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ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 
Nr 4/1966 

Ordinarie sammanträde den 2 mars 1966 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och 

förvaltning för år 1966 ledamoten Petrelius med ledamoten Wiik 

som suppleant. 

2. Föredrog ledamoten Tengzelius av ledamote!1 Edgren inlämnad 

årsberättelse i organisation och förvaltning betitlo.d "Programplane

ring och programbudgetering". 

Karlskrona den 27 april 1966. 

S FREDRIKSSON 
sekreterare. 
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KUNGL 

ORLOGSMANNASÄLLSKAPET 

Meddelande 

Nr 5/1965 

Ordinarie sammanträde den 6 april1966 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående samma l

träde hedersledamoten Sigurd Curman och arbetande ledamot"n 

B~ngt Lindgren avgått med döden. Ordföranden lyste frid över der.15 

m1nne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen personal och t t

bildning för år 1966 ledamoten Ringenson med ledamoten T orm r

h je lm som suppleant. 

3. Valdes till medlemmar i Beredningsutskottet ledamöterna 

Tengzelius, T h Lundberg och Celsing samt till suppleanter ledamöter

na Ehnrot, Larsander och Tornerhjelm i nu nämnd ordning. 

4. Föredrog revisorn, ledamoten Skånberg revisionsberättelse a v

seende 1965 års förvaltning vid Kungl Orlogsmannasällskapet, T id

skrift i Sjöväsendet samt Orlogsmannasällskapets bibliotek. 

. Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1965 års förvaltning v 1d 

Orlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskap( ts 

bibliotek. 

5. Föredrog ledamoten Fredriksson utdrag ur sin årsberättelse i 

navigatwn och sjöfart betitlat "Lots- och fyrväsendet i fred och 

krig". 

Karlskrona den 27 april 1966. 

S FREDRIKSSON 
sekreterare. 
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HEDERsLEDAMOTEN 

BERTIL BERTHELSSON 

Synpunkter på det manna 

befälssystemet 

I andra numret av Officersförbundsbladet för 1966 citerar För

bundsbladet i en ledare om befälsbristen statstjänstemännens Riks

förbund, som i sitt yttrande över värnpliktsutredningen anfört föl

jande: "Statstjänstemännens Riksförbund anser, att det inte längre 

är försvarbart av statsmakterna att underlåta att vidta effektiva 

åtgärder för att avhjälpa den rådande befälsbristen. Kan inte vakans

situationen inom några år förbättras i så avgörande grad, att befälet 

erhåller normal arbetsbelastning, måste långt gående ingrepp göras 

i målsättningen för de värnpliktigas utbildning och därmed i krigs

organisationen." 
Liknande synpunkter har också framförts av underofficerarnas 

och underbefälets huvudorganisation, TCO. "Statsmakternas sätt att 

hantera befälsfrågan har under många år präglats av obeslutsamhet. 

Omfattande utredningar har satts igång. Mycket har sagts och än 

mer skrivits, men de konkreta åtgärderna har varit få och blygsam

ma och vakanserna bara ökar." 

Ja, det är väl ingen tvekan om, att befälsbristen är större nu än 

vad den varit på länge. Befälsfrågan har under lång tid blivit före

mål för diskussioner och utredningar och är fortfarande av mycket 

vitalt intresse. Undertecknad, som haft mycket med personalproblem 

att göra, vill här framlägga några synpunkter som bedömts vara av 

intresse för läsekretsen. 

När man konstaterar, att det råder en stor befälsbrist och att 

rekryteringen till försvaret inte är tillfredsställande, ställer man sig 

osökt frågan: Kr anledningen härtill något fel på befälssystemet av i 

dag? 
Det har sagts, att det tar en mansålder att bygga upp en befäls

kår. När man gör ett ingrepp i organisationen, har detta nämligen 

inte helt slagit igenom förrän en generation passerat igenom befäls

kåren. För att få erforderlig stadga och stabilitet inom befälssyste-
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met och så långt som möjligt undvika ryckighet måste man va • a 
försiktig, när man sätter igång förändringar. Detta får nämligen 
återverkningar under lång tid framåt och konuner att beröra ett 
mycket stort antal människor. En ändring bör inte göras för änd
ringarnas egen skull, men den måste tid efter annan verkställas f i'r 
att man skall följa med utvecklingen på andra områden. Anna s 
blir systemet styvbent och otidsenligt. Man måste också ändra, on 
sådana brister visar sig i den rådande ordningen, att de menlift 
återverkar på denna. 

Utvecklingen på det marina området. 

Vårt nuvarande marina befälssystem har växt fram under den t ic, 
då vår flotta bestod av pansarskepp och kring dessa grupperade en
heter. Sedan dess har en principiell förändring av flottans utseende 
ägt rum. Man har övergått till en flotta, som består av ett stort antal 
små enheter. Dessa är mera basberoende än vad de gamla pansar
skeppen var. De reparationer och den service, som tidigare kunde 
~tf?ras. ombord på de stora krigsfartygen och på depåfartyg som 
mpck 1 flottan, har flyttats iland till anstalter som i dag ingår i 
basorganisationen. 

Fartygen är i dag mycket lättrörligare än vad de tidigare var och 
de är mycket obekvämare för personalen att bo och vistas ombord 
på. De har en betydligt högre operationsfrekvens än vad den äldre 
tidens fartyg hade. Utvecklingen har också gått mot en ökad auto
matisering av alla vapensystem ombord. Besättningsmännen på dc 
mindre fartygen av idag är också färre än tidigare. Den sålund;:t 
alltmera ökade fysiska och psykiska pressen på dessa besättningar 
gör att personalen måste vara yngre än tidigare. Denna yngre per
sonal måste ha proportionsvis mer kunskaper och insikter för att 
kunna betjäna den alltmer invecklade materielen. De befäl, som har 
att ansvara för fartygens framförande och stridsverksamhet måste 
i betydligt yngre år än förr ha en taktisk skolning, som sätte~ dem i 
stånd a:t. fatta riktiga stridsbeslut och omsätta dessa i handling. 

Samt1d1gt kräver det ökade basberoendet ett betydligt större antal 
människor i den basorganisation, som övertagit många av de upp
gifter som tidigare ålåg besättningarna på fartygen. I denna bas
organisation kan man använda sådan personal, som av åldersskäl 
inte längre lämpar sig för tjänst ombord på de lätta fartygen. 
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Resultatet av utvecklingen ifrån den tidigare pansarskeppsflottan 
ill den lätta flottan bör medföra den omläggningen inom personal
~rganisationen, att man tidig~re. än förut öve_~för befäl från be~_att
ningar ombord t~ll landorgams~t10nen. Det ~ravs, a~t m~n ~as~_stal~~r 

11 
omplaceringsalder, under vilken vederborande 1 pnne1p ar SJO

~ommenderad och över vilken han huvudsakligen tjänstgör i land. 
Dänned minskar man påfrestningarna på det äldre befälet och man 
stadfäster en princip, som redan är praxis inom vissa grenar. 

För att göra vederbörande ägnad för den i viss mån ändrade tjänst
göringen iland bör individen omskolas och samtidigt erhålla ett löne
lyft som kompenserar de bortfallande sjöförmånerna. Ett dylikt 
system skulle säkert vara till fördel både för arbetsgivaren, staten, 

och för individen. 

Utvecklingen inom samhället i allmänhet. 

I ett föränderligt samhälle kan inte någon länk under decennier 
vara oföränderlig. Samhällets sociala struktur undergår en ständig 
utveckling. Den del av utvecklingen, som särskilt påverkar befäls
frågan, kan inlemmas under någon av följande rubriker: 

l. Arbetsmarknaden. 
2. Utbildning. 
3. Löneutveckling. 
4. Bostadsproblem. 

A r b e t s m a r k n a d e n. 

I det arbetskraftsöverskott, som utmärkte 30-talet, fanns det en 
god rekryteringsbas för försvaret. De förmåner, som var förknippa
de med en statlig anställning men som inte återfanns på andra om
råden bidrog till att fylla kadrarna. Utvecklingen på arbetsmark
naden efter det andra världskriget har medfört, att man numera 
praktiskt taget överallt kan finna sysselsättning. I dag råder det brist 
på arbetskraft och inga större omkastningar på arbetsmarknaden är 
att vänta inom den närmaste tiden. Genom den sociala utvecklingen 
har vi kommit fram till ökade framsteg inom olika områden och 
ökat välstånd. Klyftan mellan stats- och icke statsanställda har 
utjämnats. 
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U t b i l d n i n g. 

Utvecklingen på utbi ldningens område har gått starkt fram å·. 

Våren 1962 beslöt Riksdagen en reformering av skolväsendet i dc;s 

helhet. Därmed utsträcktes skolplik ten till nio år för alla. Den n) a 

grundskolans utbyggnad beräknas vara avslutad 1972-73. Fd\ 11 

gru~1dskolan blir det möjligt för vederbörande att vidareutbilda s g 

antmgen genom yrkesskola, fackskola eller gymnasium. Vidareu,

bildningen tenderar alltmera till att bli ett obligatorium för a ll . 

Studielön, fö rlängt barnbidrag, fria skolmå ltider, fria resor m m gi r 

det numera möjligt för den studiebegåvade, att med mindre häns} 1 

till ekonomiska omständigheter och bostadsort än tidigare fortsätt1 

sin utbildning inom det civila samhället. Denna utveckling h<1r 

minskat den rekryteringsappell som tidigare låg i den kostnadsfr , 1 

utbildning försvaret kunde lämna. 

Å andra sidan har utvecklingen på utbildningsområdet lett fra11 

till, att det blir möj ligt att få folk till försvaret, som har en betydlir t 

bättre allmänbildning än förr och även i viss utsträckning en yrke. 

utbildning, som lämpar sig som grund för befälskarriärerna. Ino11 

krigsmakten behöver man därför inte i fortsättningen lägga an p .i. 

grundläggande allmänutbildning i samma utsträckning som tidiga rL, 

utan man kan där i stället koncentrera sig på den speciella yrkes

utbildningen och på annan utbildning som erfordras just för befäls

tjänsten. 

L ö n e u t v e c k l i n g. 

Löneutvecklingen har under senare år följt en relativt brant sti

gande kurva. Många av de förmåner, som tidigare var speciella för 

den statsanställde, resp försvarsanställde, har numera blivit allm är 

egendom. Man kan peka p å ATP, ITP, fri sjukvård och lagstadgad 

semester med ökad fritid. En allmän standardöknin g, i många faL 

uppehållen genom hustruns förvärvsarbete, har som en följd av den 

sociala utvecklingen kommit de flesta i samhället till del. 

A ven om krigsmaktens personal få tt del av denna löneutveckling 

har ännu inte det bortfall av de t idigare fö r den försvarsanställde 

specifika förmånerna helt kompenserats. 
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13 0 s t a d s p r o b l e m. 

Under tiden före andra världskriget var det inget problem för en 

familj att skaffa sig en egen bostad. Denna kunde väljas med hän

yn till vederbörandes ekonomi, behov av utrymme, arbetsplatsens 

~elägenhet eller andra önskemål. Inträffade det förändringar i dessa 

förhållanden, utgjorde inte bostaden något problem t ex vid en om

flyttnin_g,' Den I~~litära personale~ bo~de dess~ tom. i v.~~s ut~.t~äck

ning i tjioll1stebostader, som var belagna 1 anslutmng ull tpnstgonngs

platsen. Kostnaderna för hyra i dessa bostäder voro rimliga. För

hållandena var likartade inom landet i dess helhet. Vid en omkom

mendering kunde därför hela familjen flytta utan några bekymmer 

för bostadsfrågan. 
Utvecklingen har medfört stora förändringar i situationen på 

bostadsmarknaden, som skapat problem inte minst för den försvars

anställde, då denne tv ingas att byta tjänstgöringsort. Utan tvivel 

skulle möjligheten att kunna garantera vederbörande bostad på den 

ort där han skall tjänstgöra på ett verksamt sätt bidraga till att un

derlätta rekryteringen, liksom till trivseln och arbetsinsatsen och där

med också verka i kvarhållande syfte på befälet. Man ser hur priva

ta företag gör alltmer för sin personal i detta avseende. Olika stat

liga och kommunala myndigheter följer efter. Samtidigt därmed har 

krigsmaktens tjänstebostäder nästan helt avvecklats. 

Man kan sammanfattningsvis konstatera, att många av de fak

torer som tidigare utgjorde förm åner för befälet genom de senare 

årens utveckling bortfallit. Utan att detta bortfall kompenseras, 

kommer försvaret inte längre att ha samma dragningskraft på den 

ungdom, som står inför sitt yrkesval. 

Brister och missnöjesanledningar. 

Man kan principiellt hänföra de allvarligaste bristerna och miss

nöjesanledningarna med den nuvarande befälsordningen till någon av 

följande huvudgrupper: 
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l. Befälsyrkets allmänna anseende. 
2. Klyftor och motsättningar mellan olika kategorier. 
3. Arbetsförhållanden. 
4. Karriärfrågor. 
5. Ekonomiska och sociala problem. 

B e f ä l s y r k e t s a Il m ä n n a a n s e e n d e. 

Jag delar många av de synpunkter som kommendörkapten Heiroth 
har framlagt i sin artikel i denna tidskrifts januarinummer och v , ll 
här understryka några av dem. Jag anser i likhet med H., att befä ls
yrkets allmänna anseende är en av de viktigaste faktorerna vartill en 
ung man tar hänsyn, då han står inför sitt yrke~val. Säkert ligger 
befälsyrkets status i Sverige lägre än i många främmande makter, 
vilket i någon mån kan förklaras av att vi har haft fred i 150 år, 
men det finns en hel del andra påtagliga orsaker härtill, på vilLa 
vi kan råda bot. 

Den meritvärdering mellan militära grader och kategorier och 
motsvarigheten inom det civila livet, som Heiroth omnämnt i sin 
artikel och för vilken Holland är typexponent, har visat att den 
militära utbildningen utomlands genomgående är högre värd an 
vad man i allmänhet anser i vårt land. Om en dylik meritvärdering 
kom till stånd i vårt land, skulle den säkert bidra till att höja den 
svenska militärens anseende. 

De militära titlarna hos oss har en förmåga :n t verka i negat iv 
riktning. De har inte följt med den inflatoriska utvecklingen på detta 
område, som ägt rum i det civila samhället. Ofta är det väl en viss 
konservatism inom det militära, som gör att de militära titlarna sl8-
par efter. En maskinist vid flottan skulle sålunda exempelvis uta11 
vidare benämnas ingenjör i det civila samhället. Man har exemplet 
sjöingenjör som titel för en befattning, som är handelsflottans mot
svarighet till våra maskin underofficerare. Utbildningen a v underbe
fälet vid marinens tekniska skola torde närmast motsvara en inst i
tutsingenjörsutbildning, medan den utbildade militären får titeln 
furir eller högbåtsman. 

De svenska militära graderna äro lägre än sina utländska mot
svarigheter. Sedan en lång tid tillbaka har underofficerarna i dc 
flesta främmande nationers flottor överförts till officerskategorien 

276 

p 

h tillagts officerstitlar. De svenska officersgraderna ligger genom
~~ende en grad under sina utländska motsvarigheter. Flertalet av 
den svenska officerskåren stannar i dagens läge som kaptener, m~
dan majoriteten av utländska officerare slutar som regementsoffi-

cerare. 
En starkt bidragande anledning till yrkets status torde vara in-

trädeskraven. Alltför låga kompetenskrav och alltför mycket dispen
ser vid antagningen har lett till de resultat beträffande en lägre 
intelligenstest än inom andra motsvarande yrken som exempelvis 
påtalats av MPI. Skärpta inträdeskrav och skärpta krav för beford
ran i förtur, alltså ökad konkurrens, skulle sannolikt stimulera till 
förbättrad rekrytering och därmed till genomgående höjd intellektu
ell standard. Detta skulle i sin tur höja yrkets anseende och därige
nom leda till än bättre rekrytering. 

Klyftor och motsättningar 
m e ll an olika kategorier. 

Genom den sociala utveckling som gått mot större utjämning 
mellan olika nivåer inom försvaret liksom inom samhället i dess 
helhet har skrankorna mellan olika befälskategorier brutits ner och 
tidigare motsättningar alltmera utjämnats. Visserligen släpar väl 
krigsmakten med sin relativt starka konservatism efter på en del 
områden. Där finns ännu åtskilligt att göra, men man är på rätt 
väg. En principiell åtgärd, som nu utan vidare skulle kunna utföras, 
vore att slopa kårbegreppet varigenom en anledning till motsätt
ningar toges bort. Kårerna har numera föga reell betydelse. Deras 
forna uppgifter åvilar till stor del resp personalförbund. 

En annan motsättning, som finns särskilt typiskt uttalad inom 
marinens olika befälskategorier, utgör klyftan mellan militärer och 
"tekniker". En omläggning till gemensam antagning, likformig 
grundutbildning och likformigt befordringssystem samt gemensam 
ledning för militärer och "tekniker" skulle säkert starkt kunna bidra 
till att eliminera detta missförhållande. 

En annan klyfta som kommit mycken ohägn åstad är motsätt
ningarna mellan marinens båda vapenslag: flottan och kustartilleriet. 
Den norska lösningen av detta problem: den fullständiga integrering
en mellan personalkårerna, förefaller vara rationell. 

277 



A r b e t s f ö r h å 11 a n d e n. 

Trivseln i arbetet är kanske den allra viktigaste faktorn, när det 
gäller yrkesvalet. Det sprider sig snabbt, om folk inte trivs med sitt 
arbete inom ett yrke. Det hjälper föga, om arbetet är väl avlön·1t 
men trivseln saknas. 

Varav kommer då trivseln? Den har naturligtvis många orsaker; 
ett intressant och omväxlande arbete, ett gott samarbete med goC: a 
och trevliga arbetskamrater, över- och underordnade, tillräckli,;t 
ansvar och intellektuell stimulans är några av de faktorer, som torde 
vara trivselbefrämjande. 

Men det främsta kravet för att nå trivsel i arbetet är klara oc 
bestämda arbetsförhållanden och vetskap om hur framtiden komnv r 
att gestalta sig. Här brister det i nu läget. De ideliga organisationo
ändringarna med bl a årliga förändringar av personalstaterna skap, r 
osäkerhet i frågan om karriärförhållanden, kommenderingar, vistc 
seorter m. m. Utökningar och indragningar av beställningar ger upp
hov till en ogynnsam åldersstruktur inom befälskårerna och med 
nuvarande befordringssystem blir därmed också befordringarna koll 
junkturbetonade. 

Vakanssituationen inom befälskårerna bidrar till en ökad arbets
belastning för de kvarvarande. Detta medför att många av dessa 
kvarvarande också lämnar yrket. Snabba kast i kommenderingarna 
skapar osäkerhet och irritation bland befälet. Denna osäkerhet ac
centueras y tterligare av svårigheterna på bostadsmarknaden. D l· t 
hela leder till ökade avgångar och försvårad rekrytering med åtl r 
ökade vakanser som följd . Man kommer in i en ond cirkel, som 
måste brytas, om arbetsron och trivseln i arbetet skall kunna å te•
ställas. Fasthet, stadga och säkerhet inom alla områden av tjänsten 
är det enda botemedlet härför. 

I dagens befälsorganisation utnyttjas inom många områden a v 
tjänsten överkvalificerad arbetskraft. Detta är icke rationellt och 
det medför onödiga utbildningskostnader samtidigt som chefsbefan
ningarna uppnås senare än vad som annars skulle kunna vara falle". 
Det ger inte heller individen den stimulans som skulle vara önskvär i 
ur trivselsynpunkt. En omvärdering av de olika mi litära befattning
arna för att minska risken att använda överkvalificerat fo lk är nog 
det bästa botemedlet på denna fråga. 
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I(a r riärfr ågor. 
Med hänsyn till konkurrensen om den kvalific.~rade tmgdome_t: _är 

··sentligt att grad- och löneavancemang for dem som valJer 
det va k bb f.. .. . f .. b l . . a 1t1an befälsyrket går Ii a sna t som or pm. o: ara <.atego~ter .. ~ c ~ •• 

offentlig eller privat ver~samhet:. Effekttvttetskravet nod:.an_dtggor 
befo rdran genom urval ull de hogre graderna och plam::asstg pla-

. g av de skicklio-aste på de mest ansvarsfulla och kravande be-
cenn o . f" " k . b f"l fa ttningarna. Vårt nuvara?de b.efordr:~gs~ystem o~ a .:~v.~ e a 

dger endast befordran vtd ledtg bestallnmg och bltr darfor kon
~ne kturbetonat. Det har blivit så, att befordran sällan kan ske, då 
JU11 j k f "" J.. d kompetens uppnås. Många s01? 1ar. oml?etens or en 1ogre g.ra 
får vänta till dess_ en be_ställnmg bltr le~1g ell~~ kan ~ke t o m :~te 
befordras alls. Följden b!tr en ogynnsam aldersforde~nmg. och or~~t
visor inte minst av ekonomisk art för stambefälet. Ttll skillnad har
ifrån befordras reserv- och värnpliktigt befäl, då kompetens och 
stadgade fordringar i övrigt har uppnåtts. Olägenh~_tern~ me~ nu
varande system skulle kunna undvikas genom omlaggnmg ull en 
ordning, där befordran principiellt skedde fr! n ~ch med ti~p~nkt~.n 
för uppnådd kompetens. Detta skulle ocksa gora. det moJhgt for 
personalmyndigheten att styra befälets åldersmässtga struktur, en 
väsentlig faktor i en befälsordning. 

D et är också ett önskemål att göra karriären så långt som möjligt 
oberoende av organisationsförändringar och rationalise:ing.ar. 

Befordringssystemet måste ta sikte på att lö1_1a sluckl_tghet och 
lämplighet utöver det vanliga för att stimulera n~l _ex~ra ~:: satos och 
ge de särskilt dugliga karriärmöjligheter, som står 1 nkugt forhallan
de till deras kvalifikationer. Detta innebär ett konkurrensmoment, 
som kommer att öka effektiviteten och verka rekryteringsfräm j ande. 
För att bättre tillvarata och belöna särskilt goda kvalifikationer bör 
därför urvals- och förtursbefordran tillämpas. Befäl med likartad 
utbildning, uppgift och ansvar borde helst ges samma karriärmöjlig
heter genom ett för hela krigsmakten likartat befordringssystem. 

För arbetsgivaren, staten, är det viktigt att se till att de ~ugligaste 
befordras snabbt och i tillräckligt ung ålder kommer upp 1 ansvars
positioner. För arbetstagaren, individen, är det betydelsefullt att det 
skapas stadga i karriärsystemet. Genom att en normal tjänstetid, 
d v s befordran i normal tur, och en minsta tjänstetid, d v s befordran 
i för tur, fastställ s för varje grad, torde man komma fram till ett 
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system, som skulle tillfredsställa både arbetsgivaren och arbl'ts
tagaren. 

Ekonomiska och sociala problem 

Det föreligger olika uppgifter på hur stor vikt ungdomen t U
mäter lönen som rekryteringsappelL Men det torde vara obest r• d
ligt, att den numera spelar en betydligt större roll än vad den gjo de 
förr i världen. 

Den moderna ungdomen fäster också stor vikt vid utsikterna till 
avancemang och redan vid yrkesvalet gör ungdomen nu för ti oen 
ofta realistiska jämförelser mellan de förmåner och de a vanceman~s
möjligheter, som bjuds inom olika yrken. Detta faktum har obs ' r
verats både hos oss och i många andra länder. Det förekommer o ä
genheter inom befälsyrket - inte minst till sjöss - såsom va\ t
och beredskapstjänst, oregelbunden och obekväm arbetstid, särskilda 
och fysiska krav på befälet. Yrket innebär ofta riskmoment cch 
ansvar för människoliv och för dyrbar materiel. Arbets- och bostads
ort är flexibel och fritiden understundom bunden. Yrket innelär 
ganska oregelbundna tjänsteförhållanden med längre eller kortare 
tids frånvaro från familjen för den sjögående personalen. D essa 
nackdelar äro otillräckligt kompenserade för vår personal. Det finns 
exempel på främmande försvarsorganisationer, där man konstaterat 
motsvarande och gått långt i frågan om gottgörelse för detta. 

Ungdom, som står i begrepp att välja yrke, måste därför få p 
rantier, att den genom anställning i krigsmakten kan få samma lö1 c
förmåner och karriärmöjligheter som i motsvarande civila yrken nv d 
samma anställnings- och utbildningskrav samt därtill kompensation 
för sådana nackdelar som följer med befälsyrket. 

Vid studiet av främmande försvarsorganisationer skall man finna, 
att bostadsfrågan för befälet har behandlats på ett helt annat satt 
än hos oss. Utvecklingen på bostadsområdet i Sverige har förut 11 

vad jag tidigare anfört ofta lett till långa, tidskrävande och dy r
bara resor mellan arbetsplats och bostad, som i stor utsträckniJ g 
slukar den kompensation, som av andra skäl kanske utgår vid kom
menderingen i fråga. Bostadsfrågan hör man allmänt påtalas so n 
en av de allvarligaste missnöjesanledningarna. Folk som i övrigt 
skulle ha fortsatt karriären inom befälsyrket har många gånger av 
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bostads- eller därmed sammanhängande familjeskäl tvingats att 

sluta. b k f . Dels med hänsyn till det ökade behovet av ar .e:s ra t mom sam-

J 
"11 t dels till önskvärdheten att förbättra famd;ens standard har 

1a e ' · 'd 'd h k ff d blivit allt vanhgare att hustrun v1 s1 an av mannen ar s a at 
si~t yrkesarbet.e. Var j~. fö~ä1:dring a v 1;1annens ar?,~te .. o c~ bostadsort 

k 
mer därv1d mer an nd1gare att paverka fanut;eforhallandena. I 

om d l . samband med al~ t tidigare ~kter~skap kommer etta att ver <:a 1 ne-
"ativ riktning v1d rekrytenng ull yrken med oregelbundna .a.rbets
" ch kommenderingsförhållanden. Särskilt ställer de nya fam1l;epro
~lemen allt större krav på planmässighet och fasthet i kommende
·ingar och arbetstider för befälet. Varje anledning till osäkerhet bör 
~ndanröjas. Sjötjänsten rymmer ofrånkomligen en viss oregelbun
denhet. Nackdelarna härav bör huvudsakligen kompenseras med 
ekonomiska förmåner. Men en del överraskningar skulle kunna und
vikas genom striktare kommenderings- och tjänstgöringsplaner som 
både ur trivsel- och ekonomisk synpunkt sku lle vara av stor betydel
se för befälspersonalen. 

Man får inte tro att de åtgärder, som här berörts som medel för 
att fö lja upp utvecklingen och för att överbrygga klyftor och andra 
missnöjesanledningar inom befälssystemet, utan vidare går att ge
nomföra. En del kan väl lösas genom CM eller OB försorg, sedan de 
blivit föremål för allsidig belysning. Men många, kanske de flesta, 
är av ekonomisk art och kräver därför statsmakternas beslut efter 
behandling i vederbörlig ordning. Vetskapen om att frågorna beak
tas och är föremål för behandling bör i varje fall både verka i rekry
teringsfrämjande riktning och kvarhållande på personal som eventu
ellt överväger att lämna befälsyrket. 
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KAPTEN 
BROR STEFENSON 

Hur skall vi få försvarets 

pengar att räcka till? 

Ett allvarligt och alltmer påträngande problem för försvaret är 
hur tillräcklig mängd materiel skall kunna anskaffas när materielen 
ifråga blir allt dyrare. Vapensystemen förfinas men kostar mer och 
mer. Anledningarna till detta är många men viktigast är att vapnen 
måste kunna utnyttjas i ett försvar som kvalitetsmässigt stänoigt 
måste hålla takten med omvärldens krigsmakter. Vi är genom tPk
nikens framsteg och stormakternas konkurrens inne i en kvali tc'ts
och prisspiral, som inte tycks ha något slut, och som tenderar att 
strypa de små nationernas möjligheter att hävda sig med, och fö r
svara sig mot, alltmer sinnrika vapen. Problemet finns där och det 
följande är ett försök att klarlägga hur stort det är och om det even
tuellt finns några lösningar. Utgångspunkten för resonemangen är 
nämligen att vi måste ha ett effektivt försvar som stöd för vår alli
ansfria politik. Ett försvar som effektivt kan verka återhållande på 
eventuella aggressiva grannar och som, om det ändå går så illa <tt 

det blir krig, kan utgöra ett allvarligt hinder för en fiende som för
söker invadera vårt land. 

Krigsmaterielen blir dyrare 

Det finns många sätt att påvisa att krigsmaterielen blir dyrare och 
det börjar väl bli en truism. Det svåra är att det aldrig vid jämfö
relser är fråga om samma materiel, utan förbättringar har all tid 
skett. Kostnadsjämförelser måste därför ta fasta på vapensystem, 
som fyller samma uppgifter, och som kan förmodas vara i stånd ,1tt 

hävda sig likvärdigt i de miljöer, som bestäms av samtida, hotande 
vapensystem. Man kan alltså utgå ifrån att en 50-talets stridsvagn 
fyllde samma uppgifter på sin tid som en 70-talets kommer att kunna 
fylla. Den senare blir mycket överlägsen den förra, men den sk 1ll 
också mätas i en mycket svårare miljö. Mera om detta kommenteras 
i det följande. 
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Prisjämförelser mellan vapensystem med lika uppgifter kan alltså 
öras enligt olika metoder, varav inga kanske är fullständigt invänd

~ino-sfria. Men tillsammans ger de en klar bild av fördyringarna. 
Bä; har två sätt valts, dels en relativ jämförelse av vad man fått 
för tilldelade anslag, dels en direkt jämförelse av a-pris när de är 
omräknade till samma prisläge. 

F i ~. 1 
Antal enheter 

för hela anslaget 
för "flytande materiel" 

aktuellt år 

18 

l G 

14 

12 

10 
o 

8 
UBATAR 

HAJEN 
6 

SJÖORMEN 

4 

2 

1 1955 1960f 1965j 

An slag Anslag Anslag 
173 Mkr 205 Mkr 276 Mkr 
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Antal enheter 
för hela anskaffningsanslaget 

"armens tygmateriel" 
resp. "flygmateriel" 

"too 

Fig. 2 

j328 STRIOSFLYGPLAN J3S 

1 

195~ 1960 

j35 

1965 

Av fig. l och 2 framgår således hur många enheter av vissa ut
valda vapensystem man skulle ha fått för det anslag vari de delvis 
ingick aktuellt år. Angivet antal har givetvis inte anskaffats efter
som det ingick mycket annat i anslaget, och eftersom alla enheterna 
inte kom till under ett och samma år. Men beräkningsmetoden vis2r 
vad man proportionsvis skulle fått för de medel som anvisades vid 
aktuella tidpunkter. Den nedåtgående tendensen är klar. Vi får alltså 
allt färre enheter i vapensystemen trots att försvarsindex och till
läggsprocent för teknisk utveckling numera ökar anslagen. 

En motsvarande tydlig tendens syns också i fig. 3 och 4 där 
respektive a-pris är omräknat till 1953 års prisläge. Fördyringarn;1 
är markanta särskilt på senare år. 
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A-pris om
räknat i 

1953 års prisläge 

zo HA'-'EN 

15 

lO 
T102 

5 

1955 

Fig. 3 

UBÅTAR 
DRAKEN 

1960 1965 

Men detta problemkomplex är inte enast~ende för för~varet u~an 
det drabbar alla som utnyttjar mycken rekmsk och exklus1v matenel. 
Flygbolagen har t. ex. motsvarande ekonomiska bekym1:n~-~ at~ brot
tas med vilket åskådliggörs i fig. 5. För att den pnspmforelsen 
skall va~a rättvisande har ej endast inköpspriset i ett och _samm~ 
prisläge angivits, utan hänsyn har även tagits til_l förbättnngar l 

form av fler passagerarplatser och högre flygha~ugneter. T e_ndens~r
na från krigsmaterielen känns igen och har ocksa resu~te~at 1 bes_var
liga ekonomiska situationer, särskilt vid övergången ull Jetmaskmer. 
Aven inom detta område är det konkurrensen mellan flygbolagen 
som driver upp kraven på flygplanen så att priserna går i höjden på 
detta sätt. 

Å andra sidan finns motsatt tendens för materiel och varor som 
produceras i tusental. Där har rationaliseringar i produktionen -~~~n
nat slå igenom just p!l grund av det stora antalet enheter och moJhg-
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A-pris om
räknat i 

1953 ~rs prisläge 

4 
(mkr) 

2 

1 
STRV 7-lt 

195!j 

Fig. 4 

J35 

1960 1965 

heterna att tillverka på löpande band. För många personbilsmärkeil 
gäller t. ex. att priset har gått ned om det räknas i samma prisläge. 
Detta framgår av kurvan i fig. 6 som beskriver en svensk personbils 
kundprisindex. Stegringen på prestandakraven är heller inte lika an
märkningsvärda inom detta område som för krigsmaterielen, vilkec 
också bidrar till den godartade prisutvecklingen. 

Av de prisjämförelser, som här har gjorts, framgår således aF 
exklusiv materiel som innehåller många komplicerade komponenter, 
t . ex. försvarets vapensystem och de civila fl ygplanen, ökar i pris 
Man får färre enheter för pengarna och, i den mån enheterna fyll er 
samma uppgifter, därigenom också lägre effekt när miljökraven 
stiger. För materiel som massproduceras är tendensen motsatt, vi lket 
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Inköpskostnad för 
passagerarplan per 
assagerarplats och 

km{h i 1953 å rs prisbge' ) 

't 
(kr) 

150 

1 

1953 

METRO 
POLITAN 

55 

Fig. 5 

57 59 61 63 
l) Inköpspriset är s~ledes omräknat till 1953 års pri släge, varefter det dividerats 

med antal et passagerarplatser och antalet km/h (flyghast. p~ normalhöjd). 
Därigenom har hänsyn tagits till sto rlek och bättre prestand a. 

Kundprisindex 
för personbil 

omräknat i 1953 
års prisläge 

1954 56 

Fig. 6 

58 62. 64 
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beror på att möjligheter till rationalisering kan tillvaratas på ett helt 
annat sätt än när det gäller specialmaterielen. Det är därmed tyc ligt 
att stora serier och standardiserad utrustning är nödvändiga in,.;re. 
dienser om priserna skall kunna hållas på någorlunda jämn n vå 
Höjda k ra v på prestanda och specialtillverknin g kommer alltid at; 
medföra höjda priser. 

Orsaker 

Det finns naturligtvis många orsaker till fördyringarna. En del 
a v dem har berörts ovan. Omständigheterna kring dessa pro b em 
bör här kanske ytterligare utvecklas. Den viktigaste orsaken är att 
den tekniska utvecklingen har gått fort framåt och medfört stänc.igt 
ökade krav på krigsmaterielens prestanda. Varje försvar måste st in
digt, för att innehålla avsedd effekt, mätas med kYaliteten på kr gs
makterna i omgivningen. Så snart kvalitetsskillnader uppstår, m ·d
för de också fara för att de underlägsna försvarssystemen förl ·ar 
en oproportionerligt stor del av sin effekt. Exemplen på detta är 
många, några kan nämnas: 

Det tyska pansarvapnet under andra världskriget var, i komDi
nation med Stuka, i krigets början överlägset motståndarnas 
försvar och möjliggjorde därigenom bl. a. de stora gen 11-

brotten i Frankrike. 
Teletekniska hjälpmedel såsom radar och hydrofoner avgjorde 
många sjöstrider till de allierades förmån under samma kr ig. 
Möjligheten att flyga högre och fortare har avgjort luftlu ;g
föringen vid många tillfällen. 

p 

Utjämning av kvaliteten har ofta åstadkommits, dels genom 
att motmedel skapats, dels genom att den högre kvaliteten så små
ningom uppnåtts av den från början underlägsne. Det finns emeller
tid inte många exempel på att kvalitet har kunnat ersättas med 
kvantitet när det gäller försvar. Det sagda betyder, att det är nöd
vändigt för en nation som vill försvara sig, att se till att dess krigs
materiel följer med i den kvalitetshöjning som ständigt sker. Det g'lr 
inte att möta moderna attackflygplan med aldrig så många J 29-or 
eller moderna ytfartygsförband med stadsjagare. De ökade kraven 
på prestanda kommer alltid att infinna sig. Den orsaken till förd,--
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. aar går inte att komma ifrån utan den måste u~pvägas på I~ågot 
r~!1 " Detta gäller för alla nationer. Men en av de fordelar som hgger 
satt. fl a slår sio- ihop är att man kan hjälpa varandra att klara de . att er " o o • "11 1 tvecklingskostnaderna. De som star ensamma maste l sta et dyra u h" d · · k k beredda att offra mer för att kunna av a stg 1 on urren~en. 
va;~llting har blivit så mycket dyrare" .. ä~ en.van.~ig fras som .. m te 

.. kning i alla situationer. Ovedersaghgt ar daremot att lonen har tac · d d l er arbetstimme har höjts. Eftersom en stor men vaner~n e e a~ 
P
1
_ aderna är lönekostnader borde det medfört att pnserna ock~a ,ostn d "11 b'l .. o . k llt d skulle stigit. Men, som påvisades när et ga er 1 ar, ar sa !C e a l 

fallet . b · Det beror på att mer och mer kan produceras per ar etst1~1me, 
vilket i sin tur beror på att tillverkning~n har k.unnat aut.omauser.as 
och rationaliseras. Vid utveckling och ull-:erknmg av kng~ma~~nel 
har inte alltid motsvarande produktionsökmng k.unnat uppn~.s framst 
därför att det ständigt är fråga om nykonstrukttoner med ~oga ~.~av 
å arbetstid för beräkning och ritning och därmed dyra mgenJor.s

~immar. De höjda lönerna är därför en viktig bidragande orsak ull 
de stigande priserna på sådan materiel som f?rsvarets . . ... 

Ibland får man intryck av att utvecklmgen styr s1g SJalv .utan 
hänsyn t ill behov och ekonomi. När möjlighe~.er till förbättn ngar 
dyker upp införs de automatiskt oberoende av lonsamhet ~Ile~ egent
liga krav. Detta sker överallt inom samhället o exemp.~lv1s far tele
visionsapparaterna många nya finesser och manga fo~etag sk~~far 
sig nya modeller av datamaskiner utan att ma1~ ver~~hgen . ~eh;>ver 
vare sig det ena eller det andra. Detta problem fmns aven for sad~~1 
materiel som försvaret skall anskaffa. Ofta skulle det mycket val 
räcka med en detalj som "redan" fanns för fem år sedan, men den 
går inte att köpa för att det under tiden har tagits fram en a1~~1an 
med något bättre utförande. Och så får man förstås betala ett hogre 

k 
o o 

pris. "Måna-a bäckar små" - komplicerade vapensystem an pa sa 
vis bli mycl'-et dyrare på grund av teknisk perfektionism. 

Antal enheter 

Här har tidigare konstaterats att en grundorsak till fördyringarna 
av krigsmaterielen är att kvaliteten måste höjas, men att J?r~st~nda
höjningen inte medför någon förbättring relativt sett. S~mt1d1gt m~:e
bär fördyringarna att an talet enheter sjunker. I detta hgger ett stan-
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digt _motsatsförhållande mellan kvalitet och kvantitet. Kraven på 

kvalitet bestäms av jämförelser med omvärlden. Kraven på kvant ter 

bestäms av målsättningen för vårt försvar, vilket delvis innebär 

samma sak. Men i det senare ligger även sådant som krav i fö rlå. l

lande till geografiska betingelser. Presumtiva fienders resurser och 

geografin bestämmer alltså i grunden det antal förband och dän 1ed 

enheter som behövs för att målsättningen skall kunna innehållas. 

Till detta kommer kraven på skydd och spridning. För dyra och 

för stora ägg får inte läggas i samma korg. Ett fåtal enheter med 

mycket hög kvalitet kan slås ut av en fiende, och då kan plötsli <>t en 

all:arlig lucka uppstå. Dessutom pekar Lanchesters teorem pr 1tt 

stndseffekten ökad kvadratiskt med antalet när det gäller sam\ ,;r
kan de enheter. 

I och för sig kan kvalitet köpas på bekostnad av antalet enherer, 

men man kommer snart till en gräns för detta. Det är då myc i"~: e t 
olönsamt och riskabelt att gå vidare ned i antal. Vi har kommi t ·ill 

denna gräns i det svenska försvaret i många fall, och vi är i (en 

knipa som är typisk för små länder. Vi måste försöka hålla tak en 

vad gäller kvalitet samtidigt som antalet enheter inte får sjunka. I>et 

är den klämman som vi med alla medel måste ta oss ur, och det är 

kärnpunkten i resonemangen i denna artikel. I fortsättningen ko•l1-

mer olika möjligheter att lösa detta problem att beröras. 

Mindre enheter 

I första hand drabbas de stora och dyra enheterna när de ekon -

miska svårigheterna dyker upp. stridsfartygen berörs då i hög gn d 

eftersom de alltid kostat relativt mycket per enhet. I fortsättningen 

behandlas problem angående stridsfartyg i första hand. Mycket av 

det som framförs är emellertid även tillämpbart för annan kri ~~ s-
materiel. c 

Hos oss. ha_ r, liksom i de allra flesta länder, de stora fartygen 

b~tterats hvhgt, och nybyggnad av dem har stoppats. Så skedd i 

vart land under 40- och 50-talen. Detta är ofrånkomligt när priset 

per fartyg springer upp i flera hundra miljoner kronor. När nybygg

nadsanslaget bara rör 8ig om mellan etthundra och tvåhundra miljo

ner kan priset per enhet inte tillåtas gå upp mycket över femtio mil

joner. Man får då i stället, såsom nu sker hos oss, växla ned till 
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· dre enheter till förmån för antalet. Men detta har en gräns, som 

f:ll1 far tygens del betingas av att de skall användas till sjöss, av den 

orenlast som skall bäras samt av den kvalitet som måste innehållas 

;:Dgt det tidiga_re sa~da. Viss stab i ~itet i sjögån?. krävs så le~es, sam

"digt som en vtss mangd vapen maste kunna foras med. For ytfar-
tl l 0 d h f "" bo gens del kan man wappast ga un er 150 ton oc or u atarnas 

J 1 600 ton av dessa skäl. I huvudsak är, eller kommer svenska 

st:idsfartyg snart att vara, nere i dessa dimensioner, och det finns 

dänn ed inte mer att hämta i detta avseende för att hålla antalet _er~

heter uppe. Och även för dessa mindre stridsfartyg gäller, som ttdt

gare visats, den stegrade fördyringen. Vi kan alltså inte lösa vårt 

ekonomiska dilemma på det viset längre och har att se fram emot 

fä rre enheter om inte krafttag tas, samtidigt som de ekonomiska för

utsättningarna måste förbättras. 

Optimering av kraven 

Utgångspunkten är naturligtvis att vi skall få så mycket som. möj

ligt för pengarna. Det är därvid viktigt att vi först söker optllne:a 

de krav, som skall ställas på vapensystemen. Strävan skall därvtd 

vara att ett balanserat system skall skapas där inga onödiga kostna

der finns på grund a v att några prestanda satts för högt eller för 

lågt. Länkarna i kedjan skall vara lika hållfasta. Optimeringen sker 

i olika nivåer och på olika sätt. Avvägningen mellan olika vapen

system sker bl. a. med hjälp av stora manuella krigsspel där syste

mens vikt belyses. 
I en lägre nivå sker den optimering, som har mera direkt anknyt

ning till det som behandlas här, nämligen avvägni1~gen av prestanda 

och kostnader. Detta tillgår i princip på följande sätt. Först under

söks den lägsta kvalitet på olika delparametrar, som oavvisligen 

måste krävas för den miljö som systemet skall verka i. Man tar där

med fram de prestanda som så att säga måste ligga i botten. Där

med är emellertid inte systemet optimerat, utan man befinner sig då 

i regel i en brant del av kostnads-effektkurvan. Man får alltså myc

ket för de pengar man kan lägga till, och gör man inte det så blir 

förmodligen systemet inte särskilt lönsamt. Som en övre gräns finns 

samtidigt alltid en medelsram som härstammar från optimeringen 

i högre nivå, och som man måste hålla sig inom. Det gäller alltså att 

optimera och bestämma prestanda upp till denna gräns. Ingående 
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operationsanalytiska studier krävs för detta, och de måste ha gu1-
svar i tekniska och ekonomiska parameterberäkningar. Med data
maskinernas hjälp går detta numera, och man kan bestämma op i
mala prestanda, som är avpassade till de ekonomiska möjligheten a 
förutsatt att man inte fått en så snäv ekonomisk ram att man re l !~ 
från början hamnat under det som oavvisligen krävs för den fra n
tida stridsmiljön. I studierna ingår även att man söker det optim, la 
antal enheter man bör bygga inom totalramen. På så sätt kan mån,;a 
av de krav, som man tidigare bestämde med hänsyn till erfarenheter 
från äldre system, där grundförutsättningarna ofta var annorlunca, 
balanseras bättre, varvid stora kostnadsvinster kan uppnås. 

"V alue engineering" 

. När det sedan kommer till projektering, konstruktion och p ra:,_ 
wkt utförande för att fylla de uppställda kraven finns också möjl ,_ 
heter till inbesparingar. Som huvudregel gäller då att ju mer k u ·~ 
skap man har om materielen, däri inbegripet kunskap om dess hm ·-.
tionssäkerhet, ju större möjligheter har man att undvika marginakr. 
När inte materielprestanda är fullt klarlagda tillkommer ofta od1 
gärna en extramarginal för säkerhets skull, men det kostar allu d 
penga:. Detta bör undvikas. Större vikt måste också läggas vid p ro
Jektenngsarbetet - en förskjutning från konstruktionsarbetet so:n 
till dels alltså måste göras i samband med projekteringen. Det;a gcir 
att känd materiel måste utnyttjas. Högsta tekniska modernitet b n 
alltså inte uppnås när ekonomin är hårt pressad. Ofta får man la 
det tredje bästa. I många fall måste standardmateriel med något sän 
re prestanda användas för att priserna skall kunna hållas nere i 
nödvändig grad. Over huvud taget krävs en grundlig prismedveteu
het och vilja till förenklingar hos projektörerna. 

Allt detta betyder att vapensystemen blir nåo-ot mindre moderna 
vid leverans, vilket också är inberäknat i och 

0

med att den första 
ansatsen angående lägsta tillåtna kvalitet gjordes. Den får alltså inte 
underskridas. 

Leverantörernas viktiga roll i sammanhanget framgår klart. Alla 
som är inblandade i konstruktionsarbetet måste ha ett verkligt in
tresse av att få igenom alla möjliga förenklingar. Detta intresse kan 
uppammas genom att leverantörerna ges möjlighet att få del av dc 
vinster som kan uppnås därigenom. En ny form av kontraktsskriv-
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7 B 9 10 VSÄTAR 
lEM 
SERIE 

ning måste således införas, vilket också har framkommit i flera 
andra sammanhang. 

Serielängd 
När det tidigare påvisades att krigsmaterielen fördyras framkot-r: 

att motsatt förhållande gäller för annan materiel som produceras 1 
stort antal enheter. Redan därav framgår serielängdens betydelse för 
priset på materielen. Det gäller genomgående a:t. a-pri.set. minsk~r 
när antalet enheter i serien ökar. Detta exemphLeras 1 ftg. 7 dar 
skillnaden i pris för precis samma ubåt är över fyra miljoner k:on~r 
när serien ökas från sex till tio. An mer accentuerat är naturhgtvls 
detta förhållande när det gäller ännu färre enheter, medan skillna~en 
inte blir fullt så stor när man kommer upp i många tiotal. För stnds
fartygens del är detta särskilt viktigt eftersom det ger en möjlighet 
att pressa ned priset avsevärt genom ökning av de alltför korta se
rierna. Alla möjligheter att öka serierna måste således tillvaratas. 
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Detta kan ske på flera olika sätt, vart och ett tillämpligt vid oltka 
tillfällen eller ibland lunske samtidigt. Exemplen och tankegånga:na 
berör återigen huvudsakligast stridsfartygen. 

Det sätt, som verkar mest tilltalande, är att byggnaden av en " iss 
fartygstyp koncentreras till en viss period, varunder en så stor serie 
som möjligt produceras. Därefter går man över till en annan fart) gs
typ. På så sätt kan det dröja tämligen länge mellan nybyggnad,pe
rioderna av samma fartygsslag, vi lket periodvis ger en lägre m aoer
nitetsgrad än om successiv nybyggnad med korta serier skulle ~k e. 
Å andra sidan blir det perioder då moderniteten är hög. Om man ser 
till alla fartygsslag på en gång blir det i alla fall fråga om en ut
jämning i modernitetshänseende och alltså ingen nackdel. Län3re 
serier kan således uppnås genom koncentration i tiden av nybyggr ad 
av ett fartygsslag i taget utan att särskilt stora nackdelar med detta 
uppstår. Därmed kan a-priset pressas ned. För detta krävs emeller
tid en långsiktsplanering vars program måste komma till utföra11 de 
och inte ryckas sönder av ideliga ändringar av de ekonomiska föru t
sättningarna. 

Det här skisserade förfarandet kan tillämpas i än större skala om 
större budgetmässig frihet gavs vid anskaffningen av försvarets ma
teriel. Det kan således mycket väl tänkas att ännu större vinster 
skulle stå att hämta om de olika delarna av försvaret så att säga fick 
låna av varandra, så att överbalansering fick ske under vissa intul
siva nybyggnadsperioder åtföljt av motsvarande underbalansering 
vid andra tillfällen. Man kan med fog påstå att det stela ram6 n
kandet i statsförvaltningen motverkar möjligheterna till rationaltse
ringar av anskaffningsverksamheten. 

Ett annat sätt att åstadkomma längre serier är att antalet farty~s 
slag minskas. Nackdelarna därmed synes mera framträdande. els 
blir man tvungen att ta fram fartyg som är "mädchen fiir alles" med 
följd att inga uppgifter kan fyllas bra utan bara halvdant, dels bn
ske man blir tvungen att lämna en blotta i ett i övrigt balanserat 
försvar. Denna blotta framgår snart för en eventuell motståndare 
som då kan utnyttja den i ännu högre grad. K var står dock att (l et 
är önskvärt att söka nedbringa antalet fartygsslag om nackdelarna 
därmed kan uppvägas av vinsterna med längre serier och därmed 
totalt större antal enheter. 
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(jrnsesidigt förtroende 

Många av de vägar till lösning av de svåra ekonomiska anskaff
. gsproblemen, som här har berörts, prövas redan. Det tar emeller-

11111 k . l k . .. ·d sin tid att få dem att v er a Igenom. Stora res u t at an m te vantas 
u edelbart. Andra lösningar är tämligen oprövade och kanske borde 
~;;upp. Allt i avsikt att hejda den besvärande fördyringen och där-
1ed nedgången av antalet enheter. 11 

För att detta skall kunna komma till stånd krävs att den misstänk
samhet, som man ibland spårar mellan olika inblandade p~~ter, för-
vinner. Detta gäller inte minst förhållandet mellan pohuker och 

:nilitärer. Ibland får man det intrycket att en korsvis förkortning 
mellan olika delar av försvaret försöks. Den ene spelas ut mot den 
andre. Det för med sig att var och en envist vaktar på sin delram. 
Detta minskar möjligheterna att få ut bästa möjliga resultat. Bättre 
vore om problemen behandlades i samförstånd. 

De politiska instanser som föreslår och beviljar tilldelningen av 
medel till försvaret måste ha förtroende för att medlen också till
varatas på bästa sätt. Först då ges möjligheter till ett rationellt hand
havande av pengarna till försvaret. 
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KAPTEN 
E. LINDMARK 

Om principer för vapenvär

deringar och sfridsekonomis ~a 

beräkningar 

VAPENVARDERINGAR 

Allmänt 

Den fredstida försvarsplanläggningen karakteriseras bl a av ·m 
man har relativt stor frihet att välja mellan ett antal vitt ski da 
vapenarrskaffningar och olika principer för försvarets ordnan le. 
Detta har medfört att vapenplaneringen främst inriktas på en fö r
handsvärdering av tänkbara men ännu ej realiserade vapensystem, 
samt på jämförelse och avvägningar emellan olika alternativ. På et 
sättet kan man på ett tidigt stadium ge anvisning om för stridseffek
ten viktiga tekniska grundegenskaper hos vapensystem. 

Värdering av olika vapensystem måste ofta grundas på resone
mang. Man bör dock eftersträva, att med särskilda studiemetoder nå 
en rättvisande värdering även av alternativa system med i flera 8v
seenden vitt skilda egenskaper. Det är särskilt viktigt att söka v ;; r
dera sådana faktorer som eldkraft, räckvidd, sårbarhet vid bekäm -
ning, känslighet för teleteknisk störning etc. 

STUDIERNAS ANDAMÅL OCH RESULTAT 

Studiernas ändamål är att ge underlag för en värdering av olika 
vapensystem och därmed underlätta beslut om anskaffning och a v
vägning. För varje syfte som fienden antas ha och som läggs tdl 
grund för studier inom en viss ram, erhålls vanligen en viss lösning 
som är den bästa. 

Efter studier och spel återstår att så objektivt scm möjligt försöka 
bedöma den lämpligaste slutliga avvägningen, även med hänsyn t ill 
de faktorer som ej kunnat belysas i studierna, t ex industrins kap,t
ci t et (leveransmö j ligheter), beredska ps- och rustningssyn punk ter, 
personal- och utbildningsfrågor m m. 
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Studiernas resultat är i hög grad beroende av de grunddata som 
wänts. Man inser emellertid, att grundvärden för studier som avser 

f~rhå llanden c:a 10- 15 år framåt i tiden, alltid kommer att vara 
osäkra och så småningom kanske visar sig mer eller mindre felaktiga. 

Detta minskar dock ej värdet av studier i förhållande till resone
mangsvärderingar, särskilt om man genom analytiska metoder och 
maskinella spel kan få en uppfattning om hur osäkerheten (varia
tion av grundvärden) påverkar slutresultatet. 

TOTALOPTIMERING OCH SUBOPTIMERING 

T otaloptimering innebär att bestämma bästa effekt för hela det 
studerade verksamhetsområdet. En totaloptimering av t ex hela vht 
försvar skulle då omfatta hela totalförsvarets verksamhet. 

Suboptimering innebär att bestämma bästa effekt på lägre nivåer, 
t ex för ett eller flera vapensystem i en förenklad stridsmiljö. Det är 
ej säkert att resultatet av en suboptimering är det bästa med hänsyn 
till målsättningen på högre nivå. Vid suboptimeringar bör man så
ledes undersöka om det erhållna resultatet är optimalt även inom 
den totala ramen. 

PROBLEMSTALLNING OCH KRITERIEV AL 

Vid operationsanalytiska studier är det väsentligt att klarlägga 
problemställningen. För att belysa denna i och för sig självklara sak 
skall här ges ett exempel (hämtat ur FOA P rapport A 127 sid 13) 
på ett problemområde där valet av värderingskriterium är viktigt. 

Under 2. världskriget utrustade amerikanerna en del handelsfartyg 
med luftvärn. Man fann snart att luftvärnet, som var okvalificerat 
och sköttes a v otillräckligt övad personal, sällan sköt ner några fi
ent liga flygplan . Många ville av detta dra den slutsatsen att det inte 
lönade sig att fortsätta luftvärnsinstallationen på fler fartyg, dvs 
man tänkte sig som kriterium på luftvärnets effektivitet: 

l. Antalet nedskjutna fientli ga fl ygplan. 

Ett annat möjligt kriterium på luftvärnets effektivitet ar emel
lertid: 

2. Okningen av fartygets överlevnadssannolikheL 
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En närmare analys av statistiska data visade att luftvärnet ··is
serligen bara hade skjutit ner 4 °/o av de anfallande flygplanen, Plen 
att sänkningsprocenten för de luftvärnsbestyckade fartygen ''ar 
mindre än hälften för de obeväpnade. Luftvärnet hade tydligen fått 
flygplanen att sätta in sina anfall på längre avstånd och med sä1.1re 
precision. Luftvärnet gjorde således den nytta det skulle göra 
nämligen att skydda det egna fartyget. I det här fallet var det 'å
ledes väsentligt att inse att det rätta kriteriet var alternativ 2. 

Genom att på detta sätt klarlägga målsättningen för ett vapen 
erhåller man oftast kriteriet direkt. Detta skall uttrycka ett mått på 
verksamhetens effekt och kunna läggas t ill grund för en värder ,ng 
av resultaten från studierna. Av praktiska skäl är det ofta nödv· n
digt att begränsa studierna till delar av ett verksamhetsområde. 

INSAMLING AV DATA 

Ett händelseförlopp påverkas av en mängd olika faktorer. f ör 
att någorlunda säkert kunna bedöma dessa faktorers inverkan k r,, vs 
en insamling av data eller grundvärden. Flera av dessa data är redan 
klarlagda t ex i organisationstablåer, skjuttabeller, måtts- och vikts
uppgifter m m. En stor del måste dock räknas fram, grundas ~å 
erfarenheter från övningar, studium av krigserfaren heter el ler be
stämmas på empirisk väg t ex 

u p p täcktssannolikheter 
funktionssannolikheter 
träffsannolikheter 
nedkämpningssannolikheter 
skyddsvärdet för befästningar 
förflyttningshastigheter 
kostnader för vapensystem. 
De väsentligaste grundvärdena bör ägnas stor uppmärksamh ·t. 

Om grundvärdena är mindre väl kända eller bedöms otillförlitliga, 
kan de varieras inom gränser som man har en viss uppfattning om. 
Förfaringssättet kan dock bli tidsödande och lämpar sig bäst v id 
analytiska studiemetoder och maskinella spel. 

MODELLER FOR VARDERING 

Konstruktion av modeller som avbildar (simulerar) de händelser 
som ligger i problemställningen är oftast en besvärlig procedur. Det 
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därvid vara lämpligt att först konstruera en förenklad modell f:r att skapa sig överblick. Genom att man då medvetet bortser 
f ån faktorer med mindre inflytande renodlas problemställningen. 
r :Modellen förfinas efter hand genom att allt flera faktorer medtas. 

När en modell är uppbyggd måste prov utföras för att undersöka 
hur väl den simulerar det händelseförlopp som studeras. Om proven 
visar at t modellen ej kan godkännas, måste förbättringar göras eller 
en ny modell ställas upp. 

Modeller för simulering av händelseförlopp i strid ben~im n s strids
modeller och utgörs av t ex 

innebörd: händelser rärr rids- och rums-
Fältrjänsrö vn i ng ar ----- skala 

l Simulatorer 

l Sandlådemodeller 

l Kartmodeller 

l 
Matemariska 
modeller 

åskåd li ggö r fysisb förlopp, r ex 
fpl-simulatorer, rr-simulatorer 

åskådliggör händelser i uppbyggd 
topografisk terräng 

åskådliggör händelser på kartor 
a v olik a slag 

uppsättning av marcmariska form
ler eller logiska flödesschema som 
simulerar olika händelser 

Modellerna kan klassificeras enligt följande grunder: 

Bundna 

I förvä g fasrsrällda regl er 
fö r avdämnin g av förlop
pet finns uppgjorda 

Spel 

Två morståndare (A och 
B) fartar oberoende av 
varandra beslur som maras 
in i modellen. En spelled
Olng gör avdämningar och 
målar st rid ssituationer 

resp. 

resp. 

Fria 

Avdämning utförs erfaren
hetsmässigt (stridsdomare 
dömer) 

Ren simulering 

En spelledning ger ingångs
data för såväl A som B. 
Genom variarian av vär
dena söker man finna ev. 
optimallösningar 
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Analytiska 

Händelse rna simuleras med 
matematiska formler t ex 
Lanchester-ekvat ioner för 
studium av ducllstrider. 
Vanli gen erh åll s den ge
nomsnittl iga utgången av 
en strid (medelvärdet) 

Manuella 

Utgörs av spel eller ren si
mulerin g där personal ut
för verksamheten. Tidskrä
vand e. Används ofta för 
att klarlägga avgörande 
förlopp 

resp. 

resp. 

Monte Carlo 

Händelserna simuleras ce
ta ljrik t och vanligen i kro
nologisk ordning. Avdön1-

ning av varje stridssin a
tian bes tämmes med, 's t 
slumpning 

Automatiska 
(eller maskinspel) 

Händelserna är prograli1-
merade för matematikmct
skin. Programmering k 111 

ta lång tid, men själva S!•e
let går fort. Grund v är ·n 
kan lätt varieras 

BEHANDLING A V PROBLEMET, GRANSKNlNG 
OCH PRESENTATION AV RESULTATET 

När man så småningom fått fram en modell som kan accepte;·as, 

behandlas det aktuella problemet. Det erhållna resultatet måste dxk 

granskas och i de fall detta ej är invändningsfritt måste ytterligare 

förbättringar, prov och ny behandling utföras. Resu ltatet åskåd ig

görs på olika sätt, t ex i tabell- eller diagramform. 
Nedanstående flödesschema avser visa arbetsgången vid en o e

rationsanalytisk studie såsom den nyss skisserats. 
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STUDIUM A V PROBLEMOMRÅDET 
FORMULERING A V PROBLEMsTALLNING 
UPPSTALLNING AV VARDERINGSKRITERIUM 
INSAMLING AV DATA 

KONSTRUKTION 
AV MODELL 1""-- - -

L---~!-----' 

NY MODELL 

I

L l FORBATTRING l 
"""'---------AV MODELLEN 

L-------;:;!;----------' 
TEST A V MODELLEN 

L 
____ K_A_N __ M_o~D--E-LL_E_N __ --~1----INEJI--------~-----------I ACCEPTERAS? 

! 
IJAl -! 

BEHA NDLING AV 
AKTUELL T PROBLEM 

! l 
;-----A-. R __ R_E_S~U_L_T_A_T_E_N ____ ,I -1 l 

INVANDNINGSFRIA? ---- NEJ ------- ----------

21 

! 
IJAl 

T 
BEDOMNING A V 
RESUL TAT OCH 

KRITERIUM 

PRESENTATION 
AV RESULTAT 
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STRIDSEKONOMISKA BERA.KNINGAR 

Kostnader 

Enligt FOA P rapport A 110 sid 8 beräknas fiendens direkta kost 
nader T enligt formeln -

T= 2'i (ai ·Ni +bi · Fi ) där 

a i är fiendens värdering av insatsen av en enhet av vapen typ ''i" 

N i är antalet insatta vapen av denna typ 

b i är fiendens värdering a v förlusten a v en sådan enhet 

F i är antalet förlorade sådana enheter 

Formeln bör förk laras något: 

Den tota~a direkta kostnaden består av insatskostnad + fö rlust

~o~tnad . V1d beräkning av fiendens optimala strategi utgår man 
1fran, att hans resurser ej utgör någon begränsande faktor. Inneb··r
den härav kan illustreras av nedanstående figur: 

Fi kostnad 
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ANTAL JNSA A 
ENHETER 

p 

för att önskat resultat i en operation skall uppnås, fordras ett 

visst minimiantal N 0 
enheter. Om fler än N 0 

enheter sätts in, för-

Joras vanligen färre. Om insatskostnaden per enhet är a i (konstant), 

ökas den totala insatskostnaden (I) linjärt (I = a i N i ) med antalet 

enheter. Summan av insats- och förlustkostnaderna (I+ F) får då ett 

minimum för t ex N = N1. Då fienden vill minimera sina kostnader, 

väljer han att sätta in N 1 , st enheter. Antagandet om fiendens resur

ser innebär således att han har N 1 st enheter och därför kan välja 

optimal strategi. 
Innebörden av värderingsprincipen, att man skall maximera fi

endens minimikostnad, belyses av fö ljande enkla exempel. 
Antag, att försvararen kan välja mellan fyra olika avvägningar 

I-IV, och fienden mellan angreppsmetoderna A-D för att uppnå 

uppställt mål. Fienden antas även genom sin underrättelsetjänst skaf

fa sig insikt om försvararens avvägning. Siffrorna i nedanstående 

tabell representerar ett mått på fiendens kostnad för att nå sitt mål. 

l 
Fiendens val 

A l B l c l D 

Försvararens I 2 3 6 4 -
avvägning II 7 s 4 s -

III 4 3 6 4 -
IV 4 s 4 3 

Om försvararen väljer alternativ I och fienden metod A, blir hans 

kostnad 2 enheter, kombinationen I B kräver 3 enheter osv. För vart 

och ett av försvararens alternativ kan fiendens minimikostnad utlä

sas (understrukna siffror). Enligt värderingsprincipen skall försva

raren välja alternativ II, varvid fienden genom val av sin i detta fall 

bästa metod (C), får betala 4 enheter. Varje annat val från försva

rarens sida medför att fienden når sitt syfte till lägre kostnad. 

Kostnadsramens inverkan på effekten 

Fiendens minimikostnad för att nå ett visst syfte beror bl a på den 

absoluta storleken av försvararens kostnadsram. Medelst vapenvär-
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deringar (studier och spel) och stridsekonomiska beräkningar söker 

man finna den avvägning, som inom en fixerad ram gör fiendens 

minimikostnad så stor som möjligt. Det är dessutom av betyd( lse 

att undersöka hur fiendens kostnader väsentligt ökar eller minskar 

med rimliga variationer av den egna kostnadsramen (se figur). 

Fl MINIMI
KOSTNAD 

1 2 3 

a 

5 

b 

FÖRSVARARE 
KOSTNAOS 

Om fiendens kostnader för att nå ett visst syfte varierar enl1gt 

kurva a får försvararen stort utbyte av en ökning av kostnadsran1en 

från 2 och uppåt. Om fiendens kostnader varierar enligt kurva b 

ger det föga utbyte för försvararen att öka kostnadsramen längre 
än till 4. 

Jämförelse av olika vapensystems stridsekonomi 

För att erhålla en uppfattning om stridsekonomin hos vapensystem 

av väsentligt olika karaktär, men med i princip samma uppgifter, 

kan man jämföra de kostnader som vart och ett av de skilda sysre
men åsamkar fienden. 

Beloppen är ej direkt jämförbara, utan måste sättas i relation ti ll 

i vapensystemen nedlagda kostnader för att medge stridsekonomisk 

värdering. Två begrepp som därvid kommer till användning är års

kostnad (årskvot) och kostnadskvot vilka definieras här: 
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Begrepp : 

Arskostnad 

(årskvot) 

l(ostnadskvot 

De f ini tio n: 

Kostnader under systemets livslängd 

Livslängd 

Fiendens kostnad 

Egen årskostnad 

A v olika skäl kan de erhållna kostnadskvoterna ej utnyttjas direkt 

för en jämförelse mellan stridsenheter av olika slag. Ett skäl är att 

beräkningsunderlaget kan vara ofullständigt, ett annat att t ex rör

liga stridsenheter bör få ett tillskott i kostnadskvot då de kan ut

nyttj as även inom andra geografiska områden. 

Framräknade värden på kostnadskvoten ger en rättvisande bild 

av stridsekonomin endast om fiendens taktik varit riktigt vald. Så

lunda fordras t ex att fienden rätt bedömt försvararens slagkraft och 

motståndskraft och därigenom kunnat välja en lämplig avvägning 

mellan förberedande bekämpning och bekämpnings- och skyddsåt

gärder i de operationer som sedan följer. 

Viss kontroll av fiendens taktik kan göras enligt följande. Ett 

vapensystems motståndskraft kan få representer::ts av den kostnad 

fienden åsamkas för att slå ut systemet eller väsentligt minska dess 

verkan. Denna kostnad bör jämföras med de kostnader han drar på 

sig p g a försvarens fortsatta motverkan i senare operationer. Kvoten 

mellan dessa kostnader bör vid rätt vald teknik vara omkring 1, dvs 

fi kostnad för förber. bekämpning 
N 1 

fi kostnad tillfogad i senare op 

Ar kvoten t ex < 1 har fienden övervärderat systemets slagkraft 

och undervärderat dess motståndskraft. 

Några ekonomiska begrepp och deras tillämpning 

Vid lösandet av militära optimerings- och avvägningsproblem, t ex 

att inom fixerade ekonomiska resurser finna den bästa utformning

en av ett vapensystem med bestämda uppgifter, kan lämpligen eko

nomisk teori komma till användning. Den ekonomiska teorin har 

huvudsakligen utny ttjats vid lösandet av produktionslivets optime-
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ringsproblem, men under det senaste årtiondet i ökande omfattning 

även vid försvarsplanering. 

Med bestämda kostnadsbegrepp blir det i princip möjligt att väga 

samman insatser och förluster av personal, materiel m m. Svårighe

terna är emellertid många gånger stora, framför allt gäller detta 

osäkerheten i bedömning av hur motståndaren själv värderar sina 

uppoffringar. I beräkningsarbetet förekommer en mängd begrepp, 

varav några skall beröras här. 

Två förekommande modeller för beräkning benämnas typ A och 

typ B, och kan sammanfattas enligt följande: 

Typ A. "En input - två utput-modeller" 

Typ B. " Två input- en utput-modeller" 

Exempel typ A 

Problemet kan t ex gälla avvägning emellan offensiva och defen

siva vapen för luftförsvar inom en given budgetram enligt nedan
stående figur. 

OFFEtiSIVA 
VAPEN INPUTsGIV EN BUPbE.T 

UTPVT;(OFFENSIVA V. 
l_DEF ENSIVA - 11-

DEFENSIVA 
VAPEN 

Kurvan utgör orten /ör effektiva lösningar. Detta innebär, art 

varje lösning till vänster om kurvan är ineffektiv, då budgeten ej 

helt utnyttjas. Lösningar till höger är ej tillåtna, då budgeten i så 

fall överskrids. Alla lösningar på kurvan är effektiva - vilken som 

väljs beror på det uppställda kriteriet. 
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Exempel typ B .. 

bl et kan t ex gälla avvägning mellan antalet vapenbarare och 
Pro em b · · ·· d 
.. den ammunition, t ex bombflygplan och bo~ e:. I pnnc1p ar et 

rn~~IT t att erhålla samma effekt för flera kombmau oner mellan an

mf~r 1Iygplan och antalet bomber. .I figuren nedan ange.r alla pm:k~ 
ta å en och samma s k isoeffektlzn;e (Et, Ez, E3) en viss effekt m 
ter P . . d 
nan hänsyn tagits ull kosrna er. 

(AN1"AL 60MBFLYGPLAN 
INPOT == \ - n- BOMBEtt 

UTf'UT ::: EFFEKT (T.EX. ANTALET 
FÖRSTÖRPA 
M.&L) 

E3 
E2. 

ANTAL 
BOMBER 

kURVORNA ÄR ISOE FFEKTLII'IJER 
-D.\1.5. ORTE.N FOR I<ONSTANT EFFEKT 

En isoeffektlinje är i regel konvex mot ?rigo och kan användas 

för att åskådliggöra den ändrade s k margmella effekten. I nedan

stående figur betecknar X 1 och X 2 två olika vapensystem och fram

går hur t ex 6X2 minskar med ökande X1 
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l 
1---
, l 

l 1---
1 l 
l l 
l l 

"1 
Substitutionsgraden bestäms av den marginella effekten som de-

finieras såsom effektens derivata med avseende på det ena vapen
systemet. 

Lutningen på isoeffektlinjen E (X1X 2 ) bestäms genom derivering 

och anges av det då erhållna sambandet. 

där E, och E~ anger resp vapensystems effekt. 

Följande exempel avser visa innebörden i resonemanget: 

.. Antag, att man skall anskaffa ett antal enheter i ett vapensyst• m 
dar effekten (E) befunnits vara 

E = n 2 (30-n) 

där n = an. talet enheter och begränsningen O< n< 1 5 gäller. Så länge 

den margmella effekten (Me) ökar, bör det va ra lönsamt att an
skaffa enheter. 

Man får uttrycket för den marginella effekten: 

dE 
Me = - = 60 n-3 n2 

dn 
och söker dess maxpunkt 

Me' = 60-6 n 
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:Me' = O för n = lO dvs Me' max för n = lO 

Me 
Ltoo 

100 

Det är alltså mest lönsamt att anskaffa l O enheter i detta fall . 

Optimerings- och avvägningsfrågan ( alternativvärdering) 

Allmänt 

Mot bakgrunden av värderingskriteriet (att max1mera fiendens 

minimikostnad) kan följande sats uppställas: 

den sista kronan som läggs ner på vart och ett av två eller flera 

vapensystem skall ge samma effektökning i alla system, dvs vid 

optimal sammansättning skall det ej vara möjligt att ytterligare 

öka effekten genom att överföra medel från ett vapensystem till 

ett annat 

Innebörden av satsen torde framgå av resonemanget ovan och 

de kriteriprinciper som nu skall behandlas. 

K riterieprincip 1: 

Given budget - sök maximal effekt. 

Problemet antas gälla anskaffning av ett vapensystem bestående 

dels av relativt billigt kanonluftvärn (X1 ) dels betydligt dyrare ro

botluftvärn (X 2) till kostnaderna P1 resp P 2 per enhet inom en given 
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budget (B). Vi utgår från, att man med anskaffningen vill uppnå 
ett bestämt syfte- t ex att med bästa effekt (E) avslå fiendens luft
anfall och anfall med lätta sjöstridskrafter mot en konvoj - och att 
man genom studier och spel kunnat konstruera ett antal isoeffeKt
kurvor vid olika kombinationer av kanon- resp rb-luftvärn, där hän
syn ej tagits till kostnader. 

Med budgeten (B), antalet (X) och styckkostnader (P) kan en 
s k budgetlinjen tecknas 

B = (P1·Xt+P2·Xz) = O 

Man väljer nu den isoeffektlinje som tangerar budgetlinjen - se 
nedanstående figur. 

X z 

BUDGETLINJE 

E 

1 

I tangeringspunkten (C) gäller, att budgetlinjen och isoeffektlin
jen har samma lutning. Isoeffektlinjens lutning tecknas såsom nyss 
v1sats 

dX 2 Et 
dXt -~ 

Derivering av budgetlinjens ekvation ger: 

dX2 Pt 
dX1 - -p;-
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Insättning ger sambandet 

Om hela budgeten uteslutande används till kanon-lv, erhålls ett 
antal enheter som svarar mot punkten C1; om samma budget an
vänds för rb-lv erhålls antalet C2 rb-enheter. Kostnadsramen tillåter 
även att alla punkter på linjen C1-Cz kan väljas. För att erhålla 
maximal effekt vid den givna budgeten väljs den kombination av X1 
och X 2 som motsvarar punkten C. 

Denna punkt anger således optimal lösning av avvägningsproble
met, dvs i punkten gäller att effekten ej kan ökas ytterligare om de 
olika vapentyperna får ersätta varandra inom den givna kostnads
ramen. 

Kriterieprincip II: 

Given effekt - sök minimal budget (B min). 

Antag, att man önskar anskaffa två vapensystem A och B. 

System: Antal: 

A DA 

B 

Antag att effekten (E) har befunnits vara 

Styckkostnad 

k A 

Uppgiften är nu att finna den lägsta kostnad (Emin) vid vilken 

Önskad effekt (E
0

) uppnås (och bästa avvägning mellan systemen A 

och B). 
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. :r:-ran väljer den budgetlinje (B 2) som tangerar önskad isoeffekt
lmJe (g

0
). I tangeringspunkten har linjerna samm:ot lutning. 

Linjerna tecknas 

Efter derivering och insättning i linjernas ekvationer fås 

B · = 21/ mm 
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Exempel p& avvägning 
J-lur skall antalet eldrör och mängden ammunition till ett akanlv

system avvägas, då följande data är givna: 

total budget (B) 

eldrörskostnad (ke ) 

amm.kostnad (k a ) 

Effekten (E) 

där 

= 800.000 kr 

= 40.000 kr/ st 

= 100.000 kr/1000 skott 

= e va 
e= antalet eldrör 

a = l 000-tal skott 

H är gäller det att göra en sådan avvägning, att maximal effekt 
erhålls, dvs kriterieprincip I kan tillämpas. 

a B E 

2 

1 

2. 4 6 8 10 121'i161& 
Budgetlinjen tecknas: 

B=(e ·k e +a· ka) = O 

eller med insatta värden 

8 · 105-(e · 4 · 104+a · 105) = 0 

e 
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varav 

2 
a=--· e+8 

5 

Budgetlinjens lutning: 

da 40000 2 
~--k a - - --:-1-::-0o-=-o:-:o-o __ _ 5 

Isoeffektlinjens lu tning fås genom att derivera uttrycket (se gi vn 
data) för effekten (E) a 

l 
dE = J/ a· de+e-.- · da = O 

2Va 

I tangeringspunk ten är lutningen lika, dvs 

(-) ~ = (-)~ 
e 5 

5a =e 

Insättning i budgetlinjens ekv ger 

l 
e= 13 -=he1t ta1 = 13 

3 

a=2 
2 

3 

För ammunition återstår: 
800000-13 · 40000 = 28000 kr dvs a = 2 8 
Svar: Bästa avvägning i detta fall är 13 :ldrör 

2800 skott 
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J(valite-kvantitet 

Ett flertal författare har belyst kvantitetens stora betydelse för 

utgången av striden. Lanchesters Jagar anger att kvantiteten påver

kar slagkraften i en given stridssituation med en kvadratisk faktor, 

och ger som slutsats att det lönar sig mer att öka antalet stridande 

enheter än att öka kvaliteten. 
Detta gäller dock endast under förutsättning att den kvalitativt 

underlägsnes vapen når fram och har rimlig verkan, varmed avses 

att kvaliten i princip bör närma sig motståndarens genomsnittskva

lite. Detta inses om man antar att i en strid A-sidan endast består 

av t ex artilleribestyckade jagare och B-sidan av robotbestyckade 

med stor räckvidd - med rätt vald taktik kan B utdela sina slag 

mot A utanför dennes porte. 
Svårigheten att bestämma styrkeförhållandet ger anledning till att 

tillämpa de berörda Jagarna med stor försiktighet i prognoser. I 

praktiken blir det i allmänhet nödvändigt att med upprepade spel 

- med variation av ingångsvärdena - söka finna en optimal Jös

nmg. 

SLUTSATSER 

Alla de faktorer som påverkar utformningen av ett vapensystem 

torde knappast kunna anges och ännu mindre värderas exakt, då de 

i hög grad påverkar varandra och därmed den sammantagna ef

fekten. 
Metoderna för värderingar av vapensystem är och torde under 

lång t id framåt förbli alltför ofullständiga för att helt kunna läggas 

till grund för utformning av och avvägning mellan olika system. 

Detta minskar dock ej värdet av olika operationsanalytiska förfa

ringssätt i förhållande till resonemangsvärderingar. 
D en kvalitativa utformningen av ett vapensystem är främst bero

ende av de stridsmedel fienden utnyttjar. Som allmän regel bör gälla, 

att kraven på kvalitet i princip ej får sättas lägre än vad som mot

svaras av genomsnittsstandarden hos fiendens motsvarande vapen. 

Tillkomsten av kärnvapen har satt en övre gräns för kvaliteten hos 

en stridsenhet, då det nästan alltid finns en möjlighet att slå ut den. 

Ett system med enstaka dyra enheter blir därför sårbart. 

K vanriteten påverkar främst ett vapensystems uthållighet och dess 
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möjligheter att komma till verkan inom skilda geografiska områden. 
Om man ökar motståndskraften med ökad kvantitet, erhålls även 
fördelen att kraftsamling lättare kan nås på flera punkter samtidi gt. 
Möjligheterna att "mätta" motståndaren ökar. 
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l. Principer för vapenvärderingar och stridsekonomiska beräkningar; FOA p 
rapport A 110 (L Grape, B Schwarz, G Tidner). 

2. DA-orientering för högre chefer; FOA P rapport A 127 (C G Jenneq, ·en, 
L Grape, I Ståhl, B Schwarz). 

3. Marinens systcmutredningar. 

4. Matematikmaskinmodell P 25 för simulering av kustrobotanf all; Marinen s O A
rapport nr 12, maj 1963 (B Asken). 

5. Operationsanalys (sammanställt inom FOA). Artilleritidskrift nr 3/ 1955. 

6. Kompendium i vapensystemEira; MHS maj 1962 (övl Bildt). 

7. Föreläsningsanteckningar: 

Amne: Föreläsare: 

OA-problcm Avd.dir L Grape 
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LEDAMOTEN 

ROLF NERPI N 

Grundläggande fartygsutbild

ning i engelska flottan* 

I senaste novembernumret av Proceedings har Lieutnant Com
mander A A J Harper, R. N . skrivit en artikel benämnd "Work-up 
in the Royal Navy". Harper beskriver där hur den grundläggande 
fartygsutbildningen bedrivs i engelska flottan. Aven om artikeln 
lämnar vissa luckor öppna och även om förhållandena i England 
inte är desamma som hos oss kan det vara av intresse att med den 
nyligen framlagda värnpliktsutredningen som bakgrund ta del av 
vad H arper har att säga om hithörande problem. En översättning 
av artikeln återges därför i det följande. 

Den utbildning m m som erfordras för att ge ett fartyg operativ 
effektivitet efter rustning, översyn eller besättningsbyte kallas i eng
elska flottan "work-up" och i den amerikanska "shakedown" eller 
"refreshing training". 

Engelska flottans work-up kom till i början av VK II för att ta 
hand om den flod av nya fartyg och reservofficerare som då ström
made till. 

Efter kriget blev det brukligt att fartyg stationerades utomlands 
direkt efter rustning och att de gavs work-up under ledning av de 
lokala sjöstyrkecheferna med de hjälpmedel och instruktörer dessa 
kunde leta upp. Resultaten varierade avsevärt beroende på sådana 
faktorer som väder, utbildningsanordningar och utbildningspro
gram men framför allt på den kapacitet och erfarenhet som sjöstyr
kecheferna och deras staber besatt. Särskilt märktes detta på vapen
utbildningen men materielunderhållet och den inre tjänsten kunde 
också bli eftersatta. 

*) (Artikeln översatt och återgiven med särskilt tillstånd från Proceedings: Cypo

right © 1965 U . S. Naval Institute.) 
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Under 1950-talet, inför ankomsten av en ny generation fa1 tyg 
och inför den snabba utvecklingen av doktrinerna för flottans och 
fartygens utnyttjande, blev det uppenbart att dessa ganska lösa för
hållanden inte längre dög. 1958 beslutade man därför att förl ägga 
all work-up av kryssare, jagare och fregatter till en plats fö r att 
uppnå standardisering och för att rationellt kumn utnyttja till buds 
stående skickliga instruktörer och effektiva utbildningsanordningar. 
Man valde Portland. Där fanns redan en god hamn och sedan VK 
II en ubåtsjaktskola. Portland ~ir också beläget nära både D evon
port och Portsmouth varför god kontakt kan upprätthållas med 
flottans varv och utbildningsmöjligheter där. Dessutom är det endast 
tre timmars resa till London. 

Den lätta inseglingen till hamnen och närheten till lämpliga li v
ningsområden medför att fartygen förlorar ringa tid på för f! } tt
ningar. Tidvattensströmmarna och den starka trafiken i Engelska 
kanalen sätter navigerings- och stridsledningspersonalen på hå rda 
prov. Vädret varierar och vinterstormarna sållar snart bort dem som 

är obotliga landkrabbor. Nu för tiden är det ej ovanligt att så nw c
ket som 40 °/o av besättningarna är på sjön för första gången (,ch 
då är det angeläget att de får sjöben så snart som möjligt. 

De engelska jagar- och fregattbesättningarna bibehålls oförän d r:.t
de ca 2 1/2 år. Denna period benämns en expedition (commission ). 
Efter 2 1/2 år är det dags för omkring 19 veckors översyn av fany
get. Besättningen byts då i sin helhet men successivt under en tid 
utsträckt till 6 månader för att bibehålla kontinuitet. Efter översyn 
och besättningsbyte är det tid att börja utbildningen från början. 
Denna utbildning äger rum som work-up i Portland under 7 112 
veckor. I dessa work-up deltar inte bara engelska örlogsfartyg uo n 
också fartyg från NATO, Samväldet och även från andra nationer. 

Utbildningen är koncentrerad till tre avsnitt: vapenutbi ldnin g 
för att göra besättningarna förtrogna med materielens utnyttjande, 
underhållsutbildning för att lära den tekniska personalen att hålla 
m.aterielen i bästa trim och för att vänja den vid att klara av have
rier samt slutligen inre tjänst för att öva läcktätning, brandsläck 
ning och sjukvård m m. 

"The Flag Officer, Sea Training" är konteramiral med högkvarter 
i Portland. Han ansvarar för utbildningen (work-up) av nyrustade 
fartyg. Han ansvarar också för att alla fartyg uppnår en tillfreds-
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"Ilande operat iv och materiell standard. De av hans stab som leder 
st:h kontrollerar utbildningen ombord kallas "sea riders" . Dessa sea 
0
iders utgörs av officerare och underbefäl representerande alla yrkes

r enar och specia!tjänster. Deras arbete leds av en "Commander Sea 
fraining", en officer med lång sjötjänst bakom sig, som under amira
len tjänstgör som "Chief Staff Officer (Work-up)" . Det finns o~kså 
en " C hief Staff Officer (Technical)" som ansvarar för den tekmska 
underhållstjänsten och för de tekniska delarna av utbildningen. 
Denne är också baschef och ansvarar för fartygens rutinbehov av t ex 
bogserbåtar, målanordningar, olja och proviant m. m., m. m. 

Helikoptrar för samövnin gar och utbildning i t ex ubåtsjakt kom
mer från Royal Naval Air Anti-Submarine Schoo l, som också är 
belägen i Portland. 

Samövningar med flygplan kan erhållas genom Royal Naval Air 
Station, Yeovilton ca 50 km inåt land. Portland har också en sär
skild organisation som tillhandahåller obemannade målflygplan för 
luftvärnsart illeri och luftvärnsrobotar. Ubåtar och snabba patrull
båtar lånas efter behov. St rax bredvid Portland finns ett skjutfält i 
land, mot vilket fartygen kan öva kustbeskjutning i samverkan med 
eldledn ingspatruller ur armen. 

Work -up-utbildningen börjar några månader im~an fartyget kom
mer till Portland. Fartygschefen erhåller aktuella böcker och in
struktioner i förväg för sjä lvstudier. Sedan deltar han i kurser vid 
de skilda utbildningsanläggningarna för att bli up-to-date i artilleri, 
navigat ion, ubåtsjakt och de senaste taktiska doktrinerna. Besätt
ningen i övrigt utbildas på motsvarande sätt. Så t ex genomgår 
stridsledningspersonalen en två veckors koncentrerad specialkurs be
nämnd "command team training". Under tiden bearbetar fartygs
chefen och en samverkansofficer från Portland det kommande ut
bildningsprogrammet. 

D e följande 7 1/2 veckornas work-up följer ett fast mönster. 
Under de första veckorna lämnas fartyget ganska mycket åt sig 
själv för grundläggande utbildning med egna resurser. Varje tjänste
gren kontrollerar och protokollför då också hur m<l.terielen fungerar. 
Härför används särskilda kontrollkort (shake-down score cards) med 
vars hjälp materielens status och pålitlighet sedan kan utläsas och 
följ as upp. 

En dag utför ett antal tekniska officerare en särskild inspektion av 
fartygsmaterielens funktion till sjöss. 
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Resultatet av denna inspektion ger tillsammans med kontrollkor
t~n en god bild av materielens tillstånd och utvisar vad som yttcr
hgar_e be_höver göras innan fartyget kan delta i de dagliga övningar
na till SJÖss. Den följande veckan ligger fartyget stilla i hamn v,l r
under besättningen utbildas i land t ex i n1arkstrid. Under tiden >er 
b_~spersonalen över_ fa~tyget så att det skall bli klart för de f ) ra 
folJande veckorna till SJÖss. 

Samverkansofficeren från Portland och fartygschefen gör till sa n
mans upp s~hemat för dessa veckor. Normalt går fartygen till sjöss 
kl 0800 vaqe dag och återvänder till hamn efter i medeltal 12 ti 11_ 

mar till sjöss. Manöverövningar utförs på väg till och från övnin<>s
områdena där alla andra övningar äger rum i tät följd. Ett typi;1t 
dagsprogram för en fregatt ser ut så här: 

0800-0900 A v gång. Manöverövningar tillsammans med fem 
dra vartyg. Avstånd 500 yards, fart 22 knop. 

an-

0930-1130 Skyddstjänst. (Största möjliga reali!-:m erhålls genom 
rökgeneratorer, sårskador av plast, fingerade haver er 
på maskin- och elsystemos v) . 

1200-1300 Förrådskomplettering under gång. 

1315-1415 Artillerieldledningsövningar med fyra andra fartyg. 

1430- 1730 Ubåtsjakt med fyra fartyg och helikoptrar. 

1730-1830 Lv-skjutningar. 

1830-1930 Fingerade maskinhaverier. 

2000-2100 Artilleriskjutningar. 

På återvägen samt vid angöring radarnavigering. 

Efter varje övningsmoment håller vederbörande instruktör fd n 
Portl~nd krit~k. ~enare gör han också upp en mer fullständig rap
port over utbddnmgsresultaten varav fartygschefen får ett exemplar 
och Commander Sea Training ett. De skilda övningsmomenten h:tr 
d_~ betygsatts ~ed godkänt eller underkänt. Mer detaljerade betyg 
forekommer eJ. Commander Sea Training får omkring 25 sådana 
r~pporter per ~artyg och vecka, vilket ger en god bild av hur utbild
nmgen fortsknder och var svaga punkter finns. 
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Intensiv utbildning till SJOSS medger ingen regelbunden översyn 
a v materielen och det är oundvikligt att haverier inträffar. Eftersom 
besättningarna ännu så länge är oerfarna kan det ta lång tid för 
dem att identifiera och avhjälpa felen. Därför får fartygen ytterli
vare en översynsvecka efter den andra eller tredje sjöveckan. Over
"' synen utförs av baspersonal liksom under första översynsveckan 
men besättningarna får nu själva hjälpa till. 

Vid sidan härav bedrivs övningar i land som bl a omfattar hjälp 
åt civilbefolkning efter naturkatastrofer e dyl. Besättningarna ut
bildas nu också i alla de ceremonier som hör ihop med besök i ut
ländska hamnar eller med mottagning ombord av högt uppsatta 

personer. 
Mot slutet av fjärde sjöveckan jämförs varje fartygs utbildnings

resultat med normerande värden. Under den åttonde och sista vec
kan inspekteras fartyget till sjöss av Flag Officer Sea Training med 
stab. Fartyget utsätts då för anfall från luften och ytan samt från 
ubåtar allt under det en uppgift skall fullgöras inom en begränsad 
taktisk ram. 

På väg hem skrivs tjänstegrensvisa rapporter över inspektions
resultatet. Ehuru det är ovanligt att ett fartyg blir "kvarsittare" 
händer det dock. Det ges då kompletterande utbildning. Slutligen 
erhåller fartygschefen, som ju bär det yttersta ansvaret för sitt far
tygs effektivitet, ett personligt brev från amiralen, vilket icke läm
nar honom i något tvivel om ljuspunkter och misstag under den 
genomgångna utbildningen. 
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Litterafur m. m. 

DANSK SÄKERHETSPOLITIK 

Diskussion en om Atlantallian sens omorganisation har redan vid tag it på fh ··a 

hå ll i pressen och i broschyrer, fastän nuva rande avtal upphört först år 1969. D. 11 

li lla skriftl v i här anmäler, har som upphovsman generalmajor Erik Kragh , S(lm 

tnnehaft en framskjuten ställnin g inom NA TO, stabschef i danska hären m. f l. 

bemärkta poster i landets försvar. 

. Scdan NATO blev till har 17 år förflutit. Sedan dess har det funnits a vsp:in

ntngsperiod er i den sovjetiska utr ikespolitiken; charmoffensiver, massakrer i U n"

ern , Berlinkriser ackompanjerade av rakethot, psykologiskt utn yttjande av rakc;

och rymdforskningens försprång, Kubakrisen med militä rt och politiskt hot r: t 

inpå USA, vilket ingen tidigare kunnat drömma om och slutligen den period d.tr 

vi nu befinn er oss. ' 

Att intet hänt, vare sig i Berlin eller på Kuba beror in ga lunda, säger Kragh , på 

något nederlag för rysk politik utan på det faktum, a tt den hotade parten tab t 

ett entydigt språk, nämligen med fasthet och styrka bakom orden. 

Sedan Kubakrisen år 1962 ha r utvecklingen delvis präglats av en förv arn ing 

a.v vad som kan hända i Asien och en relativ stabilitet i Europa beträ ffand e reh 

ttonerna USA-Sovjet. 

För dansk utrikes- och säke rhetspolitik är det avgöra nde, framhålls det, um 

lan det kan bygga sin politik på det relativa lu gnet. 

Ar faran fö rbi , råder det avspänning i Europa och var i bestå r den? 

Det fir:~1 s uttr~ck för ett mildare storpolitiskt klimat och en mera dämpad t <• ll 

mellan Vast och Ost. Handeln ökar över järnridån . En begynnande libiraliserin • i 

många ?s:cu ropeiska länder har iakttagits, vidare atomprovstoppavta l, en dir~, t 
samtalslulJe mellan Vita Huset och Kreml samt små reduktioner i militärb ud
gc terna. 

Orsaker till spänn ing kvarstå r likväl marka nta . Det stora problemet ä r det 

d~ l ade Tyskland och Berlin. Från rysk sida kan fö rbindelsevägarn a till Västbcri m 

nar som helst avskäras, vi lken kan skapa högsp ännin g från en da <> till en annan. 

Det finns, säger Kragh, ingen lösnig på säkerh etsproblem en i Ce~traleuropa. Vi 

1 .Erik Kragh: Baggrunden for Danmarks sikkerheds- og fo rsvarspolitik Nyt N or

disk Forlag- Arnold Busck. Köpenhamn 1965. 
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.,ret ej hel ler, fortsätter han, v ilka förändrin ga r som kan inträda i Sovjet om 2-5 

år. Utgången av komplikation ern a mellan USA och Kin a är höljd i dunkel , så 

ä.,ren konflikterna mellan Kina och Sovjet och vad dessa kan betyda fö r Europa. 

Warschau-pakten utbyggdes fortgåen de och har såväl militär- som kon ve ntio

nell kapaci tet med resurser för både stö rre och mindre angrepp . D et sa knas ga

rantier, framh ålles det, att den f redli ga ex istensen icke ä r en taktisk manöver 

uran att för det uppge det prin cipi ella kommunisti ska målet. Sov jetled a rn a upp

ges vara övertygade om att kommunismen är framt idens och hi stori ens orubbliga 

gång. Status quo ä r för dem en re volterande vä rld . 

Enbart i Osttysk land står ständigt 400.000 kampberedda sov jetsoldater med 

6.000 pan sa rvagna r, fl era tu sen ta ktiska fly gplan oc h 700 mell andistansraketer 

med atom laddningar. Sty rk an är av sådan a rt , att den nä r som hel st kan intaga 

en hotande a ttityd. En sådan styrka i Centra leuropa är avgö rande för hur Dan

mark måste förhål la sig i trygghets- och säkerhetspoliti skt avseende. Kon se kven

se rna för NATO är därmed givna. FN har i ett sådant S8mmanh ang in ga som 

helst möj ligheter, anförs det, att ingripa i lägen där sto rmakternas vitala intressen 

är inblandade. Den danska säkerhetspolitiska situat ionen kan icke undergå någon 

fö rändring mot avspänning så länge ett delat Tyskla nd bestå r och ryska trupper 

är fö rlagda i Osttyskl and . 

I NATO råder kri stillstånd . Det nämnes, att den inte :1r av mili tär, utan sna

ra re av politisk a rt. Militärt sett ä r organisa tion en friktion sf ri med undantag av 

en ensid ig fransk inställning ti ll problemen. När Atlantpakten blev till var Väst

eu ropa fattigt. Id ag är Europa rik t och vill ha mera att säga ti ll om beträffande 

den egna säkerheten, speciellt vad kärn vapnets di sponerin g beträ ffar. Speciellt 

de Gaulles Frankrike har motsatt sig amerikanarnas dominans. de Gau lles vision 

om et t förenat Europa med Frankrike som ledande stat hägra r. Generalen hävdar 

även, att den franska atomstyrkan är t ill fördel för hela Europa - t rots si n 

litenhet. Huru vida de andra är av samm a mening ä r en annan sak. Emot denna 

oavhängighetspolitik samt anti -ame rik anska tenden se r stå r de brittiska och väst

tyska synp unkterna. Den amerikanska nä rva ron och atomparap lyet anses lik väl 

vara en nödvändighet många å r fram åt. Framför all t är NATO det enda a lter

nativet för Väs ttysk land a tt by gga på. En europeisk atomstyrk a är en omöjlig

het så länge det inte finns en övernat ionell europeisk rege rin g. Aven om F rank 

rike lämn ar NATO gå r alli ansen ej isä r, säge r Kragh. Det kan anses uteslutet, 

att de övri ga länderna sk ull e avs tå frå n Atlantpaktens trygghet. 

Enligt författaren s uppfattnin g råder intet tvi ve l om att alli ansen existerar 

även efter å r 1969, kanske i änd rad form, inbegripande de nuvarande huvud

komponentern a av NATO. För Danmark s del är det uttryckli gen av intresse att 

en oförändrad amerikansk kärnvapenbakgrund kvarstå r och a tt västtyska mili

tärstyrkor fi nns i dc väs tliga delarna av Ostcrsjön. 

Vid stä llningstagande är landets geografiska läge avgö rande. Danma rk är en 

utlöpare till Centraleuropa, innefattande passagerna mellan O stersjön och Atlan

ten. Den geografiska positionen ger danskt territorium land-, sjö- och luftstra te-
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gisk betydelse för Väst och Ost, va rigenom landet sa kn ar a ll a möjli gheter a 

hålla sig ut:mför en storkon flikt. Västtysk land och Danmark är i samma ba;t 
. f o l f o • • . t 
1 raga om 1otet ra n Oster 1 denn a zon . Danmark, å andra sid an, säk rar a' o (i_ 

rande Västtysklands nordflank Författaren t illägger i samband med analysen "~er 

Danmark, att in get eu ropeiskt land id ag kan bygga sin säkerhet enbart på 11 t io

nell och alliansfri politik med mindre än a tt det har ett helt speciell t geograf is k t 
läge. 

li.ven olika försvarsa lternati v diskuteras. En försvarslös nelltral itet betyder att 

landet ockuperas och bombas av den andra parten . Det fin ns in ge n cham. att 

hålla sig utanför ett krig mellan Ost och Väst. Östersjön är ett oroselement ned 

oöverskådliga kon sekvense r. 

En neutralitet såsom Sve riges bedöms för Danmarks del va ra otänkbar rt<bn 

med tanke på försvarsbudgeten . I va rje fall skulle ett iso lerat förs va r knap past 

ge önskad sty rka. 

. Danmark i ett nordiskt försvarsförbund säges vara mindre rea listiskt på öl

;ande grund. För No rges del är hotet i norr det ce ntrala problemet. Ett om r dc, 

som för USA och Storbritannien av sjömilitä ra skä l är an geläget. Den egna ör

svarsbudgeten skulle även överskrida de norska och danska resurserna. 

De nordiska ländern as försvarsproblem, anser författaren, är geog ra fiskt ,ett 

vitt skilda. De lokala krafterna behövs va r och en för sig. Inbördes hj älp j ·es

pektive riktningar är förenad med svårigheter. 

Medlemskap i NATO räknar Kragh ska ll ge den största säkerheten för I\w

marks del med tillgång till det amerikanska kärnvapenparaplyet. Medlem sbp j 

~ATO betyder förebyggande försvar. Utrikespolitikens huv uduppgift är att 

!undra land et att ställas in för ett militärt angrepp eller en polit isk utpressning. 

Detta ha r lyckats under gångn a å r och nuvarande å taganden har gett det öns~ 1de 

resultatet. 

Vid loka la angrepp framhäves det taktiska atomvapnets betydelse såsom ett 

värdefullt avvärjande vapen . Danmark kan vid behov få sådant stöd. Angrip ren 

utsätter sig ogärn a för en krigföring på högre plan. 

Det väs teuropeiska försvaret har allt skäl a tt säkra den stabilitet det upp 1å tt 

och inte gå in för ensidiga försvarsreduktioner, till vi lka författaren hänför 

a tomfria zoner och -linjer, vilka kan fresta till lokala aggressioner. 

Det danska fö rsvarets uppgift inom NATO-helheten är att vara avskräcka nde 

vid ~ventuellt lokalt angrepp. De egn a styrkorna bör va ra av den kvalitet, att 

angnparen skall kunna veta, att han möter på motstånd. Ett första motst.1nd 

måste kunna upprättas för att andra NATO-styrkor senare skall kunna in o-r pa. 
A . " 

ngnparen skall veta , att han ej möter endast danska styrkor. Detta är den 

danska försvarsid en. I detta sammanh ang efterlyse r författaren större strategisk 

rörlighet av NATO-styrkorna . 

. Författaren beklaga r, att man i Danmark tunnat ut försv aret genom nedsk.tr

mng av budgeten, tjänstetid och därigenom man skapsstyrkan och att försvaret 

blivit en karrikatyr av den ursprungliga målsä ttningen. Man har knappast fyll t 
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· · 11isäkerhetsnivån. Den inrepolitiska enigheten har ej alltid varit så hel. För-
rnl1111 .:: . o • • 

fattaren understryker, att problemet e; bestar t om Danmark orkar, ekonomrskt 

n1ed ett minimiförsvar som vore nödvändigt ur säkerhetssynpunkt, utan det 
sett, ' 
är snarare ett spörsmål om den goda viljan och en igheten. 

T jänstet idens längd har aldrig varit populär och politikerna har försökt redu

cera den. Den borde ha en bestämd län gd reda n för att kunna möjliggör~ ett 

numerärt nog starkt försvar. Som bevis på hur man handlar på den motsatta srdan 

anfö rs, att den eventuella motståndaren har en tjänstetid, som är 2-3 gånger 

längre och en järnhård disciplin . 
K-E Lindeman 

DER KAISER 

av G eorg Alexander v. M uller 

Förlag Musterschmidt-Verlag, Göttingen 1965. 

Amiral von Muller var 1906-18 chef för det s. k. marinkabinettet i Tyskland 

och handlade sjöoffi cerarnas personalfrågor. Han sorterade direkt under kejsaren 

och kom därför i intim kontakt inte bara med Wilhelm II utan också med hovet, 

kanslern och andra ledande personer. Det gör hans minnen både intressanta och 

betydelsefulla. Politisk t se tt var han engelskvänlig och gjorde sig t . o. m. under 

världskriget till talesman för ett samgående med Storbritannien . Hans far var 

godsägare i Sverige och därför är von Muller också väl initierad i skandinaviska 

förhållanden. P å basis av hans dagböcker och andra anteckningar har Walter 

Görl itz gett ut verket "Der Kaiser". 

Under första världskriget och även senare har Wilhelm II på många håll be

traktats som den huvudansvarige för att det någonsin kom till stånd. Författaren 

visar med många exempel, a tt kejsaren sökte vänskap med England och ingalunda 

önskade krig. li.ven många engelsmän ville bevara freden och somliga var t. o. m. 

intresserade av ett förbund med Tyskland och kom till Berlin och förde överlägg

ningar. Att allt detta miss lyckades anser amiralen bero på kampen om herraväldet 

över haven. 
Amerikanska och engelska vetenskapsmän, publicister och politiker - bland 

dem Churchill - har befr iat Wilhelm II från huv ud ansvaret och öppet medgett 

(Nitt i, Lloyd George och andra), att påståenden i den riktningen ingick i propa

gandan för att besegra motståndaren. Men kejsaren var själv ansvarig för de 

allierades krigspropaganda. Han hade redan i fred stid lämr~a t det behövliga un

derlaget för de senare angreppen genom si na oöverlagda ta l, sitt skryt med Tysk

lands styrka och den tyska armens oövervinnelighet. Han skramlade ständigt med 

sabeln, som det hette på den tiden, och skapade en nervös stämning i hela värl

den. Kejsaren älskade över hu vud taget att prata ideligen och lät aldrig andra få 

en syl i vädret, varigenom han försatte många möjligheter a tt få reda på viktiga 
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uppgifter av inflytelserika utlänningar. Också Hitler led egendom ligt nog 
1
v 

samma mani att docera och inte respektera a ndras meningar! 

Wilhelm II :s uniformsgalen skap ökade hans impopularitet i den demokrat i ~ a 

världen och gjorde honom också i Tyskland till en outtöm lig källa för elaka ka

rikatyr, t. ex. i "Simpl icissimus". Då och då tog sig denna vurm direkt löj l
1
ga 

uttryck. När den engelske amira len lord Beresford besökte Berlin i en pri vat , 
11

_ 

ge lägenhet och av kejsaren, som han kände väl, inbjöds till frukost på sl otte t 

uppträdde Wilhelm II i brittisk amira lsuniform medan gästen var - civ il. ' 

Wilhelm II hade ett retligt humör och lät ofta detta gå ut över sin omgiv ni11 " 

'" t. o. m. över utländska gäster, och skadade därigenom inte bara sig själv, ut 111 

också sitt la nd och skaffade sig n ya fiender. Han var över hu vud taget obal n

serad och benägen för överdrifter och gjorde påståenden, som han inte ens sj.dv 

trodde på, och stötte sig följaktligen med just de personer han ville vara \,
111 

med, såsom sin morbror, kung Edva rd VII av Eng land . 

Författaren nämner dessa och andra fel hos Wilhelm II inte för att svärta ner 

honom, utan för att sk ildra läget vid hovet och i det kejserliga Tyskland på det 

hela taget. Naturligtv is understryker han också dc positiva sidorna av kejsa re n s 

karaktär, hans a nspråkslösa le vnadssätt, som kontrasterade mot de lysande o fri 

ciella festligheterna, hans sinne för humor, hans goda minne och snabba upp fa t

ningsförmåga liksom hans rättfärdighet och tillmötesgående mot ky rkan och a.l a 

trosbekännelser. Amiral von Muller framhåller också, att kejsaren upprät thö ll 

livli ga förbindelser med judarna, av vi lka några - såsom storredaren Ballin -

ti lh örde hans närmaste rådgivare. 

Men gjorde författaren inte kejsaren uppmärksam på ha ns misstag och fe l? 

Jo, det var just vad han gjorde och det i en sådan utsträckning, att Wilhelm r J 

en gå ng sade: "Miiller prisar ofta andra, men aldrig mig." Offentligen ku nde 

författaren inte kriti sera den högste befälhavaren, det st red mot alla seder och 

bruk. Fö r militärerna var kejsa ren tabu ända tills han 1918 i nödens stund lä t•l 

nade dem i sticket och flydde till Holland. 

Oskar Angelus 

JANE'S FIGHTING SHIPS 

har utkommit med sm 68:e å rgång och inneh å ller data Fö,· 12.500 örlogsfan j~ 
av 96 nationer samt 1.700 foton (380 nya) och 400 skisser (40 nya). 

Antalet fartyg av handelsfa rtygsstandard tycks öka. Före andra vä rldskr iget 

räknade alla nationer att utnyttja handelsfartyg som hjälpfartyg efter min d re 

ombyggnader, numera finns må nga sådana fartyg redan i fred stid för experimen t, 

transporter, som radarspanings-, depå- eller skolfartyg. USA har stora möjli t-.

heter att härför utnyttja sin sto ra upplagda handelsflotta. 

Förr placerades slagskeppen främst i fartygslistorna, men sedan många år in ne

har hangarfartygen denna plats såsom den viktigaste (och största) fartygsklassen. 
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I USA har sedan många år ett nytt hangarfartyg tillkommit varje å r. Denna 

· kommer nu att brytas, eftersom endast ett hangarfartyg, John F Kennedy, 
sene f . k 
.. under byggnad (levereras 1968). Ett andra atomdrivet han gar artyg proJe te-

ar emellertid redan. Det har fantiserats rätt mycket om att de fyra återstående 

ras .1·kanska slaoskcppen skulle byggas om till ledarfartyg, helikopterfartyg för 
amet o .. o 

1mandotrupp, förrådsfartyg m m. Det är dock nu klart att de bara vantar pa 
con . d , ' Il . 
lämplig tidpunkt för att bh nedskrotade, eftersom eras svara artt en numera 

ersatts av robotkryssarnas ~jörobotar. På de amenkanska robotkryssarna dommc-

ar emellertid ännu Lv-roboten. 

r Sovjet har sin slagstyrka i ubåtsflottan , som uppgives bestå av 425 ubåtar (var

av 35 atomdrivna). Då den sovjetiska handelsflotta n under dc senaste tio åren 

ökats från 2,3 till 7 milj brt, har Sovjet parallellt hä rmed byggt ut sin styrka 

av fregatter och andra eskortfartyg. Robotvapnet synes spela en framträdande 

ro ll i Sovjet, sä rskilt sjöroboten, som återfinns på de flesta slag a v övervattens

fartyg, såsom kryssare, jagare, fregatter och motortorpedbåtar. 

Storbritannien har under senare år icke varit i stånd att ersätta äldre fart yg, 

varför styrkan hos Royal Navy sjunk it katastrofalt. Samtidigt har m~nga a v de 

baser försvunnit, som förr bidrog att göra den brittiska flottan till världshavens 

behärskare. Utgivaren an t yder möjligheten, att de förlorade stödjepunkterna skull e 

kunna ersättas av eskadrar av stora trängfartyg, bl a sådana med anordnin gar 

både för dockning av jagare och fregatter och för start och landning av flyg

plan. Ett dylikt fartyg skulle i sto rlek närma sig eller snarare överstiga de största 

hangarfartygen, varför förlu sten av baserna måhända inte kan kompenseras på 

detta sätt. 

Det behöver kanske inte fra mhå llas att foto och text mm van ligt, är av hög 

klass med stor detaljrikedom. Utgivaren, Raymond V B Bbckman har all heder 

av sitt verk. 

FLOTTEs DE COMBAT 

har utkommit med å rgå ng 1966 (404 sid., 975 foton och skisser, varav 200 nya). 

För USA:s flotta kan särskilt framhållas, att den avsedda styrkan av 41 atom

drivna, Polaris-bestyckade ubåtar snart är uppn ådd, att ett stort antal fregatter 

va rje år införlivas med flottan (1.450 a 6.000 ton), att en ny typ fregatter på 

3.100 ton tycks ha framtiden för sig, samt att 23 landstignings fart yg med heli

koptrar och dockor för landstigningsfa rtyg ( l 0.000 ton , 20 knop) under åren 

1962-68 införlivas, vilket innebär en avsevärd förstärkning av amfibiestyrkorna. 

Sovjets flottor kännetecknas av det stora antalet nya jagare bestyckade med 

både sjö- och Lv-robotar, som under senare år tillkommit. De med sjörobotar 

bestyckade motortorpedbåtarna saknar ännu sin motsvarighet i övriga flottor. 

Antalet sovjetiska ubåtar uppskattas till c :a 395, varav 35 atomdrivna; härtill 

kommer c:a 25 äldre små ubåtar. 
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Den franska flottan har under det gångna å ret fått sin första atomdrivna li b' 

(jämte två konventionella) och den första dockan för landstigningsfartyg (5 8~ 
t~n, 17 knop). Under 1966 tillkommer en del depå- och trängfartyg, 1967 den 

forsta stor~ robotfregatten, 1969 den andra sto ra robotfregatten och den forsta 

med Polans-robot bestyckade atomubåten (jä mte två konventione lla) samt slut

ligen 1970 fem 2.700 tons korvetter av ny typ. 

Utgivaren skiljer på "vedergällningsstyrkor", d v s ubå tar med Polaris-rob ,Jtar 

(finns endast i USA:s och Sovjets, från 1969 även i Storbritanniens och FraJ.k ri

kes) samt "interventionsstyrkor", bestående av hangarfartyg som kärna stödda av 

fregatter m m. (finns i USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Can da 

Argentina och Brasilien, men saknas i Sovjet). De höga kostnaderna för bygg 
1
n: 

de av ö rlogsfartyg söker utgivaren förklara med, dels det omfattande forsk nings

arbete, som föregår ett örlogsfartygsbygge, dels den omfattande och tekniskt 1 dl

ändade elektroniska utrustning, som numera erfordras ombord. Som exempel n: m

ner han, att för 30 år sedan kunde ett örlogsfartyg kosta 33 franc pr kg, medan 

en atomubåt beräknas till 8.500 franc pr kg (exkl usive Polaris-robotarna). Den 

nya franska helikoptern närmar sig 100.000 franc pr kg. Flottes de Comba t l1ar 

alltid utmärkt sig för "talande" bilder, i denna årgång t ex brittiska minsve
1 

u e 

i malpåse, de nederländska ubåtarna byggda kring tre cylindrar, ombordtag111
no

av Polaris-robot på ubåt, roboten Dash m fL o 

Som vanligt är uppgifterna och bilderna av marinflyg, helikoptrar och rob<'tar 

a v stort intresse. 

Utgivaren, sedan 1943 Henri Le Massan, är att gratulera till sin nya årgang. 

A . A . 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda av marinstabens pressavdelning 

Belgien 

Fartygsbest!lnd 

I föregående nummer av TiS presenterades det nya belgiska stabs- och depå

fartyget GODETIA. Den belgiska flottan omfattar idag dessutom tre f d brittiska 

resp kanadensiska korvetter av ALGERINE-typ med 1.000 tons deplace~ent, 

fem stora minsvepare på vardera 720 ton, som är byggda av trä, ett fyrtiotal 

mindre minsvepare, varav 18 är USA-byggda, samt några trän gtartyg - där

ibland KAMINA på 5.750 ton, som skall byggas om från skolfartyg till depå

fartyg för minsvepare - och ett antal bevakningsbåtar på Schelde. 

(MS/Press, La Revue Mal'itime, februari 1966) 

Finland 

Landstigningsb!lt 

Åbo Båtvarv tillverkar en landstigningsbåt (stormbåt) som kallas UISKO. 

Båten är 8,6 meter lång, 2,9 meter bred och väger 1.600 kg. Lastkapaciteten är 

5 ton eller 20 man. Två utombordsmotorer på vardera 100 hästkrafter ger 

UISKO en fart av 30 knop utan last och 20 knop med last. Dessa landstignings

båtar skall offereras till bl a Sverige och England. 
(MS/Und, april 1966) 

Frankrike 

Fartyg skrotas 

I Cherbourg har sjömätningsfartyget AMIRAL MOUCHEZ överlämnats till 

nedskrotning. Skrovet efter den gamla JEANNE D'ARC (ej den nya lätta krys

saren!) har bogserats från Brest till Tonlon för nedskrotning. 

(La Revue Maritime, februari 1966) 

Italien 
Korvett 

Korvetten PIETRO DE CRISTOFARO har officiellt överlämnats till italien

ska marinen den 18 december. Korvettens deplacement är 940 ton och dimensio

nerna 80,2 x 10 x 2,5 meter. Två dieselmotorer på sammanlagt 8.400 hästkrafter 

driver fartyget och kan ge det en fart av 24 knop. 

(La Revue Maritime, februari 1966) 
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Jagare skrotas 

Jagaren ORIONE, som byggdes före andra världskriget, har strukits ur rullor
na och skall skrotas . 

(La Revue Maritime, februari 19M,) 

Kanada 
Experimentfartyg 

Marine Indusrries i Sorcl, Quebec, bygger f n ert farryg avsett för ubår,be
kämpning. Fartyger bygges i experimentsyfte och blir 46 meter långt. N ::u lllet 
blir BRAS D'OR. 

(Navy, februari 1% ( J 

Kina 
Sjöstridskrafter 

Kina har nu 30 ubåtar och kommer förmodligen att ha ökat denna styrk a med 
ca 50 °/o om två år. Man förfogar nu över två ubåtar av sovjetisk G-klass, 21 
av W-klass, fem av S-klass och tre av MV-klass. W-ubåtarna, som utgör huvud
delen a v ubårsflonan, har ert deplacement på 1.600 ton och är bestyckade !'1ed 
sex 53 cm to rpedtuber. 20 torpeder eller 40 minor kan ragas ombord samtidi gt. 
Undervanensfarten uppskartas till 15 knop. 

Overvarrensflortan omfattar cirka 800 enheter, däribland fyra jagare, fy ra 
eskortjagare, tolv fregatter och korvetter, 150 motortorpedbårar och 70 katl') ll
båtar. Jagarna är äldre f. d Sovjetjagare och har relativt begränsat militärt värde. 
De fyra eskortjagarna är däremot moderna fartyg, byggda i Kina och gam b 
lika de ryska RIGA-fregatterna. Antalet man i den kinesiska marinen be r:iknas 
uppgå till 125 .000, varav 15.000 är flygpersonal och 28.000 marinsoldater. 

(Navy, februari 196f ) 

Nederländerna 
Fregatt 

Fregatten TJERK HIDDES, som är den tredje av de sex VAN SPEIJ -
fregatterna, sjösattes den 17 december i Amsterdam. Typen är så gott som id.: n
tisk med de brittiska LEANDER-fregarterna, utom vad beträffar viss inred n ng 
samt radarutrustningen. TJERK HIDDES deplaccrar 2.850 ron och har dimen
sionerna 113,6 x 12,5 x 4,6 meter. Maskinstyrkan är 30.000 hästkrafter och fa rre n 
27 knop. Förutom artilleri har TJERK HIDDES Seacatroborar, ubåtsjaktvapen 
och en helikopter. 

(La Revue Maritime, februari 1966) 
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Storbritannien 

j{obotjagare . .. .. 
d 1966 väntas de första robotjagarna av den s k typ 82 bh bestalida for lJn er o d b.· riska marinens räknin g. De kommer att fa deplacementet 5.650 ton, vs 

d;n · "t.. än dc nuvarande COUNTY-k lassjagarna. Maskineriet blir ett kombi-agot storre o .k .. o 0 ' av aong- och gasturbiner vilket redan framgangsn t provars pa erat system ' ' • , ~oVNTY-jagarna och TRIBAL-fregarterna. Hög~nodern och datakonrrollera~ 
d 

_ och sonarutrustning kommer att mstalleras pa de nya fartygen, vt lka ocksa 
ra ar s d ·· l f ·· bot som får de bägge vapensystemen Seadart och I kara. ea art ar en u .tvarnsro . o 

t med tanke på 1970- och 80-talets flygplan. Ikara ar ett anttubats-konstruera s ' . . . 
vapen med lång räck vidd, som tagits fram 1 Austra!ten. 

(The Engineer och The Shipping World, London, mars 1966) 

Sjörobot 

Beslute t att icke vidare bygga hangarfartyg ökar betydelse n. av fartygs~.ur~a 
sjörobotar. Inget brittiskt fartyg har idag en robot som kan skjutas mot Sjomal. 
I vitboken sägs: "We shall dcvelop a small surface-to-surface gUided we~pon for 
use against mi ssile- firin g ships". Man överväger anskaffa den norska Sjoroboren 
Pcnguin. 

(MS/Und, april 1966) 

Gasturbindriven fregatt 

Den brittiska flottan blir först i världen med ett större helt gasturbind rivet 
örlogsfartyg. Fregatten EXMOUTH av BLACKWOOD-klas!. på 1.500 ton byggs 
f n om till gasturbindrift i samband med en genomgripande varvsöv~rsyn t Char: 
ham . En Bristol Siddcley Olympus-turbin på 22.300 hästkrafter tnstalleras pa 
EXMOUTH liksom rvå mindre Proreus-turbiner på vardera 3.400 hästkrafter. 
Fördelarna med ombyggnad till gasturbindrift är bl a reducering av maskinperso
nalen och drivmedelsmängden samt ökad stabilitet och lättare und erhåll. 

(The Shipping World, London, februari 1966) 

Fregatt 

Annu en LEANDER-fregatt har SjOSatts . I början av februari gick ARGO
NA UT av stapeln vid ett varv i Hcbburn-on-Tyne. 

(Marine News, mars 1966) 

Landstignings f a r tyg 

Det första av två nya landstign ingsfartyg, FEARLESS, håller nu på med ~i n a 
provturer. FEARLESS är 160 meter lån g, 24 meter bred och har 7 meters djup
gående. Deplacementet är 12.500 ton och farten 20 knop. FEARLESS har akterut 
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en helikopterplattform för fyra Wessex-helikoptrar och en docka, i vilken ,1 j0 

mindre landstigningsbåtar får plats. FEARLESS' systerfartyg, som skall heta 
INTREPID, håller på att byggas på varvet John Brown & Co i Clydebank. 

(The Engineer, London, mars 1966) 

Sverige 
Torpedb!itar 

Den 26 apri l erhöll de tre första torpedbåtarna av typ T 121 sma nann i 
samband med en högtidlighet vid Götaverken i Göteborg, där Prins Bertil fö r
rättade dopet. De tre nya fartygen är T 121 Spica, T 122 Sirius och T 123 Ca
peJla. De följande tre torpedbåtarna byggs av Karlskronavarvet. 

(MS/Press, april 1966 
N ya identifieringsbeteckningar 

Fr o m den l januari i år har vissa av svenska flottans öriogsfartyg fått ändra
de identifieringsbeteckningar. Sålunda har jagarnas stävnummer kompietten ts 
med bokstaven J, t ex J 18 - Halland, och fregatternas med bokstaven F, t ex 
F 78 - Malmö. Trängfartygen har på motsvarande sätt fått ett A framför n uln
ret, t ex A 201 Marieholm. 

(MS/Press, april 1966·; 

USA 
Atomdrivna fartyg 

Försvarsminister MeNamara har ännu ej fattat beslut huruvida den amerikan
ska försvarsbudgeten för 1967 även ska ll omfatta medel för byggande av yttedi
gare en atomdriven fregatt, trots att kongresssen uttalat sig för detta förslag. 
Beslut väntas även om medel för ett atomdrivet hangarfartyg i samma budl!ct. 
Kostnaden för båda projekten beräknas till cirka 2,9 miljarder kronor. 

(Kerntechnik, Miinchen, januari 1966) 
Eskortjagare 

DA VIDSON levererades den 7 december från Chariron Naval Base. D enna 
eskortjagare är den femte enheten i en ny serie och systerfartyg till BRUMBY, 
som levererades i augusti förra året. Längden är 126 meter och deplacementet 
3.500 ton. Besättningsstyrkan uppgår till 216 man. 

(Our Navy, januari 1966) 

Kanonb!itar 

Amerikanska marinen bygger en ny serie kanonbåtar, som får överbyggnad .tv 

glasfibermateriaL Dels nedbringas härigenom fartygens vikt, dels försvåras upp
täckt på fientlig radar. 

(Metalworking News, New York, feb ruari 1966) 
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Kustbevakningsfartyg 

Prototypen för en serie på 34 kustbevakningsfartyg sjösättes i slutet av de
cember vid Avondalevarvet i New Orleans. Fartyget har fått namnet ALEXAN
DER HAMILTON. Deplacementet är 2.800 ton och farten 28 knop. Ombord 
finns bl a en 25 meter lång helikopterplattform och en omfattande radarutrust
ning för yt- och luftspaning. Ytterligare tre fartyg av denna typ har beställts 
från Avondalevarvet och kommer att levereras under 1968. Hela serien på 34 
fartyg skall vara färdig 1975. 

(La Revue Maritime, februari 1966) 

Bevaknings- och forskningsfartyg 

ELISHA K. KANE sjösattes i Sturgeon Bay nyligen. Fartyget är uppkallat efter 
en upptäcktsresande som utforskade nordpolen. Användningsområdet för ELISHA 
K. KANE kommer närmast att vara mellersta Atlanten och Stilla Havet, där 
fartyget skall samla vetenskapliga uppgifter om undervattensförhållanden. 

(Our Navy, januari 1966) 

Västtyskland 
Korvetter 

Västtyska marinen kommer i framtiden att tillföras ett antal korvetter, vilka 
utrustas med Tartarrobotar. Den nya fartygstypen får ett deplacement på 2.500 
a 3.000 ton. Antalet korvetter avses bli tio. 

(HaJJ,delsblatt, Diisseldorf, februari 1966) 
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Hur 
gammal radar 

har ni? 
Vare sig det gäller räckvidd, känslig
het, selektivitet, bildskärpa eller till
förlitlighet är en modern marinradar 
ojämförligt överlägsen de apparater 
som konstruerades för bara ett tiotal 
år sedan (hur bra de än var på den 
tiden). Installationen är enklare och 
priserna lägre (ja, faktiskt) . 

När nu radarn har utvecklats så 
snabbt är det begripligt, om redare 
har känt sig frestade att uppskjuta 
anskaffningen av en modern radar, 
för den händelse ännu större förbätt
ringar skulle vara i antågande "runt 
hörnet". 

Den nya Decca Transar gör sådant 
grubbel överflödigt. Denna transisto
riserade, helt tillförlirliga radarserie 
innehåller inte bara sådana förbött
ringar som väntar runt hörnet, utan 
även sådana som väntar flera hörn 
framåt. Därför installeras de nL• i 
snabb takt av redare över hela värl
den. l Sverige har dessa på senaste 
halvåret beställts för över 100 fartyg. 

Segla inte omkring med en föråld w d 
radar - ersätt den med en Decca 
Transar (för säkerhets skull, om inre 
annat) . 

DECCA NAVIGATOR o·ch RADAR AB 
Slackhol m 27, tf n 08/67 00 80 Karlskrona 1, tf n 0455/250 75 

Malmö C, !In 040/334 00 Göteborg 8, tfn 031/22 20 85 




