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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 7/1960 
Ordi11arie samma11träde den 2 november 1960. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Till arbetande ledamöter invaldes 
kommendörkapten l. gr U. E. A . Reinius, 
överstelöjtnant N. B. H. Shå nberg, 
kommendörkapten 2. gr (int) B. E. Wiih, 
kommendörkapten 2. gr S. L. Ahren, 
kommendörkapten 2. gr C. J. L. af P etersens och 
kommendörkapten 2. gr C.-M. W. von Döbeln. 

2. Till kmresponcl erancle ledamot invaldes kommendören, greve 
S. H. P. H ami/toN. 

3. Föredrog sekreteraren de anmälanden, vilka till Sällskapet 
böra avgivas. Därvid upplästes jämväl elen skrivelse som samma dag 
avsänts till Styrelsen för Knut och Alice \ iVa llenbergs Stiftelse med 
anhå ll an om ett bidrag av kronor 30.000 för bevarandet av Kungl. 
Örlogsmannasällskapets bibliotek. 

Karlskrona den 15 november 1960. 

L. RUDLING 

sekreterare. 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 8/1960 
Högtidssammanträdet den 15 11ovember 1960 (det 189: c). 

(Utdrag ur protokollet) 

l. Infördes nyvalda arbetande ledamöterna Reinius och Skå 'b erg 
samt korresponderande ledamöterna B o ström och H am il ton o c l- bäl
sades välkomna i Säll skapet av ordföranden. 

2. Till ordförande fö r arbetsåret 1960~61 valdes hederslcd:tmo
ten L agennan. 

3. T elegram till H . M . Konungen avsändes. Svarstelegram mot
togs. 

4. Tillld .nnagav ordfö randen de av Kungl. örlogsmannasäJls;;apet 
tidigare beslutade belöningarna nämligen 

Kungl. ö rlogsmannasällskapets cliplom med hedrande omnämn mde 
och penningpris (300 kr) till 

civilekonom P. O. E lmwn, H elsingfors, fö r artikeln i SällsLtpets 
tidskrift "Det finsk-ryska s j ö kr iget 1 939~40 - E tt 20-årsm"nne" 
samt 

Kungl. Örlogsmannasällskapets diplom med hedrande omnämt!<lnde 
och penningpris (200 kr) t ill 

kapten H . B . H aller d t för artikeln i Sällskapets tidskrift "V<pen
t jänstutbilclning av flottans stamoffi cerare". 

Ingen av de belönade hade ti llfälle att personligen närvara vid 
högtidssammanträdet, varför belöningarna tillställ es dem på an
nat sätt. 
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S. Uppläste ordföranden namnen på dc ledamöter som sedan se-
11aste högt idssammanträde avgått med döden samt meddelade Säll
skapets önskan att hedra de bortgångna genom att utdrag ur minnes
teckningarna över desamma skull e uppläsas. 

Därefter föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningarna över 
arbetande ledamoten lY! ulil, 

arbetande ledamoten H asselg re 11, 

arbetande ledamoten Broman och 

korresponderande ledamoten von Schwerin. 

Ledamoten Erik Toren uppläste personligen av honom författad 
minnesteckning över hedersledamoten Strömbäd. 

6. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet un
der arbetsåret 1959~60. 

7. Föredrog ledamoten L. Lindgren utdrag ur sin årsberättelse 
i sjökrigskonst och sjökrigshistoria ang "Den marina vapenutveck
lingen och dess inverkan på taktiken". 

8. N edlacle Sällskapets ordförande sin befattning för arbetsåret 
1959-60 med anförande ang "Omorganisationen vid Karlskrona ör
logsvarv" . 

Karlskrona den 7 december 1960. 

L. RUDLING 

sekreterare. 
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Anförande av sällskapets ordförande, 

konteramiral S. LAGERMAN, v id nedläggandet av sin befattni ng 

den 15.11.1960. 

Proposition har nu ingivits till riksdagen angående omorg;,nisa
tion av örlogsvarven. I vad avser örlogsvarvet i Karlskrona - vil
ket är det enda jag kommer att beröra i detta anförande - u tsäges 
att elen framtida produk:tionsinriktningen icke får bedömas u,eslu
iancle som ett militärt problem. Statens företagareansvar gentemot 
de anställda och berörda kommuner bjuder att särskild hänsyn ta
ges till arbetsmarknadsläge och näringspolitiska förhållanden . Emot 
denna bakgrund har marinledningen i sitt yttrande över den 
s k departementspromemorian i mars i år framhållit, att mari
nen icke vill motsätta sig att marinverkstäderna utbrytes fr[,n Ör
logsvarvet och gives bolagsform. Marinledningen liksom även en del 
andra remissinstanser anser emellertid att om en dylik mycket um fat
tande ändring kommer till stånd, åtg~irden måste förknippas med 
bestämmelser som säkerställa att det avsedela målet nås och bl:r be
stående samt att marinens intressen tillgodoses i erforderlig u tsi räck
ning. Propositionen bortser, i varje fall i vissa, betydelsefulla punk
ter, från marinledningens yttrande och jag vill med anledning härav 
anföra föl j ande. 

Den skärpning av replieringstvånget, med urkraftsättande av den 
för statsförvaltningen i övrigt gällande upphandlingsförorclnmgen 
inom en relativ t bred sektor, som - i motsatsförhållande till de
partementspromemorian - nu för lång tid förordas, stämmc1 föga 
överens med propos itionens optimistiska uttalanden om fördelarna 
med bolagsbildningen i allmänhet. Ur militär synpunkt är med be
dömd ytterligare spridning av många arbetsobjekt detta tvång oläg
ligt. Den procentuella del av marinens totala arbetsvolym som skall 
beställas hos bolaget görs beroende av de senaste fem åren, då extre
ma förhållanden rått och stora marina arbetsstödjande åtgärder måst 
vidtagas. D etta blir till ett stort hinder för genomförande av vissa 
betydelsefulla åtgärder för höjande av marinens krigsberedskap och 
mobiliseringssäkerhet 

Man kan även ställ a sig frågande till de kategoriska uttalan ~ena 
mot av marinledningen föres lagna mindre utökning av de mil!tar-
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tekniska avdelningarnas serviceorgan i samband med skilsmässan. 
Om hiirvid även inbegripes den starkt militärt betonade service
tjänsten på t ex teleteknisk, hemlig stridslednings- och annan ma
teriel iir ok lart. Skulle så vara fallet blir detta till stor nackdel för 
den effektivisering av beredskapen inom detta under snabb utveck
ling varande område som måste komma till stånd alldeles oavsett 
om varvet omorganiseras eller ej . De organ, som det här är fråga 
om, äro ej producerande "verkstäder" utan kunna karakteriseras som 
kontrollerande och samtidigt justerande arbetsenheter eller arbets
grupper bestående av huvudsakligen högkvalificerad militärteknisk 
personal. Dessa måste emellertid för arbetena elisponera erforderliga 
lokaler och utrustning samt ett proportionsvis litet antal civila yr
kesmiin, specialister ptt dc olika typerna av materielen. 

Propositionens förslag till gränsdragning mellan bolaget och de 
militärtekniska avdelningarna och nedprutningen av det av marin
ledningen beräknade beloppet för flyttningskostnaderna från 4,5 till 
l milj . kronor torde - ii ven om Polhemsdockan och torpedbåts
slipen hänföres till bolaget - omöjliggöra för "basen" att fullgöra 
vad på den skall ankomma. Som exempel på nödväneliga justeringar 
i vad avser griinsclragningen må enelast anföras motortorpedbåts
hallen, där de beredskapsförlagda b[ttarna med all sin materiel om
bord långtidsförvaras enligt samma principe1· som tilbmpas för cle 
vid "basens" kajer och p1rar föt-töjda, i "malpåsar" förlagda stör
re fartygen. 

Vad som nu anförts utgör enelast mma personliga, spontana re
flektioner efter första genomläsningen av propositionen. Sannolikt 
har marinledningen och örlogsvarvet mycket annat att andraga och 
preciserade förslag till åtgärder främst i avseenden, cliir propositio
nen icke bedömes tillfreclssbllande fylla de marina beredskapskra
ven ~iro väl att fönr~inta . Sällskapets tidskrift står öppen för sådan 
debatt som kan berika u tskotts- och riksdagsbehandlingen a v den
na för marinen så betydelsefulla fråga. 

Jag övergår s~t till några synpunkter på marinlwnwwndois förvalt
~ingsorgawisation om propositionens förslag betr~iffancle örlogsvar
Vet genom föres. 

I departementspromemorian föreslogs att dc militärtekniska av
delninoarna med sina beställande kontrollerande och förrådsförval-

b ' 

tancle funktioner tillsammans skulle bilda en organisationsenhet be-
nämnd Karlskrona örlogsbas. Denna skulle i förh~tllancle till marin-



994 

kommandochefen ha samma organisatoriska ställning som nu v .t nll , 
örlogsvarv, el v s i förvaltningsh~inseencle lyda direkt uneler \,,le -~ 
börliga centrala förvaltningsmyndigheter. Det borde dock enligt Pr~
memorian ?verv~igas att till baschefen även överföra de nu d. ekt 
uneler mannkommanclocbefen lydande förvaltningsorganen. :\l ri n
leclningen har funnit en elylik sammanslagning av förvaltnin gs, ro·a
nen lämplig men ut!.alar i silt remissyttrande att elen på detta siitt 
bildade "örlogsbasen" även i fö rvaltningshänseende bör vara u rekt 
unelerställd marinkommandochefen. "Baschefen" föreslås - f i att 
ej begreppsförvinning skall uppstå ( jmfr de operativa basförhar len) 
- ben~imnas "souschef" vid "ma rinkommandoförvaltningen" oc11 få 
i stort sett samma befogenheter och ställning vis-a-vis ma ri P; :0 111• 

mandocheten som souschefen marinförvaltningen har v1s -y 15 
chefen för marinen. 

Statens organisationsnämnd förordar av klara och sakliga k;l!, 
som återgivas i propositionen, ~ivenlecles att samtliga förvalt n n~s

organ stiillas direkt uneler marinkommandochefen. N~i.mnclen , ncs 
emellertid anse att elen samordnand e funktionen i fö rvaltning-st ;ins
ten skall kunna inplaceras i marinkommanclostaben. Depart~m, nts
chefen ansluter sig till den a v organisationsnämnelen föreslagn a 1 rin
cipiella organisationen. Förvaltningsorganen böra enligt Kungi. J\ L j :ts 
närmare bestämmande organiseras provisoriskt från och mecl den 
l juli 1961 med utnyttjande av i huvudsak befintliga besblini ,rrar 
och tj~inster. Åt organisationsnämnden (statskontoret) bör up]' h·a
gas att verkställa organisationsundersökningar som grundval fi ) ett 
slutgiltigt organisationsförslag efter de anförda riktlinjerna. 

Ur min synpunkt - som marinkommandochef - har jag iP,;,cn
ting emot att man i enlighet med propositionens förslag sök c1 sig 
fram mot elen liimpligaste lösningen. J ag anser emell ert id att om 
man uneler provisorietiden skall pröva en organisation med den 
samordnande förvaltningsfunktionen förlagd inom marinkonw an
d ostaben hittillsvarande varvschef departementspromemo1 ·ms 
"baschef" - måste ställas till mitt förfogande som en stii.ll l ,·re
tr~idancle chef, t ill vilken kan delegeras såväl samordnande up] ,.,i f
ter som avgränsade beslut i förvaltningsfrågor. Till denne ·hcf 
skall iiven kunna avdelas speciella ansvarsområden t ex i likb et ,ned 
för motsvarande befattningshavare vid flygeskadrarna, de all tmer 
betydelsefulla basärendena . 

Det måste i detta sammanhang iiven med skärpa framh åll a ~ att 
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marinverksLidernas utbrytning ur nu varande örlogsvarv för varvs
chefens del icke innebär så särdeles stor förändring av arbetsupp
gifterna. lVIarinverkstäclerna ha j u redan i nuvarande organisation 
en mycket fri sbllning direkt under marinförvaltningen. Ansvar, 
ledning och samordning inom örlogsvarvet - utom marinverkstäderna 
- ~ir såltmda funktioner som kvarstå praktiskt taget oförändrade. 
Kontaktlinjerna från de olika förvaltningsmyndigheterna mötas hos 
oss i en komp licerad enhet - fartyget. För dettas tillstånd (under
håll, besiktning, reparation), hereclskapsförläggning, mobiliserings
rustning i vad avser skepps- och vapenteknisk materiel samt prov
tu r är varvschefen i nuläget såväl ekonomiskt - förvaltningsmäs
sigt som - uneler marinkommandochefen - militärt ansvarig. Ma
rinledningens förs lag att en enhetlig marinkommandoförvaltning un
der en s~irsk ilcl chef ("souschef") skull e organiseras måste ses mot 
denna bakgrund. 

Det synes mig som om den tid vi ha på oss intill organisations
ändringens genomförande den l juli 1961 - om den nu beslutas 
av rikselagen - medgiver en noggrann utredning vilketdera av al
ternativen souschef +enhetlig marinkommandoförvaltning resp ställ
företr~idancle chef med vissa befogenheter beträffande 6 st direkt 
uneler marinkommandochefen lydande förvaltningsorgan som ~ir att 
förorda för provisorietiden. 
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Minnesteckningar 

Kommendör Henning Muh!*) 

Den 9 december 1886 i Borås föddes Karl Johan H enning 1\lnhl. 
Han kom från en gammal officerssläkt med fö rfäder, som s(·da11 
1600-talet i nästan obruten fö lj d varit officerare i svenska ktigs
makten. Efter skolstudier i hemstaelen och en sommarresa på s(::.;el
skeppet Abraham Rydberg antogs Muhl år 1902 ti ll sjökaelett vid 
den då sexåriga sjökrigsskolan och utbildades vintertid i lanll på 
Skeppsholmen samt sommartid ti ll sjöss ombord på råtacklade F, eja, 
på pansarbåtar, kanonbåtar och torpedbåtar. 

Den obligatoriska första officersutbildningen ägde rum för } J uh is 
del på Oscar II och Frej a. Ombord och i land uneler de först a of
ficersåren genomgick han bland annat skjutskola, gnistsignalermgs
kurs och gymnastikkurs. 

U neler Muhls n~ira 35-åriga aktiva officerstid kan man särsl,ilja 
tre olika omrttclen inom elen militära tjänsten, där han f ick ti ll :i lle 
att lägga ner ett förtjänstfullt arbete, nämligen inom minvapnet för 
ungelomsutbildningen vid skeppsgossekårerna samt vid flygva1111et. 

Muhls huvudsakliga tjänstegärning låg inom minväsendet l Ian 
började vid unga år sina sjökommenderingar på de små minwe
parna Vb 7, Vb 31, Tb 83, på minfartygen Edda och Clas Fleming 
samt deltog i de stora minsvepningarna p[t västkusten efter f(·,,sta 
världskrigets slut. Dland landkommenderingar kan nämnas ch ef för 
mindepartementet i Stockholm 1928/34 samt tjänstgöring i m~: m
förvaltn ingens minavdelning. 

Vid beredskapens början 1939 var Muhl seelan ett år tillbaka in
speldör för minsvepningsväsendet N u kom hans klara blick för 'ad 
situationen krävde och hans förmåga att kontakta och samman' öra 
specialister till sin fu lla rätt. Krigsproduktion av 12 minsvepare typ 
Arholma och 24 av typ 1\1[ 3 sattes i gång, likaså rustning ;n ett 
stort antal hjälpminsvepare och för inspektören gällde det att bnma 
förs lag till fartygens bemanning och utbildning. Även om det gniss
lade i bör j an både betriiffande materielen och dess handh avande 
kom dock denna - relativt våra tidigare resurser mycket sJ.Jra 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten B. Lindgren. 
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· ·· t1 l ±- ·• d 1 som f artyc·en minsvepartlotta att vara tpns Jar une an or un ·ar ~ 

)evere ra des. . .. 
För minröjningsarbetet fordrades emellertid a ven nya typer av 

minsvep och för både stridsfartyg och l:j~lpfartyg_ mmskydcl 
och avmagnetiseringsstationer. Genom Muh_ls t1 ~hgare utlandsl~a kon-

t kter fino·o våra svenska tekniker god hplp 1cke blott 1 fraga om 
a " . . 11 .. 

metoder utan även i viss m{m genom möjligbeter till matene .;op . 
Minväsendet består icke endast av minröjning och mmskydd -

även mineringstjänsten hör givetvis elit. Den situation som uppstod 
vid början av kriget visade klart att dc tre verksamhetsgren~rna mJ

erinrr minröinino· och minskyeld hörde intimt samman och pa Muhls 1

;örsl~· ombi1.dad;s [tr 1942 befattningen såsom inspektör vid min-
svepningsväsend et till inspektör för minväsendet . . . 

Muh1 s hillsa hade emellertid uneler dessa hekt1ska år 1cke vant 
tillfredsstä1lanc1 e och han avgick 1942, innan elen tack vare . honom 
åstadkomna förshrkn ingen av inspektörens ställning trät t 1 kraft. 
Minvitsendels personal har stor anledning att vara Muhl tacksam 
fö r hans framsynta insatser i en allvarlig brytningstid. .. 

Muhl. tillhörde en sjöofficersgeneration som und er dc forsta ka
dettåren utbildades p{t segelfartyg. Detta kom bonom väl till pass: 
då han redan som ung officer knöts till skeppsgosseutb1ldnmg r 
olika befattningar. skeppsgosselivet var ni'tgot som_ passade Mu:11S 
kynne, och man gladeles mecl honom över c1en cntus1asm och det m
tresse han nedlade för de ungelomliga besättningarnas basta. Han 
förstod sina pojkar·, han vann deras förtroende, han_ trivdes bland 
dem. J\!Iuh1s kommenderingar inom skeppsgosseorgamsat10nen voro 
också mång·;1 och omväxlande: kompaniofficer i Marstrand 1910/ 11 , 
kompanich~f i Karlskrona 1921/24, chef på Najade:1 oc1: Gladan 
samt sekond pil. af Chapman uneler två l[mgresor trll frammancle 

vatten. 
Redan vid ticliga officersår intresserade sig Muhl för _flygning 

och 1914, strax före första virlclsb-igets utbrott, erholl han 
tj änstledighet för luftskeppsstudier i T~_sklaml. Muhl genomg1cl.;: nu 
utbi lclnino- vid en Zeppclinskola och utnamncles efter avlagel examen 
till "Luf7schiffaspirant", ett hedrande och även unikt förordnande 
fö r en svensk sjöofficer. Även om Muhl hiir hemma icke kunde 
draga direkt nytta av sin tyska examen g j or de han dock under 30-
talet unde1- en följd av [tr en god insats vid det svenska f lygvapnet. 
Uneler 1930/31 tjänstgjorde han i flygstyrelsen, genomg1ck 1931 
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särskild utbildning till marinspanare och var under fyra perioder 
chef för kustflottans flygavdelning 1932/ 35. 

Såsom marinattacbc i Berlin tjänstgjorde lVIuhl åren 1935/ 38. 
Vii! in sa tt i tyska förh ~tllanden, kunnig i språk och allmänt omtyckt 
gjo rde Mull ! uneler Berlintiden en uppskattad insats. 

De närmaste åren efter avgång ur aktiv tjänst innehade Muhl en 
befattning i Statens Utbnningskommission, som intresserade hono

111 
mycket. Han necllade bär ett v~ilsignelsebringamle arbete för r ii d
dandet av judiska flyktingar från elen krigsh~irjade kontinenten l i]] 
lugna re delar i elen viistra världen. 

Muh l hade många str~ingar på sin båge och ett levande intresse 
för allt som rörde sig i tiden, långt utanför militärtjänstens s n ii va 
ram. Och han behöll trots lång och svår sjukdom sin andliga vita li
tet obruten t ill sin bortgång. Muhl var i ordets egentliga bemiirkelse 
en sökare och en djupt religiös man. Viinlig till sitt sinne, lätt att 
uttrycka sig, alltid full av uppslag och ideer hade Muhl förmå.t; an 
att Eingsla och stimulera och samvaron med honom blev därför 
alltid rik och givande. Han efterlämnar minnet en av bra offi ce r 
en god kamrat och vän. ' 

Henning Muhl var son till Överstelöjtnant Carl Johan Muhl <1ch 
dennes maka, född Holland er. J\1 uh l utn~imndes till un.derlöj tnant 1908 .. 
löjtnants fullmakt erhöll han 1911, kapten 1918, kommendörkap
ten av 2. graden 1933, kommendörkapten l. graden ] 937 samt k, Jll1 -

menclör i marinen 1940. Muhl edlöll avsked och intriiclcle i flottans 
reserv år 1942. 

Muhl invaldes i KungL Örlogsmanna sällskapet 1930. Uneler 30-
och 40-talen skrev ban ett flertal sjömilitära artiklar i pressen. 

Henning Muhl avled i Stockholm elen 7 februari ] 960 närn .1 st 
sörjd av maka, Sophie Muhl, född Hochapfel, döttrarna IIse L ot te 
g ift med staelsarkitekten Hans Schlyter, Sundsvall och Estelle Sop
~J_ie, gift med Advokaten Olof Christne1·, Stockholm, syster, fiirre 
Overläkaren Greta M'uhl, Malmö samt broder, advokaten Gerha rd 
Muhl, Göteborg. 
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Oversten Lars Theodor Hasselgren*) 

Förre översten vid kustartilleriet Lars Theodor H asse/gre/l avled 
den 19 februari 1960. Budet om överste Hasselgre.ns fr~u;fälle kom 
väl inte alldeles oväntat, då han n~ttt en ålder av nara 85 ar och hal
san på sistone inte varit elen bästa. 

Överste Hasselgren var född i Stockholm elen 28 mars 1875, son 
av protokollsekreteraren Lars Constantin Hasselgren och Lycha Char
lotta Alf rida, född Kempf. 

Efter studentexamen i Norra Latin i Stockholm 1894 blev Has
selgren unclerlöj tnant i Vaxholms ~rt.illerikår J 896 samt b~f~rdracles 
ti ll löjtnant 1900, transporterades ull Vaxholms kustarhllemegem_en
te vid detta truppförbands uppsättande 1902, bleV. k.~pten 1.905, wa
·0r 1918 och överstelöjtnant 1924. Sedan han forrattat tjanst som 
~o s itionslJe fii.lhavare i Fårösuncls kustposition 1910---:1~, fortsatt 
trupp tjänst samt stabstjänst, blancl annat som stabsc:let 1 kommen
dantstahen i Vaxholms fästning 1920- 24, uppdrog~ at. honom chef
skapet för Vaxholms kustartilleriregemente såsom t!llfororclnad chef 

åren 1924-25 
S. ··t :· 1. ·0 

• lJlev han överste och chef för Karlskrona kustar-~ 1 s namn ca cll ·u . 
tillerireo-emente men återhördades 1929 till Vaxholms l~ustarb en-
regeme~te som' dettas chef, då han .san:ticligt. mottog for~rdna1~cle~ 
att va1·a kommendant i Vaxholms Ltstnmg. S1stnam1~cla b,tgge dl11 

beten innehade ban till avgången ur aktiv tjänst 193~. 
Utöver ordinarie t j ;1nster har överste Hasselgren bl~ncl. annat del

tagit i utredningar angående ~jökri~sskolans 0111orgamsatlon .1:07-:-
08 samt angående ändringar 1 bestammelse1· rorande antagnmo,. o~h 
utbildning av befäl i kustartilleriets reserv 1917-:-18. I det c~v1la 
har han funo·erat som inspektör för Samrealskolan 1 V~xholm _19J0-
35 . Han till,llörcle Vaxholms stadsfullmäktige, vars v1ce ordtorande 

han var 193 l - 34. .. · 
1 

o el 
överste Hasselgren tillhörde elen officerstyp, som gm: s1g :a e 

f . l·t 1 1 :·tlsl·acl Hans unclerly·clancle under kompamchefst1clen nL a c o c 1 < '"' · o •• b f' 1 
lärde ordning och disciplin under hans ibland hart utovade -~_a, 
men klarhet och rättvisa vid behandlingen av personalen med±m el: 
i detta fall som alltid, hög uppskattning av chefen. Hans komp~m 

. ' " · · 11 - ., l vacl o·ott det m-betraktades som regementets p a t a c ,om p am me c o, 

*) Minnesteckningen författad av ledamoten A. Cyrus. 
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nebär: j\nnu kan man höra v~irnpliktiga från anno dazumal ber ''t 
om tnvscln med att uneler honom få lära mores Det _ 1- d ·· . ' ta .~ . . ec d1an e ar ock-
set, att han bland de yngre off1cerarna den tiden gid· u11der· J 1 

,nr ' 1ec ers-
namnet .t'>..amraten". 

Som <i r. nämnt förord.nades överste Hasselgren samtidigt till krm
1

• 

mendant r Vaxholms fastmng och chef för Vaxholms kustarfll . . · 
regemente, två t jänster som utformarna av 1925 o. f... . : 

1 1
-. .. · ar s or svar se ,rcl-

nmg raknat skola kunna fullo-öras av en man fastä 1 d · · :·1 
·]·t ·C·· .... "'. , r er sJ .t va 

~er ,c v;-u o, s1g tullt kravcle sm. Det fordrades en person av 
overste Hasselgrens arbetsförmåga, vita litet och uth·illig·J1et fo·· 1- t 
• •• o • ' , at 
l .over sex ar resul~atnkt kunna bestrida denna ansvarsfulla beh tt-
nmgsu mon. PrestatJOnen väckte också underlydandes beundran ;ch 
tillit. Efte r honom dröjde det heller inte mer än ett år fö · .:· 
1 

o 

1 1 
. . ILt n de 

)ac a_ )etattnmgarna genom 1936 års försvarsordning delades p[t v;1. 
bestallnmgar. 

,. Vie~ si~an av sina kriivancle ~1:1beten kunde överste Hasselgren i 
s,lllsl~ ,tp s!tvet fmna okonstlat noJe. Hans gästfria hem blev cbriör 
ocks<>. __ en naturlig s~mli1:gspunkt för hans officerskår med fam ir 1er. 
Han lamnar efter s1g mmnet av en rakryggad, orädd och goclbj ~i 1 ad 
offteer a v gamla stammen. 

Överste Hasse lgren sörj e s närmast av maka E lsa, född Kistnc r, 
sonen K]. ell , komm endör i ma · l t 1 l n n en, son 1us ru, )arrnarn och h:t ,-n-
barnsbarn. 

Helge Hjalmar lmrnanuel Strörnbäck*) 

Helge Strömbäck föddes i Dclsbo den 26 juli 1889. Föräld rarna 
voro kyrkoherde Hjalmar Strömbäck och Ida Steinmetz. Han m· 
togs till sjökaelett 1903 och fick sin första sjömansfostran på l1r· 
vctte~·-na FREJA och SAGA. Den unge Strömb~ick visade sig , ,,ra 
en h pipsam och trofast kamrat, rättvis och arbetsam utan att si d
la sig in, drag som ledde fram till täten av kursen och blevo be· 
stående under~ hela l1ans levnad. Frisk och sund försummade hall ej 
:n enda dag I skolan, men sport roade honom ej . Det var först på 
alclre dagar, man fann honom söka fiskelycka och rekreation vid ~in 
hembygels strida älvar. 

''') Minnesteckningen författad av ledamoten E. Toren. 
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Strömbäck utexaminerades från sjökrigsskolan 1909, placerades på 
K arlskrona station och genomgick sedvanlig utbildning och ordinarie 
befälskurser ombord och i land samt 1912 marinens gymnastikkurs. 
Efter ansökan tilldelades han stipendium för språkstudier i Ryss
land och vistades uneler vinterhalvåret 1913-14 huvudsakligen i 
Moskva. 

Uneler hela neutralitetsvakten 1914- 18 var Strömbäck chef på 
torpedbåtar vid patrullering längs kusterna. D et var hårda och här
elande år med få stunder för a v koppling. 

Strömb~ick gick igenom sjökrigshögskolans allmänna kurs och 
stabskurs 1918- 21, där han helhj ärtat ägnade sig åt stuelierna främst 
av sjökrigskonsten och dess historia. Uneler året mellan de båda 
kurserna gladde han sig åt att få komma ut på de vida haven som 
navigeringsofficer uneler FYLGIAS strapatsrika långresa till Ame
rika efter kriget. 

Det var under högskoletiden, som Strömbäcks vilja och ambition 
växte sig starka att söka göra en allvarlig insats i sitt yrke för 
vapnets bästa, och hans väg gick seelan rakt fram med detta mål i 
sikte. Han började vid högskolan som repetitör i strategi och taktik, 
fo rtsatte som lärare i strategi och ryska och t idvis i sjökrigskonst 
vid krigshögskolan samtidigt med annan krävande tjänstgöring. Den
na omfattande föreläsningsverksamhet, som omspann 15 år, främ
jade hans naturliga fa llenhet att frimodigt framföra sina åsikter 
och bedömanden i tal och skrift. 

1921 kom Strömbäck till marinstaben under amiral von Krusen
stierna, vars kloka och gemytliga sätt imponerade, och ~i.nda till 
Krusenstiemas bortgång dryftades ofta problemen mellan de båda 
grannarna p~t Äppelviken. 

Strömbäck kallades till flaggadjutant under nydaningsperioden 
1922- 26, cl å v~irlclskrigets lärdomar skulle tillgodogöras . Hans akti
vitet inom staben var betydande och till f romma för sjötjänsten och 
kustflottans standard. 1927 besökte han elen tyska flottan och tjänst
gjorde kortare ticler på linj eskeppen ELSASS och HESSEN, krys
saren BERLIN och jagaren T 158. 

Vid s jöförsvarets kommandoexpedition förvärvade Strömbäck un
der åren 1928-31 ytterligare meriter och samtidigt erfarenhet om 
svensk statstjänst och förvaltning. Dessa tre och ett halvt år utgjor
de hans längsta period i land i en fö lj dmellan sjökommenderingarna 
fram till 1942. 
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På grund a v 1925 års försvarsreduktion dröjde det ända ti ll 1113 3 
innan Strömbäck kunde befordras i förtur till kommenclörkapte11 v icl 
44· års ålder. 

Stl-ömbäck utsågs till sekreterare i 1929 års försvarsberednin " 
tillhörande 1930 års försvarskommission och deltog vid behandli 11 g~~~ 
av sjöförsvarsärenden i rikselagens försvarsutskott 1936. t nder 
dessa ansvarsfulla uppdrag vann l1an genom sina sakliga arglll n\:'nt 
och gedigna insikter visserligen ej alltid gehör och förståelse -1w11 
städse respeld och aktning. 

j\_ven under sina senare kommenderingar till sjöss som ch ef <>ch 
elivisionschef på jagare 1931-32 och fartygschef på kryssaren (,(>T
LANDS långresa till Västindien 1936- 37 utövade han sitt hcfäi 
med vaken blick, gott humör och personligt intresse för envar 'J lll

borcl och njöt av det fr iska sjömanslivet uneler avbrotten i det triig-
112. skri v bordsar betet. 

Redan tidigt träffade Strömbiick samman med Arnold Munthe, 
vars sjöhistoriska forskning han värderade, och anmodades i ~:lm

band med M unthes död 1926 att ombesörja och redigera utgåvan av 
sista delen av "Karl XII och Sjömakten". 

Strömbäcks upptagna tid gav ringa utrymme för författar:okap. 
Han utgav dock 1936 "Sverige och Östersjön", där hans kunsk;,per 
och liv liga intresse för de strategiska och marinpolitiska spörsmi'den 
kom mo till uttryck. Hans föredrag inom ski lda samfund och in b gg 
i tidskrifter och press v oro desto flera och rönte berättigad 11pp
märksam h et. 

Strömbäck var 1934-36 chef för marinstabens kommunikat ions
avdelning och ställeles 1937 till försvarsstabens förfogande för ut
redning av dess organisation. Samma år blev han elen förste ch c f en 
för marinoperationsavdelningen och fick snart general Thön ,ells 
förtroende till ömsesidig båtnad. 

Sti-ömbäcks auktoritet och framstående ledaregenskaper vo ro nu 
uppenbara, och utan att själv sträva därefter kom han att få be
kläda allt viktigare och högre befattningar. 

Strömbäck befordrades sålunda till kommendör 1939 och blev 
samtidigt flaggkapten uneler beredskapens ansvarstyngda år. I den
na ställning bidrog han effektivt till att snabbt höj a kustflottans 
stridsvärde och operationsduglighet. 

1942 förordnades Strömbäck till chef för marinstaben och avan
cerade året därpå till konteramiraL I marinledningen kommo h'lns 
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eminenta förmåga och omdöme till sin rätt i landets prekära läge 
och under den alltjämt p~1gåencle upprustningen. 

När amiral Tamm 1945 inträdde i amiralitetets reserv, utn~irnndes 
Strömbäck till viceamiral och chef för marinen och kvarstod i äm
betet i över 8 år. Han slutade sin plikttrogna och hedervärda Ör
logsmannabana jämt 50 ~L r efter dess bör j an. 

Med oväld och vidsynthet förde Ström b ii ck det marina styret och 
vann de unelerlydandes tillit och beundran. Väl inseende efterkrigs
tidens förändrade krav på sjöförsvaret gjorde han sin sj~ilvständiga 
och ärliga mening gällande om dess bevarade vikt och betydelse och 
vakade med oförminskad omsorg Över marinens välfärd. 

H el ge Strömbäcks kristna tro präglade hans redliga gärningar och 
ädla sinnelag, och bönen var en ligt egen utsago hans livs ankargrund. 
Må elen runa, som viceam.iral Strömbäck ristat, förbliva föredömlig 
och hans goda och trygga väsen sent förgätas. 

Strömbiick blev arbetande ledamot av detta sällskap redan 1925 
och uppflyttades till hedersledamot 1943. Han gjorde sitt inträde 
i krigsvetenskapsakademien 1939 och var dess styresman 1949- 51. 

1933 invaldes han i sällskapet Idun, vars syften överensstämde 
med hans ideella läggning, och blev medlem av dess nämnd 1949 
som förste s j ömilibre föreståndare för försvarssektionen. 

Efter avsk~clet verkade Strömbäck hängivet som ordförande i Sve
riges kristliga officersförbund och riksföreningen mot polio, men 
hans otium blev kort, och utan föregående sjukelom somnade han 
elen 20 sistlidne mars lugnt och sti lla in i den eviga vilan. 

Viceamiral Strömbäck sörj e s närmast av maka, Melanie S uchy, 
och trenne döttrar, brodern professor Dag Strömbäck, Uppsala, och 
systern fru Brigit Sunclell, Bergsjö. 

Ka rl Otto Johan Broman*) 

Förre översten i kustartilleriet Otto Broman avled i Malmö elen 
14 april 1960. Han var född i Stockholm elen 18 augusti 1878 och var 
vid sin död således nära 82 år gammaL Föräldrarna voro köpman
nen Carl U. Broman och Ida O. vVesterclahL 

~) Minnesteckningen författad av ledamoten E. H. Callerström. 



1004 

Efter mogenh etsexamen i Stockholm 1898 erhöll Broman i cl ec .. n _ 
ber 1900 sin första off icersfullmakt såsom underlöjtnant vid \ a~
hol_ms artillerikår. Ar 1901 överföreles han till det nyuppsatta k,1st
artdlen_et såsom unelerlöjtnant och placerades på Kungl. Vaxh<,J n

1
s 

kustartdlenregemente. Detta regemente kom han att til lh öra uncle. 
hel2. s in officerstid. Han blev löjtnant vid kustartilleriet 1903, kaptc1~ 
1912, maJor 1924 och överstelöjtnant 1928. På grund av åld ersiör
hå llanclen och befordringsmöjligheter kunde Droman icke vi nna iult
makt på best~illning såsom överste. P[t grund av sina ovedersii " lio-t 
sto ra förtjänster blev dock Broman 1932 - redan omkri1w et·" ~~ -

h (.l 

före sin avgå ng ur aktiv tjänst - utnämnd till överste i ku starti lle-
riet.' en ~iven vid denna tid ovanlig utmä1·kelse. Broman avgicl ur 
ak:t1v tjänst och intriiclde i reserven elen 18 augusti 1933. I rese , ven 
kvarstod han ti ll utg[mgen av å r 1948. 

. Broman var en _högt begåvad officer. Med sin skarpt logiska l:igg
nlllg och stora belasenhet hade han förmåga att i tal och skri ft f ram
lägga sina synpunkter på ett bclt övertygande sätt. Det är di trför 
naturl igt att Broman under sin officerstid särskilt kom att utnytt
jas i stabstjänst och fö r i samband därmed stående uppgifter. :bet 
utomordent liga sätt, på vilket han fullgjorde sina å liggand en. kom 
att för vapnet bliva av elen största betydelse. Efter att 1906 ha av
s lutat sjökrigsskolans cl å tvååriga allmänna kurs bestred Broman 
under åren 1906- 1909 befattningen såsom regementsadj utan t ( re
gementsstabschef enligt nutida organisation) vid KA l , uneler 1 issa 
tider även befattningen såsom adj utant vid kommendantsstaJ ,, n i 
Vaxholms och Oscar-Fredriksborgs fästning. U nder å ren 1909-1919 
tj~ins tgj orcle Broman i dåvarande chefens för kustartilleriet stab. !Jan 
bedrev cbruncler även st udier vid S tockholms högskola, cbr k 111 
1 91L~. avlade kansliexamen. Ar 1915 fick Broman tillfälle att JI ,I gra 
månader göra stuel iebesök vid Dardanellerna i samband med fön·l·1 get 
cliiremot uneler första världskriget. U neler tj~instgö ringen i CKJ-\ stab 
var 13roman ~iven beordrad såsom sekreterare i den s k kustbc liis t
nin ,-skommissionen. Efter att läsåret 1918- 1919 såsom extra elev 
ha genomgått Kungl. Krigshögskolan och därefter ha f ull g-j on ett 
års trupptjänstgöring såsom kompani chef vid KA l p lacerades [\ ro
man till tjänstgöring vid marinstabens operationsavdelni no- under 
o b 

a ren 1920- 1922. Uneler denna ti d var han även ledamot av !lla-
rinbereclningen . Härpå följde två å rs tjänstgöring vid trupp vid K A l 
och efter majorsutn~imn ing på hösten 1924 beordrad es Broman 
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såsom stabschef i kommendantsstaben i Vaxholms fästning, i vilken 
befattning han kvarstod ti ll hösten 1929. Då Övertog han befatt
ningen såsom stabschef i CKA stab, vilken befattning han behöll 
till avgången ur aktiv tjänst 1933. 

Broman kom uneler sin tjänstgöring att i avsevärd omfattning 
ägna sig åt f rågor berörande kustartil leriets taktik. Han var sålunda 
under oli ka perioder lärare i ämnet kustfästningslära (numera ku st
artilleritaktik ) i S jök:rigshögskolan, han var ledare för befälsöv
ningar vid denna skola för fr~im st ku sta rt illeriofficerare, ävensom 
ledare för taktiska övningar anbefall da av CKA. Vidare ledde han 
under ett f lerta l å r taktikutbi ldning för reservofficerare anordnad av 
kustartilleriets reservofficersförbund. På grund av Bromans stora 
erfarenheter och skicklighet inom detta område blev det också han 
som i egenskap a v ordförande kom att leda den kommitte, som i 
börj an av 1930-talet tillsattes att utarbeta taktiska föreskrifter för 
kustartilleriet. Arbetet med detta reglemente, vartill motsvarighet 
tidigare saknades, avslutades fö re Bromans avgång ur aktiv tjänst. 
Reglementet blev av allra största värde såsom grund för elen tak
tiska uppfattningen och utb ildningen ptt hithörande områden mom 
vapnet under en lång fö lj el av år. 

Broman avgick ur aktiv tjän st med obrutna krafter och med ett 
levande intresse för landets försvar. Det var därför givet, att han 
icke sku ll e komma att slå sig ti ll ro . Man finner honom snart i 
full verksamhet inom framför allt det f rivill iga försva rsarbetet. Han 
bosatte sia i Malmö där han unel er åren 1933- 1937 var sjörull-

e ' . . 
föringsbefälhavare. Ar 1934 tog han initiative t till bildandet av Ore-
suncls friv illi <ra motorbåtsflottilj , vars chef han var t!ll slutet av 
1942. Med st6d av välvill iga donat ioner skapade han dä rvid en sär
skild f lotti lj station , som saknade motstycke på annat håll. Från 1942 
oro-an iserades s jövärnskåren och Öresunds friv illiga motorbåtsflottilj 
öv~rgick t ill att bli Öresunds sjövärns flottilj . Broman bl ev även 
dennas chef och kvarstod såsom sådan uneler åren 1942- 1943. Sam
tidigt mecl arbetet inom det f rivi ll iga motorbåtsväsendet och s jö
värnskåren började Broman äv en att intressera sig for luftforsvaret 
och l u ft skycldet. N~i r Malmö lu ftförsva rsförening bildades l 935 ut
sågs Broman till sekreterare. I denna befattning kvarstod h~n än
nu vid sin bortgång. A r 1937 blev Broman även sekreterare 1 M~l
möhus läns luftskycldsförbund. Han organise rade häruneler luft
skydelsutb il dning både i städ erna och på lanelsbygden och han ordna-
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dc lägerkurser i Tyl cbäck och Skäldervikcn. Vi el krigsutbrottet l '1.39 

f inn er vi Broman såsom försvarsassistent hos län ss tyrelsen i l\Ia ], ••i
hus län. H an verkade här uneler större delen av beredskapstiden , ··h 
han nedlade ett mycket fört j:instfull t arbete icke min st unel er de 

första krigså ren, då omfattande bcrecl skapsi'ttg-ä rcl er vidtogs unde r 

han s ledning. Efte1· krigets slu t har Broman i huvud sak ~ig-na l tna 

krafter åt det fr ivilliga luftskyd dsarbetet . 
Bmman efterlämnar minn et av en synnerligen kunnig och fö, si tt 

vapen och för försvaret över huvucl taget intresse rad offi cer. ! 1;111 

gick helt upp i sitt arbete fö r försvaret, ett a rbete som icke nog 

kan uppskattats. Han var en gedigen personlighet. en office-t ;)V 

l'anc ien regim e i dess allra biista bemii rkelse. 
Broman inva ldes i Kungl örlogsmann::t säll skapet 1922 och i K1 >lg- 1. 

Krigsvetenskapsakademien 1931. 
B roman efterlämn ar makan Greta född H olmström, dotte rn Ka

r in, kanslibitr:ide i M almö, och sonen Bi rger. professor i Stockl >lm , 

sonhustru och barnbarn. 

Fritz von Schwerin*) 

F el byråcli rektören greve Fritz von Sch werin , Stockholm, ;1 v led 

månelagen el en 11 juli 1960. 
Greve von Schwerin var född i V e tiancia elen 20 november i ~9 1 

av häradshövdingen greve \ 1\T erner von Schwerin och Sigrid Peter,on. 

Han avlade kansliexamen 1914 och examinerades tre år senare ni'm 

Hand elshögskolan i Stockh olm. Efter tj~instgör i ng som amanue 1S ~ 

Civildepartementet och Socialdepartementet bl ev han 1921 nota· 1C J 

Kommerskollegium och 1934 sekreterare där med placering på sjö

fartsbyrån. År 1948 utnämnd es han t ill byrådirektö r i K oll egJll m. 

Vid Sjöfartsstyrelsens ti llkomst 1956 övergick han till detta :imllcts

verk Vid krigsutbrottet 1939 fö rordnades han till kansli ch ef i Statens 

s jöfartsnämnd och senare i krigsförsäkringsnämnden. Greve von 

Schwerin invaldes ti ll korresponderand e ledamot i Kungl. ö rl .. gs

mannasä llskapct år 1954. 
Under 20 å r (1929- 1948) var han sekreterare i Sveriges all

männa sjöfartsfören ing, där han utfört ett betydelsefullt arllclc. 

*) Minnesteckningen förfarrad .av korresp. led'!moren Helmer Eneborg. 
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H an l1ar deltagit i flera stö rre utredningar i olika sjö[artsfri\gor: 
för 1930 års nav igationsskolesakkunniga, 1931 års sjömansutredning 

och utredningen rörande sjöfolkets bildningsfrågor 1937. Under se

nare år har han arbetat mecl en redogörelse för svenska hanclcl s

fl oltans fö rluster uneler clct senaste vii del skriget av fartyg och m~in

ni skor. 
:-J ärm as t efterlämnar v. S . maka, grevinnan lVIargareta von Schwe

rin född Engström, verkst. el irektör i a.-b . lVI ~irtaskolan och a.-b. 

lVIiirthakonfektion, t re döttrar, Ebba, gift med godsägare Erik von 

Eckermann. Sanclvik, Ripsa, Catharina, maka ti ll jur. kaml. fr iherre 

Axe l. von Platen, Löfs ta , Ytterenhörna, och Elisabeth , gift med di

rektören, jur. kanel. Stig Carlhorn, Stockholm, barnbarn samt syskon. 

Greve von Schwerin var livligt intresserad av sjöfart och dess 

många olika spörsmål, som han kom att ägna sin gärning, de månde 

avse freds - eller krigsförhå llanden. H an var mycket viinsi-111 och högt 

skattad av sina kamrater inom Komm erskollegium och Sjöfartssty
relsen. 
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Ny organisation av flottans regionala förvalt

ningsmyndigheter 
Av kapten TORSTEN M AL M 

Ett eventuellt riksdagsbeslut denna månad om örlogsvarven s ll r

ganisation medför att viktiga organisatoriska problem måste lösas _ 
åtminstone i princip - redan under 1961. Det mest aktuella pn hk 
met är vi lken ställning de militärtekniska avdelningarna vid l,, ris
krona örlogsvarv skall få om marinverkstäderna brytes ur ön •g·s

varvet och blir statligt bolag. Frågan kommer emellertid äveP att 
beröra marinkommando Ost och Väst och är därför av så st or 
betydelse för hela flottan att den bör kräva personligt engagetm ng 
från beLilets sida. För att unelerlätta detta lämnas här en orien tv lllO 

" i ärendet. 
Rubriken talar om de regionala fö rvaltningsmyndigheterna . För 

de flesta som inte direkt sysslat med förvaltningstjänst ä r detta or els 
innebörd kanske mer eller mindre diffus. Innan man börj a r ala 
närmare om de regionala fö rvaltningsmyndigheterna kan det elit för 
vara på sin plats att söka klarlägga begreppet fö rvaltningst.j ;111st. 
Någon entydig definition av förvaltningst jänst finns inte men där
emot bestämmelser för dess ändamål och omfattning. Enligt all llliini 
försvarsförvaltningsreglemente har förva ltning inom försvaret t ill 
ändamål att tillgodose krigsmaktens behov av förnödenheter <Jch 
" tjänstbarh eter". I civilförvaltn ingens anvisningar till all män t Jii r
svarsförvaltningsreglemente anges att till förvaltn ing hör ären len 
rörande t ex 

anskaffning, vård, reparation, förs~djning och kassation av lJ l;tic
riel, livsmedel, byggnader och anläggningar; 

förläggning, resor och transporter; 
förmåner i kontant och in natura till krigsmaktens personal •Ch 

tillhandahållande av penningmedel. 
Dit hör också vissa frågor i samband med anställande av pe r

sonal, såsom kontroll av att gällande stater och personalförteckningar 
iakttas och att anslagsmedel finnes tillgängliga. 

Av allmänt försvarsförvaltningsreglemente framgår också vilka :,otn 
är förvaltningsmyndigheter. För marinen aktuella centrala sådan <' iir 
bl a marin-, fortifikations- och civi lförvaltningarna samt förs varets 
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s jukvårdsstyrelse. De regionala förvaltningsmyndigheterna är bl a 
ci1ef för marin kommando, örlogsvarv och kustartilleri för svar. Det 
anges dock icke uttryckligen i reglementet att dessa ;ir regionala 
utan de står under rubriken "regionala eller lokala". Vid jämförel
se med a v öB u tfärdacle grunder för förvaltningsmyndigheternas 
m fl planläggning för att säkerställa underhållstjänsten och därmed 
sammanhängande förvaltning ("GD Materiel" ) kan man emellertitl 
få fram att just dessa är regionala. Marinkommandoch efen uncler
ställd förva ltning omfattar i clagshiget en intenclenturförvaltning, en 
sjukvårdsförvaltning, en kassaavdelning samt förvaltn ingar vid be
fintliga skolor. Cheferna för intendentur- och sjukvårdsförvaltning
arna iir förvaltningsgrenschefer liksom und er varvschefen lydande 
cheferna för vapen-, fartygs -, intendentur- och byggnaclsa vdelning
arna. Samtliga uppräknade är också förvaltningsm.yncligheter. Över 
förvaltningstjänsten i fred vid nuvarand e örlogsvarv har marinkom
mandochef enelast begränsat inflytande. Varvsd1ef skall "ställa sig 
till efterrättelse de militära föreskrifter och anvisningar, som ma
rinkommandochcf i detta avseende utfärdar". Varvschef skall också 
fortlöpande hålla marinkommandochefen unelerrättad om inom var
vet förekommand e frågor av operativ betydelse. 

Ett annat begrepp i detta sammanhang ~ir underhållstjänst. Sådan 
utövas numera dels i staberna efter en operativt ledande linje, dels 
i fö rvaltningarna efter en teknisk-ekonomisk, verkställande linj e. 
En definition på skillnaden mellan underhållstjänst och förvaltning 
har bl a givits i en artikel av kommendörkapten Gester i nr 1/ 1955 
av denna tidskrift: "Underhå ll stjänst utövas i såväl staber som 
förvaltningar. Den del av und erhållstjänsten som utövas i staberna 
må kallas operativ underhållstjänst och består i att besvara frågorna 
vad, var, när?, medan den del, som utöv as i förvaltningarna , för
valtningstjänsten, består i att besvara frågan !tur?" Gester betonar 
dock att underhållst jänsten i modern krigföring är ett svårt problem 
som inte alltid kan lösas på det enkla siittet att operativa cheferna 
(staberna) ger order (opera t i va direktiv) och förvaltningarna lyder. 
"En realistiskt tänkande chef ~i r noga med att han har täckning i 
unclerhållstj änstavseende för sina operativa beslut". Ett intimt samar
bete (dock ej " integrering") erfordras alltså mellan stab och för

valtning. 
I CM förslag år 1955 till elen nuvarande regionala ledningsorganisa

tionen för marinen framhö ll s att und erh åll stjänsten i krig i a ll a av-
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seenelen måste vara underställd den operativa ledningen, el v s n Jt

rinkommanclochefen. "Planläggningen i fred av den marinoperati a 
verksamheten samt mar inkommandochefens militära verksamh et i 
övrigt kräver att han även i fred har befogenheter över elen fiir
valtningsverksamhet, som utgör grundvalen för underhållstj;insteJ i 
krig. En sådan ordning medför dessutom att krigs- och freclsor;:1-
nisationerna överen sstämma, vilket ur beredskaps- och krigseffek
tivitetssynpunkt ;ir av vikt." ÖB anslöt sig till CM. förslag i sin un
derdåniga skrivelse mecl förslag till ny militärterritoriell indeln ing 
och regional leclningsorganisation. När förslaget förelades 1956 ars 
riksdag genom proposition nr 110 fö rklarade emellertid departements
chefen att han beträffande marinkommandochefens befattning med 
förvaltningsverksamheten icke var beredd att ta ståndpunkt till hl
gan om och i vilken utstr~ickning denne i fred borde utöva ledningen 
av och uppsikten över förvaltningsverksamheten vid underställda f<,r
band och ans talter. I avvaktan på resultatet av pågående utrednin1-.ar 
och unelersökningar (b l a 1953 års örlogsvarvsutredning) räknade 
departementschefen därför med att marinkommandochefen tills vi
dare i förvaltningshänseende sku Ile inta samma ställning som den 
dåvarand e marinclistriktschefen. Propositionen bifölls av riksdag ·n. 

1953 års örlogsvarvsutredning ans löt sig i sitt 1957 avgivna J,c
tänkancl e till CM upp fattning att marinkommandochef i !?rig bör ha 
oinskriinkt befälsriitt över marinkommandots samtliga förvaltnings
organ. I fred ansåg utredningen emellertid att örlogsvarvschefen i 
förvaltningshänseende fortfarande skulle lyda direkt under mar n
förvaltnin gen och i vissa avseenden uneler andra vederbörliga ct· n
tra la för vallningsmyndigbeter. Marinkommandochef föreslogs d t~Ck 
få beslutandnätt i frågor mom örlogsvarvets verksamhets(Jlll
råde, som avser krigsplanläggning och mobiliseringsförberedelser, un
der för u lsältning a t t de är av större r~ickvidd . Utredningen fan n å 
andra sidan inte tillriickliga sbl föreligga för att inordna de <U
varande marindistriktsförvaltningarna uneler varvschefen. 

J\Iarinledningen biträdde i sitt rem issyttrand e utredningens fö rs!. g. 
I den promemoria angående örlogsvarv ens organisation, som UJ 1J

rättades inom försvarsdepartementet sistlidna mars, nämndes ock~å 
några ord om vad man borde göra med de kvarstående mili tiirtLk
niska avdelningarna seelan man om bi l dat marinverkstiiderna i Karls
krona till ett fristående aktiebolag. D essa avdelningar bör, sade m .l'1. 
bilda en organisation - Karlskrona örlogsbas. Denna bör i förh l-
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]ande t i Il marin kommandochefen få samma organisa loriska st;i Il ni no· 
som nuvarande örlogsvarv d v s i förvaltningshiinseenclc lnla clirek~ 
uneler vederbörl ig central förvaltningsmyncli ghel. Promem~n·ie[örfat
taren framhöll att "det borde övervägas att ti ll baschefen fiira över 
även de nu i marinkommandostaben ingående förvaltnitwsoro-anen 

...... ~(,. ' 
c\ v s intendentur- och sj ukvårdsförvaltningarna''. Förslagd log ingen 
hän syn till CM tidigare deklarerade upp fattning. Försvarsministern 
po~ingterade dock särskilt i sin missivskrivelse till marinförvaltningen 
att han ville ha "förslag angående organisationen av marinkomman
do Syd basorganisa tion samt avgränsningen mellan dennas arbets
uppgifter och det i promemorian föreslagna f ri stående företagets". 

Benämningen "Karlskrona örlogsbas" var olyckligt vald. En bas 
är som bekant enligt elen militära nomenklaturen ett lokalt l.Jegrän
sat organ. Verksamheten i en bas omfattar bara en del av <len verk
samh et som elen föreslagna organisationsenh eten skulle få bedriva. 
örlogsvarven skall numera utrusta och unelerh ålla marina landor
gan inom hela marinkommandot och har sål edes betydande regionala 
uppgifter. Unelan för unelan bar också planerna ifråga om örlogs
varvens uppgifter att i krig unelerhålla och reparera fartyg· och ma
teriel ombord och iland kommit att innebära en spridning av verk
samh eten t ill många olika platser. Detta förhållande betonar ytter
ligare örlogsvarvens regionala ställ ning. 

Det var reservanterna i 1953 års örlogsvarvsutredning (Lunde
qvist och Schrei l) som pr~iglade uttrycket bas för öVK fö rvaltnings
organ. Eftersom marinledningen i sitt yttrande Över utredningens 
betinkande i huvudsak tillstyrkte majoritetsförslaget, så fanns knap
past någon anledning att då i detalj bemöta reservanterna och bl a 
påpeka detta fel. N u dök det alltså upp igen i promemorian. I ma
rinledn ingens yttrande Öv er denna påpel.;acles felet men det återkom 
trots detta i nedan nämnda proposition. Tieteckningen måste nu 
omgående och fu ll ständigt utplånas i det här sammanhanget innan 
den vinner insteg i vokabulären. 

Var namnet obmpligt så var inte den i promemorian föres lagna 
organi sationen .Eimpligare. Det framgick inte av skrivningen om _or
ganisationen var tänkt att ti llämpas under såväl freds- som kngs
förh ållanden ell er enbart i fred. I ovannämnda proposition nr 110 
år 1956 godtog ju departementschefen principen att marinkomman
dochef i krig skulle ha o inskr~inkt befälsrätt över marinkommandots 
samtliga förva ltningsorgan. Efte rsom det inte framkommit några 
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sk~ll ti ll ett iinclrat ställ ningstagande få r man väl förutsätta att !or

slaget nu enbart skull e gälla fredsförhållanden. Men inte helll. i 

fred är en sådan organisation lämplig. Marinkommandochefen sk 1 Ile 

inte få något ansvar för förvaltning inom de nuvarande militärtck

niska avdelningarnas område. Dessutom skull e i strid med 1953 ,1rs 

örlogsvarvsutrednings betänkande - och CM principiella instäl ht n" ,., 
- övervägas att koppla bort marinkommandochefen från inten< ,.11_ 

tur- och sjukvårdsförvaltn ingarna och d~irmecl från all förvalt ling

i fred . Den självklara principen att f reds- och krigsorganisationnna 

i möjligaste mån bör st~imma överens skulle helt frångås. 
I-Tur vill då marinen ha sin organisation? Frågan diskutera des i 

somras i el en relat ivt lilla krets som fick direkt kontakt med ä l: n

det. Man kunde nu kom ma ti ll rätta med den icke önskvärda upp

de lningen av förva ltn ingsansvaret i fred mellan marinkommand o< he f 

och örlogsvarvschef, vilket även har medfört en uppdelning av mo

biliseringsansvaret mellan dessa två. Det påpekades att varkc1 en 

mi li tärbefä lhavare ell er en KA-försvarschef har en så halt; nde 

stä llning i förvaltningshänseende som marinkommanclocb efen. l Jl:ssa 

två har odelat ansvar för förva ltningen och underhållstjänsten. d an 

var a ll tså redan f rån början överens om att örlogsvarvets kvarst ten

de militärtekniska avdelningar och i marinkommandot ingående liir

valtningar skull e sanmunföras och att organisationsenheter med s.un

ma ell er likartad verksamhet skulle slås samman. Man var vida re 

fu ll t Överens om att marinkomman dochefen borde få erforderliga 

befogenheter Över förvaltning och uncl erhållstj än st. Sedan bröt sig 

ås ikterna. 
Det ta lades om att marinkommandochefen skull e bli en s~irskild 

förva ltningsmyndighet med förvaltn ingar sig underställda . l d ta 

måste innebära att särskild personal skulle bereda de ärenden som 

kommit från de olika förvaltningarna. Det bör observeras att en 

KA-försvarschef själv är clzcf för ku startil leriförvaltn ingen ~om 

uppdelas på olika förva ltningar. 
V issa önskade överensstämmelse med organisationen vid K A iör

svaren. D v s samtliga förvaltningsgrenar under s ina respel live 

chefer skull e lyda direkt uneler marinkommanclochefen, varjämte fö r

valtningsgrenscheferna dessutom skulle ingå i marinkommandost;1hen 

i egenskap av tjänstegrenschefer. 
'Man föreslog också at t flottan helt skulle gå in för organisatic,nen 

vid milostaberna. D et senare måste dock innebära väsentliga olät>en-
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heter genom att denna organi sation är anpassad efte r förh;\ llanclel atl 

armens förva ltningstjänst praktiskt taget helt ligger i central och 

lokal instans, varför mi li tärbefä lhava rens befattning med förvalt 

ningsärenden är obetydlig. (Förutom att armeförvaltningen administ

rera r de många centralförråden där ersättningsbehovet förrådshålls 

så redovi sas även t ex regementenas utrustningsmateri el m m centralt 

i iimbetsvcrket. Tygstationerna inom mi li tärområdena lyder direkt 

un eler armCtygförva ltn ingen .) . Mili tä rbefälet är ett rent stabsorgan 

och kan såsom så dant sägas enbart bedriva operativ unclerh åll s

tj~inst. ;\ven i förhållande t ill KA-försvaren intar f lottans för

va ltning en särsbilning genom dc samordningsproblem av viktig 

och ofta komplicerad art som f inn s i frågo r rörande fartygen och 

elen tekniska matt ri elen inom det nuvarande örlogsvarvets förva lt

ning. Denna samordning ansåg vissa icke kunna direkt fu llgöras av 

den operative chefen (marinkommanclochefen) efte rsom denne bl a 

säll an torde ha omfattande erfarenhet av förvaltningsverksamhet 

och icke heller ha tid att sätta sig in i och lösa ifrågakommande 

problem. Det skull e därför vara nödv~incligt att det närmaste chef

skapet över organisationsenheten skulle utövas av en s~irskild chef 

(ställföreträdande chef eller sousch ef) . l\II'.arinkommanclochefen bor

de endast inträda som beslutande chef vid handläggning av ärenden 

av grundläggande betydelse ell er av stor vikt ell er r ~i ckvidcl. 

::\Tär marinledningen sedan avgav sitt yttrande över departement;S

promemorian (den 11/ 8) föres logs att flottans samtliga fö rvalt

ningsorgan inom respektive marinkommando Syd, Ost och Väst 

skull e sammans lås ti ll en organisationsenhet med marinkommando

chefen som chef. Lämpligt namn föreslogs vara Örlogsförva ltning 

Sycl resp Ost och Väst. Marinkommandochefens operativa uppgif

ter och hans övriga uppgifter en ligt nuvarande instruktion ~i.r så om

fattand e - framhö ll marinl edningen - att hans direkta chefskap 

över förvaltningsverksamheten såväl i krig som i fr ed måste begrän

sas till viktigare ärenden. Marinledningen framhöll vidare att detta 

chefskap bl a omfattar samordningen av de olika förva ltningarnas 

verksamhet. Denna samordning är en omfattande, tidskrävande och 

komplicerad uppgift, framför all t sammanhåll ningen av frågor rö

rande fartygen och elen tekniska materielen . Det är därför nödvän

di gt att det närmaste chefskapet utövas av en särski ld chef, förs lags

vis benämnd souschef för resp. förvaltning. 
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l\ia1·inkommanclochefen inträder som beslutande chef för ödr,·•s
förva ltning vid handläggning av ärenden av grundläggande bety1h,l
se, av stor vikt eller r~ickviclcl. Han bör dessutom kunna inträda vid 
handläggning av annat ärende, då han finner detta önskvärt. 

A v marinledningen föreslagen organisation skulle alltså se ut ]lit 

följ ande siitt: 
vid marinkommando Sycl: 
en örlogsförvaltning närmast under en souschef och omfat t:1 111 ]e 

centralplanering med expedition samt 
vapenavdelning, 
fartygsavd el n in g, 
intenclenturavdelning, 
s j ukv åreisa v delning, 
byggnadsavdelning, 
ekipageavdelning, 
ekonomiavdelning. 
Vid marinkommando Ost och Väst tillkommer en verkstadsal del

ning. V id marinkommando Väst - cEir verksamheten är av miu.!re 
omfattning - föreslås att ekipagetjänsten bedrivs vid en sekt in,1 i 
vapenavdeln ingen samt att ekonomiavdelningen ersätts med en <lo
nomisekt ion under intendenturavclelningen. 

Cheferna för cle i respektive örlogsförvaltningar ingåend e ;:,ak
organen vapen-, fartygs- , intendentur- , sjukvårds- och byggnadsavdel
ningarna bör fortfarande vara förvaltningsgrenschefer och ti lH:a 
förvaltningsmyndigheter. 

Byggnaclsa v delningarna bör i de olika örlogsförvaltningarna - i 
likhet med vad fal let är för n~irvarancle vid Stockholms örlogsvarv 
- förvalta samtl iga flottans byggnader inom rnarinkommanclot. ;m
tingen dessa hänförs ti ll marinens delfond eller befästningars '1(:1-

fon d. Fördelarna med organisationen cEirvidlag inom marinkomman
do Ost har visat sig så stora i förhållande till nuvarande uppdelning 
inom marinkommando Syd och Väst, att marinledningen förordar 
en sådan sammanslagning snarast även inom de två senare manu
kommandona. 

I samband med omorganisationen av flottans regionala förvalt
ningsorgan bör iiven mar inkommandostaberna omorganiseras i viss 
mån, f ramhåller marinledningen. Dessa föreslås uppbyggas i sek tin
ner med en redan i fred organiserad underhållssektion. Därigenuni 
möjliggörs en smidig övergång från freds- till krigsorganisatiomn 
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och dessutom v1nnes fördelen av att marinkrn11 , 11 . 11 1 
1 1 1 t (s a 'c rna blir 

uppbyggda på likartat sätt som motsvarande st.r "r 1· 1 l 
· 1 ()]11 :1\H ra för-

svarsgrenar. 
Enli:et statens organisat·io nsnälllnds uppfatlnitJ·· sl 'l]l'l· 1 ... 1 el 

" ·' · ,,, , 1 l e an c ra e 
förhållandena vid marinkommando Syd föru ts:iltlii;w r;· . . tt t ~ \l ,, .;, .t s ct a 
all verksamhet inom marinkommandot uneler m:tr'nl. <Jnnnandochefens 
direkta ledning. Härigenom får denne inte bara (h 1: t 11 Jc·Ltde ansvaret 
för mobiliseringsförberedel se rna och det opc ratl\ 1 krigstiirhe redel
searbetet utan ban får också till sitt direkta fiirtl •gan:lc t le oro·an, 
som han behöver för att fullgöra dessa uppgifkl'. J Lir i,gem1111 v i 1~nes 
bl. a att freds- och krigsorganisationen kan utf<nT>1.\S 1';1 ,· 11 sartat sätt 
och att man i detta hänseende följ er samma l'' illtlp(·,- som g·äller 
för kusta1·til leriförsvaren. Organisationen me>] •'n ~<<Inmanhi\ ilancle 
örlogsbaschef ( h~ir kom detta felaktiga on\ igen 1 v:u· ht rii.ttiga cl så 
länge de stora marinverkstäderna m ed sin i fi'n·h.tlhw le t i 11 marin
kommandochefen fria st~.\llning ingick i elen marin" "rganisationen . 

Ledningen av marinkommando Syd bi.ir sti.hiJI.!:t vnligl n~imndens 
upp fattning i fr ed uneler marinkommandoch e 1 ('Il or,c~anis1ras p[t 

stab och 
förvaltningsorgan. nämligen 
vapenförvaltning, 
fartygs förvaltning, 
intenclenturförvaltning, 
byggnads förvaltning , 
sj ukvårclsförvaltning och 
kassaavclelning. 
I samband med omoro-anisationen bör dock enligt n~imnc\ens upp

fattning övervägas att inordna marinkomman(lots hygg~1aclsför~alt 
ning uneler fortifikations- och byggnadsförvaltningen _v1c\ o Blekmge 
kustartilleriförsvar. Chefen för denna skulle barv1c\ l frag-or som 
direkt angi\r marinkommandot bli föredragamk inför marinkomman-

dochefen. .. o 

Genom att elen föreslagna organisationen st~iller ol_.:~c\e krav pa 
marinkommandostabens ledande och samordnande uppgliter kan d en-

l l .. --- ··1 · · tst1·äc\ ·ninrr Org·amsatiOns-na komma att Je 1ova torstar ;:as 1 v1ss u · ' ' ,_,. . . 
.. l l · O o 1 t '\l -ca11,·sationens u tformnmg 1 de-namne en to re e ±a ater ;:omma ·1 O l s · . .. 
l . --- 1 . 1 . 1 t 1e11tsr)romcn1onan - namn-ta J om - som fornts ;:1c .:ats 1 c epar en .. . 

- o • .. 11 .. · tl.()JlSLlli( lersokmng·ar som elen tar 1 uppdrag att verksta a orgamsa · · 
grundva l för ett slutl igt organisationsförslag. 
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>J~imnclen anser att för marinkomm ando Sycl i sina hu vuddrag fri
res lagen organisation i prin cip bör kunna tillämpas även vid ma 111 _ 

kommando Ost och Väst trots att en verkstadsavdelning ko111 "<.T 

att ingå i förvaltningsorgan isationen vid dessa marinkomman 1 >n . 
Den rent tekniska lednin gen av verksamheten vid verkstadsaveteln ·1o·_ ' ,.., 
en får nämligen förutsättas komma att utö vas i hög grad själv s in-
cligt av dess chef enligt av marinförvaltningen lämnade din·! tiv. 
Modif ieringa r i förhå ll ande till el en för marinkomm ando Sycl 1 >re
slagna organisa tionen kan visa sig påkallade. I detta sammank 111 g 
har dock nämnelen ansett sig varken böra eller kunna ingå på or, .tn i
sat ionens utformn ing i detalj. 

Departementschefen har i proposition nr 184 lagt f ram sitt 'ä ll
ningstagande i örlogsvarvsfrågan. Beträffande de regiona la fö r alt
ningsmyncligheternas ställning inom marinkommando Sycl reie r -ra 
organisationsnämnel ens principi ella förslag, varjämte meddelas at t ÖB 
och marinledningen framfört liknande förslag i sina remi s~' tt
randen. Detta senare ~ir - enligt vad som framgår av ovans! ten
de - en ganska grov generalisering. I själva verket skil jer sig 
förs lagen högst väsentligt från varandra . Departementschefe11 ge r 
emellertid sin anslutning till el en av nämnelen föreslagna princi]"ella 
organi sationen. Förvaltningsorganen bör enligt Kungl Ma j :ts niin . are 
bestämmande organiseras prov isoriskt från och med elen l jul i ]<)61 
med utnyttjande av i huvudsak befintl iga beställningar och tjiinqe r. 
Åt organisationsnämnelen (statskontoret) bör uppdras att verks dla 
organisationsundersökningar som grundval för ett slutgiltigt P .~ a
nisationsförslag efter dessa riktlinj er. 

Om det nu blir ett riksdagsbeslut beträffande örlogsvarven i ' JU 

vucl sak enligt p ropos iti onens förs lag - motioner i annan riktl'ing 
har ju också väckts - vidtar en besvärlig omställningstid inom ma
rinkommando Sycl . För att nödvändiga om flyttningar a v organ och 
materiel i samband med bolagsbi ldningen skall bli så rationell a ~om 

möjligt bör dessa redan från bö r j an anpassas efter elen organisa
tion. som kommer att gälla . Det ä r under sådana fö rh ållanden 'ä
sentligt att organisat ionsproblemen löses så snart detta över hU\ ' el
taget är möjligt utan att en all sidig prövn ing eftersättes. 
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Arbetstidsreglering aven för befälet i flottan 

Av löjtnant B . STEFEN SON 

"Påmönstrad man stanne ombord!" "Du skulle vart med förr i ti
den, ständigt vakt om vakt eller piketkvarter". - "Dom här proto
kollen ska ll vara färd iga till i morgon bitti". 

Det är några exempel på uttryck som ofta ringt i våra öron. 
Med arbetsglädje och en hel del stänk av idealism har vi verkat där
efter och för det mesta haft trevnad därav men även många bekym
mer. F ramför a llt får vi väl erkänna att familj erna fått sitta emellan. 
N u när arbetstidsm inskningar är aktuell a över hela elen c i vi la sektorn 
och när t ex begreppet "hembiträde" är ok~int för oss, är det nog tid 
att tänka om och svälj a eller ta emot med öppna armar (stryk det 
som ej önskas) sådana begrepp som arbetstids reglering och över
tidskom pensa t i on. 

Inom dessa områden har seelan länge de militära befäl sförbund en 
tryckt på för att få en arbetstidsreglering till stånd . statsmakter
na, arbetsgivaren, tillsatte bl a därför en utredning, som kom med 
sitt betänkande i vintras och detta resulterade i sin tur i elen Mili
tära A rbetstidsbereclningen, vars försök vi nu ~ir mitt uppe i. För 
flottans del har vissa försöksfartyg utsetts, men chefen för kust
flottan har dessutom beordrat att sam tliga fartyg i kustflottan skall 
följa de direktiv, som gäll er för försöksfa rtygen, när så är möjligt. 
H är fö ljer några synpunkter hur fö rsöken verkar ute på "fronten" 
samt en del spekulationer Över vilka kon sekvenser en framtida ar
betstidsreglering kan få. 

Två av huvudändamålen med försöken är dels att man söker kla r
lägga om elen enskilde befälspersonens arbetstid kan förp laneras, 
dels att man söker finna en så enkel form som möjligt för redovis
ning av arbetstid. N är det gäller förp lanering, är det för den en
skilde personen kanske inte så viktigt att få veta vad och hur mycket, 
som skall va ra arbetst id, när han är ombord, utan det ~i r fastmer 
möjligheterna att i förväg få reda på tidpunkterna, när han fr itt 
disponerar över sin tid , som är det viktigaste. På den punkten har 
det ibland brustit hittills och det är av verkligt personalvårdande 
betydelse att sådan förp lanering kan göras och i allra största ut
sträckning kan följas. Det är mycket lätta re att arbeta med gläd je 
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om man har en fast tidsram at t hålla sig till. som man vet komm'T 
att hitlias in i det längs ta . Inom detta område kan man redan 1 u 
under försöksverksamheten märka en av sevärd minskning av en 1 'e l 
gam la irritationsmoment. 

Denna sorts plan ering iir ingenting nytt , utan den har alltid gj <, ls 
i större ell er mindre utsträckning i form av fartygsschemata. D et 1, q 

är tid splaneringen för personalen, vars ändamål :i r att ge fart ;. c s
chefen uppgift på vad el en kommande veckans övningar komm er ttl 
betyda i arbetstid för hans under lydande. Härvid framstår det 0 1 ,l e

delba ra sambandet mellan övningarn as omfattning och cbrmecl t jä;ts
tens huvudmålsättning å ena siclan och arbetstidsförh ållanden å <!en 
and ra. 

Det är inom denna del av en kommande arbetstid sreglering vi 
nu har svå rast att sv ~i l ja att personalens arbetstidsförh ållanden si all 
få ett avgörande inf lytande på utbildningens må Isättning och 1 !'t;· 

beredskap. Härvidlag är det inte bngre fartygsch efen, som ], an 
göras ansvarig för resultaten av utbildningen i annan mån ~in !n

vändningen av tilldelad arbetst id , utan det mesta måste till syvc1 dc 
och sist regleras a v ch efen för marinen. Hittill s har man fö rs ikt 
anpassa arbetstidsuttaget ti ll vår årsrytm med större uttag i tre lje 
kvartalet än i fjärde och de har i stort sett ~iven kunna,t gem>m
föra s. En del besvärligheter för det emellertid med sig såsom t ex 
att det till viss del inte är samma människor som får sin arbet .t id 
utjämnad halv- eller helårsvi s, v ilket tyvärr medför orättv isor. 

Erfarenh eterna har visat, att fartygscheferna ännu inte har k(lm
mit i alltför svåra konflikter, när de har strävat eft er att h ,lla 
utbi ldningsmålen, samtidigt som arbetstidsuttagen hållits nere i m •tt
liga överticlsuttag. Man kan konstatera att en del arbetstid i1' 1111 

föreskriven ram finnes att hämta till utbildningens och materiek ns 
fromma från förut slentrianmässigt och ineffektivt utnyttjande t ider. 

Men, och det är ett viktigt men, så snart något oförutsett in
träffar såsom haverier ell er då ligt väder kan hela planläggningen 
förryckas och arbetstidsuttagen spränga gränserna . Man kan således 
aldrig komma ifrån plötsliga ryck, och dessa ryck kan seelan i.1 te 
kompenseras genom att övningar strykes, för då fa ller både utbild
ningsmålen och långtidsp laneringen . Om en arbetstidsreglering ska ll 
genomföras, uppstår då frågan huruvida man måste lägga in m;tr
ginaler för oförutseelda händelser, vilket för med sig att målet m.'ls
te sättas lägre, eller om man kan tänka sig att kompensera sådana 
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plötsliga toppar med övertidsersiittning . Någo t svar på den fr[tgan 
har hittills icke skymtat fram . 

I-Iur man än gör i framtiden, måste ändå någon fo rm av redovi~

ning finnas. Som förut nämnts innebär de nuvarande försöken ock
så prov på bur denna redovisning skall gå till (se ex på bild). Det 
är särskilt in om detta område, det uppstår svårigheter på våra Ltr
tyg i jämförelse med den relativt enkla redovisning, som kan an
vändas i land ( i vår Janelsorganisation och i armen ). 

Av redovisnings förf a randet måste man fordra att det blir en ke lt 
och samtidigt rättvi sande, v ilket innebär att v issa arbeten och i)v

ningar tidsmässigt måste "schabloniseras." J u mer erfarenh et man 
fått av arbetstidberäkningar, des to säkrare blir schablontiderna. De 
som arbetar med administrationen av a rbetstidsberäkningarna må,; te 
således ha ft till fäll e att fö lj a tjänsten ombord uneler längre t id 
och de måste också ha förmåga att bedöma ev överdrifter i fråga om 
de lämnade uppgifterna . Pappersarbetet får samtidigt inte växa upp 
t ill för stora dimensioner (f. n . ca ett befäl och två skrivare nästan 
heltidsanställda för detta ändamål på en jagare) . 

Individu ell eller gemensamt ledd redovisning har hittills varit 
frågan, där man naturligtvis strävar eft er så enkla men ändå rätt
visande former som möjligt. P å småfartygen (upp till u b och mtbs) 
synes det vara möjligt med gemensam redovisning för alla med den 
enskildes specialticler särskilt upp följda och antecknade. P å jagare 
och liknande är detta kanske inte möjligt, utan redovisningen få r då 
göras gruppvis. Ä ven administrationen är känslig fö r oförutsedela 
a rbetstoppar, särskilt är administratörerna ombord beroende av att 
i lugn och ro få utföra pappersarbetet uneler det att fartyget ligger 
stilla m ed besättningen gripbar på arbetsplatserna. 

Av de här framförda synpunkterna framstår kanske en arbets
t idsreglering i framticlen som något oundvikligt . U tan överdri ft kan 
siigas, att man knappast kan tänka sig att någondera parten, staten 
arbetsgivaren eller befälet arbetstagarna, gör ett sådant steg t illb;tka, 
som en utebliven arbetstidsreglering skulle innebära . Om man där
med i yrkesambition fruktar att vår utbildning och materielberedskap 
blir sämre eller om man hälsar möjligheterna till ett ordnat familje
h v, när man är ombordkommenclerad, välkomna, så måste man i båda 
fall en helhjärtat försöka arbeta f ram en så vettig fo rm som möjligt 
fö r det oundvikliga respektive det v~i.lkomna. 
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Marinledningens organisation 

Av leda mot en ROLAND ENGDAHL 

I samband med förestående omorganisation av krigsmaktens högs
ta ledning har frågan om marinledningens (utom marinförvaltning
ens) organisation aktualiserats. Iviotivet härför är dels de föränd
ringar i mar inl edningens verksamhet, som följer av att vissa ären
den överföres t ill elen nya försvarsstaben, dels marinchefens vidgade 
uppgifter i m ilitärledningen. Härtill kommer önskemålet att åstad
komma en förbättrad samordning av marinens ledningsfunktioner 
i central instans samt att genom organisatorisk renodling ekonomisera 
med marinens stabspersonaL 

Den nuvarande organisationen av marinledningens stabssida ka
rakteriseras a v en bland försvarsgrensledningarna säregen konstruk
tion med dels en mindre del - kustartilleriinspektionen - vars 
ch ef (general) under chefen för marinen svarar för kustartilleriets 
krigsduglighet, dels en större del - marinstaben - som uneler ma
rinstabschefen (kommendör) handlägger ärenden rörande fredsverk
samhet och krigsförberedelser m m inom både flottan och kustar
till eriet förutom för marinen gemensamma frågor. 

Ett sätt att skapa ökad likformighet inom marinens högsta led
ning vore att ti ll marinstaben enelast hänföra för marinen gemen
samma ärenden. D e organ, som f n helt eller huvudsakligen hanel
lägger flottans ärenden, bl a vapentjänstinspektörerna och huvud
elelen av sektion II skulle då kunna sammanföras till en tredje enhet, 
"flottans inspektion" . E huru ti ll det yttre renodlad förete r en elylik 
trehövdad stabsorganisation fle ra på förhand uppenbara brister. 
K anske mest påtagligt är, att man härigenom skapar en i j~imförelse 
med övriga försvarsgrenar svag och ofullkomlig försvarsgrensstab. 
Man splittrar marinledningens ledningsfunktioner, vilket i sin tur 
sannolikt kommer att medföra, att chefen för marinen personligen 
belastas med samorclningsfrågor, som mycket v~il kan lösas på lägre 
nivå. Slutligen kan if rågasättas, om in te en på detta sätt skärpt 
avgränsning av flottans och kustartilleriets högsta ledning kommer 
att inbjuda till ökad isolationism inom marinens båda vapenslag. 

En omorganisation av marinledningen bör därför söka sig fram 
eft er andra linjer . Det ligger härvid nära till hanels att eliskutera 
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forme rna för en en hetlig, samordnad marinstab, som i sig in e

sluter för ti lldelade uppgifter erforderliga organ . Med utgångsput;kt 
från försvars ledn ingskom mittcns be b n k ande förutsättes härv id . ttt 

marinstabens nuvarande uppgitter fö r iindras enelast i vad avser kt 

operativa k rigsförberedelsea rbetet och vissa ä renden på uneletT it
telseavdelningen samt att hänsyn skall tagas ti ll marinchefens td

gacle uppg ifter i militiirl eclningen. 
Det synes uppenbart att ett för marinen gemensamt stahsor.~;m 

i central instans ge t· betydand e förde lar i fråga om styrl; a ulat 

~amt k la rh et i befälslinj erna nedåt. En sådan stab bör såluncl a ;·,r

utom elen nuvarande marinstaben även omfatta i kustartillerii n;;,,ck

tionen ingående organ samt chefen för ilottans underofficerare. un

derbefä l och meniga jiimte örlogsfl ottans trupp register . M:ecl en sa

dan organisation företall er det naturligt att, chirest chefen iör .tl<t

rinen iir sjöofficer, chefen för denna ma rinstab iir officer ur k !';t

a rt ill eri et och vice versa. 
V id elen inre utformningen av en samordnad marinstab bö r he lt 

naturligt vederbörlig hänsyn tagas både till likh eter och olik lwter 

hos de båda vapenslagens struktur, så att samordningen svarar mot 

sitt syfte: ökad effektivitet i det mar ina försvarssystemet. 
Som ett markant särdrag i kustartilleriets organisation an it>n:s 

ofta de territoriella uppgifter, som genom kustartill eriets ingående i 

försvarsområdeso rgan isat ionen t i Il förts detta vapenslag. KA \L rk
samhet ~i r dock till sin huvuddel a ll tjämt förlagd ti ll skärgårcl s, 1m

rådena och farvattnen nä rmast utanför, v ilket ger de sjöopera ·v<l 

uppgifterna en klar dominans. För flottans del medför övergån,..,L·n 

till en lättare övervattenskomponent ökade kr a v på en mer ut V l'' k
lad bastjiinst såväl inom som utom av fasta kusta rill eriförbancl l'ir

svarade kustområd en . F lottans operat ioner med övervattensfartyg !>l ir 

mera kustbundna samtidigt som m hoten ökar kustartilleriets riick

vidcl ut över havet. F lottans minröjningstjänst kommer att i "tur 

utsträckning äga rum inom kusta rtilleriets g rupperingsom råt!< n. 

Exempel på and ra väsentliga gemensamma ve rksam heter i kri g~nr

ganisationen ~i r marin ens ]; usthevakning. signalt jänst. närförs\ ars

tjänst, skydelstjänst och lu ftförsvar. 
Det nära sammanh ang mellan flo ttans och kustarti ll eriets organ 

och stridsenheter, som i marinens krigsorganisat ion blivit ett alll

mera påtagl igt faktum. kräver otv iv elaktigt ökad kontakt på alla 

nivåer inom marinen, om försva rsgrenen skall kunna fungera 'f-

1023 

fektivt i krig. _Varj ~ iin~lring i den planläggande och ledande instan
sens organtsatiOn bor darför syfta till att främja ett närmande mel

lan flottans och kustartill eriels ttski't dning, p lanläggn ing och verk

samh et iiven i f red. En samordning i centra l in stans bör också kun

na leda till en bättre uppgi ftsiördelning inom marinen , så att dub

belorganisation och dubbeJa r bete und vikes. 

Det som främst ski ljer f lottan och kustarti lleriet åt är skilda 

personalk~trer, skil jaktig uni iorm samt vissa olikheter i utbildningen . 

Mycket skull e säkerligen vara alt vinna genom att skapa en för 

ma rinen gemensam off i cersk ~u-. i)et är naturligtvis en fråga på 

rela tiv t lång sikt men bör trots detta beaktas. så att en utveckling 

dith än inte försvåras. om den i Övrigt visar sig liimplig och mö jlig . 

Utbi ldningen inom marin en ir redan nu gemensam i f lera avse

enelen t e v id Sjökrigsskolan. l'l'larinens undcrofficersskola , Mari

nens intendenturskola. sjökrigshögskolan samt i fråga om v iss 

tjänstegrens- och specialutbildning såsom hclikoptertjiinst, dykeri, 

skyddstjänst , m m. Att utbi ldn in gen av den enskilde mannen och även 

förband sutbi ldningen kan vari era avsevärt. ~ir en för !te/a marinen 

typi sk för eteelse. som samm anh änger mecl alt försv<Jrsgrene n inne
hå ll er ett flerta l olika vapensystem. 

Om man inte betraktar olikh eterna i elen personella st rukturen 
såsom en överstiglig mur, synes sålunda överväganek skäl tala för 

att man skall fö rsöka bygga upp en samordnad och enhetligt lede\ 

marin stab, i vilken f lottans och kustartill eriets ledningsfunktioner 

kn y ts samman på så många nivåe r som mö jligt. 
På sid 1025 har gjorts ett försök att skissera en marinstab. som 

svarar mot denna målsättning. S taben ;ir uppdelad på sju sektioner. 

H ii rtill komm er in spektörerna fö r marinens skeppstekniska tjänst, 

in spektören för marinens in ten denturtj ~inst (marinövcrintcnclenten) 

och inspektören fö r marin ens sj ukvårdst jänst (marinöv erhikaren ). 

Dessa bör knytas fastare t ill marinstaben ;in vad som f n ~i r fallet. 

Scl?t ·ion I molsvarar här n ~i rmast sekti onen med samma benäm

n ing i elen nuvarande marin staben med följand e ändringar och 

til lägg : 
sjöfa rtsavdeln ingen har inordna ts som en detalj i operationsav

delningen, 
p laneringsavdelningen har f lyttats 111 sektionen, 
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två nya avdelningar har tillkommit, en utrustningsavdelning o··h 
en allmän avdelning. 

I elen sistnämnda avdelningen inordnas en del var för sig f1·i

ståencle organ såsom pressdctalj , säkerhetsdetalj , bibliotek och d<.:n 
för marinstaben gemensamma expeditionen, 

Chefen för sektionen bör vara sjöoff icer, om ma rinstabschcJ en 
är officer ur kustartilleriet. 

Sehtion J[ utgör en sammanslagning av nuvarande sektion rr i 

marinstaben , CUM (inkl. Öil truppregister ) samt chefen för SJ Ö

värnskåren (CSVK ) med stab. Sekt ionschefen iir tillika persolta l

ldrchef fö r samtliga personalkårer i flottan. I frågor rörande r('g

lementen, rättsvård och frivilli gverbamh et ( lottafrågor) m m f 11l 

gerar sektionen enligt huvudstabsprincipen. 

Sektion III utgör motsvarande organ för kustartilleri et med :-c d;:

tionschefen som personalkårch ef för KA officers- och unclero t fi
cerskårer. 

Sektion J[/ vars chef är in spektör för övervattenstjänsten, 11 ut

svarar närmast en sammanslagning av artilleritjänst- och torped- >ch 
m in t j änstavclelningarna . 

Sehtion V med inspektören tor unclcrvattens- och helikop tertj iiDs

ten fö rutsättes i huvudsak tilld elas samma uppgifter , som f n lig

ger på lUV dock med försbrkt organisation för ledningen av hc
likoptertjänsten. 

Seldion VI med inspektören för marinens markstridstjänst er

hålles ur elen nuvarande KA-inspektionen. Sektionen skall svara fö r 

taktikfrågor, instruktioner m m samt för inspektionsverksamh d en 

vid KA robot- och artill eriförband m m vidare ifråga om marinens 

bastjänst samt närförsvars- och lokalförsvarst j ~inst. 

Sehtion VII omfattar inspektören för marinens sambands- ocb 

stricl sledningstjänst. Detta organ bör med hän syn till tjänstens nn

fattn ing och betydelse besättas med särskild personal. Under en 

Övergångstid kan sektionens uppgi fler såsom f n sker fu llgöras a v 

i sektion I ingåend e signaltjänstavclelning. Alternativt kan inspek

tionens verksam het begränsas ti ll att enelast avse marinens knst

bevaknings t j än s t 
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För samordning av dc olika sektionernas in spektionsverkstamh et. 

bör ti ll CMS direkta förfogande stä llas en mindre adjutantu r
avcleln i ng. 

Det h ~ir framlagcia organi sationsfö rslaget gör inte anspråk p;'\ ~tlt 

vara en fullständig lösning på clet aktu ell a problemet. Det avsn 

enelast att visa , hur man med i sa k relativt måttliga förändring tr 

kan skapa en samordnad, ba lanserad och u tåt en hetlig lllarin st: h. 
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Några synpunkter på skyddstjänsten i dagens 

flotta och skyddstjänstutbildningens an pass

ning härtill 
A v Mariningenjör S. NYMAN 

Sl?yddstjänstcns vidgade ram. 

Med skyeldstjänst har i flottan seelan lång tid tillbaka betecknats 

el en cle l av stri cl stjänsten, som har till uppgift att hå ll a ett fartyg 

intakt eller åtm in stone stridsdugligt uneler och efter det fartyget ut

satts för fi entlig vapenverkan. Även i fr edstid kan skyddstjänst 

förekomma i form av åtgärder vid olika typer av haverier. 

Till skydelstjänst ombord i denna bemärkelse kan så ledes hitn
föras brancltjän st, bcktj~inst , röjningstj~inst etc, el v s ett flertal 

olika typer av åtgärder, som har till uppgift att motverka eller be 

gränsa av fiendens vapen åstadkomna skador på själva fartyget, 

vare sig dessa Astaclkommits av konventionella stricl smeclcl elltr av 

a tom s trielsmede 1. 
Tillkomslen av atomstriclsmecle l och rac li oaktiva stridsmedel (A 

stridsmedel) samt - uneler cle sista åren - aktualiserandcl av ck 

redan tidigare befintliga biologiska och kemiska stridsmedlen (1:

och C-strid smede l) har medfört, alt ti ll skydelstjänsten ombord nu

mera h ~införs förbe redande och skacleavhjälpancle åtgärder mot 

dessa stridsmedel ej enbart fö r fartygen ulan även för per sonalen. 
j\ven inom armen och flygvapnet, liksom inom kustartill eri et, före 

kommer begreppet skydcl stj~inst . T~lärvid avses då främst skyd el mot 

ABC-str idsmedel - varvid i C :et får ingå an dra kemiska strids 

medel än strid sgas , såsom brandstridsmed el och rök. Denna skydds

tjiin st innefattar förutom förberedanek och skacleavhjälpande ål

gärder, avseende personalen och materielen , iiv cn de rent strategiska 

ell e r taktiska bedömanden , som kan bli aktuella vid en eventuell 

fi entlig insats av ABC-st ri dsmede l. 
Eftersom f lottan genom utbyggnaden av basorganisationen blir 

mer och m er landberoende har på senare tid denna " lancl sskyclds

tjänst" även fått aktualitet för flottans del. 
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Utvecklingen av nya stridsmedel resp förbättringar a v gamla har, 
förutom alla andra fö ljder. således också medfört, att ramen fö r 
skyeldstjänsten i flottan på senare å r väsentligt vidgats . Från att 
tidigare varit en rent teknisk tjänst ombord har dels vissa anknyt
ningar måst göras till sj ukvårdsstricl stjänsten, dels har skydelstjänsten 
fått en i viss mån "operativ" karaktär, åtminstone vad avser flo t
tans baser. 

Detta medför givetvis ökade krav på elen personal, som ska ll före
träda skyddstjänsten, d v s i sista hand på skyddstjänstutbi ldningen , 
på skyddstj~in stmaterie l en och stä ll er - sist men inte minst - frå 
gan: "Hur skall fördelningen mellan de olika ansvarsområdena inon1 
skydelstjänsten göras mellan officerare, ingenjörer och läkare?" . 

Avsikten med dessa rader är att i korthet beröra den teknisk; 
skyeldstjänsten samt utbi ldningen , såsom elen nu bedrivs i f lottau 
då övriga spörsmål ligger utom art ikelförfattarens möjligh eter all 
bedöma. 

D en ·manna s!?yddstjänstens verk:samli etsgrenar. Utvec!?lingstenden 
ser inom dessa. 

Skyddstjänsten ombord kan uppd elas i tre verksamhetsgrenar: 
brancltj änst, allmän skyd dstjänst, innefattande Eicktjänst och röi
ningstjänst samt ABC-skyddstjänst. 

Iland kan huvudsakligen motsvarande uppd elning - l äcktjän ~t 
unelantagen - göras. 

Braudtjä11stens materi el och metode1· är i sin nuvarande omfat 
ning resultat av erfarenheter från andra v~irlclskriget. De viktigaste 
släckningsmedlen ir vatten, skum och kolsyra. Vid vattensläckning 
används vatten med ett tryck av 8- 10 kgjcm2 , vilket med omställ
bara munstycken antingen kan erhållas i form av vattendimma ell r 
i form av solid stråle. Vid skumsläckning utnyttjas elen ordinanc 
släckningsutrustningen , fö rseeld med vissa kompletterande delar. K r,!
syra förekommer - då clet är fråga om större mängder - i fa sta 
aggregat, som kan fj ärrutlösas . 

Genom att det förefinns intresse ej enbart ur mi litär utan äv(Jl 
ur civi l synpunkt på att få fram högklassig brandmateriel har lll 

snabb utveckling på brandmaterielområdet skett. Sålunda har J'" 
senare år ett mycket effektivt släckande pulver kommit ut i mar], 
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Fig. I. 

skyddstjänstskolan pd Berga Örlogsskolor. 

naden. Detta, som ersätter skum , vilket det ur flera syllpunktc1 :u 
vida överlägset. är sta ndard på m~mga handelsfartyg. Det torrll JHlg" 

ej heller dröja bngc förriin det införs i m<trinen. 
På släckninysm ctodikcns område, där, åtminstone nar del g;dlcr 

oljebräncler, f lolt:.tn varit föregångare. har man nått så l;'lllgt, som 
man, med bibehåll en säkerhetsmarginal vid f redstidsövn ingar. kan 
tänkas nå. 

Det före b yyyand c brands k yddct ombord har succes ivt i i) rbatlrats 
efter andra värld skriget. M an har vid nybyggnad av örlogsfa r tyg -
och även vid ombyggnad - strävat att anviincla icke-br~innhara ma
terial, t ex i fråga om färger, textilier och annan inredning. 

Den allmänna s!?yddstjänst en har ej utvecklats i samma utsträck
ning som brancltjänsten. Erfarenheterna från världskriget har vis
serligen tillvaratagits, men sannolikt har det en viss betydelse, att 
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ej något större civilt intresse för t ex läcktätnill!]SIIIalcricl förclit._ 
ge r. Speciellt denna materiel ~ir i behov av förbättring. Sedan n~tgo 11 
tid pågår dock försök att få {ram effektivare och lä ttare materi ·l 

av detta slag. 
Specie ll a bckt~itningsproblem har pit senare år aktua li serats i ()Ch 

med tillkomsten av de helt av trä byggda kustminsvcparna . I Lt r 
blir det nöclv~indigt alt söka kombinera nya tätningsmetoder och tty 
materiel med eda renhete1· från f o rna t id ers trä fartyg, i elen lll<~n 

sådana erfarenheter finns tillg~ingl iga. 

Länsnings- och stöttningslllal criclcn bar ej revolutionerats. sed·tn 
erfa renheterna från andra v~ir l clskriget ti llgodogjorts. Denna materi~ l 

och de metoder. varmed elen utnyttjas, kan dock anses ti llf redsst"i l

lancl e. 
I den allmänna skyddstjiinskn ing~tr ej enba rt clet manuella tr

bete, som a v ser begränsanclet a v uppkomna undervattensskador p;"t 
fartyg skrovet . Till elen kan också hänföras dels det förebyggat dc 
skydd, som fartygets vattentäta indelning utgör, dels de olika ;t t
gärder, som syftar ti ll kontroll och förb~ittring av fartygets stabii i ,· t. 

När det gä ller fartygsstabiliteten åte rkommer man ånyo t il l tl ct 
andra världskrigets erfaren heter. Under detta framgick clet med sTo r 
tyd lighet. att på ett örlogsiartyg iit- stab ilitetsproblemen något . smn 
ej endast angår konstruktören , utan ~iv cn personalen ombord. F lna 
onödiga fartygsiörlustcr inträffade då, orsakade av person;d · ns 
br istande kännedom om sit! fartygs stabi litet och stab ilitetsteori ns 

g ru nder. 
\T;h svenska handelsilotta clrahbas f ö nästan varje itr av s;·lll-

ma skill av sitdana "onödiga" förluster. 
l' å C ö ta verken ha r i ramtagits en stabi l i tdsr~iknemask in , a vs' ·d el 

iör anviind ning ombord, ck s k "Stalodicatorn ", med va rs h j il]J 

aktuella stabilit etsvärelen iör ctl visst belastningsfall relativt srd1b l 

kan itts fram . Tyvii rr synes det ej, som om alla större fa rtyg s l ul

k kunna utl"Ustas med denna maskin. På fartyg, där elen ej fi J<IlS . 

iir man alltså h~invisad till manuella stah ili tctsr~ikningar . P it • en 

"btta ilottans" far tyg iir del clock sannolikt ej möjligt. hl a u r 

personalsynpunkt alt utföra kont inuerlig stabili tetsräkning. l Jet 
vore därför v;irdefullt, om i ör varje fartyg centralt sammanst~i ll• k~ 
ett ti llräck ligt stort antal stab ili tets fall, som bleker de t roligaste ~1 a

dcfall en. 

Fig. 2. 

jagarattrappen Särirnner . 

l?öjningstjänstcn ar en v iktig de l av elen allmänna skycl dstjiinstcn. 
som of ta fö rbises . måhända p g a att det ovningsmässtgt och v1cl 
utbil dn ing är svårt att ge en bi ld av cl ess betydelse. 

För den , som varit i tillf~i ll e att stuel e ra ell er prakti skt deltaga i 
skyeld sa rbete på fartyg, utsatta för vapenverkan inombord s. 's t[tr 
det dock klart . att innan någon skyeld st jänst över huvudtage t kan 
komma igång. m~tste i dc fl esta fall en utröjning ske i ska deområ
cl et. Ett annat exempel: Fö1· att eldg ivni ng och annan verksamhet 
på däck skall kunna komma ig[mg snabbt i ett läge, där kanoner. 
eldledningsutrustn ingar etc ä ro blockerade av nedfallna de la r av mas
ter, antenner och klent dimens ionera de öve rbyggnader - konsekven
serna av en A-vapendetonation på ett avstån d. som i övrigt kanske läm
nar fartyget intakt - fordras iiven röjning. D et är därfö r v~i sen t 

ligt, att ej endast specia lpersonal ka n hantera röjyx a och skii rh rän
na re rätt. 
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ABC-sk,yddstjänstcn ~ir elen del av skydelstjänsten som, såväl vau 

avser materiel som metoder, f n är uneler elen snabbaste utvecklinge11 

Skyclclet mot A-stridsmedel har uneler de senaste åren haft all 

anpassa sig till två viktiga faser i dessa stridsmedels utvecklin,__. 

nämligen del s t ill till komsten av dc mindre, s k taktiska vapnen. 

med verkningar kan ske från 1/ 100 till l j 10 av "japanbomberna ·, 

dels till det faktum att elylika taktiska vapen numera ti llhör stan

darelutrustningen i sto rmakternas krigsmakter. 

Den andra utvecklingsvägen. mot större och större vapen, h.tr 

givetvis också medfört probl em, som dock för fartygsskyddstjän stens 

<l e! varit av mindre betydelse, eflcrsorn dessa vapens primära verk

ningar till arten, om också ej till g rad en, är av samma slag sr·m 

" j apan bom ber n as". 
Möjligheterna till att en insats av A -stridsmedel kan äga rum 

rutinmä ssigt och ej som tidigare ansågs , undantagsvis mot speciel

la mål, har bl a medfört, att man må ste räkna med förekom slen 

av inte ett. utan många områden, ti\ckta av radioaktivt nedfall. 'l i

cligare förskrevs mycket rigorösa skydelsåtgärder vid vistelse i elle r 

passage av sådana områden , såväl till lanels som till sjöss. Då eks

sa åtgärder i det närmaste omöjliggjorde all stridsverksamhet inom 

området, har (le numera uppmjukats - samtidigt som även fr ;\n 

medicinskt håll verifierats, att farhågorna för det radioaktiva stof

tet i vissa fall varit överdr ivna . Det synes dock, som man i cletl a 

avseende gått längre t ill lands än till sjöss - cl ctta gäller ej en!J;:rt 

i vårt land ulan även utomlands. l\Iåh;incla kan detta förklaras ,1\ 

de speciella problem, som A -stridsmedlens användning till sjöss m,d

för i form av stark t radioaktivt regn eller radioaktiv dimma. 

Om sålunda de mindre vapnen i vissa fall framtv ingat förer·k

lingar i skydcl r:t, har de i andra falL ökat problemen. DeUa gilller 

i syn nerhet ombord. 
Denna för;indraclc syn på utfallets "farlighet" har nämligen ej 

medfört, att man kan försumma kontrollen av utfalJsområden t•C II 

intensitetsutvecklingen inom dessa. Problemen i samband med (\t-n

na uppfö ljning har ökats genom att "~tldern" på utfallet sann olikt 

kommer att va riera in om olika utfallsområden och inom vissa om 

råelen t o m kanske ur ålderssynpunkt "blandade" utfall för ckom mL r. 

De mindre vapnens trycl.:v~1gs- och värmeverkningar är, till ski ll 

nacl. mot de större vapnens. i j~imförel se med verkningarna fran 

in itialstrålningen så pass små. att elen sistnämnda, t ex i ett så bll 
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Fig. 3· 

Särimners skyddscentraL 

skyeldat utrymme som en jagares ()vcrhyggnad, kan bli av utslags

givand e betyd else. Med andra ord kan en fartygschef num era st~il

las inför det problemet, att han måste avgöra , om han - med ett 

kanske i det närmaste intakt fartyg - skall kunna fullgöra ett 

uppdrag eller måste avbryta detta med hänsyn till att besättningen 

inom snar framtid kommer att drabbas av strålsjuka p g a att för 
stor strålelos erhållits . 

För att möjliggöra ett shillningstagancle i ell sådant fall fordras 

noggrann doskontrolL l--Lir är skyddst jänstens uppgift att tillhanda

hålla mätvärden, som seelan får bedömas av sjukvårdst jänsten. Över 

huvud taget stilller ett allm;int brukande av A-stridsmedel med upp

repade strålrisker från såv~il initialstrålningen som f rån radioaktivt 

nedfall stora krav på kontroll av erhållna stråldoser och dessas re
gistrering. 
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F rån att tidigare ha varit betraktade som möjliga, men helt Över 

skuggad e av A-strid smedlen, har R- och C-strid smed len undet· ch 

senaste ;,ren fått förn yad aktual itet. Genom fö rbättrad utspridni ngs 

tekn ik, kombin erad med ökad g iftighet, kan dessa vapen verka mot 

personal på ett sätt, som med för vcrkn ingar, vida överstigande J\ 

stricl smecl lens . En kombination av A - och l-l - r espektiv e C-striclsm ed• 1 

är tänkhar och skull e f å, eftersom de olika stridsmedlens vc rkni ng:tr 

kompletterar varandra, både vad personal och materiel beträf far. 

liksom också i rummet och tid en , kataslroiala verkningar. D et .ir 

måh~incla elylika kombinationsvapen, som föres vävar olika sto rmak

ters ledare, n~ir cl e ta la r om nya vapen med slagkraft, som al ch-:g 

tidigare va ri t kända. 

Uenna utv eckl ing av n- och C-st ridsmed len stii ll er ökacle krav l'" 

skyeldstjänsten såväl vad avser möjligheterna att upphicka - el 1 s 

indi kera - dem. som att ~1 staclkomma skydel mot dem och at t mn

h~incl e rtaga - c1 v s sanera - personal, som utsatts för dem. 

Indikering inn ebär num era ej. som förr, att man m er ell er miud

re lu kta r sig till att strid sgas förekommer. D e nya svavelh altic;a 

nervgaserna, såväl som de van liga . liksom också t ex bakterier och 

viru s, kan uneler vissa, ganska ofta fö rekommande meteorologisk;t 

betingelser, spr idas i aeroso lform många tio tals mil och därvid ~l·

nom sin höga gi itigh ct , trots låg kon centratio n fortfa rande vara 

dödliga. En siklan aerosol kan givetv is ej upptäckas an nat än med 

hjä lp av speciell indikeringsutrustning . På ett örlogsfartyg fordras 

därför, niir viider leken är gynnsam för ae rosolutspridning och '"11 

anviindn ing av str idsgas bedöms möjlig, att kontinuerlig inclikeri'lg 

göres t ex på bryggan. H elst bör denna indikering ut fö ras automa

t iskt. På amerikanska örlogsfa r tyg finn s åtm instone utrustning n't r 

det gäll er dc vanliga nervgaserna. 

Finns det blott mö jligheter alt påv isa stridsgas, erbjuder forl

farande gasmasken. kompletterad med skydelande kläd sel, det h ~i sLt 

skyddet mot denna . För persona l. som ej omedelbart hunnit skyelda 

s ig . utan träffats av stridsgas i gas- eller vätskeform, f inns vi s~; 1 

möjligh ete r ti ll räddning om motåtgärder in sätts snabbt. Motåtgi·r

dern a inn ehär sanering samt behand ling av olika slag. Eflersmn 

snabbheten ~ir cl et vii sentliga, måste dessa rt tgärder göras av ckn 

nedgasade sj;il v, vilket stä ll er krav på dennes utbildning och pe r 

sonliga utrustning. Kollektiva åtgiird er , t ex upprättande av sam 

ringssta tion er ombord . kan därmed ej avskaffas, utan måste finn.t~ 

Fig. 4-

Brandö-vningshu set "Ragnarök'' 
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kvar och avses ±.o .. t· .J)e·,·sot1al·. so111 ~1v " 1 ' · J 11 - - nagon an eonmg CJ ,an , ,.. 
bör utföra sanering på egen hand. 

S l? y d d st j ä nslutbild n inycn. 

I Översikten ovan har summari skt berö rts elen tekniska sknlds

tjiinstens grenar ombord på ett Övervattensfartyg och n t1gra ,;v dc 

problem, som utvecklingen av nya vapen där medfört . Problem en 

för molsvarand e tj iinst iland torde för övrigt vara tämlio·en likar

tade. ~et !:ör av denna Övers ikt ha framgått, att skyclcls~än st nu

m era ar nagot som ang<l r a ll pe rsona l. Detta innebiir. alt uthilcl

n ing cliiri måste ges a lla. l följande avsni tt iir clet avsikten att liim

na en kort redogöre lse för skyddstjii nstuth ildnin o·en. 

S kyddst jiinstutb ilclningen regleras. av ett särsl~ilt uthilcl nin~ srcg
lemente. En ligt detta ges a ll fl ottans personal, så vii l slam som 'iirn 
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pl iktiga, en grundläggande utbildning und er rekrytkursen, omfatta1 

de brandtjänst och ABC-skyddstjänst, d v s varje man skall ir, 

nan han kommer ombord ha s läckt brand och känna till de pers01 

liga skydelsåtgärderna mot ABC-stridsmedel. 

För vissa värnpliktiga och all stampersonal - inklusive blivande 

officera re, intendenter och ingenjörer - återkomm er sedan komp

letteringskurser i skyclcl stj ~inst succesivt uneler utbildningen . D e11 1a 

kompletterande utbildning omfattar i stort alla de verksamh etsgre

nar, som beskriv its i föregående avsnitt. För stampersonalen ii r 

dessa kurser inlagda med lämpliga intervall er uneler utbilclni n).!s

tiden, så att utbildningsnivån hela ticlen svarar mot elevern as '111-

männa kun skaper. 
R eglementet regl erar också utbildningen för den sjögående cleh::n 

av ku startill eri ets personal, med undantag av denna personals A l'C

utbildning. 
Varje kurs i reglementet ~\ r uppbyggd av ett antal grunclelem lnl . 

vartelera omfattande det avsnitt av respektive verksamhetsgren, S<lm 

skall genomgås. Antalet grundelement, av vi lka de 25 standa rdkur

serna ~ir uppbyggda, är 68. D essutom kan enligt reglementet ett ,m

tal specialkurser anordnas, t ex speciell ubåtskurs, kurs för offH .. cr 

resp underofficer i skyddstj~\n s tbefatlning i bas, kurs för rökdyL.tr

personal , skyclcl sdykarkurs samt kurs för personal , avsedel att i krig 

tjänstgöra på hjälpfartyg eller handelsfartyg. Ett antal repetitions

kurser är också upptagna i reglementet. 

Föl j ande exempel må illustrera utbilclningsgången. En bliva 1de 

officer möter redan under sin första aspirantsommar skyddst jäns,t·n 

i form av elen grundläggande kursen. Han återknyter cl~irefter k m

takten vid en 14-c!ao·arskurs under första kadettsommaren. U nde r 
h c 

denna kurs ges kadetten vidareutbildnin g- i brandtjänst och A l' -

t j än st samt utbildning i allmän skyelds t j ä n st, inklusive rö j ningst j :· n st 

och skyddsorganisation. Utbildningsmålet i samtliga ~imn en är. att 

kad etten skall få sådana kun skaper och färcl igbeter, att han l an 

tjänstgöra i underoff ice rsbefattning ombord. Sista skyddstjänst] Jr

sen - en vecka - går en off icer när han är elev på Vapen•l f

f icersskolan. Denna vecka ges utbi ldning f ramfö r allt i ABC-skyclls

tjänst, i stabili tetsbra - med oriente ring om stabilitctsber~ilming o n

borcl - samt skydclsorgani sation, som und er denna kurs bl a mn-

t.attar o·enomo-åno· av hur stridsspel och striclsmässie-a övningar bg~s 
b b h ~ 

upp och genom föres. ~iven p raktiskt i form av en övning . 
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Fig. 5· 

Radiakbanan. 

Samma u tb ildningsgång gä ller i stor t även fö r marinintenden

tu rofficerarc och reservofficerare. S ista kursen för de fö rstnämnda 

är dock avsedd att ge utbildning i " lancls kydcl stj~in st". Några av 

r~s_e r vo f f i ce rarna har de sena ste å ren genomgå tt en speciell skyclcls

Dfhcersku rs, omfat tande c :a 12 veckors utbildning med teoretisk in

riktni ng, fö l j el a v c :a 6 veckors prakt isk t j än st. j.\ nclamålet med 

denna kurs l1ar varit att utb ilda sk~ydclsofficerare för stads jagare 

e ller fr egatter respektive inst ruktörer för tjän st vid skycldstj~inst
skola. 

R eservofficerarna repetc rar skyeldstjänsten och informeras om 

nyheter däri i samband med sina oli ka inkallelseomgångar. Vid re

petitionskurserna tages hiinsyn t ill. om dessa officerare omp laceras 

f rån sjö- ti ll landtjän st För stamoffi cerare, vars pl acer ing ändrats 

på motsvarand e sätt, har t id igare ej några speciella kurser funnits . 

69 
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I någon utsträckning har sådana officerare utbildats vid Armens 

Skydclsskola. Det nya reglementet upptager nu en tre veckors skydels

tjänstkurs i huvudsak avsedel fö r personal med placering vid sta

ber iland med uppgi f ter, berörande "]ancl skycldstjänsten". Det kan 

dock ifrågasättas, om icke denna utbildning bord e förläggas helt 

ti ll S j ökrigshögskolan, eftersom den syftar t i Il känn edom lika myc

ke t om elen "operativa" som om den tekniska skyddstjänsten. Mot

svarande utbildning på det allra högsta pl anet borne om möj ligt gö

ras gemensam för alla försvarsgrenarna. 

Utbildningen i sl?yddstjänst bedrivs dels vid skyddstjänstanlägg 

ningen "Eldtunga", Karl skrona Örlogsskolor , dels vid Skyddstj ~inst

skolan, Berg-a Örlogsskolor. 

V id "Eicltunga" ges enbart den grundläggande utbildningen, en

ligt reglementet 32 timmar. M•ecl hänsyn t ill att denna, som ova1 

nämnts, endast omfattar brandtjänst och ABC-skyddstjänst, be 

står själva övningsanbggningen av ett brandövningshus jämte ett 

antal brandövningskar samt en ABC-bana, där eleverna v id olika 

stationer får utföra de personliga skyddsåtgärder, som skall u t 

fö ras vid varierande typer av ABC-vapeninsats . Dessutom får el e

verna utföra täth etsprov med sina gasmaskar. 

Sh)1ddstjänstslwlan har utbildningsanordninga r för all a de grenar , 

som ingår i skyeldstjänsten ombord. Det f inns också vissa möjlig

heter att där utbild a personal, avsedel fö r " lanclskycldstjänst". 

Skolan bes tår av en huvudbyggnad, innehållande expedition , lära l

rum, lektionssalar och en övningshall (f i g. l ), ett brandövningshm. 

en radiak- och en gasbana samt två utrangerade far tyg. 

I övningshallen finns tre s tycken plåtattrapper, var och en u -

formad som delar av eller utrymmen i fartyg. Dessa attrapper iir 

avseelda för utbildning i a llm ~in skyddstjänst, el v s läcktätning, 

länsning och stö ttning och är så ut förda, att de ge r möjlighet t tl l 

stationsutbi lclning, med vid varje station ökad svårigh etsgrad i Ö\

ningarna . I elen största, jagarattrappen "Särimner", (fig 2) som ~ir 

utförd som en del av akterskeppet på en "östergötland"-jagar ·. 

f inns möjligheter att utföra stricl smässiga Övningar i vilka förutolll 

skydelspersonalen även skyddets ledning medverkat·, ledande arbl 

t et från attrappens skyeldscentral ( fig 3). "Särimn er", som fl yt u 

i en bassäng, är fäst med gångjärn vid bassängens ena sida, vari 

genom den kan kr~ingas upp till c :a 12° :s slags ida och inneh ålle r. 
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Fig. 6. 

Sanering. 

fö rutom en mängel " inbygg·da baverier" de ol'1J·a f .. ·l · d 1 1 1 
o • , ' 01 J m e semec e 

sasom telefoner och högtalare, som finnes ombord på en moden~ 
Jagare. 

I attrappern a s l~er _också vissa moment av den praktiska delen 

av skyclcl sclykarutb!ldnmgen. 

Brandövningsintset "Ragnarö!?" (fig 4) med 0 .· c1 .. · 
. o l . .. o . . mgtvan e ovnmgs-

omt a c e. utn~ttj as for sava l el en grundläggande som den avancerade 

brands lacknmgsutbtldnmgen U tomhus vid släcl · · .. · · .l. 
. J· . r·· . . . . . ' d1111gsovnmgar l o -
J ~-ar, at el~levetna st.~ hantera maten elen och naturligtvis även släck

nmgsmetoc 1 .;:en . I splva huset som är utformat so111 ett 
. .. ' pannrum 

1 ett farty~,. ag er de mer avancerade nedträngningsövningarna rum. 

Dessas svan ghetsgrad kan varieras genotn att ele . f 0 t .. 
• . .• • . o • o . · vetna ar ranga 
m mot eldhat elen fl an ohka vantno·splan eller o·enorn att .. · 

. . b b ovmngarna 
genom fors med eller u t an rökskydd. 
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Radiakbanan (f ig S) ä r avseeld för övningar med såväl fasta. 
radioaktiva preparat (kobolt 60), som stoftpreparat (f n natrium 
aluminiumsilikat med rad ioaktiva isotopen natrium 24). 

Vid övningar med stoftpreparat sprids det radioaktiva stoftet u1 

antingen som ett to rrt p u l v er, blanclat med jord, eller uppslamm t\ 
i vatten över oli ka slag av personlig utrustning eller fartygsd eL r. 
Sanering kan ske antingen genom piskning och borstning ell er l L· 

nom vattenbeg jutning (f ig 6). 
De flesta preparaten används dels vid rena mätövningar i lntta 

(fö rgrunden i f ig S), el ä r olika material s skydelande effekt vt~.ts. 
eller i en fartygsattrapp (fig 7 utgör en sektion vid spant 20 i nll 
skala på "Östergötland" -jagare), dels vid indikeringsövningar i l·r

räng, då preparaten placeras ut dolda och av eleverna skall m

dikeras och plottas in på karta . 
Övningar av den sistnämnda typen äger rum på ett större. tY

gränsat område, som ~~ ven är avsett för striclsgasövningar. Dl: 111a 

s k gasbmw, består av ett, som ovan nämnts, stort terrängavs' ttt, 
avskilt av ett lågt taggtrådsstängsel och utnyttjat dels för O\ ·m
nämnda radiakövningar, dels för övningar med övningsgaser. 111>1111 

detta stora område finns ett mindre, genom ett högt stängsel ,;il 
avgränsat, som ~ir avsett för övningar med senapsgas. Det st()rre 
området innehå ller också en saneringsstation av typ, som kan \ara 
förebild för en verklig sådan, t ex inom den del a v en ba s, b r 

ett större antal personer finns samlade. 
Övningsfartygen (i bakgrunden i figur S), för närvarande i el 

pansarskeppen "Oscar II " och " \Vasa", har utnyttjats för övnit g:ar 
i allmän skydelstjänst och ABC-skyeldstjänst ("Oscar II" ) ~:unt 
brand- och rö jningsti iinst ("\ ·Vasa"). "\!Vasa" som har använts ·,m n 
skyddstjänstfar tyg seelan början av 1940-talet, har nu dock t j.utal 
ut och ~ir und er fö rsäljning. Avsikten iir att - detta har i vis!i ut
sträckning redan påbörjats - hennes roll skall övertagas a v " -;ear 
II". Som ersättning för "Oscar II" i sin tur är elen u tran ge• ·t dc 
minsveparen "Kaparen" a v sedel. Detta är j u ett fa rtyg, som, t rots 
sin ålder, kan bli bra övn ingsplattform med hänsyn t ill att 1

1011 

llar större likheter med dagens lätta f lotta än de gamla pan -;ar
skeppen. "Kaparen" :ir framfö rallt avsedd. för övningar i A1\C

skyclclstj~inst i fartygsmiljö. 
Med ett elevantal på skolan av c :a 1800 man per år är dL ~sa 

övningsanordningar väl utnytt jade å ret runt. De utnyttj as ävc1 

Fig. 7· 

Sektion v id spant 20 p& ''Ostergötland"-jagare för mätövningar med 

radioa ktiva preparat. 

10-J.l 

~!ss utstr~i cl~ning _av pers?n~ l från Kustflottans fa rtyg. G:nligt ut
lanc~s l~a besokare ~r de va.l 1 klass med n1otsvarancle an läggningar, 
t ex1 U S ~\ . Nagon sto1-re utbyggnad ar f n ej planerad, utan 
cl e narmaste aren torde enelast vissa kompletteringar komma att ske 
med syfte att utöka möj ligheterna ti ll att öva skyeldstjänst i bas. 
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Reflexioner över krigarens psyke 

Av kapten HANS FORSHE L L 

Vid tal bör man akta på J<ttrycken, 
v id handlingar på u ppsåtet ; v id de se
na re tillse vilket mål de åsyfta, vid dc 
förra vad orden innebära. 

Martus Aurelius. 

"Vår kyrkogård blev med ti den ri ktigt nätt. K orna som uppsam 

lats und er operationerna stod bundna vid gravstenarna och råmach 

fridfu ll t, skä ra byxor t ill hörand e damerna på bordell en hängde stän 

digt t ill tork på gravarna. S jälva intog vi våra måltider på den sol 

varma stenen som markerade J ean Duponts, död 1905, sista vi lo 

rum, medan mauso leet över fad er Boseden blev spelbordet för het 

siga belotteparti er." 
Denna makabert idylli ska scen ~ir hämtad från kriget i Indo-Kina 

förm edlad av :t=> hilippe de P irey i han s ~uppseendeväckande bol· 

" Kam ra t in i hel vetet". J~imförd med ett otal andra episoder, i v i L 

ka denne förd omsfr ie soldat beskriver vå ldtäkt, tortyr, slakt a\ 

kvinnor och barn , fö r att inte nämna de "äkta" krigiska hantering 

arna, ter sig genrebilel en som ett avsnitt ur A li ce i U nderlandet 

ställd mot Dantes infernobeskrivning eller som ett flegmati skt J oh · 

Eauer-troll bredvid en fantasi figur av Hi eronymus Bosch. 

Kyrkogårdsb ilelen från soldaternas fä ltti llvaro i vår tid skall intl' 

b~ir anses avslöja just vår generat ions beteendemönster i k r ig; sna 

rare återger den vä l den cynism som i all a tider behärskat so ldat ... 

s innet. E n tidlös bild med andra ord, som även efte r dagens mått 

är ganska harm lös i fö rh ållande t ill ohyggligheterna på slagfältell. 

K yrkogårdsscenen gäller däremot som exempel på den modema 

litteraturen s - i detta fa ll med R emarque som första namn - syn 

på krigarens situat ion. Efterkrigs litteraturen är nära nog mätta<' 

med krigsrealism: idee ll realism i ha tet mot kriget . realism sor, 

litter;irt ut trycksmedel och rea lism med sikte på stora upplago1 

Väinö L inna, Norman Mailer, vVolfgang Ott och ovan citerade dc 

Pirey iir några få i ska ran, d~ir ingen drar sig för att säga exak t 

hur det i verkligheten ä r . ingen tvekar i ordvalet och där icl ea lismeP 

- med tillhörande attribut som Fosterlandet, R ättv isa n. Aran ocl 
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M odet - niistan genomgående lyser, ja bländar med sin frånvaro. 

Detta iir ett nytt g repp på ämnet. T id igare har inte krigarli vet 

så medvetet, så akti vt eller så ko ll ektivt inom författa rlägret av

klätts sin glans och härlighet. Ent rägna källforskare kan givetvis 

uppleta ett och annat a lster som visar n ~ira s l~iktskap med "De nak:

na och de döda" eller " Hajar och småfisk". Skillnad en mellan förr 

och nu ligge r emellertid i att en tidigare realism varit vederbörande 

skribents enda uttrycksfo rm , ett nyktert och icke-effektsökande skilcl

ringss~itt. kännetecknande fö r elen saklige iakttagaren . En represen

tant för denna typ av krigskrönikörer ä r sergeanten Bourgogne, om 

vars vedermödor i N a poleons armeer F rans G. Bengtsson berättat. 

1-\.ven Gam la T estamentet kan uppv isa mu stiga episoder, som till 

exempel hur J osua erövrar A i, men undanskuffade bland de smärre 

profeternas exeget iskt ointressanta upp levelser fa ller de lätt i glömska. 

Real ism i återg ivan el et av okonventionella förehavanelen över hu

vud taget, oavsett det rör sig om soldatexcesser eller otukt och brott 

av annan a rt, i vå ra dagar ådagalagel av skribenter som J ean Genet 

(specialitet: stölcl och brotts lig homosexuali tet) ell er Caryl Chess

man (specia li tet: våldtäkt och gaskamma re), är sparsamt företräeld 

i t idigare litteratur. U ndantag som markis de Sade och Francois 

V illan bekr~ifta r regeln. 
Den moderna li tterära realism, som inspireras av hatet mot kriget 

som institution, inb juder till några betraktelser. Till en början kan 

man - måhända med en viss generalisering - konstatera att g ra

den av realism varierar med vederbörande författares militära rang 

(vid det till fä lle som avhandlas i skr ift ) och därmed samtidigt 

med han s typ av problem i striden. I en brittisk amira ls memoarer, 

Cunningham's "A sa ilors O dyssey", återfinns bekännelsen " I enj oyecl 

every minute of th e war", medan menige Norman l\!Iailer förbannar 

a llt och all a han konfronteras med i fä lt. Båda måste ha upplevat 

samma anblick av lem b stningar och samma käns la av litenhet, men 

deras primära minnesbilder iir inböreles väsensskilda och d~irmecl även 

deras engagemang i ohyggligheterna. D en ene hade initiativet, hade 

bilelen kl a r, kunde ko ncentrera tanken på målet. D en andre var mes

tadels en lekboll, ur stånd att fö rstå vw-jör, kanske okunnig om hu1-

och därför starkt medveten om de pc1'sonliga påföljdern a och risker

na. Mellan dessa ytterligheter i rang och in itiativ varierar e fter en 

likar tad skala såvii l riiclslan som desperation en. 
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Detta med desperationen, okunnigheten och rädslan, jagets kon 
centration t ill ögonbli cket och elen ni-irmaste omgivn ingen i stä ll et 
för till målet och cl c r~itta medlen - hur mycket har detta mecl 
elen enskild e krigarens gr)' lllh ct att göra? Säkert en hel del. Om 
man fortfarande genera li sera r en smul a och bortser f rån vad per
sonligbet ell er uppfostran kan bidraga med, ä r man antagligen i 
stånd att utifrån rent m il itära aspekter förk lara ett och annat i 
fråga om bestialitet. 

En kombination av f ientligt motstån d och egen känsla av hjälp
löshet utlöser ofta ett desperationen s aktivitetsbehov. Detta beho\ 
fortplantar sig nedåt i elen militära hierarkin med ökad kraft. S;t 
länge behovet kan få en utlösning inom enheten - fö rbandet - s; ' 
länge kan det i regel sanktioneras av k rigslagarn a och lyclnadsplik 
ten, men när botten ~ir nådd, återstår för den enskilde mannen son 
objekt fö r utl ösningen endast motståndaren; resultat: bestialitet 
vå ldtäkt, p lundring, meningslösa pöbelfasoner. Så kan det mych 
väl vara. Det ~ir åtminstone en förklaring till en kriga res grymh et 
Men temat har många variationer. Vi lken hämman de roll i dett;1 
sammanh ang spelar ti ll exempel di sciplinen och krigstukten, och 
vilken utst räckning fungera r en hård disciplin utan ti llskott av n<~ 

tionella särdrag? Låt oss hypotetiskt förutsätta ett mättningsv ~i r cl 

för militä r disciplin: det maximala mått av disciplin som - obc 

roende av nation - kan inympas i en krigsmakt utan avkall på in i 

t iativförmåga och handlingskraft hos individen. Denna optimala di -; 

ciplin fö rutsätts då också vara baserad på det modern a krigets kra 

och yttringar. Det är ingen orimlighet att tänka sig denna likfo1 

made, optimala tukt bibringad en serie nationers rekryter under c ; 

!lort bcg)'nnclse tid. Men när förbanelen sätts in i strid och elen skol 

mässiga disciplinen omsätts i andra former - cl å överlagras de m 

tionella särdragen, de personliga eller gruppvisa miljöförhållanclen. , 

den ideella bakgrunden för insatsen i kriget samt en rad mer ti l: 

hi. lliga inflytanden såsom befälhavarens personlighet, k limatet, strid" 

terrängens art etc. Då skapas - generellt bedömt - en syntes a\ 

å ena sidan det gemensamma grundelementet, di sciplinen, och å el en 

andra alla övriga till antal och typ varierande fak torer. I denna 

syntes, det faktiska beteendemönstret i striden, verkar av krigsro 

maner och rapporter att döma disciplinen intaga en relativt under 

ordnad plats. 

10-+5 

Eftersom dc verkl iga förhå llandena inte baseras på vårt hypotetis
ka utgångsl~i.g c, kan teorin inte bevisas. Men kanske kan man. för 
att fortsätta leken . göra en liten jämföre lse mellan några krig·svana 
nationer, som har haft ungefä r samma di sciplin ära grund att bygga 
på. Ilritter, amerikanare, fransmän , tyskar och ryssar i de senaste 
tjugo årens krig- torde kunna uppvisa en del egenhete r, som söke:· 
sitt ursprung i de på krigstukten över lagrade omständ igheterna och 
mi l j ö förhållandena. 

Vilka är då clc för var och en av dessa nationer mest påtagliga 
ingredienserna i elen moraliska utrustningen? JI!I ecl v il ken and lig fält 
sp is har deras trupper gått ut i krig? Man kan inte ge svar på fr å
gorna genom en uppräkning av "typiska" företeelser. Många natio
nell a särdrag har olika fört ecken all t efte r bedömarens personliga 
instii llning. Två så olika egenskaper hos amerikanen (om de nu är 
typiska ) som brutalitet och sentimentali tet värderas på ski lda sätt 
av t ex engelsmän och fransmän . Den fö rre ser sannol ikt i båda 
egenskaper framfö r allt en bristande balans och därnäst torde han 
snarare kl andra sentimentaliteten än bru tali teten. Fransmannen re
flekterar förmodligen inte över sentim entaliteten men reagerar starkt 
- trots belastning därvidlag - inför bryskhet som tecken på okul 
tur . Man kan vidare inte ange en nati ons "andliga ka loribehov", ej 
heller vilken minimicliet elen i detta avseende utan men kan livnära 
sig på, i vilket fö rhållande t ill varandra de lekamliga och andliga 
behoven står eller vilka andliga allergier eller luste1· en nation till 
äventyrs kan lid a av. Hur jämför man " kulturens" (med sådana 
beståndsdelar som traditioner, fö rpliktelser och ideal) inflytande på 
handlingssä ttet med t ill exempel pion j ä randa? 

Varje försö k att kortfattat och utan etnologisk insikt ski ssera olika 
nationaliteters egenheter och att därefter filosofera över dessa egen
heters inverkan på krigarens kynne och psyke, varj e sådant fö rsök 
är alltså oreal istiskt och ger missvisande resultat. En smula efter
tanke klarlägger cl~iremot att ett och samma fo lk genom tiderna kan 
skifta karaktär eller åtminstone uppsyn . Från tid t ill tid , från si
tuation till situation varieras sålunda de nationella beståndsdelarna i 
krigarnas medförda andliga fä ltportioner. Vissa tillsatser i kosten är 
ibland näringsrika, andra genom överdosering berusande. Y tterliga re 
andra ingredi enser skapar genom sin frånvaro allva rliga sjukdoms
symptom. Självförtroendet hos romaren för 1500 år sedan ("R oma
nus sum !") och nordamerikanen av i dag (" I am american !") , spansk 
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hyb ri s på 1500-ta let och fran sk "grandeur" modell 1960, avsaknad av 

s jälvi roni (eller kanske t o m humor ) hos tyskar och ryssar och 

av emoti onell j ~imv ik t hos kelter och polacker - där har vi några 

kryddor som i tid och ru m, all t eft er tillgång och smak påverka t 

o li ka nation ers andliga, morali ska och etiska välbefinn ande. 

Om vi ytterliga re ett slag laborerar med begreppet kryddor som 

symboler för faktorer som påverkar fo lkkaraktärer, bör vi kansk\' 

a vsmaka någ ra , som genom sin styrka ell er sin talrika förekomst 

sär sk il t påtag ligt anrikat h istorien. 

T ill a tt börja med en nypa tradition, där detta ord får stå icir 

så dana ka raktärsegenskaper som sans, måtta och självbesinn ing. ]·, 

s ituati onsbil d fr ån andra världskrigets tysk-brittiska ökenstrick . 

s trid svagna r piskar upp sanden i kvä ljande moln , fi end ens artilk 

och f lyg perforerar dynerna, minor och bomber kreverar bland fra ni

hängande kompani er och p lutoner. Mitt i detta kaos . trankil t ok 

rörd a v tid och rum vandrar en skotsk säckpipsblåsare med va j an d 

ki lt, eggande sina kamrater till insats. U tom för mu sikanten sj ill, 

har detta föga med disciplin att göra. Disciplin är en vanesak, L'tl 

mön ster (och antalet skottar är förmod ligen inte ti ll r~i ck ligt stort att 

ti llgodose krav på a ll estädes tonande lädersäcka r ). Melodin i s1 ~ 

s jälv och det absurda i skottens sätt att uppträda som om han ch-öm 

de sig ti llbaka till svunna kampanj er i Indien, detta fungerar 

som en drog, saml and e a ll as tankebanor mot uppgiften och av ledan de 

rädslan , cyn ismen och överdri fterna. (Det är sannolikt att brit ten 

s tridsvi lj a och aggressiv itet få r god näring av de suggestiva ton 

gångarna, men hu r är elen individ skapad som av säckpipor in sp 

r eras ti ll p lunclringsy1·a och excesse r ?) 

Nästa smakprov, en krydela despotism. Byt ut säckpipsblåsaren mot 

en off icer , en kommi ssa rie eller en po li strupp , som uneler hot av 

skott i ryggen tvingar motspänstiga och rädda medkrigare fram mu' 

fienden. Var sker detta? Ryssar har gjort det, tyskar likaså; kan sk e 

fransm~in och amerikanare in i våra dagar. Vem som ti llämpar mc 

toden spela r mindre ro ll . M en det lönar sig att jämföra säckpipan 

med gevä rspipan och reflekte ra: vilken trupp ä r uneler och efter 

s trid mest predestinerad t ill grym het och övervåld? Sak samma om 

v inna re ell er förlora re - övervåldet kan riktas mot elen besegrade. 

bans kvinnor och barn lika väl som mot det egna befä let . 

E n kryelda kompl ex slu tligen. Till k ryeldfamil jen i fråga hör så-

10--1-7 

väl mincle r v~ircles komplex som övervärclerino·skomt)lex l ocl 
• .. • o • c · · m en )a a 

Vlll garna r esultera 1 nag·on torm av kom penserino· Ar1 t1. 11 o·e -- 11 c· ,., n <ra er 
det att kompensera en egen bristande fö rmåga (eller kän~ l an ~ 

o 
· ~v en 

sadan_ brist) ell er motst~mdaren s .?för:11åga (förme~1t ell er verklig ) 

att r att varel era vederborandes tormaga, vdken dårvid "komplex

psykologiskt" förutsätts överst iga motpartens inom samm a område. 

Vare hur som h elst med källor och orsaker. Denna g i f tiga kryeldart 

altstra r dock en serie symptom på ohä lsa : snarstuckenh et, sjiilviskhet. 

sad ism , cynism, sk:adelu sta och grymhet för att nämna n ågra i steg

rad skala. Dessa symptom återf innes ofta som tumörer i en inför om

världens ögon fr isk och sund kropp. l\II'ecl vi lken häpnad har inte 

ku lturnationerna noterat fra nsmännens framfart i F järran östern 

och i A lger iet. Så stark var a lltså käns lan av a tt vara m issförstådel 

och oförmögen att se om sit t eget hu s att till och med detta kul

turfolk måste förgå sig. 

På andra hå ll vi sa r tenelensen mer åt övervärcleringskomp lex. Rys

land och Tyskland har båda i omgångar försö kt kämpa s ig f ram t ill 

mer gynnade positioner men efter våldsamma ansträngningar och 

kompakt motstånd tv ingats tillbaka . S tyrkan i komplexet varierar med 

längelen a v den tid under v il ken man sökt stånga sig ut och med elen 

kraft man utvecklat - och mött. U nder ju längre tid och ju mer 

intens ivt de ansträngt s ig, desto större ~ir elen grymhet de tillskri

vits - som nationer och som individer. Om man bortser från fak

torer av "befrämjande" ar t, såsom den tidigare illustrerade tradi

tionen, och enbar t med hänsyn t ill graden av engagemang jämför till 

·exempel Storbri tanni en med USA i deras respektive frammarsch 

till en plats i so len, få r man kanske en del av fö rkla ringen t ill elen 

bruta litet som är påtaglig i Staterna. Engelsmännens ltårda strider 

på vägen till imperi eclominans ligger 150 år tillbaka i ti clen och mer: 

vad som efter napoleonkrigen lagts till väldet, har tagits utan egent

lig motverkan. Nord amerikanarna ha r uneler sin korta tillvaro aldrig 

fått ti llfä lle att slå sig till ro . N ybyggarmödor, inbördeskrig och 

rasmotsättningar har närt käns lan av kamp mot omvärld en. D e två 

världskr igen ha r för USA - t i 1l skillnad mot för Storbritannien -

snarare var it en st r;ivan fra måt mot nya b lt än ett fö rsvar av den 

gamla bastionen. 

Ar amerikanarna brutala? Utan att fö r el en skull nedvärdera dem 

som männi skor kan man utan tvekan svara ja . Gangstervä lde, "hold 

up", pubertetsmord och primitiv skjutlu sta är a ll tför dom inerande 
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fö reteelser för att man skall kunna fö rnel..:a brutali teten som ett 
inslag i elen nordamerikanska mentali teten. Det intressanta med 

denna amerikan ska bruta litet är att den är så logisk. Den västliga 

världen - ell er b~itt re: elen demokratiska hemisfären - vill gärn a 
i första hand skyll a grymhet på ett politi skt diktatursystem, men 1 

lika hög grad ~ir den alltså h istoriskt förklarlig. Var för ~ir kana 

elensaren så mycket "mildare" än sin sydlige granne; de s alma 1 

ju båcla från bör jan fast mark, dc ~ir båda p ionjärer i samma land 
Ski ll naclerna i politiska och geografiska amb itioner, med ty åtfö ljand, 

kamp, förk larar saken. 
.f\r "grymhet" i krig och fred och politisk despotism funktion e 

av insatt kraft i strävan efter makt och livsrum, då är 1·yssar, ty~ 

kar, amerikanare och britter logiskt inplacerade på denna fun k 

tionsku rva. 

Variera r kriga rens psyke med vapens lag? Kan man förmoda all 
armesoldaten, örlogsmatrosen och f lygaren tänker, handlar och rea 

ge rar sin semellan olika? E n gammal omhuldad upp fattning är al 

sjömän och kavallerister - i vars sällskap på senare tid även hatr 
nat flygare - är samma andas barn ; i f råga om naturlighet, fn

gjorclhet och liv slust vore de höjda över fotfolket s tröga och fan 

tasilösa massa. Den sanning som må skönj as i denna åsikt har i s • 
fa ll en rimlig förklar ing : t re av dem har a ll a ett levande, "persor 

ligt" v~isen att vårda och ty sig till. F artyget, h~i.s ten och f lygpla 

net blir deras v~inn er , som behandlade med omsorg och stoltb et sk:än 
ker t illit och uppmuntran. Infanteristen, tr ~ingsolclaten och artill eri!' 

ten kan inte slösa ömh et på gevär , truckar och rekylmantlar med 

hopp om motsvarande utdelning. I särskilt hög grad är sjömannen 
beroende av sit t fartyg, hemmet och borgen i renodlad fo rm. 

S jökrigare och stridsflygare har en väsentlig t rumf på hand, sor 1 

de f lesta övriga inom en krigsmakt saknar. Havet är sig likt i ö~ 

ters jön och Kinesiska sjön, luftrummet ovanfö r T yskland är likadant 
som ovanför Indien. Sjökrigaren och strid sflyga ren behöver allts;~t 

inte oroa sig över hövan för topografiska och klimatiska överrask
ningar - har de lärt sig tåla och behärska sina element, då har ck 

också fått en fast stomme av sjä lvtillit att bygga vidare på. Ytter 
ligare en förde l : uniformiteten i uppträdande inom respektive va-
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penslag hos olika nationer skapar förtroende hos b·igaren . Han kan 

genom fjärran besök och svarsvisister i hemlandet få bebgg för att 
han .l ärt sig de r~itta rörelserna och handgreppen. 

A rmekrigaren sak nar dessa psykologiskt viktiga förde lar. H ans ele

ment skiftar ständigt utseende, och ban får uneler förberedelsen för 
kriget bara sällan kontakt med alla dess varianter. Han kan visser

ligen tr~inas att med till finess gr~1n sa ncle skicklighet utnyttja sin 

hemmatopografi och sitt eget klimat, men hans mödor ar j u tor 
gäves om han sätts in i ett element - en stridsterräng - av helt 

annorlunda slag. Han kan där möta motståndare med helt andra 

knep och färd igheter . Och till skillnad mot sina rörligare ko ll egor 

får han föga möjligheter att i förv~ig titta i facit och kollationera 

begreppen. 
Likheten i upptr~iclancle och därmed i bnkes~ilt och psyke hos de 

flesta örlogsflottor unelerstryks av överensstämmelser i kläclcclräkt 

och i ck magiska riter som inbegrips i företeelserna sjömanskap och 

örlogsmiissighet. A v naturliga skäl har inte samma grad av uniformi

tet hunni t utvecklas f .l ygvapnen emell an, men elen är likväl på 

god v~ig. 
Skull e på detta stadium en kritisk läsare påstå att armens folk i 

gemen platt intet återfinner sig sjä lva i unclerbge genom frånvaron 
av sådana in spirationskäll or som fa rtyg, flygplan och h ~i star, eller 

hitvelar han till och med alt elylika ti ng verkar hämmande och kon
serverande på dem det vederbör, vill jag bara unelerstryka att här 

berö rs psykologiska och binslomiiss iga frågor. V isar elen svenske 
soldaten i Gaza eller Kongo sitt oberoende a v elen nya miljön, ta

]ar ju detta bara desto mer till hans förmån. 
J;imförelsen fortsätter. 
Som om anknytningen t i Il ett " levande" väsen behövd e kompen

seras på håll , d~ir man inte är så lyckligt lottad, har elen ersatts med 
en s tri k ta re, stramare och kanske mer kinsloka 11 cliscip l in, mer kon

sekvent avkrävd och tillämpad. Den odisputabla skillnaden i discip
linär forma li sm mellan olika delar av en krigsmakt - oavsett vil

ken - kan emell ertid motiveras på ett annat, mindre känslobeto

nat siitt . 
Sann oli kt kan man inte fö rmoda a tt sjä lva förmågan och v ilj an 

att i den aku ta strid en göra v~il ifrån sig varie rar mellan olika va

penslag, förutsatt att utbildn ing, rutin och moral är likvärdiga. Där
emot föreligger incitament till olikhete r i psyke och reaktioner före 
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och efter striden. I det ena fa llet - på SJOn och i tu ften gor 
man ett an lopp, slåss och skilj s åt. I det andra fallet - i fä lt -
är man i mer kontinuerlig kontakt med fienden, men har honom 
på ett annat sätt inpå livet. Man finner inte samma möjligheter att 
koppla av mellan drabbningarna. I det fö rra fallet strävar man att 
förstöra motståndarens vapenbärare, fartyget, flygplanet. I det se
nare jagar man individerna. V idare: ett sänkt fartyg och ett ned
skjutet flygplan prisger de Överlevande på nåd och onåd, maktlösa 
och ofarliga, medan även en bråkdel Överlevande f iender till lanels 
kan orsaka Överraskningar och förluster. I sjömannens liksom fly
garens själva situation ingår ständigt en risk att gå förlorad , även 
ulan fientlig insats . Respekten för dessa risker och det självklara 
budet att undsätta de åt elem enten utEimnacl e bidrager ti ll en mer 
vidsynt, kanske mer human grundinställning till fienden som indi
vid - en inställning som är svårare att tillägna sig i skyttegravar , 
bakhåll och närkamp. 

Mot denna bakgrund ser man ganska tydligt de olikheter i såvä l 
formali sm som psyke mellan v~isensskilda vapengrenar, som ibland 
förvånar, ibland irriterar omgivningen, men som iir f rukter av olik
heterna i striden. 

Några ord slutligen om föredömets inverkan på krigarens psyke 
och hållning; i första hand officerskårens och de högre militä ra 
chefernas föredöme men även det etiska och moraliska föredöm et 
hos statsledning, politiker, rättsväsende och kyrka. 

Den odefinierbara och ofta irrationella egenskap som kallas le
darförmåga är en sak. Den medryckande och framgångsrike ledaren 
behöver i och för sig inte vara ett gott fö redöme, om man däri in
Eigger sådana beståndsdelar som allmänt värderas som. positiva: he
derlighet, rättvisa, omtanke, samvetsgrannhet, hövlighet, ett vårdat 
uppträdande etc. Även om en eller flera av dessa beståndsdelar som 
regel finns representerade hos elen framgångsrike ledaren, är der 
emellertid ofta en fören'ing av sinsernellan motsatta egenskaper som 
skapar el en verkligt magnetiserande anföraren. Han kan som VVel
lington i ena ögonblicket svärjande kalla sitt folk för jordens av-· 
skum och i nästa stund ägna det tillit och mödosam omvårdnad . Han 
kan som Ulysses S. Grant förvandla sig från en blyg, komplexbe
satt, alkoholiserad unelerhuggare till en slug, sj~i.lvsäker och fram
gångsrik härförare. Han kan förena varm religiositet med kärvhet 
och hårdhet. Hans personlighets framgång ligger alltså i att han ger 
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och tar inte bara på et t ovanligt sätt utan efter ett schema som. 
t rotsar all a regler och förväntningar. Såclana ledare betyder oerhör t 
mycket inom en krigsmakt eftersom deras bisarra sätt drar t ill sig 
elen uppmärksambet hos de underlydande, som kanske i normala fall 
skulle inriktas mot mödorna och fa rorna i striden. 

Med statsmän och officiella myndigheter förhåller det sig i prin
cip annorlunda. Politiker , domare. präster och andra samhällets t jä
nare kan knappast ställa sig i spetsen för aktioner genom att tilläm
pa okonventionella och bisarra metoder. Deras insats består i att 
tro ts en onormal och kärv situation verka för att bibehålla lagbun
denhet och hävelvunna normer. De skall i ord och gärning svara upp 
mot de samhälleliga ideal för vilka krigaren brukar vapen. Ett fö re
döm ligt uppträdande i elen rollen har säkerligen elen största bety
delse inte bara på hemmafronten utan också för krigsmakten. Här
med är inte sagt att en nation i krig inte vore betjänt av ledare 
med välutvedJade och inspirerande ledaregenskaper, men de bör då 
företräda en annan ledartyp - även elen värdefull inom krigsmakten 
- el en typ som förenar ett max imum av goda personli g-a egenska
per med kraft, klarsyn och erfarenhet. Om man i begreppet stats
man inlägger en oomtvistlig förmåga att leda , är det i hans fall 
väsentligare hur han leder än att han leder. På slagfältet och i sjö
striden räcker det ofta med att ledaren handlar, om han därigenom 
får ett konkret övertag. s tatsmannens ingripande måste avpassas ef
ter omvärldens sätt att reagerar ; abrupta handlingar utan hänsyn till 
psykologiska följeler kan stöta bort en allierad eller driva avvak
tande nationer över till motstånclarlägret - eller undergräva kri 
ga rens kampvilj a. 
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Helikoptrar och deras utnyttjande 

A v kommendörkapten C. G. H ÅKANSO N 

Efter en bngre försöksperiod håller helikoptern nu på all var p,, 

att inlemmas i vår krigsmakt och i marinen är redan två förband j 

verksamhet. Samordnande beshimmelser angående helikopterverk 

samheten inom krigsmakten och totalförsvaret i övrigt har utfäHb h 

Höga förväntningar har - som ofta när det gäll er något nytL . 

ställts på anviindbarheten av detta i många avseenden revolu tioneraw).· 

transportmedel. l\![ en som så mycket annat här i världen har ~i\ (n 

helikoptern sin begränsning både vad gäller fredsbruk och anv;iu<' 

barhet i krigstid. Helikoptern iir dyrbar i anskaffning och drif t. ]·: 

terfrågan på hel i koptert j iinster torde ä ven efter full utbyggnad z1 \ 

våra förband komma att överstiga tillgången på helikoptra r, e,· 

förhttllande som kommer att accentueras i ett eventuellt krig. l'1 

stri1ng prioritering av helikoptertj:inster är därför nödvändig. lb ·· 

v id fordras kunskap inte blott om helikopterns möjligheter utan iiVL 

om dess begränsningar tekn iskt och inte minst operativt. 

I en artikel i septembernumret av "J\!Iarine Corps Gazette" <tl 

överste J. L. \IVinecoff, i vilken helikoptern och helikopterbun'11 

trupps utnyttjande vid landstigningsoperationer behandlas, framh)ll 

ler ocksrL författaren i ingressen att vertikal omfattning leeler 1111 

framgå ng endast om elen utföres med fu ll förståelse för helikoptern, 

och helikopterburna styrkors begränsning. Artikeln innehåller my 

ket av allmänt in tresse. Det kan därför vara anledning att till <.11 

vidare krets sprid a hinnedom om några av överste \ Vinecoffs sy1• 

punkter, detta desto mer som amer ikanska marinkåren i mycket v., 

1·it föregå ngare på elen mi litära helikoptertjänsten. 

Överste \1\l inecoff börjar med att behandla insatsen unel er K ore:1 

kriget. där helikoptern visade sin användbarhet uneler då rådand 

förhållanden. FN -styrkorna had e emellertid en öv erlägsenhet i !u [ten 

som närmade sig lu ftherravä lde. Helikoptrar insattes sä llan övt • 

fientligt område. Såclana risker togs enelast vid ev akuering av s~u·a 

cle ell er vid s~irskilda. unclsättningsuppclrag. Ä.ven fransmännen s lw· 

likopteroperati oner i Nord-Afrika och engelsmi1nnens i Malaya ut 

föreles uneler mycket gynnsamma omständigheter och huvudsakligen 

mot fient liga guerillaförband. Dessa operationer har bevisat helikop 
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terns användbarhet uneler vissa betino·elsn H ärav 1·· ·1 · . . 
· . • . •. "' · · c o J Cl cnwll ert1d 
mte att heldwpteroperat10ner bhr J1ka framg·åno·s t·l·l·a t'Jot e el 

. · o " ' n 111 0 ernt 
utrustad f t ende. 

Heli kopteroperationer är en modern form av rörlig· krio·förin o· 
F ""l J n "' o · 

a tmars (alk .t\..Ommel har framhållit att i rörlig krigföring elen bäste 

soldat ~ir värdelös utan stridsvagnar, kanoner och fordon. Ett rör

ligt förband kan genom att dess stridsvagnar förstörs göras strids

-odugligt, trots att förbandet ej liclit några allvarligare personella 

förluster . . . ställningskrig går a lltid ut på att tillintetgöra så 

många fiender som möjligt - t ill sk illnad från det rörliga krio·et 

där all t går ut på att ti llintetgöra fiendens materiel. Så fångt R~m~ 
me l. ll är gä ll er det visserligen inte stridsvagnar utan helikoptrar, 

~11en l1elikopte:·n är ännu rörligare än stridsvagnen och förvisso ej 

JOrdbu nden . Aven om helikoptern har dessa fördelar så har den 

också ett par i detta sammanhang allvarliga nackdela r. Den kan för 

närvarande ej utrustas med vapen eller pansar så att elen kan ut-

11yttj as som en strid ande enhet i strids lin j en. 

Helikopterns sårbarhet är något som ofta förbises. Visserligen vi

sade sig helikoptern under Koreakriget kunna undvika eller utstå 

eld från lätta vapen i förvånansvärt stor utsträckning, men det rå

der ingen tvekan om att effektiv eld från flyg- och markstyrkor 

innebär en allvarlig fara . Taktiken måste anpassas härefter. 

Helikopterförband måste grupperas (baseras) nära sitt operations

område (fronten ). Detta är genomförbart om möjligheterna ti ll base

ring p~ små, outbyggda fä lt samt ti ll spridning och maskering verk

ltgen till va ratas . Vidare bör helikoptrar e j användas för uppgifter, 

som kan ut föras med andra medel. Ej heller bör helikop trar använ

das i områden, där de kunna uts~ittas för fient liga anfa ll , såvida ej 

v insten står i rimlig proportion till ka lkylerad risk. 

"Ett förband ~ir inte till för rörligheten utan rörligheten för för

bandet. Det är för en str id senhet meningslöst att komma först till 

en stridsplats såvida el en jämväl inte är sta rkare än den fiend e som 

senare uppträder 1" Dessa av amira l Mahan före flyg- och helikop

terepoken blida ord (något fritt översatta) anser överste \1\Tin ecoff, 

att man bör ha i minnet v id operationer med helikopterburen trupp, 

va1·s svaghet bl a ligger i avsaknaden av tyngre vapen. Denna svag

h_et måste kompenseras. Helikopterburna förband bör därför ej in

sattas om t1dsfaktorn ell er geograf iska fö rh ållanden förhindrar e1·

forclerligt unelerstöd från ( el en icke helikopterburna) hu vucl sty rkan. 

70 
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Tillgången på helikoptrar kommer al~rig. att mot~vara beh.ovet. 
De helikopterburna förbanden konm1~r darf.?r at t utgor a en mmdn~ 
del av huvudstyrkan - sannolikt mmdre an en treodj edel av de 1 

strid insatta förbanden . Principen om kraftsamhug mas te konsekvent 
fö lj as. Helikopterburna förband får ej insättas bal~om ftenden~. lin 
jer på sådant sätt att de opåräknat tvmgas dras t1llbaka luftv~gen. 
Fransmännens operationer kring D1enp1enphu , dar till slu t .. a~·cn 
evakuering av sårade unde r mörker per flyg v1sade sig omoJ bgt, 
kan t j än a som ett varnande exempel. . . .. . . 

Iden 0111 vertikalt omfattande landstignmg kom som en folj d a1 

atombomben. Den blev en fö rutsättning för amfibi eoperationer un 
der kärnvapenhot Helikoptern skulle möj lig~~ra ~rforderlig sn~bb 
het och spr idning, medan kärnvapnen skulle ro~a vag~ Men on~ karn
vapen aldr ig kommer till användning? .I s~ t ~.ll 1:naste de tld:.gan· 
t illväaa"åno-ssätten åter t illämpas. Det ar nodvand igt med luftover · 
Jäase~h:t. För en icke engagerad j aktpilot utgör en helikopter nii1 

o t e "sittande fågel" . Vad gäller själva landstigningen har starid mas n . . . . l. H l" l t försvarade stränder alltid undvikits då så vant mo J 1gt. e 1 w p er· 
möj liggör ett större val mellan olika lanclsättningspl~tser. .. Plalsu 
där li tet eller intet motstånd kan förväntas bör utnyttJ~S. Aven eld 
f ·

0 lätta vapen fö r att inte tala om lv- eller artlllenelcl, kan bl, Ian , 
1 d·· · katastrofal särskilt i ett tidigt stadium av en helikopter an sattnmg. 

Anflygningsvägar och landsättningsområcl:n mås.te därför vä ljas ~.e(~ 
yttersta omsorg. Utnyttjande av konstgJord clm1ma samt ett. okaL 
mörkeruppträdande inger löften för framticle:l. U tan tve~(an ar Je, 
emellertid bäst att landa, där inga f1ender fmns eller dar han bli-
vit neutraliserad. 

Det ford ras också goda unelerrättelser för att genomföra e.n opc 
ration med helikopterburen trupp. Denna bör fö :~egås av en fortru pJ 
för att vid behov rensa lanclsättningsfälten. Fortruppen kan lan~l 
sättas med fallskärm, enstaka helikoptrar eller från småbå.tar. o Et· 
viss procent av tillgängliga helikoptrar måste re~erveraos for saval 
normala som oförutsedela underhållstransporter aven pa bekostnad 
av ytterligare trupptransporter. Chefen för ?pe 1~~t ionen måste ha 
full fö rståelse för såväl strids- som unclerhallstJ anstens .kra: och 
handla därefter. Och framför allt måste han ha klart for s1g a t~ 
0111 unelerhållet på grund av fiendens åtgär~e1: i .. fortsä:tn ~ngen ~J 
kan ges luftvägen så får helikoptertruppen eJ msattas sa langt b<~
kom fronten att huvudstyrkorna ej hinna f ram 1 tid . 
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Överste \Vinecoff gör slutligen fö ljande sammanfattning. 
:-J ä r verklig, större strid förestår kommer truppen aldrig att vara 

helt helikopterburen . E nelast delar av landstigningsstyrkorna torde 
komma att landsättas vertikalt. H elikopterlandsättning kommer som 
regel ej heller att göras som ett anfallsföretag i detta ords rätta be
märkelse. Snarare blir det en luftburen anmarsch till en punkt, från 
vilken truppen kan sättas in för anfall. 

Beklagligtvis är helikoptern sårbar och kommer alltid att vara ett 
primärt mål fö r f ienden. Man måste ha detta fu llt kla rt för sig 
och inte "rusa in" i områden, som man rätteligen bör ha hälsosam 
respekt för. Detta nya h j älpmeclel får inte missbrukas eller insättas 
utan respekt för f ienden. 

En mycket hög grad av flygöverlägsenhet fordras för varje ver
tika l omfattning. I ett allmänt kärnvapenkrig kan fiendens motstånd 
på marken lätt elimineras genom kärnvapenanfalL Men begränsade 
krig under vi lka kärnvapen ej insätts är mera sannolika . Under alla 
omständigheter får en vertikal landstigning på fientligt område före
tas endast om lanclstigningsonuådet är fritt från fientliga förband 
eller spaningen lyckats och eldunderstödet fö rberetts så väl att föga 
omedelbart motstånd är att förvänta. 

Markbundna styrkor kommer allt for t att utgöra kärnan av de stri
dande förbanden. Helikopterlandsättningstekniken utgör ett värde
fu llt stridstekniskt ti ll skott. De totala styrkorna måste emellertid 
insättas enligt principen om hraftsamling (massverkan), på rätt tid 
och pla ts, och kraftsplittring, el v s insättning av helikopterburna 
styrkor för långt bort från huvudstyrkorna, undvikas . 

Det finns ingen anledning vare sig t ill överdriven optimism eller 
defaitism, när det g~i ller utvecklingen av taktik och teknik för ver
tikala landstigningsoperat ioner. Man måste emellertid vara fullt på 
det klara med både möjligheterna och begränsningarna. 

överste \ iVinecoffs synpunkter torde i mycket ta sikte på opera
tioner av en omfattning, som vi i vårt land aldrig torde få resurser 
ti ll. I mycket är de emellertid tillämpbara även på våra begränsade 
förhållanden inte minst vad gäller principen om koncentration till 
sådan verksamhet, där helikoptern ej kan ersättas med andra medel. 
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Det är av väsentlig betydelse att våra helikopterförband i f red verk
ligen få r koncentrera sig på utbildningen för sina l~uvud~pp~ift~.r i 
krig. Härvid må erinras, att helikoptern redan gJort sttt mtrade 
som stridande enhet i varj e fa ll vad gäller s jöoperativ verksamhet. 
Den utnyttjas som vapenbärare vid ubåtsjakt i samverkan med andra 
stridskrafter. Helikopterns sårbarhet och r inga förmåga till själv
försvar måste emellertid alltid beaktas och dess insättande och tak
tiska uppträdande anpassas därefter. Vid ubåtsjakt kan helikoptern 
dock påräkna visst skyeld från cle samopererande fartygen. 
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Litterafur 

"S UBSUNK" . 

Av Capt. W . O. Shelford R. N . ( Retd ) , F . R. S. A. 

George G. Harrap & Co Ltd, London. 

Boken har h ~ mtat sin titel ur engelska amiralitete ts speciella SOS-signal, när 

en ubåt sak nas och fullt pådrag kräves för att vidtaga alla tänkbara åtgärder 
för räddnin g av dess besättning. Skildringen a v olika sådana räddningsaktioner 
under sk ild a tidsper ioder ger en intressant överblick inte bara över vapnets ut

veck lin g utan också över utvecklingen av dc hjälpmedel, som ställts till ubåts
folkets förfogande, när det gäller att lösa den påfrestande uppgiften att räd
da sig ut ur ett sj unket ubåtsskrov. Vid sidan av tekniska data och uppl ysan
de, detalje rade beskrivningar av olika räddningsförsök, skymtar män, som i det 
tysta gjort sin plikt , und erstundom med framgång men mycket ofta förgäves, 

när det gä ll t att rädda kamraters liv, medan de offrat sitt eget. "Subsunk" 
blir därmed på en gång en lärobok i ubåts räddnin g och ett äreminne över 

män, som visat sig kunna med stålsatta nerver möta olyckor i vapnet av de 

mest skilda slag. 
Den äldsta räddningsaktion av detta slag, som här blir förem fd för be

skrivning, ägde inte rum inom engelska utan in om tyska marinen och ligger 
så långt tillbaka som i mitten av förra årh undradet. En f d korpral i bayerska 

artilleriet - förvånansvär t vad f d korporaler i denna del av vä rlden har 
förmått på det krigiska området! - hade fått iden till en ubåt och satte in 

all kraft på att förve rkliga den. Hur han lyckades övertala myndigheterna 
förmäler inte histo rien. Alltnog, ubåten Seetaucher löpte av stapeln, utrustad 

med ett prope llermaskineri dr ivet med handkraft. Sitt elddop fick den na ny

kom lin g i flottan under den danska blockaden av Kiel r8p. Härund er gick 
den till botten med sin konstruktör Wilhelm Bauer och två man ombord. 

O lycka n skedde vid farkostens första dykni ng. Dess olyckliga belägenhet ob
serverades relativt snart; försök startades att söka lyfta det delvis vatten

fylld a skrovet. Bauer insåg risken för f ull ständig katastrof, då skrovet inte 

sk ull e klara en sådan lyftnin g med allt vatten inombord. Efter ivr ig över
talning övertygade Bauer sina män om nödvänd igheten att öppna botten

ventilen för att på så sätt höja trycket i skrover. Till sist kunde dc inne

stängda öppna luckan och förd es upp ti ll ytan som bubblorna i ett champag

neglas. Historiens första u-båtsräddning hade därmed blivit verklighet. 
På engelskt håll dröjde det, inn an man var beredd acceptera ubåtar som 

likvärdiga motståndare; för mer än en amiral tycks de närmast ha jämnställts 

med forna tid ers piratfartyg. I alla händ elser förklarade en engelsk amiral 

så sent som för 6o år sedan, att om ubåtar i ett framtida krig skulle sättas 
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in mot brittiska flottan och n~gon av dess besättningar fölle i hans hand, 
sku lle han utan betänklighet l~ta hän ga dessa sina f~ngar! 

1904 noterade England sm första ubåtsolycka, d~ Ar påseglades och 
sänktes i Kanalen utan möjligbet att rädda dess besättning. Ungefär samtidigt 
förolyckades den franska ub~ten Farfader, vars besättning likaledes omkom, 
trots att den sjunkna ub~ten snabbt lokaliserats; svår storm omöjliggjorde emel
lertid alla räddningsförsök. 

Dessa två olyckor gav impulsen till en del trevande försök att utrusta uba 
tar med räddningsmöjligheter för deras instängda besättningar. Försök etabl c 
rades med hundar, som släpptes upp via torpedtuberna. Det befanns, att dc 
mycket snabbt kom .oskadda upp till ytan och blev räddade. N~gra ~r se
nare gjorde en amerikansk marinoffi cer en uppstigning fr~n en ubåt genom 
användande av samma metod . En utförlig beskrivning lämnades av den n:' 
och förutsättningarna för dess tillämpande men samtidigt var man p~ ameri
kanskt h~ll så självsäker beträffande säke rbeten ombord p~ ubåta r, .att maP 
förklarade, att metoden endast kunde tänkas bli använd ''en g~n g på tuse:1 
år". Tilläggas bör kanske, att uttalandet gjo rd es av tjänstemän vid det van 
som sva rade för USA :s ubåtsbyggen vid denna tid! 

Den tyska marinen utvecklade snabbt nya räddningsmetoder i och med in
förand et av en andningsapparat. Denna var ursprungligen avsedd för räddnin~; 
av under bad drunknande men visade sig fylla en viktig uppgift i ubåtarn :l. 
Vid första världskrigets utbrott hade de tyska ub~tarna dessutom utrustats med 
speciella luftreningsaggregat, n~got s.om övnga mariner införde först und er 
mellankrigsperioden. 

I augusti 1916 upplevde det brittiska ubhsvapnet en av dess märkligaste 
händelser ifråga om räddning från ett sänkt ubåtsskrov, historien om en en 
sam man .och hans kamp i det tysta nere i djupet. Ubåten E41 förolyckades 
under övnino- utanför Harwich. Huvudparten av besättningen kunde Jäm n .. 

" o o E4r, innan hon sjönk på 45 fots djup. Av de kvarvarande SJU, tog s1g sex 
ut genom manövertornet, sedan ubåtens inre vattenfyllts, så att luckan kun d, 
öppnas. Kvar ombord blev emellertid maskinisten P. O. Brown. Han had<· 
gått till maskinrummet för att kontrollera att inga andra överlevande sök t 
sio- dit och nu blev han själv kvarglömd. Ensam i maskinrummet med en 
h:ndlampa som enda belysning förlorade han aldrig ett ögonblick besinningen 
Systematiskt började han förbereda sin räddning genom en bakre lu cka i ubå
ten. Denna gick emellertid in~t; han hade därför stora svårigheter att öppn, 
den, då detta inte kunde ske utan föregåend e demontagearbete av g~ngjärnen 
Härför krävdes extra inre tryck men han tvekade inte att öppna .alla ventil er 
Det srora problemet för honom blev att få en tillräcklig luftkudde, när luc
kan till sist kunde öppnas. Han fann emellertid, att luckan efter demontaget 
läckte med påföljd att hans lufttill gångar krympte oroväckande snabbt. Nu 
var goda råd dyra: han gjord~ sig redo att på nytt montera på gångjärnen 
men fann, att allt som h:m plockat bort från luckan, nu l~g någonstans nere 
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i det vattenfyllda skrovet! Han t.ök ned i den oljiga soppan, hittad e - under 
över alla under! - vad han sökte, monterad e nu fast vad han tidigare plockat 
bort och se - luckan höll tätt. När vattnet nått axelhöjd, hade vattennivån 
slutat stiga. När han nu på nytt försökte öppna luckan, bar det sig inte bättre 
än att den av det starka trycket slog igen och krossade hans ena hand i sitt 
järngrepp. Han gav emellertid inte upp. Trots omänskliga plågor dröjde han 
lugnt kvar, medan luften läckte ut krin g luckan; han väntade till att en
dast så mycket luft fann s kvar, att det blev möjligt för honom att öppna 
luckan och klara sig upp till ytan. Han hade då i två timmar kämpat för 
si tt liv utan att ens ett ögonblick ha gripits av panik trots all den koloxid, 
han tvingats inandas. Hans räddning gav värdefulla uppgifter för framtid a 
planering a v u båtskonstruktioner och ubåtsräddningar. 

Förf. sk ildrar i fortsättningen, hur fram steg på detta område gjordes undan 
för undan, hur Davis-lungan infördes och bidrog till många livs räddning, 
han berättar om konstruktionen av en sto r räddningsklocka men också om 
hur mänsk liga ansträngningar kunde vara förgäves, när det gällde att komma 
sj unkna ubåta rs besättning till hjälp. Srort utrymme ägnar han sålunda åt The
tistragedien, vars detaljer emellertid rorde vara alltför väl kända för att här 
närmare beröras. Av stor betydelse för arbetet var givetvis den träningstank, 
som efter 1930 stod till brittiska marinens förfogande, och de obligatoriska 
kurser i livräddning, som nu infördes för all ubåtspersonaL 

Under andra vä rldskriget sänktes 78 1 tyska ubåtar men från alla dessa 
är endast ett dussintal räddningar kända . D e engelska förlusterna av motsva
rande slag stannade vid 77· Från dessa sänkningar räddade sig endast 28 man, 
huvudparten från " Umpire", en episod i brittiska flottans krigshistoria, som 
här berättas för första gången. 

"Umpire'' på c :a 6oo tons framdrevs med ett dieselelektriskt motorsystem. 
Under konvoj uppstod fel på babords motor och ubåten måste därmed gå 
fram med reducerad fart. Vid passage genom en svept ränna i ett minfält 
kom "Umpire" att rammas av en trålare, som mi ssförstått givna order. Vid koHi
sionen sattes elbelysningen ur funktion. I mörkret hörde man, hur vattnet 
forsade in ge nom en ventil, som man glömt stänga. Efter ögonblick, som 
verkade långa som år, fann någon en ficklampa och kunde nu komma åt ven
tilen ifråga. Ubåten sjönk på 6o fots djup. 17 man befann sig i maskinrum
met, där man endast räknade ett förråd p~ 14 Davis-lungor. En av mannarna 
erbjöd sig att gå till kontrollrummet och leta rätt på ännu några stycken. 
Han fullföljde sitt uppdrag, trots vetskapen, att om vattnet skulle stiga 
ytterligare och att man kunde tvingas stänga det va ttentäta skottet bakom 
honom och lämna honom åt sitt öde. Han försvann men ~terkom snart med 
oförärtat ärende. D e tre man , som följaktligen blev utan Davis-lungan, sku lle 
följa med dc kamrater, som först lämnad e ubåten och därvid hålla fast i 
deras ben und er uppstigningen. 



1060 

Så släpptes vattnet på för fullt. Männen SJOng käcka sånger, spa rade inte 

på sarkastiska t illrop och startade räddningsförsöket, när man väl kunn at öpp

na en lu cka . Till sist återstod endast f yra man kvar i maskinrummet. D e 

v isste att nattmörkret skulle försvå ra de ras räddnin g, om de lyckades ta sig 

upp t ill y tan. Bäs t dä rfö r att vänta än nu någ ra timmar. D e kvarvarande var 

a lla gaml a e rfa rna ubåtsmän, som lå tit de yngre och mera ocrfa rn a för st 

kom ma iv äg. Efter någ ra timmar lyckades tre av de fyra ta sig ut. Kvar var 

n u endast matros Trcble, som utförli gt berättat om sin si tu at ion i en öve r

given ubåt p å havets botten. Man beundrar hans nervs tyrka och oförskräckthet . 

Tack va re kunni ghet och tränin g motstod han påfrestningarna och kund e se

nare utför li gt redogöra för sina iakttage lse r. Att de 17 räddades t ill skrives 

helt den omständi gheten, att någon okänd kamrat offrat sig själv genom att 

genast stänga en va ttentätt dörr utan att sj äl v först försöka komma p å rätta 

sidan om skottet. 
Ett kap itel har också ägnats åt grodm än och miniatyrubåtar. H är lämnas 

en spännande r edogörelse för attacken mot "Tirpitz" samtidigt som förf. av

slöjar, att det tyska slagskeppet skadad es så svå rt av de av grodmännen an

bragta sp rängladdningarna, att hon praktiskt taget försa ttes ur stridbart sk ick. 

Inte des to mindre lyckades tyska rn a ge nom skickligt kamouflage bibrin ga mot

stånd aren den uppfattningen, att skadorna voro relativt obetydli ga, v ilket 

föra nledd e RAF till fo rtsana attacke r, v ilket i rea liteten alltså vo ro täm 

ligen onödi ga. 
När det gäller den framtid a utvecklin gen på detta område för atomubåtar 

och deras likar, medger förf. att frågan om räddning från större djup ännu 

inte lösts. Den brittiska atomubåten "Dreadnou ght" kommer dock a tt utru stas 

med sp ecia lkonstruerade räddnin gskamra r med plats för endas t en man. Hu 

r uvida dessa kan tänkas möjliggöra räddnin g p å djup under 300 fot å tcrsd\r 

att se. 
Lekmannen f å r vid läsnin gen av "Subsunk" ett e nastående och sta rkt int ryck 

av att den avgörande faktorn i a ll a här skildrade kritiska situat ioner repre

sen terats av den ell er de ombord, som för mått behålla fattningen och förstått 

att kal lbl odigt överblicka situationen . De't ä r lu gnet, som dessa män utstrålar 

som givit dem a ll a kraft att möta faran och övervinna fruktan s grepp om sjä

larna. D isciplin och rutin ha r här betytt kanske mera än t o m D av is-lun ga 

och den omfattande räddn ingsapparat, som utlöses med att kodordet "Subsunk" 

g~r ut över etern. 

Eric Hägge. 
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FREIHElT AUF ABRUF. 

Av Winfried Martini. 

Kiepenheuer & Witsch r96o. 

Fö rfanaren behandlar frågan om den tyska förbundsrepubli ke ns framtid , men 

därmed också i stor utsträckning frågan om förh å llandet mellan Tyskland och 
Sovjet och mellan väst och öst överhuvud . 

Inte bara i Västtyskland självt utan också övera llt i utlandet har - mes t 

under infl ytande av " det tyska undret" - den ås ikten vu nnit in steg, att 

fö rbund srep ubliken skulle vara motståndskraftigare än Weim arrepubliken var. 

Därv id glömm er a ll a, att det är de alli erade, speciellt de amerikan ska trup

perna, som förlä nar Bonn den stadga, som ge r det ett intryck a v styrka. 

Förbundsrepubl iken är en star, va rs insti tution er inte ä r av passad e för de r 

bistra a ll varet utan för det bedrägl iga antaga nd et, att detta besparas Bonn . 

Annu id ag ä r dc allierade ansva ri ga för dc v iktigaste tyska frågorna, t ex 

å terfö reningen och Berlin, och förb un dsrepubliken ligger liksom under en 

"skyddsklocka" , men för hur länge? O ch när Väs ttyskland en gå ng verk ligen 

är i fu ll utst räckning suveränt, kommer det då at t kunna bära dc p åfrest

ningar, vilkas srorlek och vik t man idag inte ens riktigt kan inse? Tyskarn a 

och många andra r unt om i vä rlden förespeglar sig av lättsinne eller be

kv äm li ghet en verk lighet, som inre finns, och sannin gar, vars inn ehåll inte 

har någonting att göra med der prakti ska li ve t. Emot dessa " pseudosa nn in gar" 

och denna '' pseud ovcrklighet" va rnar förfa ttaren. 

Förträffliga är de delar av boken, som handlar om sovje tryska poli t ike r, 

deras ås ikter, metod er och plan er. Var K. Mehn erts bok om sovjetmänniskan 

det hittills bästa tyskspråkiga a rbetet om sovje tmedborgaren och livet i Sovjet, 

så är föreli gga nde arbete det hittills bästa tyskspråkiga om bolsjevi kiska po

litiker och politik. A v de otaliga enskild hete rna i denn a fråga må blott pro

blemet om koexistensen nämnas. 
Sedan 195 5 ställer Chrusjtjov tesen om den " fredliga koexistense n' ' i den 

internationell a disku ssionens förgrund, varvid h an åberopar sig på Lenin , vars 

hjälp han behöver, emedan Sralin-eran överall t har skapat en stark miss

tro mot Sovjetun ionen. I sjä lva verket har Len in icke någonsin ell er n ågon

städes företrätt denna tes. H an rekommenderade " taktiken med skonin gslös 

f ramstöt, så snart förh ållandena t illåter" och " avvaktandets taktik", om "om

ständigheterna inte ger några möjligheter t ill all män, skoningslös motstöt. '' 

Att detta idag är bolsjevikernas ås ikter i p recis samma utsträck ning som 

för 40 å r sedan, bevisar Sovjetunionens högste propagandachef Ilj itjev, som 

ny l igen sade : ' 'Det finns ingen fredli g samexistens .. . ·och de t kan lik a litet 

f innas någon sådan som en förson in g mell an ljus och mörke r", eller "Koex istensen 

är ... in gentin g annat än en fo rm av klasskamp, f rambragt genom en epok 

av övergång fr ån kapitalism till socia lism", eller ' 'Kan kommuni ste rna excm-
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pelvis avstå från kampen för sege r för proletariatets diktatur? Nej, det kan 

de inte, efte rsom ett dylikt avstående sku lle betyda ett accepterande av den 
kapitalist iska ordningen." 

Författa ren påminner i detta sammanhang om en otäckt slående parallell. 

I "Mein Kampf" hade Hitler helt ogenerat utvecklat sitt vä rldskrigsprogram 
- och vädden uppträdde, när han kom till makten, som om denna bok, som 

i Tyskland utkom i ständigt nya upplagor som grundval för den bru na poli
tiken, aldrig hade blivit skriven. Hitler hade "demokratiernas krigsrädsla" 

att tacka för sin a utrikespolitiska framgångar, som dc Gaulle formulera r 

det i sina kr igs minnen. Nationalsocialisternas an nexioner försiggick und er lån g 
tid f red li gt, eftersom de tillät västmakterna att ännu en tid stilla si n län g
tan efter " fred lig koexistens" . 

Denna tes om den " fredliga koexistensen" tjänar till att låta Sovjetunionen 

v inn a andrum men dessutom att ge västmakte rna dc illusioner, som de längtar 

efter och därigenom själva försvaga sig tillräckligt, tills det slutli ga krigs
hotet räcker för att göra dem mogna för "anslutning." Hitlers hot först mot 

Schuschnigg, sedan mot Hacha räckte för att bevara freden - och tillinte t

göra två Linders existens. Det ä r också så man bör förklara, att Chrusjtjov 
r,eda n kort efter det att han lanserat koexistens-tesen, inte blott lät krossa 

U ngern utan sedan 1956 också gjorc det till en vana att hota med vär ldskri g. 

Vad mås te v i göra i förhand envarade situation? Vi behöver, som författa
ren säger, en konstruktiv pessimism. Den skonar inte våra nerver, tar in gen 
hänsyn till våra drömmar, ti ll vår strävan efter ett fredligt liv, till vå r 

längtan "att byta till r Soo-talet". Men den lär oss, att en katastrof kan av
vändas, så länge den inte inträffar, men tillika, att blotta väntan inte är 

detsamma som att avvä nd a. Den aktiverar vårt förstånd, vår vilja och instinkt 
och befriar oss från en slö opt imism, som är bekväm men farlig, då deu 

förlamar vå ra krafter och förespeglar oss en verklighet , som inte existerar. 
Bolsje vismen lå ter inte pruta med sig och st rävar med järnhård envishet mot 

sina mål. Den uppnår dem inte, inre med några som helst medel, varken 
skenbar vänli ghet eller enfaldiga hotelser, minst av allt genom ett krig, om 

den nu v ill e släppa löst ett sådant. Men förutsättningen är, att vi är och 
förblir st:trka och inre låter skr;imma oss av något. Ängesten måste bon , 

från den enskilde och från folket, men också bekvämligheten och dumh eten. 

Oskar Angehts. 
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KAMPF UM DIE BAL TISCHEN INSELN 1917-,1941-1944. 

Av Walther Melzer. 

Kurr Vowinckcl Verlag. NeckargemLind 1960. 

Vid kr igföri ng i Ostcrsjöområdet har vissa öar och ögrupper städse spelat 

en framträdande roll. Under dc båda världskrigen var det de baltiska öarna, 
som blev föremål för omfattande mi li tära operationer. Dessa öar spärrar 

ti llfarten till R igaviken, den som äger dem kan också behärska Finska vikens 
mynning. I samband med fä lttåg i Baltikum ställes varje krigförande makt 

förr eller se nare inför uppgiften att försvara ög ru ppen eller att gå anfallsvis 
tillväga mot densamma. Under världskrigen hölls öarna först besatta av Ryss

land. Dc anfölls och ockuperades tvenne gånger av tyskarna och en gång av rys
sarna. Al la gånger utkämpades strid erna under höstmånaderna, medan bes itt

ningstagandet varje gång taktiskt sett skedde på helt olika v is. Och alltid 
utan att den estniska befolkningen hade någont ing att säga till därom. 

År 1917 togs dc befästa öarna västerifrån sjövägen av den förstärkta 42. 
Div. ur tyska 8. armen. Landsättningen (ope ration "Albion") av dessa 25 .ooo 

man jämte utrustning skedde den 12 oktober å Osels nordvästra strand från 19 
stora transportånga re. Till skydd hade en väld ig annada uppbådats: bl a ro 

slagsk epp från Högsjöflottan, kryssare, jagare, minsvepare, flygplan, luftskepp. 
Efter ca. en veckas strider råkade Oscl, Dagö, och Moon, 2o.ooo demorali

serade ryssar (107. Div.), qo kanoner o a krigsbyte i tysk hand. 
Operation ''Beowulf II" genomfördes 194 r från det av Armegrupp Nord be

satta Estland, ifrån fastlandet, av den förstärkta 6r. Div., som den 14 sept. 

satte över sundet till Moon och vidare till Osel. De första stöttrupperna ur 
IR rp överfö rdes med stormbårar och det hela hade karaktären av en " ur
vidgad" flodövergå ng. På marinens lott föll huvudsakligen utförandet av vil
seledande skenoperationer - " Si.idwind" , " Westwind" , " Nordwind" - mot 

Osels och Dagös kuster i avsikt att tvinga för svararna att splittra si na styrkor. 

Därtill stäl lde fbttan färjp råmar m m till förfogande för transporter och ut
förde vissa beskjutningar samt säkrings- och minröjningsuppdrag. Tredje Riket 

var ju ingen sjömakt, såsom kejsa rdömet varit, och blott mindre styrkor hölls 
i Ostersjön. Flygvapnet insatte plan av alla slag jämte luftvärnsbatterier och 

stödde verksamt armens frammarsch. Kampen om Osel pågick till den 5 okto
ber, då dc sista 4.ooo försvararna gav sig å sydspetsen av Sworbe-halvön, 

varifrån de förgäves väntade att bli evakuerade sjövägen. Dagö besattes slut
giltigt den 2I oktober (operation "S icgfried") och därmed var ryskarna herrar 

å ögruppen . 
Är 1944 övertog sovjet iska trupper angriparens roll. Sedan ryssarna i slu tet 

av juli nått Rigaviken, var Armegrupp Nords landförbindelser söderut av

skuma. I september var utrymningen av Estland i full gång och de obefästa 
baltiska öarna hamnade i frontlinjen. Försvarandet av dessa var tämligen än-
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damålslöst, men i enlighet med Hitlers öststrategi skulle dc hållas till s1sta 
man. För ändam ålet skeppades restema av den redan i Lettland förblödda 
23. Di v. till Osel den I I sept. och förstärktes med marinpersonaL En vecka 
senare gick ryssarna med överlägsna styrkor över till Moon, den 2 oktober 
landsteg de på Dagö, bägge öarna ockuperades på en dag. Overallt vek de 
fåtaliga försvararna inför den förkrossande övermakten och den till hjälp 
beordrade 218. Div. förmådde icke dämma upp stormfloden . Den 5 oktaber 
stötte angriparen på bred front över till Osel, effekt ivt understödd av flotta 
och flyg . Striden om ön rasade hela månaden ut, tills de 5 .ooo tyskarna träng
des ti llbaka till Sworbe-halvön. Därifrån evakuerades de sent omsider natten 
23 / 24 no v. ti ll Windau av marinens färjpråmar. 

Dc ovan i korthet relaterad e "trifibiska" operationerna - samve rkan arme
flotta-flyg - skildras i en nyutkommen bok "Kampf um die Balti schen lnseln 
I9I7-19'41-I944" med sakkunskap av gene ral Walter Melzer, som personligen 
var med 1941 på en ledande post. Av bokens tre huvudavsnitt ägnas 19I 7 blott 
ringa utrymme. Denna operation har ju tidigare utförligt behandlats i offici
ella krigsh istori ska verk och studier av olika författare . Melzer koncentrerar 
sig följaktligen på 1941 resp. 1944. På basis av bevarade krigsdagböcker, rap
porter av krigsdeltaga re, personliga minnen, har han lyckats ge en tämligen 
utförlig ski ldrin g av de tyska förbandens insats i kampen om dc ·baltiska öarna. 
Ett av kapitlen skildrar därtill striderna 1944 såsom de framställts från sov
jetryskt håll. Ert annat behandlar öarnas militära betydelse. Aderton sid or 
tillägnas en kritisk betraktelse. Melzer anser, att tyskarna 19 I 7 haft möjlighet 
avskära rerrättvägen för ryska flottan norrut genom Moon sundet, men att 
de lät tillfället gå sig ur händerna. Vid anfallet 194I kritiserar han bl a flot 
tans defensiva inställning. För skenoperationerna hade svagare styrkor kunnat 
avdelas och krigsfartyg hellre satts in vid de verkliga land stigningarna o s v. 
Fasthållandet av öarna r 944 var ett misstag, försvarsanlä ggningar fanns ej 
och de förhand envaranden styrkorn a var helt otillräckliga. Det oaktat försva
rade sig tyskarna där i 56 dagar - tre resp sju veckor längre än motparten 
1941 och 19I7. 

Boken avslutas med ta lrik a bilagor: förteckningar över samtli ga ryska för 
band, förlustlistor, utdrag ur stridsjournaler m m. Som sröd för läsnin gen fin
nes 2 I utmärkta, överskådli ga kartor. Några bilder hade inre heller skadar. 
Melzers bok kan rekommenderas envar, som inrressera r sig för krigshistoria 
och dylika trifibiska operationer. 

P. O. E. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanstäl ld a vid Marinens Pressdetalj. 

Storbritannien. 
Hangarfartyg. 

Efter mönster från "Bulwark" skall 
"Al bion". 

februari 196I påbörjas ombyggnad av 

Marine News. November 1960. 

På " Victorious" nedhalades befälstecknet den I 4 september i Porrsmo utb fö r 
att den skulle genomgå sex månaders reparation. 

Marine News. November 1960. 

Kryssare . 

"Lion" och "Tiger" har haft vissa haverier, sedan de mottogs av flottan : 
båda kryssarna vad beträffar v issa delar av artilleriet och "Lion" dessutom 
vad beträffar styrbords förliga turbin. 

Marine News. November I96o. 

jagare. 

"Hogue· ', som ligger i Singapore, har fr åntagits vapen och mast . Äterstoden 
kommer att skrotas. 

Hennes systerfartyg "St James" , i Devonport, är delvis skrotat. 

Marine N ews. November 1960. 

Fregatter. 

Ombyggnaden av "A mberly Castle" till ett väde rleksfa rtyg avslutades i sep
tember. Hon bar fått namnet "Weather Adviser". 

Ombyggnaden av systerfartyget ''Pcvensey Castle' ' samt "Rushen Castle" 
för samma ändamå l kommer att påbörjas se nare. 

Marine News. November 1960. 

Ubåtar. 

"Dreadnought" kommer att få ett deplacement i marschläge av J 500 ton. 
Hennes torpeder blir målsökande. 

Marine News. November 1960. 
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"Tabord" lämnade Malta den I7 september destinerad till Sydney, där hon 

skall ingå i 4· ubåtsflottiljen. 
Marine News. November I96o. 

"Taciturn" rustades i Ponsmouth den 24 oktober för tjänst i den nyupp

rättade 2. ubåtsf!ottiljen, som kommer att baseras i Devonport. "Alaric" ingår 

i november i samma flottilj. 

Marine News. November r96o. 

Dep!ifartyg. 

"Fonh" återvände till Devonport den r I oktober efter nästan tretton års 

tjänst i Medelhave t. Hon kommer att bli moderfartyg i den nyupprättade 

2. ubåtsflottiljen. 
Marine News. November I96o. 

Förenta Staterna. 
Fregatter. 

Den 4 oktober kölsträcktes "DLG-22", en roborfregatt, som kommer att 

bli c.: a I 8o meter lång och I 8 meter bred. Hon kommer att utrustas med 

Terrier, luftvärnskanoner och antiubåtsvapen samt får en besättning på mellan 

3 so och 400 man. Kostnaderna belöper s1g ti ll c :a 40 mi ljoner dollar. 

Marine News. November I96o. 

Fregatterna DL G-r 8 och 19 har erhåll it nam nen " W orden" och " Dale". 

Marine Rundschau. Oktober r 960. 

Sovjetunionen. 

Helikoptrar. 

Sovjet har utvecklat en sene helikoptrar från den ens1ts1ga, 5 s-hästkrafters 

Ka-Io till den 470o-hästkrafters Mi-6, som kan bära mellan 70 och 8o passa

gerare. Kort beskrivning på samtliga typer återfinns i nedanstående tidskrift. 

Milirary Review. Oktober I96o. 

Västtysklan d. 

Jagare. 

Man begär tillstånd att få bygga örlogsfartyg på upp t il l 5000 tons de

placement, Den nuvarande gränsen är 3000 ton och 0111 tillsråndet beviljas 

kan man räkna med att pgare på upp till 5000 ton beväpnade med Scaslug 
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komme~- att byggas. Västtyskland skall bygga I 2 jagare av vilka 

forsta ar under by <>o-nad Kon t. k · d o o d o .. 
de fyra 

beroende '"' ' · s t u twncn a v e aterstaen e att a ar 
av tonna~e o- ränsen som 'u b .. , · 'l k b .. · · 

" " ' J estamm<et, VI en evapnmg, som kan mstall eras. 

Marine News. November 1960. 

"Schleswig Holstein" s;'ösattes den _, 0 · · augusn 1 Hamburg. 

Marine RundschaLL Oktober r96o. 

Den från USA Överragna ;agaren •·z 6'' k 11 
v om t i Flensborg den I 8 augusti. 

Marine RundschaLL Oktober I96o. 

Ub!itar. 

Försöksubåten " \Vilhelm Bauer" (f d "U ") f" d' · lld 
2 5 40 ar 1gsra es i Kiel den 

förste september. 

Marine Rundschau. Oktober r96o. 

T orpedb!itar. 

"Reiher" rustade den I 5 september för 5. torpedbårsdivisionen. 

Marine Rundschau. Oktober I 960. 

''Dommel" sjösattes den 20 augusti vid Lurssenvarvet i Bremen. 

Marine Rundschau. Oktober I 960. 

M insvepare . 

Minsveparna "Widder" och "Ne t " h f" · d ' · 
p u n ar rustats or 5. mmsvepar 1viswnen 

samt ''Passau" och "Hameln" för andra divisionen . 

Marine Rundschau. Oktober I 96o. 

Minsveparna "Pluto", "Herkules'', "Pollux" och " Perseus" har sjösatts. 

Marine Rundschau. Oktober 1960. 

T orpedbärgningsb!it. 

" Hermes" sjösattes den 9 augusti Bremen. 

Marine Rundschau. Oktober 1960. 
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Canada. 

Kryssare. 
" Ontar io'' och ' 'Quebeck'' har sålts för att skrotas, troligen i Japan. 

Marine News. November 1960. 

Indien. 

Hangarfartyg. 

"Herkul es" läm nar Belfast den 24 november för provturer och skall därefter 

ingå i den indiska flottan med namnet "Vikrant" . 

Marine News. November 1960. 

Japan. 

U btitsbärgnings fartyg. 

"Chih aya" på 1340 ton sjösattes oktober i Yokohama. Hon kommer att 

få en fart a v 15 knop. 
Marine News. November 1960. 

Om man bortser från Sverige är den ryska kont rollen över Ostersjön i dag 

fullständig. Genom annek te ring av dc baltiska staterna och neutralisering av 
F inl and samt genom att behärska Polens och Osttysklands kuster är Sovjet

uni onen på v;ig att real ise ra Peter den Stores gamla tanke: total domin an s 

över Ostersjön. (Ur " Strategic Danish Straits".) 

U S Naval Institute Procecdings. Oktober 1960. 

Innehållsförteckning 

Tidskrift i Sjöväsendet 1960 

A lgernon, C.-F. : Hur kan vi få mer för våra underhållspengar? 
Barclay, Douglas: Ubåten och roboten .............. ..... . 
Droman , Per: Kommer framt idens rymdfarkoster att drivas 

med a tomkraft? 
Hurke. Arle igh. Tal till nyutnäm nda konteramiraler . . .. . . . . 
Carlqu ist. E ric: Mari timiscringen . ....................... . . 
Charpenti er, E.: Atomdrift av örlogsfartyg - en översikt av 

U. S. Navy's utvecklingsprogram . ... . ........ . . . ..... . . . 
von Döbeln , C.-M.: Objektivt unelerlag ................... . 
von Döbeln, C.-M.: Frekvensplanering . . ................ . . 
Ekman, P. O.: Det finsk-ryska sjökr iget 1939-40 .... .. . . 
Ekman, P . O.: Finlanels sjökrig 1941- 44 ......... . ..... . 
Engclahl , Carl: Utdrag ur Årsberiittelse i artilleri för år 1959 
Engclah l, Roland: Förutsättnings lös fö rsvarsutredning? ..... . 
Engdah l. Roland: Marinl edningens organisation ......... . 
Ericson I l :son St ig: Marinen i fred och krig ... . ........ . . 
E rik sson. G.: Om och kri ng transportbåten Vitsgarn . ... . . 
Eriksson. G.: Årsberättelse skcprsbyggeri och maskin -

väsende ••• • o •••••• • •••• ••••• • • • •••• •••••••••••• ••• • •• 

Forshell , J-lans: Ref lexioner över krigarens psyke ......... . 
Gottfriclsson, H.: Territorialvattnets bredel .. .. ........... . 
Granath, Bo: Korros ion i kondensortuber ......... . ....... . 
Hagman , Gu nnar: Befordran i förtur ...... .. ........... .. . 
Hallerclt, FI.-B.: Vapentj änstutbi ldn ing av f lottans stamoffi-

1069 

Sic!. 

302 
484 

226 
738 
730 

40 
471 
723 
191 
847 

2 
375 

1021 
85 
76 

916 
1042 
969 
240 

22 

cerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 109 
Hallerdt, l-1. -B.: Vapentjänstutbildning av flottans officerare 325 
Hammar, :Magnus : Afrika i dag och i morgon . . . . . . . . . . . . 385 
Hamma r, Magnus: Militärpolit iska aspekter på 1960-talet . . 515 
Hammar, Magnus: Historiskt och tekn iskt kring regalskeppet 

\!\fasa ............ . .... ... .. ... . ..... ...... .. ....... ·. . 939 
Heiroth. Ulf : Handelsflottans beredskapsbemanning . . . . . . . . 379 
I-l eiroth. Ulf: Persona lplanering - arbetsanalyser . . . . . . . . . . 542 

71 



1070 

H ellström, N. : Det enkla och det svåra - några refl ektioner 
kring sjötanken ................. ...... ... ... ... . . . .. . 

Holmberg, Gunnar: F lackbanearti ll eri och torped kontra sjö-
robot, några jämförande synpunkter ...... . . .. .. . ...... . 

Holmström , Sven: Vå r försörjning med jordbruksproclukter .. 
H åkanson , C. G.: H elikopt rar och deras utnyttjande .. .. ... . 

Jacobsen, Bertil: J ervis Bay och Stureholm ......... . ..... . 
Jansson , Birger: A utomatiska krigsspel - En marin tillämpning 
Jardal , J .-G.: F lottans reservoff icerare . . . .. . ..... .... ... . . 
Karlberg, P. O.: Kustarti ll eri ets minvapen ... . .. . .......... . 
Kroksteclt, Oscar: T he Briti sh F lag T riumphant ... ..... . . . . 
Lagerman , S.: Anförande av sä llskapets ordförande vid ned-

,Jägganclet av sin befattn ing elen 15.1 1.1960 . . . ....... .. . . 
Lundberg, La rs: Årsberättelse i navigation och sjöfart ..... . 
Lundberg, Thorsten: Synpunkter på unelerh åll av marinens 

materiel och kostnaderna härför ..... . ............. .. .. . 
Malm, Torsten: N y organisation av flottans regionala förvalt-

ningsmyndigheter ... .... . . . .............. . ...... ... . .. . 
Meister, J.: Det sovjet-japanska sjökriget 1945 ....... . ..... . 
Nyman, S.: Några synpunkter på skyeldstjänsten i dagens flotta 

och skyddstjänstutbildningens anpassning här ti ll .... ... . . . 
Osvalcl, Thomas: Ett marint personalproblem ............. . 
Pripp, G. F.: Åtgärder för att höja den fysiska konditionen hos 

flottans personal . ............ . .............. ... . .. .. . . 
Rahmberg, Sven : Förläggningsproblemet än en gång ....... . 
Rask, Sven: Några drag ur knallkvicksilvrets historia ....... . 
Reinius, Ulf: Förläggning av mtbs-besättningar ...... ... .. . 
Rollof, Yngve: Inre vattenvägar i Götaland ..... . . ... .. . .. . 
Ro llof, Yngve: Inre vattenvägar i Gö talan d ... ... .. ....... . 
Rollof, Yngve: Marinen och örlogsvarvet i Karlskrona .. ... . 
Salancler, N ils: Atlantsegling .. . ................. . .. . . .. . 
Schött, Tor : Tullverkets kustbevakning .... . ........ . .. ... . 
Sj unnesson, B.: Depåfartyg - än en gång ... . .... .. ...... . . 
S jöberg, Bertil : Ballistisk nomenklatur .... . ............ . . . 
Skedelius, Rolf: Uthållighet - ett livsvillkor i det framtida 

kriget . . .. ...... ... . ........ · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
S tefenson , B.: Arbetstidsreglering ä ven för beb let i f lottan 
Swahn, Paul : Synpunkter och synkrav på en synlig ljusbil d .. 
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Innehållsförteckning 

Tidskrift i Sjöväsendet 1960 

Afrika i dag och i morgon. Magnu s Hammar .. . .. . . ... . . . . 
An förande av säll skapets ord förande v id nedläggandet a v sin 

befattning elen 15.11.1960. S. Lagerman ................. . 
Arbetstidsreglering även för befälet i f lottan. B . S tefenson .. 
Atlantsegling. Nils Salander ..... . ...... .. . . .... ... . . .... . 
Atomdrift av örlogsfartyg - en översikt av U. S. N avy's ut-

v ecklingsprogram. E . Charpentier . . . . .. .. .. .. . . . .. .... . 
Automatiska krigsspel - En marin t i !lämpning. Birger J ansson 
Ballistisk nomenklatur. Bertil S jöberg .... . . .... . .. ... .. . . 
B efordran i förtur. Gunnar Hagman .. .... .... ... . ...... . . 
D epåfartyg - än en gång. B. Sjunnesson .. . . . .... .. .. .. . . . 
D et enkla och det svåra - några reflektioner kring sjötanken 

N . Hellströn1 . .... . ... ... .. .. ....... . .. . ... . ... . .. . . . . . 
Det finsk-ryska sjökriget 1939- 40. P. O. Ekman . ........ . 
D et sovjet-japanska sjökriget 1945. J. Meister .. .. .. . .. . ... . 
Ett marint personalproblem. Thomas Osvald . .. ... . .. . . .. .. . 
Finlands sjökrig 1941- 44. P. O. Ekman . .... . ... . ... . . .. . 
Flackbaneartilleri och torped kontra sjörobot, några jämförande 

synpunkter. Gunnar Holmberg . .. . .. . . . .. . . . ... .. . .. .. . . 
Flottans r eservofficerare. J.-G. Jarclal .. . . .. ... ... .. .. .... . . 
Frekvensplanering. C.-M . von Döbeln . . . . ... ... . ... .. . .. .. . 
Förl~iggning av mtbs-bes~(ttningar. Ulf R einius .. ......... . 
Förläggningsproblemet än en gång . Sven Rahmberg .. ..... . 
Förläggningsproblem på motortorpedbåtar. Thor Widell ... .. . 
Förutsättningslös fö rsvarsutredning? Roland E ngclahl .. ... . 
Handelsflottans beredskapsbemanning. Ulf H eiroth . ...... . 
Helikoptrar och deras utnyttjande. C. G. Håkanson . . ....... . 
Historiskt och tekniskt kring regalskeppet liVasa. M. Hammar 
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M ilitärpolitiska aspekter på 1960-talet. M agnus Hammar ... . 
Ny organisation av flottans regionala förva itningsmyndighetn. 

Torsten Malm . ......... . ... . ..... .. .. . .... . ...... ... . 
N ågra drag ur knallkvicksilvrets historia. S ven Rask .. .. .. . . 
Några synpunkter på skyeldstj änsten i dagens flotta och 

skyddstjänstutbildningens anpassn ing härtilL S. Nyman ... . 
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