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Medd eland e
från
Kungl. Orlog sman nasäl lskap et

Nr 8/1962
Högtidss ammantr ädet den 15 novembe r 1962 (det 191:a)
(Utdrag ur protokol let)
l. Till ordföran de för arbetsåre t 1962-63 valdes hedersled amoten Berthelsson.
2. Till vice ordföran de för arbetsåre n 1962-65 valdes ledamoten Bergelin.
3.
togs.

Telegram till H M Konunge n avsändes. Svarstele gram mot-

4. Utdelade s de av Sällskap et beslutade belöning arna till ledamoten, kommen dör M. Hammar , och löjtnant B. Daggfeld t.

5. Uttryckt e ordföran den Sällskape ts tacksamh et för det intresserade och väl skötta arbete som nedlagts av den avgående redaktören för Tidskrif t i Sjöväsen det, ledamote n Rollof.
6. Uppläste ordföran den namnen på de ledamöte r som sedan
senaste högtidss ammantr äde avgått med döden samt meddelad e
Sällskape ts önskan att hedra de bongång na genom att utdrag ur
minneste ckningar na över desamma skulle föredraga s.
Därefter föredrog sekretera ren utdrag ur minneste ckningar na över
arbetand e ledamote n Viktor Laurenti us Lundber g
arbetand e ledamote n Erik N ordlin g
korrespo nderande ledamote n Ivar Högbom
hedersled amoten Gösta Lundeqv ist
korrespo nderande ledamote n Gunnar Lindmar k och
arbetand e ledamote n Daniel Landquis t.
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7. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamh et under det förflutna arbetsåret.
8. Föredrog ledamoten Kierkegaard utdrag ur sin årsberättelse
i sjökrigskonst och sjökrigshistoria ang "Operations analys för operativ ledning och långsiktspla nering".
9. Nedlade Sällskapets vice ordförande, högtidssamm anträdets
ordförande, ledamoten Bergelin, sin befattning efter arbetsåren
1959-62 med anförande betitlat "Några underhållsp roblem för
flottan i fred".
Karlskrona den 19 november 1962.
U. REINIUS
sekreterare.

Några underhållsproblem
för flottan i fred
A nförande av sällskapets vice ordförande, kommendör S. Bergelin,
v id nedLäggande t av vice ordförandeb efattningen den 15 no·vember

1962
Många av oss kommer säkerligen ihåg hur gångna tiders sjöfarare
i Marryats och Forresters sjöromaner brottades med sina underhållsproblem. Jag tänker inte nu på uppvaktning ar i det engelska amiralitetet för att en fartygschef överhuvudta get skulle kunna lämna
hemmahamn en med ett välutrustat fartyg utan mera på de tillfäll en, då i främmande hamn segelfartygets besättning sändes i land
för att komplettera förråden av vatten och proviant, spiror, beck,
drev och mycket annat. Eller på att de skörade seglen lappades,
riggen lappsalvades och fartyget kölhalades. Men vi minns också
att tnellan de stora underhållsar betena gick det veckor eller n1å-

nader av segling med annan verksamhet.
Ångan ersatte seglen och genast blev underhållspr oblemen litet
mer komplicerade. En del av oss har personliga erfarenheter av
hur kryssaren Fylgia kunde vara till sjöss i veckor mellan de olika
hamnarna och efter en halvårslång bortovaro från Sverige komma
åter med den vapen- och skeppsteknis ka materielen i god trim.
Detta gäller väl i huvudsak ännu i denna dag för Alvsnabben med
hennes förhållandev is robusta utrustning. Operationsti dens längd
för fartyg av typ Fylgia och Alvsnabben bestämmes i princip och
i prak tiken av hur länge förråden av förbrukning smaterial räcker.
Ombord finns resurser för att ge materielen kontinuerlig t underhåll
och för att avhjälpa normalt förekomman de haverier.
P rincipen om att operationsti den inte kan bli längre än vad förråden räcker gäller givetvis alltid, det må röra sig om ett fartyg
eller ett flygplan. För att kunna utnyttja plattformen optimalt
bör emellertid inga andra omständighe ter inskränka operationsti den.
Om så är fallet eller inte tål att något granskas, vilket är avsikten
tned detta anförande. Jag och troligen åtskilliga andra som på nära
håll kan följa underh ållet av vapen- och skeppsteknisk materiel ser
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med en viss oro på utveckling en av förhålland ena på de fredsrustade fartygen. I fortsättnin gen begränsar jag mig till de. nu nämnda
underhålls problemen , sålunda vapen- och skepps~ekn_1sk materiel
på de örlogsfart yg som i fred är rustade för utb1ldmngsändamål.
Begränsningen till fredstid betingas av att förhålland en a ter sig
väsentligt annorlund a, om flottan disponerar ink~~lad. personal och
en annan basorganis ation, som fallet är efter mob1hsenng. Det finns
starka skäl för att underh ållet då kommer att löpa betydligt enklare och bättre.
Som jag redan har nämnt, så kunde man håll~ mater~~len intakt
på våra äldre örlogsfart yg - jag 1:~mnde Fylg1; oc~ Alvsnabbe n
som exempel - med egen personal aven under lang ttds bortovaro
från hemmabaser. Man hade ganska goda verkstadsresurser och rikligt med reservdela r ombord. Materielen var dessutom enkel och
oöm , personalen välutbilda d och erfaren. Förhållan dena var ungefär desamma på den tidens ubåtar, jagare och andra lätta ångdnvna fartyg, om än underhålls möjlighete rna var ~indre .. ju mindre
fartyget var. Man kan nog anse att det sagda ga~ld e annu ~n~er
det andra världskrig ets beredskap. Den personella s1dan var da sarskilt väl tillgodosedd.
Redan under 1920-talet började emellertid örlogsflot tan få fa rtyg av en helt annan karaktä r- motortorp edbåtar. Detogällde att
föra fram ett tungt och dödligt vapen - torpeden - P.a ett mycket litet skrov med mycket hög fart. Konstrukt örerna tvmgades att
göra skrovet lätt och att använda förbrännin gsmotorer m~d myc~(et
låg vikt per hästkraft. säkerhetsm arginalen hos m~~enalet .~tck
krympas i hög grad och inget utrymme kunode avse~ for verkstader
eller reservdelar. För övrigt var motorerna sa komplicer ade, att man
knappast kunde underhålla eller reparera de_m med.an far.tyget befann sig till sjöss. Torpedern a togs ombord 1 klargJort sktck.
Det blev snart uppenbart , att skulle man kunna hålla mo~or
torpedbåta rna operations dugliga, så behövdes det en landorg~msa
tion som skötte underhålle t. Torpedbåt slagen skapades, för oss l dag
självklara stödorgan åt de mindre motortorp edbåtarna . I ett lag
finns verkstad, reservdelar, förbruknin gsmateria l och allt annat
som krävs ur underhålls synpunkt. Resursern a utnyttjas av torpedbåtarnas egna besättning ar men laget har dessutom särsk.ild pe.rsOl~al,
både militär och civil, som förstärkni ng och med spec1alutb1ld111ng
.
h os b esattnmga
.. ·
utöver vad som f mns
rna. N"ar torpe dboatarna undan
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för undan har tillförts materiel av nytt slag, så har laget fått ta
på sig underhålle t av denna.
Efter det andra världskrig ets slut har den tekniska utveckling en
gått med en tidigare okänd hastighet. Alla fartygstyp er har tillförts materiel av nya slag. Kraven på prestanda hos fartyget och
dess olika vapensyste m har också ökats oavbrutet, samtidigt som
det ur taktisk och ekonomisk synpunkt gällt att göra de skilda fartygstypern a så små som möjligt. Följden har blivit komplicer ad,
mycket komplicer ad materiel, inga eller blott få reservdela r ombord
och obetydliga verkstadsu trymmen. Utvecklin gen går vidare mot
tekniskt invecklade stridsmask iner med ökat behov av underhåll.
Mer än tidigare kräver underhålle t både stor skickli ghet och erfarenhet hos personalen och tekniska hjälpmede l, t ex instrumen t
och specialver ktyg.
Hur ter sig då möj ligheterna att tillgodose de ökade underhålls behoven med de minskade underhålls resurserna ombord? I första
hand gäller det om personalen svarar mot behovet. Före det senaste
världskrig et bestod besättning arna i stor utsträckni ng av stampersonal med god utbildn ing och erfarenhet . Ju mindre ett fartyg var,
desto större del av besättning en tillhörde stammen. An i denna dag
finns åtskillig stamperso nal i besättning slistorna. Verklighe ten ter
sig emellertid annorlund a för de fredsrusta de fartygen, ty undan
för undan har flottans personal på aktiv stat tunnats ut. Detta gäller särskilt underoffic erare och underbefä l och i synnerhet de katego rier som har hand om den mest komplicer ade underhålls tjänsten.
Antalsm ässigt har kanske besättning arna hållits uppe men kvalitativt brister det åtskilligt. En nyexamin erad sjöingenjör med praktik från handelsfar tyg med stora dieselmotorer kan till exempel
inte på lätta örlogsfart yg mäta sig med den underoffic er som har
motsvaran de teoretiska utbildning men dessutom 10-15 års praktik från sådana fartygs lätta motorer. Lika litet kan man begära
att en värnplikti g serviceman på TV-apparater skall ha praktisk
erfarenhet av radar- och hydrofona nläggning ar.
Kanske tycker man att flottan bör kunna anpassa sig efter det
förhålland et, att värnpliktiga nu måste utnyttjas i mer kvalificerade befattning ar än tidigare. Mycket har gjorts härför genom effektivare uttagning och mera omfattand e utbildning . Men det finns
en bestämd gräns - längden för fredstjänst göringen. Enligt min
Uppfattnin g har man i dag redan kommit därhän, att man inom
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fredstjänstgörin gens tidsram knappast hinner meddela erforderlig Utbildning åt personal med de tekniska underhållsuppg iftern a, i varje fall blir det ingen tid till vad som för vissa värnpliktskategorier
kalla s facktjänstgörin g. Det saknas alltså den tid då de värn pliktiga kan göra en positiv arbetsinsats och skaffa sig god erfarenhet
om materielunderh ållet.
Man kan också fråga sig, ifall övningstiden ombord kan och bö r
omdisponeras, så att underhållsarbe tena - vad man ombord kallar
ma terielvård - får mer utrymme på schemat. I praktiken är detta svårt, ty behovet av tid för övrig utbildning har samtidigt ökats.
Dessutom har arbetstiden för den fast anställda personalen reglerats,
vdket än mer ökat tidsnöden.
De myndigheter som i land har hand om materielunderh ållet tycker sig märka, att det ombord brister i fråga om de materiella och
personella resurserna för att ge den komplicerade materielen behövligt underhåll. Detta uttalande innebär inget klander av den berörda personalen, som förvisso gör sitt bästa och som inte är .1nsvarig för förhållandena. Under de senare åren har det dock inträffat allt oftare att rustade fartyg fått gå till varv eller behövt
anlita varvspersonal för att avhjälpa haverier. Under den vanhga
årsöversynen får dessutom göras arbeten som borde kunnat utföras
av en kvalitativt riktigt sammansatt besättning. Underhållsmyn digheterna ser med oro på utvecklingen. Visst är varven till för fa rtygen men de är knappast nu organiserade för att relativt ofta, på
oregelbundna tider och med mycket kort varsel utföra underbillsarbeten på de rustade fartygen. V arvens planmässiga verk samhet
störes och man måste, om "brandkårsverk samheten" skall for tsätta,
inrätta sig för sådan. En dylik utveckling innebär för övrigt vissa
fördelar. I sammanhanget kan nämnas, att åtskillig materiel är tekniskt så invecklad, att inte heller varven har personal med eriorderlig kompetens utan man behöver anlita sakkunskap från vederbö rande leverantör. Saken har beaktats av de centrala myndigheterna och jag skall inte nu uppehålla mig vid den .
Förhållandena ter stg sammanfattnin gsvis sålunda:
fartygen är på väg att bli stridsmaskiner, vars operationstid i
fred, d v s användningstid för utbildning under gång, inte sällan
bestäms av den tekniska materielens underhåll;

de fredsrustade fartygen har brister i de materiella och personella
resurser som krävs för underhållet;
utvecklingen går inte mot en bättring;
varven är inte lämpligt organiserade för att träda in som underhållsorgan för fartygen.
Det förefaller som om tiden är mogen för vederbörande centrala
myndigheter att på allvar begrunda vad som kan göras för att
ås tadkomma en bättre tingens ordning. Därvid får man också ta
hänsyn till förhållandena under krig, en sak som jag bortsett från
här 1 dag. Jag är inte beredd att nu ge några lösningar till problemen men v1ll dock antyda några vägar som man bör undersöka.
.Kan och bör ~lertalet fartygstyper i den svenska örlogsflottan
bh renodlade stndsmaskiner med personal ombord blott för att
betjäna vape.n, .maskine.r och övriga hjälpmedel? Ett sådant fartyg
skulle alltsa 1 sm bas tnmmas av en lagorganisation med mekaniker
och efter fullgjort uppdrag till sjöss åter tas om hand av laget.
Bör man måhända inte gå fullt så långt mot stridsmaskiner och
basberoende utan blott låta lag för olika fartygstyper hjälpa besättningarna med underhållet?
Bör man eventuellt slå in på samma väg redan med den nuvarande fartygsmateriel en?
Om man. överhuvudtage t går in för antydd lagorganisation , bör
personalen 1 denna vara militär, civil eller bådadera?
Ar materielunderh ållet så stort och tidsödande att man för rationell fredsutbildning av "betjäningsdele n" i en besättning behöver
två fartyg?
Kan man vid konstruktionen av fartyg minska behovet av underhåll ombord genom att i betydligt större omfattning än vad som
är fallet göra delar av vapensystem och hjälpmedel utbytbara?
Till sist en vädjan till konstruktörern a: Sträva efter att utforma
fartygen och all materiel så att underh ållet ombord blir så enkelt
som möjligt!
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Minnesteckningar
Victor Laurentius (Lars) Lundberg*)
Den 21 februari 1962 avled i Stockholm f d förste marinläk aren
Victor Laurentius (Lars) Lundberg.
Lundberg föddes den 20/ 7 1873 i Skellefteå landsförsamling, där
fadern var lantbrukare. Efter skolstudier först i Piteå och därefter
i Umeå avlade han 1892 studenteamen vid läroverket i sistnämnda
stad. Sina medicinska studier förlade han först till Upsala, där
han blev medicine kandidat 1898, varefter han fortsatte studierna
vid Karolinska institutet, där han 1902 avlade medicine licentiatexamen.
Redan som medicine kandidat hade Lundberg förordnan de som
amanuens vid Serafimerlasarettets ögonpoliklinik och var därefter
under åren 1902-1904 amanuens vid ögonkliniken vid samma
sjukhus. Där hade han som chef och lärare den kände ögonläkaren
och forskaren, professor Johan Widmark. Lundberg fick på dem.
sätt en god och grundlig utbildning som ögonläkare, vilket naturligen fick avgörande betydelse för hans senare verksamhet ej en dast som praktiserande läkare utan även för hans tjänst som marinläkare.
1904 slog Lundberg sig ner som praktiserande läkare i Karlskrona med huvudsaklig verksamhet som ögonläkare. Här fick han
ett stort fält att bearbeta ty innan han etablerade sin praktik fa nns
för befolkningen i sydöstra Sverige ingen ögonläkare på närmare
håll än i Lund eller Malmö. Under hela sin Karlskronatid 19041929 var Lundberg konsulterande inom sin specialitet vid länslasarettet och utförde där de behövliga ögonkirugiska ingreppen. Han
gjorde även insatser i stadens kommunala liv. Sålunda var han ledamot av Hälsovårdsnämnden 1914-1929 och därunder vice ordförande 1918-1929. Under kortare och längre perioder uppehöll
han tjänsterna såsom stadsläkare och andre stadsläkare i Karlskrona.
1908-1912 var Lundberg anställd som marinläkare i reserven.

*

Minnesteckningen författad av ledamoten Molander.
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Onder. dessa år fullgarde han olika kommenderingar som extra läkare vtd Karlskrona örlogsstation och var vintern och våren 191019 11 fart ygsläkare på Aran. 1912 utnämndes han till marinläkare
av första graden och 1923 till förste marinläkare vid marinläkarkåren ..me~ pla.~ering .som förste läkare vid Karlskrona örlogsstation
och fastmngslakare 1 Karlskrona fästning. 1929 förflyttades han
till Sto~kholm såsom förste läkare vid örlogsstationen där, vilken
befattnmg han lämnade 1936 vid uppnådd pensionsålder.
.. Det säger sig självt att Lundbergs speciella kunskaper inom ögonlakekonsten skulle komma att utnyttjas i hans marina tjänst. Frågan om synorganens funktionsförmåga har delvis alltid varit av
stor ~etydelse för sjöfolk och särskilt för artilleripersonalen men
den ftck en förny·a·d aktualitet genom den 1956 bortgångn e ledamoten av Kungl Orlogsmannasällskapet förste marinläkaren Carl
Gustav Boströms betydelsefulla arbeten avseende metoder att uttaga perso~al för stereomätning och koincidensmätning. Behovet av
oftalmologtsk sakkunskap för marinens del ökade härigenom i hög
grad och Lundberg blev en av dem som i första rummet kom att
genomföra undersökningar i stor skala för ifrågavarande ändamål.
Han var sålunda vid sidan av sin tjänst som förste läkare konsulterande ögonläkare vid Karlskrona örlogsstation 1905-191 8 oc h
kontraktsanställd som ögonläkare därstädes 1918-1929. 1930 var
han lärare i oftalmologi vid marinläkarkursen i Stockholm och hade
dessförim~an under åren 1921-1929 va rit lärare i navalhygien vid
~~rserna 1 Karlskrona för marinläkarstipendiater och värnplikti<>a
b
lakare.
Under tidigare år publicerade Lundberg ett stort antal mindre
arbeten avseende oftalmologiska och navalmedicinska ämnen.
H an valdes 1927 till arbetande ledamot i Kungl Orlogsmannasällska pet.
.. Eft~r pen~ioneringen ägnade Lundberg sig helt åt sin praktik som
~gonlakare t Stockholm, vilken han, vital och intresserad fortsatte
anda till en vecka före sin död. Han var då över 88 år gammal.
. Goda km~sk~~er. oc~ klokt ot~döme präglade Lundbergs läkargärntng. Han atnJOt 1 hog grad sma kollegers och patienters aktning
0
.~h förtroende. Han tillhörde en äldre generation läkare vilkas
S~tt att vara både i arbetet och i umgängeslivet utmärkte~ av en
t!lltalande, diskret elegans av akademiskt snitt. Hans hJ.älpverk·· 1·tga, trygga h urnor förskaffade honom många vänner.
sa mh et oc h van
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Hans maka Thyra, född Nordgren, avled 1961. Närmast sörjande är enda barnet, dottern Margareta , gift med advokaten 111 lll
jur. lic. Per Hjalmar Fagerholm , Malmö.

Erik Nordling *)
Budet om Erik Nordlings bortgång den l juni 1962 kom inte
alldeles oväntat. Hans häl sa hade under de senaste åren inte varit
den bästa och hade tidvis tvingat honom till långa sjukhusper iodcr.
Han gav också ibland uttryck för sin sorg över att krafterna inte
räckte till för allt det han ville uträtta. Han hade dock föru nnats
att under en lång och framgångs rik militär bana göra betydande
insatser för sitt vapen och för vårt försvar.
Sin officersba na började Erik Nordling vid det förband , Karlskrona kustartille riregemen te, till vilket han 27 år senare skulle återvända som överste och chef. Efter att ha gått ut som etta på sin
kurs vid sjökrigssk olan gjorde han sig med sitt klara intellekt och
sina goda förutsättn ingar i övrigt snart bemärkt som en skicklig
och dugande ung officer. Redan efter ett par års tjänstgörin g vid
regemente t kommende rades han till Gymnastis ka centralinstitutet,
där han genomgick såväl instruktör s- som gymnastik lärarku rserna,
och i omedelbar följd därmed till Sjökrigshö gskolan.
Hans begåvning och intresseinr iktning ledde honom efter genomgången högre artilleriku rs vid denna skola in på den tekniska tjänsten. Han togs också osedvanlig t tidigt i anspråk för viktiga befattningar i marinförv altningen och som tygofficer och senare som tygmästare vid flera kustartille riförsvar. Genom sin driftighet och
energi gjorde han en uppmärks ammad insats i den ansvarsfull a befattningen som tygmästar e vid uppbyggn aden av Gotlands kustartilleriförsv ar under de kritiska åren 1939-41 och var sedan självskriven som ledare för motsvaran de tekniska uppbyggn ad vid Göreborgs kustartille riförsvar. Som sektionsch ef i Marinförv altningen
och sedermera som chef för dess artilleriby rå fick han tillfälle att
på högre nivå verka för kustartille riets upprustnin g tekniskt och
materiellt i en tid, då den snabba utveckling en på dessa områden
ställde utomorden tligt stora krav på de män, som hade att bära
ansvaret härför. Kustartille riet står i stor tacksamhe tsskuld för
* Minnesantec kningen författad av ledamoten Lagerberg.

vad ~an uträttade under dessa år. Dessförinn an hade han emellertid
hunntt med att verka dels som bataljonsc hef vid KA 2 dels under
et~ par år som skicklig och uppskatta d chef för k~startilleriets
skJutskola , __ _en befattning , som också hade stor betydelse som förberedelse tor hans regementschefsskap.
S?m re_gemen~sch~f fick ha? ett rikt verksamhe tsfält, där hans orgamsa~on~ka __formaga_ och mtresse för adminstra tiva frågor väl
kom t1!l sm ratt bl a 1 samband med den omorganis ation vid kust:rtlllenförs_var~t och regementet, som genomfört s under de senare
aren. I utbddmng sarbetet rönte han stor uppskattn in" för sin sällsy nt~ förmåga att rätta utan att såra, att kritisera p~ ett sätt som
slud1gt gav tyngd åt det positiva. Hans oavlåtliga strävan att i
aUa skiften vara omutligt rättvis skänkte honom också den under~ydande person_alens förtroende och tillit. Stort intresse ägnade han
at skytte- och Idrottsver ksamheten vid regementet, som bl a "enom
han s stöd alltjämt kan inta den rangplats på dessa områd:n det
s~dan långt til!baka innehar. Han har också genom olika åtgärder
sokt _oc_h vunmt ko:nakter med det civila samhället och skapat en
samhonghet, som gJOrt regemente t inte bara till bygdens utan även
staden s regemente.

Erik J~hann~s Nordling var född i Kramfors den 26 juni 1903
och son ull rev1sor Johan Nordling och dennes maka född Forsell.
Eft~r s~udentexa men i Härnösan d antogs han som kadett vid kustartillenet 1924 och utnämnde s till fänrik efter officersex amen
1~26. H~n blev underlöjtn ant 1928, löjtnant 1929 och kapten 1937.
maJOr utnämnde s han 1943, till överstelöj tnant 1947 och till
overste 1953.
1928-193 0 genomgick Nordling Gymnastis ka centralins titutet
och 1930-193 3 sjökrigshö gskolans allmänna kurs och högre artillerikurs och var de två följande åren repetitör vid samma skola. Försva rshögskola n genomgick han 1952.
Nordting tjänstgjord e som tygmästar e vid Gotlands kustartille riförsvar __ 19~9-1941 och vid Göteborgs kustartille riförsvar (Alvsb?rgs fastnmg) 1941-194 3. Han var sektionsch ef i marinförv altnmgen 1943-194 7, bataljonsc hef vid KA 2 1947-194 8 och chef
för kustartille riets skjutskola 1948-195 0. Han var chef för ma-

!lll

990
rinförvaltningens artilleribyrå 1950-1953, vilket sistnämn da ar
han blev chef för Karlskrona kustartilleriregemente.
Nordling invaldes i Orlogsmannasällskapet 1948 och i Krigsvetenskapsakademien 1950.
Han var gift med Harriet Sandholm och efterlämnar därjämte
sonen Jan, byggnadsingenjör, Stockholm, sonhustru och ba rnb arn.

Ivar Högbom*)
Den 15 juni 1962 avled i Stockholm professor emeritus Ivar Höabom, född där den 26 september 1892. Föräldrarna voro "Nor~
landsgeologen" professor Arvid Högbom och hans maka H ennv,
född Bexelius, båda härstammande från Lövånger i Västerbotte;1,
där farfadern var komminister. Morbrodern Almar Bexelius va ~
rektor och kommunalman i Skellefteå. Man torde alltså kunn a härleda den humanistiska ådran hos naturvetaren Ivar Högbom, en
sällsynt kultiverad människa, som från sitt föräldrahem och Uppsala förde med sig det bästa i svensk akademisk tradition, vilket
bl a blev av oskattbart värde för en så ung institution som Hand elshögskolan i Stockholm, där H. kom att verka i ett 30-tal år.
Högboms curriculum vita: är ett fängslande aktstycke, av intre sse
icke minst för detta Sällskap, när man t ex erfar att H. efter studentexamen i Uppsala 1911 under 20 år hann med att besöka 35
länder för studier och olika uppdrag - 1917 och 1920-2 1 rörde
det sig om vidsträckta färder i Mellan- och Sydamerika fö r prospekteringsarbeten på uppdrag av generalkonsul Axel Ax:so n John son.
Av studentbetyget framgår att Högbom hade A i matem<Hik
och fysik men blott AB i geografi. H. började sin vetenskaphga
bana som geolog och gick alltså i likhet med sin 4 år äldre broder
Bertil i faderns fotspår. 1923 blev H. docent på en gradualavhandling: "Ancient Inland Dunes of Northern and Middle Europe".
Under sina uppsalaår var Högbom en förgrundsgestalt i stu dentvälden - "höjdpunkten på min bana" - kårordförande i Uppsala
1923-24 och Sveriges Förenade Studentkårers ordförande 1925.
Härunder representerade han Sverige vid konferenser i Ha ag, Ber* Minnesteckningen författad av ledamoten Hammargren.
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~~~:' Warschau och Danzig, men viktigare än något annat ansåg han

~!alv var; a~t _han !yckaodes ~å __Sturemonumentet på plats, som vant en mangan? tvts~;fraga. 1 lardoms~taden. Det samtida Uppsala
h!r gett H. epttetet den fme akademtkern", världsvan och underha llande, en elegant förespråkare för studenterna.
I juli. 1925 utnämndes H. till professor i geologi och naturverenskaphga fakultetens dekanus vid universitetet i Cairo (på förslag ~v svensk_a universitetsmyndigheter efter hänvändelse från
~gypt~ska regermgen till Utrikesdepartementet) . Det lär ha varit
ark~btskop Nathan Söderblom som lanserat Högbom med motiv.~n~gen: "Han verkar kunna umgås med negrer". Uppdraget var
for;tsso hedrande för en 33-åring, som löste det till allmän
~~latenhet . H. stannade i Egypten i drygt två år, varunder han
toretog flera resor även i Balkan och Främre Orienten.
I september 1927 hemkallades H. av generaldirektör Gunnar
~us~ för ~tt tillträda den nya befattningen som verkställande direkr~r 1 Instttutet för Svensk Utlandstjänst. Aven på detta område
gJorde H. e~ ~-anbq~t~nde ins~ts och förvärvade en ovanlig känne_dom om saval polmska, sactala som ekonomiska förhållanden i
o~~ka länder, ävensom om svenskar och svenska företag runt om i
vadden. Syn för sägen bär de biografiska uppgifter om svenskar i
utland~t, som H. utgav i bokform 1929. Genom de kontakter H. i
~ett a sttt arb.~te ~nöt med svenska näringslivet fick man där tydl~?en klart for stg att H . behövdes för större uppgifter, och på
fo rslag av rektor Carl Hallendorff kallades H. till docent i ekonomisk geografi vid Handelshögskolan i Stockholm 1929.
__ Senare k?m H. att verka vid Göteborgs Högskola och H andels~ogskolan 1 Göteborg, intill dess han år 1935 erhöll den professur
l Stockholm, som han lämnade med utgången av år 1958 .
I ~venskt akademiskt befordringsväsende torde vara enastående
att fem sakkunniga från olika länder föreslå samme man till en
p~·ofessur på basis av en rik teoretisk och praktisk utbildning höo-t
~ltsordad forskningsförmåga och framstående undervisnin as~kickhghet.
o
Om resultatet a v Högboms gärning i Handelshögskolans tjänst
står följande att läsa i dess årsberättelse 1958-59: " - - - det
var _inom den eko~1om_iska geografin han kom att göra sin huvudsakhga vetenskaphga msats. Hans arbeten i detta ämne - främst
om värl dens mineralproduktion och sjöfart - karakteriseras av
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framsynthet i ämnesvalet, preelslOn i materialsam lingen, skä rpa i
slutsatserna och en elegant framställnin gskonst.
Något år efter sin utnämning till professor togs H. i anspråk
för uppdraget att vara högskolan s rektor. Han behöll ledn ingen
av högskolans geografiska institution, men rektorsämbe tet lämnade honom föga tid för forskning . Han släppte dock aldrig den
dagliga kontakten med institutionen , han fullföljde konsekvent sina
observationsserier, som nu utgör en fast grund för fortsatt fo rskning, och han verkade som en sällsynt skicklig föreläsare och led are
av övningskurs er och seminarier.
Högboms rektorat varade åren 1936-57. Under denna tid gt:nomgick Handelshög skolan en genomgri pande utveckling. Elevintagningen ökades successivt från l 00-11 O årligen vid 1930-talets
mitt till omkring 220. Ekonomexa men breddades år 1939 så att den
normala studietiden ökade från 2 till 3 år. Båda dessa faktorer
gjorde en stark ökning av antalet lärare nödvändig. Samtidigt har
Handelshög skolan gått mot en fördjupning i undervisning och forskning. År 1943 inrättades ekonornie licenciatexamen och år 1946
fick högskolan Kungl. Maj:ts tillstånd att utdela ekonornie doktorsgrad. Den ekonomiska forskningen har gjort stora landvinni ngar, som även kommit den grundläggan de utbildningen tillgodo.
Högbom har under denna expansionsp eriod fört fram högskol ans
stora frågor till en lycklig lösning. Han har också burit vardagens
tunga av administrati vt arbete. l denna gärning har han förstått
att skapa omkring sig en atmosfär av samförstånd och god vil ja,
som för högskolans personal och för dess studenter varit av oskat tbart värde. - - - ."
Må det - i anslutning till högskolans ovan återgivna vackr a
av skedshyllning - tillåtas författaren av dessa rader förmedla några personliga hågkomster av Hö gbom från en kommender ing i mitten av 1930-talet till Handelshög skolan, i huvudsaklig t syfte att
studera de ekonomiska faktorernas strategiska inflytande. Hä rvidlag handleddes jag närmast av Högbom och hade förmånen årnjuta hans stimulerande undervisning i ekonomisk geografi. Med
stor generositet tog han sig an löjtnanten - upptakten till en vänskap för livet - och gjorde studieperiod en till en oförglömlig up plevelse, rik på för försvaret värdefulla utblickar. Högboms andliga
spännvidd var helt imponerande . Han var en skarp analytiker. Så
fort ett problem kom upp tog H. alltid först fram karta n, av vil-
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hindrar att vad Högbom utg1v1t ar monumentalt nog, ofta epokgörande.
Enligt Högboms svåger, Bertil Ohlin, är "Mineral Production, a
stud y in trend and geographical displacemen t" (IVA handlingar
nr 117, Stockholm 1932) ett pionjärarbete, som aldrig fått det erkännande det förtjänade trots att det av IVA belönades med Arnbergska priset. Genom att det publicerades i en geologisk serie gick
det nämligen ekonomerna förbi. Enligt Ohlin var just en stu die
som denna - i en mer eller mindre lagbunden utveckling - ett
fält som de senaste decennierna blivit så modernt inom ekonomin.
Ett nytryck diskuterades mellan svågrarna, men blev aldrig reajour.
liserat p.g.a. att Högbom i så fall velat föra boken
1934 gjorde H. sin kanske främsta vetenskapliga prestation
med utgivandet av standardverket "Världssjöfarten, dess geografiska och ekonomiska betingelser", som om det publicerats på något
av världsspråken gett upphovsmannen ett internationellt renomme
långt utöver det han redan åtnjuter. Dessbättre arbetas f n på en
ny utgåva på engelska "World Shipping, an outline of its economic
geography", vari Högbom in i det sista tog del (1958-62), men
som nu får slutföras av hans elever.
Talet för handel och sjöfart vid Neptuniordens 150-årsdag i
Stockholms Stadshus den 24 mars 1962 skulle ha hållits av Högbom.
Det var för honom en uppmuntran att ha blivit ihågkommen med
detta förtroendeuppdrag, men krafterna räckte icke till och det
blev i stället hans medarbetare, docenten Gunnar Alexandcrsson,
som fick hålla talet. A. presenterade vid tillfället en del typiska
Högbomdiagram m m, i vilka trenderna enligt experterna ligga minst
20 år före sin tid i fråga om vetenskaplig fulländning.
Av kollegerna betecknas H. som den 100 °/o-ige vetenskapsmannen och en exponent för absolut intellektuell hederlighet. I sitt arbete var han oerhört noggrann och redbar och ville aldrig säga
mer än vad han efter dubbelkontroll med säkerhet kunde stå för .
Höo-bom har anlitats för många olika utrednings- och kommito
.
'
teuppdrag. I Egypten var han medlem av ministreila kommmeer
rörande undervisningsfrågor 1925-27. 1937 blev han ledamot av
Nationernas Förbunds råvarukommitte. I Industriens Norrlandsutredning var han ordförande sedan 1941. Från 1942 var H. ledamo t
av specialutbildningssakkunniga och från 1943 av Svenska Sällskapets för Antropologi och Geografi kommitte för utgivande av at-

a

las över Sverige. 1937-38 var H. ordförande i sistnämnda sällskap, samt i Geografiska Förbundet 1935-36. 1944-57 var H .
medlem av styrelsen för skogshögskolan och Starens Skogsforsknings-Institut. 1945 tillhörde H. en studiegrupp inom Utrikespolitiska Institutet för att utforma ett bidrag till debatten om världens
organisation efter kriget, och samma år deltog H. jämte professorerna Nils Almlund och Herbert Tingsten som svenska representanter i en nordisk debatt om samhällsvetenskapliga frågor i Bergen på inbjudan av den norska Michelsenstiftelsen.
I Ingenjörsvetenskapsakademien invaldes H. 1942 och i Orlogsmannasällskapet som korresponderande ledamot 1946. H. var mycket glad över denna utmärkelse, då ju Sjöväsendet låg honom varmt
om hjärtat. I lika mån kan Sällskapet vara stolt över att ha haft
en sådan ledamot.
I var Högbom gifte sig l 925 med Birgit Kruse, dotter a v med. lic.
Charles Kruse och hans maka Elsa Sandberg. Närmast sörjande är,
förutom änkan, sonen J an, radioastronom vid universitetet i Leyden, Holland.

Gösta Evald Andreas lundeqvist*)
Förre verkst direktören vid Kockums Mekaniska Verkstads Aktiebolag i Malmö Gösta Lundeqvist avled i Stockholm den 12 juli 1962.
Därmed gick en av märkesmännen inom svenskt skeppsbyggeri ur
tiden.
Gösta Lundeqvist föddes i Stockholm den 3 oktober 1892 och var
son till fabrikören Thor Joh Andreas Lundeqvist och Hildegard
Charlotta Lindström. Han avlade studentexamen vid Högre Realläroverket å Norrmalm 1911 och genomgick Kungl Tekniska Högskolan, från vars avdelning för skeppsbyggnadskonst han avgick
med civilingenjörsexamen 1915. Som mariningenjörsstipendiat tjänstgjorde han från oktober 1915 dels som ritare vid AB Götaverken
och AB Atlas Diesel, dels inkallad till krigstjänstgöring vid Flottans
varv i Stockholm, dels sommarhalvåret 1917 som arbetare vid AB
Götaverken. Förordnad till extra mariningenjör den l oktober 1917
tjänstgjorde han ett år vid ingenjördepartementet i Karlskrona,
med avbrott för några månader som flottiljingenjör på kustflottans
* Minnesteckning författad a v ledamoten I. Oldenburg.
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2. torpedbåtsflott ilj sommaren 1918 . Han var därefter ett år fartygsingenjör på pansarskeppet Dristigheten, varund:r han i december 1918 utnämndes till mariningenjör av 2 graden 1 flottan s reserv
och förordnades till mariningenjör av 2 graden vid marin ingenjörkåren. I maj 1919 utnämndes L. till mariningenjör av 2 graden vid
mariningenjörk åren, samt den 12 september 1919 erhöll h an avsked
med tillstånd att under två år kvarstå lönlös i kåren och föror dnades
samma dao- till torpedingenjör vid kåren. Som torpedingenjör tjänstgjorde ha~ vid Karlskrona statio~ fr~n oktober 1919 t~ll oci:.. me~
augusti 1921, med avbrott för tva manader som torpedmgenJor pa
ångkorvetten Saga 1920, några veckors besiktnin?supp~rag.1 92 1 gällande torpedmateriele n på pansarskeppet Drottnmg VKtona och n a
månader som torpedingenjör på kanonbåten Blenda 1921. Den 31 auo-usti 1921 entledigades han från förordnandet att vara torpedingenjör och blev tillåten att från och med påföljande dag återinträda på
stat i mariningenjörk åren (såsom mariningenjör) . Han tjänstg jorde
ett dryo-t år som fartygsingenjör på pansarskeppet Drottning V !Ctoria o~h därefter som ingenjör vid Karlskrona varv från hösten
1922 till januari 1925, med avbrott för tjänst som fartygsingenJÖ r
på pansarskeppet Sverige under sommarhalvåre t 1923. Den 10 ok tober 1924 utnämndes han till mariningenjör av 1 graden. Fra n
januari 1925 till maj 1926 var han marinförvaltni ngens kontrollant
vid byggnaden av motortorpedbå tarna nr 3 och 4 hos Thornycroft
i London, tillika biträdande kontrollant för i England beställd materiel till jagarna Ehrenskjöld och Nordenskjöld samt statsisbrytare!;
Atle. Därunder tjänstgjorde han även som biträdande marin attachc
vid beskickningen i London. Från maj 1926 till och med augu~u
1927 var han divisionsingenj ör på 1 jagardivisionen (jagarna H ugm
och Wachtmeister) och några månader därunder tillika stabsingenjö r
i chefens för spaningsavdeln ingen stab. Den 1 september 1927 erhöll
han avsked med tillstånd att två år kvarstå lönlös i mariningen jörkåren. Sedermera blev han 1930 utnämnd och förordnad till mariningenjör av 1 graden i mariningenjörk årens reserv, 1952 utnämn d
till marindirektör av 2 graden i marinen och 1957 utnämnd till marindirektör av 1 graden i marinen.
Under tiden september 1927 till och med mars 1936 var Göst~
Lundeqvist managing director vid AB Atlas Diesels dotterbolag 1
London. Den 1 april 1936 tillträdde han befattningen som vice v erkställande och teknisk direktör vid Kockums Mekaniska Verkst ads
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.Aktiebolag i Malmö. Fyra år senare blev han verkställande direktör
i företaget, i vilken befattning han verkade till sin pensionering i
april 1958. Till sin bortgång tillhörde han bolagets styrelse.
Gösta Lundeqvists livsverk kom att utföras under hans tid som
ledare för Kockums varv - en tid av stark expansion i flera avseenden. De större svenska varven utvecklades under denna epok
f~~n relativ: små verkstäder till företag med mycket förnämlig posltlon dels 1 världsskeppsby ggeriet, dels inom den svenska exportindustrien. Vidare sprängde fartygen under samma tidrymd alla
tidigare förutsatta gränser ifråga om storlek. Kockums varv kunde
vid Gösta Lundeqvists tillträde bygga fart yg p å högst ca 16 000 ton
:'ilket d~ var den största tankfartygsstor lek som efterfrågades, äve~
mternatlonellt. Den stora utbyggnaden av varvet som under Gösta
L undeqv is~s ledning planerades på 1940-talet, tog sikte på byggnad
och docknmg av 24 000 tons fartyg, vilket ansågs innebära en betryggande marginal för framtida storleksökning hos det efterfrågade tonnaget. Redan innan den tredje av de nya stapelbäddarna hann
påbörjas, nödgades man projektera den för ca 60 000 tons fartyg,
och en av de båda färdigställda 24 000 tons bäddarna måste relativt
snart därefter byggas om för ca 100 000 tons fartyg. Att under
fö ga mer än tio år utvidga sina produktionsres urser för att tillfredsställa dessa _redarnas snabbt stegrade anspråk p å fartyg av allt större tonnage mnebar för Kockums varav en stor ansträngnino- vilken
.k d
eJ un e ha genomförts utan en målmedveten och kraftfull b>ledning.
Under Gösta Lundeqvists tid som verkställande direktör byggde
Kock~m s varv 17 4 handelsfartyg om sammanlagt 2,5 millioner ton
d w. Aren 1951 och 1952 sjösatte varvet mest handelstonnage i världen. Dessutom levererades under hans tjugotvå år vid varvet två
jagare, tjugotvå ubåtar och tjugosju motortorpedbå tar.
Krigsfartygsby ggena hade i Gösta Lundeqvist en entusiastisk förespråkare. De kräver i förhållande till fartygens storlek betydande
re~urse~ if~åga om konstruktionsk apacitet, och verkstadsutrust ningen
maste 1 v1ssa avseenden vara mycket speciell. Att under ett skede
av st~rk expansion på handelsfartygss idan ej blott hålla de speciella kngsfartygsres urserna samlade utan även väsentligt utvido-a dem
rnåste tidvis ha inneburit stora sv årigheter, vilka ej kunde h~ övervunnits utan ett betydande intresse hos varvslednino-en för att motsvara marinledningen s önskemål.
b
Gösta Lundeqvists krafter togs i hög grad i anspråk även för upp-
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o-ifter utanför Kockums varv. Han var ordförande i Sveriges Varvsindustriföre ning 1954-57, ordförande i Stiftelsen för skeppsbyggnadsteknisk forskning 1955-5 7, ordförande i 1941 års örlogsv arvskomm itte, ledamot av 1945 års och 1952 års örlogsvarvsu tredningar
och flera bolagsstyrelser. Han blev 1951 ledamot av Kun gl Fysio-logiska sällskapet i Lund.
.
Starens Sjöhistorisk a museum erhöll genom Gösta Lundeq v!Sts levande intresse för dess uppgifter ett synnerligen verksamt stöd .
är Gösta Lundeqvist avgick med pension från Kockum s varv
beslöt bolaget att som erkänsla för hans stora insatser avsätta 25 0 000
kronor till en fond, vars avkastning enligt hans önskan skall användas fö r att främja vetenskaplig forskning inom skeppsbyggn adskonsten vid Kungl Tekniska Högskolan. Dennas skeppsbyggn adsundervisnin g låg honom varmt om hjärtat och räddades genom hans
in sa tser mer än en gång över kritiska perioder, då dess framti d va r
OVlSS.

Gösta Lundeqvist efterlämnar minnet av en varvsindustr iens storman, den tekniska forskningens stöd j are, marinens hängivne främjare, sina medarbetare s inspirerande ledare och sina vänners gode vän.
Ä r 1918 in gick Gösta Lundeqvist äktenskap med Elsa Margareta
Eklund, dotter till biskopen J A Eklund. Dottern Margit Elsa Mari a föddes 1924.
Gösta Lundeqvist invaldes såsom hedersledarn ot Sällskapet år
19-+6.

John Gunnar Lindmark*)
Direktör Gunnar Lindmark, Stockholm, avled den 19 augusti 1962
i en ålder av 86 år.
Direktör Lindmark var född i Stockholm den 3 mars 1876, blev
efter mogenhetsex amen fil. kand. i Uppsala 1897, examinerades frå n
Kungl. Tekniska Högskolan som civilingeniör 1901. Han var anställd hos de Laval i USA 1901-03 och vid The English de Laval
Steam Turb 1903-06. Under åren 1906-12 var han torpedingenjör vid Mariningeni örkåren och samtidigt några år lärare ;id
Kungl. Sjökrigshögs kolan. Han var 1912-16 ingeniör vid Eskilstuna Järnmanufa ktur AB och kom 1920 till Scania-V ab is, SöderMinnestecknin gen författad av ledamoten Sven Ljungberg.
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rälj e, där han var direktör 1921-40. Åren 1940-44 var han stf.
chef för bränslekomm issionens gengasbyrå och innehade sedan befattningar i Trafikkomm issionen samt 1946-55 i Patentverke t.
Lin dmark var ordförande i Sveriges Automobilh andlarförbu nd 1940
- 46; blev 1942 hedersledam ot i KAK, 1946 i Sveriges Automobilhandlarförb und och 1958 i Automobilh istoriska klubben.
I Kungl. Orlogsmann asällskapet invaldes Lindmark som korresponderande ledamot år 1913.
Under sin anstä llning vid marinen tjänstgjorde Lindmark som
ingeniör såväl å örlogsvarve n som å torpedskolo r ombord på flottans fartyg och var marinens kontrollant vid leveranser av torpeder från torpedverks täder i Kiel, Berlin och Fiume. Han var äv en
som ovan nämnts lärare vid Kungl. Sjökrigshögs kolan.
Före tillkomsten (1910) av torpedverks taden å Karlskrona örlogsvarv anskaffades samtliga för svenska flottan avsedda wrpeder
från utlandet. Någon egentlig insamling och bearbetning av de mestadel s mycket svå rtillgängliga uppgifterna om torpedens framdrivnin g jämte därmed sammanhän gande frågor hade ännu ej vidtagits
och någon överblick av utveck lin gen inom örlogsmarin ernas nya
vapen, torpeden, stod ej att få.
För att fylla detta behov utförde Lindmark efter omfattande litteratur- och patentstudie r en kritisk granskning ur såväl teoreti sk
som praktisk synpunkt av olika föreslagna och prövade framdrivnin gsmetoder för torpeder. Utredningen sammanfatt ades i en av
Kun gl. Orlogsmann asällskapet med dess silvermedalj belönad tävlingsskrift "Automobil torpeden med särskild hänsyn till dess framdrivning", sedermera (19 13 ) tryckt och utgiven genom Kungl. Marinfö rvaltningens försorg.
Genom sin gedigna teoretiska utbildning och sina omfattande
kunskaper ku nde Lindmark med logisk bakgrund och skärpa åstadkomma en tankebyggad , som gav snabba och riktiga svar på olika
utvecklingsf rågor. Han lät sedan prak tiken använda sig av teoriens
resultat och kunde därigenom undvika tidskrävand e och dy rbara
prov försök.
I den redan år 1910 utgivna "De modernaste torpedmode llerna"
gav Lindmark en mera beskrivande framställnin g av de torpedleveranser (M/ 07 etc) vid vilkas leveransbesi k tningar han medverkat.
Av naturen utrustad med klan intellekt, okuvlig energi, enasrående arbetsförmå ga, sunt omdöme och stark pliktkänsla var

1000
Lindmark väl skickad att taga itu med många krävande och svårlösta frågor, som kommo på hans lott. Hans erfarenhet, kunnighet
och duglighet togs även i stor utsträckning i anspråk inom olika
organisationer och föreningar.
Lindmark hade ett mycket stort intresse för teknisk historia. Sammanfattningar av hans litteraturstudier, som gåvo en mycket klar
överblick å ämnesområdet, voro systematiska och noggranna. H ans
verksamhet på detta område fortsatte även efter den normala pensionsåldern. Så t ex författade han de roande och intressanta teknikhistoriska notiser, som sedan ett 15-tal år tillbaka årligen finna s intagna i Tekniska museets årsbok "Daedalus".
Närmast sörjande är maka, född Nordqvist, fyra döttrar, Birgtt,
textillärare, Stockholm, Ulla, gift med major Björn Hammarberg,
Roslagsnäsby, Lena, maka till reklamkonsulent Einar Ström, O stra
Ströö, och Karin, gift med monsieur Jean Robin, Louviciennes,
Frankrike, barnbarn, barnbarnsbarn och syster fru Rut Gibson.

Daniel Landquist*)
I december 1913 hölls inför sjöofficerssällskapet i Karlsk rona ett föredrag med titeln "Sjömaktens inflytande på Sveriges historia". Att föredraget väckte stor uppmärksamhet framgår bland annat av att det in extenso intogs i Tidskrift i Sjöväsendet. För oss har detta föredrag sitt särskilda intresse i det att dess
författare var den då 22-årige underlöjtnanten Daniel Landqu ist.
Sällan har väl en sjöofficer så tidigt framlagt sitt livsprogram och
så väl dokumenterat sina insikter. Utan att brista i egard fö r den
dåtida undervisningen i sjökrigsskolan kan man utgå från att de
kunskaper och åsikter, som återspeglades i föredraget, voro självförvärvade. I någon mån skymta reminiscenser från sjökrigsskolan
igenom, nämligen då han uttalar sig om undervisningsböckernas
torftighet. Redan i inledningen av föredraget underkänner han sålunda vår dåtida sammanfattande sjökrigshistoriska litteratur (To rnquist, Gyllengrana t, Bäckström och Zettersten); han tror icke, "att
någon som läst dem kunnat hämta vare sig intresse eller beundran
för vår sjökrigshistoria eller några lärdomar i strategi eller taktik".

*

Minnesteckningen författad av ledamoten E. Anderberg.
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Såsom representativ bör här ävenledes bringas i åminnelse den tes,
fö rfattaren uppställer för sina betraktelser, nämligen att "Sveriges
historia är herraväldets på Osters jön historia".
Att en mycket ung officer framträder på detta sätt är ägnat att
väcka uppmärksamhet, men att han under inemot femtio års verksamhet fortsätter rakt på den inslagna vägen är måhända än märkligare.
I stora drag kan Daniel Landquists levnadsbana - kommenderingsmässigt - skildras sålunda: Han föddes i Stockholm den 20
augusti 1891 och blev efter genomgången (sexårig) sjökrigsskola
1911 underlöjtnant vid flottan. Därpå följde varierande sjö- och
landkommenderingar, till stor del i ubåtstjänst, varefter han genomgick specialkurs i elektroteknik på tekniska högskolan samt sjökrigshögskolans allmänna kurs och dess stabskurs (1921). Så följde ett
flertal år med tjänstgöring i marinstabens operationsavdelning (1922
- 31), varunder han även var knuten till kommerskollegium såsom
mar inassistent (1929-31 ). Under fyra år tjänstgjorde han så i sjöfö rsvarets kommandoexpedition och återbördades därifrån till marinstaben som chef för dess operationsavdelning, varifrån han övergick till försvarsstaben såsom chef för underrättelseverksamheten
- sektion II - (1942-45) och slutligen var han chef för sjökrigshögskolan 1947-51. Han blev adjutant hos H. M. Konungen
1937 och överadjutant 1942. Detta sällskap tillhörde han sedan
1923 .
Här skildrad verksamhet förenades med befattningar såsom lärare: först, 1927-31, i sjökrigsskolan (ämnet sjökrigskonst) och därefter (1931-39) i sjökrigshögskolan (ämnet strategi). A v hans sjökommenderingar må här nämnas två somrar (1928 och 1929) såsom
flaggadjutant i CKF stab; sekond p å Gotland (1935-36), fartygschef på Drottning Victoria (1940-41) samt avdelningschef först
på Göteborgsavdelningen 1945-46 och därefter på stockholmsavdelningen (1946-47). Sedan han övergått till reserven togs hans
förmåga i anspråk såsom souschef vid kurs för högre försvarsstudier
(1951-52) .
Daniel Landquists väg genom livet kan inte redovisas enbart med
en generalrullas torra fakta. Han framträdde, som ovan anförts,
tidigt med sin penna, och i en följd av skrifter har han framlagt
resultaten av sina omsorgsfullt dokumenterade sammanställningar
av sjökrigshistorien och dess lärdomar. Först i raden märkes hans
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ypperliga översättning, i sammandrag, av Mahans bok "Lord Nelson", vilken han utgav 1913, samma år som hans inledningsvis berörda föredrag.
Första världskriget gav honom stoff till tre utmärkta detal jstudier, nämligen "Den tyska ostasiatiska eskaderns öden" (1915 ),
"Dardanellerföretaget" (1916) och andra delen av marinlitteraturföreningens publikation "Världskriget till sjöss" (omfattande åren
1915 och 1916). Här gällde det för författaren att inför kravet på
aktualitet - motvilligt - ge avkall på önskemålet om fullstän dig
dokumentering och han lyckades väl i sitt uppsåt att samla och prova de mycket heterogena uppgifter, som då stodo till buds.
Hans kommendering såsom marinassistent i kommerskollegium
står förvisso i intimt samband med det intresse, han hyste för handelssjöfartens problem och för samspelet mellan örlogs- och handelsflottorna i krig och fred. Hans mycket sakrika "Sjöfarten och
sjöförsvaret" (1931) är ett monument över detta intresse. I artikeln
"Orlogsflotta och handelsflotta" i Svenska Flottans histori a III
(1955) återkommer han till samma tema. En annan aspekt av vå ra
sjöintressen kodifieras i den av honom och professor T. Gihl författade "Handbok i internationell rätt för marinen" (1934 ). I "Några av sjöstrategiens grunder" (1935) samlade han ett koncent rat
icke blott av sin lärargärning och sina staregiska insikter utan även
av all väsentlig strategisk litteratur.
Under hans ytterligt maktpåliggande verksamhet som avdelningschef i marinstaben och som sektionschef i försvarsstaben under andu
världskriget togs hans arbetskraft helt i anspråk för försvar ets interna tjänst. Fram till mitten av 1950-talet fick därför teoret ikem
tillfälligt träda helt tillbaka för praktikern. Men från det att han
inträdde i pensionsåldern fick han tillfälle att ånyo ge sig i ka st
med forskning och författarskap. I "Förspelet till andra värld skr iget" (1958) gör han en rundmålning av de politisk-strategiska händelserna från Versaillesfreden till utbrottet av andra världskr iget.
Den utomordentligt rika litteraturen rörande denna skickelsemät tade period är här sammanställd, kritiskt granskad och sovrad till
en mycket märklig enhet, där han skickligt undvikit att låta män gden av betydelsefulla fakta förtaga bilden av de stora dragen i det
historiska skeendet. Innan han hann helt slutföra detta uppdra g antog han slutligen chefens för marinen uppdrag att fortsätta Otto
Ly becks stort upplagda verk "Allmän sjökrigshistoria", vilket nr
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fört fram till år 1932. Det var med tvekan, som Daniel Landquist
påtog sig det enorma arbete, som detta uppdrag innebar. Icke så,
att han ryggade tillbaka inför arbetet, utan så, att han nog hyste
en viss oro för att han icke skulle kunna föra arbetet till slut. Vid
hans bortgång förelåg emellertid manuskriptet färdigt för den del,
som omfattar tiden 1932 - juni 1941. Hans tvekan var mer berättigad än han själv och hans vänner kunde ana.
De många anknytningar, som Daniel Landquist hade till den merkantila delen av sjöväsendet, togo sig uttryck bl a i det varma intresse, han hyste för Neptuni-orden, där han sedan 1953 var styrande chef. Rörande det arbete, han nedlade för verksamheten inom
denna orden och för dess materiella förhållanden, må i detta sammanhang endast framhållas, att under hans ordförandeskap Neptuni-orden dels fick ett eget hem, dels under solenna former kunde
fira sin 150-åriga tillvaro. Till detta jubileum författade han en
mycket uppmärksammad historik. Neptuni-ordens glansfulla hö"'tidsdag i mars detta år var styrande chefens sista stora framträdand~.
Daniel Landquist var sällsynt gedigen; han var trofast i allt: mot
sina ideal, mot sina uppgifter och i sin vänskap. För dem, som
mötte honom första gången, föreföll han måhända i bland en smula tillbakadragen, men det intrycket förflyktigades snabbt, då man
upptäckte människan, den goda, levnadsglada och varmt kännande
människan bakom den endast svagt döljande masken. Han undvek
nästan skyggt att väcka uppmärksamhet med sitt omfattande vetande; att briljera därmed var honom helt främmande. När
läget så krävde, framlade han hovsamt, men väl och bestämt, sina
synpunkter och argument, vilka alltid voro väl motiverad e och
tungt vägande. Han försökte knappast att förvärva vänner, men
han fick många, icke minst bland sina tidigare elever och bland alla
dem, med vilka han samarbetat.
Hans många vänner ha nu förlorat honom; han avled den 7 oktober 1962.
Han sörjes närmast av sin maka Vera, född Sidmark, samt av
sönerna Jan, bergsingeniör i Surahammar, och Lars, civilekonom i
Skövde, jämte sonhustrur och barnbarn.
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Planering

Trivse l ombord
l nträdesan förande i K ÖS

Av ledamoten P. RUDBERG

I filmen "Havet är vårt öde" läggs i fartygschefens på jagaren
Kelly mun ungefär följande ord när fartyget rustar:
"I want this ship to be nice and efficient. You can't get an efficient ship unless you get a nice ship and you can't get a nice ship
unless you get an efficient ship".
. .
.
Det nära sambandet mellan trivsel ombord och effekttvttet 1
strid är här på ett utmärkt sätt belyst. Få sjöofficerare med erfarenhet torde ifrågasätta sanningen i det FC Kelly säger. För att
föra ned denna erkända sanning på den enskilde besättningsmedlemmens plan - han må sedan vara fartygschef eller icke vidareutbildad · värnpliktig - skulle jag vilja omformulera FC K ellys
ord så här! "Ingen ombord kan ge sitt bäst a om han inte känner
trivsel och ingen ombord känner verklig trivsel om han inte får
till fälle a t t ge sitt bästa".
Godtar vi denna omformulering som riktig måste vi alltså med
jämna mellanrum ställa oss frågan: Gör vi vad möjligt är fö r a:t
skapa effektivitet och därmed trivsel, trivsel och därmed effektivitet?
Det bör då först konstateras, att alla sjögående instanser har gjort
och gör mycket. Intentionerna är överallt goda och resultatet av
ansträngninaarna ofta gott. De i det följande framförda synpunkterna berör ~issa områden, där det alltjämt återstår en del att göra.
Synpunkterna grundar sig på erfarenheter från åtskilliga år i kustflottan, varunder jag haft den ovanliga förmånen av fyra FC-sbp
på fyra olika fartygstyper. Under dessa_år_har jag k~nnat konsta:cra dels vissa varje år återkommande fnknonsanledmngar , dels vtssa nya problem, som vuxit i storlek under åren. De kan sammanfattas under rubrikerna
Planering
Information
Utny ttjande av personalen.

N uvarande årsrytm i utbildningen ombord är i teorin bra. I
praktiken visar den sig dock ge ett för varje år alltmer komprimerat sista kvartal och även det näst sista är hårt ansträngt. Ovningarnas antal och den takt vari de avlöser varandra är mycket hög.
D en personal som i första hand har något väsentligt att lära av
dem måste ofta kasta sig över nästa övning innan den föregående
har hunnit smältas. Möj ligheterna att lära av begångna misstag
och att ha ordentlig genomgång och kritik är starkt begränsade.
D etta ger inte den berörda personalen möjlighet att ge sitt bästa
utan skapar en olustig känsla av ofullgångenhet inför den egna
prestationen och ibland rent av hopplöshet som inför en övermäktig upp gift.
Ett bättre resultat och större personligt utbyte torde nås i en
rytm med vissa perioder av 1-2 veckor med intensiva övningar
åt följda av lugnare perioder av eftertanke och förberedelser. Dessa lugnare perioder får icke utnyttjas för att stoppa in extra övningar tills programmet bågnar. Dessutom måste planerande myndigheter mer än nu är fallet ha som utgångspunkt att övningar kan
inställas och bör inställas om tidspress gör utbytet av dem t'rivelaktigt.

l n formation
Orientering om kommande övningar skall ges. Den får ges olika
fö r olika kategorier av personal, så att alla får vad de har
nytta av att känna till. Efter övningarna skall genomgång
och kritik hållas. Allt detta är allmänt vedertagna ting. I realiteten är det oftast svårt att få tid härtill under den tid av året
då det för de kvalificerade befattningshavarna ombord bäst behövs - av skäl som tidigare berörts.
Tid måste avses härför - det ger alltid utdelning i form av
större förmåga att leva med i fartygets liv, bättre förståelse för
övningarna och v illighet att acceptera de extra pålagor de kan
medföra. Sålunda förstår personalen oftast mycket bättre än många
chefer tror nödvändigheten av att pröva uthållighet och "slitstyrka"
hos förbanden genom hårda, tidsbegränsande pullar.
Orienteringarna om övningarna skall kompletteras med orientering om fritiden. Jag tror inte att man skapar trivsel ombord
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genom att i första hand se till att alle man får tillfälle att gå iland
så mycket som möjligt. Däremot är det ett berättigat krav att
personalen för sin fritidsplanering i god tid skall veta när och var
de kan räkna med permission. Med det underlag i form av högre
chefers långsiktsplaner som numera står till buds är det också väl
möjligt för en FC att tillmötesgå detta krav. Företags- och skeppsnämnd är lämpligt forum för denna orientering, som bör lämn as
skriftligt och omfatta det kommande kvartalet. När programmet
är utdelat är det varje fartygschefs skyldighet mot sin besättning
att göra allt som står i hans förmåga för att se till att det hålles.
Han bör inte ha "lovat" för mycket och där osäkerhet finn s bör
planen inte uppta permissionsmöjligheten. Men där det står, skall
det infrias, om det ligger inom det möjligas gränser. Mycket starka
skäl måste finnas för omkastningar 1 programmet.
Utnyttjande av personalen

Av många orsaker finns vakanser bland officerare och ingenjörer
ombord. Åtskilliga officerare i ansvarsbefattningar är tillika elever
halva året. Antalet specialuppgifter som enligt order och föreskrifter skall läggas på officerare och ingenjörer tenderar att öka. Arbetspressen på denna kategori är på det stora flertalet av våra fa rtyg
avsevärt större än för bara några år sedan. Den är ojämförligt mycket
större än under efterkrigsperioden. Detta har till oundviklig följd
att med koncentration på huvuduppgiften - stridsbefattningen man låter de viktiga specialbefattningarna få vad tid som kan bli
över, vilket ofta inte är tillräckligt. Resultatet för den enskil de
blir obehagskänslan inför en uppgift man inte orkar eller hinner
sköta väl. Därmed är trivseln i fara och effektiviteten i sjunkande.
Vi är snubblande nära ett läge där åtskilliga officerare ser mot
en landkommendering i förhoppning om ett mer homogent arbe tsfält med möjlighet till en samlad insats. Kommer de väl ilan d brukar ju ofta uppfattningen ändras och de längtar ut igen. Men tendensen är betänklig och adekvata åtgärder erfordras. De erfordras nu.
I vår underofficerskår har vi en i förhållande till dess arb etsuppgifter ombord högt kvalificerad kår. Detta gäller särskilt däcksunderofficerarna, som - ofta med rätta - finner sin kompetens
illa utnyttjad. Nuvarande och under de närmaste åren bestående
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tendens är att medelåldern och därmed erfarenheten hos UO-kåren
ombord ökar. Flaggunderofficerare återkommer ombord till samma
befattningar som de haft som unga underofficerare av andra o-raden .. Min p_ersonEga erfarenhet är, att på större fartyg ett fle~tal
spec1aluppg1fter med utmärkt resultat kan anförtros år underofficera re. Som exempel kan nämnas vojtledare, närförsvarsledare helikopterledare, foroledare, silhuettledare och divisionsofficer. A~dra
kan säkert tänkas.
Det .är väsentligt att underofficerskåren utnyttjas på ett sätt
som b a ttre svarar mot dess kunnande och förutsättningar.
Ett d ylikt system ger såväl officerare som underofficerare större
möjligbet att ge sitt bästa och är därmed direkt trivselbefrämjande.
Det bör vara ett första steg mot större ansvar och befogenheter åt
U O-kåren.
För att komma fram till "a nice ship and an efficient ship" fordras en ständig inlevelse i de problem - små och stora - som konstitu erar triv~_el ~ch effektivitet. Detta inlägg gör inga anspråk på att
v~ra fullsrandigt eller uttömmande. Det ger exempel på frågeställnmgar som sedan länge är aktuella och föremål för diskussion om~ord. Tyvärr stannar dessa diskussioner oftast inom fartygets relmgar 1 form av mer eller mindre positiv kritik. Jag har önskat föra fram dem till mer allmän kännedom och debatt.
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Realistisk vapenp lanerin g,
några reflexio ner

Av ledamoten

PER BROMAN

Inträdesanfö rande i KÖS

Den kände engelske fysikern lord Kelvin (1824-1907 ) lä r Yid
ett tillfälle ha sagt: "Jag säger ofta att när Du kan mäta det Du
talar om och uttrycka det med siffror då vet Du någonting om det,
men när Du inte kan mäta det, när Du inte kan uttrycka det med
siffror då är Din kunskap mager och otillfredsstä llande".
Denna aforism av en av våra mest kända vetenskapsm än under
1800-talet äger kanske i ännu högre grad sin giltighet i våra dagar.
Den snabba tekniska utvecklingen speciellt under de senaste femtio åren är för alla bekant. Exemplen är otaliga, här skall endast
nämnas några: flygplanens fart har under perioden 1906-1958
ökat från ca 65 km/ tim - ca 2 000 kmltim. Detta har bl a haft
till följd att de krafter som skall övervinnas för att manövrera
roder etc ökat från max 350 kg 1944 till ca 5 000 kg år 1958.
Ett flygplans eldledningss ystem vägde 1944 ca 25 kg och i detsamma ingick omkring 200 delar, 1958 var samma siffror 900
kg och l 0-15 000 delar. 1944 var enligt engelska uppgiftt-r
försöks- och utvecklingst iden för ett flygplan 2 år eller ca 25 000
mantimmar, 1958 åtgick för samma sak ca 5 år eller ca 4 800 000
mantimmar.
För att möjliggöra denna enorma utveckling har vår jords tekniska resurser både materiellt och personellt tagits i anspråk i en
utsträckning som knappast kan fortgå i samma accelererande tempo.
En slutsats som man kanske kan dra av detta förhållande är
att de tekniska produkterna ej kommer att förändras lika snabbt
under de närmaste 50 åren som de gjort under den senaste tiden.
Tillverkare blir i stället tvungen att ägna mer uppmärksam het åt
kvaliteten, samt åt för bättringar av redan befintlig materiel.
Med dessa allmänna reflexioner som bakgrund vill jag nu övergå till att redogöra för några egna allmänna synpunkter på vår
militära vapenplaner ing.
Det är ju i allmänhet så att när nya projekt diskuteras önsk ar

de ansvariga inom planerande staber att vapenutrust ningens prest anda skall vara icke blott på toppen i dag utan helst även när
vapenplattfo~·men faller för åldersstreck et. I sin iver att tillgodose
detta krav vilseleds han ofta av uppgifter om prestanda m m i utländsk facklitteratu r. Motsvarand e önskan beträffande vapenplattformens, fartygets , utformning förekommer mera sällan, och i varje fall uttalas ej så ofta.
En följd av detta blir ofta att den tekniskt ansvarige sätts att
granska mer eller mindre tekniskt underbyggd a hugskott. Den
personella kapaciteten i våra förvaltninga r, som redan för de ord~narie uppgifterna ~r unde:dimens ionerad, tas i anspråk för uppgifter .. som mang: gan~er ~mdrar dem från att ägna tillräcklig
uppmarksam het at ordmane uppgifter.
Jag. vill rr:ed detta icke ha ~agt att mar: i den militära vapenplanenngen Icke skall se framat mot tekmskt fulländad materiel.
D et vore att bli stämplad som bakåtsträvar e, nej tvärtom, det är
planerarens skyldighet att se framåt och anpassa våra försvarsmed el
t~~l de förs varsuppgifte r som av statsmaktern a åläggas den egna
forsvarsgren en. Men det gäller att "rätta munnen efter matsäcken".
Vårt land är ett industriland av första klass med synnerli<>en
go da tekniska förutsättnin gar att förse vår kriasmakt med mod:rn
teknisk utr~stning. Så enkel är emellertid ej o problemstäl lningen.
Eftersom vart land numera är ett utpräglat industriland är hela
vårt samhälles existens beroende av att vi får avsättning på exponma~knade~ för ':åra civila industriprod ukter. Endast en ringa del
av mdustnkapa Citeten kan med andra ord avses för kri<>smaterielp roduktion. För att få bästa valuta av denna produktfon är det
därför nödvändigt att en noggrann planering göres i högsta instans
~mr v~r för krigsmat~ri~l disponibla industrikapa citet skall utnyttJas. Fors;arsgren en ~ar mte se egoistiskt på detta problem, följden
skulle da kanske bh ett mycket oekonomisk t utnyttjande av landets egna resurser.
Vapenutvec klingen är ofta mycket dyrbar. Det är därför nästan
otänkbart att ett industriföre tag kan åta sig sådan utvecklina utan
ett
att få ekonomiskt stöd av staten och en viss garanti för
förhållande
Detta
ing.
seriebeställn
en
av
följas
projektarbet e skall
bör noga observeras av våra planerare så att planeringen blir realistisk.
Förutom den egna produktione n av vapen har vårt land möj-
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lighet att trots sin neutrala status köpa vapen och annan krigsmateriel från andra länder. Många fördelar såväl som nackdelar är
förknippade härmed. Bland fördelarna kan nämnas att den dyra
och personalkrävande projektutvecklingen ej kommer att belasta den
egna industrikapaciteten och att den producerande serien i all mänhet blir stor, vilket i sin tur gör att styckepriset blir relativt lågt
trots att utvecklingskostnaderna bakas in i detta pris. En nackdel
som ofta anförs mot köp av krigsmateriel från utlandet är att vi
som neutral köpare ej har möjlighet att få köpa det allra modernaste. Men är det verkligen en så stor nackdel? Ar det inte så att
den allra modernaste materielen ofta lider av allvarliga barnsjukdomar som det fordras både tid och stor arbetsinsats att komma
tillrätta med.
Av stor vikt vid inköp av krigsmateriel från andra länder är
att de planerande myndigheterna har service- och underhållsproblem
ständigt i minnet. Det är absolut förkastligt att med korta intervaller skifta tillverkare för samma typ av materiel. Varje tillverkare har sin egen teknik och komponentuppbyggnad, vilket fö r service och underhåll fordrar speciell utbildning. Särskilt på våra örlogsfartyg är det ett absolut krav att de olika vapensystemens uppbyggnad gjorts och göres med enhetlig teknik.
Beslutar man sig för köp av krigsmateriel från utlandet är det
vidare enligt min mening nödvändigt att vi lägger band på våra
teknikers ohämmade önskan att tilltro sig själva att kunna
göra allting bättre. Kanske att systemets tekniska uppbyggnad inte
är den allra modernaste, men det är väl troligt att en ändring icke
medför en förbättring som svarar mot den arbetsinsats som måste
avses för en sådan förbättring. Sens moral: Tänk noga efte r om
det är vä rt priset att ändra på en konstruktion som köpes från
utlandet.
Av stor vikt vid militär vapenplanering är att ett beslutat och
under anskaffning varande vapensystem ges tid att visa vad det
går för. Det händer ofta att nya och förbättrade system ser dagens ljus under den tid det tar att anskaffa, installera och taktiskt
pröva det beslutade systemet.
Men kära planerare, låt det beslutade systemet få sin chans och
låt framförallt personalen som satts att anskaffa och utprova det
beslutade systemet känna att de har stöd i sitt arbete från de planerande staberna. Uppgifter i fackpress o dyl om andra system med

bättre prestanda används ofta i syfte att nedvärdera det under
anskaffning varande systemet.
A v .. vikt ~.r härvid att man gör klart icke blott för sig själv
utan aven for andra som kan bli indragna i sådana diskussioner
om prestandauppgifterna verkligen är jämförbara. Här är tidsf~.ktorn av st~r betydelse. Det tar i allmänhet åtskilliga år att
gora exempelvrs ett robotsystem operativt från det att det första
gången presenteras i fackpress.
Me~. dessa reflexioner har. j_ag velat peka på några av de problem
som hanger samman med mrhtär vapenplanering. Mycket har gjorts
på detta område under de senaste åren, men mycket återstår för
att knyta samman de taktiskt-tekniska önskemålen med de rent
tekniska möjligheterna, allt i syfte att göra vår militära vapenplanering realistisk.
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Årsberättelse i sjökrigskonst
och sjökrigshistoria
Av ledamoten KIERKEGAARD

Operationsanalys för operativ ledning och långsiktsplanering

Sedan det andra världskrigets slut för 17 år sedan lever v1
en fredlig värld - fredlig i så måtto att militära operationer i
stor skala inte förekommer. Samtidigt har den militärtekniska utvecklingen medfört, att de förutsättningar som förelåg för sjökrigsföretag under andra världskriget, inte längre gäller. Studiet
av sjökrigshistorien ger således allt mindre utbyte, i varje fall måste
man d å lägga allt större vikt vid att renodla slutsatserna från detta krig till sådana förhållanden som är tidlösa d v s oberoende :n
tekniskt utvecklingsstadium.
Hur ett framtida krig skulle komma att gestalta sig, vet ingen.
Att meningarna ibland går vitt i sär är ju på intet sätt förvånande, eftersom de i högre grad måste bygga på värdering av fr amtida faktorer än på erfarenheter från det förgångna. Jag vill emellertid ta fasta på två teser om det framtida kriget, som är allm änt
accepterade:
Den första är att militära operationer till följd av de förbättrade förstörelsemedlen m m kommer att få ett snabbare fö rlo pp
än tidigare. Därav följer till en början att inte ens stormakter kan
tillämpa den tidigare metoden att först efter krigsutbrott utbil da
och utrusta styrkor för att vinna sina strategiska syften. Det ar
emellertid inte nog med detta. Militära misstag kommer att f å mer
vittgående följder än tidigare, d v s det kommer att bli mindre utrymme för metoden att utveckla operativa och taktiska metoder
genom erfarenheter från företag under pågående krig.
Den andra tesen gäller följderna av den allt snabbare tekniska
utvecklingen. Den dominerande konsekvensen på det militärtekniska området är att materielen får jämförelsevis kortare tid i tj än st
med erforderlig modernitet vid förbanden, under det att den tid
som går åt för projektering, konstruktion, försök och produ ktion

snarare ökar. Samtidigt ökar valmöjligheterna i fråga om prestanda, och kraven på effektivitet tvingar fram allt mer komplicerade
och dyrbara vapensystem. Militära myndigheter tvingas således numera att fatta beslut om materielanskaffning som ligger långt fram
i tiden, och där misstag kan få stora ekonomiska konsek'0·cnser .
De här relaterade teserna har ett gemensamt : utvecklingen o-ör
eller i v~"rje
det allt viktigare att kunna fatta bättre beslut ledning
gäller
vad
både
beslut
fall att förebygga alltför felaktiga
apparaten
militära
den
av
uppbyggnad
och
krig
i
stridskrafter
av
i fred. Den moderna operationsanalysen har v uxit fram för att vara
ett instrument för bättre beslurfattning. Det har därför bedömts
vara av intresse att i Orlogsmannasällskapets årsberättelse i o-renen
sjökrigskonst och sjökrigshistoria behandla operationsanalysen: översiktligt insatt i sitt organisatoriska sammanhang för att ge en bild
av vad den kan ge oss i nuet och i framtiden.
H istorik

. Litteraturen om operationsanal ys vimlar av exempel, som vill påVIsa den moderna OA-verksamhetens anknytning till det förgångn a.
Exemplen berör naturligt nog de personligheter som räknas till de
militära genierna: från Alexander den store - som eventuellt påverkad av filosofer och matematiker i sitt hov reformerade den
macedoniska falangen - till sjöhjälten Nelson, som i förvä a bevisade riktigheten av Lanchesters teorem. En kategori av militära
ledare, som jag inte funnit omtalade bland operationsanalysens för fä der, är de sk andinaviska vikingarna. Det verkar, som om de utvecklade sin taktik med en metod som i anglaamerikansk OA-litteratur brukar kallas "trial and error". Omdömet skulle kanske bl ivit mer positivt, om de varit flinkare med pennan än med sv ~i rdet,
d v s mer intresserade av att föra krigsdagbok än att kassera in de
materiell a vinsterna av sina framgångar. Vi, som räknar vikin garna till vå ra förfäder, kan ju trösta oss med att deras brist på vetenskapliga meriter mer än väl uppvägdes av deras ambition att
skaffa sig statistiskt underlag för sin teknisk-taktiska utveckling.
Den moderna operationsanalysen räknar sitt ursprung från andra
världskriget med en och annan förelöpare under det första världskriget. Med operationsanalys menas då att vetenskapsmän ur olika
fakulteter togs i den militära organisationens tjänst, och att detta
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i någon mån var artskilt från den tidigare ~tve~klingen. Att O Alitteratu ren sätter en så bestämd gräns för sm t1llkomst, sammanhäno-er främst med det förhålland et, att västmakte rna vid andra
värt'dskrigets utbrott var militärt oförberedd a. De tvingades därför mobilisera alla sin resurser, inklusive vetenskap smännen, fö r
att kunna få utdelning av sin totalt större krigspoten tial.
Med risk att trötta läsaren med kuriosa vill jag erinra om ett
välkänt exempel från litterature n om OA-verksa mhetens första tid.
Det är nämligen lärorikt i flera avseenden.
Exemplet härrör från det andra världskrig et och gäller sjökrigsföretag, nämligen skyddet av brittiska handelsfar tyg mot tyska ?ch
italienska flyganfall . Frågan ställdes till en början, or:n . och hu r
handelsfar tygen skulle bestyckas med luftvärn. En stat1susk bearbetnino- av utförda operatione r visade, att handelsfar tygens luftvärn, ~om var av äldre modell, gav klent resultat i fråga om nedskjutna flygplan. Man övervägde därför att avskaffa beväpni.ngcn
på handelsfar tygen, då man kom på att i stället undersöka 1 v1lkcn
utsträckni ng beväpnade och obeväpnad e fartyg hade kunnat fu llfölja sina resor. Det framgick då, att de beväpnade fartyger: haft
betydligt större framgång, och resultatet kun~e bearbetas nl~. rekommend ationer för handelsfar tygens utrustnmg med luftvarnsvapen.
•
Jag återkomm er senare i framställn ingen med sy.npunkte~ pa detta exempel, men vill nu fästa uppmärks amheten pa ett typ1skt drag
vid tillkomste n av den moderna OA-organ isationen: de problem
man tog itu med gällde att på bästa sätt utnyttja tillgäng.lig~ resurser under pågående operationer~ och man bearbeta~e 1 _fo rsta
hand sådana företag som förekom 1 stort antal under lang nd och
upprepade s under i stort sett likartade betingelser. Sådana problem
är idealiska att angripa med operations analytiska metoder; 1 det att
sammanha ngen ofta är alltför komplicer ade för att. b~stämma goda
lösnino-ar enbart genom profession ellt omdöme. Samt1d1gt kunde m ~!1
genor: mängden av företag skaffa sig ett statistiskt underlag for
studier och kunde kontroller a resultatet av de utarbetade rekommendation erna. Det är således naturligt att OA-verks amheten under
andra världskrig et började med arbetsgrup per av militärer o~h
vetenskap smän, som bearbetade pr.oblem av. s~dant sl~g som .takt~k
i luftförsva ret av England, konVOJ- och ubatsJaktt aknk, taknk v1d
bombraide r mot den tyska hemorten etc. Genom de resultat som
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nåtts hade operations analysen vid krigsslutet fått en erkänd ställnin g i den militära organisati onen - i varje fall hos de västallierade segrarmak terna - och kunde vidareutve cklas för fredstida
uppgifter.
Hur organisati onen för OA-verks amheten i detalj utvecklats och
anslutits till militära ledningsorgan utomlands under tiden efter
det andra världskrig ets slut har endast begränsat intresse, eftersom
de nationella förutsättn ingarna varierar i hög grad, både i fråga
om organisati onernas storlek och de administra tiva möjlighete rn a
att inrätta nya organisati onsenhete r m m. Redogörelsen här inskränkes därför till att ange följande allmänna tendenser som framkommit vid studium av främst brittiska, amerikans ka och canadensis ka
källor.
Hos de stater, som började utnyttja OA-grupp er under VK 2
för att förbättra sina operativa och taktisk a metoder har OA-organisation en bibehållits och utvecklats för samma ändamål i fredstid. Därvid har man genomgående ordnat så, att mindre grupper
OA-perso nal ingår såväl i de centrala staberna som i de operativa
förbanden s staber. Dessutom förekomm er i en eller annan form
alltid en särskild central OA-institu tion med jämförelse vis stora
personalresurser.
OA-grupp erna i centrala staber sy nes främst ha till uppgift att
biträda vid uppläggni ngen av operations analytiska studier och förmedla konta kter med de rent civila delarna av organisatio nen. Den
centralaO A-instituti onen har en dubbel uppgift: dels löser den sj älv
eller förmedlar uppdrag från militära staber, dels är den ett admini strativt organ som an ställer lämplig personal och fördel ar den
mellan sig och de militära staberna, vanligen med att rotationssystem för att ge personalen tillräcklig t vidsträckt a erfarenheter. En
sådan central OA-institu tion kan antingen vara en statlig institution
och gemensam för hela försvaret såsom i Canada, eller vara inrättad som en stadigt understöd d institution vid universite ten eller särskilt bolag, vilket är fallet i USA. Där har man för övrigt inte en,
utan fyra centrala OA-institu tioner, en för varje försv arsgren och en
anknuten till Joint Chiefs of Staff. OA-grupp er vid operativa förban d, slutligen, har till huvudsakl ig uppgift att utarbeta lämpliga
metoder för att registrera och utvärdera resultat från övningar (eller i förekomm ande fall verkliga operatione r), vilket i sin tur lämnar underlag för förbättrad e taktiska föreskrifte r.
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Det inledningsvis nämnda behovet av bättre underlag för långsiktig uppbyggnad av resp staters stridskrafter har under 1950-talet gjo rt sig alltmer gällande. Detta har medfört en allmän tendens
att i centrala militära staber sammanföra behandlingen av ärenden
rörande långsiktsplane ring till ett särskilt planeringsorgan närmast
under högsta nivå. Till detta har då anslutits ett OA-organ. Som
exempel kan nämnas den amerikanska flottans Naval Warfare An alys is Group som anslutits till marinledningens Long-Range Objec·
riv es Group. Samtidigt bibehåller man den centrala institutionen för
OA-verksamhet, vilket ger möjlighet att skifta personalresurser fr ån
opera t i va till långsiktsplanerade uppgifter och vice versa , allt efter
behovet.
Den svenska krigsmaktens organisation för operationsanal y s är
av senare datum än stormakternas och har kunnat inrättas med ledning av deras erfarenheter. Under 1950-talet har organiserats plancringsavdelni ngar vid försvarsgrensstabern a (med början vid marinen)
och vid försvarsstaben. Vi har också en planeringsbyrå vid Försvarets forskningsanstalt som har ansvar för utveckling av operationsanalytisk metodik och som även i övrigt ger de militära staberna service i fråga om OA-personal m m.
Att vår organisation i stort följer internationellt mönster, innebär dock på intet sätt att alla problem är lösta. Den mest påtagliga
svårigheten ligger i knappheten på resurser, vilka f n är blygsamma
och torde så förbli under överskådlig tid. Forskningsanstalten s planeringsbyrå är t ex en relativt liten institution och har först helt
n yligen fått permanent status i organisationen. Den har också även
till uppgift att planera FOA:s egen verksamhet. Däremot har O Auppgifter för FOA:s övriga avdelningar icke centraliserats till dess
planeringsbyrå. Försvarsgrenslednin garnas O A-grupper ir betydlifit
mindre, och försvarsstabens OA-grupp har endast kunnat tempo rärt
bemannas. Denna knapphet får en särskild belysning av det förhållandet, att vår OA-verksamhet endast sporadiskt kunnat ta befattning med operativ ledning och utveckling av taktiken för dc
sty rkor som ingår i vår nuvarande organisation. Denna verksamhet var ju, som tidigare anförts, den ursprungligen dominerande och
fo rtfarande lika viktig hos de ledande militärmakterna .
Den 1961 genomförda försvarsledningsrefo rmen motiverades av
statsmakterna främst med önskemålet att åstadkomma både effektiviserad operativ ledning och bättre samordnad långsiktsplanering.
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Organisationen har därför renodlats så, att OB för direkt operativt
befäl över de regionala cheferna, under det att försvarsgrenscheferna ansvarar för den förbandsproduceran de verksamheten. Det sistnämnda innefattar såväl uppgiften att leverera utrustade och utbildade förband till dagens krigsorganisation som att föreslå den
lämpligaste sammansättningen av de stridskrafter resp försvarsgren
skall leverera i en framtida organisation. I OB stab, försvarsstaben,
har operativa ärenden och långsiktsplanerin g fördelats på skilda
sektioner. Samma uppdelning, mellan taktikärenden å ena sidan
och långsiktsplanering å den andra, har genomförts i två av försvarsgrensledningar na och kommer eventuellt att införas i den tredje inom en nära framtid.
Uppdelningen i skilda enheter för handläggning av dagens problem och sådana som behandlar motsvarande problem i en av materielutvecklingen bestämd framtid är en relativt ny företeelse hos
oss, och ansvarsfördelningen dem emellan är fortfarande föremål
för diskussion. Det står emellertid klart att båda verksamhetso-reo
narna kan utnyttja operationsanalys för att åstadkomma bättre
underlag för beslut. Samtidigt måste vi för överskådlig framtid
räkna med mycket begränsade resurser av OA-personal. Alla möjligheter till ekonomiskt utnyttjande av denna personal måste därför
t illvaratas.
I det följande görs ett försök att mot bakgrund av grundläggande drag i operationsanalysens metodik belysa såväl samordningsproblem mellan operativ (taktisk) och långsiktsplanerande verksamhet som en lämplig disposition av våra begränsade OA-resurser.
OperationsanaLysens arbetsmetoder

En redogörelse för operationsanalytisk a arbetsmetoder borde rimligen kunna inledas med en definition, som säger vad operationsanalys ä r och som anger dess gränser till andra verksamhetsområden. Men här råkar vi genast på en svårighet: definitionerna på
operationsanalys är ungefär lika många som författarna i ämnet.
En definition, som förefaller vara allmänt accepterad i litteraturen,
får i översättning följande lydelse:
"Operationsanalys innebär användning av vetenskapliga metoder för att lämna exekutiva myndigheter kvantitativt underlag för
beslut i vad avser verksamhet inom myndigheters ansvarsområde".
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Med någon reservation för ordet "vetenskaplig" - beroende p å
vilken innebörd man lägger i det - är denna definition till innebö rden exakt densamma som den sammanfattande uppgiften fö r
varje militär stab. A v definitionen får man således ingen principiell
grund för en organisatorisk skärning mellan militära staber och
OA-institutioner. Vill man ha bättre klarhet i sammanhang och
skillnader, måste man penetrera arbetsmetodiken.
Den generella gången vid lösandet av ett operationsanalytisk t
uppdrag innehåller följande arbetsmoment:

l) Formulering av uppgiften så att dess innebörd och begräns mng klargöres.
2) Sammanställning av underlag som berör problemet.
3) Uppbyggnad av en modell som sätter i underlaget ingåen de
faktorer in i sitt sammanhang.
4) Framtagande av rekommendationer ur modellen, vanligen genom något slag av optimering.
Formulering av uppgiften är en utomordentligt viktig fas i arbetet. Detta moment fordrar grundlig eftertanke, och det är vanl igt
att uppgiften behöver omformuleras, allt eftersom dess lösning ser
ut att påverka eller p åverkas av analyser av högre storleksordning
d v s man söker den bästa lösningen genom iterering. Det är oftast
sämre att få en bra lösning på en felaktigt ställd uppgift än att
få en osäker lösning på en riktigt ställd uppgift. Jag vill 1
detta sammanhang erinra om det klassiska exemplet på operation sanalys, som jag relaterade tidigare. Det är nämligen anmärkningsvärt i det att det visar hur man genom OA löst en vidare uppgi ft
än den som ställts. Det är således ett exempel på en under arbetets
gång ändrad uppgiftsställning, som givit gott resultat. En okontrollerad utvidgning av uppgiften kan dock ofta medföra risk för
dubbelarbete.
E tt särskilt memento, när det gäller militära OA-uppgifter är
att de oftast är tidsbundna. En lösning som presenteras efter det
att det berörda beslutet fattats, är värdelös, hur bra den än är.
Vid sammanställning av underlag möter man problemet att skaffa
riktiga grundvärden. Den enkla sanningen är att inget vapen eller
vapensystem kan värderas helt korrekt i fredstid. Man måste all ticl ·
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räkna med en reduktion av den tekniska effekten, när systemet
kommer till användning under verkliga krigsförhållanden. Hur stor
denna reduktionsfaktor blir, kan dock som regel endast uppskattas
inom ganska vida marginaler. Det bästa som kan åstadkommas är
att se till att värdena i underlaget är sinsemellan jämförbara, och
att utvärderingen tar hänsyn till osäkerheten i underlaget.
Uppbyggnad av en modell går ut på att skaffa sig en bild av
verkligheten, som kan bearbetas med tillgängliga resurser. Att man
skall kunna bearbeta och dra slutsatser ur modellen med tillgängliga resurser är här den springande punkten, eftersom det tvingar
en till intuitiva approximationer.
De vanligaste principiella metoderna att åstadkomma en Simulerad bild av verkligheten för OA-ändamål är följande:

l) genom fullskaleförsök
2) genom matematiska formler (analytisk modell)
3) genom kronologisk beskrivning av ett händelseförlopp på karta eller på annat sätt (Monte Carlo-modell).
Fullskaleförsöken kan vi t v lämna därhän eftersom resurserna
vanligen inte medger mer än rent tekniska undersökningar.
Varje matematisk formel kan sägas vara en avbildning av verkligheten, och den matematiska vetenskapen ger möjlighet att i analytiska modeller beskriva ett skeende med många ingående parametrar och alternativa handlingsmöjlighete r hos motstående intressenter. Den analytiska modellen är exakt; d v s lika exakt som
· ingångsv ärdena och dess noggrannhet i avbildningen av verkligheten. Svårigheten med denna typ av modeller är att förena realism
med en tillräckligt enkel matematisk beskrivning. Uträkningarna
blir tidsödande redan vid enkla taktiska sammanhang. Visserligen
blir uträkningstiderna radikalt förkortade genom tillkomst av automatiska databehandlingsmas kiner, men den synes även framgent
komma att användas för att lösa detaljer i de stora sammanhangen.
Den är dessutom svårförståelig för personal, som ej har högre matematisk utbildning.
Den tredje typen, Monte Carlo-modellen, innebär i grundversionen manuella krigsspel där skeendet beskrives i kronologisk ordning
genom att två spelande motståndare vidtar de åtgärder som läget
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ger anledning till. Avdämning görs av en spelledning, som med ledning av sannolikhetsvärden för vapensystemens funktion och slumptal avgör resultatet av de spelande sidornas åtgärder.
Monte Carlo-modellen är den enda tänkbara, när det gäller att
beskriva stora komplicerade operationer. Den är också direkt förståelig, både för operatörer och operationsanalytiker. Dess begränsning är att ett krigsspel som behandlar stora operationer blir mycket
persona l- och tidskrävande, om man inte gör mycket grova approximationer vid avdämning. Ett enstaka Monte Carlo-spel kan
inte heller oreserverat användas som resultatstudie. Skeendet regleras nämligen av successivt inmatade slumpvärden och ett spel
medger bara studium av en kombination av ingående parametrar.
För att få fram ett användbart resultat bör således en Monte
Carlo-modell spelas om flera gånger, till dess man ringat in variationerna: i slutresultatet. Detta innebär, att redan relativt enkla
operationer, t ex ett studium av sjöfartsskydd under olika tänkbara
förhållanden, blir tidskrävande. Man riskerar att inte ha ett resultat
klart i rätt tid för det beslut, som studien skulle underbygga.
En utväg att komma ur detta dilemma har öppnat sig genom införandet av maskinell databehandling. Man kan numera bedriva
komplicerade operativa och taktiska händelseförlopp i maskinp rogram, varefter datamaskinen kan spela igenom hela händelseförloppet på en bråkdel av den tid, det skulle ta i verkligheten. Datamaskinen hinner alltså spela igenom händelseförloppet i en Monte
Carlo-modell tillräckligt många gånger för att resultatet skall vara
representativt. Om maskinprogrammet täcker alla handlingsmöjligheter för de båda motståndarna blir förloppet helt automatiskt.
Vid mer komplicerade förlopp kan maskinprogram konstrueras så,
att den maskinella behandlingen kan stoppas vid lämpliga tillfällen.
D ärefter presenteras läget, mänskliga beslut matas in, och maskinen
kan arbeta vidare. I förhållande till manuella spel kräver maskinprogrammen större insats av kvalificerad arbetskraft för förb eredelser, men det sammanlagda utbytet blir en avsevärt höjd kapacitet hos OA-organisationen.
För att ge ett mer konkret begrepp om tid och kostnader for
att utföra studier med olika slags OA-modeller kan det vara av
intresse att visa 'n edanstående tabell, som är hämtad ur en canadensisk källa. Den gäller värdering av ett Ivrabotsystem i luftförsvar.
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Tabellen talar för sig själv. Aven om den canadensiska beräkningen skulle vara felaktig med en faktor 10 (den redovisar t ex ej den
relativt stora arbetsmängden vid utvärdering efter maskinella simuleringar) utgör den ändå ett övertygande argument för snabb övergång till maskinella bearbetningar av OA-modeller.
.
I fråga om maskinell databehandling finns det anlednmg att
framh ålla den snabba utvecklingen just i nuvarande tid, när sådana
anläggningar funnit kommersiell användning. En anläggning, som ,
för 4 a 5 år sedan kostade ung 10 milj kronor, kan i dag ersättas av
2 milj kronor.
en anläggning som offereras till ett pris av ung l
Man kan urskilja en tydlig tendens, att datamaskinen kommer att
bli en relativt billig komponent i OA-verksamheten, under det att
personal - operativt skolade officerare och matematiskt utbildade
akademiker för programmering - kommer att bli den knappa och
dyra komponenten. Med hänsyn till den stora ekonomiska räckvidd
som beslut i långsiktsplanering tenderar att få , är det dessutom sannolikt, att för militära ändamål speciellt anpassade datamaskinanläggningar blir ekonomiskt befogade.
Om de operationsanalytiska modellerna bör framhållas ytterligare en gemensam egenskap: ingen OA-modell kan innehålla alla
de faktorer som påverkar det problem, modellen skall tjäna till att
lösa. Detta är ofta heller inte nödvändigt. En modell som skapas
för att studera den bästa utformningen av ubåtsjaktvapen och eldledning på en fregatt fordrar ju en väsentligt mer detaljerad miljö-

a

1022

beskrivning än t ex en modell som avser att ge underlag för den
bästa sammansättningen av mark-, sjö- och flygstridskrafter i invasionsförsvaret. Man brukar i OA-terminologin kalla de mindre,
detaljerade modellerna mikro-modeller, under det att de mer över ~
siktliga modellerna benämnas makro-modeller. I krigföringen p åverkas emellertid taktiska situationer av operativa beslut, och resultatet av strider inverkar på det operativa läget. Jag återkomm er
därför till problemet om koppling av OA~modeller i olika nivåer,
men vill i detta sammanhang understryka, att urvalet av de parametrar som skall ingå i en OA-modell göres med ledning av personligt omdöme hos dem som konstruerar modellen - icke genom
något särskilt slags vetenskapligt objektivt förfarande. Den veten skapliga metodiken kan dock användas vid test av modellens realism.
När man skall bestämma optimalt handlande för de båda motståndarna i en OA-modell, och när man skall dra slutsatser ur ana lysen för utformning av stridskrafter eller val av taktik etc_ är det
viktigt att man väljer rätt kriterium d v s ett objektivt mått p å
framgång eller misslyckande. För en militär med enbart taktisk
skolning är kriteriefrågan som regel inget problem; den arbetas in
under hans utbildning. En fartygschef på en ubåt mäter sin fra mgång i antal sänkta motståndarfartyg, och han torde kunna räkna
med, att den måttstocken vinner hans överordnades fulla välsignelse. Men operationsanalysen behöver i en del fall andra instrument för denna mätning; - ett måttsystem som är gemensamt både för stora operativa företag och för alla slag av taktiska resultat .
I vår militära OA-verksamhet tillämpar man sålunda kriterier, som
är grundade på målsättningen för krigsmakten.
I studier för långsiktsplanering utgår man från grundtanken i
1948 års försvarsproposition, enligt vilken: "Vårt försvar bör ha
en sådan styrka, att en angripare finner priset för en aggression sa
högt att det ter sig oproportionerligt i förhållande till de fördel ar
som står att vinna". Denna tes leder till att vi bör välja den sammansättning av vårt försvar och använda en sådan strategi och
taktik att vi maximerar en angripares minimikostnad för att nå syftet med angreppet.
Värdemätaren i detta kriterium är på vår sida årskostnaderna för
krigsmaktens olika delar. (Årskostnaden är en intern redovisning,
som visar den genomsnittliga kostnaden per år i fred för varje för-
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band som ingår i krigsorganisationen~ en indelning som således är
artskild från den kamerala redovisningen i Riksstaten.)
Angriparens kostnader, som man genom lämplig sammansättning
av vår krigsmakt vill göra så stora som möjligt, mätes genom prissättning av hans uppoffringar, d v s driftskostnader för de stridskrafter han behöver sätta in och förlustkostnaderna för den enheten han förlorar. Det bör således observeras att den simulerade angriparens val av stridskrafter i studier för långsiktsplanering helt
regleras av hans kostnader. Man behöver således icke göra hypo teser om kvantitativa begränsningar i hans resurser av något visst
speciellt slag under den framtida period studierna avser. Man k an
därigenom undvika ett ofrivilligt önsketänkande i fråga om sammansättningen a v hans stridskrafter.
Vid operativa studier, som skall ge underlag för dispositionen av
våra nuvarande stridskrafter, gäller i princip ett liknande kostnadskriterium. När stridskrafterna verkligen skall användas, är det
emellertid betydelselöst, vad de kostat i anskaffning tidigare. Man
måste därför använda ett 'marknadsvärde på platsen", d v s man
utgår från krigsmaktens operativa målsättning. Kriteriet på framgång blir då i vilken utsträckning ett företag eller ett förband kan
lösa sin uppgift i den optimerade kedjan av uppdrag som går genom hel a organisationen, från toppen till botten.
Här kan det vara lämpligt att göra en parentes i framställningen för att skingra ett mycket vanligt missförstånd hos militärer
när de för första gången kommer i kontakt med OA-verksamhet
för långsiktsplanering. De reagerar ofta mot att långsiktsplaneringens värderingsmetoder främjar beslut, som förefaller försiktiga och
verkar föga förenliga med den gåpåaranda man brukar förknippa
med militära ledare. Förklaringen är att i verkliga operationer och
strider det egentliga syftet är att påv erka motståndarens v ilja. Att
t ex förstöra hans materiel är ett medel, men inte målet. I studier
för långsiktsplanering har verkan på en presumtiv angripares vilja
ingen på visbar betydelse, eftersom en psykisk reaktion hos honom
inte gärna kan stå sig under en flerårig period från vårt beslut
om t ex en viss materielanskaffning , till dess att den blivit genomförd i krigsorganisationen. Men vid operativ ledning i ett verkligt
krig kan psykiska faktorer hos personalen på båda sidor få avgörande betydelse. Om en operationsanalytisk förstudie inför ett
företag inte kan behandla psykiska reaktioner, så måste den beslu-
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tande chefen lägga på den bedömningen själv. Operationsanalysen
ger underlag för det bästa beslut, som kan fattas med beaktande
av i analysen ingående faktorer, men den befriar inte en ansvari g
chef från att bedöma analysens värde och att själv fatta beslutet.
Operationsanalysen har således inte upphävt någon av krigföringens grundregler, däremot har man med OA-metoder kunnat bestyrka
flera av dessa regler.
Frågan om kriterier för OA innehåller ytterligare ett principiell t
problem, nämligen att göra korrekta sub-optimeringar.
Problemet förklaras lättast genom ett exempel. Det tidigare nämnda kostnadskriteriet för långsiktsplanering ger grund för en totaloptimering av krigsmakten, om man studerat hela organisationens
användning vid alla de angreppsmetoder, där avväguing mell an
krigsmaktens olika delar har någon betydelse.
Man behöver emellertid ofta fastställa optimum på lägre niv åer
(suboptimering), t ex för att få underlag för en lämplig avvägning
mellan torpedbåtar och ubåtar i flottan, för att välja mellan ett
antal ubåtsprojekt med olika operativa och taktiska egenskaper etc.
Man kan under vissa fö rutsättningar använda ett på kostnadskriteriet grundat effektivitetsmått genom att bestämma kvoten mell an
de angriparen åsamkade kostnaderna och vår årskostnad för dc
förband, fartyg eller vapensystem som jämförelsen avser. En sådan
suboptimerin g måste emellertid utnyttj as med omdöme. Den gäll er
endast vid jämförelse mellan enheter och vapensystem som kan ersätta varandra i samma miljö t ex två ubåtstyper med relativt näraliggande egenskaper. Skulle man t ex vid analys av en operation
få fram höga effekttal för minsvepare och låga tal för ubåtar, så
är dessa tal inte jämförbara. Att använda dem som grund för avvägning mellan de båda fartygsslagen skulle innebära en falsk optimering. Det kan i förbigående nämnas, att falska optimeringar
och därpå gr undade avvägningsbeslut förekommit i vår krigsmakt
under 1950-talet.
För att en suboptimering skall bli korrekt, fordras att man stu
derar den miljö som omfattar hela verksamheten för de enheter som
skall jämföras. Vill man således optimera utformningen av ett vapensystem ombord, måste man studera fartygsförbandets strid , va nligen i en serie taktiska situationer, om vilka man må ste veta den
relativa frekvensen . Samma förhållande gäller högre nivåer. D er
finns alltså ingen genväg till korrekta suboptimeringar.
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För att få en kvantitativ grund för optimala avvägningar mellan
olika slag av högre förband måste man konstruera en modell för
hela krigsmaktens verksamhet. I en konflikt mellan tillgångar och
resurser för OA-vcrksamhet har man således inget val mellan analyser av höga eller låga nivåer i verksamheten, utan lösningen måste
ligga i att inledningsvis ge avkall på noggrannheten d v s skapa
en serie modeller med inbördes sammanhang, där de större operativa
verksamhetsområde na simuleras med översiktliga makro-modeller.
En naturlig grund för en dylik koppling mellan modeller av högre
och lägre ordning är att simulera en militär Task Force-organisation,
med vilken man kan presentera ett sammanhängande system av
operativa uppdrag genom hela organisationen och därmed den önskade bilden av sammanhanget mellan taktiska situationer och det
operativa skeendet.
Synpunkter på organisation av OA-verksamheten
Den föregående, nästan fragmentariska redogörelsen inleddes med
en ofullständig definition av vad operationsanalys egentligen är.
skildringen av arbetsmetoderna har delvis varit tillrättalagd för att
belysa detta problem.
Man kan till en början konstatera, att OA i viktiga avseenden
är väsensskild från ordinär vetenskaplig forskning, även målforskning. Den är sålunda tidsbunden. Den behandlar faktorer som i
många fall ej kan mätas, utan måste uppskattas, och dessa faktorer
gallras med metoder, som generellt måste betecknas som subjektiva.
slutligen finns det som regel inga möjligheter att i fred verifiera
slutsatserna i en militär operationsanalytisk studie: ingen har ännu
kommit på den makabra iden att starta ett krig endast för att verifiera en analys. En kompletterande studie skulle för övrigt snabbt
visa, att ett sådant tilltag skulle vara oklokt.
Operationsanalysen mottogs efter sina inledande framgångar under andra världskriget med stora förväntningar av militära myndigheter världen över. I de fall förväntningarna varit överdrivna,
har OA-verksamhetens resultat väckt en i lika mån överdriven kritik. Amerikanska militärer har t o m offentligt uttalat missnöje
över att de "numera regeras av vetenskapsmän". Det finns tydligen
en potentiell risk för konkurrens, som behöver analyseras.
Redogörelsen för operationsanalysens arbetsmetoder har en gans-
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ka välbekant klang för en stabsofficer. Låt oss rekapitu lera den i
sammandrag :
Först får man en specificerad uppgift eller härleder själv en
uppgift ur sina allmänna åliggand~n. l!ppgift.:~1 analyseras för att
bestämma dess innebörd och begransmng en pmte sammanhan get
med sido- och överordnade uppgifter.
I nästa moment sammanställ er man de fakta som inverkar på
uppgiftens lösande, presenterar dem på ett överskådlig t sätt och
aallrar ut sådana som är oväsentliga.
o Ett tredje steg är att med ledning av tillgängliga fakta skapa -~n
bild av vilka handlinasmö jligheter två motsatta agerande har. Darefter beräknar man r:sultatet av olika kombination er av handlingslinjer. Detta kan kanske göras med en enkel kalkyl, men fordrar i
komplicerad e fall att möjliga händelseförl opp spelas.
slutligen jämföres resultaten och den lösning re~~mmende:as, som
fyller den ursprunglige n ställda uppgiften till b1lhgaste pn_s.
Den sammanfattn ino-o av operationsan alytisk arbetsmetod1 k, som
nu anförts är helt enkelt en beskrivning av arbetsmome nten 1 en
s k militä; bedömning av läget, sådan som den med relativt små
variationer beskrives i stabshandbö ckerna för de flesta krigsmakter.
Den korrekta definitionen av militär operationsan alys synes därför vara, att den är en modern metodik för stabstjänst. Som sådan
har OA-verksam heten kommit för att stanna, och den antydda
frågan om ett konkurrensförh~lla~de omell_an militär sta~stjäns; ~~h
OA-verksam het faller bort. MlSSforstand 1 arbetet undv1kes da latrast, om den militära stabstjänsten tillämpar strikta former och
sträno- loo-ik. Det torde inte vara någon större hemlighet, att det
störst~ v1rdet av civila vetenskapsm än såsom operationsan alytiker
ofta varit, att de återinfört logik i problemstäl lningar där militärer
av olika anledningar stelnat i irrationellt tänkande.
Behovet att modernisera stabstjänsten nämndes redan i inledningen till denna framställnin g: den militärtekni ska utvecklingen medför att vi måste kunna fatta bättre beslut än tidigare, både vid långsiktsplanerin g och operativ ledning. Den militära verksamhete n. ?~~r
alltmer komplicerad , och därmed minskar möjlighetern a för mthtar
personal att skaffa sig den allsidiga erfarenhet, som ger grunden för
att med gott omdöme fatta intuitiva beslut. Detta gäller mest p~
tao-ligt i vår tid när förhållanden i ett framtida krig sannolikt bhr
0
så väsentligt annorlunda än i föregående konflikter.
o

I en period, som nästan kan betecknas som en kris för den militära stabstjänsten , erbjuder operationsan alysen ett instrument, som
kan i hög grad öka stabernas kapacitet för problemlösn ing.
Studiet av operationsan alysens arbetsmetod er ger även underlag
för reflexioner betr stabstjänsten s organisation och utvecklingst endenser.
Operationsa nalysens betraktelses ätt stöder den numera allt vanligare organisatori ska uppdelninge n av långsiktspla nering och operativ ledning i särskilda organ. Det råder visserligen ett starkt sammanhang mellan dessa båda verksamhets grenar, åtminstone i f red,
eftersom långsiktspla neringen måste bygga på det beståendes grund,
och dagens dispositione r måste ta hänsyn till planer för en framtida
utveckling. Den avgö rande principiella skillnaden är dock, att de
båda verksamhets grenarna arbetar med förutsättnin gar, som strategiskt och tekniskt ligger "en generation" från varandra, samt att de
har olika kriterier.
Det operationsan alytiska "modell-tän kandet", när det gäller att
beskriva en militär situation är måhända den företeelse som är mest
intressant. Det erbjuder stora utvecklingsm öjligheter, när man nu
med datamaskine r kan höja kapaciteten för bearbetning. Dess innebörd är nämligen med militärt språk, att man förbereder serieproduktion av lägesbedömn ingar. Hur detta går till förklaras lättast genom ett exempel från konstruktion av en ubåtsjaktmo delL I
en sådan lägger man in en konvoj om t ex l 00 fartyg, erforderligt
antal ub åtsjaktfarty g och helikoptrar samt ett så stort antal ubåtar
som rimligen kan uppträda i det område konvojen passerar. I modellen ingår uppgifter på fartygens fart och manöverege nskaper,
prestanda på vapen och spaningsmed el, erforderliga hydrografis ka
och meteorologis ka data etc. Alla dessa värden kan varieras inom
vissa gränser, eller strykas helt och hållet. Det fordras en stor arbetsinsats att sätta upp en sådan modell, men när man vä l har
gjort denna "investering ", kan den användas för att studera alla
tänkbara sammansätt ningar och grupperinga r av konvojer och ubåtsjaktstyrkor, olika former för ubåtstaktik etc. Tekniska prestanda
hos de simulerande enheterna kan varieras, så att modellen kan
användas alternativt för studium av nutida taktik eller utformning
av fartygsproje kt i en framtida miljö.
Kombinatio nsmöjlighet erna är emellertid ännu större än det relaterade exemplet. Man kan t ex konstruera gemensamm a mode!70
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ler för likartade verksamhetsfält som utförs av högst olikartade
stridskrafter. Man kan - om datamaskinen kan svälja det erforderliga antalet uppgifter - göra en gemensam modell för studium
av attackföretag mot och luftförsvar av ett armeförband och en
sjöstyrka. När armeförbandet skall studeras, nollställer man luft värnsenheternas rörelser, och i det andra fallet stryker man terrängbeskrivningen.
A v denna utveckling mot generaliserade modeller för datamaskinbehandling har vi ännu bara sett en ringa början. Det torde
inte vara alltför djärvt att förutspå ett andra genombrott för operationsanalysen som en omistlig gren i modern militär stabstjänst.
Behovet av ökad kapacitet finns redan sedan lång tid, problemet
är att på kortast möjliga tid skapa en "bank" av modeller fö r de
vanligaste typerna av taktiska situationer. Konstruktionen av v arje
modell fordrar ett lagarbete av operativt skolade officerare, operationsanalytiker och programmerare. Med hänsyn till de nyss angivna möjligheterna till multipel använding av modellerna blir u tvecklingen av dem ett organisatoriskt problem, eftersom gränserna
mellan arbetsuppgifterna är flytande . Mycket talar emellertid för
att konstruktion av modeller bör följa den nuvarande arbetsfördelningen mellan försvarsstab och försvarsgrensstaber. Forskningsanstaltens ansvar för operationsanalytisk metodik bör då även omfatta koordinering av olika modeller så att möjligheterna till multipel användning tillvaratas. Forskningsanstalten bör även åläggas att
tillhandahålla en för krigsmakten gemensam service med programmerare och datamaskinresurser. Kärnproblemet i nuläget tord e v ar;o
att dessa resurser måste ökas snabbt, främst i fråga om personal.
I denna framställning har den rent teoretiska utvecklingen av
operationsanalys som vetenskapsgren endast flyktigast antytts. Under de senaste decennierna har det teoretiska underlaget fö r beslutfattning ägnats ett betydande intresse och producerat instr ument
för generell behandling av problemen, såsom köteori, spelteori, lineär programmering etc. Denna utveckling gäller inte specifikt militära problem och bör hänföras till sådan grundforskning som i
stort ligger utanför den svenska krigsmaktens uppgifter. D äremot
faller uppföljning och tillgodogörande av den vetenskapliga utvecklingen naturligt inom Forskningsanstaltens ansvarsområde.
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Sammanfattning
Den militära operationsanalysen utvecklades under andra världskriget och vann snabbt erkännande genom att lösa sådana operativ a
problem av omedelbar operativ betydelse.
Under tiden efter andra världskrigets slut har operationsanalysen
ut_v_e~_klats både ~ör militärt och civilt bruk. Den har accepterats i
milttara kretsar, 1 en del fall kanske med överdrivna för väntnin o-ar
och b_~tra~uats.. so~ en från stabstjänsten artskild vetenskaps:re 1 ~
med sarsbld formaga att ge objektiva svar på militära spör smål.
En översiktlig granskning av operationsanalysens arbetsmetode r
ger emel~~rtid underlag för en uppfattning, att operationsanalys
snarare bor betraktas som en modern form /ör stabstjänst. Den militärtekniska utvecklingen har medfört, dels att militär verksamhet blivit så komplicerad att enbart professionellt omdöme ej räcker till
för att värdera underlaget för många beslut, dels att kraven ökats
på tid~ga oc~ riktiga beslut vid operativ ledning och vid långsiktsplanenng, vilket fordrar ökad kapacitet och kompetens hos staberna att _leverera bedömningar över komplicerade frågeställnin gar.
.. Operat1~~sanalysen har hittills löst den förstnämnda svårigheten
for stabstpnsten genom att tillhandahålla objektiva metoder för
studium av komplicerade orsakssammanhang.
Mycket talar för att operationsanalysen nu står inför ett andra
genombrott, sedan datamaskiner givit möjligheter att snabbt analysera varianter av standardiserade militära situationer s k modeller. Detta kan möjliggöra industriell serieproduktion ~v militära
bedörr:anden och därmed ge staberna den nödvändiga ökningen i
kapaoret utan oproportionerligt stora ökningar i behovet av kvalificerad personal.
För att snabbt och ekonomiskt genomföra den skisserade modernise:ingen av stabstjänsten med utnyttjande av operationsanalytiska mstrument fordras att alla möjligheter till samd rift tillvaratas.
Det synes där nödvändigt att förse den centrala institutionen vid
Försvarets Forskningsanstalt med ökade resurser att ge de militär a
staberna service vid konstruktion och maskinell bea rbetning av op erationsanalytiska modeller.
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''Leden glesnar''
Av kapten ULF HEIROTH

En o-amma! välkänd slogan säger att "statens kaka är liten men
talesättet förlegat eller är det fortfarande tillämpbart på
dagens samhälle? Förvisso är det nu aktuellare än någons in , åtminstone när det gäller tesens första del och då med tillägg av det lilla
ordet alltför framför liten. Att så är fallet styrks vä l främst av att
många nu lämnar, och få söker, statstjänst.

säker.'~ Ar

Statstjänst

Viss övergång till civil verksamhet har allti~ förekom.mit bl ar~ d
statsanställda och får väl betraktas som naturlrgt. Det fmns alltrd
människor som inte trivs och har svårt att finna sig tillrätta i
statlig arb~tsmiljö eller sådana som vill göra en snabb karriär oberoende av verksamhetsområde. Det är ju allom bekant, att staten
aldrig kunnat konkurrera med den civila marknaden, när det gällt
löner. Fluktuationer och kon junkturförändringar på den civila arbetsmarknaden återspeglas alltid direkt på den militära personalsidan. Vid lågkonjunkturer på den civila arbetsmarknaden ökar
rekryteringen till den militära banan och avgån.gama bian~ st~m 
personalen blir små. Högkonjunkturen verkar 1 motsatt nktnmg.
Dessa förhållanden är icke något att göra åt utan måste accepteras
från militär sida.
.På senare år har avskedsfrekvensen blivit allt större och får nu
be traktas som onormalt stor. Det är ju ett faktum, att en stor del
av det aktiva militärbefälet och då främst de yngre nu lämnar
tjänsten. Detta har medfört att de militära personalproblemen aktualiserats i hög grad och nu måste betraktas som verkligt allvarliga. Det duger inte längre, att rycka på axlarna eller ?lunda och
tro att problemen löser sig själva, utan det är nödvändrgt att snarast komma till rätta med de orsaker, som givit upphov till rådande läge, och presentera positiva förslag för de ansvariga myn ..
digheterna inom statsförvaltningen.
Statstjänst har varit och är förenad med en lägre ko.ntantlon
i förhållande till civil tjänst. Detta har kompenserats med vrssa and-

ra förmåner som pension, längre semester och fri sjukvård . Dessa
särskilda förmåner har indirekt försvunnit för de statsanställda i
och med genomförande av ATP, allmänna sjukförsäkringen och
4-veckorssemestern, som är en realitet inom kort. Det är väl ingen
statsanställd som missunnar andra löntagare dessa förmåner men
den blygsamma kompensation, som kommit de statsanställda tiil del,
är i det närmaste symbolisk och inte jämförbar med de tidigare förmånerna. K var finns endast den relativt låga kontantlönen.
När de statsanställdas förmåner succesivt minskats, f år man väl
inte förvåna sig Över att statlig tjänst blivit mindre attraktiv. Att
viss avgång bland personalen skulle bli en följd om man inte kunde bjuda de anställda några andra förmåner, stod nog klart för de
ansvariga, redan när ATP genomfördes. Varför blev då statens personalproblem inte omedelbart akut?
Orsaken är väl, att statsanställda familjeförsörjare inte slutar sin
anställning, för rän en civil anställning med motsvarande eller bättre lön eförmåner erbjuds. Personal, som har lång statstjänst bakom
sig och når pensionsåldern inom en icke alltför av lä gsen framtid, har
en garanterad pensionsinkomst före uppnådd folkpensionsålder. Den
har också möjlighet att söka annan anställning före uppnådd ATPålder. För personal med sådana framtidsutsikter är endast en civil
anställnin g med toppinkomst begärlig. Avskedsfrekvensen bland
denna grupp statsanställda blir därför icke stor och vakanserna
kommer först, när personalen skall pensioneras och ersättas. D e
yngre, som inte behöver snegla på intjänt pension och som regel
inte har stora familjer, lockas helt naturligt av den civila arbetsmarknad ens löner och framtidsmöjligheter. ·De har inget att förlora på att lämna statstjänsten. Det är åderlåtningen av el en yngre
personal en, som utgör rekryterin gsbasen för de högre befattningarna, som ~1 r det allvarligaste.
"l/ ärvning"

D et är icke bara den civila arbetsmarknaden utan även den "civila" statsförvaltningen, som i dagen s läge drar till sig det stamanställda befälet genom att erbjuda civila tjänster med högre löner.
Försvarsgren sfö rvaltningarna, FOA ja t o m försvarsdepartementet
rekryterar från de aktiva befälskårerna. Av flottans c:a 1.500 officerare och underofficerare förenar l 00 st idag högre statlig tjänst
- ett förh ållande som väl belyser dagen militära personalproblem.
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Några axplock ur dagspressens platsannonser ger bra belägg för
ovan relaterade förhållande. Den, som dagligen studerar tidningarna
känner säkert igen uttryck som "Laborator sökes - - - önskvärda kvalifikationer; civilingenjör, teleteknisk linje eller militär
med högre teknisk utbildning. Erfarenhet av militär radarmateriel
räknas som merit" eller Byrådirektör sökes - - - skeppsbyggare
eller motsvarande med mångårig erfarenhet av ubåtstjänst - - - ".
Ofta är dessa tjänster placerade i lönegrad A 25-Bl. Det är inte
utan en viss skepsis man betraktar de uppställda kompetenskraven
och undrar var sådana goda cigarrer bjuds. För kvalificerade civilingenörer ter sig lönerna blygsamma i förhållande till den civila
arbetsmarknadens. Yngre civilingenjörer, som eventuellt kan tänkas
söka tjänsterna som passagebefattningar, torde knappast kunna uppfylla de uppställda kraven. Däremot ter sig lönerna höga och attt·aktiva för det stora flertalet militärer åtminstone i förhållande till
vad som bjuds på den nedre delen av den militära karriärstegen.
För en kapten med högre utbildning och icke särskilt ljusa befordringsutsikter innebär dessa civila tjänster ett ordentligt lönelyft.
Följden blir att tjänsterna söks av och ofta besätts med militärer
med god teoretisk skolning och lång praktisk erfarenhet av den militära materielen.
Militär personal inriktar sig eller inriktas ofta på ett visst specialområde för att som försvarsgrenens expert hålla kontakten
med utomstående myndigheter och organ. Icke sällan inträffar det
då, att befattningshavaren bygger upp en personlig "professur" och
senare knyts till det sammanhållande organet i en ofta nyinrättad
civil tjänst med högre lön, varvid försvarsgrenen förlorar sin expert
och måste skaffa fram en ersättare som kontaktman med den gamla experten.
Det förekommer även att militär personal, som av en eller annan orsak icke kommit ifråga för befordran sökt och fått civila
tjänster inom statsförvaltningen i högre lönegrader än de kolleger
som befordrats. Man kan då verkligen ifrågasätta om det lönar
sig för det militära befälet att arbeta och hävda sig på högskolor
eller i den praktiska tjänsten, när andra sektorer i staten erbjuder
högre löner även åt dem som bedömts mindre lämpliga i förhåll ande till sina tidigare militära kollegor. Här gnisslar den svenska rättvtsan.
Det måste vara något fel i systemet, att "civila" myndigheter -

gamla eller nya - inom försvaret skall rekrytera sin personal från
de aktiva befälskårerna genom att erbjuda civila tjän ster med högre
löner. Befälet skall ju, utbildas och användas för försvarets huvuduppgift - att med vapen försvara riket i händelse av ofred och icke för att rekrytera civila tjänster inom statsförvaltningen.
Det måste vara fel att rekrytera personal till försvarets sekundära
organ från dess primära. Åtgärden innebär, att ingen ny personal
tillföres försvaret i dess helhet utan endast en omfördelning av den
befintliga personalen på sådant sätt, att vakanserna flyttas till den
sektor, där lönerna är lägst och där personalen främst behövs för
att lösa försvarets huvuduppgift. Ar det kanske nödvändigt att
göra det militära försvaret "civilt" för att få behålla personalen?
Löneförmåner

Det är naturligt och självklart att var och en är sig själv närmast. Huvudorsakerna, varför folk byter anställning, är väsentligen två - bättre löneförmåner och/eller ökad trivsel. De gallupundersökningar, som gjorts under 1950-talet för att utröna orsakerna till avskedstagande bland stambefälet, har bestyrkt detta. I dagens samhälle spelar ekonomien en framträdande - ja, för att inte
säga avgörande roll. En militär, som är familjeförsörjare, måste i
första hand tänka på sin familj, för vilken utkomsten är väsentlig.
Det är naturligt att en ansvarsmedveten familjeförsörjare, som vill
framåt, väljer den anställning, som ger den bästa utkomsten. Idea··
listernas tidevarv är tyvärr passerat och endast ett falskt talesätt,
genom vilket man icke kan behålla personalen.
Ar då löneförmånerna så dåliga? Både ja och nej! Svaret beror
väl närmast på jämförelseobjektet. Aldre kollegors välbekanta yttrande "då skulle ni varit med när jag var underlöjtnant och gick
lönlös i tre år" hörs nu ytterligt sällan och kan måhända tas till
intäkt för att det råder en viss förståelse för de yngres krav på
högre löner. Om man tar en kaptensbefattning och försöker finna
en jämförbar civil befattning, stöter man genast på svårigheter. Civila företag har ingen gemensam eller enhetlig organisation. En
avdelningschefs befattning inom ett företag är sällan likvärdig med
en inom ett annat företag. Detta visar att en organisatorisk jämförelse är i stort sett omöjlig. När en officer jämför sin lön med
en civil tjänsteman, blir det som regel en personalfråga. Man ser
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på sina egna arbetsuppgifter, ansvarsförhållande, antalet över- och
underordnade och löneförmåner samt jämför dessa med någon av
sina grannar eller bekanta, disponent NN :s i firman K&K. Om
man kan, skall man göra detta, när man är på gott humör och
nöjd med livet, och inte när man är nere, ty då är det snubblande
nära, att man övervärderar sig själv och jämför sina förhållanden
och förmåner med någon som tillhör skiktet över. Ar parallellen,
arbetsuppgifter - lön, svår att dra mellan militära och civila befattningar, finns det däremot många civila yrkesgrupper, vars löner verkar bestickande för en officer. En timmerman inom byggnadsbranschen har en genomsnittlig inkomst på runt tal 2.800 3.000 kr/mån. Yrket kräver ingen högre teoretisk utbildning eller
exceptionellt lång och dyrbar yrkesutbildning. Det är ej heller jämförbart med militäryrket och inte valt för att påvisa någon orättvisa i lönehänseende utan endast för att påpeka den lönenivellering
som skett och sker i samhället.
Aven om lönedifferenser förekommer mellan militärer och civila
arbetstagare, ger de sannolikt inte upphov till samma irritation som
jämförelsen av löneförmåner mellan militärer å ena sidan och vissa
civilmilitärer eller civila statstjänstemän å andra sidan. Aven hä r
är det självfallet svårt att jämföra befattningar för de olika kategorierna. Lönesättningen för de militära befattningarna baserar sig
som regel huvudsakligen på antalet över- och underordnade, medan
arbetsuppgifter och ansvar blir andrahandsfaktorer . Dessa normer
tillämpas däremot inte precis, när det gäller övrig statstjänst. således förekommer det t ex byrådirektörer utan någon underordn ad
personal.
Ett argument, som ofta framföres i samband med officerarnas
löner, är den kostnadsfria utbildningen. Det är väl svårt att göra
några invändningar häremot, men man efterlyser konsekvensen, när
en del mariningenjörer linje G nu placeras i 23 :e lönegraden, medan kaptener är placerade i 21:a lönegraden. Aven om det är teknikens tidevarv , har de sistnämnda ju i alla fall själva fått bekosta
sin utbildning t o m studentexamen medan dagens mariningenjör
G helt utbildats på statens bekostnad. Lika konfunderad blir man ,
när en officer, som fullgör vissa arbetsuppgifter i en befattning,
till vilken t ex en kaptensbeställning är fördelad, övergår till en
civil statlig befattning, som innebär samma eller likartade arbetsuppgifter och då placeras 4-8 lönegrader högre.
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Trivsel
Den andra huvudorsaken till den ökade avskedsfrekvensen är
trivseln. Sjöofficersyrket har ju många fördelar och då kanske
främst omväxlingen i arbete. sjökommenderingar na, som väl för
de flesta varit mest hägrande, har nu blivit få. Samhällets strukturförändring, tidig familjebildning och militäryrkets minskade popularitet har indirekt stänkt malört i bägaren och minskat trivseln.
Arbetsbelastningen för officerarna har ökat i avsevärd grad bl a
till följd av vakanserna inom kåren. Arbetsuppgifterna, som under
det senaste decenniet dessutom blivit fler och mer omfattande till
följd av ständiga förändringar i organisationen och hos materielen,
måste likv äl lösas av de kvarvarande. Följden blir att fritiden måste ianspråktas i icke ringa utsträckning.
Den ambitiöse, som vill lösa sina ålagda uppgifter, har säkert så
mycket känsla för sitt yrke och vapen att han likaväl som många
civila arbetstagare har full förståelse för att viss fritid ibland måste offras för att föra arbetet framåt. Tyvärr lönas lojaliteten och
övertidsarbetet ganska illa - ja, inte alls! Overtidsersättning utgår
inte till personal placerad i högre lönegrad än 17. Snarare är det
så, att en officer som arbetar och håller undan istället belönas
med fler arbetsuppgifter.
Den som sitter kvar på sitt tjänsterum, när arbetstiden är slut,
eller tar med sig papper hem stämplas ofta av kollegor som streber
eller anses mindre klipsk, då han måste ta fritiden till hjälp för
att klara sina arbetsuppgifter. Dessa uttalanden får väl tas för vad
de är värda, men ovedersägligt är att arbete på övertid är oavlönat.
Oberoende av inställning till övertidsarbete kan man inte un dgå
att peka på den moderna och sannolikt mest effektiva formen av
övertidsarbete nämligen internatförläggning. Det är utan tvivel
ett bra tillvägagångssätt, när det gäller att dra samman experter
för att lösa större uppgifter eller problem på kort tid. Inga tidsödande resor mellan hem och arbetsplats eller skrällande telefoner
stör arbetet. Väljs sedan en avsides belägen plats under icke högsäsong, finns det inget som distraherar, utan arbetet kan bedrivas
även på kvällarna, utan annan gottgörelse för deltagarna än fri
mat och logi. Detta är onekligen ett billigt sätt att få ut effektivt
arbete, men det främjar inte alltid trivseln.
Det konservativa befordringssystemet och den reglerade beford-
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ringsgången tillåter ju inte att officerare premieras genom förtursbefordran förrän vid relativt hög ålder i förhållande till den civila
arbetsmarknaden. En presentation av "coming men", som redan
kommit på ledande poster, inom administrativa och tekniska sektorer i det -svenska näringslivet gjordes i dagspressen under allhelgonahelgen. Den visade att levnadsåldern låg under 35 år, d v s minst
tio år lägre än ledande militära befattningshavares. Detta visar att
den civila arbetsmarknaden ansett och anser det lämpligare att satsa på yngre krafter i pressande och arbetskrävande befattningar
för att få ut största möjliga arbetseffekt. Inom officerskåren sker
nu befordran till regementsofficer först omkring 40-42 års ålder
och till mer direkt ledande befattningar ytterligare fem år senare
eller m a o vid en tidpunkt då människan börjar nedgå i kapacitet.
En aspekt, som inte får glömm as bort i detta sammanhang, är den
nu tidiga familjebildningens inverkan. En familjeförsörjare är
bäst betjänt av att ha sin toppinkomst, när barnen börjar bli vuxna
och kostar mer i utbildning och kläder. Detta innebär för en familj i dagens samhälle, att familjeförsörjarens toppinkomst bör m falla mellan hans 40-50:e levnadsår.
I anslutning till arbetsförhållandena kan det även vara på sin
plats att fästa uppmärksamheten på den av Konungen medgivna
rätten för bl a officerare att såsom timlärare undervisa inom skolväsendet för att avhjälpa lärarbristen. "Tjänsteman, å vilken statliga avlöningsbestämmel ser äro tillämpliga må med sin tjänst förena
denna rimlärartjänstgöring om och i den mån för tjänstgöringen
erforderlig ledighet kan beredas genom omförläggning av den ordinarie arbetstiden", står det bl a i föreskrifterna. Detta underlättar
självfallet för de civila utbildningsanstalter na att klara undervisningen och hälsas väl med tillfredsställelse av samhället. Möjligheten
till rimlärartjänstgöring innebär en välkommen extrainkomst för
många officerare och utnyttjas i relativt stor utsträckning. Då arvodet är ganska attraktivt, är det naturligt att "lärarna" strävar
efter att få många timmar i veckan. l O veckotimmar ger i runt tal
l 000 kr i månaden - en vacker slant, som "lärarna" är väl vä rda under förutsättning att de ordinarie arbetsuppgifterna klaras
ut genom omförläggning av den ordinarie arbetstiden. Det bör observeras att antalet undervisningstimma r/vecka inte är maximerat,
men om man t ex har 10-15 undervisningstimma r och inkluderar
tiden för förflyttning mellan arbetsplats och skola, innebär det att
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en tredjedel eller nästan hälften av den ordinarie arbetstiden måste
ianspråktas. Det ankommer på vederbörande chef att avgöra om
ordinarie arbete kan omförläggas och om så är fallet, att arbetet
utföres och icke omfördelas på andra, så att det uppstår irritation
och missnöje bland "icke lärare". Rättvisekravet - lika lön för
li.ka arbete - får inte åsidosättas.
Den sociala ställning som officeren hade förr, har nu försvunnit. Gränserna mellan samhällsklasserna har suddats ut kanske främst
genom inkomstutjämningen dem emellan. Från att förr av gemene
man ha betraktats som en relativt högt uppsatt ämbetsman, har officeren nu blivit en vanlig statstjänsteman. Gradbeteckningen är inte längre någon symbol på befälsställning och kompetens utan en
lönegradsbeteckning . Detta bestyrks t ex av inflationen i galoner
bland civilmilitärer eller stjärnan i öglan hos vissa kommendörer.
Det statliga lönesystemet är tyvärr så stelbent, att lönen måste
hängas upp på en militär befälsgrad. Skall en militär tjänstedräkt
förses med gradbeteckningar, skall dessa utvisa bärarens befälsställning och inte hur mycket han har betalt.
I samband med uniformer kan inte ekiperingsbidraget förbigås.
Ordet bidrag passar onekligen bra på denna symboliska summa,
som inte kontinuerligt följt prisstegringarna utan endast varit föremål för en engångshöjning under de senaste femton åren. Garderoben, som måste rymma både civila kläder och uniformer, är en ganska stor utgift. Fria uniformer i likhet med kommunalanställda t ex
vid brandkåren skulle sannolikt bättre gagna personalen. Inom uniformsområdet har det inte skett någon explosionsartad utveckling
utan här draggar man efter.
Alla här berörda detalj er, som var och en för sig kanske är en
bagatell, blir tillsammans en irritationsfaktor, som minskar trivseln och lusten att stanna kvar i statlig tjänst på aktiv stat. Lägger
man härtill ovissheten om kommande placeringar och arbetsuppgifter - väsentliga faktorer i dagens samhälle för gifta officerare
med barn och yrkesarbetande hustrur - blir man inte förvånad, att
officerare och då främst y ngre sådana nu utgör en ganska stor grupp
bland dem som söker och omskolas till civilt yrke.
Avsikten med denna artikel har inte varit att kverulera eller kritisera utan att belysa de personalproblem, som nu råder inom statsförvaltningen i allmänhet och inom officerskåren i synnerhet. Vakanserna och avgångarna bland de yngre sjöofficerarna börjar nu
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anta sådana proportioner, att omgående åtgärder måste vidtas innan urholkningen blir större. Problemen är många och projekten
stora; Nya vapen, nya fartyg, ökade rustningar - fler värnpliktiga, ny taktik, automation, databehandling - allt viktiga saker,
men ändå orealistiska om vi saknar ledare och då främst officerare.

Vad göra?

Själva officersrekryteringen har under senare år visat glädjande
siffror. Rekryteringen är nu inte det stora problemet, utan det är
att få officerarna att stanna kvar. Avgångarna är störst upp till
35 års ålder (kaptensbefordran) d v s i det rekryterande skiktet.
Här måste i första hand åtgärder vidtas för att minska avskedsfrekvensen och hindra att sjöofficerskåren succesivt dör ut. Luckorna kan inte omgående fyllas genom några års överrekrytering - en
löjtnant har sex och en kapten elva års leveranstid. Vad kan då
göras? På det rent lönemässiga området ligger avgörandet i statsmakternas händer och måste bevakas av officersförbundet. Andra
positiva åtgärder är t ex.
a) sänkning av befordringsåldrarna -

kapten vid 32 år och kk

2 vid 38-40 år,
b) införande av fler stabsarvoden i likhet med Fst,
c) införande av reservstat för kaptener och regementsofficerare,
- ekonomiskt lockbete och kompensation för kompetenta officerare.'\, som ej kan befordras i brist på beställningar,
d) utökning av antalet beställningar för kaptener och regements officerare på bekostnad av antalet löjtnansbeställningar - en realistisk åtgärd med hänsyn till att löjtnanter måste anses som off icerare under utbildning tills de genomgått MHS,
c) lärarskap vid frivillig utbildning bör i första hand erbjudas
löjtnanter och yngre kaptener,
f) en fast långtidsplanering för varje officers placering och utnyttjande med goda förvarningstider om eventuella ändringar,
g) minskad utbildningstakt ombord genom tvååriga sjökommenderingar på helårsrustade fartyg och uppdelning av förbandsövning arna till två sommarhalvår,

h) övervakning av att "arbetsbördan ej vältras över på andra"
och att var man gör sitt jobb,
i) övertidsersättning för hela löneplan A ("arbetande" personal).

Man måste komma ihåg, att åtgärder, som vidtas i personalfrågor, verkar på lång sikt och sällan ger omedelbara utslag. J u förr
åtgärderna vidtas, desto fortare ger de emellertid resultat.
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Flottans personalproblem
Av Kapten ERIK GRADELI US

I en uppsats i oktobernumret av TiS förekom en del rätt pessimistiska synpunkter på flottans personalproblem, särskilt då det gäller den tekniska personalen. Det är emellertid inte bara flottan som
har svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal utan det
är ett i stor utsträckning för krigsmakten gemensamt problem. Ytterst beror det på att de styrande ej har något egentligt intresse
av att bygga upp en stark krigsmakt utan strävar efter att håll a
försvarskostnaderna på den lägsta nivå som kan anses hjälpligt
motsvara den accepterade målsättningen, att "hela landet ska ll
försvaras".
Inom krigsmakten har flottan alltsedan centralförsvarsprincipens
genomb rott i början av 1800-talet alltid haft svårt att hävda sin
ställning; bottenläget nåddes enligt uppgift omkring 1860, då vi inte
hade ett enda krigsdugligt fartyg. Sedan dess har läget förbättrats av sevärt, med toppnoteringar strax efter de båda världskrigen, men
det är symptomatiskt att endast några år efter varje storkrig ha r
folk i allmänhet glömt flottans insatser och accepterat så stora reduceringar av marinens budget i förhållande till övriga försv arsgrenars, att även bland de mest idealistiska inom flottans personalkårer många sett sig nödsakade att välja andra sysselsättningar, dä r
de kunnat få större utlopp för sin idealitet. 1925 gick de till fl ygvapnet, i dagsläget går de i allmänhet till civila företag. De som
valt anställning i flottan för lönens skull har givetvis lämnat den na när arbete med högre lön dykt upp på annat håll och de som är
kvar är i stigande utsträckni ng sådana som ej har tillräcklig kompeten s för att få ett bättre betalt civilt arbete.
Sedan VK2 har åtskilliga lönehöjningar vidtagits för krigsmaktens personal och även särskilda tillägg och traktamenten har hö jts.
i vissa fall avsevärt, men dessa förbättringar har ej varit tillfyllest.
Flottan kan fortfarande ej rekrytera tillräckligt många och tillräckligt
kvalificerade personer för tekniska befattningar och av de tekniker
som finns hotar många med avsked om de blir sjökommenderade.
Felet med den lönehöjningspolitik som bedrivits är framförallt att
höjningarna varit alltför generella; inte bara militära utan även
civila statstjänares löner har åkt med och hela tiden har man legat

hopplöst efter lönestegringarna på den privata sektorn. Resultatet
~ar blivit att de militära lönerna relativt sett draggat efter ytterhgare och reallönerna har p g a skatteprogressionen och inflationen
blivit mindre.
Förbättring av bostadsförhållandena ombord har skett i stor utsträckning, rent materiellt. Samtidigt har emellertid utvecklingen
gått från pansarskepp och kryssare till en flotta som till övervägande delen består av småfartyg - - - de största rustade
enheterna är f n Patricia och Alvsnabben - - - och dessa har
genom den tekniska utvecklingen blivit så trångbodda, att bostadsstandarden för befälet i åtskilliga fall blivit sämre än tidigare. I
stället för att skrota ner och bygga nytt väljer man ju här i landet
att modernisera och bygga om. Varje ombyggnad medför att mer
materiel installeras på bekostnad av förläggningsutrymmen och stabilitet och mer personal erfordras för att betjäna och vårda den
nya materielen. Eftersom de värnpliktiga i regel endast hinner utbildas till operatörer kommer reparatörerna att vara stambefäl av
olika grader och det är just deras förläggn ingar som blir t rångbodda.
Förbättring av tjänstgöringsförhållandena, bl a medelst arbetstidsreglering, har skett, men red ucering av arbetstiden kan ej drivas hur
lån gt som helst utan konsekvenser för materielvård och beredskap.
En lösning är att, såsom på amerikanska atomubåtar, ha två besättningar till varje fartyg. Då skulle man kunna bedriva övningar
som har längre varaktighet än en vecka även i fred. Förutsättninga r
för att bedriva övninga r i "hemo rten", såsom föreslogs i tidigare
omnämnd uppsats, föreligger för Stockho lms- och Göteborgsbåtar,
men ej för Karlskronabåtar, enär Karlskronatrakten visserligen i
nuläget hjälpligt kan fy Ila behovet av underofficerare och underbefäl men beträffande officerare och vederlikar samt värnpliktiga
är hänvisad till kommenderin g från andra delar av landet. Projektet
att ha kustflottan organiserad endast säsongvis förefaller emellertid även ur beredskapssynpunkt mindre tilltalande; då är man snart
tillbaka till sekelskiftets sommarflotta.
Sammanfattningsvis får man väl söka lösningen till personalproblemet genom en kombination av olika åtgärder på här behandlade
områden och om man vill uppnå väsentliga förbättringar får man
nog gå ganska radikalt tillväga.
Då det gäller lönen måste den alltid sättas i relation till arbetsti-
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den. Oavsett vad man kommer fram till beträffande arbetstid i
olika utredningar så uppfattats arbetstiden av arbetstagaren som
den tid då han är borta från hemmet. Eftersom en sjökommenderad
är borta från hemmet ungefär dubbelt så lång tid som en landkommenderad bör han ha dubbelt så hög lön, d v s sjötillägget bör
ha samma nominella belopp som lönen för stampersonalen. Man kan
givetvis tänka sig reduceringar under tider, då fartygen är mer eller mindre stationära, men principen som sådan är värd att prövas.
statsfinansiellt betyder en sådan ökning av sjötilläggen ytterst litet,
eftersom den kommer en sådan liten grupp till del och andra grupper har svå rt att motivera kompensation, eftersom de ej kan uppvisa J iknande tjänstgöringsförhållanden.
Då det gäller förläggningsstandarden bör man kunna kräva enkelhytter för befälet i mycket större utsträckning än nu. På nybyggnader torde det vara ganska lätt att genomföra, genom att kravet
från början tages med i specifikationen, på ombyggnader är det svårare. Emellertid torde mycket utrymme, som nu upptages av korridorer och fläktrum, kunna göras om till hytter, särskilt på kryssare och landskapsjagare. Genom "skräddarsydd" inredning i stället för standardskåp m m, som ej passar i befintliga vinklar och
prång, kan hytte rna göras mindre med bibehållen standard i övrigt.
"Cafeteria" -systemet bör genomföras i st f nuvarande långsamma
och snuskiga backlagssystem, med folk som ligger i britsarna och
äter m m. Detta medger täta re förläggning av de vpl, eftersom man
kan ha britsar i flera rader i mässarna och visst utrymme kan på
så vis f r igöras för flera hytter åt befälet. Ombyggnader för att tillgodose "cafeteria" systemet blir på åtskilliga fartygstyper rätt omfattande, eftersom det innebär att man bygger ihop kök, disk och
"matsal" (dimensionerad för en vakt) till en enhet, men vinsterna,
inte minst ifråga om hygien och trivsel, torde väl motivera kostnaderna.
Tjänstgöringsförhållandena skulle radikalt förbättra s om man
kunde ha två besättningar till varje fartyg, såsom tidigare antytts.
Detta fordrar emellertid överskott på bl a tekniker och det har
vi inte ännu. Därför får man tillsvidare acceptera vissa luckor i beredskapen , särskilt på småfartygen, eftersom det är nödvändigt att
bereda stambefälet mer fri tid och ökade möjligheter att resa hem.
A ven på det organisatoriska planet kan en del göras, exempelvis
genom att överföra rutinuppgifter av enklare natur från. högre ti ll
lägre befattningshavare och från lägre befattningshavare ull vpl.
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Utgrävningen av Wasa
Av fil. lic. PER lUNDSTROM

Kulturhistorisk forskning har under de sista decennierna kommit
a tt intressera en allt vidare krets av människor. Museerna utgör icke
längre en blandning av förbryllande kuriosakabinett och dammiga
lagerlokaler. Ett modernt museum är i stället ofta en ganska trivsam plats där man själv kan välja mellan rent estetiska upplevelser,
kunskapers inhämtande eller att bara söka avkoppling. Den kulturhistoriske forskarens gärning är inte längre en angelägenhet främst
mellan kollegor utan han har funnit ett forum långt utom fackmännens led. Detta gäller icke minst fältarbete, när spillrorna efter en
förgången värld letas fram och fogas samman. Det stora utrymme
som press, radio och television ägnar dessa arbeten understryker mer
än något annat vad som ovan sagts.
Att detta avspeglat sig i det enorma publikintresset för regalskeppet Wasa därom råder ingen tvekan. Sällan har också en undersökning kunnat avlockas så mycket dramatik som återfinnandet och
bärgningen av Wasa. Pressen världen över kunde under hela förloppet delges spänningsmättade detaljer. Den dramatiska höjdpunkten nåddes efter flera års mödor den 24 april 1961 då Wasa, omgiven av Neptunbolagets bärgningsarmada, bröt varenytan efter 333
års vila på sjöbotten. Efter denna demonstration av en imponerande
teknisk apparat kring ett kulturhistoriskt objekt vidtog undersökningen av skeppets inre.
Vad fann man här? Kort uttryckt - ett stycke välbevarat 1600talssamhälle om än i miniatyrupplaga. Här ställs vi inför en sluten
helhet som under katastrofens form försvann och länge förblev orörd
och oåtkomlig i likhet med Pompeji och Herculaneum, om en sådan liknelse kan tillåtas.
Den arbetsgrupp som anförtroddes uppdraget att undersöka och
tillvarataga det föremålsbestånd som doldes i skeppet var arkeologiskt skolad. Redan på ett tidigt stadium av dykarundersökningarna
ombord konstaterades att däck efter däck täcktes av mäktiga slamlager och i detta slam var samtliga föremål inbäddade. Premisserna
var därför lika dem som föreligger vid varje arkeologisk utgrävning
71
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varvid undersökningens planering får utföras med ringa kunskap om
det som komma skall. Beträffande Wasa gav dock såväl dykarnas
rapporter som de lösfynd bestående av konstruktiva, till skeppet
hörande delar, skulpturala prydnader, vapen, redskap och husgeråd
som togs upp runt skeppet och från dess övre batteridäck upplysning rörande materidets art och fördelning. På denna grund upprättades en arbetsplan hösten 1960. Planläggningen fick härvid taga
hänsyn till bärgningsledningens önskemål att så snart skeppet kom
ovan vattenytan angripa för- och akterskepp för att hä r minska
skeppets vikt och ur stabilitetssynpunkt sänka tyngdpunkten.
U t grävningens metodik
Den bärande principen vid alla arkeologiska undersökningar är
att redovisa fyndomständigheterna på ett sådant sätt att fynden
kan bearbetas och tolkas på grundval av det arkivaliska material i
form av journaler, ritningar och fotografier som skapas. Ofta måste
fyndplatsen demoleras vid en undersöknin g men i Wasas fall avser man att en gång kunna restaurera skeppet och återföra dess utrustning och förråd på de ursprungliga platserna. Detta kommande
stora arbete var vägledande vid uppläggningen av undersökningen
av skeppet.
Registreringen av fynden blev det viktigaste arbetet där det gällde att skapa ett fullvärdigt material för framtida användning. Med
erfarenheten att specialbeteckningar och undernummer alltid är av
ondo användes en löpande nummerserie. Fyndjournalerna framställdes av våtstarkt papper och bands i galonpärmar för att kunna tåla
vätan och smutsen ombord. Varje band omfattade 50 nummer med
paginerade sidor och varje nummer omfattade två blad varav det
bakre med hjälp av karbonpapper blev en kopia av det färdigskrivna originalbladet. Kopian kunde rivas ur katalogen och överlämnades som en följesedel till konserveringsavdelningen samtidigt med
det aktuella fyndet. Vid en metalltrådsring hängde vid varje katalogband de till detta hörande rostfria nummerbrickorna som därigenom kunde appliceras på det aktuella föremålen samtidigt med
katalogskrivningen. Varje katalogblad var dessutom försett med
tryckta rubriker för ifyllande av huvuddata såsom föremålets art,
materialets dimensioner, fyndplats etc. Vidare fanns utrymme för
skisser på katalogbladet. Genom detta system kunde registreringsa r-

Parti av trossdäc.k, styr/co;II aleter med Lavetter, Lavetthjul, kanonspakar, block
m. m . före utgrävningen. Foto G. Bauer.

betet bedrivas av olika personer inom skilda arbetsområden på skeppet oberoende av en central huvudjournaL Katalogbanden kund e
dessutom som oersättligt originalmaterial arkiveras på ett betryggande s~itt så snart de var färdigskrivna. Genom renskrift av fyndjournalen på kataloglappar i AS format i tre exemplar har en lappkatalog omfattande ett topografiskt register, ett realregister och ett
nummerregister kunnat upprättas, varigenom fyndmaterialet lätt
kan överskådas. Aven det fotografiska materialet har lagts upp som
en lappkatalog med en skriftlig redogörelse för bildens moti v på
varje kort. Som en viktig detalj i registreringsarbetet må nämnas att
journalföringen sköttes ombord, vilket medförde att det icke blev
någon eftersläpning i registreringsarbetet.
Som en andra icke mindre betydelsefull detalj vid registreringen
kommer fotograferingen. 2 400 bilder har tagits under utgrävningen s
gång främst i svart-vitt men även i viss utsträckning i färg. Fotografen fick arbeta under synnerligen besvärliga förhållanden där
den ständiga vattenbegjutningen och dimman var ett hot mot kame:·1.utrustningen och menligt kunde inverka på bildkvaliten. Arkeo-
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loggruppens fotograf lyckades dock bemästra dessa problem och
skapa ett representativt bildmaterial från skeppets innandöme. Kamerautrustningen bestod a v en Hasselblad 500 C 6 X 6 som blev
den Eliticrast använda handkameran ombord. Film Kodak VP 120
visade si~ lagom känslig och finkornig. För mera översiktliga exteriörbilder användes en Szabad ateljekamera 9 X 12 för såväl färg
som svart-vitt. För arbets- och fyndbilder i färg begagnades en Edixa
Mat 24 X 36 med Kodak EH 135 som hade god ljuskänslighet och
färgåtergivning. Något elektronaggregat kunde på grund av risk för
kortslutning icke användas utan vanliga lampblixtar med 22,5 volt
batterier kom till användning. Förutom fotograferingen av fyndden in situ och översiktliga fotograferingar ombord utfördes en fortlöpande fotoregistrering a v alla viktigare föremål så snart de förts
i land.
Som ett komplement till fotograferingen ombord utförde marinens
filmdetalj en fortlöpande redovisning av arbetet i färgfilm. Därvid
har däck efter däck filmats. Detta dokumentärmaterial har den allra största betydelse såväl ur den synpunkten att man inför publiken
kan visa hur det nyfunna skeppet tedde sig inombords sommaren
1961, som att man genom filmen har ett rikt bildunderlag av den
autentiska mil jön för vetenskapligt ändamål.
Tecknarens arbete ombord var liksom fotografens högst besvärligt
genom det strömmande vattnet och smutsen. Alla ritningar fick därför upprättas i blyerts på vattenfast plastmaterial (Vangophan) so~
medgav att ritningarna helt enkelt kunde spolas av med vatten da
de blev för smutsiga. Genom tidspressen kunde ej en konsekvent
uppmätning av hela däckytorna genomföras utan arbe~et inriktad.es
främst på att noggrant återge förrådsutrymmen av ohka slag. V1d
planernas upprättande användes ett vid arkeologiska utgrävningar
ofta använt ritbord som är en modifierad diopter där linjal och måttband är förbundna med varandra varigenom linjalen följer med och
ger riktningen i samma tempo som längdavläsningen utföres.
För att undvika en tidsödande inmätning av de enskilda fynden
på de olika däcken användes däcksbalkarna som en lämplig indelningsgrund för att kunna hänföra föremålen till lagom stora, begränsade ytor. Balkarna numrerades därvid med måttuppgiften mellan varje balk räknat från för till akter och inom varje "fack" skildes mellan fynden från styrbord och från babord om midskeppslinjen.
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Genom slammets lösa konsistens och föremålens ömtåliga art blev
själva utgrävningen ombord i hög grad ett handarbete i ordets egentliga bemärkelse. Spolslangar med pistolmunstycken där vattenmängden kunde regleras blev därtill det främsta hjälpmedlet vid friläggningen av föremålen. För att även kunna tillvarataga alla smärre
artefakter som t ex mynt, knappar och muskötkulor överfördes allt
slam till vaskanordningar. Dessa var byggda som ett bord försett
med en sarg omgivande en perforerad plåtbotten, ovanpå en avloppsförsedd, snedställd plåt. Med denna modifikation av det klassiska arkeologiska sållet genomspolades slammet ombord varvid stora mängder småföremål kunde tillvaratagas.
För att hindra Wasas uttorkning anbringades omedelbart efter
upptagningen av skeppet ett sprinklersystem såväl utombords som
inombords. Denna nödvändiga åtgärd försvårade i hög grad arbetet
ombord som under fem månaders tid fick utföras i ett evigt strömmande ösregn. Vattenbegjutningen lakade dock ur slammet som från
början var starkt illaluktande men mot slutet av sommaren ick e
tillnärmelsevis luktade så fränt.
Arbetsstyrkan.
För utgrävningen av Wasa anställdes 11 arkeologer samtliga med
erfarenhet av fältarbete och med arkeologi, etnologi eller konsthistoria som huvudämne. Detta var utan tvekan till stor fördel då det
gällde arbetet med ett så komplext objekt som Wasa vilket bortsett
från den rent marina aspekten icke minst ger möjlighet till såväl
konsthistoriska som etnologiska jämförelser. Två tjänstemän från
sjöhistoriska museet deltog i utgrävningen varför även marin expertis kunde knytas till fältarbetet på ett tidigt stadium. Som tec~l.:
nare tjänstgjorde med den äran en av arkeologerna. Den fotografiska detaljen sköttes av en yrkesfotograf och ett fotografiskt biträde
anställdes även i slutskedet av undersökningen. Grovarbetsstyrkan
växlade mellan 4 till 6 personer och dessa skötte spolning och transportarbete ombord.
Vid arbetets igångsättande uppstod omedelbart frågan om slammet i Wasa, som främst består av avsättningar från stadens kloaker,
kunde innehålla sjukdomsalstrande bakterier. Profylaktiskt vaccinerades arkeologgruppen mot stelkramp, tyfus, paratyfus och gulsot.
Samtidigt togs bakterieprov i slammet på olika nivåer i skeppet
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och undersöktes vid sjukvårdsstyrelsens bakteriologiska centrallaboratorium. D essbättre visade det sig att slammet var helt rötat.
Som en icke oväsentlig detalj i undersökningen gä llde att ordna
en plats för arkcologgruppen, där ett fotolaboratorium kunde upprättas för att snabbt kunna framkalla film , där viktigare fynd kunde
packas oc h härbärgeras och där utrymmen för kontorsarbetet, omklädning och tvättning kunde ordnas. Genom tillmötesgående från
Stock holms Ängslupsaktiebolag ställ des en mindre skärgårdsbåt till
förfogande. Båten bar dessutom det stolta namn et Kung Wasa. Att
i detta sammanhang ha en fl y tande arbetslokal visade sig vara fördelaktigt emedan Kun g Wasa kunde följa med vid alla olika förfl yttn ingar av regalskeppet som utförd es under utgrävningens gång
sommaren ·! 961.
Undersökn ingen av de olika däcken
Oversta däck
Wasas översta däck är totalförstört. Genom ankringar under tidernas lopp har även många d ~icksbalkar rivits bort. Waterbordsplankorna är dock ställvis bevarade. Den första utgrävningen sattes
in på dessa av slam täckta waterbord så snart de kommit några
centimeter över vattenytan. Trots den ringa återstoden av översta
däcket anträffades här några block och andra skeppstekniska detaljer samt några kopparmynt. Arkeologernas första kontakt med
Wasa skedde dagen efter det skeppet brutit vattenytan den 24 april
då liv och rörelse rådde runt skeppet med förberedelser för länspumpningen och dykarnas tätningsarbeten fortgick in i det sista.
Ovre batteridäck
Den första arbetsveckan, då Wasa ännu hängde i lyftbrokarna och
arbetet med att få skeppet flott pågick, ägnades helt arbeten som
~1tfördes i enlighet med bärgnin gsledningens önskemål. Stora slamhögar täckte såväl akter- som försk epp. Särskilt önskvärt var att så
snart som möjligt lätta akterskeppet, som hade ett kraftigt överhäng
utanför pontonerna Oden och Frigg. Det övre batteridäcket var som
undersökningsområde betraktat icke på något sätt orört. Dels hade
under tidernas lopp sekundärt material såsom sprängsten, slagg, sand
och lera som tippats i Strömmen hamnat på Wasas översta bevarade

Kokplatsen i hålskeppet tmder utgrävning. T . h. tegelmur. Foto G. Bauer.

däck, dels hade under dykeriarbetena 1960 och 1961 större delen
av allt tyngre fyndmaterial såsom t ex kanonlavetterna tagits upp
för att öka skeppets stabilitet inför upptagningen. Att denna åtgärd varit befogad framgick den 3 maj , då länspumpningen snabbt
höjde skeppet till flytande läge medan samtidigt slagsidan kraftigt
ökades åt babord. Som sedan kunde konstateras låg barlasten så gott
som undan tagslöst förskjuten åt babord. Neptunbolagets bärgningschef, kapten Axel Hedberg, begärde därför att snabbt få spola ned
leran till en lägre nivå från såväl övre som undre batteridäck om
babord. Ur arkeologisk synpunkt var detta ingrepp mycket olyckligt då fynden inom berörda områden rubbades och särskilt ömtå-
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ligare föremål såsom textil, tågvirke och skelettrester skadades och
alla smärre föremål såsom t ex mynt sköljdes ned på trossdäck och
i hålskeppet. Med hänsyn till skeppets stabilitet måste dock de arkeologiska synpunkterna åsidosättas. Samma sak gällde då det övre
batteridäcket om styrbord inför bogseringen till Beckholmsdockan
belastades med 14 ton järntackor. Ställd inför alternativet att göra
en snabbröjning i fyndlagret ansåg författaren, som ledare för den
arkeologiska undersökningen, det lämpligare att lägga järntackorna
på en plankbädd ovanpå fyndlagret och taga risken att få föremålen sönderklämda in situ hellre än kringspridda utan kontroll. Det
visade sig dessbättre då järntackor och plankbädd avlägsnats, att
föremålen på däcket fått högst obetydliga eller inga skador. Ett
tredje ingrepp på övre batteridäck som måste utföras var placeringen av ett dieselaggregat längst förut för att tillgodose kraftförsörjningen för pumparna under inbogseringen. Detta område på ca l O
kvadratmeter måste röjas snabbt med hänsyn till det brådskande
bärgningsarbetet. Befintliga till skeppet hörande föremål flyttades
bordvans liksom slammet för att senare genomgås. Ovre batteridäck blev dessutom under detta första skede hårt trafikerat inför
den hotande kantringen.
Om man summerar vad som ovan sagts, finner man att det övre
batteridäckets fyndlager i stor utsträckning är stört genom olika
ingrepp. Det må dock understrykas att detta skedde av nödvändighet och i fullt samförstånd mellan bärgningsteknisk och arkeologisk
expertis.
Det första område där en systematisk utgrävning sattes in var
längst akterut på övre batteridäcket. Området närmast intill den av
dykarna uppbyggda nya akterspegeln var rensuget på ca l meters
bredd, varför här fanns en lämplig angreppsfront på den här belägna väldiga slamhögen. Den innehöll en mängd till skeppet hörande delar nedfallna uppifrån och lösgjorda från alla sidor och i
denna slammassa bildande något som närmast liknade en timmerbröt. Med däcksbalkarna som indelningsgrund frampreparerades dessa olika träföremål på babords och styrbordssidan och hissades upp
med hjälp av en ångkran som låg förtöjd akter om Wasa. Fynden
firades ned på betongflottar som låg i anslutning till kranen. Här
skedde uppmärkning och registrering av fynden samt blötläggning
i en samling badkar som i all hast inköpts på ett skrotupplag. Större träföremål täcktes med säckväv som hela tiden hölls våt.
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Denna första vecka ombord på Wasa var hektisk och arbetstiden
understeg icke 13 timmar per dag. skeppets styrka var ännu ej
prövad och ingen kände hållfastheten hos dessa slamtäckta däck
varför alla arbetade med livlinor de första dagarna. Efter ett tillbud
undersöktes eventuell förekomst av metangas på olika nivåer inombords, men endast en obetydlig förekomst kunde konstateras.
Fyndmaterialet från den aktersta delen av övre batteridäck som
utgjordes av durken i befälhavarens kajuta uppvisade en högst
disparat sammansättning bestående av olika konstruktiva delar sannolikt även hörande till de högre upp liggande, nu nedbrutna delarna av akterskeppet, ett antal fragmentariska musköter, tenntallrikar
och tennflaskor, mynt och delar av skulpterade möbler. Bland de
intressanta detaljer som upptäcktes här strax för om kajutan var
kollerstockslagret med bevarade överfall över tapparna och kollerstocken fortfarande kvarsittande i sitt lager. Detta omgavs av en
skulpterad "krage" i två halvor utformad som en ansiktsmask. Liggande i ett hörn av kajutan hittades även ett människaskelett och i
anslutning till detta delar av klädedräkten.
Efter genomgången av det stora slamlagret akterut förflyttades
arbetet förut på övre batteridäck med en lika mäktig slamanhopning. Utgrävningen blottade här även lavetterna till bogkanonerna.
Liksom vid utgrävningen av akterskeppet placerades här omedelbart ett par vaskar och allt slam spolades igenom. Att denna åtgärd var befogad och lönsam visade det stora antal fynd som redan
under undersökningens första veckor kom fram enbart genom vaskningen. Här anträffades ett större antal kopparmynt, i en sluten
samling, i en sönderfallen tunna. Två små träkistor, båda innehållande personliga utrustningar hörde även till fynden framme vid
förstäven. Av dessa kistor var den ena utmärkt välbevarad. D å locket öppnades låg här utan täckande slam en stor filthatt, en liten
spånask innehållande sygrejor och en kam. Under dessa föremål låg
två par skor, en skoläst, ett par handskar, en liten brä nnvinskagge,
en träsked, en samling mynt m fl småsaker. Denna samling är mycket representativ för de personliga utrustningar packade i kistor eller tunnor som undan för undan anträffades på olika ställen av
skeppet. De hör kanske till de mest gripande fynden ombord som i
sin fattiga nödtorft ger en bild av gemene mans villkor ombord på
ett örlogsskepp under 1600-talet.
För övrigt utmärkes fyndmaterialet på övre batteridäck av en
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myckenhet ribbor, ramstycken, plankor, delar av paneler, bräder,
lister m m som tydligen dels är nedfallna från det sönderbrutna
huvuddäcket, dels tillhört det höga akterskeppets konstruktioner.
Med några få undantag är även de skulpturer som hittades inombords anträffade på det övre batteridäcket och till större delen längst
akterut i anslutning till befälhavarens kajuta. Det största antalet
mynt som hittades ombord, nära 1 800 kopparmynt och 55 silvermynt låg på olika ställen på övre batteridäcket. Samma sak gäller
musköterna där 4 hela stockar och 13 delar av sådana anträffades
på det aktuella däcket, medan endast två hela muskötstockar och två
fragment av musköter anträffades på andra ställen ombord längre
ned i skeppet.
Att vissa fyndkategorier som ovan antytts förefaller överrepresenterade jämfört med de andra däckens föremålsbestånd sammanhänger uppenbarligen med att vi icke har att göra med blott ett
däck utan att även övre däck lämnat sin tribut till övre batteridäck
liksom de högre delarna av akterskeppet som till vissa delar säkerligen fa ll it ned på övre batteridäck.
Undre batteridäck
Den 1 juni var undersökningen av övre batteridäck avslutat och
arbetet flyttades ned på undre batteridäck. Om man bortser från
den ovan omnämnda renspolningen av delar av babordssidan väntade här meterhöga orörda slamlager bordvarts. Ur dessa framskymtade efter skeppssidorna kanonlavetterna var och en stående vid
sin kanonport som de surrats den ödesdigra dagen den 10 augusti
1628. Om dessa två regelbundna lavettrader återkallade bilden av
den ordning och reda som härskar på ett örlogsskepp, så återgav
lösslitna lejdare, kringspridda förråd av sättare och krutskopor och
kringflutna luckor katastrofens våldsamhet, då allt löst vräktes babord över. Däcksbalkarnas mjuka välvning skapar en suggestiv skönhet över detta orörda batteridäck accentuerad av den monumentala
betingen förut och den kolossala stormasten midskepps.
Däckets orörda tillstånd inbjöd till en mera förfinad undersökningsmetodik än som varit möjligt på övre batteridäck. På undre
batteridäck kunde sålunda det av ett tvärgående skott avdelade arkliet längst akterut friläggas från slam och en plan upprättades över
det stora förråd av bl a artilleritillbehör såsom sättare och krut-

Registrering av fynd p!i undre batteridäck. Foto G. Bauer.

skopor som anträffades här. På styrbordssidan påträffades in situ
den tredje av de kanoner som återstod ombord på skeppet efter
kanonbärgningen på 1660-talet. Två hade tidigare tagits upp av dykarna. Förutom detaljplaner utfördes perspektivritningar över föremålens läge inom olika delar av däcket. Dessa ritningar är betydelsefulla komplement till den intensiva fotografiska redovisning av
däcket oc h dess föremå lsbestånd såväl före, under och efter undersökningen so m utfördes. En ledande princip vid utgrävningen av
undre batteridäck var att låta alla kanonlavetter stå kvar i läge till
den dag, då alla övriga föremål var avlägsnade och däcket renspolat. Härigenom kunde in flagranti påvisas att alla kanonerna varit
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surrade åtminstone på detta däck vid utseglingen 1628. Ett omfattande fotografiskt dokumentärmaterial i såväl färg som svart-vitt
kunde på detta sätt skapas.
~å några ställen såväl akterut som midskepps anträffades kringspndda skelettrester och enstaka dräktfragment i anslutning till dessa. Intill garneringen på babordssidan mitt för stormasten låg ett
välbevarat människoskelett. Den döde låg på sidan med underbenen
under en kanonlavett. Vad som framför allt gjorde detta fynd intressant var den bevarade klädedräkten bestående av jacka, skjorta och
byxor. Vid bältet satt en slidkniv och en samling mynt hade även
på något sätt förvarats i midjehöjd. Läderskor satt fortfarande kvar
på den dödes fötter och såväl hår som naglar var väl bevarade. En
noggrann frampreparering, ritning och fotografering utfördes av
detta fynd som kunde tagas upp i tre separata delar varvid pl åtbrickor sköts under dessa.
Vid flera olika punkter anträffades mellan kanonlavetterna tunnor innehållande sjömännens personliga utrustning. Fyndmaterialet
utmärktes för övrigt främst av tillbehören tilllavetterna såsom block,
tersar, kanonspakar m m. Bland mera särpräglade fynd från detta
däck märkes två stora svärd av holländsk kofftyp vilka antagligen
hört till skeppets storbåt liksom valsen till ett bråspel.
I mitten av juli var undersökningen av undre batteridäck klar varefter däcket filmades i färg med alla lavetter på plats. Därefter
märktes lavetterna och registrerades och kunde föras i land i slutet
av månaden.

H ålskeppet
Parallellt med arbetet på undre batteridäck bedrevs undersökningen av hålskeppet. Denna del av skeppet var ett av de mest svårbemästrade undersökningsområdena. Som en väldig bassäng utfylldes
skeppets nedersta del av slam och vatten, som trots att en samling
hål borrades utifrån visade ringa tendens att sjunka, då hålen snabbt
fylldes igen av spånor och skräp. En slampump sattes ned midskepps
samtidigt som vatten spolades in akterifrån men det trögflytande
slammet rörde sig ovilligt mot pumpen. Försök gjordes därfö r att
borra in rörpipor underifrån genom skeppet och pressa in tryckluft
i slammet. Denna åtgärd ökade visserligen slampumpens effekt genom att slammet kom i bättre rörelse men fortfarande kunde arkeo-
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Ritning av skelettfynd, undre batteridäck. l förgrunden kabelariet (? ),
t. h. lavetthjul. Foto G. Bauer.

logerna inte tränga ned i hålskeppet. Ur hållfasthetssynpunkt var
det av största vikt att snabbt kunna angripa hålskeppets innehåll då
skeppets botten utsattes för en snedbelastning av 120 ton barlaststen
främst liggande på babordssidan dit den vid kantringen rasat över.
Därtill kom det vattenmättade slammet med ca 400 ton. Olyckskorpar saknades icke inför denna situation vilka siade om att skeppets
botten med största säkerhet skulle pressas sönder inom kort om det
tyngande godset icke snart kom ut. Det enda radikala var därför att
taga upp en större öppning i skeppets botten, för att kunna spola
ut slammet. En lös träsarg pressades ned midskepps i hålskeppet och
slammet östes ur med hinkar samtidigt som en dränkbar pump höll
nödtorftigt läns från vatten innanför sargen. Därefter kunde skeppets botten friläggas och ett hål om ett par kvadratdecimeter borras upp. Under detta bottenhål anbragtes en avloppsränna täckt med
ståltrådsnät för att tillvarataga eventuella smärre fynd. Denna åt-
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gärd visade sig effektiv och omsider kunde det arkeologiska arbetet
börja nere i hålskeppet. En av de första åtgärderna var att frilägga
Wasas tegelmurade kokplats vars eldhäll låg ovanför det däck som
var utlagt på rundtimmer ovanpå kattspåren. Inga spår av att kokplatsen använts kunde konstateras men anläggningen var välbevarad
med två tvärskepps uppbyggda tegelmurar men utan skydd vare
sig åt styrbord eller babord. På denna sistnämnda sida anträffades
täckt av den uppvräkta barlasten en stor gjutjärnsgryta försedd med
järnkrokar för upphängning i kokplatsen.
Efter bortspolning av leran kunde barlasten friläggas helt och visade sig ligga som en brant vall upp mot trossdäcket om babord.
Barlaststenen hade till och med brutit igenom trossdäcket midskepps
intill fartygssidan. Den snabbaste och enklaste åtgärden vid barlastlossningen hade varit att göra ett 50 X 50 cm stort hål i fartygets
botten för att föra ut stenen. Denna åtgärd godkändes dock ej av
skeppsteknisk expertis. I stället placerades en elevator i den av plank
skyddade kokplatsen. Stenen fördes med hjälp av denna upp till
skeppets översta del och därifrån med ett transportband till lastbilar vars last vägdes in för att kunna beräkna barlastmängden.
Inom de områden där huvudmassan av barlasten förskjutit sig vid
kantringen hade av fyndmaterialet att döma inga vitalare förråd
förvarats. Fyra olika punkter av hålskeppet var av stort intresse.
Längst akterut avskärmat av ett tvärgående skott anträffades ett
förråd av mera lyxbetonade föremål som därigenom kan misstänkas
ha tillhört officerarna ombord. Bland dessa artefakter märkes en
glödpanna och en ljusstake båda av brons, flera tennfat och tennflaskor samt ett brädspel. En mortel, långskaftade skedar, tenn och
keramikkärl m m utgör troligen en apotekarutrustning.
Längst framme i fören var likaså ett av ett tvärskott avdelat utrymme innehållande bland annat närmare 9.000 muskötkulor av bly
packade i små träkaggar och en samling skråkappor av trä.
A v stort intresse var den "lakegodskäll are" som kunde friläggas
på babordssidan strax för om kokplatsen. Detta utrymme var bordvans anslutet till fartygssidan och avgränsat av två tvärgående och
ett längsgående skott och försett med en dörröppning akterut. Detta
lilla rum innehöll ett stort förråd tunnor många välbevarade, andra
helt sönderfallna. I några anträffades däggdjursben, rester av saltmaten och i andra fiskben från sill eller strömming. Liksom från alla
bevarade kärl ombord togs prover på innehållet för framtida analys.
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Undre batteridiick babord för efter utgrävningen. Foto G. Baun.

Mellan lakegodskällaren och det ovan om talade förliga förrådsutrymmet låg resterna av Wasas två ankarkablar i två mäktiga
högar. Vid kantringen hade denna tågmassa, enligt arkivaliska uppgifter tillsammans med en längd av ca 400 meter, förskjutit sig åt
babord. Däcket ovanpå barlasten hade av denna pressats upp så
att babordskabeln låg ända upp under trossdäckets balkar. Detta
gjorde arbetet synnerligen obekvämt och svårt. Därtill kom att ankartåget liksom allt annat tågvirke ombord var hårt angripet och i
högst väx lande kondition. Bäst bevarade var de delar som legat i
kontakt med ett förråd kanonkulor intill babordssidan varigenom
rågvirket impregnerats med järnsalter samt utrunnen tjära. Här kunde en samling goda prov på kabeln tagas. För övrigt var den mjuk
och lös och försök att lyfta längre bitar medförde att kabeln brast
sönder. Huvuddelen av kabeln hade förvandlats till en kompakt
sönderfluten massa erinrande om vått trassel. Undersökningen fick
därför inrikta sig på att försöka rädda så många representativa prov
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av tågen som möjligt. Därvid lindades tågvirket försiktigt med plastremsor och armerades med längsgående smala rep eller överfördes i
rännor av plåt där tågen sedan fixerades med plastremsor. Genom
det dåliga bevaringstillståndet var det helt ogörligt att mäta kablarnas längd. Däremot togs alla rester tillva ra för att man genom vägning skall kunna uppskatta längden av Wasas ankartåg.

Trossdäck
Under det komplicerade och tidskrävande undersökningsarbetet
nere i hålskeppet uppstod ånyo diskussion huruvida Wasa kunde
tåla de stora belastningar som hon ännu utsattes för genom att trossdäcket fortfarande var outgrävt och förutom alla föremål uppbar
trycket av en slammassa på ca 100 ton. I början av juli gjordes därför en överslagsberäkning hur skeppet snabbt skulle kunna lättas
utan att den arkeologiska undersökningens intressen äventyrades.
Resultatet blev, att så snart barlasten var lossad och allt slam var
borta ur hålskeppet och slammassan på trossdäcket genom försiktig
spolning av ytlagret kunde nedbringas till hälften så hade skeppet
lättats med närmare 300 ton.
Den försiktiga spolningen av trossdäcket var oskadlig för de på
däcket liggande fynden. Efter friläggning kunde uppmätningsarbetet på trossdäcket påbörjas i augusti.
Trossdäcket var arkeologernas sista undersökningsområde på Wasa och blev något av ett eldprov för den efter nära 4 månaders hårt
arbete ombord uttröttade arkeologgruppen. Genom den låga höjden
under balkarna tvingades alla att gå dubbelvikta eller krypa på händer och knän på trossdäcket. Det intressanta fyndmaterialet från
skeppets förrådsdäck gav dock kompensation. Om såväl övre som
undre batteridäck varit utsatt för vissa ingrepp i samband med
bärgningen och ordningen nere i hålskeppet kraftigt rubbats genom
barlastens förskjutning så var trossdäcket i gengäld helt orört. Särskilt däckets aktra del erbjöd ett fyndbestånd av stort värde. Längst
akterut stod två lavetter till de aktra kanonerna. Det intressanta
med dessa lavetter var att de i motsats till andra ombord hade överfallen för kanontapparna, boxhornen och övriga järnbeslag bevarade, om än i starkt förrostat skick. De igenstängda överfallen visade
att lavetterna tydligen aldrig varit försedda med några kanoner.
Nära lavetterna anträffades ett stort förråd specialprojektiler så-
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som kedjelod, saxelod, och piklod till 24 och 3 pundskanoner. En
preliminär undersökning visar att antalet stämmer med arkliräkenskaperna för Wasa som finnes bevarade.
På styrbordssidan akterut framgrävdes ett av skott begränsat utrymme. Här låg timmermannens stora verkfat innehållande hyvlar,
borrsvängar, stämjärn, yxskaft, klubbor, tumstock, vinkelhake, såg
m m. Tyvärr var alla metalldelar liksom överallt ombord helt förintade. I verkfatet låg även en mössa och inne i det lilla utrymmet förvarade även denne hantverkare sitt personliga matförråd, vilket anträffades i form av djurben i en spånask, tydligen rester efter hårdsaltat kött. En samling mynt, dryckeskärl och andra ägodelar av
mer personlig karaktär låg även här.
Bland de märkligaste fynden ombord som helt saknar motstycke
är de två segel som kunde framprepareras på styrbordssidan akterut
på trossdäcket. Efter friläggningen framträdde seglen som två kompakta lerbemängda högar av tågvirke och segelduk. Det textila materialets sköra konsistens har redan berörts i samband med ankartågen och här förelåg ett oskattbart fynd i minst sagt svårupptagbart skick. Att försöka lyfta upp de enskilda delarna var icke att
tänka på och att göra en månadslång preparation på platsen, där
fotografering uppifrån ej tilläts på grund av den låga däckshöjden
var även olämplig. Därför beslöts att försöka taga upp de kompakta högarna hela. Det mindre seglet behandlades först. Ett par bandjärn stacks in under segelhögen och vid järnet fastsattes sedan en
järnplå t som sedan drogs in under seglet med hjälp av ett luftdrivet
block, kopplat i andra änden av bandjärnen. Försöket föll väl ut
varför det större seglet kunde angripas på samma sätt men med den
skillnaden att under detta drogs en samling smalare plåtar, som sedan fogades samman med tvärgående träreglar. Den större segelhögen måste dock skäras itu i två hälfter för att kunna föras genom
luckorna. Placerade på dessa stora plåtbrickor kunde sedan segelhögarna släpas upp i trälådor, som sedan hissades upp ur skeppet.
Trossdäcket innehöll även betydande förråd av reservdelar av
olika slag såsom pumpkannor, block, tersar, rackklot m m. skeppets
reservrorkult, en väldig pjäs med en längd av närmare 10 meter låg
även här.
Den 29 september var den arkeologiska undersökningen av Wasa
fullbordad och samtliga 16 000 föremål som registrerats och tillvaratagits ombord överlämnades i konservator Lars Barkmans vård som
72

1060

hela sommaren stått inför pressen att härbärgera detta väldiga material i blötläggningskar inför den kommande konserveringen.
Denna skildring av utgrävningen av Wasa inbjuder till några slutreflexioner. Det är första gången arkeologisk utgrävningsmetodik
tillämpats på ett marint objekt och med de modifikationer som de
speciella förhållandena på skeppet krävde. Arkeologer med vana
från fältundersökningar på land genomförde med metodisk säkerhet
utgrävningen ombord och jag begagnar tillfället att i denna uppsats
tacka mina medarbetare för deras utmärkta arbete och för den arbetsglädje och det goda humör de visade på denna otroligt våta,
smutsiga och illaluktande arbetsplats. Av det tidigare sagda har
framgått att hållfasthetssynpunkterna under hela utgrävnin gens
gång piskade upp arbetstakten och nödvändiggjorde åtgärder som
icke var helt lyckliga för undersökningen. De lösningar på proble'men som kom fram undan för undan medförde dock att inga väsentligheter gick förlorade. Det goda samarbete som därvid rådde
mellan arkeologgruppen och verkstadsdirektören Nils Björkstrand
och hans folk på Beckholmen var därvid av största betydelse genom
visad förståelse för den arkeologiska undersökningens synpunkter.
Från detta håll lämnades också alltid snabb och värdefull hjälp.
Trots olika svårigheter fanns vid undersökningen prutmån endast
fram till den punkt då registreringen av föremålen skulle bli lidande. Denna punkt nåddes dock aldrig och hela föremålsbeståndet är
märkt och i katalogen bestämt till art och läge. Vid det kommande
återställningsarbetet och den pågående vetenskapliga bearbetningen
finnes nu en fast och enhetlig grund att bygga på.
Vid planläggningen ,av W asas bärgning diskuterades även ett annat projekt nämligen att införa Wasa i en kasun på sjöbotten varefter kasunen med sitt innehåll kunde bringas till ytan. Ett sådant
förfaringssätt skulle haft den fördelen vid undersökningen av Wasas inre att man successivt skulle kunnat arbeta sig nedåt däck efter
däck under det att det kommande undersökningsområdet alltid kunnat hållas under vatten. En sådan metod hade utan tvekan varit
skonsammare ur utgrävningssynpunkt än den konventionella bärgningsmetoden.
Om Wasabärgningen betecknar inledningen till en marinarkeologisk era, vilket man får hoppas, kan man utan tvekan lära mycket
av erfarenheterna från undersökningen av Wasa.
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Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vid Marinens pressdetalj

Eskort jagare .

Canada

M ackenzie, prototyp för 6 eskortjagare, har tagits i tjänst. Fartyget medför 2
helikoptrar, den ena med hydrofon den andra med antiubåtsvapen.
La Revue Maritime. Oktober 1962 .

Jagare.

Chile

I juli 1962 levererades från Vickers-Armstrong en ny jagare Almirante Riveros.
Samtidigt överfördes de amerikanska jaga rn a DD 689 Wadleigh och DD 804
Rooles till chilenska marinen och erhöll därvid namnen Blanco Enca!ada resp
Cochrane.
La Revue Maritime. Oktober 1962 .

Fregatt.

Danmark

Fregatten Rolf Krake skall återl ämnas till Storbritannien för att nedskrotas
Marine Rundschau. Oktober 1962.

Kryssare och fregatter.

Indonesien

Enligt ett icke officiellt bekräftat meddelande skall en kryssare !rian samt två
fregatter av Rigaklassen ha överlämnats till Indonesien av Sovjetunionen.
Marine Rundschau. Oktober 1962.
Kryssare.

Nya Zeeland

Kryssaren Black Prince av Dido-klass har sålts för nedskrotnin g.
La Revue Maritime. Okrober 1962.
Jagare.

Storbritanien

D evonshire (County-k la ss) är den första robotjagaren i the Royal Navy, byggd
för aromkrig med vä l skyddade operationsrum varifrån nästan allt kan skötas
medelst "tryck-på-kna ppen"-system. Bestyckningen består av Seaslug, Seacat samt
4-10,5 cm radarkontrollerade kanoner.
The Navy. November 1962.

1062
1063
Ubåt.
Den nionde ubåten av Oberon-klassen har sjösatts och erhållit namnet Otus.
Den är försedd med konvention ellt diesel-elektriskt maskineri. Överbyggn aden
består huvudsakligen av glasfiberpl attor.
The Navy. November 1962.
Den första brittiska atomubåte n, Dreadnought, är sjösatt och fullgör för närva rande sin provtur.
Sv Dagbladet . November 1962.
Proven med uppstigning från ubåt i Medelhavet har genomförts med lyckat
resu ltat. Marinläka rna anser nu att uppstigning från 150 meters djup eller mera
bör kunna utföras.
The Navy. November 1962.

USA
Fregatt.
Världens största fregatt utrustad med terrierrobo tar, USS Leahy levererades
i augusti av US Naval Skipyard, Boston.
Beväpning : Terrier, med ett startställ på fördäck och ett på akterdäck; Asroc,
antiubåtsto rpeder samt två dubbla 75-mm kanoner.
All Hands. Oktober 1962.
Dep/tfa,·tyg.
Det nya depåfartyg et USS Hunley byggt för Polarisubå tarna beskrivs som
ett litet varv, ett väl tilltaget hotell, en stor örlogsdepå samt ett robotförrå d.
Hunley är det första av 5 eller 6 fartyg, som skall ge service åt de planerade 41
Polarisubåtarna.
The Navy. Oktober 1962.
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