommits och åstadkommes
hela tiden som resultat av högskolans verksamhet. General ~.wed
lunds och hans närmaste medhjälpares grun dläggande arbete for ~tt
ro totalförsvarstanken i hamn genom att bl a skapa nya totalforsvarsteam på försvarshögskolan är en ofta förbisedd del av hans
verksamhet som försvarsstabschef och överbefäl ha vare.

K.-E. LINDEMAN

Arabvärlden

Arabvärlden är platsen för politisk lidelse och oro. Arabfolken
bebor ett brett bälte, som sträcker sig från Atlanten söder om Gibraltar sundet till Persiska Viken. Egypten är centrum för den arabiska rörelsen och landet har länge varit en neurologisk punkt av
förs ta ordningen i världspolitiken.
Pan-arabismen.

Arabsammansmältn ingen har visat sig vara en svår och smärtsam
process. Vägen till en samlad arabfederation är lång och kan ej nås
annat än etappvis. Enhetstanken är ej så vitt utbredd som mången
arabledare hoppats.
Språk och den gemensamma islamreligionen är grundsubstansen i
det som förenar. Vissa gemensamma arabiska andliga band finns
otvivelaktigt i arabvärlden.
1963 förelåg förslag om ett arabiskt förbund bestående av Egypten, Syrien och Irak. De två sistnämnda staterna inbördes förhållande hindrade planernas förverkligande.
Egypten vill gärna vara mittpunkten för den arabiska tanken.
Analogt med detta har Nassers Kairo tagit sig an rollen som huvudstad i den arabiska världen. Personligen är Nasser lika intresserad
av araberna i Afrika som i Asien.
N assers Egypten.

Beläget i mitten av arabländerna bildar Egypten geografiskt sett
en knutpunkt, där färdvägarna från Europa, Asien och Afrika möts.
Sedan Suez-krisen har Egypten kontroll över skeppningarna mellan
Medelhavet och Röda havet. Ehuru Egypten led nederlag i Port-Said
63
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och Sinai slutade Suez-fördraget år 1956 i en diplomatisk trium f
för Nasser.
För tolv år sedan fråntogs Faruk makten. Från att ha varit e1:
monarki förvandlades landet till en republik, som med N ass er 1
spetsen blivit den starkaste av de arabiska .staterna. Nasser var ~.n
av de första grundläggarna och staten har sm struktur och karaktar
efter honom. Med landets 20 miljoner invånare bakom sig vill Nasser
vara den normgivande bland araber. Nasser känner sitt värde och
använder gärna ordet "Vi". Det betyder i första hand "j~g" i ma~
jestätisk bemärkelse, men även underförstå:t "Vi e.gypt,Jer", ";:-1
araber", "Vi museimän", "Vi afrikaner", "V1 afro-as1ater '. och nagon gång i enande bemärkelse "Vi fattiga nationer" . Med dJkt.atorns
typiska prestigebehov har hans politik präglats av en blandmng av
framgång och misslyckanden.
Egypten och Sovjet går numera i takt. :1tan .~tt N_a.sser .beh.öv~r
känna sig som satellit. Pendeln i Nassers Ost/Va~tpohuk vdl ndv1s
slå våldsamt för östpolitiken. Kina följer även mtresserat :ne~ utvecklingen i Egypten men kan tillsvidare .ej t ä v
med sm Jd.~o
logiska broder i löften om stöd. Nasser profiterar pa ~en rys~a vanskapen och materiella hjälpen. Om hjälpen kommer fran Sovjet eller
Kina är ej så väsentligt, viktigt är att sådan erhålle.s. Egypten har
försökt förbli fri från förmyndarskap och föresknfter. Man har
stundom dock skäl att fråga: Ar de egyptiska ledarna kommunistiskt tänkande? Tidvis förefaller de väl nära att råka in i Ostsystemet. Hur omdömena än faller är Nassers rike antivästligt inställt
och pro-sovjetiskt i de europeiska frågorna.
Paradoxalt nog är kommunismen förbjuden i E~yl?ten. ~a.sser
undertrycker inrikespolitiskt konsekvent all kommun1~t1sk akt1v1tet.
Nassers personliga maktprestige i arabvärlden bör e.J. unde~skatt~s.
Det egyptiska försvaret är det starkaste och mest andamalsenhg:
utrustade i arabstaterna. Propagandan kan åstadkomma mycket t
de arabiska folkmassan långt utanför Egyptens gränser.
Nasser vill officiellt hålla sig "positivt neutral" mellan Ost och
Väst. Han lotsar politiken skickligt och bygger i praktiken på ändamålsenlighetens grund. Han har bland annat ej varit särskilt intresserad av att tillståndet på Cypern skall avsvalna. Makarios håller
vänskaplig kontakt med Nasser. I ut~ikesl?olitiken _för~d;~r .Nasser
att handla rent taktiskt framför att ga enhgt en stnkt 1delmJe.
I många arabstater existerar den feodala idyllen inte längre ge-
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nom de "nasseristiska" ideernas frammarsch. Paschorna har mistat
sina privilegier. Utvecklingen har delvis betytt sträng inre disciplin.
Det traditionella arabsamhället håller på att brytas ned och ersättas
av ett samhälle med stora strukturförändringar även med social innebörd.

De mindre arabstaterna .
Irak, Syrien och Egypten har några gånger varit bundna genom
statsfördrag. Motstånd mot Nasser finns. R ivaliteten om ledarskapet
mellan Irak och Syrien är karaktäristiskt. Politisk ostadighet är betecknande för båda. Irak, Syrien och Jemen har ej undgått statskupper, vanligen ledda av högre officerare.
I Libanon finns Nasser-anhängare, men för en Nasser-inspirerad
revolt är tiden ännu inte inne. Landets ekonomi är sund. Politiken
tangerar Väst. I händelse av stora omvälvningar anses Libanon vara
geografiskt viktig i Mellersta Ostern.
Saudi-Arabien är till största delen ett ökenlandskap. Politiken
bestäms av dess oljefyndigheter. Saudi-Arabien har erhållit bl. a.
jaktflyg av USA.
Jordanien gör motstånd mot den intensiva egyptiska propagandan. Palestina-flyktingarna i Jordanien sympatiserar med den panarabiska rörelsen. Palestina-araberna måste lämna området då staten
Israel upprättades. De utgör ca. 1/3 av Jordaniens befolkning.
Jemen ligger vid porten mellan Röda havet och Indiska Oceanen
och kan kontrollera sjöfarten. Aven oljefälten i Saudi-Arabien ligger nära intill. Sovjet har sin uppmärksamhet riktad vid Jemen. Jemens krav på Aden har stötts av Nasser. Egyptiska militärstyrkor,
uppgående till 50.000 man, är bundna i Jemen. Företaget anses politiskt belasta Nassers regim. För Nasser har det varit angeläget att
försöka komma ur engagemanget i J emen med ansiktet i behåll. En
gerillakamp mot "bröder" skulle därmed även upphöra. För Västern är ett egyptiskt tillbakadragande en stor vinning. Det av Moskva styrda egyptiska trycket på oljefälten vid Persiska viken skulle
då även lindras.
Sudan omfattar den större och övre delen av Nilens vattensystem.
Sudan är till sitt utrymme 2,5 gånger så stort som Egypten, men befollmingen är blott 1/2 av Egyptens. Befolkningen är ej särskilt panarabiskt sinnad.
Libyen bebos av en övervägande arabisk befolkning. Oljefyndig65
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heterna har gett det fattiga landet en ny oekonomisk ~as. ~et räk.~ar
sig att höra till Väst, även om symptom __ at r_notsatt hall hnns. V~sts
stödjepunkter finns i landet. England sags mom kort dra bort sma
militära styrkor från Libyen.
Buraiba Tunisiens president, älskar ej Egypten och har dokumenterat sin 1~1 otvilja mot att dansa som en_ viljelöse 1~arionett ef~er president Nassers pipa. Senast har motstndande as1kter komm1t fram
i den israelitisk-arabiska frågan. Burgiba är orienterad mot Frankrike och aillar västliga livsformer.
.
.
Grann~n Alger i väster går tydligt längs den arabiska soetala lmjen. Ekonomiskt har landet stöd från Sovjet:
Marocko längst i väster har en monarktsk inställning.

Arabernas oförsonlighet mot Israel.
Striden mellan judar och araber har sitt ursprung långt til~baka i
historien. Oförsonlig arabisk och judisk nationalism ~r norm?1vande.
År 1948 gav Storbritannien upp sitt mandatstyr~ 1 Palcstma. ?et
var signalen till öppen kamp mellan .. ~raber och__ JUdar. Vap~nv1lan
undertecknades år 1949 med FN :s hplp. Arabvariden ser hansynslöst till att Palestina förblir en krishärd. Fientligheterna fortsä~ter
med gränskränkningar, lokala aktioner och ömsesid~g kappn:stnmg.
Nasser gör sitt för att Israel skall vara det svarta f~ret, omg1voet av
arabstater. Den israelitiska frågan har förvandlats ttll ett bes;-acnde
centralt element i den politiska propagandan. Nassers mottv har
varit ohöljt maktpolitiska. Hatet mot Israel utnyttjas som en samlande faktor för arabväldet. Nasser vill göra aggrettoncn mot Israel
till gemensam sak. Israels försvarsdispositioner _är därfö~. enkelt. formulerade: "Landet är omringat av arabstater v1d alla granser. Sltuationen tvingar till ett totalförsvar - utan reträtt. Vi har blott att
satsa på oss själva och vårt ege_t fö~svar." Armeon är up~_byg~~ m~d
hög beredskap, me~ en värn~l~ktsttd om o26 manadoer . ~?r m~n och
20 månader för kvmnor. Poltt!Skt sett star Israel pa Vasts s1da ..
Utnyttjande av Jordanflodens vatten är ett aktuellt konfh~~
ämne. Araberna har t . o. m. hotat att upprätta ett gemensamt lmhtärkommando för att hindra att den judiska staten utnyttjar floden.
En sådan militärstyrka skulle bli ett instrument för reva1:sch i Palestina åtminstone på lång sikt. Fronten mot Isarel förbltr dock exp~s0.

.
.
o
Arabernas egna problem äro dock 1 regwnen sa stora att det knap-
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past finnes risk för att en aktion planläggs som skulle leda till öppen
konflikt. Världens stormakter skulle knappast acceptera ett krigsäventyr mot Israel. En rysk varning till araberna är i detta sammanhang belysande. Däremot har kin eserna smickrat araberna i
dessa anti-israelitiska passioner.

Kommunismen arbetar.
D et tekniska och ekonomiska samarbetet mellan arab- och kommunistländerna har som sidaprodukt kommunistisk-ideologisk aktivitet. Där arabisk mentalitet ej kunnat påverkas av de gängse slagorden har kommunismen bl. a. maskerat sig bakom arabisk nationalism. Propagandisterna har till och med närmat sig smidigt, sägs
det, med Koranen i handen. Sakkännare har påstått, att islamismen
i grunden ej är så oförsonligt kommunistfientlig som man varit benägen att tro - religionen i sig själv, vill man påstå, är inget skydd
mot kommunistisk förkunnelse.
O stideologin har i sin aktion haft en tacksam jordmån i dc arabiska sociala förhållandena, där bl. a. de stora klassdifferenserna och
feodala förhållandena råder.
Kommunismen har trots motstånd avancerat i arabvärlden. Kommunismens utskickade har ofta visat sig va ra skickligare än västerns
strateger och diplomater.

Sto rmaktspolitiken och araberna.
Egyptens hållning har varit oklar. Nasser bedriver en balansgång
mellan Ost och Väst. Handen har alternativt räckts till de två stora
blocken. USA och Sovjet är huvudaktörerna, med vilka Nasser spelar. D e två stora tangerar varandra i arabområdet, direkt eller genom mellanhänder.
Medelhavet, som i tiden varit ett "latinskt hav", har genomgått
metamorfoser där England, främst beträffande de viktiga sjöfartsvägarna, senare dominerat. Oenigheten i Levantsektorn bland Västmakterna har inneburit många motgångar. Amerikanarnas inflytande har ökat kraftigt även i Medelhavssfären. NATO-baser har varit
upprättade i flera arabområden. Aven USA:s VI flotta rör sig i
Vattnen. Sedd ur arabisk synvinkel var den amerikanska landsättningen i Libanon härom året störande. För Nasser får endast en
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person vara dom;ne rande i denna del av världen . Nasser är mlSStänksam och reserve rad vid all aktivit et från en annan part.
s
Egypte n har starka ledaran språk i den arabisk a världen . Nasser
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Nasser
neutral istiska hållnin g har blivit alltmer antiväs tlig och
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na. Ost har visat sig skickli g i att anpass a sig i
Europe iskt sett är Medelh avets motligg ande kust politisk t helt
arabisk . Nordaf rikas kust är numera helt avkolo niserad .
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tigt element i Medel ha vsstrategin. Betyde lsefullt är dock, att det fredliga utbytet i Medelh avet i sydlig- nordlig riktnin g fortgår .

kALLO R :
Revue de Detense Nationa le nov./53,dec./62 juni/64
'
Revue Militaire Generale, oct./63
Ny Militärti dskrift 6-7/59
Norsk Militaer t Tidsskri ft 10/64
Wehr und Wirtsch aft 4/65
Foreign Affair jan./65
The Army Quarter ly april/63
Aussenpolitik 3/65
Politische Studien No. 160
Dagspressen.

Samma nfattni ng.
Delar av arabvä rlden ligger vid Medelh avets viktiga portar och
längst i öster vid sundet, där samma sjöväg löper ut i Indiska Oceanen. Arabom rådet omfatt ar även jättelik a oljefäl t i Mindre Asien
och Sahara . Oljetra nsporte rna och -lednin garna för även genom
t
arablän derna. Oljan är en viktig strateg isk faktor och ett central
problem för storma kterna, främst i krislägen.
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Genom en del arabsta ters hållnin g är den militär politisk a balanförsen vid östra Medelhavets strände r och på Afrika s nordku st
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Litterafur m. m.

BOUT AKOVS GIR
Som ett bidrag till lösande av Erik Halls problem angående skaparen av de.nna
·
"!k
fa··r 0··vrl.""t förekommer som både enkel och dubbel men huvudsakbgen
g1r, VI en
b
k ··
· ·
användes i den av Hall refererade formen, kan nämnas att Baec stram l sm
.. b k i s ·ökrigskonst (1887) i litteraturförteckningen nämner Boutakoff (utan
L aro o
1
d refereras
o ·d
h r·t
·1111t1a
· · Jer) : Nouvelles bases de tactique navale. Pa s1 an 29 oc.. odpn e ·
b
·11 d
k··tt _ 1· den mån den inte citeras - för klarlaggan e av v1ssa en
enna a a
·
·
A
räkn ingar hur man skall nå en bestämd önskad punkt genom olika og1rar. ven
om detta avsnitt huvudsakligen sysslar med problemet hur man pa basta sat~
skall ramma ett fientligt fartyg - något son: vid denn: tid, efter slaget VI
Lizza, ansågs vara högst a raffinemang i sjötaknken, framgar d~t dock .att ~~m~a
underlag måste ha funnits för beräkningarna av Boutakovs gir." Det ar sa und a
·· d
.. kt Jamfor man se an
rimligt att antaga att Baeckströms Bouta k o ff ar en so
meritförteckningarna för Ha lls tre Boutakovar stannar ~an u~fo~ Gn~onJ ~vano 
vitj, som där uppgives vara "skapare av den ryska taknken for angdnvna orlogs-

e: ..

fartyg och har skrivit böcker i detta ämne ." ..
Alltså: även jag håller på Grigorij TvanoVltJ.

. ..

N Olow

KRISERNAS BERLIN
Alois Riklin, Das Berlinproblem.
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln.
.. r anmälda boken är sjätte delen i en skriftserie utgiven av det västD en h a
· ·
f
Boris
tyska institutet för sovjetologi, som står under ledning av JUristpro essorn
Meissner i Köln.
.
Själva Berlinfrågans kärna är inte ett rätts- utan ett maktp:oble~. De mternationella förbindelserna mellan de kommunistiska och "kap1tahst1Ska" maktsfärerna regleras, som Riklin understryker, inte av. folkrätten uta.n ~v _DSA:s och
Sovjets politiska syften och militära och ekon~m1ska st~rka. Darfor ar den for
båda sidor av olika anledningar viktiga Berlinfrågan mte ett lokalt utan ett
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vä rl dspolitiskt problem, och det läge som Tysklands förra huvudstad nu befinner
sig i kan inte förstås utan kännedom om efterkrigstidens historia och den historiska bakgrunden till andra världskrigets problem.
Det säger sig självt, att folk- och statsrättsliga frågor åtminstone teoretiskt
spelar en viss roll i fallet Berlin, men alltför ofta tyvärr bara i propagandan.
:Man kan påstå att det å ena sidan rör sig om en politisk-historisk, å andra sidan
om en juridisk angelägenhet. I enlighet med denna uppdelning är boken indelad i
två partier, förutom en bilaga med talrika dokument på originalspråken och en
mycket rikhaltig och värdefull bibliografisk översikt.
Här finns inte möjlighet att ingå på de många klart och skickligt återgivna
fö rsöken till lösning av Berlinfrågan, som Riklin belyser inte bara från västlig
synpu nkt. De har delvis gjorts i själva Berlin, men framför allt vid de talrika
konferenserna (elva stycken) och förhandlingarna i Moskva, Washington, Paris,
Geneve och Wien.
Vad är det egentligen frågan om i Berlin? Den grundläggande principen för
den sovjetiska politiken under de båda Berlinkriserna (1948-49 och 1958-62)
var att rikta ett hot mot Berlin för att påverka händelser utanför Berlin. Under
den första, av Stalin framkallade krisen (blockaden) skulle Berlin fungera som
påtryckningsmedel mot den västeuropeiska integrationen och sammansmältningen
av Tysklands västzoner samt - huvudsakligen - mot bildandet av en västtysk
regering, som enligt Moskvas uppfattning riktade sig mot Sovjetunionen.
Västmakterna ställdes genom blockaden inför alternativet att antingen avstå
fd.n bildandet av den västtyska regeringen eller dra sig tillbaka från Berlin.
Kreml nådde inte sitt mål. Den 12 maj 1949 avblåste Stalin blockaden, övertygad
om att han inte kunde komma längre på den vägen.
Upphovsmannen t ill den andra Berlinkrisen var Chrusjtjov. Han hotade med
separatfred med Ulbricht och påstod, att västmakternas rättigheter i Berlin och
tillträde till Berlin därmed skulle upphöra. Tre gånger förstärktes hotet med ett
ultimatum, den 27 november 1958 (med sex månaders frist), den 10 juni 1959 (12
månaders frist) och den 8 juli 1961 (sex månaders frist).
Chrusjtjovs mål var ett internationellt erkännande av Osttyskland. Legaliseringen av Tysklands delning var visserligen inte det enda kravet, men förutsättningen för de flesta tilläggskraven. Till dessa hörde bl a att Västtyskland skulle
Utträda ur NATO, Tysklands neutralisering och de amerikanska truppernas avtåg. P riset för ett godtagande av de sovjetiska kraven skulle bli "fristaden Västberlin", som skulle stå under beskydd av USA, Sovjetunionen, England och
Frankrike eller trupper från neutrala länder eller FN.
Aven den andra Berlinkrisen drog förbi utan att Sovjetunionen uppnådde sina
mål. Innan den kom till sitt slut begick Chrusjtjov ett allvarligt fel. Hans Berlinoffensiv var skickligt propagandistiskt utformad, men genom uppförandet av
muren den 13 augusti 1961, dvs genom en hermetisk tillslutning av gränsen mellan Ost- och Västberlin, bevisade och bevisar kommunismen på ett iögonenfallande sätt sin svaghet.
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Liksom när Stalin efter den första Berlinkrisen började en "fredsoffensiv", så
kom efter den andra krisens slut en avspännin gsperiod, som - anser Riklin förr eller senare åter kommer att avlösas av en period av ökat tryck.
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Notiser från nar och fjärran
Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning

Australien
Fregatt

Fregatten MILDURA och spärrfartygen KARANGI och KOOKABURRA
skall säljas för skrotning.
(Marine Rundschau, ok to ber 1965)

Finland
K anonbåtar

De två kanonbåtarna, som nu byggs i Finland, får ett deplacement på 600 ton.
Längden blir 70 meter. Fartygen skall drivas av dieselmotorer och gas turbiner.
Bestyckningen kommer att utgöras a v en 12 cm kanon och två 57 mm luftvärnskanoner. Farten kommer att li gga mellan 28 och 30 knop. Dessa kanonbåtar är
de största örlogsfartyg som byggts i Finland efter andra världskriget.
(Leinen Los, december 1965)

Frankrike
Force de /rappe

I samband med budgetdebatten i den franska nationalförsamlingen har försvarsminister Messmer lagt fram planerna för utbyggnaden av den franska atomvapenstyrkan, force de frappe. Tre etapper har planerats. I den första etappen
skall 50 atombombförande flygplan av typ Mirage IV byggas. 36 av dessa plan
är redan insatsberedda. I den andra etappen förutses medeldistans- och långdistansrobotar med kärnvapenstridsspetsar. För den underjordiska lagrin gen av
dessa raketer har man nyligen utsett en plats i Alpernas utlöpare, cirka 10 mil
fr ån Medelhavskusten. Byggnadsarbetena här påbörjades i slutet av 1965, och
man hoppas att bergförråden skall kunna tagas i bruk om ungefär två år. Den
tredje etappen omfattar bl a atomdrivna ubåtar bestyckade med kärnvapenrobotar.
(Der Bund, Bern, oktober 1965)
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Norge

Landsättningsfart yg
Pansarlandsättningsfartyget OURAGAN leve rerades i juni 1965 till franska
flottan från varvet i Brest.
(Marine Rundschau, oktober 1965)

Ubåtar
UTHAUG har strukits ur rullorna och skall skrotas. Enheterna nummer 8 och
9 av de sammanlagt 15 ubåtar som byggs i Västtyskland har sjösatts. De skall
heta UTSTEIN och UTV AER.
(Marine Rundschau, oktober 1965)

Kanada
Z:artyg skrotas
Jagaren IROQUOlS och fregatterna BUCKINGHAM, FORT ERIE och LANARK har strukits ur rullorna. Jagarna HURON och SIOUX har så lts till Italien för upphuggning och har bogserats till La Spezia.
(Ma rin e Run schau, oktober 1965)
J~sk ortjagar c

Den 15 oktober togs eskortjagaren MARGAREE åter i tjänst efter en genomgripande modernisering vid Victoria Machinery Depot. Fartyget har bl a försett s
med hangar och plattform för Sea King-helikoptrar och modern ubåtsjaktmaterieL
Därmed är sex a v ST Laurentklassens enheter moderniserade.
(La Revue Maritime, november 1965)

Nederländerna
Försvarsbu dget
Den holländska försvarsbudgeten för innevarande budgetår ger marinen 578,5
miljoner floriner, vilket utgör ca 21,2 % av anslagen. Försvarsminister de J ong
har förklarat, att budgeten medger att konstruktionsarbetet på dc sex nya fre gatterna av VAN SPElK-klass kan fortsätta samt att ub:l.tarna POTVlS och
TONIJN kan färd igställas. Under år 1966 kommer beslut att fattas beträffande
en ny typ av fregatt på ca 3 000 ton, som troligtvis kommer att utrustas med
luftförsvarssystemet Sea-Dart och ubåtsraketen Ikara.
(La Revue Maritime, november 1965)
U båt sjösa tt
Ubåten TONIJN SJOSattes i juli 1965 vid Wilton-Fijenoord-varvet i Sheidam,
där den kölsträcktes i november 1962. Ubåten deplacerar 1 140 ton och har dimensionerna 79,5 x 8,84 x 4,8 meter. Maxfarten är 17 knop i u-läge. Besättningsstyrkan uppgår till 61 man. Systerfartyget POTVIS är under utrustn ing, och de
två övriga ubåtarna av samma typ, ZEEHOND och DOLFIJN togs i tjänst 1960
och 1961.
(La Revue Maritime, november 1965)
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Sovjetunionen

Atomdrift
Chefen för den ryska flottan, amiral Gorschkov, har förklarat att sov jetflotta ns
fartyg kommer att ställas om från konventionell drift till atomdrift. Absolut
företräde har härvidlag ubåtsflottan. Såvitt man vet förfot;ar Sovjetunionen f n
över cirka 15 atomdrivna ubåtar. Uppenbarligen finns ännu inget reaktordrivet
övervattensfartyg i tjänst i sovjetflottan.
(Kerntechnik, Miinchen, oktober 1965)
Ubåtsjaktfartyg
Några enheter av POTI-typen finns nu i tjänst. Dessa fartyg är gasturbindrivna. De yttre kännetecknen härpå är desamma som hos MIRKA-fregatterna,
d v s luftintag i förskeppet och avgasutblåsning i akterskeppet.
Hos några av KRONST ADT-klassens fartyg har bestyckningen ändrats. På
backen har installerats fyra ubåtsjaktraketställ, vardera med fem raketer.
(Marine

Rlll~ds c hau ,

oktober 1965)

Storbritannien

Fartyg skrotas
Jagaren ARMADA görs f n klar för skrotning i Chatham. Likaså ska ll jagarna
CHEQUERS och JUTLAND säljas inom kort för att hamna under skärbrännare.
(Mar ine Rundschau, oktober 1965)
Atomubåt
Den fjärde brittiska atomubåten har beställts fr ån Vickers i Barrow. Fartyget
kommer att få namnet CHURCHILL. Ovriga fartyg av denna typ heter
DREADNOUGHT, V ALIANT och WARSPI TE.
(The Navy, november 1965)
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USA
Fregatt

O'CALLAHA N, som ingår i en serie fregatter på 20 enheter, sjösattes i oktober
i Bay City, Michigan. O'CALLAHA N har dimensionerna 126 x 13,4 x 5,5 meter
och deplacerar 2 624 ton.
(Our Navy, november 1965)
Atomubåtar

Den 22 oktober levererades atomubåten BENJAMIN FRANKLIN (SSBN640) från Electric Boat, Groton, Connecticut. Sjösättningen av aromubåten
HENRY STIMSON (SSBN-655) vid samma varv, som skul le ha ägt rum i september, har uppskjutits på grund av strejk.
(Our Navy, november 1965)
Försöksubåt

AL VIN, den amerikanska flottans första djupdyk ande försöksubåt, har
framgångsrikt genomfört sin första verkl iga djupdykning till närmare 2 000 meters djup vid Bahamaöarna. AL VIN kommer att göra det möjligt för de oceanografisk a forskarna att göra län ge efterlängtade observationer på sto ra djup.
(Signal, New York, september 1965)

Västtyskland
Bogserbåt

Högsjöbogseraren FEHMARN har nyligen sjösatts i Bremerhaven. FEHMARN
är av samma typ som HELGOLAND . Fartyget är 60 met~ r långt och 12,7 meter
brett och drivs av ett dieselelektriskt maskineri. Besättningen består av 26 man,
och fartyget kan även användas för bl a isbrytning, eldsläckning och bärgning
av topeder och minor.
(Hamburger Abendblatt, november 1965)
Vid Hamburger Norderwerft Köser & Meyer sjösattes helt nyligen ett nytt
oceanografiskt forskningsfarty g, som fått namnet PLANET.
(Leinen Los, december 1965)
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