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Såväl inom den civila som den militära sektorn av vårt samhälle
går utvecklingen bl a mot koncentrering av vissa arbets- och ledningsfunktioner. Som exempel kan nämnas strukturrationaliseringen
och stordriften inom industrin, pågående omorganisering av den militära ledningsorganisationen och rationaliseringen av den militära förvaltningsverksamheten, i många fall medförande ett utökat utnyttjande av elektroniska maskiner för centraliserad databehandling.
H ärav följer ofta krav på ett utökat eller speciellt informationsflöde,
vilket i sin tur medför nya och ökade krav på telesambandet.
Utvecklingen inom det området går snabbt, i en del fall språngar tat. Det saknas emellertid ej heller exempel på att ställda förhoppningar ej alltid infrias vad gäller möjligheterna att i praktiken snabbt
kunna tillgodogöra sig nya eller förbättrade tekniska konstruktioner
och principer.
I föregående årsberättelse (för år 1962) lämnades en översikt över
den mycket snabba utvecklingen inom telesatellitområdet. I denna
årsberättelse lämnas några exempel från andra områden på aktuell
utveckling beträffande telesamband och radar.

S jöradiotrafiken på V H F-( ultrakortvågs-)bandet
Radiotrafiken på distanser upp till 100-200 distansminuter har
sedan c:a 30 år tillbaka huvudsakligen avvecklats på det s k kusttelefonibandet (1,6-3,4 MHz; gränsvåg/kortvåg). I anslutning till
den omfattande sjöfarten p å de stora sjöarna i USA blev emellertid
trängseln på de tillgängliga kusttelefonikanalerna så stor att man
började ta i bruk även radiomateriel som arbetade på VHF-bandet
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för trafik vid inlöpande i hamnar, slussning etc. Liknande tendenser
kunde även observeras i Europa, särskilt i hamnar vid Engelska k analen och Nordsjökusten.
På den europeiska sjöradiokonferensen i Haag 1957, där även U SA
var representerat, fastställdes en preliminär plan för radiokanaler p å
VHF-bandet att användas av fartyg i internationell fart. Dessutom
fastställdes sändningsklass och kanalseparation m m. Man valde härvid frek vensmodu lering i stället för amplitudmodulering beroende
på att man ansåg frek v ensmodulerad transmission vara mindre känslig för störningar m m.
Tidigare hade man i USA huvudsakligen arbetat med simplexförbindelser, dvs sändning och mottagning på samma frek vens. Vid k onferensen i Haag framkom emellertid att man i många europeiska
hamnar önskade utnyttja VHF-förbindelserna även för dirigering av
fartyg från landbaserad hamnradar. Skulle sådan trafik avvecklas
på en enda frekvens riskerade man att hamnstationernas sändning
kunde störas av andra anropande fartyg. Man fastställde därför två
frekvensband, som medgav samtidig sändning och mottagning för
denna trafik. Förutom kanaler för trafik i anslutning till navigering
och manöv er, som i första hand motiverade ianspråktagandet av
VHF-banden, reserverades även en del kanaler för allmän korrespondens, dv s radiosamtal för uppkoppling i det allmänna telefonnätet.
D e preliminära planer, som uppgjordes vid H aagkon fer ensen,
accep terades sedermera i stort vid den administrativ a radiokonferensen i Geneve 1959. I våra farvat ten aktu ella VHF-k analer ligger fö rdelade inom bandet 156-1 62 MHz med allmän anropsfrekvens m m
på 156,80 MHz.
I svenska fartyg började man installera VHF-stationer i större omfattning först sedan man unde r isvintern 1962/ 63 kommit underfund
med det stora värdet av snabba och säkra kortdistansförbindelser.
Speciellt i isbrytarkonvojerna hade och har man stor nytta av d essa
förbindelser. Efter denna isvinter blev det en mycket stor efterfrågan på VHF-stationer och det var främst det större tonnaget, som
ville utnyttja stationerna för kontakt med lotsar och hamnmyndigheter. Sjöfartsverket har gjort en omfattande utbyggnad av VH Fstationer på c:a 100 lots - och fyrp lat ser run t rikets kuster, varvid
även lotsbåtarna i stor utsträckning förset ts med d ylik utrustnin g.
Kommunala hamnradiost ationer är upprättade i Luleå, Söderhamn,
Gävle, Stockholm, Köp ing, N ynäshamn, Oxelö sund, Norrköp ing,
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Figur 1. Totala antalet VHF - samtal
över televerkets kuststationer
1962 - 1964 ( 1964 års siffror
preliminära ).

O skarshamn och Göteborg. I december 1964 var c:a 300 svenska
handelsfartyg utrustade med VHF-stationer.
Televerket har utrustat kuststationerna i Göteborg, Malmö och
Stockholm för att expediera radiosamtal på VHF-bandet till telefon149

abonnenter. Samtalsfrekven sen har tills helt nyligen varit låg, v~rfö~
en vidareutbyggn ad till ett nät av kuststa~ioner för VHF-~raf1k eJ
ansetts ekonomiskt motiverad. Med anledmng av den krafouga st_egringen av antalet samtal över kuststationerna de senast~.. ~ren (Jmf
fig 1) undersöker man emell ert~d nu inom televerket mo1h~~1eterna
att med ett begränsat antal statwner (c:a 18 stycken) med h~~t . pla
cerade antenner kunna täcka alla svenska kustfarvatten. Mojl~ghe
terna till samordnad passning med bl a vissa sjöfartsverkets statwner
torde härvid komma att undersökas.
Installation av VHF-stationer på fiskefartyg syns för närvarande
ej aktuell. Orsaken härtill torde vara de _högre kostnaderna ~ch d e
begränsade räckvidderna jämfört med statiOnerna arbetande pa ku sttelefonifrekven serna (gränsvåg/konv åg).
På Vänern har det av fysika liska skäl ej lyckats för televerket att
åstadkomma pålitlig radiotäckning på kusttelefonif:ekve.~serna. U n;
der sista kvartalet 1964 färdigställdes en kuststatlon for VHF pa
Kinnekulle. Stationen har haft goda förbindelser över hela Vänernom rådet och betjä'nas av personal på telefons tatione~ i Karlstad.
Med anledning av de goda erfarenheterna kommer storre delen av
det medelstora tonnage som trafikerar Vänern att utrustas med VHFstationer.
Den kommersiella radiotrafiken mellan fartyg och land består t~ll
c:a 80 0/0 av samtal från far tyg till land. Att endast c:a 20 °/o_bestar
av samtal från land till fartyg sammanhänger med personalbnst och
därmed passningssvårig heter ombord. Inte ens _kus.~s~ationern as trafiklistor som sänds på exakta klockslag kan allud folps.
Lösningen på detta problem torde vara att kuststationerna sänder
en signal, som endast gäfler och _uppmä:ks~mmas av __ det _fartyg som
kallas. Systemet, benämnt "select1ve callmg , har anvan~s mom ~ndra
verksamhetsom råden. För <J.tt ta fram ett system för mternatlonell
användning har problemet behan~lats av en studiegrupp ino~ internationella rådgivande radiokommitte n (CCIR). Ra~porter fran grup:
pens fältprov föreligger nu och skall behandlas v1d __ en ~onferen s l
februari 1965. Om rekommendatio n av ett system gors raknar tele;
styrelsens radiobyrå med att under 1965 påbörja arbetet med att fa
fram erforderlig utrustning för svenska handelsflot~an. Den.. avses
i första hand att installeras på fartyg med VHF-stauoner . Darefter
får prov visa huruvida systemet även kan utnyttjas p_å mindre fartyg utrustade enbart med radiostationer för kusttelefom.
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Televerkets telegraf- och telex förbindelser
'feleverkets telegraftrafik har sedan 1950-talets början minskat till
följ d av att telefon- och telex grenarna till en del övertagit såväl inländsk som utländsk trafik från verkets äldsta rörelsegren, telegraf.
Denna utveckling väntas fortsätta.
I tidigare årsredogörelser (1954 och 1958) har omnämnts utbyggnaden av telexnätet, som är avsett för uppkoppling av fjärrskriftförbindelser direkt mellan abonnenter.
!elexnätet i Sverige öppnades för c:a 11 år sedan i blygsam omfattning och hade vid årsskiftet 1958-1959 c:a 1.500 abonnenter
och 11 telexstationer och i början av år 1964 c:a 3.200 telexanslutningar och 19 stationer. Nettoökningen var 1962/63 380 abonnenter
och trafikvolymen till utlandet steg med c:a 20 OJo.
! elex är i stor utsträckning en internationell trafikform. Mer än
50 ·OJo av all avgående trafik lämnar landet. Sverige har för närvarande direkta förbindelser med 23 länder och når c:a 100 länder
runtom i världen. C:a 90 Q/o av antalet utländska skrivningar kopplas upp automatiskt.
'felexnätets storlek och trafikvolymen väntas ytterligare växa.
Antalet telexabonnenter i världen var i början av år 1964 c:a
188.000. Genomsnittliga ökningen av antalet abonnenter håller sig
vid 15-20 OJo per år.

Dataöverföring på telefonförbindelser
Behovet av teleförbindelser med hög kapacitet hänger bl a samman
med den utveckling, som ägt och äger rum inom databehandling sområdet. Stora och dyra datamaskiner utnyttjande digitaltekniken
blir allt vanligare och behovet att till och mellan dessa utrustningar
teletransportera data kan förutses växa kraftigt i framtiden.
Sedan några år har telex utnyttjats härför. Kapaciteten på en
telexfö rbindelse är emellertid begränsad; hastigheten vid dataöverföri ngen är 50 baud (50 enheter eller s k bitar per sek) , vilket med
den kod som används i telegraf- och telexnäten innbär en teckenhastighet av 6-7 tecken/sek . .A ven om en ökning av denna hastighet
tned c:a 50 OJo är möjlig kan dock kraven på dataöverföring shastighet endast delvis tillfredsställas.
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Figur 2. Signal analog med tal.
A v bl a nämnda skäl har telefonnätets utnytcjande för dataöverföring kommit i blickpunkten. Detta är dock kon~truerat fö_r överföring av tal (spänningar analoga med talet; se f1g 2) och 1cke av
binära likspänningsim pulser, som snabbsändningsapparatur. åstadkommer (se fig 3). Dessa måste därför först omvandlas ull tonfrekventa signaler innan de kan överföras på en telefonförbindelse.
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Figur 3. Binär datasignal u ppbyggd av sju signalelement
(enheter eller bitar).
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Figur 4. Televe rkets modem /ör datasändning 600/1200 baud.

För denna omvandling erfordras en modulator och för återomvandlingen på mottagarsidan en demodulator, gemensamt benämnda
modem.
Telestyrelsen startade för några år sedan en undersökning av möjligheterna till dataöverföring över det svenska telenätet. Härvid
framkom att nätet var väl lämpat för sådan överföring. Sålunda
visade försök att alla telefonförbindelser kan användas för en överföringshastighet av c:a 600 baud (75 tecken/sek), vilket innebär 12
gånger snabbare överföring än vad telex kan erbjuda. I ett stort
antal fall är hastigheter av 1200 baud (150 tecken/sek) möjlig. Vid
dessa överföringshastigheter blir felfrekvensen relativt låg. Enligt av
televerket företagna mätningar kan man i genomsnitt räkna med en
felfrekvens av 1-10 felaktiga bitar på 1 miljon översända. Ställs
krav på större säkerhet fordras någon sorts kontroll av överföringen,
vilket är tekniskt möjligt att anordna. Sålunda har demonstrerats
felkorrigeringsutrustningar, som innebär att vid dataöverföring med
1200 baud vid kontinuerlig sändning dygnet runt teckenfel inträffar
endast en gång i veckan eller en gång i månaden.
I september 1961 fattade telestyrelsen en rad principiella beslut
12
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väderleksprognoser, bankaffärer, hälsokontroll, samkörning av datamaskiner, affärsverksamhet i skilda former, bibliotekstj änst, militära uppgifter samt för civila kontroll- och regleringsändamåL Man räknar med att vid sidan av den rena telefonin datatransmissionen torde bli den från ekonomisk synpunkt mest betydelsefulla
grenen inom den kommersiella telekommunikationen.

11ingssystem,

Digital signalbehandling och överföring av radarinformation

på telefonlinjer

Figur 5. Sändare vid hålremsapparatur (Standard Facia) med automatisk
felkorrigering 600/ 1200 baud.

innebärande bl a att dataöverföring tillåts över det svenska telenätet.
Vanliga samtalstaxor utgår vid datasändning över telenätet med visst
tillägg för manuellt uppkopplade samtal. Televerket tillhandahåller
modems på abonnemangsbasis.
Samtalet till adressapparaten kopplas upp på vanligt sätt som ett
telefonsamtal. Sedan överenskommelse träffats om dataöverföring
fälls en omkastare vid de båda apparaterna, varvid dataapparaturen
ansluts till ledningen. För företag, som har stora datamängder att
överföra och vill hyra direkta punkt-till-punkt-förbindelser för
dataöverföring av upp till 600 baud, utgår för närvarande avgifter
som för förhyrd telefonförbindelse.
I början av år 1964 hade televerket 25 installationer hos abonn enter för dataöverföring. Dessa användes för telesättning, hålkonsöverföring, direkt hopkoppling av datamaskiner m m. Verket väntar att
dataöverföringen i framtiden skall bli av stor betydelse för book154

Som framgår av föregående avsnitt räknar telestyrelsen med att
dataöverföring kommer att få stor användning inom försvaret. Så är
till en del redan nu fallet vad gäller förvaltningarnas verksamhetsområden och datatransmission i olika former utnyttjas även inom t ex
S.t ril/ 60. På senare tid har en speciell form av dataöverföring lanserats, nämligen smalbandig överföring av radarinformation på en eller
ett par telefonkanaler.
H ittills har radarinformation från radarstation till centraler vanligen överförts bredbandigt med koaxialkablar eller - vid längre överföringssträckor - med bredbandslänkar. Orsaken härtill är att den
analoga bildsignalen har en bandbredd av c:a 1 MHz. Har bredbandsöverföring ej gått att realisera har man utnyttjat talöverföring
av radarinformationerna från en radarobservatör eller en rapportör
vid ett p lott, som i siffer-( digital-)form över en telefonkanal rapporterat målens läge. Vid störningar är radarbilden svår att avläsa och
arbetet mycket tröttande och personalkrävande.
Genom att behandla radarns bildsignal på lämpligt sätt kan man
i viss utsträckning undertrycka onyttig information och framhäva
nyttig. I ett av de lanserade systemen (L M Ericsson), som här något
skall beröras, utnyttjas binär korrelation i bäringsled . Det innebär
i stort att bildsignalerna från ett visst avståndselement (se fig 6) under ett antal pulssvep analyseras samtidigt, varvid beslut fattas
genom jämförelse med programmerade värden om signalen är ett
måleko eller ej. Härvid erhålls från korreJatorn en godkännande
puls, som bildar en syntetisk bildsignaL Alla målekon representeras
av pulser med samma varaktighet och amplitud. Den syntetiska bild~i gnalen kan direkt utnyttjas för presentation av radarbilder på ett
lndikatorrör. Härvid erhålls en klar, tydlig och kontrastrik bild. Mot
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en mörk bakgrund utan brus och störningar syns samtliga av apparaturen godkända mål med samma ljusstyrka. En sådan bild är förhållandevis vilsam att betrakta och ställer mindre krav på bl a rutin och
koncentration hos radarobservatören som skall ombesörja målupptäckt och målföljning (rapportering).
Den från binärkorrdatorn erhållna syntetiska bildsignalen kan
givetvis överföras med en bredbandsförbindels e. Den ställer emellertid små krav på förbindelsens dynamik, eftersom endast två nivåer
(binär form) behöver överföras. Man kan därigenom tolerera betydligt sämre signal/brusförhållan de, vilket innebär ökad störresistens
eller billigare fö rbindelser.
Den verkligt stora vinsten från överföringssynpunk t erhålls emellertid vid smalbandig dataöverföring. Denna möjliggörs av binärkorrelatorn, som dels reducerar dataflödet, dels avger data i lämplig
form. Erforderlig bandbredd kan härvid minskas från c:a 1 MH z
till några kHz, varvid en eller ett par telefonikanaler kan utnyttjas.
En förutsättning härför är dock att man ej fordrar överföring av en
fullständig mark-(när-)ekobild.
Från binärkorrdatorn erhålls målens lägesdata i binär kod. Eftersom målen kan komma klumpvis medan överföringen sker i en jämn,
långsam takt, måste informationen lagras i ett buffertminne. D etta
utsänder sedan informationen i den takt som passar förbindel sens
överföringskapacite t. Bestämningen av buffertminnets kapacitet är
ett optimeringsproblem, där man får ta hänsyn till dels maximalt
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Telefonledning

Presentation ( t ex syntetisk radarbild )
Databehandling
Figur 7. Exempel på system för smalbandig
överföring av radardata.

tillåten tidsfördröjning på överförda lägesdata, dels risken att tappa
rnål vid tillfällig överbeläggning av minnet. På mottagarsidan finns
likaledes en buffert, som tar emot och lagrar måldatainformation
från en eller flera radarstationer. Från detta minne kan mottagen
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Figur 8 a. Inverkan av interferensstörning på oskyddad radarmottagare .

Figur 9 a. Inverkan av pulsstörning på oskyddad radarmottagare.
Störningen injicerad i mottagaren, varför störstyrkan är bäringsoberoende;
störningen pågår ej under hela antennvarvet.

Figur 8 b. Interferensstörnin gen enl. a) eliminerad med binärkorrelator.
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information automatiskt överföras till en presentationsut rustning eller
till en datamaskin för vidare bearbetning.
Till binärkorrelato ms fördelar hör att interferensstörn ingar elimineras effektivt. Detta beror på att sannolikheten att flera pulser skall
uppträda i samma avståndslucka under ett antal pulssvep är försvinnande liten. Aven vissa former av avsiktlig störning elimineras.
Störning i form av pulser liknande den egna radarns sållas bort och
verkan av vissa andra stödformer reduceras.
Här beskrivet system anges ha mycket stor funktionssäker het och
enkelhet i underhåll. För hela systemet (korrelator, datatransmissio n
och sändar- mottagarbuffer t) anges medeltiden mellan fel vara större
än 2000 timmar. Detta värde är bättre än för radarn även om vissa
delar av denna dubbleras.
Sammanfattnin gsvis kan sägas att digital signalbehandlin g i radarövervakningssy stem från krigsmaktens synvinkel är av intresse med
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Figu r 9 b. Pulsstörningen en/. 9 a) eliminerad med binärkorrelator. Ett
litet antal falska ekon finns kv ar; anhopningen i centrum utgörs av
markekon.

hänsyn till datamaskinanslutning och inte minst möjligheten till
smalbandsöverföring v ia telefonkanal av radarinformation . Från
radarstationer kan p rimärinformation snabbt distribueras till d e
övervaknings- och stridsledningscentraler, som behöver informationen omgående. Man kan även tänka sig överföring från fartygs- eller
flygburen radar till land eller mellan fartyg via en radiokanal.
Tidsmarginalerna för manuellt handlande är ofta minimala. A v
dessa skäl kan i många fall den mänskliga radarobservatören och
muntlig rapportering bli otillräcklig. Digitalutrustningen utför om
den håller vad den lovar samma funktioner snabbare, säkrare och
med större precision.
Elektroniska telefonanläggningar

En automatisk telefonanläggning består i p rincip av ett talnät,
över vilket samtalsförb indelser upprättas, samt av en utrustning som
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bl a har till uppgift att styra uppkopplingarna i talnätet. Strömkretsar i såväl talnät som i styranordningar byggs över metalliska kontakter.
När transistorn på 1950-talet blev praktiskt användbar började
man undersöka möjligheterna att ersätta den metalliska kontakten
med transistorn. Med dessa elektroniska kopplingselement borde man
kunna få telefonanläggningar, som skulle bli billigare i anskaffning,
kräva mindre underhåll, fordra mindre elektrisk energi, ta mindre
utrymme i anspråk och medge mycket snabba, ögonblickliga uppkopplingar.
Med snabba transistorer skulle emellertid inte bara de metalliska
kontakterna kunna ersättas utan även nya principer för talvägarnas
uppbyggnad komma i fråga. Transistorisering av de styrande organen och användning av moderna element för lagring av minnesuppgifter skulle göra det möjligt att med en enda datautrustning styra
en hel telefonanläggnings talnät och vinna tekniska och ekonomiska
förd elar.
Vid det fortsatta utvecklingsarbetet har man även kunnat utnyttja
transistorns snabbhet genom att med en form av tidsindelning bygga
upp talförbindelser mellan abonnenter. Härvid ställs en viss samtalsförbindelse med korta tidsintervaller till de samtalandes förfogande, vilket ger hög utyttjning av systemet.
Användning av elektroniska kontakter i talnätet leder emellertid
till att man ej utan särskilda åtgärder kan ansluta vanliga, konventionella telefonapp arater. D etta förhålland e, som ur ekonomisk synvinkel är en stor olägenhet, har gjort att de fl est a civi la teleadministrationer i världen beslutat sig för att tills vidare behålla metalliska
kontakter. Elektroniska kontak ter kan emellertid utnyttjas i talnät
för abonnentväxlar, där utbyte av telefonapparater lättare kan göras.
För televerkets del har således de förväntningar man ställt på
elektroniska kontakter ej kunnat infrias. Resultatet av ansträngningarna har emellertid därför ej uteblivit. De konventionella, styrande
Utrustningarna kan nämligen ersättas med en enda, snabb, elektronisk
datautrustning. Televerket räknar med att resultatet härav blir billigare och bättre telefonanläggningar. Genom att hela styrutrustningen
koncentreras till en snabb t arbetande datadel kan anläggningskostnaderna nåll as nere. Väsentligast är emellertid att man med en p rogramminnesstyrd d atautrustning erhåller nya och värdefulla egenskaper, som ej kan realiseras vid användning av nu konventionell
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teknik, t ex automatisk prioritering vid uppkoppling av vissa samtal
eller förbindelser, automatiska trafikomläggningar och anpassningar
till nya driftsvillkor, automatisk felsökning och avprovning så att
det manuella arbetet kan koncentreras till felkorrigering etc. Inom
televerket hyser man därför stora förhoppningar att under 1970-talet
få snabbare, billigare och driftsäkrare telefonutrustningar, som ger
bättre utnyttjning av de moderna långdistansnäten.
Om således de transistoriserade, helautomatiska växlarna fö r närvarande ej införs av de civila och kommersiella teleadministrationer162

na håller de emellertid redan på att introduceras inom militära sambandssystem. Som exempel härpå kan nämnas de elektroniska, helautomatiska växlar som av North Electric Co i USA (tillhörande
L M Ericsson-koncernen) levererats till amerikanska flygvapnet för
samband vid "real time command and control". Dessa växlar är utrustade med programminnesstyrd datautrustning och uppbyggda för
fyrtrådsstandard, varigenom obegränsad förmedlingsbarhet ernås. De
medger ögonblicklig uppkoppling av tal-, fjärrskrifts- och dataförbindelser via tråd-, länk- eller nk-förbindelser och möjlighet till
prioritering. Vid ev skador kopplas förbindelserna automatiskt via
alternativa, intakta linjer. Systemet medför bl a att ständigt uppkopplade direktförbindelser ej längre erfordras. Växlar av liknande
typ ingår också som väsentliga delar i det gemensamma operativa
sambandnät, som är under utbyggnad för USA:s krigsmakt.
Behov av sambandssystem av liknande art föreligger även inom
vårt totalförsvar, varför det finns an ledning att uppmärksamt följa
utvecklingen inom detta område inte minst i anslutnin g till genomfö randet av den nya regionala ledningsorganisationen.
Bredbandiga pulskommunikationssystem på V HF- och UHF-banden

Med nu tillämpad smalbandsteknik tilldelas en förbindelse eller
en tj änst omfattande ett antal stationer en smal frekvenskanal att
utnyttj as 100 °/o av tiden (fig 11).
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Man har härvid strävat efter minskad kanalseparation och ökat
kanalantal för att bl a minska trängseln inom frekvensbanden och
riskerna för oavsiktlig eller avsiktlig störning.
I teoretiska artiklar under senare år har emellertid bl a framhållits
att smalbandstekniken under vissa förutsättningar (t ex kanalerna
utnyttjas i genomsnitt endast 10-20 °/o av tiden) är ett från frekvenssynpunkt oekonomiskt system samt att möjligheten att under
störda förhållanden kunna finna och utnyttja oupptagna kanaler i
ett givet av ett antal tjänster utnyttjat frekvensband kan visa sig
vara orealistiskt. I stället föreslås utnyttjande av en jämfört med
smalbandstekniken radikalt motsatt princip, nämligen bredbandig
pulsteknik.
Den teknik, som härvid utnyttjas vid sedan några år pågående försök i USA, benämns bl a Random Access Discrete Address förkor tat
RADA. Exempel på sådan teknik beskrivs i korthet neda~.
Vid utnyttjande av Random Access-teknik tilldelas ett stort antal
stationer en gemensam bredbandskanal (fig 12) .
Varje station tillåts att utnyttja kanalen några få tidsprocent, t ex
2 °/o (representerat av de horisontella tidsskivorna i fig 12). Detta
innebär inte att varje station måste tidsmässigt synkroniseras med
övriga enligt ett bestämt tidsmönster utan helt enkelt att stationerna
tillåts att sända korta pulser på så sätt att bredbandskanalen tidsmässigt i detta fall endast upptas 2 °/o eller mindre av varje station.
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Genom att på detta sätt slå ihop ett antal kanaler till en allmänt utnyttjad bredbandskanal och tillåta samtliga stationer att vid behov
sända med utnyttjande av kanalen slumpvis i tiden utan inbördes
synkronisering ernås teoretiskt att tillgängligt frekvensområde utnyttjas bättre samt även bättre störresistens.
Vid vanlig tråd- och radiotrafik måste sändande station först
etablera samband med mottagaren genom ett adresseringsförfarande
före me?delandet via en växel/kontrollstation eller genom utnyttjande av v1ss f.rek~rens , eventuellt kompletterad med särskilt anrop. Det
tar emellemd ud att upprätta en växel. Den är även känslig för anfall
?ch/ eller stör?ing. Om en särskild kanal kunde tilldelas varje station
mom ett radiOsambandssystem skulle ett meddelande kunna sändas
omgåe?de. T~llg~ngen p~ kanaler medger emellertid icke en så spaciös
kanalt1lldelmng 1 prakuken. Därför avdelas ofta en kanal för trafik
mellan flera stationer, varvid kanalen kan vara upptagen av trafik
n.är ett meddelande behöver sändas. Detta är otillfredsställande, speCiellt om det gäller att sända nöd- eller beredskapsmeddelande.
R.andon: A~cess löser - i varje fall teoretiskt - dessa problem.
'_'aqoe stat.wn 1 sambandsystemet har omgående och utan fördröjning
ullgang till d~n ~llmänn~ bredbandskanalen, som enbart utnyttjas
som kommumkau.~nsm~dmm. Denna avsaknad av fördröjning är
kanske en av de vasenthgaste fördelarna med systemet.
. Men eftersom många sändningar kan pågå samtidigt med utnyttJ ~nde av sa~ma bredbandskanal fordras någon form av adressering,
sa att de ohka mottagarna kan känna igen för dem avsedda meddelanden. Detta sker genom att varje del (puls) av meddelandet kodas
så att den skiljer sig från andra pulser avsedda för andra mottagar~
(Descrete Address). Varje puls innehåller således dels en del av den
information som skall överföras, dels en adresskod. Exempel på tids/
frekv ens-kodning av puls framgår av fig 13.
Varje mottagare har i princip en egen adresskod. Det blir härigenom svårare för obehörig avlyssning av pågående trafik. Adresskoder
kan även snabbt omfördelas. Systemet ger därför även ett visst sekretesskydd.
~ADA kan utnyttjas omväxlande eller samtidigt för tal, fjärrsknft eller datatransmission.
Pågående försök i USA sker bl a på uppdrag av armen och flygVapnet. För armens del är målsättningen för RADA-programmet att
ta fram ett sambandssystem för taktiskt bruk. Det skall medge orne165
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delbart tillgängliga förbindelser mellan ett stort antal abonnenter
med minst samma framkomlighet och kvalitet som det konventionella trådnätet med växlar men utan de begränsningar vad gäller
rörlighet, flexibilitet och sårbarhet som vidlåder radiolänk-, relä- och
trådsystem av olika slag med signalknutpunkter med växlar etc.
Det torde ännu vara för tidigt att göra några uttalanden om
RADA-systemets framtid. Det finns emellertid anledning att med
uppmärksamhet följa utvecklingen inom området. Enligt uppgifter i
fackpressen avser amerikanska armen att för nästa budgetår minska
anslagen till denna verksamhet, vilket kan bero på pågående utvärdering av från tre olika firmor beställda studier och förslag till principlösningar. Dessa studier och principförslag överlämnades i mars
1964.

H o pp frekvensradar
I en konventionell (puls-)radar kan en brustopp bli så kraftig att
den tillfälligt kan tas för ett verkligt mål; radarobservatörens arbete
försvåras härigenom. Genom att de reflekterande egenskaperna hos
ett rörligt mål hela tiden förändras kan vissa ekosignaler försvinna
p g a fading; resultatet härav blir minskad räckvidd. Reflexions-

166

-8

-4

o

8

dB

12

Figur 14 . Sannolikhet för upptäckt ( 0/o) som en funktion av signal/brusförhållandet (i dB); icke fluktuerande mål (1), mål fluktuerande från antennvarv till
antennvarv (2), mål fluktuerande från puls till puls (3 ).

centrum hos ett rörligt mål varierar även, vilket resulterar i små vinkelförändringar i de inkommande ekosignalerna. Detta påverkar
menligt en målföljande radars servosystem och därmed även eldledmngen.
Utnyttjas emellertid i en centimeterradar mer än en bärfrekvens
kan avsevärda fördelar nås bl a beträffande ovan nämnda fenomen.
Svenska Philips har konstruerat en centimeterradar, där bärfrekvensen ändras mycket snabbt, i praktiken från puls till puls. Den
benämns i det följande hoppfrekvensradar. Eftersom pulsrepeterfrekvensen är hög jämfört med fluktuationerna av nämnda fenomen
på en konventionell radar med fast eller långsamt föränderlig bärfrekvens verkar en hoppfrekvensradar i många avseenden som om
den arbetade på många frekvenser samtidigt.
Med hjälp av vissa teorier kan en jämförelse göras mellan sannolikheten för upptäckt av mål med olika egenskaper. A v figur 14
· framgår resultatet av en sådan teoretisk jämförelse under vissa antagna förhållanden mellan ett mål med konstanta reflexionsegenskaper
(för jämförelse; l), ett mål vars reflexionsegenskaper ändras från antennvarv till antennvarv modell som brukas för luftmål och radar
l11ed fast frekvens; 2) samt slutligen ett mål vars reflexionsegenska-
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per ändras från p uls till puls (mo tsvarar förhållandena vid hoppfrekvensradar; 3). För 90 Ofo upptäcktssannolikhet erhålls en "fluktuationsförlust" på c:a 8 decibel för en radar med fast frekven s vid
upptäckt av ett fluktuerande mål, t ex ett flygplan, jämfört med upptäckt av ett icke fluktuerande mål. Samma förlust för en hoppfrekvensradar är endast c:a 0,5 decibel. Detta innebär att om en
radar med fast frekvens och en hoppfrekvensradar arbet ar med samma pulslängd, brusförhållanden etc måste radarn med fast frek vens
ha c:a sex gånger så stor uteffekt som hoppfrekvensradarn för att
uppnå samma räckvidd eller, uttryckt på annat sätt, om båda radarstationerna har samma uteffekt så erhålls mer än 50 °/o ökad räckvidd med hoppfrekvensradarn (härvid bortses från jordens krökning). Praktiska försök har utförts mot luftmåL Resultaten härifrån
har ganska väl stämt med de värden, som teoretiskt beräknats.
Praktiska försök har även gjorts för att söka bestämma en hopp168

frekvensradars goda målföljningsegenskaper. Resultatet vad gäller
målföljning av fartyg på avstånd 10 km framgår av figur 15.
Andring av bärfrekvensen från puls till puls medför även avsevärt
ökad störresistens. Smalbandsstörning inverkar mycket litet. Vid en
jämförelse mellan hoppfrekvensradar och radar med fa st frekvens
utsatta för bredbandsstörning med lika effekt/MHz ger hoppfr ekvensradarn samma förbättring i prestanda som ovan påvisats
gälla under ostörda förh ållanden. Slumpmässigt frekvensval från p uls
till puls försvårar även rep eterstörsändning.
Prov har även bestyrkt att förbättrad kontrast mellan mål och
bakgrundsekon (t ex sjöreflexer) erhålls med denna typ av radar.
Mot bak grund av de teorier, som bl a legat till grund för framtagandet av i föregående avsnitt omnämnda bredbandiga pulskommunikationssystem (RADA), förväntas även minskning av interferensstörning mellan olika radarstationer utnyttjande hoppfrekvens- (brebands-)tekniken.
slutligen kan nämnas att denna teknik eventuellt även kan utnyttjas för sektorspaning med fast antenn, s k frequency scanning
(frescan). "Antenn vridningen" åstadkommes härvid genom variation
av frekvensen, varigenom mycket snabb sektorsökning kan erhållas.
Härvid förloras emellertid en del av hoppfrekvensradarns ovan
nämnda fördelar eftersom en radar med frequency scanning vid spaning i en viss riktning verkar som en radar med fast frekvens .
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AVDELNINGsDIREKTOR
SVEN LINDEX

Aktuell elektronik
- några marina reflexioner

Föredraganden i stridslednings- och förbindelseväsende har i sin
årsberättelse i detta nummer av tidskriften behandlat aktuella och
intressanta tillämpningar inom clektronikområdet. Flera av dem innebär dessutom ett första steg i riktning mot helt nya principer för lösning av be rörda problemställningar.
Trafiken i allmänhet på VHF-området har under den senaste
10-årsperioden ökat mycket kraftigt. Allt flera privata företag rationaliserar med radiotelefonens hjälp och däribland återfinner man
även sådana som har egna lokala nät för trafik med bogserbåtar
o dyl. Denna utveckling som komplement till, och i vissa fall ersättning av, kortvågstrafiken medför stora fördelar. För marinens del
har vissa fartyg utrustats med materiel direkt avsedd för trafik på
"Haag-bandet" och dessutom kommer det vid det aktuella utbytet
av den marina UK-materielen att skapas möj ligheter till trafik på
bandet även för övriga fartyg.
U tvecklingen inom telex-området och den samtidiga minskningen
av vanlig telegramtrafik är intressant och får anses vara i enlighet
med tidens krav.
Fj ärrskriftförbindelser, såväl direktkopplade som över förmedlingsutrustningar, har sedan länge använts inom försvaret . För marinens del har det därvid visat sig lämpligt att, i varje fall för fredsanvändning och vid lågt belastade förbindelsesträckor, låta ändstationerna ingå i telex-nätet då man därmed gör icke oväsentliga ekonomiska besparingar.
Systemet med dataöverföring på telefonförbindelser, vilket ännu
befinner sig i sin allra första tillämpningsfas, kommer med säkerhet
att i många fall radikalt ändra metodiken för informationsöverföring
inom såväl den civila som den militära sektorn. Sannolikt kommer
härvid försvaret att utnyttja sina egna (eller helt förhyrda) telefonlinjer i första hand.
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Den säkerhet och ökade hastighet i överförin gen som efter hand
kan förväntas och den motståndskraft mot nätskador som kan ernås
genom automatiskt arbetande kringgångsutrustnin gar är utomordentligt betydelsefull. Särskilt i förening med signalbehandlingsutrustningar av olika slag framkommer systemets stora fördelar.
Den binära korrelatorn, speciellt avsedd för "komprimering" av
radarbilder i förening med smalbandsöverföring, har provats med
gott resultat av marinen och därvid befunnits lösa flera hittills svårbemästrade problem inom stridsledningsområdet.
Elektroniska telefonväxlar är sedan många år föremål för ston
intresse och ett flertal systemlösningar har presenterats. Deras särdrag i fråga om format, effektbehov, snabbhet och miljötålighet gö r
dem mycket attraktiva för militära användningar i jämförelse med
konventionella typer. Särskilt för små och medelstora fartyg är intresset stort och en utveckling i denna riktning blir säkert aktuell vid
kommande anskaffningar.
Det automatiska sekretesskydd som i viss mån erhålles vid U Ksystem med bredbandig pulsmodulering är en fördel som gör d em
särskilt lämpli ga för militära ändamål. Införandet av ett sådan t
system innebär dock stora problem bl a med hänsyn till de önskemå l
om samtrafik med befintlig materiel som alltid uppkommer, antin gen
endast under ett övergångsskede eller mera permanent.
Den nya linje inom radarområdet som Svenska AB Philips utveckling av hoppfrekvensradar innebär är mycket intressant och redan
de resultat som hittills framkommit gör det angeläget att penetrera
systemets militära fördelar. Y tterligare applikationer kan förvän tas
framkomma som följd av företagets arbete.
En förutsättning för denna teknik är emellertid en magnetron av
helt nytt utförande och det är därför ytterst väsentligt att så stor
marknad kan erhållas att en kontinuerlig tillverkning blir möjlig.
Marinens egna behov kan aldrig motsvara detta och det är därfö r
önskvärt att företaget skall lyckas med att skapa tillräckligt stort
intresse för produkten på andra håll.

172

LEDAMOTEN
ARNE AKESSON

Kan elektronisk materiel
jämställas med telemateriel?

Nomenklaturfrågor kan ofta vara både delikata och svårbemästrade. Det kan många gå nger taga lång tid och kräva mycken tankemöda att lösa dem. Om behovet av definitioner gör sig tillräckligt
starkt gällande kan detta emellertid verka påskyndande. En fråga,
som för närvarande är mycket aktuell in om nomenklaturområdet,
gäller fastställelse av definitioner för begreppen "telemateriel" och
"elektronisk materiel". Icke minst nu pågående utredning angående
de centrala förvaltningarnas organisation, som eventuellt kan tänkas
resultera i förslag om bildande av fackförvaltningar, har aktualiserat
frågan. Vad resultatet än kommer att bli av denna utredning föreligger ett behov av att klarlägga vilken materiel, som rätteligen bör
hänföras till telematerieL En hänned sammanhängande fråga är
huruvida elektronisk materiel - och i så fall i vilken utsträckning
- kan hänföras till annat kompetensområde än telesidans. Hade
fastställda definitioner funnits för tele- respektive elektronisk materiel skulle detta i hög grad underlättat ställningstagande i dessa frågor. Aven om definitioner kanske inte i alla avseenden löser tillhörighetsfrågo rna kunna de dock utgöra en vägledning. Det har emellertid visat sig att entydiga sådana ej finnes att tillgå även om diverse publikationer kan ge vissa riktlinjer. Det är icke avsikten att nu
föreslå någon nomenklatur. Däremot skall jag lämna några syn punkter i dessa frågor. Härigenom kan svårigheterna att skapa definitioner inom detta ämnesområde belysas samtidigt som ett underlag lämnas för den diskussion, som rätteligen bör föregå ett fastställande av
nomenklatur. Rubrikmeningens frågeställning är medvetet tillspetsad för att om möjligt stimulera till eventuell y tterligare granskning
av problemet med tillämpning av andra betraktelsesätt än de, som
kommer att användas i det följande.
Begreppet Tele (av grekiskans "te'le" = fjärran) kan i allmänt
språkbruk påstås vara närmast knutet till begreppet telekommunika-
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tion. Härvid åsyftas någon form av fjärrförbindelse som telefon
television, telegraf och teleprinter. Utvecklingen har medfört att tele~
materielen i allt högre grad kommit att utnyttja elektroniska komponenter. Det måste dock uppmärksammas att även ett stort antal
mekaniska komponenter och byggelement utnyttjas vid telematerielens uppbyggnad. Telematerielen är således icke enbart uppbyggd av
elektroniska eller elektriska komponnter. Närmast skulle man ku nna
säga att telemateriel är för ett bestämt ändamål framtagen materiel,
varvid i första hand utnyttjas elektronikteknik men även mekanik
och i vissa fall hydraulik.
I anslutning härtill kan man redan nu påstå att telemateriel icke
direkt kan jämföras med begreppet elektronisk materiel. Telemateriel
kan ej heller anses omfatta all elektronisk materiel. Därmed skulle
rubrikens fråga k unna anses besvarad, men trots detta och för den
som ej anser detta vara fa llet, skall ytterligare några synpunkter
framföras.
Inom elektrotekniken, som omfattar elektricitetens praktiska tilllämpningar, skiljer man sedan gammalt mellan starkströms- och
svagströmsteknik. Telematerielen har i huvudsak arbetat inom svagströmsområdet (klenspänningsområ det). Den har väl till att börja
med härigenom närmast kommit att tankemässigt, ehuru enligt min
mening felaktigt, sammanföras med begreppet elektronisk materiel.
Några exempel på svagströmstekniska tillämpningar, som väl ingen
anser vara telemateriel, kan angivas som belysning, motordrift,
manöverkretsar (i amerikansk nomenklatur "electrical") mätdon och
elgoner.
Elektronisk materiel kan i vissa sammanhang anses avse materiel,
i vilken elektroners och elementarpartiklars arbete utnyttjas i någon
form. Om man accepterar ett sådant tankesätt, skulle detta emellertid innebära, att man skulle kunna ifrågasätta, om icke även kraftoch belysningsmateriel (tillhörande starkströmsområdet ) skulle kunna betecknas elektronisk materiel. Detta är emellertid icke rätt. N ågra skäl att förutsätta att någon skulle vilja ansluta sig till ett sådant
betraktelsesätt torde väl knappast heller föreligga.
Det är säkerligen bättre att tankemässigt ansluta till vad man från
början avsåg med "elektronik", nämligen det område av fysiken,
som sysslar med elektronernas rörelse i vacuum och gaser. Detta område kallas numera elektrofysik. Elektroniken idag är närmast att
betrakta som ett tekniskt specialområde, där man arbetar med appa·
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ratur, som baserar sitt verkningssätt på anordningar, där laddningsbärarna styres av elektrisk<,t eller magnetiska fält. I system samverkar elektronisk materiel med materiel av skilda slag och utgör därvid
integrerade delar av resp system. I USA anser man t e att en mina
uppbyggs av elektroniska, elektriska och mekaniska undersystem. Begreppet elektronisk materiel bör enligt min uppfattning anses direkt
jämställt med t e mekanisk materiel, hydraulisk-, pneumatisk- och
optisk materiel.
Huvudenheter och system av olika typer inom vapenmaterielområdet kan vara uppbyggda av elektriska, elektroniska, mekaniska,
hydrauliska, pneumatiska och optiska undersystem eller komponenter. Ibland kan en kompenent anses som enbart mekanisk eller i huvudsak mekanisk. Många gånger är emellertid komponenten uppbyggd av olika element, så att den kan betraktas som t ex elektromekanisk eller elektrohydraulisk. De elementära mekaniska byggelementen, som i större eller mindre utsträckning ingår i de flesta konstruktioner, har med tiden kommit att betraktas såsom mer eller mindre
liggande inom de flesta teknikers kompetensområde. I detta sammanhang bör dock uppmärksammas att samma förhållande i allt mer
ökande grad även gäller för standardiserade elementära elektroniska
byggelement.
Kven om man kan påstå att den allsidigaste kunskapen betr elektronik inom försvaret innehavs av teknisk personal, arbetande inom
teleområdet, kan man icke bortse från att en många gånger mycket
ingående detalj och fackkunskap även finns inom organisationsenheter utanför rena teleorganisationer. Inom de flesta arbetsområden kan
mycket speciella elektroniska konstruktioner påvisas och särskilt kanske inom min-, eldlednings- och databehandlingsomr ådena. Det är
därför icke heller givet att all materiel, i vilken elektroniska byggelement ingår, lämpligen kan eller bör hänföras till telemateriel och
därmed även till teleförvaltning. Ingen har väl t ex velat hävda att
all mekanisk materiel borde hänföras till något speciellt mekaniskt
kompetensområde sett ur förvaltningssynpunk t.
Det torde emellertid vara fullt klart att behovet av en särskild
kartläggning av vilken materiel, som rätteligen bör hänföras till telemateriel, alltmer kommer att aktualiseras. Innan en sådan kartläggning igångsättes, bör det emellertid vara på sin plats att, på grundval
av regler och med hjälp av definitioner, åstadkomma en grov gränsdragningsmöjlighet till ledning för tillhörighetsbedömn ingen. Här175

igenom skulle ett sådant arbete redan från början kunna begränsas.
Man skulle åstadkomma en "grovsortering" för att sedan kunna ägna
mera tid åt en successiv prövning av sådana fall, som ej klart k an
hänföras till den ena eller andra sidan av den givna gr~insen.

lEDAMOTEN
MANS HAMMAR

England

1

övergångsålder

En gränsdragning bör ske enligt regler av t ex följande utformning:
Materiel, som f n betecknas som telemateriel, kvarstår tills vielare som sådan.
Materiel, som till sin huvuddel är mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller optisk, hänföres till övrig vapenmateriel (eller
annan i varje särskilt fall aktuell materiel t ex skeppsteknisk).
Materiel av karaktär ej telemateriel, i vilken speciell elektronisk
materiel ingår och som ej har sin direkta motsvarighet inom
teleområdet, klassificeras som övrig vapenmateriel ( alternativt annan materiel).
'
Materiel, vars tillhörighet ej kan fastläggas enligt ovan, prövas
särskilt.
Varje förändring av materiels tillhörighet måste givetvis föregås
av en noggrann vägning av fördelar och nackdelar med beaktande av
såväl ekonomiska, tekniska som organisatoriska synpunkter. Andring
av tillhörigheten (hänförande till annat kompetens- och ansvarsområde) skall endast tillåtas när fördelarna därmed visar sig väsentligt
överstiga nackdelarna.
A ven om många andra synpunkter i detta ämne skulle kunna
framföras vill jag avslutningsvis göra följande konstateranden grundade på den nu lämnade framställningen:
Den i rubrikmeningen ställda frågan skall besvaras med: "Nej".
All elektronisk materiel kan eller skall icke inordnas i telematerielen.
Definitioner är erforderliga för tele- respektive elektronisk materiel.
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Många händelser och förhållanden har under de senaste åren riktat
världspressens - långt ifrån alltid smickrande - uppmärksamhet
och intresse mot England - Profumo-skandalen, parlamentsvalen
och labours makttillträde, pundkris med importavgifter och rekordstora stabiliseringslån o s v. Och vid nyåret 1964/65 kunde man läsa
i dagstidningarna att landet arbetade för halv maskin. Miljontals
tj änstemän och arbetare tog extra fridagar. Premiärminister Wilsons
maningar före ju till "beslutsamhet, beredvillighet och förändringsiver" föreföll ha förklingat ohörda. England företer en bild av ineffektivitet och bristande handlingsvilja som har något av förfall
och dekadans över sig. "The decline of the British Empire" är ett
faktum och den enorma förändringen av Englands ställning i världen
under de 15 åren från 1948 till 1963 sätter djupa spår i landets och
fol kets tyckande, tänkande, görande och låtande.
Kring detta problem har mycket skrivits i såväl dagspress, fackpress som i böcker. Englands problem är förvisso så stort för både
Västerlandet och världspolitiken att det väl är värt att begrundas
och kommenteras.
I Sverige har utkommit Hans von Friesens bok "Förändringens
Land". Titeln är något av en paradox. Visserligen påvisar författaren vilka stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar som
inträffat i landets och folkets situation, men för läsaren framstår
med större skärpa hans blottläggande av bristerna i samhällsbyggnaden, orsakade mest av fördomar, missriktad traditionalism,
slentrian och bristande företagsamhet. De exempel som von Friesen
drar fram beträffande ineffektiviteten inom industrien är bjärt målande och nästan förbluffande:
"En år 1962 redovisad undersökning visade att en stor tidning i
London höll sig med en teknisk personal som med 33 °/o översteg
dess faktiska behov."
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"- - - för varje person, som behövs för att framställa ett ton
stål i Amerika behövs det tre i Storbritannien."
"Det finns en vitt utbredd brist på ansvarskänsla från verkställande direktören för ett industriellt jätteföretag ner till springpoj ken
hos specerihandlaren bakom hörnet."
"Ett föråldrat skråtänkande inom fackföreningsrörelse n och en av
lönesysteme t framkall ad jakt efter övertidsarbete har underminerat
ansvarskänslan på fabriksplanet."
På försvarets område berör författaren Englands problem med den
självständiga kärnvapenstyrkan. Samtidigt som man efter alla besvikelser med vapenbärare (Blue Streak, Skyboldt) militärtekniskt nått
fram till den slutsatsen att denna styrka k nappast är oundgänglig,
har den tidvis intensiva kärnvapenpacifistis ka rörelsen förlo rat
momentum och slagkraft. Rent politiskt anses det dock inför Frankrikes och Kinas kärnvapenaspiration er oklokt att n u göra sig av
med vad man har.
Hans von F r iesen berör med en klar engelskvänlig inställning
symptomen på det engelska väldets krämpor i en övergångsålder från
vä rldsimperium till medelstor andrarangsnation. Han hoppas på
förbättring, men han gör ingen djupare analys av sjukdomsbilden
och pekar heller inte ut någon väg mot tillfrisknande.
Anthony Hartley's bok "A State of England" visar i mycket
samma bild av England som van Friesen framlagt. Men hans anaiys
är mera inträngande och han dels söker sig tillbaka i historien för att
finna roten till dagens situation, dels söker den målsättning fö r
engelsk politik som skulle kunna återge engelsmannen tron på en
framtid och viljan att arbeta för den.
Uppriktig och patriotisk kritik mot det engelska samhällslivet i
olika former är ingalunda någon nyhet för 1950-60-talen. Hart!cy
utnyttjar t ex flitigt Matthew Arnold 1 för att exemplifiera och gissla
fel och brister. Vad denne lärde professor skrev för cirka 100 år
sedan gäller i många fall även i dag. Några av dessa citat kan ge
perspektiv åt det nuvarande krisläget.
Arnold skrev år 1848: "I am not sure bu t I agree in Lamartin e's
prophecy that 100 years hen ce the Continent will be a great un ited
1

Matthew Arnold 1822-1888. Prof. i Oxford, litterär kritiker.
"The letters of Matthew Arnold, collected and arranged by
George W. E. Russel (Mae Millan 1895).
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Federal Republic and England, all her colonies gone, in dull steady
decay". Och i ett annat sammanhang läser man: "Whatever- - th e English may think, I have a convierian that there is a real, an
almost imminent danger of England losing immeasurably in all ways,
declining into a sort of greater Holland, for want of what I must
still call ideas, for want of perceiving how the world is going and
must go, and at times even overwhelm s me with depression. I would
rather not live to see the change come to pass, for we shall all
deteriorate under it".
Det är ju också väl känt att England sett med kontinentala - enkannerligen tyska - ögon före både första och andra världskriget
betraktades som en mer eller mindre orkeslös och viljesvag nation
men båda gångerna visade sig besitta oanade fonder av kraft och
vil ja. I detta sammanhang må relateras något av vad Correlli Barnett
i sin bok "The Swordbearers" säger om brittisk forma lism och industriell inkompetens i anslutning till skildringen av Jellicoe och
Jutlandsslaget. Förvisso brukar i sjökrigshistorien påpekas att den
tyska materielen vid dessa tillfällen i många avseenden var den
engelska överlägsen. Men Barnett spårar orsakerna ned till den
en gelska samhällsstrukturen:
"The engineer and the businessman have never been as 'respectable'
in Britain as in Germany or America. In the seeond place, in the
period after 1870, when Britain faced the technical challenges of the
more camplex phase of the industrial revolution and the commercial
ch allenge of foreign competition, the leadership of the country was
in the hands of the social group least Iikely (because of its wea!th and
privilege) to be aware of the challenge and to respond to them. From
1870 to 1914 Britain was decadent because a decadent ruling social
group and decadent (nonfunctional) values had capturedor corrupted
the forces of technological and social change. - - - - - her ships and guns reflect the decline in the creativeness
and quality of British technology. - - There was tbus notbing accidental, notbing of bad luck, notbing of
blame on individual officers in what happened at Jutland; nor in
what happened in the forty-oddyears after Jutland. It was part of a
vast process of dissolution that began about 1870, when the British
fo rgot that Iife is a continued response, with daily new beginnings ;
that notbing is permanent but what is dead."
Det är hårda ord och en ovanlig variant på förklaringarna av
179

Englands relativa misslyckande i Jutlandsslaget. D en varianten visar
sto r överensstämmelse med dagens bekymrade samhällskritik i En glan d . Men åter till denna!
Hartley ägnar en mycket stor del av sin bok åt analys av de intellektuella, åt ku lturdebatten och åt det engelska skolväsendet. Dessa
delar lämnas här åsido för att i stället ge rum åt kommentarer till
avsnitten om den försvinnande makten, de utländska relatione rna
och välfärdsstaten.
Efter andra världskriget har den engelska nationen utsatts för två
skeenden som djupt påverkat sinnena och skapat en förlaman de
känsla av besvikelse och det är å ena sidan förlu sten av ställningen
som världsmakt och å den andra utvecklingen mot vä lfärdsstaten.
Storbritannien intr ädde - formellt frivilligt - som en världsmakt i andra världskriget och utträdde 6 år senare som den svagaste
medlemmen i ett världstriumvirat, och svagheten har både politisk,
militärt, ekonomiskt och moraliskt blivit alltmer påtaglig allteftersom åren gått och de koloniala besittningarna förvandla ts till fria
och självständiga stater. I den utvecklingen blev Suez-äventyret en
påskyndande katastrof som bland annat spolierade drömmen om
England som en moralisk ledande nation. Hartley behandlar utfö rligt de bittra reaktionerna och konsekvenserna av detta iögonfallan de
misslyckande, utspelat på världsarenan inför hela världens ögon. D en
nästan hysteriskt fräna kritik som mötte Edens regering efter misslyckandet var bl a betingad av bitterheten över förlusten av Englands
status som världsmakt och som moraliskt föregångsland.
I viss mån har det engelska folket sökt tröst i begreppet och utvecklingen mot en välfärdsstat. Men även i detta hänseende har man
fått uppleva åtskilliga besvikelser. Det kulturella uppsving som den
större välfärden åt allt bredare folklager borde fört med sig har
uteblivit. Den nu mera välsituerade arbetaren blir ingen kulturapostel utan nöjer sig med att använda sina ökade ekonomiska resurser till att köpa TV, kylskåp och bil i stället för böcker, konstverk
och teaterbiljetter. Välfärdsstatens omvårdnad om kulturella värden
och institutioner har också blivit halvhjärtad. slutligen påträffades
åtskilliga luckor i välfärden i form av missgynnade grupper.
Inte heller välfärden och välfärdsstaten har kunnat ge landet
tröst och tillfredsställelse i det bekymmersamma läget även om mycken sanning fanns i Douglas-Home's slogan: "Ni ha aldrig haft det
så bra !"
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En annan illusion som Hartley går illa åt är det engelska kravet
att inta en särställning i FN och NATO i egenskap av USA:s trognaste och uppriktigaste vän. Aven USA torde ibland känna viss
irritation över uppriktigheten, som har viss benägenhet att ta formen
av farbroderli ga råd till en visserligen sta rk och förmögen men ack
så oerfaren nevö.
I anslutn in g till de brittiska relativt lyckade ingripandena i Kuwait
och Kenya har också den tankegången framförts att Englands roll
är och bör vara något av internationell polis. Tillräckligt starkt för
att kunna ge ve rklig hjälp och ändå tillräckligt maktlöst för att ej
kunna misstänkas för syften mot permanent ockupation skulle landet
ku nna bli en småstaternas ständigt beredde och pålitlige v än, som
nä r ett uppdrag slutförts väluppfostrat drar tillbaka sina styrkor till
moderlandet.
Aven en sådan roll skulle ha något av internationell storhet över
sig, men ej heller den torde vara helt realistisk. För det har England
alltför mycket av kolonial belastning i anti-kolonialismens tidsålder.
N är Hartley går att söka en framtidsroll för England, en roll anpassad till landets politiska och ekonomiska resurser och tillräckligt
betydelsefull för att kunna locka fram intresse, vilja och krafter från
engelsmannen, så angriper han först problemet det Brittiska Samväldet. Samväldestanken är djupt rotad hos det engelska folket vilket
gör att tron på värdet av gemenskapen lever kvar även då värdeminskningen är uppenbar. De frigjorda staterna kommer att fjärma
sig alltmer och intressena bli alltmer skilj aktiga:
"The harsh fact is that the Commonwelth cannot supply Britain's
need for partners in a positive policy. The Commonwelth countries,
with their heterogeneous interests, traditions and ideals, may just
possibly agree on general moral principles or even on things which
they wou ld wish not to do or to see done by others. It is when it
comes to the taking of any political initiative that the divergences
appear and by their appearence cause immobility. Since the war the
Commonwe!th as an entity has exerted only a negative influence in
the world."
H artley's slutsats blir att England bör söka sin framtid suppgift i
den europeiska gemenskapen och då genom en verklig egen insats
och inte genom att " låta andra slåss för sig". I den gemenskapen är
England en jämnstark partner till Frankrike, Västtyskland och
Italien. I denna större enhet kan den begåvade engelske medborgaren
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finna uppgifter värda anspänning av vilja och krafter. I en sådan
gemenskap ligger boten för övergångsår ens krämpor efter förlu sten
av makt.
Förlust av makt har ofta förbundits med dekadans. Närmast brukar i det sammanhan get tankarna gå till det romerska väldets nedgång. Men även Turkiet och Spanien erbjuder exempel på ett liknande skeende. Ett av skälen till dekadanssym ptom är förlusten av
mål för framtiden.
"I t is not yeste rday, tradition , the past, which is decisive, the determining force in a nation-- -Nations are made and go on living
by having a program for the future."
Hartley citerar Jose Ortega y Gosset.
Storbritanni ens betydelse och inflytande på världspolitik en ar
beroende icke i första hand på nominella siffror på militära och
ekonomiska resurser utan på nationens vilja, tåga och vitalitet. Påtagiiga brister härutinnan ha trätt i dagen och den fortsatta utvecklingen påverkar i högsta grad maktbalanse n i världen. Hartley har
velat hävda att en av orsakerna till dessa Englands krämpor i en
övergångs3Jder är bristen på ett för landet begripligt framtidsmål.
Han har velat visa England vägen till Europa.
Om man jämför England med Frankrike i dag så torde väl kunm
sägas att de Gaulle, trots all sin chauvinism, halsstarrighe t och allmänna besvärlighet mot allierade, har hållit fram Frankrikes storhet
och ära - gloire et patrie - för sina landsmän och givit dem ett
mål för och tro på framtiden. Något liknande saknas i England.
Om inte England går mot ett tillfrisknand e genom att ingå i den
europeiska gemenskape n eller på annat sätt, innebär det en rubbning
i den politiska balansen som kommer att påverka inte blott Västeuropa i övrigt utan även oss i Sverige och vår militärpoliti ska och
ekonomiska situation.
Sedd bl a mot den bakgrunden är Hartley's bok "A State of England" högintressan t.

Anthony Hartley:

A State of England
London 1963

Hans von Friesen: Förändringe ns land
Stockholm 1964
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KOMMENDORKAPTEN
ULF HEIROTH

Karriäre n

i ett befälssysfem

Karriärförh ållanden är en av de absolut viktigaste faktorerna i en
befälsordnin g. De är lika väsentliga för arbetsgivare n som arbetstagaren. Den förstnämnde måste kunna kontrollera och styra befälets
åldersstrukt ur o~h den sistnämnde måste veta vilka karriärmöjli gheter som yrl~et bJuder samt när och med vilken sannolikhet de olika
avsatserna. k.an nås. Alla har väl någon gång konfrontera ts med prob!eme~1 . T1d1gare kanske dessa frågor var av sekundär betydelse för
SJÖOffJCerare. Samhällsutv ecklingen har emellertid medfört att dagens
ungdom är mer yrkesmedve ten både vad avser utbildning, arbetsförh~llanden och ekonomiska förmåner. Den nya skolreforme n, anställmngstrygghe t och ATP i förening med ett stort arbetskrafts behov har
haft till följd~ att arbetsförhål landen och ekonomi blivit tungt vägande faktorer v1d yrkesvalet. Denna utveckling är en realitet som måst~. beaktas och till vilken officersyrke t snarast måste an~assas, om
forsvaret skall kunna konkurrera om den kvalificerad e ungdomen.
Det kan därför vara lämpligt att granska karriärprobl emet närmare.
Karriär sy st em

Ett karriärsyste m bestäms av följande faktorer:
Ålder och grad vid första anställninge n.
Procentuell fördelning på grader.
Befordrings ålder.
Befordrings procent.
Åldersgräns er.
A v gång vid uppnådd åldersgräns .
.?en genomsnittli ga anställnings åldern och erhållen grad bestäms
f~amst av kraven på civil grundutbildn ing, inträdesålde r vid de militara skolorna, dessas längd och den kompetens de ger.
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Befordringsåld ern bestäms av tre faktorer. Den första är det operativa ålderskrav, som måste ställas ur effektivitetssyn punkt, så att
försvaret tillförsäkras ett visst minsta antal yngre befäl på de olika
gradnivåerna. För det andra skall det organisatoriska behovet av
befäl på olika gradnivåer täckas. Det kommer till uttryck genom d en
procentuella fördelningen på grader. För det tredje måste rekryteringen säkras. Med hänsyn till konkurrensen om den kvalificerade
ungdomen är det väsentligt att grad- och löneavanceman g för de som
väljer befä lsyrket, går lika snabbt som för jämförbara kategorier i
annan offentlig eller privat verksamhet.
Befordringspro centen bestämmer hur stor andel av befälet i de
olika befordringsenh eterna, som kan befordras från en grad till nästa.
Dessa procentsatser ger anvisning om dels möjligheterna att nå toppen, dels den minimigrad, som med relativ stor säkerhet kan nås.
Förutsättningen för att få likartade karriärförhålla nden för befäl
i jämsrälida kårer är för det första, att gradsystemen i försvarsgrenarna överensstämme r så, att grupperna grad för grad kan jämställas.
För det andra bör den procentuella fördelningen på grader vara d ensamma för jämförliga kårer. I annat fall erhålls icke likartade befordringsåldrar och befordringspro center för jämställda grader. D et
är viktigt att karriärmöjlighe terna är så lika som möjligt inom alla
försvarsgrenarn a, /ör att det icke skall uppstå rivalisering mellan
försvarsgrenarn a om de sökande.
Befordringsnor mer

Befordringspro blemet och det därav följande rekryteringspro blemet hör till huvudprobleme n för försvaret . Befälskullarnas stora variation kommer nu och en tid framöver att medföra betydande
ojämnheter i avgångarna. Det relativt ringa antalet officerare i de
äldre åldersklasserna innebär, att den totala pensionsavgång en blir
liten. Samtidigt står 40-talets stora kullar i tur för befordran. Det är
emellertid avgångarna och vakanserna, som bestämmer befordringsmöjligheterna. Begränsade sådana medför normalt begränsad rekrytenng.
Det är av grundläggande betydelse för försvarets effektivitet, att
man fastställer befordringsåld rar, befordringspro center och procentuell fördelning på grader, så att de operativa och medicinska ålderskraven tillgodoses på bästa möjliga sätt. Befordringsnor merna är ock-

så en viktig rekryteringsmä ssig faktor. Med hän syn till denna kan
det i vissa fall bli nödvändigt att tillämpa något gynnsammare normer än ålderskraven i och för sig skulle betinga.
En tänkbar åtgärd vore en förbättring av gradfördelning en. Den
b~:· ~mel!ertid bara tillgripas, om man inte skapar ett rekryteringsmasslgt tillfredsställand e system genom andra medel. Under alla förhåll anden är det nödvändigt, att gradfördelning en är organisatoriskt
befogad.
Då krav stä lls på omplaceringsål drar för befäl, bör befordringsildrarna sättas så lågt, att försvaret tillförsäkras ett tillräckligt antal
befäl under omplaceringsål dern för varje grad, annars blir befälet för
gammalt i förhållande till graden. Hög befordringsålde r medför ocks~ långsammare karriär, och detta återverkar negativt på rekrytenngen.
Befordringsåld er och befordringspro cent måste ses i ett sammanhang, då den förra också bestämmer den senare under en given procentuell fördelning på grader. Befordringsåld rarna - i varje fall till
mel_l~ng~ad ern a i varje befordringsenh et - bör sättas så högt som
mÖJhgt mom gränsen för vad som är operativt/medi cinskt försvarligt, för att kunna befordra mesta möjliga befäl till dessa grader och
endast göra minsta möjliga förbigångar i de lägre graderna. På de
lägre nivåerna inom varje befo1=dringsenhet bör befordringspro centen
sät tas så högt att varje lämpligt befäl kan räkna med att under sin
learriär nå en viss grad och lönernässig nivå. Det är också ett önskemål, att göra learriären så långt möjligt oberoende av organisationsändringar och rationaliseringar.
Det är svårt att jämföra befordringsförh ållande i den statliga civila
sektorn med den militära sektorn. För det första är personalstatern a
organisatoriskt olika uppbyggda. Jämförelser kan dock <>öras mellan
grupper av tjänstemän på samma utbildningsnivå t ex 1~ellan krigsskoleutbildat befäl och civila akademiker. För det andra förekomn:er lagbunden tjänstgöringssk yldighet i försvaret i stor utsträckning,
vllket endast undantagsvis är fa llet i den civi la sektorn. För det tredje är utbildningen i försvaret kostnadsfri, något som måste tillmätas
~tor betydelse vid jämförelsen.
Den allmänna militära befälsutbildnin gen vid t ex befäls- och
krigsskolor är specialinriktad och ger ingen kompetens för civila
yrken, vilket däremot ofta är fallet med försvarets tekniska och administrativa utbildning. Befäl med dylik utbildning är eftertraktad
14
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på den civila arbetsmarknaden, och avgången är stor, även om karriärmöjligheterna på låg- och mellannivån i försvaret är lika goda
som i den civila offentliga sektorn. A ven om efter genomgången utbildning tjänstgöringsskyldighet införs och utsträcks så långt den
rckryteringsmässigt är försvarlig, måste försvaret räkna med att utbilda ett större antal tekniska specialister, än det minimum som behovet i och för sig skulle kräva.
Ålders- eller urvalsbefordran.

Befordran kan ske efter förtjänst (åldersbefordran eller reglerad
befordringsgång) och efter skicklighet (urval). Åldersbefordran bor
ske, då befälet uppfyller de krav på tjänstetid och genomgången utbildning, som är faststä llda för befattningshavare i aktuell grad.
Åldersbefordran bör endast vara aktuell i de lägsta graderna. Endast
olämpliga för befordran förbigås. Urvalsbefordran gör det möj ligt
att befordra de duktigaste tidigare.
Effektivitetskravet nödvändiggör befordran genom urval till de
mellersta och högsta graderna och planmässig p lacering av de skickligaste i de mest ansvarsfull a och krävande befattningarna. Befordringssystemet måste ta sikte på att löna skicklighet och lämpligh et
utöver det vanliga, för att därigenom stimulera alla till extra insats,
och ge de särskilt duktiga ka rriärmöjligheter, som står i riktigt förhållande till deras kvalifikationer.
Detta innebär ett konkurrensmoment, som kommer att öka effektiviteten och verka rekryteringsfrämjande. För att bättre tillvaran
och belöna särskilt goda kvalifikationer bör vid urvalsbefordran
~1ve n förtursbefordran tillämpas.
Vårt nuvarande befordringssystem för aktivt befäl medger end ast
befordran vid ledig beställning och är m a o konjunkturbetonat. D etta innebär att befordran sällan kan ske, då kompetensen uppnås utan
att många, som har kompetens för en högre grad, får vänta till c!css
en beställ ning blir ledig eller t o m inte befordras. (Till skillnad härifrån befordras reserv- och värnpliktigt befäl då kompetensen och
stadgade fordringar i övrigt uppn åtts). Följden blir ogynnsam ålde r<;fördelning och orättvisor inte minst av ekonomisk art för befälet i dc
olika försvarsgrenarna. Befäl med likartad utbildning, uppgift och
ansvar bör ges samma karriärmöjligheter genom ett för försva ret
gemensamt befordringssystem. Detta kan åstadkommas genom et t
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system med en procentuell fördelning p å grader, en viss normal tjänstetid i varje grad och en befordringsprocent från grad till grad. Ett
sådant system gör det möjligt för den ansvariga personalmyndigheten att ständigt kunna styra och kontrollera befälets åldersmässiga
struktur - en väsentlig faktor i en befälsordning.
Varpå skall då urvalsbefordran grundas? Synpunkterna är många
och individuella men har väl ett gemensamt, nämligen att åstadkomrna största möjliga rättvisa. Underlaget för bedömning av sjöofficerarna utgörs i dag av vitsord från tj änstgöringsplatserna. Dessa är
som regel avhängiga av genomgången utbildning. Betygen fr ån denna
värderas däremot icke vid befordran. Då kommenderingarna mellan
befordringstillfällena ofta är av ganska varierande längd, kan vissa
officerare bli bedömda av många chefer, medan andra återigen endast bedöms av ett fåtal ögon, som dessutom kan vara från annat
vapenslag. Olika vitsordsgivare använder olika betygsnivåer och har
individuella bedömningsgrunder. Befattningarna är av varierande
svårighetsgrad och kräver olika arbetsinsatser. Underlaget för bedömning kan därför bli bristfälligt eller otillräckligt för en objektiv
bedömning. En breddning av underlaget i form av betyg från genomgången utbildning kan diskuteras.
Militära skolor är som regel den enda plats, där en årskurs samtidigt kan jämföras inbördes, och betygen härifrån ger en viss värdemätare, när det gäller förmågan att kunna tillgodogöra sig teoretiska
kunskaper. Det kan ifrågasättas, om inte vitsorden därför i likhet
med, vad som flerstädes är fallet utomlands, bör vara ett komplement
till vitsorden för de praktiska kunskaperna på tjänstgöringsplatserna.
Betyg från skolor avtar i värde ju längre tillbaka i tiden utbildningen
ligger. Hänsyn bör därför endast tas till sådana "skolbetyg", som
härrör från utbildning som genomgåtts under innehavd grad före befordran. Andra tänkbara normer för urvalsbefordran är prov eller
examen inför en kommission före varje befordran till högre grad.
Detta tillämpas i en del utländska mariner.
Möjlighet att premiera och tillvarata särskilt duktiga officerare
bör kunna ske genom befordran i förtur. Dylik befordran bör tilllämpas restriktivt och efter vissa bestämda normer, så att befälskårernas åldersstruktur inte rubbas utan ständigt kan kontrolleras. Tilllämpas förtursbefordran ryckvis och i kombination med efterförtursbefordran förloras effekten och åldersstrukturen blir ogynnsam. Regleras däremot befordringsgången så, att en normal tjänstetid (beford187

ran i normaltur) och en minsta tjänstetid (befordran i förtur) fastställs för varje grad, skapas stadga och ökad trivsel för personalen.
Det kan i detta sammanhang vara av intresse att se hur förhå llandet ~ir utomlands.
U tländs!ea be fordringsnormer

Trots olikhet i befälskårernas omfattning och i gradernas valör
ger de utländska principerna värdefulla jämförelsesynpunkter, när
det gäller krigsskoleutbildat befäl. Det som främst skiljer dem från
de svenska normerna är att
reglerad befordringsgång förekommer endast mellan de lägsta
graderna, f ö tillämpas urvalsbefordran,
befordringsåldrarna genomgående är lägre och
befordringsprocenten till regementsofficersgraderna är högre.

kapten. Då samtidigt de senare anses motsvara commanders uppstår
problem.
'A ven befordringsåldarna kan användas som underlag för internationell jämförelse. Befordringsåldrarnas medelvärden framgår av
följande tabell.
SAMMANST'ALLNING A V MEDELBEFORDRINGsÅLDRAR
FOR YRKESOFFICERARE
Sjöofficerare.
1) Levnadsålder som jämförelsegrund
Anm. De grader som motsvarar armegraderna maJOr och kapten
har markerats särskilt.

Det är svårt att genom ordagrann översättning få överensstämmelse mellan utländska och svenska sjöofficersgrader. De senare har en
ställning i förhållande till de övriga försvarsgrenarnas grader i Sverige och en annan högre ställning internationellt.
Vid internationell jämförelse mellan tjänstegrader används inom
NATO som underlag gradbenämning, gradbeteckning och befattn ing.
Då gradbenämningarna för sjöofficerare inom NATO ej är gemensamma har gradbeteckningen (antal galoner) här fått utgöra jämförelsegrund.
En svensk kapten vid flottan anses idag motsvara en amerikansk
och brittisk lieutnant commander samt en dansk och norsk örlogsAntal
ga lon er

l Danmark

l Norge

l England

4

8

4

6

4

4

4

2

4

o

l

Lieutnant

lCommander
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av fölMöjlig hetern a att beford ras till regementsofficer framg år
jande sammanställning.
Lan d
Norge
Dan mark
Ho ll an d
Storb r itannien
Fr ank ri ke

l

l

Bcfordr ings0/o
90

l

100

l
l
l

84-97
75

65

An m.

l
/{ 60 °/o av ö rlogska pten ern a blir
komme ndörka pten er

l
l
l

-l

40 °/o blir kk 1.
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ran till den normalgrad, som allt lämpligt befäl kan räkna med att
nå, är ur försvarets synpunkt mindre önskvärda och bör företrädesvis
ges avsked p å speciella villkor. Aven för den enskild e, som icke nå r
normalgraden, är tidigt avsked en förd el. Det underlättar övergåno
till annat yrke. Epitetet "förbigången" bör undvikas, kanske främs~
med hänsyn till dem, som lämnar militäryrket i fö rtid och söker civil
anställning. Aven ur den civila arbetsmarknadens synpunkt bör det
vara önskvärt att få ta emot f d militär arbetskraft så tidigt som
möjligt. Nationalekono miskt sett, får man sannolikt ut mer av landets totala arbetskraft, om de, som inte kan befordras i för svaret, så
snart möjlighet bjuds får övergå till ett annat yrke, där deras kunskap er kanske bättre kommer till sin rätt, än tvingas stanna kva r
i militäryrket 15-25 år med vetskap om, att inga stimulerande arbetsuppgifter eller befordran väntar. Detta talar för ett smidigare
och för individen och arbetsmarknaden mer anpassbart avskeds- eller
pensionssystem . För att bestämma den nedre åldersgränsen för förtidsavgång bör man utgå från omplaceringsål der och ålder för befordran till normalgrad. När den nedre åldersgränsen d v s efter ett
visst antal minsta tjänsteår borde befäl, som önskar och som arbetsgivaren icke avser för högre befattningar, få möjlighet att övergå
till annan verksamhet och då erhålla en premie eller reducerad pension. Detta system tillämpas t e i Storbritannien.

Ur rekryteringssyn punkt är det nödvändigt att officiellt klarlägga
officersyrkets status och nivå. Inom en sektor - lärarverksamhe t vid
civila skolor - har statsmakterna fa stställt komp etensen och gjo rt
en värdering med hän syn till genomgången militär utbildning.
Man måste räkna med, att ungdom som har en bra studentexamen
och som vill skaffa sig akademisk utbildning, söker sig till de yrken,
som ger de bästa framtidsutsikte rna rent ekonomiskt. Aven om valet
av yrke ofta bestäms av andra motiv, är de ekonomiska villkoren av
väsentlig betydelse för rekryteringen. I en tid med stor efterfrågan
på akademiskt utbildad arbetskraft upp står stark konkurrens från
det privata näringslivet om studenterna. Skall försvaret kunna tillförsäkra sig den bättre delen av studentkullarna , måste det kunna
hävda sig i konkurren sen om tillgången på kvalificerade sökanden.
Framtidsutsikte rna i officersyrket får inte te sig sämre, än andra
yrken baserade på öppna akademiska studier.

Kompetens

Befälets utbildning är både lång och omfattande. Efter studentexamen vidtar en stegrad och spridd omväxlande teoretisk och praktisk utbildning från 20-å rsåldern - krigsskola - via vapenskolor,
militärhögskola till försvarshögsko la vid 45-årsåldern. Härtill kommer specialutbildni ng, som för vissa sker vid civila högskolor. Mån ga
hävdar med all rätt, at t befäl som rekryteras på studentexamens basis
och som ges 4-5 års kvalificerad utbildning helt naturligt kan jämföras med akademiskt utbildade grupper i samhället. För värdering
av den utbildning, som sker i försvaret, finns emellertid ännu in gen
officciell måttstock för civil kompetens. Utomlands har man däremot
uppmärksamm at detta problem. I t e Holland har de militära myndigheterna i samråd med civila skolmyndighete r och arbetsgivarorga nisationerna fa stställt, vad den militära utbildningen inom de olika
yrkesgrenarna ger för civil kompetens. Utomlands betraktas officersyrket flerstädes vara jämställt med akademiskt yrke.
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Tid s a n d a n

Litterafur

Ett markant drag är jakten efter personliga fördela r . Den nya livsformen har
fö rintat föreställningen om auktoriteten. Litteraturen nersvärtar de stora männen. Istället finns det otaliga miniatyrgudar att dyrka. Man har även förlorat
m edvetandet för gemenskap. Slaveriet vid maskinen tilltar. Individens dygd
består på sin höjd i att vara maskinellt tillförlitlig och maskinernas tjänare.
Kroppsli g seghet saknas

VAR TIDS SOLDAT

1

Författaren, överste Sprung, är kanadensare och var bl a militärattach6 i
Sverige och Finland under åren 1958-1960. Han har deltagit i senaste värl dskrig på Europafronten i trupp. Studien håller sig till soldatens moraliska värden
och andliga hållning.
Sprung konstaterar, att försvaret lätt råkar på sidan om rucken av de övriga
medborgerliga nationella strömningarna, aktiviteten och intresset. De ideer som
behandlas är riktade till samhället i sin helhet. Han vill inskärpa soldatens betydelse i samhället samt att försvaret är ett viktigt grundelement som säk erhet
mot det ständiga osäkerhetstillstånd som råder. Var och en bör göra sig m ödan
att förstå dc militära ideerna. De militära dygder man bygger upp och skapar
är icke konstgjorda, anser han. Nationen behöver sådana för att överleva i vå r
hotade värld. Sprungs tankar är av värde överallt, ty de erforderliga soldategenskaper han talar om är rätt lika överallt, oberoende av den nationell a
uniformen.

S o l d a t en o c h s a m h ä 11 e t
Ett av författarens syften är att belysa det militära livet ur samhällssynpunkt.
Han analyserar det militära samhället sociologiskt och visar hur armen även
inverkar på omgivningen och hurudan människa försvarets representanter vill
göra av soldaten. Armens ställning i sin helhet har växlat väsentligt obero ende
av nation i lycka och motgång.
Militären lever mestadels inom sin trupp utanför synvidden av den borgerliga
världen. Under sin korta fritid gör soldaten blott blixtvisiter utanför sin egen
krets. Man kan leva på många sätt - olika livsstilar - soldatens sätt är blott
ett av dem. Valbarheten för honom är ringa om man beaktar uppgiften och
ändamålet.
soldattiden är demokratisk. Han värderas ej efter sina materiella tillgångar,
ej efter hur många stövlar eller bilar han har. I samma rang är han lika be tald
oberoende av arbetets art.
1

C. M. C. Sprung: Der Soldat in unserer Zeit (original: The Soldier in our Time)
Willhelm Köhler Verlag, Minder,
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Levnadsstandarden stiger. Samtidigt blottas svagheter i fysisk duglighet i vår
ci viliserade värld. Vi förtrö star oss godtroget, säger författaren, på maskiner som
förs varsredskap. Konklusionen lyder: Säkerhet finns ej utan muskelstarka män,
hur mycket maskinerna än verka för oss. 50 °/o av USA:s unga män vrakas från
mili tärtjänsten på grund av klena kroppsbetingelser. Detta är egentligen ingen
öve rraskning, konstateras det, såsom den kroppsliga konditionen försummas .
Kropp sl ig styrka är beklagligt omodern och antikverad.

Måle

t

Studien betonar vikten av att hålla i minnet militärtjänstens mål då verksamh eten där bedömes och granskas. Slutmålet vid skolningen av soldaten är att
vinna striden. Armen skall därför värderas efter vad den strävar att göra den
till. Stridsförmågan är en individuell prestation men framför allt förmågan att
kämpa i samlad enhet. Soldaten är den, som skall kunna handla i hela det jättestora maskineriet. Att skapa sådana soldater är ändamålet.
Nödvändigheten av ett h årt personligt liv betonas, med 24 timmars ansträngnin gar om det skulle behövas. Uppfostraren vill stimulera den egna viljan att
övervinna svagheter. Mycket är vunnet om soldaten kan besegra sin egen bekvämlighet och trötthet; situationer där varje vidare steg fordrar ansträngning.
De t är fostrarens allvarliga syfte att arbeta för motståndskraft och seghet.
Soldaten har ofta att verkställa och handla i situationer, där andra människor
i normala fall ej skulle vilja göra det. Armen måste uppta vilken medborgare
som helst i sina led och befälet har att göra det bästa av honom. Omdömesfull
au ktoritet behövs för att utjämna ebb och flod i krigets verklighet.
T vå militära kontraster
Studien granskar kritiskt militärutvecklingen i Sovjet och i Västtyskland.
Båda hade tragiska erfarenheter då nytt fundament skapades i militärorganisationen. Ryssarna började med nydaningen år 1917 och tyskarna tio år efter sammanbrottet år 1945. Motsatserna är lärorika.
Revolu t ion en år 1917 kastade den gamla krigsmaktens erfarenheter ilt sidan .
Disciplinen skulle b l a ersättas av begeistring. Det var de extremistiska bolsjevikerna som fördömde auktoriteten och disciplin en, övertygade om att armens
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slagkraft dock skulle bevaras. Mycket annat antikverades i ivern. Avskaffande
av ranginde lningen ingick även som ett led i folkvä ld ets reformer. Partiet försvår ade länge skötseln av de rent militära angelägenheterna.
I fält visade det sig, att begeistringen försvann på kort tid och att det beh övdes ett annat grepp och system. Rangen blev åter den au ktor itära symbolen och
föreb ild en. Påtvunget av ve rkli gheten åte rstä lld es gammal militär ordning m ed
till och med drakoniska straffbestämmelser. Utvecklingscirkeln var åter sluten.
Till tilldragelsernas ironi hör, att uniformen nu ofta li knar den gamla med ts artidens prägel - den typiskt nationella.
Författaren gör även en betraktelse över den tyska försvarsledningens insats
och försök att ge liv åt ett slagkraftigt sky dd svärn tio år efter krigsslutet. M an
har tag it grundli g hänsyn till ett nytt sam häll st änkand e i avsikt att skapa en
demokratisk arme. Det intressanta är, att man ej gått till överdrifter vid reformenu. Hi sto ri en och erfarenl1eterna negligeras ej und er det h etsande tvånget att
bygga ett eget försvar. Man har no ga tänkt över den mili tä ra organisationen för
att an passa d en i det parlamentariska sys tem et och de ss begrepp. Man vill ej
fråndraga försvaret fo lkets kontroll. Vi har nyligen i pr essen kunnat följa m ed
episo d er, varav framgår, att ett nytt tänkesätt i tillämpningen tar sin tid vid
genomförand et i varj e sektor. Intramp sker. Trots allt är nyorganisationen ett
omsvä n g i tysk militärhistoria. Man har även bemödat sig att bygga över kl yftan mella n officer och soldat utan att försvåra uppnåendet av det militära målet.
I iv ern att råda bo t på det man fe la t i, har man dock ej tillåtit sig att prisge
sig enbart åt nya ide er. Man v ill vinna allmän hetens förtroende. Om för svaret
varit isolerat och "förpuppat" måste skalet klippas upp. Fast lednin g och lydn ad
b estår som försvarsmaktens v äsen och kärna. Man är modernt tänkande samtidi gt som sunda stycken ur traditionerna bevaras. Tidsepokens livsstil är ej
heller glömd.

Notiser från nar och fiärran

Australien
Ub åtar
D e fyra ubåtar, som under år en 1966-69 skall levereras av Scott's Shipbuil ding & E n gince rin g Co. Ltd i Greenock, kommer att få namnen Oxley,
Orway, Ovens och Onslow.
(Marine News, december 1964)
Ha ngarfartyg
"Melbo urn e" sk all genomgå en o mfattad e m ode rniserin g, som beräknas kosta
c:a 8 miljoner pund. Bland annat komm er fartyget att erhåll a G nunman Truckerplan.
(M arin e News, januari 1965)

Danmark
Isb rytare
D en danska isbry taren Danbjörn på 2700 ton, som blir Danmarks starkaste
isbry tare (c:a 10.500 hk), ha r sjös atts.
(Ons Zeewezen, januari 1965)

Teamets samspel
Finland
Teamgeisten är det karaktäristiska för den moderna militära en he ten . D et
verk li ga kärnteamet ser författaren i bataljonen, skeppsbesättningen och i fl ygeskadern. Kring dem spelas ett passionerat mänskligt drama med ömsesidigt stöd,
gemenskap, tävlan och rivalitet. Han vill ej idealisera soldatens roll för myck et.
I striden kommer envar att göra upptäckten, att ingen uppgift kan lösas all ena
- allt som individen utför i fält göres för en annan. En duglig militärenhet
jämförs rned ett välinspelat basketbollag.
Den militära uppgiften tvingar alla att ignorera sitt eget öde och överlämna
sitt män skliga öd e t ill den enhet han tjänar.
Detta är u tgångssitu ationen för utbildaren. Krav ställes pi\ skickligh et och
olika schatterin gar i Iedand ers konst.
K-E Lindema n
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Ka nonbåtar
D en finska regeringen har beställ t nybyggnad av två kanonbåtar hos Wärtsilävarvet. Kanonbåtarna får ett deplacement på c:a 600 ton och kommer att bestyckas med 12 cm-kanoner av Bofors' modell.
(Hufvudsradsbladet i februari 1965)

Frankrike
Es kortfartyg
" Enseigne de va isseau Henry" togs i t jänst på nyårsdagen 1965.
(Marine News, februari 1965)
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Ubåta r
I november 1964 tillkännagavs, att Fr ankrike skall bygga tre atomdrivn a
ubåtar, vilk a skall bestyckas med robotv apen.
(M arine News, januari 1965)

fre gatter (1750 ton). Vidare har fyra ubåtar beställts, vilka likas:\ kommer att
byggas vid franska varv. Dessa fartyg skall få en utformning som i allt väsentli gt överensstämmer m ed den fran ska Daphne-typen (750 ton). Ubåtarna karaktäri seras bland annat som "anmärkningsvä rt tystgående" och kommer att kunna
gå ned p:\ djup öve rstigande 250 meter.
(US Naval Institute Proceedings, januari 1965)

Indien

Fregat te r och ubåtar

Sovjetunionen

Sovjetunionen har erbjudit Indien "åtskill iga" örlogsfartyg, bland annat en
ubåt, och Storbritannien har erbjudit ett lån på 4,7 miljoner pund för nybyg:;nad av fregatter. Troligen kommer inom kort två fregatter att beställas hos
engelska varv, möjligen även en ubåt.
(Mar in e News, januari 1965)
Nederländerna

R obotja gare
Den nya sovjetiska jagartypen "Kasjin" har två avskjutningsramper för allm:l.lsroborar, tv:l. dubbeltorn med 7,6 cm sjömålspjäser samt torpeder och antiub årsraketer. Såväl dessa vapen som synbara delar av eldledningsutrustningen
påminner sta rkt om "Kynda"-klassens. "Kasjin"-typen är påfallande lik den
amer ikanska robotfregattypen "Lcahy" beträffande ovan nämnda bestyckningsdata. "Leahy" h ar dock stö rre dimensioner.

Fregatter

(Soldat und Tcchnik, januari 1965)

Byggnaden av de fyra nya fregatterna fortskrider planenligt. Kölsträcknin gen
har ägt r um p å fö lj and e tid punkter.
1/ 10 1963
F 802 Van Speyk
25/7 1963
F 803 Van Galen
1/6 1964
F 804 Tjerk Hideles
F 805 Van Nes
25/7 1963
Sjösä ttn in gen kommer att äga rum under 1965.

I sbrytare
T vå nya atomisbrytare skall byggas. De k ommer att få två atomreaktorer
vardera till skillnad mot Lenin, som har tre reaktorer. Besättningsstyrkan blir
något mindre på de nya fartygen jämfört m ed Lenin.
(Marine News, februari 1965)

(Ons Zeewezen, januari 1965)
Storbritannien

Ubå tar
D c två ub åtarna Por vis och Tonijn kommer att sjösättas inom kort.
(Ons Zeewezen, januari 1965)
Tankfartyg
Tankfart yger Poolster (A 835) togs

tjänst den 10 september 1964.
(Ons Zeewezen, januari 1965)

H angarfartyg
H angarfartyget Eagle blev nyligen :\ter tage t i tjänst efter en närmare femåri g
ombyggnad . Eagle har bland annat erh:l.llit ett modernt vin keldäck, nya katapulter och helt ny elektrisk utru stnin g. Under den n ärmaste tiden kommer även
det konventionella artilleriet (11,4 cm-pjäser) att u tbytas mot Seacat-robotar.
I och med Eagles återinförlivande med flottan förfogar den brittiska marinen
nu åter över sj u hangarfartyg, p:\ vilka sammanlagt c:a 200 moderna fl ygplan
och h elikoptrar är baserade.
(Soldat und Technik, januari 1965)

Portugal

Esko r

t

f a r ty g o c h u b 1 t a r

I föregående nummer omnämnda es kortfartyg, som beställts från va rv i Frankrik e, kommer att bli mycket lika den fran ska Commandanr Riviere-klassens
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Fr egatter
Ytterligare en fregatt av Leander-klassen, Danae, h ar kölsträckts vid varvet
i Devonport den 16 januari i år. Den 12 ja11uari meddelades, att beställning av
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tre nya Leander-fregatter gjorts. Den totala kostnaden härför uppskattas ti ll
15 miljoner pund.
(Marine N ew s, februari 1965)
Dep å fartyg
Den 7 januari 1965 togs Triumph åter i tjänst efte r ombyggnad från hangartill depåfartyg för fr egatter. Triumph har en besättning på 500 man och omb ord
kan man utföra nästan alla sorters underhålls- och reparationsarbeten som behövs för jagare och fregatter. Ombord finns även hangar för tre Wes sexhelikoptrar. Man kan betjäna fyra fartyg samtidigt längs fanygssidorna. Trium ph
kommer att ansluta sig till Fjärran O sternflottan i februari eller mars 1965.
(Marine News, februari 1965)

USA
Hangarfartyg
I mitten av november förra året påbörjade hangarfartyget America sina provturer och kommer att tagas i aktiv tjänst under första delen av 1965. Amer ica
rymmer c:a 100 flygplan och är bestyckad med bl a "Terrier II"-robotar.
(Soldat und Technik, januari 1965)
Depåfartyg och ubåtar
Simon Lake levererades från Pudget Sound Naval Shipya rd den 7 november
1964. Fartyget, som är avsett för all slags försörjning av ub åtar, kölsträcktes
den 7 jan uari 1963 och sjösattes den 8 februari 1964. Ovriga data är: län gd
200 m, bredd 26 m, deplacemem 21.300 ton och besättning c:a 1.000 man.
(O ur Navy, januari 1965)

Västtyskland
skolfartyg p å långresa
Skolfartyget Deutschland avgick den 26 januari 1965 från Kiel för att göra
en un gefär fem månader lång expedition till avlägsna farvatten och ham nar.
I besättnin gen in gå r 267 officerskadetter. Resan omfattar bland annat följ ande
hamnar: Gibraltar, Aden, Cohin, Cav ite (Fi lippinerna), Tokyo, Kobe, Honolulu ,
San Francisco, Cartagena och Panta Delgada (Azorerna).
Deutschland färdigställdes 1963 och torde vara det modernaste utbildni ngsfartyget i den samlade NATO-flottan. Deplacementet är på 4880 ton och längden 138 meter. Farten upp går till 22 knop . Demschlands bestyckning utgöres av
fyra 10-cm kanoner, sex 40 mm lvp jäser samt moderna ubåtsjaktvapen.
(Leinen Los!, januari 1965)
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