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Åldersproblemen för flottans personal har nyligen beröns i denna
tidskrift. De intar en framskjuten plats vid konstruktion av en befälsordning och är värda att ytterligare beröras.
Ålders- och avgångsbestämmelserna reglerar ålderssammansättningen i befälskårerna och inverkar på karriärförhållandena och därmed även på rekryteringen. De får härigenom stort inflytande på
effektiviteten. Vid fastsrällandet av gränser, är det nödvändigt att
tillmötesgå vissa ålderskrav. Vid en effektivitetsmässig värdering är
det emellertid inte rätt att enbart ta hänsyn till ålderskraven. Nödvändig rekryteringsmässig hänsyn måste också tas och befälets intressen beaktas. Dessa faktorer kan vara motstridande. Det är även
nödvändigt att väga försvarets speciella intressen mot de allmänna
förhållanden, som råder inom statsförvaltningen och samhället som
enhet. Hänsyn måste tagas till ekonomiska förhållanden, situationer
på arbetsmarknaden m m.
I försvaret ställs det på innehavaren av vissa befattningar eller
grupper av befattningar sådana fysiska krav, att befattningarna normalt bara bör besättas med yngre personal. Som exempel på sådana
befattningar i flottan kan tas motortorpedbåttjänst och ubåttjänst.
Utomlands har man ägnat denna fråga stor uppmärksamhet och på
både erfarenhetsmässig och vetenskaplig grund fastställt maximiåldrar för tjänstgöring i särskilt krävande befattningar. När befäl i
dylika befattningar når denna maximiålder, bör det omplaceras till
fysiskt mindre krävande befattningar. Maximiåldern för tjänstgöring
i särskilt krävande befattningar, som bestäms av operativa och
medicinska krav, är utgångspunkten, när det gäller att beräkna hur
länge olika befälsgrupper i sin helhet kan stanna i försvaret, om detta
ständigt skall ha ett tillräckligt antal unga befäl för de mest krävande
befattningarna.
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Operativa och medicinska ålderskrav
Utomlands har man länge praktiserat maximiåldrar för tjänst i
vissa krävande befattningar och omplacerat befälet till mindre krävande tjänst, när åldersgränserna passerats. Mycket stor vikt har
lagts på att uppfylla ålderskraven genom en systematisk omplacering
av befälet, flerstädes efter bestämda regler. Självfallet kan vakanser
bland befälet framtvinga avkall på omplaceringsåldrarna (operativ
åldersgräns), som kan definieras som den ålder, då mannen icke
längre bör ha den speciellt krävande tjänsten utan överföras till
någonting annat.
Den norske armeöverläkaren har studerat ålderns inflytande på de
psykiska och fysiska funktionerna i avsikt att utröna vilka åldersgrupper, som har den optimala fysiska och psykiska prestationsförmågan . Han konstaterar med gjorda idrottsmedicinska erfarenheter
som grund, att den övre gränsen för mycket goda fysiska prestationer
ligger vid c:a 35 år, undantagsvis vid c:a 40 år. Vidare pekar han på
minskad cirkulationsförmåga vid ökad ålder. Förmåga att arbeta i
extrem värme eller kyla avtar också med åldern. Sålunda förekommer hos industriarbetare i 40-årsåldern en markant nedgång av arbetsprestationen i stark (över + 25 ° C) värme. De mentala funktionerna påverkas av cirkulationen i hjärnan. Blodgenomströmningen i
hjärnan reduceras betydligt från 40-årsåldern. Beträffande ålderns
inverkan på syn och hörsel framhåller han
att ögats förmåga till närinställning börjar att avta vid 45årsåldern,
att en 40-åring behöver dubbelt så lång tid som en 20-åring för
full mörkeradaptation,
att från c:a 35-årsåldern avtar förmågan att skilja på snabbt
på varandra följande ljusintryck,
att förmågan att skilja på närliggande ljud och snabbt på varandra följande ljudintryck samt att uppfatta ljud under ogynnsamma yttre forhållanden som stoj och larm börjar att avta
från c:a 35-årsåldern.
Organismen förlorar således sin optimala förmåga på en mängd
områden vid ungefär samma åldersområde. Det är främst den fysiska
förmågan, som påverkas av åldern.
Den ökade psykiska tröttheten gör sig också gällande med åldern.
Prestationsförmågan hos äldre personer är starkt beroende av tillräcklig sömn och regelbundna tider. Klinisk erfarenhet visar, att
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oregelbunden sömn hos personer över 45 år medför väsentlig nedgång
i de mentala funktionerna.
I Sverige finns det inte fastställt några bestämda åldersgränser för
tjänstgörin~ på stridsfutyg. Indirekt finns det vissa normer i och
med att för de olika fartygstyperna angivits fartygschefens och befattningshavarnas !!rad. Detta ger ett visst men föga preciserat värde
på den fast CJ.nställda personalens ålder. Dessutom kan man peka på,
att övergången till en lätt flotta nu medfört att t ex äldre kaptener
endast i undantagsfall sjökommenderas.
Som framhölls i artike1n "Tjänstgöringsålder för flottans sjögående
personal" decembernumret 1964 har under senare år maximiåldrarna
för sjötjänst varit föremål för granskning och värderingar på subjektiv grund. Uppfattningarna har varit mycket varierande och icke
baserade på vetensb.plig grund. Däremot är alla överens om att
krigsplacerings(maximi)åldern för sjötjänst är en betydelsefull faktor,
när det gäller att bygga upp en personalstat. Detta framgår av
Kungl. Maj :ts proposition (nr 201 /1 964) angående personalstater för
viss personal i teknisk tjänst vid marinen. I denna proposition anser
den s k kårutredningen att det aktiva tekniska befälet som regel inte
bör krigsplaceras ombord efter i genomsnitt 50 års ålder. I detta
sammanhang är det intressant att se hur man betraktar åldersproblemet dels för värnpliktiga, dels i utlandet.
En svensk värnpliktig krigsplaceras normalt i linjeförband upp till
35-årsåldern och omplaceras därefter till lokalförsvarsförband, för
att de sista åren före utträde ur värnpliktsåldern stå i personalreserv.
Som exempel på utländska förhållanden kan tas grannlandet Norge.
I det norska sjöförsvaret är omplaceringsåldrarna icke avhängiga av
grad man endast av fartygstyp. De är för tjänst på
mtb, mkb, ub och msvp
övriga fartyg ...... . .

35 år (divisionschef 38 år)
45 år (divisionschef 48 år)

I Västtyskland är omplaceringsåldern för truppbefäl (FC mindre
fartyg). satt till 42 år som överensstämmer med vad som föresJoo-s
o i
utre dnmgen om armens befäl.
Omplaceringsåldern bör ses som ett riktvärde för genomsnittet av
befälet. Den individuella omplaceringsåldern kan naturliarvis variera
och ligga såväl under som över den allmänna åldersgrän°sen alltefter
vederbörande befäls medicinska status. Den kan endast avo-öras
genom kontinuerlig läkarundersökning - en tidskrävande och odyr106

bar åtgärd, som så småningom måhända kan realiseras men som är
onödig för att konstruera en personalstat. Overgången till lättare
enheter i flottan med minskad komfort och hög operationsfrekvens
komm er att ytterligare skärpa de fysiska och psykiska kraven på personalen. Kraven kommer i huvudsak att vara desamma för allt befäl
på en eller flera fartygstyper. Åldern och icke graden bör i framtiden
vara avgörande för sjötjänstgöring.
Granskar man tjänsten ombord på de olika fartygstyperna finner
man att speciella krav bör ställas på personalen på motortorpedbåtar
(motorkanonbåtar), ubåtar och minsvepare. Det krävs mycket god
fysik hos personalen på grund av motortorpedbåtens kraftiga rörelser
i sjön. Vidare är accelerationen så stor, att den kan utlösa fysisk
smärta. De ständigt överbrytande sjöarna gör, att man måste räkna
med att stå genomblöt flera timmar åt gången. Då fartygen ofta
opererar med stor fart i trånga och besvärliga farvatten, krävs det
en mycket snabb reaktionsförmåga hos fartygscheferna. Tjänsten på
motortorpedbåt ställer därför maximala krav på fysisk och psykisk
förmåga. Det kan fastslås att tjänsten på motorkanonbåt icke väsentligt avviker från den på motortorpedbåt.
De fysiska påfrestningarna är också mycket stora för personalen
på minsvepare på grund av fartygens ringa storlek och konstruktion,
som medför våldsamma rörelser i krabb sjö. Vidare är den psykologiska pressen stor, då fartygen nästan ständigt befinner sig i minfarliga vatten.
Tjänsten på ubåt är på grund av sin säregna natur mycket krävande såväl fysiskt som psykiskt. Sålunda har vi sedan många år
tillbaka tillämpat en övre åldersgräns för officerare på dessa fartyg.
Tjänsten på motortorpedbåt, motorkanonbåt, ubåt och minsvepare
kräver m a o optimal fysisk och psykisk status. När det gäller större
fartyg, som t ex jagare och fregatter, är de fysiska påfrestningarna
mindre och utrymmena bättre. Erfarenhet och ökad fackkunskap
måste även tillmätas stor betydelse inte minst, när det gäller ledande
befattningar. Mot denna bakgrund bör ur effektivitetssynpunkt normer för omplaceringsåldrar för allt sjögående befäl i marinen fastställas.
Omplaceringsåldern kommer indirekt att bestämma hur befälets
utbildning skall läggas upp. Erfordras ett visst antal befäl under
omplaceringsåldern för att tillgodose stridsfartygens behov, bör dessa
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ständigt vara gripbara och insatta i sina befattningar. I fredstid är
vår värnpliktsmarin endast rustad till viss del och fartygen utnyttjas
främst som utbildningsplattformar för det aktiva befälet. I krig fördelas detta även till de avrustade stridsfartygen och kompletteras
med andra personalkategorier. Det aktiva yngre befälet får därför
icke tas borr från "produktionen" på stridsfartygen annat än i undantagsfall och utbildningstiden i land måste begränsas och endast
omfatta det, som är absolut nödvändigt för att lösa uppgifterna
under omplaceringsåldern. I samband med omplaceringen måste utbildningen byggas på och inriktas mot de uppgifter befälet avses fö r
över omplaceringsåldern. Man får m a o en spridd och stegrad utbildning som i stort sett påminner om den nuvarande sjöofficersutbildningen men till skillnad mot nuvarande koncentrerade underofficersutbildning.

Omplaceringsbehov och därav följande avgångsåldrar

Omplaceringsåldrarna, såväl på kort som lång sikt, kan anses som
relativt stabila. Detta innebär inte, att de är opåverkade av den
militärtekniska utvecklingen, men att följderna av denna ofta motverkar varandra. Där de fysiska påfrestningarna blir mindre genom
erhållna tekniska hjälpmedel, ökar vanligtvis de psykiska påfrestningarna. Det är de totala påfrestningarna, som bestämmer omplaceringsåldern.
Det är en mängd faktorer, som bestämmer hur länge befäl kan
kvarstå i tjänst efter omplaceringsåldern. Förutom denna är det förhållandet mellan antalet befattningar under och över omplaceringsåldern samt befordringsålder, befordringsprocent och tillfälliga avgångar. Befordringsåldrarna bör sättas bl a med hänsyn till behovet
av ungt befäl i de mest krävande befattningarna. De kan då användas för beräkning av, hur länge befälet kan kvarstanna i tjänst
efter omplaceringsåldern.
Om flottorganisationen skulle kräva, att t ex 75 °/(} av sjöofficerarna låg under omplaceringsåldern 45 år och 50 % under 35 år,
skulle man, om uteslutande fast anställda sjöofficerare användes,
komma till så låga avgångs(pensions)åldrar som 47-50 år. Detta
strider mot grundsynen, nämligen att yrkesbefälet skall ges anställning under hela den arbetsföra livstiden. Dessutom blir befordrings108

förhållandena icke tillfredsställande. För att morverka detta kan
befäl med andra anställningsförhållanden utnyttjas i de lägre befattningarna och åldrarna.
Ovre åldersgränser för tjänst som yrkesbefäl

På onmd av den vapentekniska utvecklingen måste man räkna
med a~t ett framtida krig kommer att medföra större påkänninga r
på befälet än tidigare. Normalt stoppar yngre befäl bättre för dessa
påfrestningar. Därför bör man så långt möjligt undvika att nyttj a
äldre befäl. I krig är det emellertid nödvändigt för nationen att utnyttja alla resurser för att få ut full värnkraft, och man kan därför
inte vraka någon, som kan bidra till landets försvar.
Ur militär synpunkt är det k r i g e t s påkänningar på
yrkesbefälet som ensamt avgör ålderskraven. Frågan om
den högsta åldern, vid vilken befälet normalt kan tänkas
utföra militär tjänst i f r e d eller relativ lugn tjänst i
krigets senare faser, har i detta sammanhang endast begränsat intresse. Den beredskap, som upprättshålls, komme r
i stor utsträckning att bestämmas av yrkesbefälets kvalitet.

Förutom effektiviteten, som måste tillmätas mycket stor betydelse,
inverkar direkt eller indirekt en rad andra faktorer på åldersgränserna.
Ur rekryteringssynpunkt kan en relativt låg åldersgräns te sig
gynnsam för den anställde, om pensionen är någorlunda stor. Overaång till pensionsstatus innebär emellertid en sänkning av inkomst~ivån. Vid goda konjunkturer på arbetsmarknaden är det relativt
lätt att skaffa sig biinkomster genom annat arbete. Befäl i de lägre
graderna har normalt lättare att ställa om sig och få passande sysselsättningar än befäl i de högre graderna, som endast undantagsvis kan
få ett arbete med likvärdig eller högre ställning. Låg pensionsålder
kan medföra kortare tid i de olika graderna eller med andra ord
snabbare avancemang, men också en mindre livslön. En sänkning av
pensionsåldern i ett yrke med rekryteringsproblem bör därför kompenseras med förbättringar av karriärmöjligheterna. På ungdom, som
står i begrepp att välja yrke, kommer en sänkning av pensionsåldern
icke att ha någon särskild rekryteringsmåssig inverkan. För dem är
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karriärvillkore n avgörande och pensionsåldern ligger så avlägset att
den näppeligen är avgörande. För befäl, som allaredan är i tjänst,
kan saken ställ a sig annorlunda. Medför ändringar av pensionsåldern
missnöje, kan detta indirekt återverka på rekryteringen.
Ses åldersgränsprob lemet ur ekonomisk synpunkt, kommer en låg
pensionsålder att medföra, att sta ten som arbetsgivare får ökade utgifter. Samhället är intresserat av att den enskildes arbetskraft nyttiggörs så länge, det är försvarbart. Låga pensionsåldrar för befäl medför att försvaret dels utnyttjar personalen i färre år, dels kräver fler
människor. De tillför samhället ett förh ållandevis stort antal personer, som skall åtnjuta pension under lång tid utan att göra någon
motprestation . Detta pekar på att pensionsåldern icke bör sättas
lägre, än vad som är absolut nödvändigt. Onskar man emellertid ett
effektivt försvar, får man acceptera, att befälet lämnar tjänsten vid
den ålder, då det normalt icke längre uppfyller de krav, som måste
ställas under krigsförhålland en.
En helt korrekt åldersgräns för den enskilde kan bara fastställa s
genom en individuell bedömning. Denna radikala lösning möjliggör
ett maximalt utnyttjande av de personella resurserna. Inom överskådlig tid låter sig detta icke praktiskt göra för alla, utan det är
nödvändigt att utnyttja åldersgränser.
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Det bör observeras att de svenska officersgradern a har en annan
Yalör än motsvarande gra der i bl a NATO. En kapten i Sverige för
så lund a hö gre befäl än officerare med motsvarande grad gör i andra
länder.
Det råder en relativ t likartad syn p å ålderskraven med hänsyn till
effektiviteten i förs varet och nödvändigheten att ge militären en särställning vid utformning av avgångs- och åldersbestämmelser. Förutom effektivitetshänsyn måste man även beakta rekryteringsmässiga
och ekonomiska förh ållanden, situationen på arbetsmarknaden samt
medellivslängd och hälsotillstånd. Dessa förhållanden varierar i olika
länder, och den vikt, som tillmätes dem, kan leda till olika lösningar.
Utomlands förekommer, när det gäller åldersgränsproblemet, två
alternativa lösningar
a) differentierade åldersgränser för tvångsvis avsked. De kan variera med grad och även för svarsgren, yrkesgren och arbetsområde
b) allmän gemensam öv re åldersg räns, som gäller all a grader och
endast undantagsvis kan överskridas. D enn a öv re gräns är kombine rad med bestämmelser för tvångsvis ell er frivilligt avsked
för att förhindra ålders- och befordringsmässiga skevheter.
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De flesta länder syns hittills ha använt det förs ta alternativet, som
direkt s<~.mmanhänger med det befordringssystem, som tillämpas för
vrkesbefälet. Men både i Storbritannien och Västtyskland, som reviderat sina åld ersgränser 1960, har i princip gått in för det andra
alternativet. Detta eliminerar de flesta svagheter, som vidhäftar
systemet med de differentierade åldersgränser. Med en gemensam
åldersgräns är det återigen icke möjligt att skapa tillfredsställande
åldersförhållanden i befälskåren, om inte en relativt stor del a v behovet av ständigt tjänstgörande befäl täcks med icke yrkesbefäl,
annars måste vissa befälsgrupper pensioneras allt för tidigt. Det är
behovet av omplacering - särskilt av äldre befäl - som främst
skapar problem i ett system med en gemensam övre åldersgräns, men
den militära långsiktiga personalplaceringen underlättas. Kravet på
så likartade karriärförhållanden som möjligt i hela försvaret måste
tillmätas stor betydelse. Karriärmässig likställighet försvåras i ett
system med differentierade åldersgränser.
Den mest använda lösningen syns vara, att nyttja icke fast anställt
befäl framförallt i de lägre graderna, när det gäller att skapa en
riktig åldersstruktur i ett militärt försvar som helhet. De som tjänstgör på tidsbegränsat kontrakt kommer i allt väsentligt att vara yngre
befäl. Därmed ökas den procentuella andelen ungt befäl. Varierande
åldersgränser för yrkesbefälet kommer att verka i samma riktning.
En del länder använder i dag bägge dessa medel för att uppnå en
ti llfredsställande åldersfördelning.

Sammanfattnin g

Huvudproblemet, när det gäller yrkesbefälets åldersförhållanden,
är att ständigt säkra tillräckligt antal yngre befäl för de mest krävande befattningarna, som måste besättas av personal med den utbildning yrkesbefälet har. Samtidigt måste det - främst av rekryteringshänsyn - skapas en tillfredsställande karriär också för det
befäl som efter hand blir för gammalt för sådan tjän st. Det finns
många faktorer, som talar emot låga pension såldrar för yrkesbefäL
Andra tänkbara möjligheter att lösa åldersproblemet är t e
användnin g av tidsbegränsat anställt befäl och/ell er värnpliktigt behl i läg re grad er,
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speciella åldersgränser för vissa befattningar eller
olika åldersgränser i fred och krig.
Det första medlet kan tillgripas i den utsträckning, det anses förenligt med hänsyn till försvarets målsättning. Utbildningen för tidsbegränsat anställt befäl kommer alltid att vara av mindre omfattning
än den som ges yrkesbefälet, om lösningen skall vara rationell. Ett
visst antal befattningar kräver alltid yrkesbefäL Utnyttjande av ett
stort antal tidsbegränsat befäl, kommer därför att återverka på försvarets kvalitet.
Beträffande det andra medlet kan man dra vissa paralleller med
den civila förvaltningen. Till skillnad mot civila tjänstemän, som
tillsätts i viss bestämd befattning, tillsätts eller utnämns befälet i en
bestämd grad, som ger kompetens för ett flertal befattningar. Det är
därför ingen framkomlig väg att fastställa åldersgränser genom värdering av de olika befattningarna. Det är yrkets allmänna krav och
i viss utsträckning arbetsområdenas speciella krav, som måste värderas, och åldersgränserna bör knytas till grader och icke till befattmngar.
Om olika åldersgränser skulle tillämpas i fred och krig, och på
sådant sätt att gränsen i fred var den högsta, skulle arbetskraften bli
fullt utnyttjad i fred. Detta skulle emellertid medföra, att tillgången
på ungt yrkesbefäl blev för liten, och att beredskapen härigenom
skulle bli kvalitativt sämre. Lägre åldersgränser än vad fredsverksamheten kräver är en del av det pris, man får betala för att upprätthå lla ett effektivt försvar.
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KOMMUNAlRADET
GUNNAR BERG

l försvarsbeslutens skugga

N är statsmakterna anpassar nationens försvarsorganisation till
den militära och ekonomiska utvecklingen, får besluten följdverkningar även för det civila samhället. Den gamla örlogsstaden Karlskrona är ett exempel härpå. Flottans starkt förändrade status efter 1958 har aktualiserat åtgärder från den
kommunala ledningens sida, som under den senaste tiden v arit
ämne för dels offentlig debatt, dels överläggningar mellan de
lokala militära myndigheterna och ledande kommunala förtroendemän. l anslutning till vad som förevarit har drätselkammarens ordförande GUNNAR BERG skrivit denna artikel. Den
är ett försök att mot bakgrunden av ett aktuellt skeende fästa
uppmärksamheten på den kommunala problematik, som följer
i dess spår.

Karlskrona stad har lagt 285 år bakom sig. Om blott 15 år kan
man, om man vill, och det vill man säkert, högtidlighålla detta
remarkabla 300-årsjubileum. Under vilka förhållanden kommer detta
i så fall att ske? I en stad under tillväxt eller stadd på tillbakagång?
För dagen ter sig framtidsutsikterna skenbart inte så lysande. Den
uppmärksamhet, staden drog till sig vid senaste årsskifte, när folkmängdssiffrorna publicerades, framstår som föga smickrande i belysning av den gängse bilden med det övervägande antalet städer redovisande plussiffror. Situationen är dock långt ifrån så dyster som det
ytligt sett kan förefalla. Den egentliga befolkningsavtappningen,
drygt 600 personer, hänför sig till amiralitetsförsamlingen där den
direkt och indirekt hänger samman med skeendet inom den militära
sektorn. På detta förlopp kan staden, den borgerliga kommunen, icke
inverka. Och om nödvändigheten av flexibilitet i försvarsorganisationen kan det näppeligen råda delade meningar. Karlskrona stad
drabbas i form av sjunkande skatteunderlag, när ett större eller
mindre antal militära eller civilmilitära befattningshavare med sina
9
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familjemedl emmar drar sina färde , det är sant. Men i rider av militärt pådrag, som under vä rld skrige n, har staden onekligen dragit en
del nytta av den militära utvidgninge n, det skall man väl heller inte
glömma bort. Plus och minu s tar visserligen inte ut varandra : det
"netto", som kan r~i.lmas fram, är klart till nackdel för staden. Detta
ä r en prövnin g. Nu söker staden en ny framtid i ett utbyggt och
mera differentiera t nä rings liv såsom komplement till de kvarbli vande militära sysselsättnin gstillfällena. Vad som sker i detta avseen de uppmärksam mas kanske mindre än sådana ting som en negativ
siffra i befolkningsstatistiken, en siffra som lätt blir missvisande, om
elen inte stä lles in i det större sammanhang et.
Man kan naturligtvis, om man så vill, karakteriser a läget för dagen
så, att den flerhundraår iga militära epoken i Karlskrona, d. v. s. den
t!d då praktiskt taget allt stadens liv kretsade kring och var beroende
av den militära verksamhete n, nu lider mot sitt slut och att ett nytt
skede, baserat på civilt näringsliv, inletts. Detta nya kapitel i stadens
snart 300-åriga historia har ristat sina initialer: marinverkst ädern a ~
ombildning till statligt aktiebolag med successiv övergång fr ån
huv udsak ligen varvsdrift till mekanisk verkstadsind ustri, vidare
lokaliseringen hit av L. M. Ericssons fabriker, Vibroverken , Karl skrona Svetsningsv erkstad m. fl. företag. Ytterligare betecknande fö r
heternas aktiva medomställningsprocessen är arbetsmarknadsmyndi<>
b
.
kan ta emot fle ra
som
verkan till att skapa ett industriområ de,
företag.
En historieskriv ning, som sätter punkt för militärepoke n med
1950- och 1960-talen skulle dock vara grovt missvisande. Karlskron a
är alltjämt en av kustförsvare ts stödjepunkt er och en av flott an s
huvudbaser. Förändringa rna i stabsorganis ationen, betingade av en
ny syn på fö rsvarsorgani sationen i stort, får följdverknin gar fö r
staden bl. a. skattemässig t, men för den sakens skull bör man inre
förbise, att försvaret fortsättnings vis spelar en framträdand e roll
såsom sysselsättnin gsfaktor för befolkningen . Detta faktiska förhå llande måste ingå i elen civila bedömninge n.
En besvärlig faktor är ovissheten om försvarets engagemang inom
Karlskrona- bygden i framtiden. Om dessa kan man föga veta bortom
en tidrymd, som till följd av den snabba utvecklingen inom krigsoch försvarstekn iken är tämligen kort. Till detta måste själv fall et dc
kommunala myndighete rna ta hän syn såväl i investerings verksamheten som ifråga om sina allmänna framtidsprog noser. Och prognos·

verk sam het är ofrånkomlig : de kommunala myndighete rna och förrroendem ännen sku lle illa ryk ta sitt värv, om de sangviniskt lät urvecklingen ba ra "ha sin gång". En del av ovisshetens inverkan på
gö randen och låtanden torde dock kunna elimineras, om man i förrroendefull samverkan mellan militära och civila myndi<>h eter sätter
sig till bords och diskuterar i den ömsesidiga informatio1~ens intresse.
Om vi under den omställningsprocess, Karlskrona nu befinner si<> i,
upplever friktioner i umgänget, så är väl detta i och för sig förkl~r
ligt. Förhastade slutsatser om parternas intentioner och ambitioner
är dock här som alltid mindre bra för stämningen. D et kan röra
sig om felslut sådana som: "Vill staden bli av med oss militärer?"
e. d., detta med anledning av diskussionsinlägg i markfrågo r. Några
generellt menade krav från kommunens sida p å att det militära förfogand et över nu innehavda markområde n skall upphöra har veterligt icke framställts. Vad som hänt under senare år är t. ex. endast att
staden nödgats göra framställnin gar om förvärv eller disposition av
mark från Kronan för att kunna utveckla sina väginfarter, så att
dessa hålles i nivå med tidens krav. För den skull var övertagande t
av Oscarsvärn ofrånkomlig t. Att det nu inte längre är lämpligt att
ha en skjutbana i Västra Mark behöver det väl knappast spillas några
ord på att motivera. Det kunde tilläggas ytterligare några punkter
på vad man skulle kunna kalla en kommunal önskelista, men de anförda exemplen kan vara tillräckliga för att åskådliggöra hu r begränsade och rimliga stadens anspråk p å markdisposi tion i själva
verket är. Det är i varje fall en förmodan, att de inte skall anses vara
större och mera ingripande på den militära verksamhete n än att de
kan tillmötesgås utan men för utbildningen s behöriga gång. Förhandl ingar i den goda viljans tecken har förts och torde kunna föras
i återstående detaljfrågor utan att staden eller någon dess förtroendeman skall misstänkas vara ute i andra ärenden än sådana, som förestavas av stadsbefolkn ingens, inklu sive militärperso nalens, gemensamma bästa.
Kommunal investerings verksamhet är en fråga på lång sikt. Mot
denna bakgrund är det ett rim ligt önskemål från stadens sida att inte
bli "tagen på sängen" med negativa inslag i elen militära utvecklingen, t. ex. nedläggning av någon verksamhetsgren, reducering av
personalen inom någon sektor, större omdispositio ner o. s. v. sådana
~ändelser har givetvis bet ydelse från sysselsättnin gssynpunkt och
ifråga om skatteunderl aget. Det ena som det andra är väsentliga
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faktorer i planerings- och investeringssammanhang. Följaktligen varken kan man eller får bortse från desamma i den kommunala verksamheten.
De siffror som publicerades 1964 i den s. k. Palmqvistska utredningen ger relief åt en diskussion av detta slag. Utredningsmannen
redovisar för antalet anställda män vid flottan, kustartilleriet och
marinverkstäderna under perioden 1945-1964 en minskning med i
runt tal 4,450 och för antalet anställda kvinnor en ökning med cirka
100, d. v. s. en nettominskning under de nämnda 15 åren av 4,35 0.
Sedan dess har siffrorna reducerats y tterligare med några hundratal.
Här har man att söka huvudförklaringen till att befolkningssiffran
för den icke-territoriella amiralitetsförsamlingen vid årsskiftet 1964
-1965 gått tillbaka med inte mindre än 421. Av dessa utflyttade 120
till Stockholm, 79 till Göteborg och 17 till Västerhaninge, sammanlagt alltså 216 invånare i den militära församlingen, som av de nya
adresserna att döma brutit upp av militära skäl.
Kommunala förtroendemän med ansvar för sin uppgift får som
redan sagts i en sådan situation ej låta sig gripas av resignation. D e
måste - och det är ett välmotiverat krav från stadsinvånarnas sida
- vidraga åtgärder för att dels säkerställa sig mot eventuellt ytte rligare överraskningar av liknande slag, och det är för det andra en
bjudande plikt för dem att i möjligaste mån söka styra utvecklingen i syfte att ge denna ett innehåll, som tryggar människornas
försörjning. Ett av de viktigaste elementen i kommunalpolitiken är
ju att planera. Och vad Karlskrona stad nu håller på med i detta
avseende är, som inledningsvis antytts, en utbyggnad av det civila
näringslivet, den enda lösning som anmäler sig såsom kompensation
för nedbantningen inom försvarssektorn. Endast genom att till Karlskrona lokalisera nya företag resp. att bygga ut dem som redan fin ns
på platsen kan man öka efterfrågan på arbetskraft och bereda sysselsättning åt de armar, som hittills "normalt" gått till örlogsvarvet
eller till annan anställning inom försvaret. Alternativet är att anvis a
dessa personer arbete i andra bygder med stadens fortsatta avfolkning som resultat. Det är ett motbjudande perspektiv.
Frågar man efter innebörden i socialdemokratisk kommunalpolitik'' och motivet till en konferens med försvarsministern, som hölls
,,. Den politiska sammansättningen i stadsfullmäktige är 22 socialdemokrater, l .f
folkpartister och 6 högerrepresentanter, alltså socialdemokratisk majoritet me d
ty åtföljande ansvar för kommunalpolitikens utformning.
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i Karlskrona under november månad 1964, så är svaret att söka i det
11 yss

sagda. Vad de socialdemokratiska kommunalmännen ville diskutera och vad de önskade få besked om var, huruvida staden och
regionen inom överblickbar framtid stod inför planer på förändringar inom försvarsorganisationen utöver den omställning, som
medfört kaderavtappning inom flottan och sysselsättningsminskning
i varvsdriften. (Beslutet om bolagsbildning för Karlskronavarvet
skulle med all säkerhet icke ha fattats, om inte arbetstillfällena där
varit så starkt hotade).
Besked lämnades, lugnande besked så långt det gäller de rent militära kadrerna. Aven beträffande Karlskronavarvet förklarade försvarsministern , vilket omgående meddelades i pressen, att han för sin
del var beredd att medverka till sådan kapitalförsörjning, som kunde
bedömas såsom företagsmässigt välgrundad. A ven detta är givetvis
en för staden hugnesam underrättelse.
Det skulle varit förvånansvärt, om inte även markfrågorna kommit i blickpunkten, när stadens (bygdens) och försvarets relationet
till varandra behandlades. Att hittills begränsade förhandlingsfrågor
i denna angelägenhet på sistone tillförts ett inslag sådant som möjligheten att för bostadsbebyggelse ta i anspråk områden, som nu innehas
av militära förband och anläggningar, är med tanke på diskussionens
allmänna karaktär ganska förklarligt. Frågorna är ju ställda mot
bakgrunden av den oavbrutet pågående marina regressen inom regionen. Det bör dock observeras, att det rör sig om debattinlägg i
pressen och på möten, ej om några från kommunala instanser härrörande förslag eller krav.
Personligen bedömer jag markfrågorna i stort så, att det nog är
ganska orealistiskt att spekulera i bortflyttning a v Karlskrona kust;trtilleriregemente från Gr:isvik eller Rosenholmsfältets utrymning
och verksamheten där flyttad till skogsbygden mlltals från kusten,
som ju är kuppberedskapens operationsområde. Försvarets ekonomiska engagemang i befästningsanordningar, byggnader och andra
anläggningar torde vara alltför omfattande för att statsmakterna
utan vidare skulle kunna vinnas för omdispositioner av detta slag.
Det här placerade kapitalet representerar väldiga belopp. Till dem
skall läggas de inte mindre utan väl ännu större summor, som måste
investe ras i nya anläggningar på annan plats. Redan dessa omständigheter verkar avskräckande. Dessutom är man naturligtvis även i
den civila världen skyldig att hysa respekt för de militära och
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strategiska argumenten mot förändringar, så länge anläggningarn a
där de ligger fyller sitt ändamål. För övrigt blir stadens behov a\
bostads- oc h industrimark m. m. tryggat genom tillgången till de
arealer, som vinnes genom Lyckebys samman läggning med staden
från den 1 januari 1967. Nya, utomordentligt vackra bostadsområden
rekognosceras nu bl. a. utefter Lyckebyåns lopp mellan Augerm115
ky rka och vattenverket, områden såväl för flerfami ljshus som sm åhus.
I de a llt som oftast återkommande deklarationerna från ledande
militära resp. civila personer om gott samarbete och hänsyn till varandras livsrum bör ingå ett väsentligt inslag av ömsesidig respekt.
Respekt följaktligen för de militära synpunkterna men respekt ocks&
för de önskemål, som framförts under senare år från kommunem
si.d~ att få disponera vissa mindre arealer, nödvändiga för att den
ctvda staden skall kunna leva sitt liv och hålla sin service till all mänheten (inklusive militärpersonalen) i takt med tiden.
Inom den socialdemokratiska representationen i Karlskrona föreligger lika lite som veterligt inom de borgerliga grupperna någo11
allmän åstundan - och långt mindre några aktuella propåer - att
"bli av med" de försvarsanläggninga r, förband och institutioner, vi
har i staden. Alldeles tvärtom. I stadsfullmäktige och drätselkammaren föreligger en uttalad enighet om beredvillighet att ta emot en
utbyggnad av den lokala försvarsorganisation en. Det kan inte råd;c
någon oklarhet på den punkten. Så länge det bedöms nödvändigt att
betala cirka 4,5000 miljoner kronor årligen till försvaret, faller det
sig verkligen svårt att argumentera bort den del av försvaret, som är
förlagt till den sydöstra landsända, för vilken Karlskrona är centralort. Vill man mantalsskriva flera militära befattningshavare i Karlskrona, lär ingen varken högerman, fo lkpartist eller socialdemokrat
ha något att invända.
.. Ba~ans i förhållandet mellan den militära och civilmilitära sysselsattnmgsdelen och den civila måste upprätthållas. D et är ett livsvillkor för staden. Reduceras den förstnämnda, måste civilsidan fö rstär~as. s~. ha~ skett, så måste genom målmedveten kommunalpolitik
ske 1 fortsattnmgen. Den problematiken låter sig inte avvisas.
Ett led i arbetet att bemästra densamma är den socialdemokratiska
st.ads~:Jllmäktigegruppens motion nyligen med förslag om kartläggmng over hela det kommunala fältet med syftet att skaffa fram material för långsiktig planering. A ven Fiär kommer av lättförklarligJ.

skäl markfrågorna in. Som redan sagts har staden numera - i van:
fall från 1967 - förutsättningar att växa geografiskt utan att behöva snegla åt de militära kasern- och övningsområdena. Ja(J' tror
sålunda, att man på militärt håll kan ta saken lugnt i detta av:eende
s~vä l s?m ifråga om den i motionen framkastade tanken på förhandlmgar 1 syfte att se över 1940 års avtal mellan staden och Kronan.
Detta innehåller, för att ta ett enda exempel, förpliktelse för staden
att leverera vatten till Kronan för avsevärt lägre pris än till övri(J'a
för b rukare. Varför? Därför att staden år 1899 fick överta vatte~
verket i Lyckeby, anlagt av Kronan 1861-1863. Efter 65 år kan
man ju tycka,. att staden betalat "gåvan" många gånger om ...
Om ett dylikt delproblem aktualiseras, sker detta ju icke i avsikt
att komma försvaret eller dess målsmän "till livs". Saken kan i stället
u tt~yckas så, att staden vill hyfsa en ekvation, som tillförts nya
vana b ler.
Inledningsvis har sagts, att den "dystra" bilden av dagens Karlskrona befolkningsmässigt är skenbar. Detta påstående är lätt att
styrka 1~ed en hänvisning till det gynnsamma utgångsläge staden och regwnen - har, framförallt med avseende på tillgången till
ar~etskraft s.ar~t arbetskraftens ålderssammansättnin g. Sifferma ..
tenalet har tldtgare publicerats och väckt berättigad uppmärksamhet. Det är självfallet inte minst denna omständighet, som animerat
Arbetsmarknads~tyr.else.n att satsa så hårt på Karlskronaregionen .
Det tar emellertid sm ud att lägga den grund, på vilken närin(J'slive[
S~\:all vä;a. Ir:,nan vi .kommit därhät:, får vi möjligen uppleva "ytterligare nagra ar av tdl synes negativa drag i utvecklingen. Det är
d?ck, eller bör vara, utvecklingen i dess helhet, som avgör bedömnmgen om Karlskrona och dess framtid. Tages alla komponenterna
med, ter sig denna framtid trots allt hoppingivande.
Gunnar Berg
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Tandsmärfor
med dykning

1

samband

Det är sedan länge känt att lufttrycksförändringar kan orsaka
tandsmärror (Dreyfus 1937). Den största uppmärksamheten över
dessa problem har tidigare mestadels gällt reducerade tryck. Erfarenheter från dykeriverksamheten inom svenska marinen har emellertid
visat att likartade besvär kan förekomma vid exposition för ökade
tryck. Föreliggande undersökning har utförts i avsikt att utröna
frekvensen och belysa eventuella säkerhetsrisker i samband med dykning. Några uppgifter av motsvarande karaktär synes icke föreligg a
i tillgänglig litteratur.
Under våren 1964 har genom en enkät till marinens dykare uppgifter insamlats rörande tandsmärtar i samband med dykning. Totalt
har svar erhållits från 80 dykare med en mycket varierande dykerfarenhet, 5 timmar - 20 år. Deras tjänsteställning omfattar samtliga grader från värnpliktiga till kaptener inom åldersområdet
18-50 år.
Utav de tillfrågade 80 har 24 st dvs. 30 Ofo vid ett eller flera tillfä llen drabbats av tandvärk under dykning. C:a hälften av fallen
förekommer i samband med tryckökning. En fjärdedel har symptom
vid tryckminskning och resten besväras under varierande omständigheter eller ha ej närmare preciserat dykriktning. De tryck vid vilka
smärtorna satt in varierar med en jämn fördelning upp till13 ATO.
Utav andra besvär vid dykning redovisas symptom från öron (6
fall), symptom från näsans bihålor (4 fall) och ledsmärtar (4 fall ).
Symptomen från tänderna är i 14 fall lokaliserade till överkäken,
i 6 fall till underkäken medan 4 fall ej preciserat lokalisationen av
smärtupplevelsen. Endast 6 av de drabbade har sökt och erhållit
tandbehandling i anslutning till dykbesvären. Man har även erhållit
en värdering av dykarnas subjektiva uppfattning om förekomst av
tandbesvär vid dykning. 13 st (16,3 Ofo) anser att dylika besvär före122

kommer "ofta", 48 st (60 Ofo); "ibland - sällan", 10 st (12,5 Ofo);
"aldrig" samt 9 st (11,2 Ofo) har ingen uppfattning.
Det förefaller uppenbart att exposition för ökat tryck kan orsaka
tandsmärtor. Man konstaterar att besvärsfrekvensen i detta material
i hög grad överensstämmer med erfarenheterna från exposition för
reducerat tryck i anslutning till flygning (Borgh 1964). Medan dykarna utsätts för en tryckökning med efterföljande tryckminskning
så råder för flygarna inversa förhållanden, även om de relativa
tryckförändringarna kan vara av olika storleksordning. Den utifrån
kommande orsaksfaktorn tycks således vara gemensam för kategonerna.
Förutsättningen för att tryckförändringarna skall orsaka tandsmärtor är att en tandskada föreligger, vanligen ett cariesangrepp
och dess följdverkningar. Ett gott tandtillstånd reducerar därför
högst avsevärt risken för smärtor i tänderna vid dykning. Utav de
tillfrågade har 35 Ofo erhållit tandvård under det sist förflutna året;
36 Ofo för mindre än två år sedan och 29 Ofo vid tidigare tillfällen.
En av många diskuterad teori om orsaken till tandsmärtar till
följd av tryckförändringar har varit att en luftmängd skulle förefinnas under fyllningar. Klinisk erfarenhet och experimentella undersökningar har klart kunnat vederlägga denna teori, (Harvey 1944) .
Det hålrum i tanden där kärl och nerver befinner sig kallas pulpa.
Det är tänkbart att i pulpan inneslutna gasmängder vid en relativ
trycksänkning kan expandera och orsaka smärta. sådana förhållanden kan föreligga vid vävnadssönderfall i fall med död pulpa. Hos
huvuddelen av de här redovisade fallen har dock symptomen uppträtt i anslutning till en tryckökning. En tänkbar orsak kan vara till
kärlen lokaliserade rubbningar till följd av den ökade genomblödningen i pulpan som förekommer vid alla cariesangrepp. Man har
experimentellt konstaterat att smärta kan framkallas och celler från
pulpan sugas in i kanaler i tandbenet vid lokal applikation av övertryck på blottat tandben (Brännström 1960) . Möjligheten att kallt
Vatten dessutom kan komma in i munnen vid dykning, speciellt om
bitmunstycke används, kan naturligtvis ej säkert uteslutas. Flera av
de rapporterade fallen har emellertid noterat sina smärtor i tryckkammaren.
Vi har således konstaterat att 30 °/o av det undersökta materialet
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har lidit av tandsmärror i samband med dykning. Det finns befogad
anledning att anta att dessa plötsligt insättande smärtor kan utgöra
en säkerhetsrisk vid dykning, speciellt som omdömesförmågan är
nedsatt vid vistelse på större djup. Preventiva åtgärder motsvarande
dem som beslutats för flygvapnets personal synes vara klart indicerade jämväl för dykeripersonalen i marinen.

Litterotur

ENGELSKA TILL SJOSS
av

Nils-Åke Andersson

Litteratur:

Borgh 1964 : Aerodontalgiproblemet i dagens militär- och trafikflyg. Sveriges
Tandläkarförbunds Tidning nr. 6, l.
Brännström 1960: Dentinal and pulpa! response I and II. Acta Odont. Scand.
18, 1/ 17.
Dreyfus 1937: Les dents des aviateurs. Odontologie 75, 612.
Harvey 1944: Some aspeers of demistry in relation to aviation. Dental Record 6·+.
199.

Med varje ä r blir svenskens behov av att kunna läsa och först å det engelska
språket allt större. Behovet har också tillgodosetts i kursplanerna för skolor av
skilda slag och genom att särskilda kurser anordnas på så många platser, att envar
intresserad har goda möjligheter att få sitt behov täckt. Författaren säger emellertid i förordet till sin bok, att sedan länge har det saknats en lärobok i engelska,
speciellt avsedd för marina och nautiska skolor.
"Engelska till sjöss" har det trefaldiga syftet
att ge ett vidgat allmänt ordförråd med tyngdpunkt på sjötermer,
att erbjuda elever med nautisk orientering ett lämpligt rexrunderlag och
att tillgodose kravet på tekniska texter, avpassade för sjöingenjörer och maskintekniker.
Författaren har på ett lyckligt sätt nått ett stycke på vägen till det uppställda
målet. Innehåll et är väl valt, mest från engelska och amerikanska originaltexter.
Många stycken är både instruktiva och underhållande, varför boken kan läsas
med behållning även utanför skolans ram.
En ganska fyllig och väl uppställd ordlista samt en alfabetisk ordförteckning
underl ättar ett studium.
Texte rna omfattar blott 90 sidor och det är givetvis möjligt att då få med
blott en del av alla de fackmässiga ord som fartygs- och maskinbefäl behöver
kunna för att reda sig någorlunda obehindrat på det engelska språket inom
respektive fack. Författaren utlovar emellertid ytterligare två läroböcker som
komplettering. För örlogsflottans del hoppas anmälaren att någon a v dessa
kommer att innehålla texter som lämpar sig för utbildning av den personal, vilken
vid vård av vapenmateriel måste utnyttja föreskrifter på engelska.
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RYSSAR OCH TYSKAR EMELLAN
\Verner \Varken (utg.), Deutsch-russische Bcziehungen von Bismarck bis zur
Gegenwart. DM 9: 80. W . Kohlhammer 1964.
Deutsche Geselischah flir Osteuropakunde anordnade i oktober 1963 i Berlin
dt möte, varvid man firade minnet av grunclanclet av Geselischah zum Stuclium
Russlanels :h 1913. En rad framstående tyska kännare av Osteuropa höll föreläsningar, som nu i reviderad form har samlats i en bok och utgetts som självständiga
Yetenskapliga bidrag till de rysk-ryska förbindelsernas historia.
Det är inre tal om en samlad framställning av elen i boktiteln nämnda epoken,
uran der rör sig om episoder och gestalter som olika vetenskapsmän har ansett
speciell t viktiga för kunskapen om de rysk-ryska förbindelserna uneler det senaste
århundradet. Redan namnen Bismarck, Wilhelm II, Hitler, Alexander III, Lenin
och Sralin är ju vart och ett ett program, ja ännu mer: en värld för sig. Man
behöver bara läsa igenom t ex professor Wittrams utredning om "Bismarck und
Russlancl", professor v. Rauchs om "Stalin und die Machtergreifung Hitlers" eller
professor Grcwes om "Die Diplomatie des Ost- W est-Konfliktes 1945-1963" för
att konstatera hur olika åsikter de tyska och ryska politikerna har haft, vilka
skillnader mellan folkens livsföring och livsuppfattning som rått och hur divergerande drivkrafterna i de båda länderna har varit. Ser man tillbaka, kan man
kanske inre unelerlå ta att konstatera att allt gick som det måste gå, och att de
båda världskrigen var följelen av lättsinnigt tänkande och bristande förståelse fö r
den historiska utveckl ingen, företeelser som tyvärr utbredde sig i hela den civiliserade världen - men framför allt i Tyskland och Ryssland.
Ett mycket ak tuellt ämne behandlar professor Grewe, som bl a ingående analyserar det kalla kriget och ansluter sig till Salvador de Madariagas åsikt, att
Yästerns egentliga morståndare i det kall akriget inte är Ryssland, utan det kommunistiska partiet, vars mål är att införa det kommunistiska systemet i världens
alla Linder. Det förklarar också de västliga statsmännens svåra position i detta
krig.
Lika viktigt är samlevnadsproblemet, varom lärda (framför allt professor
Meissner) och journalister uttalat sig under ett symposium under professor
Mehnerts ledning. Denna form av meningsyttringar och meningsbildning - alltid
levande, och därför rekommendabel också i bokform - tillämpades under kongressen med stor framgång också när man under ledning av professor Anweiler
behandlade dagens tysk-ryska kulturförbindelser.
l den snabbt växande litteraturen om de aktuella förbindelserna mellan öst
och väst intar förhållandet mellan Tyskland och Ryssland en viktig plats, eftersom freden i Europa och världen i stor utsträckning - nu som förr - är beroende av förhållandet mellan dessa stater. Det är därför särskilt tillfredsställande
att det tysk-ryska problemet i det här anmälda verket betraktas mera ur historiskjurid isk än ur politisk synvinkel, som så lätt urartar till propaganda, och att
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därför Hr en objektiY skildring av de krafter, so m
och ryssarnas !iY.

111 an

dag dirigerar tyskarna s

Oskar Angelus

DARDANELLS PATROL
by Peter Shankland och Anthony Hunter (Collins, London, 1964 )
W inston Churchill uttalade efter första världskriget att brittisk sjöhistoria mte
kan uppvisa något avsnitt, märkligare än der, som återger det mod och den
fram åtanda, som representerades av de engelska u-b~tarnas insatser i Dardanellerna. Författarna till föreliggande arbete - f. ö. tidigare kända ge nom succen
"Malta Convoy" - berättar nu historien om dessa u-båtsbesättningars hart när
otroliga insatser, som står i bjärt kontrast till den osäkerhet och tvekan, som
utmärkte Dardanelleroperation enu i övrigt.
Englands tre nyaste u-båtar - E 14, E 15, och E 11 - fick i slutet av mars
191 5 order att byta verksamhetsfält; dittills hade de legat i Nordsjön för att söka
vänta ut tyska flottan - nu beordrades de tillsammans med depotfartyget
Adaman t att förena sig med Medelhavsflottan. U-båtarna stod under befäl av
E 11 :s chef lieumant-commander Nasmith, känd för sina insatser att som lärare
vid u-båtsba sen i Portsmouth ha förvandlat torpedanfallet från ett slumpens verk
till något av exakt vete nskap . P å hans kreditkonto stod bl. a. även en förnämlig
periskopkonstruktion. När det gällde u-båtspraktiken hade han emellertid varit
allt annat än framgångsrik och mest blivit känd som u-båtsbefälhavaren med
mi rakulösa räddningar undan kritiska situationer. Hans otur förföljde honom en av motorerna fick så allvarliga skador, att de krävde 14 dars reparation i
Malta. När Nashmith med denna försening nådde fram till Dardanellerna, möttes
han av en jobspost: E 15 hade sökt forcera sunden men strandat. Det förelåg risk
att hon kunde falla i turkarnas händer och användas mot sitt eget land. Försök
gjordes att bomba sönder u-båten men med föga framgång.
Australiensiska u-b ~ten AE 2 förenade sig i slutet av april med de brittiska
sjöstridskrafterna utanför Dardanellerna och gjorde också hon snart nog försök
att forcera sundet. AE 2 sänktes därvid av en turkisk kanonbåt men dess besättnin g räddades. Sv~righeterna syntes torna upp sig i det oändliga. Svårast var
givetvis bristen på exakta upplysningar om sunden. Engelsmännen hade emellertid
kom mit över en karta, som tydligen emanerade från en försäljningsdrive från
Krupps sida. Under Balkankriget hade man tydligen från tysk sida gjort ansträngningar att placera en u-båt hos grekerna. Detta nyförvärv garanterades äga
kapacitet nog att forcera sunden; kartan med minfält och strandbatterier ordentligt markerade angav att passagen skulle klaras med 13 timmars dykning och en
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brr på 4 112 knop. Så långt var allt gott och väl. Men vad visste man om undervattensströmmarna? Platt intet. Nasmirh satte igång med extra övninga r i lån gvariga djupdykningar. Han tog ned E 11 under säkerhersdjuper; påfrestningen
var uppenbar. M:innen påstod att plåtarna på sina stä ll en trycktes bågnande in åt
men rätade ut sig bara man steg uppåt några meter. Dykningen som varade upp
till 12 timmar, blev påfrestande inte bara för manskapet utan också för batterierna. Hans beräkningar gav vid handen, att E 11 skulle behöva 20 timmars
gång i undervattensläge för att klara sunden. Den ekonomiska farten stannade
då vid 3 knop. Eftersom man mätt motströmmen till hela 4 knop, behövdes
maskinerna alltså pressas upp till 7 knops fart, vilket skulle innebära, att batterierna snabbt förbrukades. Enda lösningen vore att u-båten kunde gå upp ti Jl
ytan och ligga där för batteriernas återladdning men då måste man välja ett
ställe, där strandbatteriernas kanoner inte kunde nå u-båten i dess mest sårbara
position. Man hade emellertid på känn att motströmmen på djupet var betydligt
svagare - troligen endast en knop. Förutom minor och kanoner fick man i den
trånga passa gen räkna med en annan fara: turkarna hade här vräkt ned gamla
järnkonstruktioner av broar och annat skrot, som kunde tänkas innebära vissa
extra risker för företagets genomförande.
Natten till den 19 maj lossade E 11 sina förtöjningar och gav sig ut på sit t
;rora äventyr, som här skildras så att läsaren hålles i ständig spänning och inte
kan undgå att känna beundran för visad kallblodighet och utomordentligt sjömansskap. Påfrestningarna för besättn ingen var givetvis stora. Efter tio timm ars
gång var luften så tun g, att varje rörelse krävde extra ansträngning. Man badade
i svett, fukten lade sig över de elektriska lamporna och man rörde sig endast i
halvdunkel. Efter 19 timmar beordrade Nasmith sin u-båt upp till ytan. Ma n
njöt av frisk luft och av att höra, hur batterierna laddades på nytt. Ett par
gånge r måste han helt hastigt dyka på nytt - patrullbåtar utgjorde en sränd i?,
fara . Kl. 4 på morgonen var E 11 på nytt redo för strid och fort satte färden p Öl
periskopdjup. Nasmirh, som dittills lett navigeringen, tog sig en stunds ledighet
bytte kläder och rakade sig; han var f. ö. den ende, som ansåg sig böra kosta pl
sig sådan lyx.
Snart nog nådde E 11 Marmarasjön, som till en början bjöd honom på en överraskning: i ställer för att se ett otal fartyg med trupper och proviant med ty
åtfö ljande eskort, mötte honom ett fullständigt öde hav. Han gick över till
europeiska sidan och observerade rök på stranden - sedermera lärde engelsmännen sig att turkarna på dagen tände vårdkasar och på natten blossade på
stränderna, om fientligt fartyg enkannerligen u-båtar observerats på Marmarasjön. 12 sjömil från land gick E 11 upp till ytan, motorerna sattes på laddnin g,
besättningen fick tillfälle att i omgångar ta sig ett dopp.
Under de följande dagarnas parrullering mötte u-b åren en mindre seglare, som
bordades och utan resultat undersöktes på kontraband. Ett senare försök att
torpedera en kanonbåt höll på att sluta illa. Turkarna upptäckte i sista stund
faran; med dess kanon slängdes i väg ett slumpskott, som träffade u-bår s-
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periskopet, som d'irefter inte gick att sänka. U-båten hade ingenring annat att
"öra än att söka dra sig utom synhåll och söka reparera skadan; det gällde att
byta ut periskopets övre del - nära 1,5 meter lång - vilket visade sig vara
lättare sagt >in gjort.
Snart nog lärde man sig ombord på E 11 förstå sin egen betydelse. Landsvägsoch järnvägskommunikation erna på Gallipolihalvön var så dåliga, att all försörjningstjänst måste ske till sjöss. Det första intrycket av Marmarasjön som ett lugnt
vatten fick man därför snart nog korrigerat. Här hade E 11 sin stora chans och
den utn yttjades också till det yttersta; E 11 utmanade praktiskt taget hela turkiska flottan i dess hemmavatten. Upplevelserna härvidlag varierade från anfall
på slagskepp till st rid med kavalleri i land. Ombord på E 11 hade man väl inte
tid under dessa dygn att tänka på den historia, som hon skrev med sin närvaro i
dessa farvatten: på 500 år hade intet fientligt krigsfartyg förrän nu forcerat sig
väg in i Konstantinapels hamn. Boken är fylld med spännande episoder - hårresande även för den oinvigde lekmannen - som kulminerar i skildringen av återfärden genom Dardanellerna.
Dardanelles Patrol är otvivelaktigt högst ovanlig läsning. Men så bygger boken
också på ett ovanligt krigsföretag, därtill på förnekelsen av förekomsten av ett
litet ord, som heter "omöjligt".
Eric Hägge
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H ägglöf, Gunnar, Jerusalem i taggtråd och andra resebilder från Orienten. Sthlm
1964 . 188 s. lll.
V l. Rätts- och statsvetenskap

Världspolitikens dagsfrågor. Sthlm 1964.''.
8- 9. Sparring, Åke, Världskommunismens kris. 64 s.
10. Pierre, Erik, Kinas industrialisering. 32 s.
11. Rasten, A., Grekland, 32 s.
12. Dahlberg, Hans, Spelet i Indokina. 32 s.
Magee , Bryan, The demoeratic revo luti on. A background book. Lond. 1964. 128 s.
Wahlbäck, Kri ster, Finla nd sfrågan i svensk politik 1937-1940. Sthlm 1964. 464 s.
(Akad. avh. Sthlm)''
Documents on German foreign policy 1918-1945. Series D. Vol. 13. The war
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years, J une 23, 19-t l - December 11, 19-t l. Lon d. 1964. l 03-t s. (H. M. S. O f·
Hofsten, Erland von, Vägvisare i svensk statistik. Sthlm 196-t. 169 s.
U.S .S.R. in figures for 1959. Brief statisrical returns. Moskva 1960. 265 s.''·

FOR TECKNING
över tidskrifter vid MS bibliotek under 1965
Betecknar gåva

VII. Naturvetenskap
Mae Donald, D.K.C., Vid absoluta nollpunkten. Övers. av T. Larsson. Sthlm
1963. 89 s. Orig :s titel: N ear zero. The physics of low tempera ture.
Silkin , B. I., Nasa neznakomaja planera. Itoge me zdunarodnogo geofizicesk og•>
goda. Moskva 1962. 294 s. Ill.'''
Zenkevic, L. A., Biologija morej SSSR. Moskva 1963. 738 s. III.''·
Hull , Scabrook, The bounriful sea . Englewood Cliffs N. ]. 1964. 340 s. Ill.
VIll. Språkvetenskap

Bonniers lexikon 7. Holter - Kapitalism. Sthlm 1964.
Volodni, N. V., Anglo-Russkij voenno-inzenernyj slovar'. Moskva 1962. 783 s."
Jarcs Hilfsbuch fur Obersetzer. Aide du traducteur - Translator's aid. Französisch flir Demsc he. Amsterd. (m. fl.) 1958 970 s.
Vasilevskaja, N. I. & Lebedz', N. I., Ctenie i sostavlenie radiogramm 11.1
anglijskom. Moskva 1962. 45 s.'''
Smirnickogo, A. I., Russko-anglijskij slovar'. Moskva 1962. 949 s.'''
Razvadovskoj, M. F., Pol'sko-russkij slovar'. Moskva 1960. 816 s.''
l X. Övrig litteratur

Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer. Utg. av Riksdagsbibliotek et
1963. Sthlm 1964.'''
The navy list. Spring 1964. Containing lists of ships, esrablishments and office r,
of the fleet. Lond. 1964.''·
Annuaire des officiers d'active. Marine nationale 1964. Paris 1964.'''
Naamebook van Officieren der Koninklijke Marine op 1 ;anuan 1964. H aa,
1964.'''
Naamebook van Onderofficieren der Koninklijke Marine op l januari 196-t
marine corps and reserve officers in acrive duty, 1 Jan. 1964. \'\fa sh. 1964.'''
Haag 1964.'''
Register of commissioned and warrant officers of the Unired States navy an,\
1
Vem är vem. Svealand utom Stor-Stockholm. Huvudred. P. Harnesk. 2:a upp
Sthlm 1964.
\'\fhiraker's almanack 1965. Lond. 1964.
När var hur 1965. Aktuell årsbok. 21 årg. Srhlm 1964.
Ahlman, H. & Rehnman, E., Rationaliseringsar bete, organisation och planer in ~ .
En systematisk och nyare teori tillämpad p å en specialistavdelnin gs orga ni s.ltionsproblem. Sthlm 1964. 151 s. Litt.
Ches rer, Ahn , Bro rher captain. Lond. 1964. 259 s.
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Onsk emdl om cirkulation torde anmälas till Bibi (tel 121)

SVENSKA TIDSKRIFTER
Allmän månadsstatistik''·
Arkiv för astronomi''·
Arkiv för fysik''
Arkiv för geofysik''·
Arkiv för matematik''·
Armenytt''
Artilleritidskrift
Befäl
Biblioteksbladet
Borgskum
Den svenska lottan~·
Den svenske underofficeren
Den värnpliktige underofficeren''.
Effektivt försvar''·
Flottans män''·
Flygvapennytt'''
FOA-tidningen'''
Folkförsvaret'''
Från departement och nämnder''·
Försvarsmedicin''
Försvarstjänstema nnen ''
Globen'''
Hemvärnet
Historisk tidskrift
Hygienisk revy
Kungl krigsvetenskapsak ademiens
handlingar och tidskrift

Marin-nytt'''
Militärteknisk tidskrift
Månadens statistik över utrikeshandeln''·
Na utisk ridskrift
Nordisk kontakt''·
Of f icersför bu n d sbladet'''
P å kryss'''
Reservunderoffice ren
Sjövärnsnytt''.
Skottgluggen''·
Svensk militär idrott'''
Svensk sjöfartstidning
Svensk tidskrift
Svensk underbefälstidning
Sveriges flotta
Teknikens värld
Tiden
Tidskrift för kustartilleriet
Tidskrift för reservofficerare
Tidskrift för värnpliktiga officerare'''
Tidskrift i militär hälsovård''
Tidskrift i sjöväsendet'''
Till rors med segel och motor
Vårt försvar
Verkskyddet

UTLANDSKA TIDSKRIFTER
Canada
The crowsnest''·

Danmark
Marine tidende''·
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Danmark
Militaert tidsskrift
Tidsskrif t for soYaesen
Finland

Suomi merellä
Frankrike

La revue mantime
Revue de detense n:ltionale
ReYue militaire generale

Italien
Rivista mantnma
Nederlän derna

Knickerb ocker international""
Ons zeewesen
Marine Blad''·

Storbritannien

DANSKA MARINE Ns BIBLIOTE K FYLLER 200 A R

The globe and Iaurel
The illustrare d London news
Joint services recognition journal""
Journal of the Royal United Service
Institutio n
Marine news
The navy
Surv ival
TritOn

Teisen, ]., Marinens bibliotek 1763 - 3. januar - 1965. Khvn 1965.
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Tyskland

Delphin
Flugwelt
Leinen los
Marine Rundscha u
Soldat und Technik
Truppenp raxis
\'(fehr und Winscha ft

USA
Norge

Internasj onal politikk
Norsk militaert tidsskrift
Norsk tidsskrift fer sjevesen
Polen
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Schweiz
Flugwehr und Technik
Interavia
Weekly epidemiological record
Sovjet

Internatio nal affairs

Spanien
Revista general de marina
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All hands
Armed forces
Arm y
Audiovisual instructio n
A viatian week
Bureau of ships journal
Foreign affairs
Industria l security
Marine corps gazette
Military review
Military police journal
Missiles and rackets
Naval aviation news
Naval training bulletin
Navy. The magazine of sea power
Ordnance''·
Our navy
Skin diver magazine
U S Naval institute proceedings
U S News and world report
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melse rr:ifhts att marinens bibliotek skall svara för bevakningen av den sjömilitära litteraturen, ett förhållande som har sin motsvarighet i Sverige.
Författaren framhåller att de bibliotekarier som framför andra satt sin prägel
på biblioteket är kommendörkaptenerna H. Bistrop (1929-48) och H. Kiae r
(194 8-63). Bistrop har som grönlandskännare på ett förtjänstfullt sätt ordnat den
omfattande litteraturen om Grönland och dessutom utgivit 1933 års nya bokkatalog, som ut gör klassifikationsgrunden för bibliotekets nyförvärv och me d
''Issa smärre justeringar fortfarande används.
H. Kiaer har genom vissa praktiska förändringar i boksamlingarnas uppställnin g
gjort de olika ämnesområdena mera lättillgängliga för den presumtive låntagaren.
Med sitt brinnande biblioteksintresse har Kiaer vidare arbetat för ökat samarbete
med landets övriga vetenskapliga specialbibliotek och på så sätt gjort biblioteket
mera känt bland den stora allmänheten. En PR-verksamhet som säkerligen kommit den danska marinen till godo.
slutomdömet blir att författaren med denna jubileumsskrift på blott trettiosex
sidor lyckats icke endast återge marinbibliotekets historia med fylliga personaldata
utan även ett stycke kulturhistoria illustrerad med intressanta reproduktioner över
aktstycken, byggnader m m. Det är att hoppas att biblioteket enligt författaren s
önskan får leva kvar i det gamla anrika Sokvaesthuset till båtnad för en traditionsrik sjömilitär verksamhet.

B. Lagvall

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning.

Frankrike
FMc e de /rappe
Frankrike satsar för närvarande mycket stora belopp på utvecklingen inom
atomkraftsområdet, såväl för civila som militära ändamål. I förgrunden står
emellertid general de Gaulle's "Force de frappe", dvs den franska kärnvapenstyrkan, som under de närmaste åren kommer att vara förmål för en snabb utbyggnad.
Den sammanlagda personalstyrkan, som arbetade inom atomkraftområdet, var
1952 ungefär 2 000 personer, medan motsvarande siffra 1963 uppgick till heLl
23 000 personer. Regeringen fastställde budgeten för atomkraftsprogrammet för
1963/64 till c:a 3,7 miljarder francs (c:a 3,9 miljarder kronor), vilket innebar en
ökning jämfört med närmast föregående år på över 1,3 miljarder francs. För
närvarande torde Frankrikes förråd av kärnladdningar vara mycket litet och
understiger troligen tio. Det beräknas emellertid, att förrådet redan 1966 skall ha
vuxit till c:a 50. Samma år skall även 36 kärnvapenbärande flygplan av typ
"Mirage IV" vara i tjänst. Sammanlagt planeras 62 plan av denna typ.
(Leinen Los, december 1964)

Italien
Fregatter
"Salvatore Todaro", som är det första fartyget av fyra i en ny fregattklass, sjösattes den 24/10 1964 vid Ansaidovarvet i Livorno. Den 12 december var turen
kommen till "Umbert Grosso", det andra fartyget i samma serie, att sjösättas vid
san1ma varv".
(La Revue Maritime, december 1964)

Israel
Ubåtar
Den israelitiska marinen kommer inom kort att utökas med två f d brittiska
ubåtar ("Totem" och "Turpin"), byggda 1944-45 och helt ombyggda 1951 resp
1956.
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Israel förfogar tidigare över
är f d brittiska fartyg.

tv~

ubåtar vid namn "Rahav" och "Tanin", vilb

likas~

Storbritann i en
Hangarfar tyg

(La Revue Maritime, januari 1965 )

Kanada

Hangarfartyget "Albion" är sedan november förra året åter i tjänst efter en
omfattande generalöversyn. "Al bion" skall ingå i Fjärran Ostern-styrkorna fr o m
januari 1965 och avlöser då systerfartyget "Bulwark".

Eskortjagare

Det tjugonde fartyget i det kanadensiska efterkrigsprogrammet för eskortjagarbyggen, "Annapolis", levererades i december förra het till kanadensiska
marinen av Halifax Shipyards Limited. Det första fartyget i detta byggnadsprogr.un var "St Laurent", som fick ge namn ~t en serie om ~tta fartyg. "St
Laurent" kölstr:icktes 1950 vid Canadian Vicken Ltd i Montreal. Därefter ha r
följt sju eskortjagare av "Restigouche"-klassen och fyra ytterligare förbättrad e
eskortjagare av "Mackenzie" -klassen.
"Anna polis" skall ge namn ~t en helt ny serie fartyg. Dessa blir försedda me d
hangar och flygdäck för Sea King-helikoptrar för ub~tsjakt. Systerfartyget
"Nipigon" sjösattes i maj förra ~ret vid ett varv i Quebec.
"St Laurent" -klassens fartyg skall under de närmaste ~ren genomgå omfattande
moderniseringar och förse~ med utrustning som gör dem kapabla att taga upp
kampen mot de allra modernaste ub~tarna.
(The Crowsnest, december 1964)

Norge
Ubdtar

Ubåten "Kaura", som är den femte i en serie på sammanlagt 15 ubåtar, vilk.t
byggs av Rheinstahl Nordseewirke i Emden, sjösattes i oktober 1964. Av de fyr a
föregående ubåtarna är "Kobben", "Kya" och "Kinn" redan tagna i bruk medan
"Kunna" skall överlämnas till norska marinen inom kort.
Fartygen har ett deplacement p~ 350 ton och är utrustade med 8 st 53 cm
torpeder. Besättningen uppgår till 30 man. Hela projektet beräknas kosta c:a 255
miljoner norska kronor, och samtliga fartyg skall vara levererade under 1967.
(La Revue Maritime, januari 1965 )

J( ryssare

De tre !ärta kryssarna "Tiger", "Lion" och "Blake" skall genomgå ombyggnad
inom kort. Ett dubbeltorn med 15 dm-kanoner skall tagas bort och ersättas av
hangar, flygdäck och övrig utrustni ng för 4 st \V'essex-helikoptrar för ubåtsjaktändam~l.

Frega tt

Den 15/ 12 sjösartes fregatten "Minerva" (Leander"-klass) hos Vicken i Barrowin-Furness.
(La Revue Maritime, januari 1965)

USA
Debatt om atomdrivna hangarfartyg

Diskussionen angående atomdrift kontra konventionell framdrivning när det
gäller hangarfartyg fortsätter i USA. Försvarsminister Robert MeNamara har av
atomenergikommitren starkt kritiserats för beslutet att det senaste hangarfartyget,
" John F Kennedy", skall erhålla konventionellt maskineri. Man har bland annar
försökt påvisa, att skillnaden i kostnadshänseende ej alls är så stor, som regeringens beräkningar utvisar. Vidare anser man, att försvarsministern använt vilseledande konstateranden och argument i debatten om atomdriften.
(US Naval Institute Proceedings, december 1964)
H angarfartyg

tjänst
"Forrestal"-klassens tredje fartyg, som heter "America", har trätt
början av januari.
(La Revue Maritime, januari 1965)

Portugal
Eskortfartyg

Den portugisiska mannen har placerat order på 4 st eskortfartyg på franska
varv i Nantes och S:t Nazaire. Fartygen skall ha ett deplacement på omkring
2.100 ton.
(Ons Zeewezen, december 1964)
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Atomdriven fregatt

DSA:s andra atomdrivna fregatt, "Truxton", sjösattes i december vid New York
Shipbuilding Corporation i Camden, New Jersey.
(La Revue Maritime, januari 1965)
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f re gatt er

Den s k "Belknap"-klassen är nu levererad i och med sjösättningen av "W. H.
Srandley" i Barh den 5/ 12 1964. Av de övriga fartygen i samma serie k0mmer
" Horne", "Jouett" och "Fox" att träda i tjänst inom kort. Dessa fartyg ingick
nybyggnadsprogrammet för budgetåret 1961 /62.
(La Revue Maritime, Fnuan 1965 )

D eplacementet beräknas bli ungefär 18 000 ton. Fartyget kommer att erhålla urrustning för central ledning av landstigningsoperationer m m. Örlogsvarvet i
Ph iladelphia svarar för konstruktionen.
Två nya depåfartyg, ett för jagare och ett för ubåtar, inrymmes även i nybyggnadsplanen. D essa fartyg kommer att få ett deplacement på ungefär 20 000
ron vardera.
(La Revue Maritime, januari 1965 )

Eskortjagare

Det tionde fartyget av "Garcia"-klass heter "Albert David" och SJOSattes i
december 1964 i Seattle (Pudget Sound). Klassen omfattar i sin helhet 11 fartyg.
Det elfte och sista kommer att ges namnet "O'Callaghan". Fartygets dimensioner
är 120 X 12,8 X 7,5 meter och farten 27 knop. Besättningen uppgår till 228 man.
(La Revue Maritime, januari 1965)

Vä sttysklan d
Jagare

"Hamburg"-klassens andra enhet är i tjänst i västtyska flottan sedan oktober
1964. Dess namn ;ir "Schleswig-Holstein".
(La Revue Maritime, december 196-i )

Forskningsubåt

Den för djuphavsforskning avsedda ubåten "Aiuminaut" SJOSattes i september
förra året. "Aluminaut" är ungefär 16 meter lång och helt byggd i aluminium.
Den skall kunna användas för nedstigningar till närmare 5 000 meters djup och
drivs av elektriska motorer. "Aluminaut" är byggd av Reynold's International
and General Dynamics.
(US Naval Institute Proceedings, december 1964)
Nybyggnadsprogram

En del kompletterande upplysningar har nyligen givits till USA :s manna nybyggnadsprogram för budgetåret 1964/65.
Order på de 16 eskortjagare (DE 1062-1077), som skall byggas under året, har
placerats enligt följande:
Avondale Marie Ways . . . . . . . . 4 st
Todd, Seattle . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st
Todd, San Pedro . . . . . . . . . . . . . 4 st
Pudget Sound Bridge . . . . . . . . 4 st
Fartygens längd blir 142,5 meter, bredden 14,3 meter och deplacementet 4 100
ton.
Sex atomubåtar skall färdigställas under budgetåret. Deplacementet för de ssa
blir omkring 4 100 ton. Två av fartygen byggs vid örlogsvarvet Mare Island.
Vidare skall ett stabs- och ledningsfartyg, "amphibious force flag ship", byggas.
vilket blir det första fartyget a v detta slag, som byggs efter andra världskriget.
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lM-elektronik i försvarets tiän t
Modernt försvar bygger alltmer på elektroniska hjälpmedel. De särskilt hårda
kraven på militär materiel förutsätter ett
speciellt utpräglat kvalitetstänkande och
känsla för tillförlitlighet.

L M Ericsson -koncernen - me d
10 dotterbolag och 32 fab rike r
inom landet - är idag Sve riges
största tillverkare av avan cera d
militär elektronisk materiel , sa-

Det är därför naturligt att L M Ericsson
- såväl moderbolaget som dess svenska
dotterföretag - med sin erfarenhet av
kom plicerad elektronisk utrustning också
an förtrotts uppgiften att utveckla och tillverka sådan materiel för det svenska försvaret.

som
radarsystem
beväpningssystem
kommunikationssystem
annan speciell elektronisk
materiel
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