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KONTERAMIRAL 

OSCAR KROKSTEDT Minnesord 

vid den högtidliga avtäckningen av minnesmärket "Skeppsgosse" 
Karlskrona lördagen den 12 juni 1965. 

Jag har fått den stora äran att idag säga några minnesord över 
skeppsgossekåren och skeppsgossen. Jag gör det med stolthet och 
glädje. 

Jag är ju den ende flaggmannen som tjänstgjort en full period vid 
skeppsgossekåren dvs var kommenderad som plutonchef vid 1 :a 
skeppsgossekompaniet från antagningen av skeppsgossar 1932 till 
deras karlskrivning 1935; under de åren seglade jag också på alla de 
tre dåvarande skeppsgossefartygen af Chapman, Najaden och 
Jarramas. 

Det är inte så mycket bevänt med vinden idag; praktiskt taget 
stiltje, men den som är lyhörd bör ändock kunna urskilja och känna 
igen ett alldeles särskilt vinddrag i luften. Det är historiens vind 
som idag går över Karlskrona och susar i trädkronorna här i par
ken; det är historiens vind, som vi nu lyssnar till, där vi står sam
lade för att avtäcka ett minnesmärke över skeppsgossen. 

Vi hörde nyss att skeppsgossekåren uppsattes 1685. Den är alltså 
jämngammal med själva staden, med Karlskrona. Men ingen organi
sation skapas utan att människan - i det här fallet barnet, gossen 
- redan finns där. Av Carl XI:s brev till Amiralitetet om upp
förandet av en stat för skeppsgossar framgår det med all tydlighet 
att skeppsgossar funnits långt tidigare i flottan. Så här står det i 
kungabrevet: "Alldenstund det vid Amiralitetet alltid före detta 
varit brukligt att antaga små gossar, som --- av ungdomen 
vänja sig vid sjömansskap etc etc etc". Det hade alltså alltid varit 
brukligt -- -. De som forskat i historien anser att Carl XI :s ord 
"alltid" helt enkelt betydde alltid, dvs att skeppsgossar antagits allt 
sedan den nationella flottan sattes upp av Gustaf Vasa och fick sin 
organisation under hans söner. skeppsgossen är alltså äldre än 
skeppsgossekåren, liksom flottan är äldre än Karlskrona. 
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Men som organisation är skeppsgossekåren från Carl XI :s tid 
och Karlskrona är skepp.sgo~sekåren s vagga och äldsta hem. H är i 
Karlskrona sattes orgamsatwnen upp 1685. Här inrättades de 
första bl ygsamma skeppsgosseskolan redan 1691 med en mao1ste
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d . d . l o r som un erv1sa e 1 "tro och uistendom samt i läsande och >k ri-
vande". Det var en skola som med åren utvecklades till 1930-talet 
högre folkskola med en rektor och å tta adjunkter. Här i Karlsk ron~ 
byggdes den första skeppsgossekasernen år 1836 för 150 pojkar, so111 
efter kort tid blev för trång och ersattes med en ny - den som \j nu 
står f ramfö r - byggd för 400 pojkar år 1881. Här i Karlskro na 
fanns (för att citera en gammal skrift om rikets sjöförsvar) all t vad 
till vapnet hörde, åskådligt och i daglig verksamhet, och all t som 
uppmuntrade till kärlek till yrket. 

Karlskrona blev också skeppsgossarnas slutstation. Hit fl yttade 
näm ligen Marstrandspojkarna år 1937, då skeppsgossekåren i Mar
st rand - som funnits sedan seklets början - drogs in. Och h:i r i 
Karlskrona förrättades den sista karlskrivningen den 15 april 1939 
- 255 år efter den första antagningen. 

Och så blir nu Karlskrona till sist platsen för minnesm:irket 
skeppsgossen; och i marinmuseet kommer särskilda rum att ägnas åt 
skeppsgossekårens historia där kommande släkten får studera skepps
gossens liv på skolbänk och skans, i kasern och på kryss. 

Här vill jag gärna skjuta in att när jag hela tiden talat om Kuls
krona och bara liksom i förbigående nämnt Marstrand, så få r detta 
inte missförstås och tolkas så som om jag värderade den ena kiren 
högre än den andra. Nej, orsaken är naturligtvis den att Karl sk rona 
är äldst och störst och nu står i rampljuset genom att minnesm:irket 
reses här i Karlskronaföreningens regi. Men Ni kan vara övertygade 
om - alla f d Marstrandspojkar, som är här - att när jag ta lar 
om skepp sgossen i allmänhet, om skeppsgossekårens betydelse osv, 
då menar jag alla skeppsgossar och gör ingen skillnad på varifrån 
de kom. Fyra år ombord på skeppsgossefartyg och en hel karriär 
sedan dess i flottan har lärt mig att stationstillhörigheten inte spdade 
någon roll när det gällde skeppsgossedygderna (och inte nät det 
gällde odygderna heller för den delen). 

Jag skall inte trötta Er med att berätta Skeppsgosseldl. rens 
historia. Den fi nns berättad i bl a minnesverket "Skeppsgossekå ren 
1685-1939" och jag hoppas att den utmärkta tidningen "Bidevind" 
också i fortsättningen skall ägna sig åt att lå ta både f d skeppsgossar 
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och andra berätta historier och historia. Kom ihåg att det som Ni 
var med om - även om det bara är från de sista åren på 30-talet -
redan är gammalt och historia. Efter oss kan ingen berätta om det 
självupplevda. 

Det är klart att vägen från 1685 till 1939 var en lång väg. Det 
var naturligtvis också med skeppsgossekåren som det var med flot
tan: uppgång och nedgång växlade; storhet och förfall skiftade med 
de ekonomiska fö rutsättningarna, med försvarsvi ljan eller försvars
olusten och med de människor som styrde och regerade, antingen dc 
styrde riket från Stockholm eller en skeppsgossebrigg utanför Kul-

len. 
Om skeppsgossa rnas betydelse för flottan kan rent statistiskt 

mycket hämtas ur de gamla stationernas ark iv, d~ir man ur rullorna 
kan få fram det procentuella antalet f d skeppsgossar bland flottans 
olika manskaps- och befälskårer under skilda tider. Under ett av de 
sista åren, 1936, var så lunda 80 °/o av underofficerarna vid Karls
krona örlogsstation och 74 °/o av underofficerarna vid Stockholms 
örlogsstation f d skeppsgossar. Mer än 88 °/o av de dåvarande flagg
underofficerarna i Karlskrona hade börjat vid skeppsgossekåren. 
När riksdagen år 1936 beslutade om skeppsgossekårens indragning, 
utan att flottans myndigheter fått y ttra sig i saken, skrev alla i 
tjänst varande amiraler och uttalade sig om skeppsgossens betydelse 
för flott an. Och många gamla k loka underofficerare och f d skepps
gossar, som gått den långa hårda vägen och så att säga såg det hela 
inifrån, ansåg visserligen att det var ett föråldrat system, men dc 
vitsordade samtidigt skeppsgossekåren som främjare av bildning, 
sjömannaduglighet och trofast kamratskap och som fostrare av goda, 
lojala medborgare i samhället. 

Så försvann alltså skeppsgossekåren. Jag har i annat sammanhang 
fram fört min uppfattni ng att beslutet var riktigt - men det var 
inte riktigt då och inte heller riktigt av de skäl som då åberopades. 
Det var alltså inte framsynthet utan kortsiktig och missriktad spar
samhet, som då dikterade beslutet - men det blev framsynt. Ty 
några år senare skulle ändå efterkrigstidens nydaningar, en än d rad 
social grundsyn, skolväsendet och den militära likriktningen ha 
lämnat skeppsgosseinstitutionen bakom sig. 

Evigt kan ej bli det gamla. Men det gamla var en gång värdefullt, 
och det gamla har, också sedan det försvunnit, sitt värde som exem
Pel, symbol och tradition. Vi bar mycket att glädja oss över och 
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vara tacksamma för i flottan. Vi skall vara stolta och glada öve 
att vi en gång hade Chapmans Karlskrona-byggda linjeskepp, son~ 
u~1der enkla märssegel slog sig upp från Tyska vallen mot Finska 
v1ken med Thörnströms magnifika galjonsbilder doppande i sjön. Vi 
skall vara stolta och glada över att vi en gång hade de tre Sverige
skeppen, som med grova kanoner och pansrade sidor gav stadga åt 
vårt neutralitetsförsvar till sjöss. Och vi skall vara stolta och glada 
över att vi under 250 år hade en skeppsgossekår som fostrade det 
folk som seglade till sjöss. 

De fullriggade linjeskeppen, Sverigeskeppen och skeppsgossekåren 
har alla förgått, men flottan har bestått och flottan kommer att 
bestå så länge vattnet omkring oss bär kölar. Vad vi alltid kommer 
att behöva är människor med den naturliga gemenskap med flottan 
och det goda och glada sjömanssinne som skeppsgossen på sin tid 
hade. Minnesmärket Skeppsgosse får aldrig bli en död skulptur utan 
skall alltid vara en levande symbol och ett exempel. 

Med dessa ord förk larar jag minnesutställningen i marinmuseet 
öppnad och anhåller att chefen för marinen ville avtäcka minnes
märket skeppsgosse. 

1. MARINDIREKTOR 
ARNE UllMAN 

Systembegreppet 

Krigsfartyget som sysfem 

Begreppet "system" har fått en allt vidare användning under 
senare år. 

Ett vapensystem är numera ej blott ett vapen t ex kanon eller 
robotställ med langningsanordning, målangivningsanordning och 
eldledningsutrustning i övrigt, utan i vidare bemärkelse vapenbärare, 
_ fartyg, landfordon eller flygplan - jämte alla anordningar för 
att föra fram vapenbärare till aktionsläge, bringa densamma till 
aktion, och därefter återföra den till basen. 

Exempel på ytterligare vidgande av begreppet finnas i sto rt antal 
inom såväl militär som civil teknile 

Ett sådant exempel återfinnes i vidstående bild, som lånats ur 
Teknisk tidskrift nr 14 1965, där fyra författare beskrivit System 37 
Viggen. Här har även underhåll och framtagande av personal för 
betjäning medtagits i systemet. Av bilden framgår ej om utbild
ningen avser såväl operatörer, utnyttjare, som servicepersonal, un-

Fig . l. Huvuddelarna i sysfem 37. 

Utbrldnrng 

L l l: l 
t: l D IDr 

TEKNISK TID SK RIFT 1965 H. 14 345 

422 423 



dcrhållarc. Då underhållet som sådant är medtaget vore detta emel
lertid endast logiskt. Till underhållet måste vä l, byggande på sam n1a 
logik, även drifts- och underhållsrapportering, med andra ord upp
fö ljning av funktionen - resultat av konstruktion, underhåll ocb 
utnyttjande - medtagas. 

A lla dessa komponenter i "systemet" syftar ju tillsammantagna ti ll 
ett och samma slu tresultat, träff i målet eller accepterad grad .1V 
förmåga till träff vid r~itt tidpunkt ("hit first") och med r:it t 
frekvens ("keep on hitting"). 

Dessa komponenter, från konstruktionen via det intelli genta ope
rativa utnyttjandet, den mer eller mindre automatiserade strid sled
ningen och d :o eldledningen, utbildning till utnyttjande och ti ll 
underhåll - med service och med förnöde nhetstillförsel - den 
:;enare till vapnet och till dess betjäning, betjäning i vidare bem:ir
kelsc - operatörer, un derhålla re, transportpersonal, bevaknings
personal etc och fram ti ll underhållet sjä lvt utgör ett tvärsnit t w 
he la den försvarsverksamhet med förvaltning, stabstjänst, utbild
ning och verkställande som återfinnes i försvarsgrenar och in tegre
rade staber och förvaltningar. I vidaste bemärkelse utgör således 
försvaret ett "system" där mängden av " delsystem" kunde dcfi
meras. 

Krigsfartyget som system 

Efter denna måhända något vidlyftiga inledning föreslås den 
ärade läsaren erinra sig och något begrunda rubriken "Kri gsfartyget 
som system". 

U ttrycket är myntat i samband med utredningsarbete beträffande 
Kungl drlogsmannasällskapets verksamhet (för den läsare som ti ll 
ä ventyrs erinrar sig denna fråga) men definierades ej till begreppe ts 
innehåll. 

Ett försök ti ll spekulationer i ämnet i avsikt att cfrersträ va en 
form av i vissa stycken utvidgat systemtänkande kring krigsfa rt} t_;Ct 
är avsikten med dessa rader. 

Med erinran om fig l och reflexionerna därefter, kan ett sysrem 
med en viss fartygstyp såsom grundelement således angivas om fat ta 
vapenbäraren med 
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vapen 
kanoner, projektiler 
robotställ , robotar 
torpedtubställ, torpeder 
eldledningsutrustning 

stridsledningsmateriel 
spaningsmedel 
sambandsmedel 
n a vigeringsmedel 

maskinanläggningar 
f ram dr i v n in gsm askiner 
hjälpmaskiner 
däcksmaskiner 

underhållsresurser för 
materielunderhåll 
tillsyn 
service (förebyggande underhåll) 
reparattoner 

förnödenhetstillförsel 
till olika tjänstegrena r 

personaltj änstresurser för 
personaltillförse l 
grundutbildning 
yrkesutbildning . . .. . .. 
tillämpad utbild111ng l besattmng och fo~_band _. 

o-ällande a ll personal - operatorcr, dnfts
~ersonal och underhållare - . som erfordras 
för systemets avsedda funknon 

stabstjänstresurser för 
framtagning av rätt taktik , _ 
riktigt operativt utnyttjande l samverkan med andra 
system. 
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Denna lista gör ej anspråk på att i alla delar vara vare sig logis)· 
eller fullständig men torde väl täcka väsentliga delar av ett systcn\ 
som enligt formuleringen ovan syftar till träff i målet eller accep ~ 
terad förmåga att åstadkomma träff i målet vid rätt tidpunkt och i 
rätt frekvens och även på rätt plats, vilket senare måste vara ett 
väsentligt operativt krav. 

Den svagaste länken i kedjan bestämmer dennas hållfasthet. Den 
bästa ekonomin erhålles om alla länkarna äro jämnstarka eller med 
andra ord kostar relativt sett lika mycket; det vill säga ej är dyrare 
än vad som bestämmes av kraven på kedjans hållfasthet. Således 
måste de ovannämnda länkarna i systemkedjan vara jämnstarka, om 
systemet skall ge bästa ekonomiska utbyte, vilket måste vara det 
centrala kravet för envar, som har att fatta beslut med ekon omisk 
eller/och personell innebörd beträffande försvarsmedlens utform
ning och utnyttjande. 

I fråga om framtagning av systemet, så synes projektören och 
konstruktören böra ha hela systemkedjan klar för sig, i varje fall i 
huvuddrag, för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

Att han måste eftersträva en balanserad enhet där vapnens och 
strids- och eldledningsmaterielens prestanda och räckvidder, deras 
säkra funktion och uthållighet stå i samklang med vapenbärarens 
sjöegenskaper, aktionsradie, fart och funktionssäkerhet är väl accep
terat som en självklarhet. 

UnderhåLlslänken i systemkedjan 

Hur är det emellertid med underhållsresurserna? Ar det genom
tänkt och fastslaget vad underhållskravet är eller bör vara? Har det 
genomtänkta underhållet definierats till sin omfattning, art och 
frekvens? Kan detta underhåll utföras i (ur operativ synpunkt) rätt 
tid på rätt plats och i rätt frekvens och därvid på ett sådant sä tt att 
funktionssäkerheten mellan underhållstillfällena är tillfredsställande 
eller - uttryckt på ett pregnantare sätt - är så stor som system
projektören avsåg? Frågorna gäller såväl freds- som beredskaps- och 
krigsförhållanden. 

De krav, som böra kunna ställas på underhållsverksamheten, sy
nes i huvudsak kunna preciseras sålunda: 
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- Underhållet bör kunna genomföras även under beredskapsför-
hållanden och - ej alltför intensiva - krigsförhållanden. 

Detta innebär att underhållet skall kunna genomföras till
fredsställande - tekniskt och organisatoriskt - även under 
rörlig och spridd basering, då årsöversynsperioder vid örlogs
varv och motsvarande förbjuder sig självt. 

- Underhållet bör - i möjligaste utsträckning - kunna bedrivas 
på samma sätt i krig som i fred. 

Med reservation för vad som sagts i föregående stycke bör 
verksamheten kunna fortgå med samma administrativa ru
tiner och med samma tekniska metoder. Den i fred syssel
satta personalen - montörer, tekniska ledare och administra
tiv personal - utför sitt arbete med största effekt, om detta 
ej förändras i och med att beredskap inträder eller mobili
sering genomföres. Att platsen för arbetet och underhålls
rytmen med nödvändighet modifieras bör ej hindra att 
metodik och administration blir oförändrade. Detta innebär 
att underhållet i fred bör utföras så vitt möjligt på det sätt, 
som kan förväntas under krig. Detta kan exemplifieras och 
detaljeras, men p g a sekretessförhållanden - liksom spalt
utrymmet - avstår författaren härifrån. 

Underhållet bör vara så klart definierat att det kan plan-
läggas med stor säkerhet. 

Ett klart definierat, planläggningsbart underhåll erhålles om 
bestämda åtgärder - bestämda till omfång, utförande, tids
behov, utrustnings- och komponentbehov - konstituerar 
underhållet. 

Underhållet bör vara förebyggande, så att genom bestämda, 
tned fixerad frekvens återkommande åtgärder med rimlig säkerhet 
medföra att driftshaverier ej inträffar. 

Ett enl ovan planläggningsbart underhåll - för att under
lätta den operativa planläggningen - uppnås just genom 
ett förebyggande underhåll, sådant att så ~itt möjligt över
raskningar p g a driftshaverier ej inträffar. Ett förebyggande 
underhåll består av schemabundna tester och schemabundna 
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komponentbyten. Att sedan de utbytta komponentern a be
siktigas i verkstad och antingen accepteras såsom fullgoda 
eller repareras eller kasseras påverkar ej planmässigheten j 

de åtgärder, som omedelbart beröra fartyget . Landorganisa
tionen omhändertager - centralt, regionalt eller lokalt - dc 
utbytta komponenterna, men detta påverkar endast indirekt 
underhållssäkerheten för fartyget. 

Kostnaden för underhållet bör vara låg och i förväg känd. 
Betydelsen av en god ekonomisk planering - ett med god 
säkerhet prognoserat kostnadsutfall - i fred torde ligga i 
öppen dag. I krig är väl dock ekonomin - när den na är 
över hövan ansträngd - av väl så stor betydelse. Enl ett 
känt uttalande erfordras för att kunna föra krig tre sake r, 
nämligen pengar, pengar och pengar. Någon sanning ligger 
utan tvivel häri . Därjämte torde med stor säkerhet ett väl 
planlagt underhåll bli billigare än ett slumpmässigt, som 
alltid medför spilltider p g a att planläggningen då sker ome
delbart vid det besiktigade objektet utan tillräcklig tid för 
kvalificerade planerare att fullgöra sin uppgift. 

Det kan vara anledning att något utveckla operatörens - anv:1n
darens - synpunkter. Han önskar sig fartyg (och på samm a s:1tt 
fasta artilleri- och robotanläggningar, stridsvagnar, fl ygplan etc) 
som med rimlig säkerhet fullgöra sina avsedda insatse r i en lighet 
med den operativa p lanläggningen . Operativa planer, som ej kun na 
följas p g a driftshaverier - för låg funktionssäkerhet - ku nn;1 ej 
accepteras. En bestämd, känd funktionssäkerhet under en best;-imd, 
känd tid är ett operativt krav alldeles oavsett ekonomiska och 
andra syn punkter. 

Från operativa synpunkter bör dessutom den tid, då fartyget d ras 
ur tjänst för underhåll, vara så kort, som möjligt, och unde rhå lls
intervallerna återkomma med så låg frekvens, som möjligt. Kan man 
på projektstadiet med någorlunda säkerhet fi xera tider och inter
valler, betyder detta en säkrare bedömning av proj ektets operativa 
värde. 

Alla åtgärder, som erfordras för enhetens underhåll böra således 
samlas till så vitt möjligt korta underhållsperioder med så vitt mör 
ligt låg frekvens. Detta innebär att underhållsperioden bör kunna 
detaljplaneras så att de olika åtgärderna kunna utföras samti digt 
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uran att störa varandra, och att de olika åtgärderna medföra samma 
__ så vitt möjligt långa - tidsrymd innan upprepning erfordras. 
.Atgärderna bör således konstrueras så, att denna tidrymd för var och 
en utgör multipel av den kortaste tidsrymd fartyget kan utan varje 
åtgärd från landorganisationen uppehålla sin beredskap. 

En jämförelse med den moderna biltekniken faller sig naturlig. 
pör bilägaren - nota bene om han ambitiöst följer servicehand
bokens rekommendationer - framstår det som ett naturligt och 
självklart program att alla serviceåtgärder infaller med högst den 
frekvens - f n för flera bilmärken motsvarande 500 mils drifts
intervaller - som motsvarar k ra vet på rundsmörjning. Vid var
annan (var tredje eller var fjärde) rundsmörjning utföres mera in
gripande besiktnings- och översynsåtgärder. Han ställer därjämte -
om han följer programmet - det kravet att bilen skall fungera med 
mycket hög säkerhet under driftstiderna. Gör den inte det så är det 
fel någonstans, på bilen, på servicen eller på hans noggrannhet att 
följa programmet. 

En skillnad mellan bilen för civilt bruk och krigsfartyget (eller 
vapensystemet generellt) är att översynsperioden för det senare skall 
gå på kortast möjliga tid och kunna utföras även under krigsmäs
siga yttre omständigheter, vilket ställer speciella krav såsom fram
ställts ovan t ex komponentbyte enl schema med efterföljande be
siktning av utbytta komponenter. 

Beträffande detaljplaneringen a v underhållsperioderna förutsätter 
en säker sådan, att de olika åtgärderna - här tänker författaren 
speciellt på materielunderhållet - äro i detalj klarlagda beträffande 

tekniskt förfarande 
erforderlig tid för åtgärder 
samspel med övriga åtgärder 
erforderligt an tal reserv komponenter 
erforderlig utrustning 
erforderlig kompetens hos underhållaren. 

Vid konstruktionen av ett krigsfartyg bör alltså, för att önske
~lålet en! ovan - en underhållslänk i systemkedjan av samma rela
t~va hållfasthet som övriga länkar - konstruktören göra klart för 
Slg hur i detalj materielunderhållet skall gå till, så att redan på 
detta stadium detaljplanerna kan byggas upp. En ny krigsfartygs-
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konstruktion innehåller visserligen så mycket nykonstruerad eller 
modifierad materiel, att erfarenheter ej föreligger om behovet av 
översyn - vilka åtgärder, hur lång tid för åtgärden, vilken drifts
tids- eller kalendertidsfrekvens etc. Här bör man emellertid fas t
ställa ett program för underhållet byggt på bedömanden. Erfaren
heterna - systematiskt inhämtade genom system 64 och an lagg
ningsregistrens historikort - böra sedan få medföra en t ex årligen 
utförd revidering. 

Denna med läm pli g frekvens återkommande revidering, omfat t1. n
de insamlande och presentation i lättläst form av erfarenheterna och 
därpå byggd revidering av detaljplanerna i föreskriftsform och med 
därpå byggd revidering av underhållsresursernas utformning - rä tt 
underhållare på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning -
fordrar en rutin eller praxis. Denna fordrar i sin tur en organisation 
med befattningshavare, som sammanhålla uppgiften och en! rutinen 
kommunicera med de tekniskt sakkunniga och ansvariga befatt
ningshavare, som finnas i centrala och regionala förvaltningar. 

Sammanfattning 

Författaren är på detta stadium medveten om att innehållet hi t
tills ej balanserar mot rubriken "Krigsfartyget som system". Detta 
ha r emellertid skett med öppna ögon, då vidgande av begreppet 
system i detta fall måste innebära att materielunderhållet intar sin 
rättmätiga plats i systembilden. Konsekvenserna torde väl egenritgen 
fordra att jämväl den andra sidan av underhållet, förnöde nhets
tillförseln samt personaltillförseln med rekrytering och utbildni ng 
behandlades. Författaren har emellertid en känsla av att dessa kom
ponenter äro väl klargjorda och har tillvunnit sig en rättmätig plats. 
Endast så till vida fordrar de uppmärksamhet i detta sammanhang 
som att de böra accepteras såsom länkar i den systemkedja so!11 
- inkluderande teknisk utformning och tekniskt underhåll av krigs
fartyget - leder till träff i målet på rätt tid, på rätt plats och med 
rätt frekvens och som operatören kan lita på vid sin planläggning 
för detta ändamål. 
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SYRADIREKTOR 
GUNNAR BALTZER 

Vad kosfar underhållet? 

"F rågan är all kunskaps början" 

THEAITETOS 

"En förbandschef fick en allvarlig reprimand för att han lät 
använda kaffe (jfr oljig sågspån) som dammsamlande medel vid 
sopning i honom underställ~a lokaler. F~rmodli~en ~r kaff~ts v.ärde 
som dryck så stort att det mte bör tas 1 ansprak vtd sopmng aven 
om det tekniskt sett är lämpligt härför. Men det förhöll sig kanske så 
att förbandschefen fick så mycket kaffe tilldelat att honom under
lydande personal rimligtvis inte kunde dricka upp det. Förbjuden 
att sälja det han inte kunde förbruka, hade han att välja mellan att 
använda kaffet som dammsamlande medel och att kasta bort det. 
Om så var fallet, blev förbandschefen kritiserad för att han hedrade 
de grundregler för de verkliga kostnadernas minimering, varom jag 
har tala t ." 

Malcolm W. Hoag matematiker och ekonom vid RAND CORP, 
USA, avslutade för några år sedan ett anförande betitlat "the 
relevance of costs in operations research" med dessa ord. 

Det är ingen nyhet att man kan optimera sitt handlande utifrån 
olika aspekter. Det relaterade fallet återger ingalunda en sällsynt 
händelse. Tvärtom, vårt handlande styrs av föreskrifter och upp
fattningar som ej tar hänsyn till totaloptimering av utgifterna. 

Underhållsanslaget är en post på utgiftssidan, som man förmodar 
inrymmer alla de kostnader som försvaret måste bestrida för att 
underhålla sin materiel. Så är inte fallet. Många tjänster redovisas 
på andra anslag. Det förleder mången att tro att underhållet är 
billigt. Varje tjänst är dock förknippad med en kostnad och den 
blir inte mindre för att den bäres av annat anslag. Underhållet bör 
bära alla med underhållet förknippade kostnader om inte allmänt 
Vedertagna ekonomiska regler skall åsidosättas. 

Det finns enligt författarens mening stor anledning att skaffa sig 
kunskap 0111 de verkliga underhållskostnaderna för att framtida 
beslut skall fattas i anskaffningskungörelsens anda ("Vid val mellan 
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olika alternativ skall hänsyn tagas till bl a beräknade underhalls
kostnader") och leda till att önskad beredskap upprätthålles till 
mi n sta mö j liga kostnad. 

Titelredovisning 

Handlandet idag ar i alla ekonomiska avseenden betingat av 
medlens uppdelning på olika hu vud- och undertitlar. Så gå r t ex 
tjänstemannalöner på en lönetitel, kollektivanställdas löner kan gå 
på specialtitlar och ibland på en underhållstitel, lokaler och deras 
underhåll redovisas på en fortifikationstitel och verkstädern as ut
rustningar går till stor del på specialtitlar. 

Nämnda titlar belastas sålunda med kostnader som direkt kan 
hänföras till underhållsverksamhet. Resultatet blir att underha lls
kostnaden ger intryck av att vara liten eller som man hellre vi ll ut
trycka det - vårt underhåll kostar så litet. Med det betraktelse
sättet följer att man ställer sig synnerligen avog till utnyttjandet av 
de av försvarets verkstäder, som redovisar mera reella timkostnad er 
och som därmed blir dyrbara att anlita. Dessa verkstäder faststii ll er 
nämligen sitt timpris mer eller mindre efter de regler, som giil ler 
för den civila marknaden. 

Det anförda kan exemplifieras med föl jande: översynen a \ en 
och samma radiostation betingade ett pris av ca 75 kronor i KA regi 
och ca 435 kronor i flottans regi. I KA-fallet ingick endast rese rv
delsmateriel i priset. I flottans fall, där även arbetskostnaden ingick 
i priset, får man en uppfattning om vad arbetet egentligen kostade. 
Trots detta lär man ha honorerat KA för den låga översynskost
naden. Förhållandet är inte specifikt för marinen, utan ex e m p iet är 
va lt med hänsyn till denna tidskrifts läsekrets. 

Ekonomisk alternativplanering 

Inom en industri där det föreligger ett behov av produk tions-
ökning kanske man kommer till följande investeringsalternati v. 

l. skaffa mer personal 
2. skaffa mer maskiner 
3. modifiera befintliga maskiner. 
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Dessa alternativ vägs mot varandra utifrån den synpunkten att 

1
11an framdeles vi ll ha optimal vinst dvs max produktionsökning per 
satsad krona. 

Motsvarande avvägning bör ske även för försvarets ekonomiska 
planering. Alternativplanering sker sedan något år v id FOA i den 
långtidsplanering som FOA gör för försvaret. Laborator Ståhl FOA 
har i ett anförande för högre chefer inom försvaret betitlat "Eko
nomisk teori och dess tillämpning på militära beslutsproblem" yttrat 
bl a: "Först under senare år har ekonomen i större utsträckning an
litats för försvarsplanering. Denna utveckling har främst ägt rum 
inom Förenta Staterna. Den formulering som ges i FOA P rapport 
A 11 O för försvarets målsättning är också utformad i sådana termer 
att ekonomisk analys ligger nära tillhands. Försvarets uppgift, med 
denna formulering, är att vid givna egna fredskostnader maximera 
en angripares minimikostnad för att uppnå aggressionens syfte. 

- - - Försvarets intäkter motsvaras analogt av de kostnader 
försvaret kan åsamka en angripare. Genom att använda ett kost
nadsbegrepp för att definiera försvarets intäkter blir det möjligt ::ttt 
på väsentliga punkter underlätta studierna. 

Användningen av kostnader gör det möjligt att försöka jämföra 
eljest ojämförbara utfall. Med ett kostnadsbegrepp blir det åt
minstone i princip möjligt att väga samman förluster och insatser a v 
fl ygplan, fartyg och armeenheter. 

- - - Med kostnadskriteriet som grund kan vi formulera en 
viktig sats för försvarets sammansättning: Den sista kronan som 
läggs ner på varje vapensystem skall ge samma intäktsökning i alla 
vapensystem. Vid en optimal sammansättning av försvaret skall det 
inte vara möjligt att ytteriigare öka fiendekostnaden genom att över
föra medel från ett vapensystem till ett annat." 

FOA ägnar sig f n endast åt anskaffningsproblem. De ovan redo
visade tankegångarna bör dock ha lika stor tillämpning vid bestäm
ningen av storleken och fördelningen av underhållsmedlen. 

' När det gäller en ev begränsning av underhållet bör det ske med 
den målsättningen att minskningen av fiendens minimikostnader mi
nimeras och när det gäller utformningen a v underhållet bör det ske 
med den målsättningen att den sista satsade kronan skall ge samma 
effektivitetsökning inom underhå llsorganisationen var den än pla
ceras. 
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Kostnadsuppföljning 

Intresset för försvarets ekonomiska planering är stort, emeda1 
försvaret förbrukar en ansenlig del av nationalprodukten. Int resse~ 
är konkretiserat i två verksamheter. Man har tillsatt "Försvaret 
kostnadsutredning" för att finna lämpliga redovisningsformer fö~ 
verkstäder och förband och man har ålagt Teleunderhållskontoret 
(TUK) i flygförvaltningen att göra en kostnadsuppföljning inon1 
teleunderhållsom rådet. 

Motsvarande intresse finns hos landets industrier där man i ett 
allt hårdare konkurrensläge är tvungen till ytterligare rational"se
ring, vilken nu riktar in sig på det administrativa arbetet. Vid en i 
maj innevarande år hållen konferens yttrades härom bl a: 

"De tekniska problem, som lösts har varit relativt iögonfallande. 
Däremot har det varit svårare att upptäcka de administrativa och 
ekonomiska svagheterna. Andå är det först en integration av dessa 
tre rationaliseringsområden, som ger bäst resultat. 

Vi har lagt upp en rad nya rutiner och ändrat gamla, vi har få tt 
e_n ~y . kontoplan, nya budgetsyster;; för kostnader, investeringar och 
l1kvldltet, gjort upp rullande femarsplaner samt funnit nya former 
för uppföljning av budgetresultaten. Vi har fördjupat kalkylverk
samheten och marknadsanalysen och etablerat samarbete mell an 
tekniker och ekonomer. 

Men vi försöker också se till att rutinen användes i rätt anda. 
Sparsamhet utan kunskap om kostnadssambanden är en gammaldags 
metod att leda företag." 

Fö~s":arets kostnadsutredning (FKU) är nu i färd med att anpassa 
den Civila marknadens kontoplaner till verksamheten vid försvarets 
verkstäder och förband. Försök med de nya kontoplanerna torde 
inledas innevarande år. TUK kostnadsuppföljning sker f n enligt 
nedanstående principer. 

Underhållskostnader finns på alla nivåer från central verkstad till 
förband. Av olika skäl har det befunnits nödvändigt och möj ligt 
att t v utesluta förbanden från gruppen av rapporterande enheter. 

Underhållskostnaden för en viss materieltyp t ex radarstat ion 
typ A är a v centralt intresse. Radarstationen kan utgöra en separat 
anläggning, men den kan också ingå i en större anläggning såsoJ1l 
fartyg, KA-batteri e d. Till en verkstad kommer oftast delar av 
radarstationen och verkstaden kan därför hänföra kostnaderna fö r 
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utförda arbeten till radarstationen. En telesektion vid örlogsvarv 
eller tygförvaltning betraktar däremot fartyget resp KA-batteriet 
som kostnadsbäraren och hänför sina kostnader för arbeten på 
radarstationen till fartyget resp KA-batteriet. Trots dessa begräns
ningar kan den redovisning, som nu föreligger från 4 :e kvartalet 
1964 ge vissa intressanta belysningar av kostnadsproblemet. 

Innan resultatet redovisas är en förklaring av hur siffrorna er
hålles erforderlig. 

Som det tidigare framhållits, redovisas lönekostnader, lokalkost
nader m m endast i viss utsträckning på underhållsanslaget. 

En verkstads timkostnad består av arbetarens timlön + ett pro
centuellt drifttillägg om 100-150 °/o beroende på arten av verk
samhet. Drifttillägget är i princip beräknat genom att man dividerar 
summan av kostnaderna för i tabell 1 upptagna poster under ett 
budgetår med antalet produktiva arbetstimmar. Därmed erhålles en 
tillbörlig fördelning på olika uppdrag av verkstadens administrativa 
kostn ader, investeringskostnader och driftkostnader. 

Tabell 1. 

Kostnadsposter 

1. Löner, ink! semesterersättning o d för alla personalkategor ier. 
2. Penswns- och personalförsäkrin gskostnader''· 
3. Resor och traktamenten. 
4. Sjukv:i rdskostnader. 
5. Omskolning och vidareutbi ldning. 
6. Materielkostnader. 
7. Fastighetskostnader, hyra.''· 
8. Fastighetskostnader, vi rme, vatten, el m m. 
9. Fastighetskostnacler, renh:l.llning, yttre och inre. 

10. Anskaffning av maskiner, inventarier och verktyo- för direkt avskrivnino. 
11. Avskrivning av dyrare inventarier.•:-•:· " 

0 

12. Ut1derhåll av maskiner, inventarier och verktyg. 
13. Rantekosmader för lager och in ventarier''· 
14. Brandförsäkringspremie för lager och inventarier ''· 
15. FörbrukningsmaterieL 
16. Egna fordon, skatt och försäkrin g::·•:· 
17. Egna fordon, drift och underhå!J. •:-•:-

''.
1
D
1 

.. essa poster tages ej upp av försva rets ve rkstäd er vid beräkningen av drift
~~. agget. 
d··fD~ssa p os ter tages upp av vtssa a v försva rets verkstäder vid beräkningen av 
n tttllägger. 
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18 . Ovriga transportkostn ader . 
19. Vakthållning. 
20. Brandväsende, verksskydd, driftvärn. 
21. M;isskostnader. 
22 . Telefon. 
23. Tjänstebrevs rätt. 
24 . Ovrigt. 

På motsvarande sätt har teleunderhållskontoret gått tillväga vid 
beräkningen av timkostnaden för i tabell 2 upptagna enheter. 

Tabell 2. 

Organisationsenhet 

Centrala fl ygv~rkstaden i Arboga 
Telesektion, Stockholms kustartill eriförsvar 
(Tiden okt 64 - juni 65) 
Televerkstad, Stockholms kustartilleriförsvar 
(Tiden okt 64 - mars 65) 
Karlskrona varvet AB 
Telesektion, Stockholms örlogsvarv 
(Tiden okt 64 - juni 65) 
Telesektion, Blekinge kustartilleriförsvar 
(Tiden okt 64 - mars 65) 

Timkostnad i kron or 
exkl resor, ink l reso r, 
trakt o trakt o 
transporter transporter 

25 CJ h :i r 

21 27 

23 25 
25 CJ här 

26 28 

19 21 

De för mången säkert överraskande siffrorna visar att myten om 
"gratis" underhåll kan avlivas. 

Vidare ger de jämnstora timkostnaderna anledning till följande 
spekulation: den större verkstaden har bl a bättre instrumentupp
sättning och förutsättningar för rationellare drift. Detta medger 
snabbare genomlopp i verkstaden d v s kortare arbetstid per objekt 
samt medför att den större verkstaden sannolikt kan lämna ifrån 
sig ett kvalitativt bättre arbete till samma kostnad som den mindre 
verkstaden. 

Mot denna bakgrund kan det synas skäligt att ompröva nu till
lämpade principer för fördelning a v arbetsuppgifterna inom under
hållsorganisationen. Utdelningen på den satsade "Underhållskronan" 
blir annars otillbörligt låg på vissa enheter, något som föga överens-
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stämmer med den tidigare uttalade målsättningen att den sist satsade 
kronan skall ge samma effektivitetsökning inom underhållet var den 
än satsas. 

Vinstoptimering 

Underhållets planering måste göras med den målsättningen att 
beredskapen skall upprätthållas till en minimikostnad. Teleområdet 
är här närmast berört men ett exempel skall likväl tagas från ett 
annat verksamhetsområde, nämligen den civila luftfartnäringen. 

Konstru ktörer av civila flygplan skall tillverka flygplanskrov med 
minsta möjliga vikt, till minsta möjliga kostnad med minsta möjliga 
underhållsbehov. Alternativplaneringen utgöres här av två konstruk
tionsprinciper "safe-life" och "fail-safe". 

"Safe-life" innebär att konstruktören tar till en sådan säkerhets
marginal att han med stor sannolikhet vet att delen ifråga kommer 
att hålla under flygplanets förväntade livstid . Den delen väger 
mycket och kostar mycket men har inget behov av underhåll. 

"Fail-safe" innebär att konstruktören använder en lägre säker
hetsfaktor vilket medför lägre vikt, lägre pris men behov av regel
bunden tillsyn. Flygtekniska flyganstalten intar en framstående plats 
inom här berörda forskningsområden av vilka ett omfattar bestäm
ningen av de tidsintervaller, som skall tillämpas för att man med 
viss av myndigheterna fastställd sannolikhet skall veta att en spricka, 

kOSTNAD 

l 
100 ;1. 

l 

F l G 1 DRIFTSÄKERHET 
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som uppstår i ett konstruktionselement under ett flygpass, inte skall 
kunna utveckla sig till haverianledning samt att denna spricka skall 
kunna bli iakttagen, när den utvecklat sig till en viss men ofa rl ig 
längd. 

På motsvarande sätt utgör nutida tillsyner och översyner a v tele
materielen en försäkring mot att "sprickan utvecklar sig till en ha
verianledning". 

Omfattningen av de konstruktionselement som kan utform as en
ligt principen "safe-life" måste begränsas emedan kostnaderna stiger 
enligt det samband som framgår av fig. l och fig. 2. 

MAX TEKN FULLÅNDN 

TEk.N Å 
fULLÄNDNING l TEKN 

GR.A.D F\JLLi\N DNING 
PEI:> k go w A. 

tiG 2 

' ' 
TYPKOSTNI\D 

Underhållskostnaden för de delar av planet som görs enligt prin
cipen fail-safe åskådliggöres av fig . 3. 

KOSTNAD 
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F l G 3 Ö K ANDE FR EKVENS 

AV Ii LLSi'NE « 

A v fig. 3 framgår att tillsynerna kan begränsa reparationernas 

111fattning. Tillsynerna innebär sålunda väsentligen en kontroll av 
~illståndet samt vidtagande av erforderliga åtgärder för att avhjälpa 
upptäckta fel ~ch att förebygga framtida fel. . .. .. .. 

Om reparatiOnskostnaden per fel proportionellt sett ar sron·e an 
vad som framgår av fig . 3 blir följden, att man strävar till att öka 
antalet tillsyner. Detta inverkar oförmånligt på planets ianspråk
tagande för transporter, vilket innebär minskade inräktsmöjligheter. 
Kravet på flygplanets tillgänglighet medför sålunda att man måste 
acceptera en dyrare fonn av underhåll. Detta framgår av fig. 4, 
som även visar att avvägningen mellan underhållsformerna påverkas 
också av kravet på driftsäkerhet . Kravet på hög luftsäkerhet leder 
till att man måste acceptera lägre tillgänglighet, högre totalkostnad 
och högre tillsynsfrekvens. 

DRIFT

SÄU:12 -
HET. 

KOSI 
Nt;D ER. 

TILL
GÄNC-LIC- • 
HU. 

DR\ FTSÄI<E RHET lOD io 

-

Flc; 4 

Krigsmaktens målsättning 

---

OKANDE fi2.EKVENS 

AV Ti l L:,'IN( R 

I målsättningen för krigsmakten har riksdagen bl a sagt: "Krigs
rnakten skall omedelbart kunna uppta försvar mot överrumplande 
anfall" . 

, I statssekreterare Frithiofsons broschyr "Sveriges säkerhetspolitik" 
a:~rfinnes på tal om skydd mot invasion: "Beredskapen måste vara 
hog d . ll"" " re an 1 nonna aget . 
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Den i dessa citat åsyftade materielberedskapen skall upprättbål las 
a v underhållsorganisationen. Uppgiften skall lösas inom en eko. 
nomisk ram. Detta motiverar ett alternativhandlande i enlighet med 
ekonomiskt vedertagna principer för att man skall kunna vidm akt
hålla den anskaffade materielens beredskap till en minimikostnad. 

Nya principer 

Ytterligare ett citat ur det tidigare refererade anförandet ::tv 
laborator Ståhl kan belysa vad vi kanske har att se fram emot. 

"En sista randanmärkning gäller en hypotetisk diskussion om att 
direkt tillämpa marknadsekonomiska principer för militära alloke
rings- och fördelningsproblem . 

Denna principskiss - "Lerner-modellen", som den kallas efter 
sin upphovsman Lerner, verksam vid Amherst College under and ra 
världskriget, - kan illustrera några väsentliga tankegångar. 

Lemers förslag gick ut på att den centrala militärledningen sku lle 
bestämma hur den totala budgeten skulle fördelas mellan olika krigs
skådeplatser till de lokala befälhavarna. Detta svarar alltså mot att 
man fastlägger inkomstfördelningen. Befälhavarna kommer i denna 
modell att svara mot "konsumenterna". De belopp som varje befäl
havare erhåller svarar mot den vikt man i den centrala ledningen 
lägger just vid hans krigsskådeplats. 

De lokala befälhavarna (konsumenterna) får sedan genom köp 
och budgivning på en marknad införskaffa personal och materiel, 
som tillhandahålles a v militära utbildningsanstalter och materiel
förvaltningar, som i detta schema svarar mot vinstmaximerande fö re
tag. Marknadspriser etableras och en optimal fördelning a v personal 
och materiel kan tänkas äga rum". 

Den tecknade bilden är bestickande, men med kunskap om dc 
svårigheter, som föreligger, att uttrycka olika funktioner i en kom en
surabel storhet, torde man kunna anta, att det tar lång tid, in nan 
ens FKU arbete och FOA planering har fått samband med var: 
andra. Vinner emellertid ekonomerna samma gehör i Sverige som 1 

USA, torde man kunna se fram emot intensifierade in satser inonl 
den ekonomiska planeringens område, även om man i Sverige inre 

kan förvänta sig samma besparingar i försvarsbudgeten som i USA, 
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där man enligt obekräftade rykten minskat kostnaderna på v1ssa 

poster med upp till 50 Ofo. 

Sammanfattning 

Vi vet idag inte vad underhållet kostar. 
Kunskap om de verkliga kostnaderna är en förutsättning för att 

111an skall kunna tillämpa marknadsekonomiska principer. 
Kostnadsuppföljning innebärande insamling av data, som medger 

redovisning a v de verkliga kostnaderna är det första steget i en 
minimering av underhållskostnaderna. 

Omläggning av redovisningen innebärande att de verkliga kost

naderna kan följas upp är det andra och väsentliga steget mot en 
minimering a v underhållskostnaden, emedan det ger den ekonomiskt 
ansvarige möjlighet att se de verkliga ekonomiska konsekvenserna 
av olika alternativa sätt att tillgodose ett underhållsbehov. Den 
billigaste lösningen måste under sådana föruts~ittningar vara den 
för försvaret mest ekonomiska. 

Alternativplanering enligt de marknadsekonomiska principerna 
är det administrativa verktyg, som kan möjliggöra en sådan utform
ning av underhållsorganisationen att vårt försvar till en minimikost
nad kan upprätthålla den marerielberedskap, som erfordras för att 
försvaret skall ha avsedd aggressionsavhållande effekt. 
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KOMMENOCRKAPTEN 
NILS RYDSTROM 

The Naval War College , 

U. S. A. - en orientering 

"The challenge of complex modern warfare can be mct only by 
officers ha ving a full and deep understanding of the fundamenta ls 
of warfare, international relations and inter-service operations, and 
a broad grasp of strategic principles upon which the mission of the 
United States Navy is based. The reponse to that challege through 
contributions to the professional maturity of those senior office rs 
who are associated with this institution is the end to which the N aval 
War College is dedicated." 

B. L. Austin 

Vice Admiral, U.S. Navy 

President, Naval War College (196 4) 

Inledning 

Naval War College (NWC) är den amerikanska flottan s högsta 
utbildningsanstalt och den i sitt slag äldsta i världen. Den grundades 
år 1884 i Newport, Rhode Island, med Commodore Stephen B. Luce 
som dess förste president. En a v medlemmarna i dennes stab och 
högskolans andre president var den världsbekante sjökrigshistorikcrn, 
captain Alfred Thayer Mahan. Många av Mabans verk skrevs under 
tjänstgöringen vid NWC. 

Spansk-amerikanska kriget och senare första världskriget visade 
slutgiltigt behovet av en högskola för att utbilda äldre sjöofficera re 
i avancerad krigskonst och nationell strategi. Under amiral Sim s, 
som tjänstgjorde som chef efter första världskriget, utvidgades N WC 
och effektiviserades genom att ytterligare stimulera sjöstrategisk 
och taktisk tankeverksamhet. Under trettiotalet följdes N WC :s 
strategi och doktriner genomgående i amerikanska flott an. Under 
nämnda tid blev också högskolan upprättad som en perm anen t . . . 
ll1StltUtlOJ1 . 

Efter andra världskriget framtvingades en ny värdering a v krigs
konsten överhuvudtaget med hänsyn till den politiska och tekniska 
utvecklingen samt sjöoperationernas ocrhört utökade komplexitet. 
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"Naval War College, Newport, Rhocle Islancl." 

NWC kurser kunde icke längre begränsas till sjökrigets strategi, 
taktik och doktriner. Samordning av land- , sjö- och fl ygstrid skrafter 
samt avsevärt mer avancerade vapensystem, gjorde det nödvändigt 
för den sjöoperative chefen att bedöma insatsmöjligheterna och det 
inbördes beroendet av var och en av dessa komponenter. Det visade 
sig också nöd vändigt att lära sig förstå och bedöma sådana icke mi
~itära ämnen som geopolitik, tekniska vetenskaper, ekonomi och 
Internationella förhållanden. Under ledning av amiral Spruance, 
chef efter andra världskriget, igångsa ttes därför förberedelser för 
at t kurserna vid NWC icke endast skulle inriktas på betydelsen av 
att för stå krigets grundprinciper utan ä ven mellan försvarsgrenar 
samordnade operationer samt de icke militära elementen i nationell 
tnakt. 

. Idag studerar 300-400 särskilt utva lda militära och civila elever 
vk? NWC. De arbetar i en informell miljö, där atmosfären är sär
s lit lämpad för diskussion och inlärning, ledning och hjälp från 
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staben, kontakter med elever och lärare från and ra försvarsgrenar 
och departement samt civi la universitets lärare. Eleverna arbetar efter 
en synnerligen väl utarbetad kursplan. Ett ökat antal framstående 
militära och civila föreläsare från olika myndigheter anlitas under 
utbildningens gång. I denna akademiska miljö ges eleven tillfälle att 
genom fruktbart utbyte och egen aktiv insats icke endast inhämta 
den grundläggande, sjökrigsinriktade utbildningen utan även för
bättra kunskap om närliggande ämnesområden, vilka bidra till för
ståelse för förgången, nuvarande och kommande krigskonst likson1 

även förmågan att lösa aktuella och framtida militära problem 
Vid skolan är bl a tre ordinarie huvudkurser organiserade, \ il ka 

här inledningsvis omnämns. Närmare beskrivning av samtliga kurser 
lämnas under särskilda rubriker längre fram. The Naval W ar/are 
Course (högre stabskursen) förbereder eleven för befattningar i hög 
befälsställning samt för att bli bättre skickad att tjänstgöra som råd
givare åt högsta militära och civila chefer i frågor som berör na
tionens säkerhet. Vid The Command and Staff Course (stabskurscn) 
läggs tyngdpunkten i utbildningen på de operativa funktionern a vid 
högre förband och innefattar operativ planläggning och beslu tfatt
ning. The Naval Command Course förbereder äldre sjöofficera re, 
från cirka trettio länder inom "fria världen" för högt befälsansvar 
i respektive flot tor samt gör dem förtrogna med amerikanska flot
tans metoder med tillämpningar och doktriner. 

Härutöver bedrivs - så långt säkerhetsaspekter och korrespon
densmetoden vid högre utbildning tillå ter - åtta fortbildnings
kurser, vid vilka NWC resurser kan utnyttjas av kvalificerade offi
cerare, som icke kan beredas tillfälle att genomgå högskolans 
ordinarie kurser. 

Alltsedan år 1894 har eleverna vid NWC bedrivit krigsspel, för 
att pröva hållbarheten i strategiska och taktiska beslut och hand; 
lingslinjer. Dagens elever vid NWC har den stora förmånen att fa 
utnyttja världens modernaste krigsspelanläggning, the Navy Elcc
tronic Warfare Simulator (NEWS), som första gången togs i bruk 
195 8 efter mer än tretton års planerings- och konstruktionsarbete. 
Utöver underhållsmedel har NEWS kostat cirka 40 miljoner svenska 
kronor. 

Det slutgiltiga och mer eller mindre odefinierbara beviset på vir· 
det av undervisningen vid NWC, är de utexaminerade elevernas 
vitsordade tjänsteutövning under den fortsatta karriären. Bland dePl 
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som särskilt utmärkte sig under andra världskriget märks Fleet 
Admirals King, Nimitz och Halsey samt amiralerna Spruance, Tur
per, Kinkaid, Hewitt, Edwards, Conolly, Sherman, Hall och Kirk. 
Nämnda amiralers dokumenterade skicklighet under kriget var till 
en del resultatet av de strategiska och taktiska studier, som de full
följde under sin tid som elever vid NWC. 

Naval War College uppgift och målsättning 

Uppgiften är att hos eleverna vidga förståelsen för grundele
menten i krigföring och internationella relationer samt mellan för
svarsgrenarna samordnade operationer, med särskild tonviln på an
passningen till framtida sjökrigföring för att därigenom förbereda 
eleverna för högre befäl. 

Från denna uppgift har härletts tre mål: 

a) öka kunskepen om sjökrigföringens grundläggande faktorer 
och om andra härtill hänförliga ämnen som berör krigföring. 

b) uppamma tankeförmåga och skicklighet att utn yttja bibringad 
kunskap för att lösa militära problem. 

c) för se krigsmakten i USA och a llierade nationer med intel
lektuellt kvalificerade ledare inom sektorerna sjökrigföring och ma
ritim strategi. 

Utbildnings filosa f i 

Modern krigföring som vetenskap och konst är en utomordentligt 
komplex blandning av politiska, ekonomiska, sociala, psykologiska 
o~h militära faktorer. Analyser a v gångna tiders krig har visat att 
::1ssa grundläggande faktorer - både militära och ickemilitära -
ar gemensamma och vanligt förekommande. Anpassning av dessa 
?.rundfaktorer till ett strategiskt eller taktiskt problem är en konst. 
~ven om det kan finnas många acceptabla lösningar till ett problem, 
sa kan vanligtvis icke en enda lösning bevisas vara den bästa. På 
grund härav påbjuder icke NWC några bestämda regler med hjälp 
av vilka krig kan föras eller slag vinnas. Tvärtom, NWC söker -
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genom bedömning av många möj liga lösningar till ett problem och 
genom omsorgsfull vägning av resurser och begränsningar s::tn1t 
genom värdering av varje lösnings alla för- och nackdelar - att 
vidga förståelsen för alla integrerade faktorer och utveckla en vid 
syn, så att individen bättre förbereds att fatta rätta beslut. 

Det är nödvändigt för en officer i hög befälsställning att ingående 
behärska icke endast den egna vapengrenen utan också andra vapen
grenar och sambandet mellan politiska, ekonomiska, sociala och 
militära faktorer, som har inflytande på nationell makt och inver
kan på militär strategi. Kurserna vid NWC innehåller studier av 
samtliga försvarsgrenars vapensystem och resurser, men med ton vi kt 
lagd på studier av sjökrigsoperationer som det fa ller på flottan att 
fullgöra samt användningen av civil och militär sjömakt fö r ::t tt 
främja den nationella målsättningen. Nämnda studier, som främ st 
har sjömilitär prägel, drivs i kombination med utbildning, som ger 
eleven den kompletterande bakgrunden i form av de icke mili t:-i ra 
elementen i den nationella makten. 

Några av de viktigaste funktionerna för en högre chef ir att f:u ta 
välgrundade militära beslut samt att låta frukterna a v militä r ut
bildning och erfarenhet komma till uttryck vid formuleringen av 
militir och nationell strategi. Ett grundläggande krav för att fu ll
göra dessa funktioner är att kunna fatta beslut med gott om döme 
- förmågan att analysera en komplex militär situation, att väga 
berörda, viktiga faktorer och att fatta bästa möjliga beslut. Mili tär 
utbildning och fostran innebär att sinnet formas i sådan utsträckning 
att sund, militär omdömesförmåga kan utnyttjas. Härtill krävs för
mågan att handla kraftfullt i situationer där inga exakt liknande 
fall funnits tidigare. 

NWC utbildningspolicy betonar utveckling av förmågan till lo
giskt resonemang och bevisföring, bedömningsförmåga samt utveck
ling av det intellektuella ledarskap, som förväntas av en sjöofficer 
i hög befälsställning. 

Kurser vid NWC 

Vid NWC bedrivs följande större, regelbundet återkommande 
kurser: 
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The Naval Warfare Course (högre stabskurs) 
The Command and Staff Course (stabskurs) 

The Naval Command Course (stabskurs för äldre utländska 
sjöofficerare). 

Härutöver bedrivs följande kortare kurser: 

The Senior Reserve Officers' Cour se (två veckor årligen) 
The Reserve Officers' Command and Staff Course (två veckor 

årligen) 
The Reserve Officers Instructors' Course (två veckor årligen) 
The Fleet War Gaming Course (en vecka årligen) 
Globalstrategiska studier, seminarier i internationell rätt och 

korrespondenskurser. 

The Naval Warfare Course 

Kursen pågår under ett akademiskt år d v s cirka tio och en halv 
månad. Officerare som utvalts och beordrats till denna kurs är 
captains eller commanders vid flottan, officerare från andra för
svarsgrenar med motsvarande grader (överstar och överstelöjtnanter) 
samt vissa civila befattningshavare med motsvarande ställning främst 
från utrikesdepartementet, men ~iven från andra statliga organisa
tioner såsom t ex Central Intelligence Agency. 

Kursens målsättning är att vidga elevernas förståelse för grund
elementen i krigföring och internationella operationer. Tyngdpunkt 
läggs på integrerad användning av alla element i sjömakten, inklu
sive vapensystem och underhållstjänst, som behövs för att fullgöra 
flottans uppgifter samt på optimal användning av militär och civil 
sjömakt för att främja den nationella målsättningen. Ovriga för
svarsgrenars uppgifter studeras, liksom även principer och metoder 
vid deltagande i operationer som samordnas såväl mellan nationer 
som mellan försvarsgrenar. 
.. Första terminen innefattar: grunder för logiska analyser, grund

laggande faktorer för krigföring och maritim strategi, nationell s~i
kerhetspolitik, internationell rätt, internationell politik, internationell 
ekonomi; grundläggande faktorer för nationell makt; områden av 
strategiskt intresse; formulering av nationella. intressen, målsättning 
och politisk inriktning samt "counterinsurgency". 

Andra terminen ägnas åt: studium av uppgifter, sammansättning 
Och utnyttjande av sjöstridskrafter; studium av de myndigheter, 
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organ m fl som är ansvariga för formulering och verkställande av 
USA :s säkerhetspolitik, överväganden beträffande befälsutövning 
och beslutfattning, viktigare vapensystem, ledning av underhålls
tjänst, försvarsgrenarnas resurser, krigsspel samt operativ och st ra
tegisk militär planläggning från förbands- till nationell nivå med 
kallt, begränsat och totalt krig som bakgrund. 

Individuella uppgifter innefattar bl a ett hemarbete av samma typ 
som vid svenska militärhögskolan. Arbetet med detta pågår under 
hela studietiden. Eleven själv väljer ämnet som skall beröra en 
större aspekt av sjömaktens betydelse mot bakgrund av USA :s na
tionella strategi. Härutöver utarbetas individuella lösningar i sam
band med pågående gemensamma operativa eller strategiska stud ier. 
Grupplösningar förbereds även i förbindelse med vissa sä rski lda 
ämnen inom ramen för kursp lanen. 

The Command and Staff Course 

Kursen ges för officerare med commanders eller lieutetun t com
manders grad samt officerare med motsvarande tjänsteställn ing ur 
övriga försvarsgrenar. Kursen är av samma längd som Naval War
fare Course. 

Målsättning för kursen är att utöka elevernas kunskap och för
ståelse för krigföringens grundelement med tonvikt på operativa 
funktioner i högre staber, inklusive operativ planläggning och be
slutfattning. Organisation, funktion och verksamhet i operativa 
staber studeras och eleverna deltar i p lanering av samordnade ope
rationer mellan såväl försvarsgrenar som nationer. 

Första terminen ägnas åt krigföringens grundläggande element: 
internationell rätt; operativ planläggning och beslutfattning; sam
bandstjänst; internationella organisationer; underhållstjänst och 
"conterinsurgency". 

Andra terminen innefattar en ingående studie av vapensystem; 
planering och genomförande av en serie om operativa prob lem 
(ett sjöoperativt, ett samordnat mellan samtliga försvarsgrenar och 
ett mellan allierade nationer) med ökande svårighetsgrad och utförda 
i områden a v särskild strategisk betydelse. För dessa spel utnyttJas 
det elektroniska krigsspelssystemet (NEWS) . 

Hemarbete och föredrag förekommer under båda terminerna· 
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Såväl skriftliga arbeten som muntlig framställning ingår. Varje elev 
har att utarbeta två hemarbeten. Det första har anknytning till 
någon del av världskommunismen och det andra avhandlar strategi, 
raktik, organisation eller operationer. Härutöver tillkommer två 
stabsstudier och två skriftliga orienteringar under kursens lopp. I 
den muntliga framställningen ingår två 15-minuters föredragningar 
för stab och övriga elever samt de två skriftliga orienteringarna som 
föredras för en elevkommine samt vissa lärare. 

The Naval Command Course 

Kursens längd är ett akademiskt år. Officerare som beordras till 
kursen ä r captains och commanders, tillhörande flottor vilkas länder 
inbjudits att sända representanter. Andamålet med kursen är att för
bereda sjöofficerare för befäl i respektive flottor samt att göra dem 
förtrogna med amerikanska flottans metoder med tillämpningar och 
doktriner. 

Målsättningen för kursen är att: 

a) Förhöja kunskaperna i strategi med tonvikt på sjöstridskraf
ternas roll. 

b) Vidga insikterna i internationella, politiska och ekonomiska 
angelägenheter. 

c) Delge den kunskap i stabsorganisation, planering, underhålls
tjänst, tak tik och befälsfunktioner, som erfordras av en befälhavare 
för operationer med flotta. 

d) Utveckla fö rmågan till logiskt tänkande. 

e) Dka kunskaperna i både skriftlig och muntlig framställning på 
engelska. 

Första terminen innefattar studier i internationell rätt; orientering 
orn elementen i nationell makt med tyngdpunkten lagd vid sjö
makten ; int roduktion till strategistudier; studier av sjökrigets vapen-
0 stem, inklusive robotar och kärnvapen; studier i taktik och under
da:lstjänst med tonvikt på sjökrigsoperationer och sjökrigsföretag; 
e ar av studiet av internationella förhållanden. 
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Andra terminen innehåller: _s tudium av militä: planl~ggn ing; 
stabsorganisation och stabsfunktwner; fortsatt studmm av mte rna
tionella förhållanden; elevlösningar till operationsproblem av 
växande komplexitet, inklusive samordnade operationer mellan na. 
tioner och försvarsgrenar; studie av hur sjömakten kan öka fria 
världens säkerhet. Vid operationsproblemen utnyttjas den tidigare 
omnämnda krigsspelstekniken. 

Ett forskningsprogram pågår under hela studietiden. Härtill ko111 • 

mer ett särskilt program för skriftlig och muntlig framställning. 
Varje elev skall skriftligen utarbeta två hemarbeten. Det fö rsta är 
ett kortare som behandlar elevens eget land och det andra ett stör re 
självständigt forskningsarbete inom strategiområdena, militärpolitik 
eller ekonomi som berör den fria världen . Båda arbetena föredras 
muntligt för lärarstaben, inbjudna gäster och övriga elever. 

Härutöver görs ett flertal studieresor till olika platser för att 
studera såväl amerikanska flottans organisation och utbildnings· 
metoder som för att ge eleverna tillfälle att observera den politiska, 
ekonomiska och sociala strukturen i USA. 

The Senior Reserve Officers' Course 

Årligen under senare delen av akademiska året ges en kurs för 
särskilt utvalda, äldre reservofficerare under två veckor. Officerarna 
fullgör denna tid sin "active duty" och får då närmare bekanta sig 
med aktuella marina problem och den senaste utvecklingen inom 
sjökrigföringen. 

The Reserve Officers' Command and Staff Course 

Till kursen som pågår under två veckor kommenderas särskilt ut· 
valda reservofficerare av lieutenant-commanders och majo rs grad. 
U n der denna "act i ve du ty" -period utbildas officerarna i militä:a 
p_lanerin~sme_todiken. och ~-~absorganisat~on för -~-tt f~ r bereda dem f~~ 
tjänstgönng 1 operatlva SJOStyrkor och 1 stabstpnst mom flot tan ° 
i integrerade staber. 
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The Reserve Officers lnstructors' Course 
Denna tvåveckors kurs genomförs varje sommar för att förbereda 

reservofficerare för tJanst som instruktörer vid speciella fortsätt
ningskurser vid olika Naval Reserv Officers' Schools, som återfinns 
över hela USA. Vid dessa skolor får studenter bedriva akademiska 
studier kostnadsfritt, under förutsättning att de förbinder sig att 
uenomgå reservofficersutbildning och under viss tid därefter tjänst
:öra vid flottan. 
" 

The Fleet War Garning Course 

En speciell Fleet War Gaming Course genomförs årligen för sjö
kommenderade officerare. Här studeras resurser, metoder och möj
ligheter att använda Navy Electronic Warfare Simulator för att 
höja sjöstyrkornas operativa beredskap. 

Akademiska metoder 

Amnen som studeras vid NWC sträcker sig från sjöburna vapen
system till nationell strategi. Strategi, taktik och underhållstjänst 
(logistics, vari innefattas underhållstjänst i mycket vid omfattning) 
behandlas särskilt noggrant, men icke som separata ämnen utan som 
funktioner som i samverkan påverkar krigföringen. Kursplanens 
innehåll influeras härav. Internationella relationer och operativ för
svarsgrenssamverkan behandlas även under de ordinarie kurserna. 
Omfång och innehåll beträffande nämnda ämnesområden bestäms 
av respektive kursers ändamål och nivå. 

Kursplanerna är sammanfogade av ett studiesystem där teori och 
särskilda tillämpningsavsnitt integrerats. Verksamheten i form av 
självstudier, föreläsningar och applikatoriska exempel uppläggs så 
att de genom sam- och växelverkan leder till ett gott studieresultat. 

Självstudier 

. Eleven vid NWC har möjlighet, kanske för första gången under 
sill officerstid, att ägna sig åt intensiva självstudier av de stora 
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linjerna inom eget yrke. Samtidigt ges biblioteks- och forskn ings
service av enastående slag inom maritima, militära och sjömilit:1 ra 
områden. NWC stab hjälper och leder vid tidsplanering och val av 
forskningsunderlag, så att eleven får ut mesta möjliga av studierna. 

F öreläsningar 

Föreläsningsprogrammet vid NWC täck er sådana ämnen, so111 

vetenskapens och militära teknikens senaste landvinningar samt tolk
ning av och samband mellan de olika faktorerna i nationell str::ttcgi. 
I viss utsträckning ges föreläsningarna av militära och civila t ill
hörande NWC stab, men de flesta hålls av gästföret"isare. NWC har 
på grund av skolans goda anseende förmånen att besökas a'v de 
främsta företrädarna för militära, akademiska, statliga och civ ila 
sektorerna. Här märks bl a in- och utländska försvarsgrenschefer, 
ambassadörer och världsberömda professorer. 

Särskilt värdefull beståndsdel i föreläsningarna ~t r frågestu nden, 
som följer varje anförande samt de grupp- och kommittekonfe rcmcr 
som inplanerats efter vissa föreläsningar. Under dessa "efterfördäs
ningskonferenser" ger föredragshållarna uppriktiga och personl igt 
färgade, fylliga svar på de speciellt ställda frågorna. Förutsättni 'Jgen 
för systemet är att föreläsaren utlovas att såväl föreläsningen :;om 

svaren på frågorna behandlas konfidentiellt och icke citeras eller 
brukas utanför NWC utan s:irskilt tillstånd. 

Seminarieövningar 

För att utbyta ideer och vidga kunskaperna men även för att 
meddela stabsmedlemmar och kursdeltagare specialkunskaper bed rivs 
en hel del av studierna som seminariearbete. Från självstudier och 
föreläsningar inhämtar deltagarna en allm~in kunskapsbakgrund. De 
indelas sedan i mindre grupper för att analysera och diskutera ak
tuellt ämne. Elever, stabsmedlemmar eller särskilt utvalda gästläsare 
föredrar förbereda inlägg och förelagda ämnen samt deltar därefter 
i den följande diskussionen. Diskussionsledare utses antingen ur sra
ben eller bland eleverna. 
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]?_ådfrågning 

Det spontana utbytet av ideer och kunskap som erh~lls genom 
inbördes informell konsultation mellan elever, stabsmedlemmar, råd
givare och civila lärare är en erkänd väg att lära och förstå. Syste
met uppmuntras och ges speciellt stöd vid NWC. Amnenas stimu
lerande natur ger upphov till frågor och givande diskussion . 

Individuella forskningsuppgifter 

Individuella forskningsuppgifter som utförs och inlämnas av ele
verna vid NWC sträcker sig från behandlingen av allmänt formu
lerade ämnen som berör sjömakt, utrikespolitik och krigspotential 
till kortare diskussionsinlägg avseende rent sjömilitära fackärnnen. 

Forskningsuppgifterna syftar till att 

a) främja elevens intellektuella utveckling genom att ge tillfälle 
att utnyttja den skapande tankeförmågan inom aktuella ämnesom
råden, 

b) utveckla elevens förmåga att bedriva forskning inom ett av
gränsat område; att göra en objektiv analys och därigenom nå fram 
tilllogiska slutsatser och slutligen att utveckla förmågan att uttrycka 
sig i skrift samt 

c) tjäna som käll- och referensmateriel icke endast för elever utan 
även för officiella organ som C hief of Naval Operations, dc tek
niska byråerna, operativa staber, m fl. 

Muntlig fram ställning 

Varje elev håller ett flertal anföranden i anslutning till kommitte
och plenarsammanträden för att 

utveckla förmågan "to think on his feet", hålla givande muntliga 
genomgångar och stimulera till åsiktsutbyte. 
b ~onare kurser hålls i muntlig framställning för att på frivillig 

as1s förbättra förmågan att tala offentligt. 
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Gruppstudier 

Dessa studier bedrivs före trädesvis inom Naval Warfare Course 
och syftar till att lära sig förstå studiet av vit tomfattande ämnen 
där individuella studier lätt leder till endast ett ytligt studium. S111 ~ 
studiegrupper arbetar under en viss tid på att utarbeta en studie so111 
utgör en kombination av gruppmedlemmarnas individuella och ko[. 
lekriva arbetsinsats. Gruppstudierna skall som slutresultat ge en Ut

formad sammanfattning av de viktigare överväganden som ha r be. 
tydelse för att utforma nationella målsättningar samt krigsplaner 
för större sjöstyrkor. 

Operationsproblem och krigsspel 

Den mest utpräglade av NWC studiemetoder utgörs av opera
tionsproblem - ett väl utvecklat system för tillämpad spelundervis
ning, i vilket eleven ges en detaljerad beskrivning av en realistisk, 
militär situation för vilken han gör ett bedömande, utformar en 
plan och utarbetar direktiv för underställda chefer. I vissa fall krävs 
planer för båda sidor och krigsspel utnyttjas för att belysa de väsent
ligaste elementen i konfliktsituationen varvid man testar eleven och 
bedömer de olika lösningarna. Befälsnivåerna under spelet str:icker 
sig från lägre förbandschef till chef för ett helt krigsområde. Pro
blem i mindre skala löses helt a v eleverna individuellt under det att 
de större spelen genomförs med grupper av elever, som bilda mer 
eller mindre kompletta staber. 

Operationsproblemen har fyra huvudändamål: 

a) ge praktisk erfarenhet av mi litär problemlösning, 

b) utveckla vana vid arbete med operativ p lanläggning p~ alla 
nivåer, 

c) fastlägga vissa faktorer som ligger till grund för bedömning_av 
ett operationsområde samt möjligheter och begränsningar vid oltka 
slag av sjökrigsoperationer samt 

d) åskådliggöra hur grundläggande strategiska och taktiska prin
ciper tillämpas i vissa bestämda situationer. 
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Då elevlösningar krigsspelas, utnyttjas krigsspelssimulatorns 
(NEWS) många möjligheter till befälsutövning och verklighetstrogen 
ordergivning under de invecklade dynamiska villkor, då planernas 
förverkligande skall uppföljas. N~WS ger på elektroni_sk väg I:1öj
Jighet att genomföra moderna kngsspel av en omfattnmg och 1 en 
tidsskala som aldrig tidigare varit möjlig med manuell spelteknile 
Krigsspel kan läggas upp inom varje del av världen. Spelområden 
kan varieras mellan 40 X 40 miles och 4000 X 4000 miles. Krigsspel 
är en värdefull teknik, som låter eleverna tillämpa och utnytt ja rör
lighet, eldkraft och underrättelsemateriel samt att öva och pröva 
elevernas fackmässiga och allmänna bedömnings- och beslutfatt
ningsförmåga. 

Varje lösning på ställt operationsproblem följs av kritik, där man 
diskuterar problemets viktigaste delar och huvudsakliga skillnader 
mellan olika lösningar. Varje elev ges på så sätt möjlighet att jäm
föra sin egen lösning med flera andras och utvärdera det egna resul
tatet. Vidare får man möjlighet att göra en förnyad värdering av 
de kritiska delarna i problemet och slutresultatet a v krigsspelet. 

Vidareutbildning per korrespondens 

NWC uppgift att förbereda officerare för högre befäl fullföljs 
även genom en avdelning för korrespondensstudier, avsedda att så
vitt möjligt utsträcka skolans undervisningsservice till officerare 
som icke kan beredas tillfälle att deltaga i någon av skolans huvud
kurser. Korrespondensundervisningen är öppen för alla amerikanska 
officerare med löjtnants (motsv) eller högre grad. 

Det står ldart för alla att vidareutbildningskurserna icke helt kan 
ersätta skolans ordinarie kurser när det gäller utbildning av sjö
officerare. Den officer som ägnar sig helhjärtat åt denna studietyp 
~an dock inhämta avsevärda kunskaper i de militära och ickemilitära 
amnen, som är nödvändigt för att förstå det moderna kriget. 

Vid korrespondenskurserna tillämpas samma utbildningsfilosofi 
~?m vid de ordinarie kurserna. Varken officiell dogmatik eller 
1_xerade regler uppställs och "skollösningar" existerar ej. Elevlös
~ngar genomgås noggrant a v särskilt a v delade stabsmedlemmar. 

1 .. en_ "rättande" läraren ur staben fäster sig först och främst vid hur 
osnmgen återspeglar sunda principer, gott omdöme, logisk analys-
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"Sammanstäliningssal i NEWS ." 

förmåga. Uppenbara svagheter i lösningarna på talas och eleven 11 pp
muntras vid behov att söka och pröva andra vägar att nå n<i. let. 
Genomgångna lösningar å tersänds med kommentarer till eleven . 

Numeriskt betygssystem eller examensskrivningar förekom me r CJ· 
Lösningen betecknas i ett sl utomdöme som "acceptabel" eller 'icke 
acceptabel". En "acceptabel" lösning tillfogas omdömet fuWindad, 
utmärkt, bra eller tillfredsställande. I förhållande till den högskolc
nivå som studierna bedrivs på, är standarden hög och eleven för
väntas fullgöra studierna med nit och efter bästa förmåga. Icke 
acceptabla lösningar återgår till eleven för förnyad behandling 

F n ges olika korrespondenskurser. Varje kurs täcker ett hclr 
ämnesområde, men är trots det sammankopplad med övriga kurser. 
Dessutom ansluter varje korrespondenskurs till huvudämnesområ de11 

för de ordinarie kurserna. Tidigare fanns enelast fyra kurser, men 
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uenom uppdelningen ges bättre möjligheter för eleverna att vi·ilja 
~rnnen, som är bättre anpassade till vederbö rande individs önskemå l 
och erfarenhet. 

förteckning över leorrespondcnskurser 

1. Nationell och internationella säkerhe tsorganisationer. 

z. Militär planläggning. 

3. Operativ underhållstjänst. 

4. sjökrigsoperationer och marin planläggning. 

5. Stra tegisk planläggning. 

6. Interna tionell rätt. 

7. Internation ella relationer. 

8. "Counterinsurgency". 

Självstudiekurser 

De som fullgjort korrespondenskurs nummer 7 (internationella 
relationer) är berättigade att deltaga i en självstudiekurs avseende 
internationell rätt. På samma sätt bereds de som fullgjort korrespon
denskurs 6 (internationell rätt) tillfälle till en självstudiekurs i inter
nationella relationer. 

Akademisie for tbildningsHtbildning m m 

Under stud ietiden vid NWC ges stabsmedlemmar och elever möj
lighet att frivilligt delta i nedanstående akademiska kurser m m, 
som äger rum efter den schemalagda utbildningens slut för dagen. 

l. Akademiska kurser ledda genom George Washington Univer
sity. Efter avsl utad lägre akademisk utbildning avlägger del
tagarna en examen som närmast motsvaras av en svensk 
fil. kand. I "In ternationell Affairs" ka n deltagarna av lägga en 

fil. mag (motsv ). 

2. Framställningskonst. 

3. Fransk eller spansk konversation. 

4. Repetitionskurs i språkbehandling. 
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5. Repetitionskurs i sjölagar och sjörätt. 

6. Repetitionskurs i fartygsmanöver, sjövägsregler m m. 

N av al W ar College Review 

Efter tillstånd från vederbörande gästföreläsare trycks vissa av 
föreläsningarna i en publikation som benämns N a val War College 
Review. På så sätt sprids kunskaper som meddelas vid NWC även 
till officerare utanför skolan. Läsare a v publikationen åläggs likso111 
eleverna på skolan att respektera föreläsningarnas konfidentiella 
natur. Aktiva officerare av kaptens (motsv) eller högre grad i flot
tan, marinkåren och kustbevakningen, inklusive officerare i reserven 
och ur armen och flygvapnet som har tjänstgjort i skolstaben el ler 
studerat vid NWC tillsänds på begäran Naval War College Review. 

Litteraturanvisningar 

Ärligen sammanställs och publiceras vid NWC en guide för sjä lv
studier (litteraturanvisning) för sjöofficerare och marinkårsofficera re, 
som distribueras genom personalbyrån i Chief of Naval Operatio ns
stab. Guiden innehåller aktuella listor på böcker som föreslås till 
studium och som täcker mycket vida ämnesområden av intresse fö r 
en officer av idag. 

"Blå böcker" om internationell rätt 

De "Blå böckerna" började utges vid NWC redan år 1894. Inne
hållet i dessa böcker i internationell rätt skrivs, sammanställs och 
utges av innehavarna av professuren i internationell rätt vid skolan. 
Böckerna tryckes vid federala tryckeriet och sprids över hela världen 
genom personbyrån och NWC. 

Blå böckerna täcker ett vitt ämnesområde, men tonvikten liiggs 
vid sådana ämnen i internationell rätt som är av särskilt intresse för 
sjöofficerare. Böckerna används bl a som referensmaterial vid de 
olika kurserna i internationell rätt. 
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Globalstrategiska diskussioner 

Sista veckan under det akademiska året ägnas åt globalstrategiska 
diskussioner. Elever, stabsmedlemmar och av marinministern särskilt 
inbjudna, framstående civila, militära befattningshavare deltar i 
diskussionerna. Vissa inledande föreläsningar föregår de gruppvisa 
diskussionerna, som går ut på att sprida förståelse för och kunskap 
om de problem som möter USA vid utformandet av dess st rategi. 
Diskussionerna är av ömsesidigt intresse för de militära och civila 
deltagarna, som härigenom bättre förstår det inbördes beroendet 
mellan civila och militära tankesätt när det gäller att formulera den 
nationella strategien och faktorerna som påverkar densamma. 

Naval W ar College stab 

Under skolchefen (the President of the Naval War College) - en 
äldre viceamiral - övervakar och samordnar stabschefen (konter
amiral) de olika avdelningarnas arbete vid skolan. Han överser och 
samordn ar även den akademiska och militära målsättningen för de 
olika kurserna vid NWC. Som biträden härför finns en biträdande 
stabschef för planläggning med en särskild avdelning för den aka
demiska p lanläggningen. Utrikesdepartementet, armen och flygvap
net sänder särskilda rådgivare som tjänstgör som vederbörande 
myndighets representanter och som deltar i planläggning och under
visning samt som specialister inom vederbörande myndigheters 
intresseområden. Till de civila medlemmarna i staben hör Ernest J. 
Kings professur i maritim historia, Chester W. Nimitz professur i 
social och politisk filosofi, Hilton E. Miles' professur i internatio
nella relationer samt professorerna i internationell rätt och teknisk 
V~t~nskap . Staben utökas även tidvis med tillfälligt tjänstgörande 
Ctvtla konsulter med olika akademisk bakgrund. 

The Naval Warfare Department leder Naval Warfarc Course, 
~enior Reserv Officers' Course och akademiska programmet för glo-
alstrategiska diskussionerna samt biträder vid behov övriga kurser 
~ed specialföreläsningar. The Command and Staff Department leder 
S 0111mand and Staff Course och reservofficerarnas Command and 
Ctaff Course. The Naval Command Course Department leder Naval 

0111111and Course for senior naval officers. The Extension Educa-
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NAVAL WAR COLLEGE ORGANilATlON 

ADVISERS 
STATE IIEI'I'RTMENT ADVISUI------'1 

ARMY ADVISER 
AIR FORCE ADVISER 

COMMAND AND STAFF 
DEPARTMENT 

WAR CAMINC 
DEPARTMENT 

AlOE 

tion Department leder korrespondenskurserna och Reserv O t icers 

Instructors' Course. 
The War Gaming Department, där krigsspelen förbereds och leds, 

är en stödfunktion till övriga avdelningar. Krigsspelsavdel n111gcn 
samverkar intimt med olika myndigheter utanför NWC. 

I anslutning till NEWS finn s vidare en särskild forskn i 1 gsa v~ 
delning _under ledning ~-v en kontcraJ,~nira~: Oper~tiv ~erk_s~11 _• hc~ 1 ~ 
såväl kng som fred utvarderas och malet ar att ~oka f?rba ttJ.l g 
!ande bestämmelser avseende sjöoperationer och SJÖtaktJk. __ 

Ett särskilt Administration Department_,_ som leds. a~ the ~c:::.~
tary of the Naval War College, svarar for all admtmstratJv 

· b"ld · - ·· Tll denoJ samhet som eJ har med den rena ut 1 mngen att gora. 1 f 
avdelning hör en pressofficer, som dock lyder direkt under che en 
för NWC. 

460 

Eicvsammansä ttning 

Eleverna vid de ordinarie kurserna innehar olika militiir:t grader 
varierande mellan kapten och kommendörkapten av 1. graden be
roende p å kurs. Härtill kommer ett stort antal elever med motsva
rande grad eller tjänsteställning från övriga försvarsarenar samt 
civila, statliga myndigheter m m. En avsevärd del av ele~erna utgörs 
av gruppen icke-sjöofficer vilket har gett NWC möjlighet att på 
olika sätt betona det inbördes beroendet mellan sjökl-iasoperationerna . f o och övnga örsvarsgrenars verksam het samt flottans del i samord-
nade operationer. Härutöver bidrar i hög grad de utländska sjö
officerarna från olika f lottor till internationellt utbyte av ideer 
tankar och åsikter, något som bar v isat sig av stort värde. ' 

Antalet elever i de olika kurserna framgår av nedanstående tabell. 

Naval Warfare Course 160 
Command and Staff Course 180 
Naval Command Course 25--30 

Förhållandet mellan elever och stab 

Alltsedan NWC grundades har elevernas mo<>nad och intresse för 
~ t?~ld~ingen medfört att man kunnat :uwända

0 

sig av det enski lda 
tnltlatlvet hos envar elev som primär inlärningsprincip. NWC till
?andahåller en stor mängd informations- och undervisningsmaterial 
u~om alla ämnen som har beröring med modern krigföring. Trots det 
ftnns det ·d· ·· · ff. · Il d · , .. som t1 1garc namnts mgen o 1c1e ogm, doktnn eller 
rat 1-- · " o k ' t osmng som patryc ·s eleven. Stab och elever arbetar gemen-

san1t för att söka nå fram till ledande principer för att lösa olika 
f~~;le~n . y a~j e okonstrukt~v~ försök a~t- lösa milit_ära problem blir 
f mal for mgaende alls1d1g och pos1t1v bedömmng. Man strävar 

eh ter ~tt låta eleverna komma fram till individuella slutsatser och 
andlmg l" . · K k . l . d. .d Il ·· E s ll1Jer. onstru t1vt oc 1 1n 1v1 ue t tankande uppmuntras. 

leverna uppmanas vidare att utbyta tankar, ideer och slutsatser 
:le~ varandra samt med stabsmedlemmarna. På så sätt kan var och 
o~] ra nytta av både stabens och elevernas sammanlagda erfarenhet 

1 kunnande. 
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Befälsförhållanden 

CNO övervakar kvalifikationskraven som sätts för tillträde till 

skolans kurser, både med hänsyn till elever, antal och tjänstegrad. 

Vidare lämnar denne den speciella eller sjömilitära inriktning son1 

NWC behöver för att genomföra sin uppgift. Presidenten (chefen) 

för NWC lyder direkt under CNO i frågor som gäller kursplaner, 

framtida inriktning av planläggningen samt studier och analyser av 

krigshändelser (står som tidigare nämnts under ledning av därtill 

särskilt utsedd amiral). 
Personalbyråchefen under CNO svarar för administrativa åtgär

der avseende budget- och anslagsfrågor, underhållstjänst och per

sonal. 

Bibliotek 

M AH AN -biblioteket 

Biblioteket är uppdelat i tre delar: tidskriftsrum, referensa\ del

ning och själva lånebiblioteket. 
I tidskrift srummet återfinns dc omkring 400 olika tidningar och 

tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Särskild regist rering 

underlättar sökningen efter artiklar avseende olika ämnesom råden 

och speciella frågor. 
I referensavdelningen återfinns alla upptänkliga uppslagsverk och 

handböcker, förutom de senast utkomna böckerna som berör krigs

konst, nationella och internationella förhållanden . 
Själva biblioteket innehåller 100 000 volymer och är ordnat efter 

kongressbibliotekets kl assifika tionssystem . 
Allt som allt finns det 114 000 böcker, tidskrifter och övriga 

publikationer. Man har specialiserat sig på militär och sjömili tär 

vetenskap, amerikansk nationell och internationell politik, in terna· 

tionell rätt, ekonomi, biografier, flygv etenskap och dokum ent;ir

material. 
En särskild stab av bibliotekarier står till elevernas förfog:1 nde. 

En periodisk skrift utges två gånger i månaden, där alla nyinkomna 

böcker finns upptagna. Motsvarande publikation utges även månat· 

!igen, men då även med recensioner. Härutöver utges ämnesområdes· 

v1s en särskild förteckning med särskilda studierekommendationcf· 
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Hemliga biblioteket 

I detta bibliotek finns mer än 50 000 hemligstämplade böcker och 

handlingar från både militära och civila myndigheter. 

Simsbiblioteket 

Ett särskilt bibliotek har organiserats i den s k Sims Hall, där bl a 

Command and Staff Course och Naval Command Course är för

lagda. Biblioteket innehåller ca 7 000 volymer, tidskrifter, läsrum 

etc och lämnar service såsom en filial till Mahanbiblioteket. 
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OVERSTELOJTNANT 
K.-E. LIN DEMAN 

Makarios explosiva o 

On Cypern, belägen i östligaste Medelhavet, har med ko na 
lugnare intervaller åter råkat i det storpolitiska blickfältet. Det 
finns förutsättningar för att det tillfälliga lugnet när som helst över
går ti ll öppen kan1p n1ed de vidaste internationel1a förveckli ngar. 

Geografi 

Cyperns läge i östligaste Medelhavet gör, att ön varken är c1 del 
av Europa eller Asien. Dess geografiska position har även besränlt 
dess öde, att ligga i brännpunkten av Levantens händelse r. · 'n är 
historien igenom offer för främmande politiska viljor. Varjl' ny 
politisk gruppering i området berör Cypern. Dess strategiska posi
tion gör den till ett värdefullt område för militära baser. 

Av Medelhavets öar är Cypern den tredje i storleksordning med 
en ytvidd om 9 300 km2 • Några distanser till närmaste gran mkap: 

60 km till turkisk kust 
700 km skiljer ön från Aten 
500 km till Kreta 
380 km till sympatisörlandet Egypten 

95 km till Syrien 
173 km till Libanon. 

On bebos av en befolkning om 575 000. Nationalitetsproporti o
nerna ar: 

80 Ofo greker 
18 °/o turkar 

2 °/o folkspillror av annat ursprung. 

År 1960 blev Cypern en självständig stat med ärkebiskop "0a· 
karios som överhuvud. Han förenade politisk- och religiös lcdntng 
i en och samma person. Makarios har klargjort, att ett sjä lvst;wd~gt 
Cypern under hans ledning skall föra en neutralisti sk utrikespoli nk, 
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vilket skulle betyda att de brittiska baserna på ön skulle avläo-snas. 
Grivas å sin sida drömmer om Cyperns förening med moderl~nde t 
Grekland. 

Grek-cyprioterna är mera greker än grekerna själva - gränsande 
till fanatism. Flertalet vill behärska minoriteten. 

Stämningen bland de turkiska cyprioterna är mycket otrygg. Den 
numerärt fem gånger mindre turkbefolkningen vill endast leva auto
nomt. De fruktar den grek-cypriotiska överväldigande styrkan. 

Makarios för en politik, som har karaktären av en våldsmakt. En 
Guds man som i politiken handlar med högst vä rldsliga argument. 
Han har satt det grekiska elementet i rörelse. Han utnyttjar alla 
vägar och väntar på de psykologiska och politiska förutsättnin garn a 
fö r att slå ut sin a kort. 

1\rkebiskopen har sökt kontakt med den Förenade Arabrepubliken 
samt fått det eftersträvade stödet, vilket passar in i Nassers stor
maktsplaner. 

Aven Moskva har hörsammat Makarios begäran om vapenhjälp. 
Det säges emellertid, att Sovjet ej vill leverera alltför mycket strids
medel till Cypern främst med hänsyn till relationerna med Turkiet. 
En annan faktor är, att den grekisk-cypriotiska armen säges stå un
der avgjort antikommunistisk ledning. 

Genom militära avtal har Grekland rätt att garnisonera 950 man 
på ön och ~urkiet 650 man. Inom de båda befolkningsgrupperna har 
d~ssutom bildats beväpnade organisationer. De grek-cypriotiska be
vapnade männen säges uppgå till 20 000-30 000 medan turk
cyprioternas styrka rör sig kring 5 000 man. Vidare 'nämnes det om 
hemliga, rent grekiska förstärkningar. 
.. Då inbördesfejderna på ön inleddes var dc båda parterna endast 
latt b .. d 1 . . evapna e. Nu ta as det om pansarfordon, granatkastare, ar-
trllen, moderna luftvärnsraketer och motortorpedbåtar. Ansenliga 
delar l .· · l ·· k av i.:ngsmatena en ar av rys t ursprung. Turkarna har mot 
allt detta en betydligt lättare beväpning. 
. :~.-truppernas styrka rör sig kring 6 000 man . De brittiska 4 000 
Ink efraknar personal till flyg o.ch marin. Tillsammans skall dessa 

ra ter h b'l' d · l o .. d k .. a en sta 1 1se ran e m v er \an pa on. Dessa trupper väger / c latt om något stort händer och tilldra,gelserna får interna
Ionella dimensioner. 

D C~.Pern är betydelsefull för västvärlden, NATO och England. 
et ar a t .. l S b . . o • 

< t mar <a att tor ntanmen ar 1960 vtd en uppgörelse med 
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Grekland och Turkiet erhöll rätt till två baser på ön. Utan ön skulle 
Västs position i östra Medelhavet försvagas väsentligt. Från Cypern 
kan läget i Levanten övervakas. NATO:s sydflank med Tu rkiet 
Grekland och Cypern som fundament är viktig i det gemen samn1 ~ 
försvaret . I den militära bedömningen har sydflanken kallats den 
"veka flanken". Osäkerheten på Cypern gör ön till NATO:s so rge
barn. Makarios leder ett lättsinnigt spel, som har konsekvenser långt 
utanför det lokala. 

Ett lokalt medborgarkrig har en längre tid pågått mellan grek-
och turkcyprioter. Samtidigt står turkisk och grekisk vänskap på 
spel. Krig mellan två NATO-bundsförvanter kan dyka upp på 
horisonten. En sådan eventualitet riktar blickarna inte blott på J essa 
två länder utan på hela sydostflanksområdet. Relationerna har 
varit på r~nden att a v brytas mellan de ~åda huvudintressenterna. 
NATO kan ej tillåta ett krig mellan Turklet och Grekland. D e har 
viktiga uppgifter i NATO. . . . . o . 

Turkarna fordrar en delning av ön med klar sluljelmJe. Sva ng-
beten att nå en sådan lösning består i att byarna går in i va randra. 
Minareter och ortodoxa klockstaplar står bredvid varand ra. Ett 
försök att skapa två nationella hälfter på ön skulle innebära bety
dande befolkningsförflyttningar. Tillståndet karaktärise~as ~v oför
sonlighet mellan de båda parterna. Huvudelementet 1 tvlSten ar 
nationalism och religion. 

Ankara har tidvis hotat med invasion. Det turkiska utgångsläget 
är fördelaktigare för militärt ingripande. Geografin gynnar turkisk 
aktion. Avståndet försvårar ett grekiskt motdrag. Flottproport!O· 
nerna är ej heller likvärdiga. , 

Världen har haft orsak att fråga: "Hur skall det här fortsä t~a?' 
Turkarna har använt sig av påtryckningsmedel bl a på den grekl~ka 
minoriteten i Turkiet genom att omintetgöra grekisk fiskerinänng 
nära turkisk kust. USA:s VI flotta är även ett lugnande inslag 

1 

vattnen. . . . k-
För NATO skulle en öppen brytmng mellan Turklet och Gte 

land innebära ett allvarligt slag. An har de två ej helt offrat den 
militära vänskapen. De har förblivit förenade i NATO genom det 
<>emensamma hotet från norr. , o · d lh h · l .. d · smeil' Rysslands strävan ull Me e avet ar eJ upp 10rt me tsan t 
död. Turkiet och Grekland utgör de~ hind~ande barriären. Manä~:n 
sökt tillfällen att lyckats med spranget over Dardanellerna ' 
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utan krig. Cypern ger sannolikt ej denna lösning och läget är inte 
heller så tillspetsat, men ger ett medel att splittra Väst samt en chans 
att störa Västförsvaret i Medelhavet. 

Moskva vill tydligen dirigera händelserna på Cypern så, att lös
ningen ej skall stärka grekiskt inflytande. Grekland har alltid varit 
ett hinder, på sitt avsnitt, för slavisk strävan till Medelhavet håll s 
i minnet. 

Sovjet önskar sannolikt i första hand hindra cyprisk union med 
Grekland eller hindra varianten, självstyrelse för de grekiska och 
turkiska parterna. Ifall nödvändigt, anses Sovjet stöda ett helt auto
nomt och neutralt Cypern, utan förpliktelser mot Atlant-världen, 
!urkiet eller Grekland. 

Den internationella kommunismen finner det lämpligt att upp
träda som beskyddare a v öns befolkning och att hålla på den auto
noma linjen. Deras inställning underlättas av ett 20-25°/o:igt grek
cypriotiskt kommunistinslag. 

Ett kommunistiskt intresse har varit, att animositeten mellan 
greker och turkar ökats och att avlägsna de båda länderna från 
NATO. 

Om krisen fortsätter, splittrar den i alla händelser Västförsvaret 
i östra Medelhavet och gynnar kommunistisk politik på Balkan och 
i Mellersta Ostern. 

För närvarande är situationen på Cypern förhållandevis lugn. 
Varje ögonblick kan en gnista tända den eldfängda ön. Genom öns 
storlek kan den ej tillmätas vä rldsbetydelse, men genom sitt läge till 
nuvarande stormaktsblock har ön en nyckelposition. En olycklig 
v.ändning av tilldragelserna på ön kan få konsekvenser och propor
tiOner med stor vidd. Om ön råkar under kommunistiskt inflytande 
karaktäriseras läget som ett "Medelhavets Kuba". I varje fall är ön 
en gordisk knut. De två befolkningsgruppernas samlevnadsniöjlig
heter är just nu beklagligt små. 

Källor: 

'W. Böpker: Das Mittelmeer, ein Mecr der Entscheidung 
Svensk Tidskrift 1/61 
~a Revue de Paris, aout-scpt ./64 
Eldskrift för Kustartilleriet 3/64 
Dst & Ouest oct./64 

agspressen 
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Litlerafur 

NÄR LETTGALLEN BLEV RYSKT 

M. Bukss, Die Russ ifizierung in den ballisehen Ländern . 

Latgalischer Verlag 1964. 

M. Bukss är en känd lettisk litteraturhistor iker, som i detta verk framför allt 

sysslar med tsartidens russificering av Lettgallen, den östra - och katolsb _ 

de len av Lettland (med staden Daugavpils, d v s DLinaburg), men endast ko rr. 

fatrat och i förbigående berör resren a v Baltikum. Detta sätt att angripa :i~1 net 

är fördelaktigt för boken. Läsaren lär känna förhål landena i den del av Ra lri

kum, som han i allmänhet inte torde ha den m insta kännedom om, och förfat

taren kan ägna större utrymme åt de principiella frågor, som låg t ill gru nd för 

det tsaristiska Rysslands politik i gränsområdena och senare vidareutveckl ats av 

Sov jetunionen. 

Författaren visar på ett övertygande sätt med vilken sammanbiten konsekvens 

och amtrötdig ene rgi och med vilka för västliga begrepp ofattbara metoder den 

tsa ristiska regeringen genomförde sin russificeringspolirik, framför allt med hj :ilp 

av M. N. Muravjev, som var general guvernör i Vilna 1863-1865, och han. n:ir

maste eftertridare . Man gick så långt, att man förbjöd tryekandet av letrg;Jlliska 

skrifter med latinska bokstäver: endast det ryska alfabetet fick anv,indas mellan 

1865 och 1904 1 Folket fö rsökte kringgå dessa drakoniska bestämmelser :,enom 

att i hemli ghet samman ställa handskrivn a böcke r, vilket dock tog s:'l lång ttd , att 

de endast i ringa utsträcknin g ku nde lindra skadorna. Häkwinga r, depo rteri ngar 

och avrättnin ga r hörde till o rdningen för dagen, och Muravjev kall ades inte 

utan rätt för "Bödeln ". Pred ikocensur, förbud att by gga nya kyrkor och fö rsök 

att t vinga prästerna att gå i den hem liga polisens tjänst återkom ständigt. Att 

man inte gick lika hårt fram mot det övriga - lutherska - Balrikum berodde 

på att den ryska överklassen med sina utmärkta förbindelser i S:t Pe tersburg 

skyddade invånarna. 

Kommun isterna fort sa tte i m ånga avseenden den gamla politiken. Man måste 

ofta förvåna sig över att de gamla slavofilerna och våra dagars bolsjev ik er t o 111 

i de mesr otroliga detaljer har följt samma tankebanor och man gör no:, inget 

misstag, om man förklarar detta med den hos ryssarna sedan sek ler till bak a in

rotade poliriska och religiösa messianismen. De känner sig kallade att befria 

virlden från allt ont. Den sto ra skil ln aden mellan förr och nu är att tsa rerna 

handl ade under k yrkans täckmantel, medan Sovjet verkar i der ko;nm unisriska 

partiets namn. 

En rad hisro ri ska missta g och o n1an ga språkfel min skar tyvärr bok ens värde. 

Oskar A nge flis 
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Noliser från när och fjärran 

S:tmmanställcla av Marinstabens Press:tvclclning 

Allmänt 

Robotbestyckade fartyg 

I juninumret av den italienska tidskriften " Rivista Marittima" finns en tablå, 

som utvisar läger beträffande de olika marinernas robotbestyckade fartyg. USA 

och Sovjetunionen leder givetvis i fråga om anta l fartyg med robotbestyckning. 

Därnäst kommer Storbritannien och F rankrike. För Sverige redovisas mycket 

knapphändiga uppgifter. Helt fe lakt igt har uppgivits, att "Terricr"- robotar före

kommer inom svenska marinen. 

Frankrike 

littackubåt 

DAPHNE-klassens åttonde enhet, JUNON, har påbörjar provturer i april i år. 

(Rivista Marittima, juni 1965) 

Israel 

Ubåt 

En av de f d brittiska ubåtarna av T-klass, som övertagits av Israel och som 

nu genom går moderniserin g v id brittiska varv, karmner att få namnet LE

VIATHAN. 

(Rivista Marittima, juni 1965) 

Italien 
Ubåtar 

.dByggnaden av två av fyra nya ubåtar av den s k Tori-klassen har påbörjats 
Vt Var . M f o f o AT Vet l on alcone. Ubatarna ar namnen ENRICO TOTI (typfartyg) och 

111 
TILJo BAGNOLINI. De får ett deplacement på c:a 500 ton och blir 46,2 

u;tero lå~ga och 4,7 meter breda. Farten beräknas till 14 knop. Besättningsstyrkan 

Pgar ttll 18 man. 

(Rivista Marittima, juni 1965) 
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M otorkanonb!it 

Motorkanonbåten MC 591 har sjösatts vid varvet i Monfalcone. Sjösättn in gen 
ägde rum i april i år. 

(Rivista Marittima, juni 1 965) 

Kanada 
Fregatter skrotas 

Kanadensiska försvarsdepartementet har nyligen tillkännagivit att 4 frega tter 
stationerade på Atlantkusten, skall skrotas. Under föregående år skrotades 2l 
kanadensiska örlogsfartyg, n ä mi igen 1 O m insvepa re, 7 fregatter, 4 jagare oc h 
depåfartyg. 

(USNT Proceedings, juni 1% 5) 

Norge 

Fregatt 

Fregatten NAR VIK i OSLO-klassen har sjösatts i Horten. NAR VIK är den 
tr edje OSLO-fregatten. Nummer 4 i serien skall sjösättas under hösten 1965. 

(Norsk Tidsskrift for Sjovesen, mars 1965) 
Torpedbåt 

Torpedbåten L YR, som sjösattes i Mandal i början av detta år, har nu över· 
tagits av den norska marinen. 

(Norsk Tidsskrift for Sjovesen, mars 1965) 

USA 
Poseidanroboten 

Den nya Poseidonroboten, som kommer att avsevärt öka Polarisubåta rnas 
strategiska betydelse, skall bli föremål för provskjutningar i Cape Kennedy i 
si met av 1966 el ler början av 1967. Under 1969 beräknas Pose i don kunna ersätt' 
Polarisrobotarna i de amerikanska atomubåtarna. 

(USNI Procecdings, april 1965) 

Atomub!itar 

Polarisubåten WILL ROGERS (SSBN-659) kölstrcicktes den 20 mars i år, 8 

minuter efter det att systerfartyget GEORGE BANCROFT (SSBN-643) sjösarres 
på samma varv. WILL ROGERS är den sista av de f n planerade 41 arom: 
ubåtarna. I april 1966 beräknas WILL ROGERS sjösättas och tagas i tj :inst 1 

december samma år. 
(USNI Proceedings, juni 1965) 

470 




