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1. Meddelade ordförande att sedan nästföregående sammanträ
de hedersledamoten Claes Lindsström avgått med döden. Ordföran
den lyste frid över hans minne. 

i. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen torpedväsende 
för 1964 ledamoten N ydahl med ledamoten Barclay som suppleant. 

3. Föredrog sekreteraren ledamoten Skedelius årsberättelse för 
1963 i vetenskapsgrenen stridslednings- och förbindelseväsende om 
"Telesatelliter". 
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T elesafellifer 

Årsberättelse för år 1963 

i stridslednings- och förbindelseväsende 

Av ledamoten ROLF SKEDELI US 

T ELESA TELLITER 

Föreligo-ande årsberättelse behandlar den yngsta sektorn inom te
lekommuJ~ikationsområdet - telesatelliten. 

Från att den första artificiella satelliten hösten 1957 placerades 
i sin bana runt jorden har det tagit mindre än tre år att få den 
första användbara telesatelliten att från sin bana i rymden t j.ina 
som reflektor för radiosignal er. Ytterligare tre år senare - hö 't~n 
1963 - förmedlas dagligen telemeddelanden och TV -program v1a 

satelliter. 
Det finns med rätta anledning fråga sig om denna hastiga utvcck-

lino- enbart utgör ett mått på vetenskapsmännens ambitioner d ler 
om

0 
framtida globala telekommunikationsbehov är av en såd_an om

fattning att det snarast måste skapas resurser för deras tillgc>do-

seende. 

F ramtida telekommunikationsbehov 

Sedan telefonen uppfanns 1876 har de nationella och inter;1'"ti0; 

nella telenäten utvecklats med accelererad hastighet. Som matt pa 
denna utveckling brukar anges tillväxten av antalet telefonat1Pa
rater. I dag finns i världen ca 135 miljoner apparater och om nu· 
varande årliga ökning på ca 6 °/o fortsätter kommer antalet telefoner 
att 30-faldigas på kortare tid än l 00 år. .. 1 

En sådan utveckling anses icke som otrolig och man kan med :ka 
fråga sig vad som föranleder den. Det räcker måhända att en nra 
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·er staternas sammanslutning i militära och ekonomiska block med 
dirav ökade behov att stå i ständig kontakt med varandra. Data
behandlingsepoken ligger viserligen ännu i sin linda men redan nu 
kan förutses behov under närmaste decennium av exklusivt och om
fattande samband mellan världsdelarna för denna verksamhet. I 
utvecklingsländerna där i dag en telekommunikationsmöjlighet ofta 
betraktas som en rarietet torde kunna förutses en nära förestående 
och betydande utveckling. För att nu icke glömma det överväldi
crande globala sambandsbehov som krävs för att bemästra rymdve-
o 
tenskaperna. 

En direkt kontakt mellan två kontinenter erhölls 1866, då den 
första transatlantiska telegrafkabeln togs i bruk. Därefter dröjde det 
ca 60 år innan den första kommersiella transatlantiska telefonför
bindelsen var utlagd. Förstklassiga förbindelser kom emellertid inte 
till stånd förrän så sent som 1957. 

För att ge en uppfattning om hur begränsade resurserna i dag är 
mellan t ex USA och Europa kan vissa jämförelser göras. Den to
tala bandbredd som i dag befintliga kablar och radioförbindelser 
ger är endast omkring l MHz. För att illustrera vad detta innebär 
kan nämnas att för en acceptabel TV-förbindelse erfordras en band
bredd om minst 5 MHz, medan bandbreddsbehovet för en telefon
förbindelse är ca 4 kHz. Enligt gjorda beräkningar skulle 1980 er
fordras ca 1.000 telefonförbindelser och minst två TV-program
förbindelser, vilket tillsammans skulle kräva en bandbredd av 15-
20 MHz, alltså 15-20 gånger mer än vad som står till buds i dag. 

Inför det stora sambandsbehov som sålunda kan förutses mellan 
kontinenterna är det naturligt att en betydande del av rymdveten
skapen redan från början inriktats mot att få fram kommunika
tionssatelliter. 

Principen för satellitkommunikation är enkel. En sändare på mar
ken tar emot signaler från ett konventionellt landuppställt telekom
munikationsnät och sänder dessa signaler kraftigt förstärkta till en 
satellit. Denna i sin tur reflekterar eller återutsänder signalerna till 
e~ känslig mottagare på marken, belägen några hundratals mil från 
sandaren. Från mottagaren förs signalen åter in i ett konventionellt 
telekommunikationsnät för vidare distribution. Ehuru principen är 
e~kel är de faktorer som bestämmer valet av satellitsystem - pas
Slv satellit eller aktiv satellit; satellit som roterar runt jorden eller 
satellit som roterar synkront med jorden - mycket komplicerade. 
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Passiva satelliter. 
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Fig. 1. 

Polyeder 

Olika typer av passiva telesatelliter. 

Passiva satelliter inrymmer icke några radiomottagare, förstärka
re eller sändare. De måste däremot ha en stor och väl reflekterande 

yta. Flera olika utformningar är möj liga. (fig. l) 
Under det att reflektionen från en klotformig satellit är isotrop 

blir den för andra typer mer eller mindre riktad. Den p lana och den 
dubbelkrökta typen måste förses med någon anordning för kon· 
tinuerlig orientering i rymden. Härigenom minskas nyttolasten trots 
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tt totaldämpningen av radiostrå len blir mindre än vid klottypen. 
~n reflektor av tunntypen kan redan vid utskjutningen rotations
tabiliseras med axeln vinkelrätt mot banplanet och behöver där-

s o k efter ingen paver an. 
En särskild typ av passiva satelliter är ett moln av dipoler. Runt 

jorden placeras ett bälte av små trådsmala kopparnålar som var och 
en utgör en di pol. En vikt a v l 00 kg. sådana di poler räcker till en 
ring på 5 000 km höjd innehållande bortåt 109 dipoler. Genom sprid
ning av en från jorden utsänd radiostråle med hjälp av endast två 
sådana ringar, en polär och en ekvatoriell, anses telegrafiförbindelser 
med 30 kanaler kunna upprätthållas mellan vilka som helst av två 
punkter på jorden. Projektet har väckt en viss oro bland övriga 
rymdforskare, som anser att rymden smutsas ner genom denna stora 
mängd av dipoler. 

En passiv satellit som ju endast har till uppgift att reflektera sig
naler fr ån en sändare på marken till en avlägset belägen mottagare 
ävenledes på marken har många nackdelar relativt en aktiv satellit. 
För att få tillräcklig styrka på den återvändande signalen kan en 
passiv satellit icke befinna sig på högre höjd än ca 3 000 km. För 
att få ett kommunikationssystem som täcker hela jorden fordras det 
därfö r et t stort antal sådana satelliter. Vidare är den informations
mängd som kan överföras med en passiv satellit av något tiotal me
ters diameter betydligt mindre än den som kan överföras med en 
aktiv satellit av någon meters diameter. Passiva satelliter kan även 
vara svåra att hitta i rymden. Fördelarna med passiva satelliter är 
deras större enkelhet och därmed deras större funktionssäkerhet. 

Till de passiva satelliterna hör Echo I, vilken utsändes i sin bana 
i augusti 1960. Den bestod av en med ett aluminiumskikt beklädd 
sfärisk p lastballong. satelliten sattes in i en nära cirkulär bana 
ca l 000 km över jordytan. Banplanets lutning mot ekvatorsplanet 
var 47°. I sin bana hade satelliten en diameter av ca 30 m. Redan 
under uppskjutningsdagen kunde talförbindelse etableras mellan 
DSA:s väst- och ostkust. Såsom vid alla försök med passiva satelli
ter krävdes betydande arrangemang på marken för sändning och 
rnottagning. Antennerna utgjordes av parabaler som på sändarsidan 
hade 18 m diameter och på mottagarsidan 26 m diameter. Den in
kommande signalen var så svag att maserförstärkare måste tillgripas. 

Echo I är alltjämt uppe i sin bana men har under åren genom me
teorer tagit skada och förlorat sin sfäriska form. Den är dock allt-
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Olika typer av aktiva telesatelliter. 

jämt användbar som passiv satellit och torde vara den bland m3ng

den av jordsatelliter som i dag lättast kan observeras från marken 

med blotta ögat. Echo I har ett fler tal efterföljare av samma typ 

Aktiva satelliter 

Aktiva satelliter innehåller mottagare, förstärkare, sändare samt 

solceller för laddning av medförda relativt tunga ackumulatorer. 

A ven aktiva satelliter kan vara utformade på flera principiellt olika 

sätt. (fig 2) 
Den icke orienterade pseudoisotropiska satelliten kräver inga an

ordningar för orientering men ger å andra sidan ingen antennför

stärkning. Motsatsen är förhållandet vid de andra typerna, som alla 

måste rotationsstabiliseras med ty åtföljande minskning av den nyt

tolast som eljest skulle kunna användas för riktantenner. För stabili

sering eller orientering av en aktiv telesatellit kan tillgripas olika 
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metoder, t ex gyroskop, orientering i jordens magnetfält eller fjärr

kontroll från jorden. 
Med aktiv satellit vinnes att sändareffekten hos markstationen 

icke behöver va ra lika hög som vid passiv satellit i det att den mot

tagna effekten förstärks i satelliten och sedan återutsänds. Den ak

tiva satelliten är dock betydligt mer komplicerad än den passiva. 

Livslängden hos den ingående elektroniska utrustningen spelar en 

helt avgörande roll för det tekniskt-ekonomiska realiserandet av ett 

aktivt satellitsystem. 

Banhöjd och rotationshastighet 

De passiva satelliterna kretsar kring jorden på höjder mellan 200 

och 1 0.00 km. Under 200 km höjd är luftb romsningen för stark och 

vid höJder över l 000 km är passiva satelliter nästan oanvändbara 

för sitt ändamål. s ignalstörningsförhållandet blir nämligen alltför 

otillfredsställande på dessa höjder för att medge effektiv radiokom

munikation. A v samma orsak är icke heller månen lämplig som pas

siv reflektor för radiovågor. Det bör här observeras att den mot

tagna effekten avtar med fjärde potensen på avståndet. 

En passiv satellit, som går på 1 000 km höjd såsom Echo I, (fig 

3 a) har en överföringsvinkel om ca 45 °. Omloppstiden är ca 1 tim

me 45 minuter. 
För att öka överföringsvinkeln till det dubbla (90°) krävs en ban

h.öjd av ca 3 800 km (fig 3 b). Här rör sig omloppstiden om ca 2 

ttmmar 20 minuter. 
Ar målsättningen att säkra förbindelserna mellan t ex Europa och 

USA kan icke längre passiva satelliter utnyttjas. Sätts 20 minuter 

som minimum för den t idsperiod under vilken överföring måste kun

na s.~e, krävs en banhöjd av ca 10 000 km (fig 3 c). 

.. Fo ~ denna hö jd erfordars en aktiv satellit, d v s en komplett re

lastatwn. Då omloppstiden för en satellit på sådan höjd är ca 3 tim

mar måste fö r permanent förbindelse finnas tillO'ånO' till åtminstone 
9 sådana satelliter. Dessa skulle gå efter varandra ~om pärlorna på 

~~~ snöre omkring jorden. En förutsättning är därvid att exakt in-

ordes avstånd kan hållas mellan de olika satelliterna. 

.. Av det föregående torde framgått att satellitens omloppstid be-
stams b h" 'd F" o dk av an OJ en. or att asta omma en omloppstid av 24 tim-
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Fig 3 a-c. 
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Olika typer av kommunikationssatelliter: a) Passiv satellit av typen Echo l j 

bana med max. höjd över jorden 1000 km, har ca 5000 km räckvidd. Omloppstid 

1 t. 45 min. b) Aktiv satellit i bana med höjden 3800 km har ca 10 000 km räck

vidd. Omloppstid 2 t. 20 min. c) Aktiv satellit i bana med höjden 10 00~ km 

över jordytan har ca 13 000 km räckvidd. Omloppstid ca 3 timmar. 
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Tre synkronsatelliter i bana kring jordens ekvatorplan räcker för att möjlig;; öra 
kommunikation mellan praktiskt taget vilka punkter som helst på jordytan. 

mar d v s att ge satelliten sådana fart- och lägeskomponenter att den 
fråt~ jorden verkar stillastående i rymden, krävs att satelliten förs 
in i en bana i ekvatorsplanet och med höjden 36 000 km. Satelllten 
följ.er d~rvid jorden ~ d~ss rotation och ger. på j~rdytan en oöver
fönngsvmkel om 148 , ftg 3 d. Detta skul~e mne~ara att tre sa d:1.~-a 
likformiot kring jorden utplacerade satelliter, (ftg 4) gott och val 
skulle tä~ka hela den bebodda delen av jordytan, (fig 5). 

Utskjutninosmöjligheterna torde under överskådlig tid icke van så 
exakta att et~ med jordrotationen synkroniserad satellit direkt b n 
föras upp i sin bana utan behov a: efterjusteri~gar. För .den .. skull 
har de hittills uppskjutna synkromserade satelittema vant forsed
da med fininställningsaggregat enligt reaktio?sprinci_?en. G.asmät: g; 
den medförs i satelliten men gasens utnyttpnde for banJusterlDo 
regleras elektroniskt från jorden. 

Senare års satelliter är oftast försedda med anordningar för dess 
förstöring från jorden. Det har nämligen visat sig att satelliter sotU 
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Fig. 5. 

Täckningsområden för tre synhonsatelliter enligt amerikanska projektet "Advent". 

icke längre är brukbara men genom sina solceller tillföres energi 
och därför fungerar som sändare utgör besvärande störkällor i 
rymden. 

Den praktiska tillämpningen av aktiva satelliter 

Tel star 

Den första aktiva satellit som kom till användning var Telstar, 
(fig 6). Den sköts upp i juli 1962 i en elliptisk bana med högsta ban
punkt (apogeum) 5 570 km över jordytan och med lägsta banpunkt 
(perigeum) 930 km. Banans vinkel med ekvatorsplanet är 45° och 
?rnloppstiden ca 2 timmar och 40 minuter. När Telstar befinner sig 
1 apogeum kan den utnyttjas för kommunikation över mer än 11000 
~m distans på jorden, d v s den möjliggör då sändning över At
anten (avstånd ca 5 000 km) under ca 20 minuter (fig 7). 

Repetersändaren är i sin princip relativt enkel. Det tar emot och 
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Fig. 6. 

Telstar-satelliten anpassas till det sista steget i den raket, som skall föra den 

ut i rymden. 

återsänder vad som kommer in inom ett visst frekvensband. Sarel

liten är även i det avseendet så enkel att den icke behöver någon 

noggrannare stabilisering i form av egen rotation. Förstärkaren ger 

utrymme för 600 telefonkanaler eller en TV-kanal. Att den fun

gerar har vi sett flertaliga prov på även i Sverige. 

Eftersom Telstar är pionjär inom sitt område har den utöver de 

rena kommunikationsuppgifterna även försetts med försöksutrust

ning av annat slag, som används för övervakning och mätning av 

funktioner hos olika apparatelement. Genom en speciell returkanal 

kan även diverse omkopplingar ske från jordytan. 

Det skulle ganska snart efter uppskjutningen visa sig att dess: 

extra arrangemang varit välbetänkta. Satelliten som beräknades fa 

en livslängd på ca två år, fungerade väl under de fyra första m~na

derna. Men efter denna tid konstaterades att signalstyrkan bör;ade 

sjunka. Reservutrustning i satelliten kopplades till men utan vid jord-
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Fig. 7. 

Teist j ·· · d .. a: s ors ta varv runt ]Or en. Banans högsta punkt ( apogeum) ligger 5570 km 

ove ~. }ordens yta, medan den lägsta banpu.nkten (perigeum) ligger på 930 km 

ho]d. Banplanets lutning mot ekvatorplanet (inklinationsvinkeln) är 45o. 

Y,tan märkbart resultat. Det misstänktes först att solbatterierna som 

;~k:änsliga ~?r d.~n .~osmiska strålningen, slitits ner fortare ä~ be-

. at, varfor harfor planerat kontrollprogram sattes in. solhat-

tenerna v· d · f If · · · d'k · 
ke 

0 
tsa e stog ~ara ~ na m~n v1~sa m 1 atwner gav misstan-

Up T? att fe~et lag 1 en v_tss trans1stor 1 den reläkrets, som hade till 

kr Pgtft att JUSt koppla m aktuella reservfunktioner. Denna relä-

ets var icke dubblerad. Det antogs även att skadan uppstått vid 
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satellitens passage genom det strålningsbälte, som uppkommit vid 

de amerikanska kärnvapensprängningarna p å låg höjd över John

stonön. Hänsyn till detta strålningsbälte hade icke tagits vid satel

litens konstruktion. 
För att få en bild av situationen i satelliten byggdes en modell av 

den aktuella kretsen. När den utsattes för liknande strålningsmiljö 

som satelliten antogs ha varit utsatt för erhölls samma felfunktion 

som konstaterats i satelliten. Sedan utsattes modellkretsen fö r olika 

typer av kommandosignaler för att få den att fungera. En sädan 

signal hittades även efter mycket experimenterande och det var med 

stor spänning som den genom kontrollsändaren överfördes till satel

liten. Försöket lyckades och satelliten startade ånyo sina sändningar. 

En reparation uppe i rymden genom å tgärder från marken var så

lunda genomförd för första gången i världshistorien. 

Sardliten fungerade därefter i flera månader men i slutet på feb

ruari 1963 började dess återutsändande förmåga att avta under lik

nande förhållanden som tidigare. Genom motsvarande åtgärder även 

denna gång var efter ca två veckor satelliten återigen i funktion. 

Den 9 mars förmedlade den bl a ett samtal mellan Kalifornien och 

Sverige. 
Slutligen bör beträffande T elstar tilläggas att den planerat, av 

American Telephone and Telegraph Co och byggts av dotterbob get 

Bell Telephone Laboratories, alltså två helt privata företag. 

R e l a y 

Telstar var de privata företagens resultat av den kapplöpning som 

etablerats mellan dessa och det statliga NASA (National Aero,Jau

tic Space Administration). Resultatet av NASA:s ansträngning blev 

Relay I, som sköts upp i sin ban a i december 1962 och som är p t'ak

tiskt taget identisk med Telstar. Relay I har följts av Relay II som 

bl a kom till användning vid de transatlantiska TV -program som 

sändes i samband med president Kennedys bortgång i november 1 )63 . 

Syncom 

Principen för synkroniserade satelliter har berörts tidigare. Sys

temet erbjuder såväl tekniska som ekonomiska fördelar jämfört med 

andra satellitsystem. En av de främsta fördelarna är systemets stora 
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Fig. 8. 
Den j·· 

orst.1 Syncom-satelliten under utprovning. Observera det stora antalet sol-

celler och satellitens i övrigt ringa dimensioner. 
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täckningsområde på jordytan. Kostnaderna för att placera tre syn

kroniserade satelliter utgör endast en ringa del av vad det skulle 

kosta att åstadkomma motsvarande säkra täckning med satelliter av 

låghöjdstyperna Telstar och Relay. Om täcknin?en icke gö~:s global 

kan ändock med endast en synkroniserad satellrt sammanlankas ca 

90 Ofo av alla jordens telefoner till ett enda kommu~ikationssystem. 

Detta resultat erhålles om en synkronsatellit placeras 1 ekvatorsplanet 

mellan Afrika och Sydamerika. En sådan satellit får ett täcknings

område som omfattar Europa, Afrika samt Nord- och Sydamerika. 

Markstationerna i ett synkronsatellitsystem blir enklare och där

med billio-are än för satelliter i andra system. Eftersom satelliten 

från jord:n sett tycks stå still~, erfordras ick~. markstationer me.d 

komplicerade och dyrbara rörlrga antenner. Nar en syn~ronsatelht 

väl placerats in i en .. an~enns ~trålni~gsf~lt kommer oden, fo~utsatt ~tt 

inga oförutsedda stormngar 1 banhallnmgen uppstar, ocksa att for

bli där. 
Tack vare den stora höjd synkronsatelliterna kommer att gå på, 

kommer de att befinna sig i jordskuggan under endast ca 1 Ofo av 

sin verksamma tid. Detta innebär att satelliternas elektroniska utrust

ning till större delen kan arbeta på ~en ene~gi, so~ .direk.~ ~ämnas 

av de solceller som är monterade pa satellitens hol;e. Dangenom 

kan antalet b;tterier väsentligt minskas, varigenom satelliten blir 

lättare. . o 

En annan fördel är att på grund av satellitbanans stora avstand 

från jorden kommer satellite~ att ligga utanför d~t str.ålningsfarliga 

Van Allen-bältet. Därigenom kan den tunga skarmmngen av den 

elektroniska utrustningen och av solcellerna slopas. 

Syncom är cylinderformad och väger endast ca 35 k.~· På ~.atel

litens hölje är monterat sammanlagt 3 960 solceller. Utover gan~se 

utrustning för en aktiv satellit tillkommer raketmotor m:d u~blas

ningsmunstycken för att finjustera satellitens fart och lage 1 den 

synkrona banan (fig 8). 

Uppskjutningen av Syncom har sina problem. För ändamåle~. an

vänds en Thor-Delta-raket, en av de största som USA förfogar over; 

Det är en trestegsraket, som måste kompletteras med ytterligare tva 
o o lo d k ··d . det 

Syncom-steg. När Thor-raketen natt sa angt ut en an, tra et .. 

fjärde steget i funktion och för ut satellit:? ~ en ellipsba?a. N:r~ 

toppen nåtts startar det femte steget som for m satellrten 1 en c 

kulär bana runt jorden på en höjd av 36 000 km. 
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på de betydande avstånd varom här är fråga erfordras riktanten

ner. Syncom har ett skivformat antenndiagram som måste vara rik

tat mot jorden. Därför är den stabiliserad i ett rotationsläge med 

axeln parallell med jordaxeln. 

För att öv~rvaka dess läge finns ett dubbelriktat förbindelsesystem 

mellan satellnen och kontrollstationen nere på jorden. Där finns 

en modell som i en vagga vrider sig så att den ständigt ligger orien

terad i det läge som telesignalerna anger att satelliten intar. Från 

denna modell tas ut korrektionssignaler, som sänds till satelliten 

för justering av dess läge. 

Förstärkarutrustnin gen i satelliten rymmer 1 200 dubbelsidiga tele

fonikanaler eller 4 TV-kanaler. 

Syncom I, som är ett NASA-projekt sköts upp i februari 1963. 

Efter en kort period av kontakt via fjärrnätskanalerna förlorades 

all kontakt med de~1. Kommunikationskanalerna kom aldrig i drift. 

och vad som egentirgen hände har så vitt bekant icke offentliggjorts. 

Dess e~t~r~öljare, Syncom II, har haft större framgång. Den sän

des upp 1 ;uh 1963 och har sedan dess fungerat i stort sett utan av

b~?tt. Förb.indelse har .. icke blott k~nnat etableras mellan landupp

stalida s.tatwner u.tan av.en n_1ellan saclana och fartyg till sjöss. 

Satellrten har sm statwn 1 rymden ovanför den brasilianska ost

k~sten. Sedan uppskjutningen har satellitens läge korrigerats fyra 

ganger. Dess .ungefärliga .täckningsområde kan utläsas ur fig. 5. 

I d.et amenkanska pro;ektet Advent ingår ytterligare två synkron

satelirter och går ut på att täcka praktiskt taget hela jordytan, fig 5. 

Prognos 

Nä~ ~ekniken för fram nya metoder för att överbrygga problem 

som trdrgare lösts enligt s k konventionella metoder medför detta 
som regel . . k . . . . . 
. en ny m;e tiOn 1 anstrangnmgarna att förbättra de konven-

tionella S o .. .. f 11 d 
p· · .. · a ar a ven a et va gäller satelliter kontra oceankablar. 

k or n.arvarande planeras utläggning av ny atlantkabel med ökad 

a~:it:et .?ch. förbättrade prest~nda_. . o 

m· f.? stallnrngen om kommumkatwnssatellnen är nagot som kom-
tt or att .. .. f o k 

ste stanna ar narmast en raga av e onomisk art. Kan sy-

lllet med kommunikationssatelliter hållas inom rimlig ekonomisk 
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ram eller kommer de k onventionella metoderna såsom oceankablar 

och kortvågsradio att även fortsättningsvis behålla sin nuvarande 

betydelse? 
Inledningsvis har berörts det stegrade behovet a v transoceana te

lefonikanaler och hur detta behov växer. Aven om gjorda ekono

mi ska jämförelser måste behandlas med försiktighet - underb get 

kan ännu vara osäkert - är ändock några siffror av intresse. 

En samtalskanal i kabel mellan Europa och USA kostar i da"' ca 

24.000 $/ år medan en satellitkanal skulle kosta 10.000 $/år. Det 

har fö r den skull framskymtat att taxesänkningar skulle vara ·nöj

liga när satellittdefoni en gång göres tillgängligt för allmänhLten, 

Det kanske kan förvåna att det överhuvudtaget är möjligt att 

beräkna kostnaden för en verksamhet, som befinner sig i ett sl ti

digt utvecklingsskede. Det bör då observeras att hela den gr md

läggande forskningen på satellitområdet finansieras till huvudsak

lig del genom statsmedel, varför den icke tas med i de ekonon iska 

beräkningarna om lönsamhet. Vidare är det förutsedda kommul ika

tionsbehovet så stort att utvecklingskostnaderna ändock blir ela

tivt sett obetydliga. U r ekonomisk synpunkt spelar det så l n da 

mindre roll om utprovningsskedet kräver 5 eller 25 satelliter. 

Utöver interkontinental telefonitrafik och dataöverföring kan 

satelliterna även utnyttjas för globala TV -program. Aven om enna 

funktion ur ekonomisk synpunkt kommer att få mindre betydelse 

än annan informationsöverföring, torde enbart möjlighetern ~. till 

global TV motivera utvecklingen av telesatel liter. 

Skandinaviens medverkan i ett globalt telesatellitsystem 

I januari 1962 bildade Norge, Danmark och Sverige en S<· mar

betskommitte som benämndes skandinaviska kommitten för telesatel

litkommunikation (STSK). 

Den gavs till uppgift att mellan berörda stater verka fö r sam

ordning av 
a) förberedelser för och deltagande i samarbetet med morsva

rande kommitteer inom övriga Europa 

b) s~udier rörande ~ramtida trafikbeho~ son: måste avv.~cklaJ 

med hjälp av telesatelliter samt frekvensfragor 1 samband danne 

c) överväganden av teknisk och ekonomisk art vid upprättande 

av en markstation i Skandinavien. 
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sTSK har sedan dess i samarbete med radioastronomiska observa

toriet vi_~ ~halmers t~kniska _högskola medverkat vid upprättandet 

av en forsoksmottagr~mgsstatwn vid Råö söder om Göteborg. En 

25 ~ styrbar parabohsk a1~tenn, som alternativt skall utnyttjas för 

radwastr_onoimska observatiOner och för mottagning av signaler från 

telesatelltter, har rests under hösten 1963. Under sommaren 1964 

beräknas alla v~sentliga installationer för mottagning och automa

tisk ~ntennstyrnmg vara genomförda. Installation av sändare ingår 

icke 1 denna etapp. 

D~t anses allmänt ~tt de skand inaviska länderna har erforderliga 

tekmska ~ch eko~om1ska resurser för att med markutrustning redan 

nu ta akt1v del 1 ett globalt telesatellitprogram. 

(Årsberättelsen är a\·slutad den 1/12 1963). 
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Beredskapskraven och flolians fredsulbildning 

Föredrag hållet av ledamoten Sven Linden v id Kungl Örlogsmanna. 
sällskapets extra sammanträde på Sjökrigsskolan den 12 feb··uari 

1964. 

Beredskapsformer. 

När man för nåo-ra år sedan talade om beredskap var det närmast 
fråga om den aktu

0

ella insatsberedskapen med in1~eligg~nde fö :ba_nd. 
Det innebar inte att andra beredskapsformer ansags mmdre v1kt1ga. 
De föll bara inte inom ramen för det konventione~la bered:ka~s
begreppet. I samband med överbefälha~arens ~t~ednmg o~ n kthn
jerna för krigsmaktens fortsatta utvecklmg - OB 62 - gJ?r~~s en 
uppstädning av bereds~aps~egreppen i s_~n ?el~et. Ny~ d~flm~t-oner 
infördes, och kraven pa kngsmaktens fard1ghallande 1 ohka .. ltua-

tioner preciserades. 
OB föreslog ett system, där de viktigaste beredskapsformerna i 

fred är: 
Långsiktig beredskap 
mobiliseringsberedskap och 
insatsberedskap. 

Långsiktig beredskap: Stridsduglig omedelbart efter 
mobilisering 

Mobiliseringsberedskap: Snabb och säker mobilisering 

Insatsberedskap: I fred disponibla stridskrafter 
a) Incidentberedskap: Förvarning . 
b) Kuppberedskap: Omedelbar msats 

Långsiktsberedskapen syftar till att fortlöpande hålla krigsm_ak· 
o o h" . o d t 1l1re 

tens personella och mate;·iella ~~surs~r pa en sa og_mva, a:t e ili· 
blir nödvändigt med nagra vasenthga komple_:tennga~ v1d ~ob de 
sering. Målet för den långsiktiga beredskapen ar att vara stn dan 
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r band omedelbart efter en m'Jbilisering skall kunna lösa sina upp-
?[ter-Utbildning efter mobilisering är, med denna målsättning, nå

gt t som kan tillgripas bara om man har tid härför. Den kan inte 
~oaå som en regelmässig del av mobiliseringen. ,n, 

Mobiliseringsberedskapen syftar till att krigsförbanden skall kun-
1a mobilisera snabbt och säkert. Mobiliseringsberedskap kan sålun
da inte uttryckas i kvantitativa storheter, utan lämpligen i tid och 
säkerhetsgrad för att ställa våra resurser på krigsfot. 

Insatsberedskapen är ett mått på krigsmaktens beredskap i fred, 
d. v. s. då allmän mobilisering ej är påbjuden. Den syftar till att 
stridsdugliga förband skall finnas disponibla för snabb insats efter 
det militärpolitiska lägets krav. Dessa förband kan vara utbildnings
förband i fredsorganisationen, eller utgöras av enheter, som inkallas 
på grund av lägets skärpning. 

När OB-62 granskade kraven på beredskap konstaterades, att den 
största krigsrisken är att Sverige blir indraget i ett stormaktskrig. 
slutsatsen härav blev att den långsiktiga beredskapen och mobili
seringsberedskapen är för oss viktigast, d. v. s. den potentiella styr
kan, som ett snabbt mobiliserbart försvar grundat på allmän värn
plikt innebär. 

Vad gäller insatsberedskapen f ramhålles i OB-62, att vi varken 
har råd med eller är i behov av sådana stående styrkor i fred, som 
stormaktsblocken har. Därför förordas, att vi med vårt värnplikts
system som grund, söker åstadkomma den insatsberedskap med olika 
delar av krigsmakten som läget fordrar. Särskilt framhålls dock att 
det ställs högre krav på insatsberedskap hos flygstridskrafterna och 
vissa delar av marinstridskrafterna än på huvuddelen av armen. 
Grunden för insatsberedskapen förutsattes bildas av det naturliga 
utfallet av respektive försvarsgrenars fredsutbildningssystem. 

Förutsättningen för en satsning på den långsiktiga beredskapen 
som den viktigaste är att vi har en effektiv underrättelsetjänst och 
att snabba beslut om beredskapshöjningar kan fattas. Spaningsplan, 
fartyg, luftbevakning och marinens kustbevakning utgör delar av 
denna underrättelsetjänst, som måste fungera året runt. Flygets 
~ch flottans insatsberedda förband utgör också delar av den sköld 
akom vilken krigsmaktens huvuddel skall kunna mobiliseras vid 

ett Överraskande anfall. Av detta följer, att fredsflottans samman-
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sättning och utbildningssystem så väl vad gäller fartyg och kustbe. 

vakning som underhållstjänsten i baserna är av betydelse för krigs. 

maktens beredskap i sin helhet. 

Då jag i fortsättningen närmare kommer att analysera kraven på 

insatsberedskapen för de i fred rustade marinstridskrafterna är det 

lämpligt att deJa upp insatsberedskapen i incidentberedskap och 

kuppberedskap. 

M ed incidentberedskap avses sådan beredskap, som har till ~in da. 

mål att fastställa, hindra och beivra kränkningar av svenskt 'erri

torium, d. v. s. en beredskap som möjliggör ett upprättbållant c av 

Sveriges internationellrättsliga status, närmast som den är utt ryckt 

i IKFN. 
För marinens del är incidentberedskapen i första hand aktuell för 

kustbevakning och beredskapsfartygen. Incidentberedskap upp

rätthålls även av andra än krigsmaktens organ t. ex. vid lotsve•·kets 

fyrplatser och av tullens gräns- och kustbevakning, och avser 1ven 

andra incidenter än gränskränkningar, t. ex. sjöräddning. Aven is

brytningsverksamheten kan räknas bit. 

Med kuppberedskap avses fredsorganisationens insats- och ver

kansberedskap för att möta överraskande kuppanfalL Sådana 1 upp

beredskapsstyrkor måste därför ha en styrka och utbildning som 

möjliggör att de snabbt kan sättas in mot ett kuppanfalL D c kan 

också genom sin blotta existens tvinga en fiende till sådana s.iker

hetsåtgärder, att operationer av kuppkaraktär inte kan genon 'öras 

utan att röjas redan under förberedelseskedet. Marinens främsta kupp

beredskapsförband är den fredsrustade kustflottan som genon sin 

rörlighet möjliggör snabbt ingripande mot begränsade operatoner 

inom aktuella havsområden. 

Incidentberedskapen bör vara permanent och avse hela året. K upp· 

beredskapen förutsättes av OB-62 vara flexibel och kunna an passas 

till de militärpolitiska kraven och årstidernas växlande bereds·,aps· 

krav. Den kan också utgöra ett växelspel mellan olika försvars unk· 

tioner. Då sjöstridskrafterna t. ex. under isperioden är en dålu; be

redskapsfakto r att räkna med, bör andra delar av krigsmakten Jigga 

i en utbildningsfas, som medför att de kan insättas i k uppförs' aret. 

OB:s grundsyn när det gäller vår beredskap och det här inlednings· 

vis skisserade beredskapssystemet, som förordats av OB-62. har 

också understrukits av 1962 års försvarskommine under talrnan 
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Fig. l . 

Thappers ordförandeskap, och ligger sålunda till grund för nu gäl

lande 1963 års försvarsbeslut, även om riksdagen inte satsade de 

pengar OB ansåg nödvändiga för en effektivare beredskap. 

Avsikten är nu att närmare belysa vilka konsekvenser ett tillgodo

seende av de uppställda beredskapskraven kan komma att få för 

~redsflottans sammansättning och utbildning. Jag utgår därvid från 

OB-62 även om jag är medveten om att den politiska och tekniska 

Ut~ec_klingen kan komma att medföra förskjutningar beträffande 

Pnonteringen av de olika beredskapskraven. 
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Beredskapskravens inverkan 

All utbildning som i fred bedrivs vid flottan har ju som yttersta 
mål att tillgodose de k ra v som i krig eller f red kan komma att stäl
las på fartyg och landorgan. Vart och ett av de ställda krav:n på
verkar utbildningen på sitt sp::ciella sätt. Ibland samverkar de, tbland 
är de kontroversiella. Hur beredskapskraven påverkar fredsflottan 
kan åskådliggöras med denna skiss. (fig. 1.) 

Krigets krav bestämmer den långsiktiga beredskapen samt mobi
liseringsberedskapen, som har till gemensamt mål att ernå högsta möj
liga kraftutveckling omedelbart efter en snabb mobilisering. cssa 
krav är som OB formulerat dem ovillkorliga. 

Insatsberedskapen i fred bestämmer dels incidentberedskapens om
fattning, dels behovet av kuppberedskapsstyrkoL Kuppberedskaps
kravet är delvis villkorligt d. v . s. det utgör främst ett resultat av 
gällande utbildningssystem. Detta framgår av pilarnas riktning. 

Fredsflottan har två huvudkomponenter - rustningsvolymen ch 
utbildningstiden. Rustningsvolymen anger hur stor del av flo ttans 
krio-soro-anisation som är rustad i fredstid både vad gäller fa tyg 
och lat~dorgan. Utbildningstiden anger hur lång utbildningstideu är 
för stam- och värnpliktiga, dess uppdelning på 1 :a tjänstgöring och 
eventuella repetitionsövningar, samt kalendarisk inpassning under 
året. Rustningsvolym och utbildning kan sedan sammansättas t ill ett 
utbildningssystem. 

Förutom av de olika beredskapskraven påverkas rustningsv ly
men och utbildningstiden av en mängd andra faktorer, t. ex.: 

Ekonomiska. Det får inte bli för kostsamt vare sig när det g.iller 
pengar eller personal. 

Pedagogiska. Utbildningen måste vara rationell, följdriktig o:h 
meningsfylld för personalen. Den måste också lämpligt anpassa> ull 
årstiderna. 

Sociala. Värnpliktstjänstgöringen måste i möjlig mån anpassas till 
det civila skolåret och andra samhällsfunktioner. Stampersonalen 
måste ha sin lagstadgade möjlighet till semester o. s. v. 

Faktorer som isbrytning, sjömätning och utbildning för han i~ls· 
flottans beredskap i krig - för flottan sekundära men ändå vikuga 
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ålagda uppgifter - påverkar också systemet. 
p Maringruppen i 1960 års värnpliktsutredning arbetar efter de här 
anuivna riktlinjerna. Eftersom den ännu inte kommit till någon de
fitJtiv lösning, kan jag inte heller här presentera något lösnings
förslag, men väl analysera några av de styrande beredskapsfakto
rerna för att belysa svårigheterna att komma fram till en godtagbar 
lösning inom rimliga personal- och kostnadsramar. 

Krigsorganisations storlek 

Den långsiktiga beredskapen skall garantera en lämplig omsätt
ning av krigsorganisationens materiel och personal. Krigsorganisa
tionens sto rlek personellt sett och personalens åldersfördelning är 
därför av grundläggande betydelse. 

Den procentuella fördelningen mellan sjötjänstgörande personal 
och personal inom olika delar av flottans landorganisation anges här 
nedan. Angivna värden utgör ett uppskattat medelvärde för 1970-
talet. 

Sjötjänst 
Stabstjänst 
MKB-tjänst 
Bas- och 
underhålls
tjänst 

33 °/o 
50/o 

20 Ofo 

42 Ofo 

100 Ofo 

fl Bakom varje man ombord står sålunda två i land tillhörande 
Ottan; knappt en för ledning, underrättelser och militärledtjänst 

rn. ~· ~ch drygt en för underhåll och bevakning i baserna. Denna 
a~v~gnmg mellan sjö- och landtjänstgörande personal i krig syns ? . ~1g om flottan skall kunna tillförsäkras ledning och operations-
n et utefter våra långa kuster. 

De värnpliktiga utgör nära 70 Ofo av vår krigsorganisation. Vi har 
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Fig. 2. 

alltså en övervägande värnpliktsflotta i krig och de värnpli (tigas 
tjänstgöringsförhållanden och utbildning är därför grunden i flot· 
tans långsiktiga beredskap. 

Proportionen stam- och reservpersonal ligger omkring 15 /o av 
krigsorganisationen. En ur utbildnings- och beredskapssynpunl, t för· 
månlig siffra. . 

Betänker man emellertid att "ålderspyramiden" för undernff1ce· 
rare och högbåtsmän har den konfiguration, som anges i fig . 2, ror· 
de dock ett vidmakthållande av staterna kräva betydande insatser. 

Eftersom det här rör sig om en brist på yngre kvalificerad per· 
sonal, måste brister i årsproduktionen - gapet mellan beräknar sta~
behov och verk lig tillgång - täckas från annat håll. Högt Kvah· 
ficerade värnpliktiga är därvid en väg, kanske den enda. 

Den anpassning av fredsrustningarna till den minskade till?ångdn 
på statpersonal, som tillämpats under senare tid vid flottan kan le ~ 
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.11 att den långsiktiga personalproduktionen råkar ur balans. Vi 
tl d 0 d d " r (7(7er re an nu pa en ne re gransen. 
110

När man diskuterar proportionen mellan stam och värnpliktig 
ersanal i flottan kan det vara av värde att ange några siffror från 
~ymnasieutredningen s betänkande. Där räknar man för 1970-talet 
med att: 

70 Ofo av de värnpliktiga genomgått gymnasium eller fackskola 
efter grundskolan; s k gymnasia l utbildning. 

20 Ofo avser genomgå högskola eller annan postgymnasial ut
bildning. 

Om studieutvecklingen blir den här beräknade kommer värnplikts
massan att få en annan karaktär än nu. Betydande krav kommer 
därför att ställas på vår stampersonal som instruktörer, samtidigt 
som urvalsmöjligheterna bland de värnpliktiga för kvalificerade 
befattningar ökar. Frågan är om vi inte redan nu bör möta ut
vecklingen genom att starkare inrikta vår yngre stampersonal mot 
uppgifter som instruktörer och hårdare satsa på kvalificerade värn
pliktiga i traditionellt stambemannade drifts- och underhållsbefatt
ningar ombord och i land, även i fredstid, för att därigenom hålla 
rustningsvolymen uppe och trygga den långsiktiga personalproduk
tionen. 

Omsättning av krigsorganisationen 

Den takt med vilken personalen omsätts i krigsorganisationen på
verkar såväl den långsiktiga beredskapen som insatsberedskapen. 

Ju snabbare omsättningen sker, desto yngre blir personalen i krigs
organisationen och desto större den årliga utbildningskontingenten 
och därmed fredsrustningsvolymen. En alltför snabb omsättning blir 
dock både dyrbar och personalkrävande. Man måste här söka fin
na en lämplig medelväg. 

Om vi enbart ser till omsättningen av den värnpliktiga personalen 
oc~ förutsätter till exempel att värnpliktiga på de kvalificerade 
st~ldsfartygen kan stå krigsplacerade i medeltal under 10 år och på 
~tnsvepare och hjälpfartyg i 15 år samt att för personal i flottans 
andorganisation hela värnpliktstiden 27 år utnyttjas för krigspla-
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cering, kommer årskontingenten att få den tjänstgöringsinrikt ning 
under värnpliktstiden som framgår av fig. 3. 

Den vertikala axeln anger antalet värnpliktiga i årskontingenten 
och den horisontella antal år för krigsplacering. 

Här angivna beräkningar inkluderar personalreserv inräknad · an
givna krigsplaceringstider. Handräckningsvärnpliktiga och värn
pliktiga som utbildats på isbrytare och sjömätningsfartyg föru tsätts 
i detta exempel inte krigsplaceringsbara vid flottan. De senare för
utsätts tillföras handelsflottans personalreserv i krig. 

A v intresse i detta sammanhang är att särskilda beräkningar visar, 
att det erfordras i medeltal två utbildningsomgångar värnpliLtiga 
på ett stridsfartyg för att få fram en krigsplaceringsbar värnphkts· 
besättning. Denna siffra som kanske är ägnad att förvåna beror bl. a. 
på att stampersonal under egen utbildning ombord blockerar ett stort 
antal befattningar och förläggningsplatser, att krigsbefattning Hl!a 
är större än fredsbesättningarna och att en mobreserv måste utbil
das. Härtill kommer att en stor del värnpliktiga som sjömanshus
inskrivna inte är krigsplaceringsbara vid flottan eller bor olärnp· 
ligt till ur regional mobiliseringssynpunkt. Lägger man härtill deJtl 
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rn av olika anledningar visat sig olämpliga för sjötjänst är denna 
f~r flot tan säregna beräkningsgrund kanske bättre förståelig. Det
a rnedför att den för stridsfartygens personalomsättning matema

~i sk t beräknade fredsrustningsvolymen måste ökas - främst p. g. a. 
stammens utbildning - och därmed även värnpliktskontingenten. 

sedan vissa värnpliktiga efter fullgjord sjötjänst omkrigsplacerats 
till flottans landorgan för att täcka dess personalbehov visar 
fig. 3, att flottans utbildning medför en överproduktion av värn
pliktiga, om man tar hänsyn till hela värnpliktstiden som 
är 27 år. Totalförsvarets begränsade värnpliktstillgång krä
ver att dessa "överproducerade" värnpliktiga på lämpligt 
sätt kan t illgodogöras inom någon annan del av totalförsvaret, se
dan deras tjänstgöring i flottan är slut. För att de skall kunna om
skolas t ill nya krigsbefattningar erfordras dock att de lämnar flot
tan med tillräcklig repetitionsövningsskyldighet. 

Det här visade exemplet (fig. 3) ger en rustningsvolym av stam
fartyg om c:a 30 °/o och av landorgan c:a 15 °/o. Dessa fredsrust
ningar bör in te underskridas om här angivna tider för krigsplacering 
skall kunna hållas. 

Vill man av andra beredskapsskäl öka rustningarna, vilket jag 
senare kommer till, ökar givetvis årskontingenten värnpliktiga och 
därmed "överproduktionen" i fred . 

De k rigsplaceringstider om 10, 15 och 27 år respektive, som här 
anförts som exempel, är för långa att kunna accepteras utan under
hållande utbi ldning i form av repetitionsövningar. Erfarenheterna 
från andra försvarsgrenar, som har prövat olika repetitionsövnings
system, visar, att kunskaperna måste vidmakthållas genom övningar 
vartannat till vart sjätte år. För flottans fartyg torde det lägre in
tervallet 2-4 år vara tillämpligt och för landorganen 3-6 år. 
. !i-ven om detta resonemang inte kan tas som ett bevis för att repe

tltlonsövningar behöver införas även vid flottan, hoppas jag dock 
att behovet av repetitionsövningar klart framgår som en följd av 
~~n långsiktiga beredskapens krav. Chefen för marinen har också 
f~reslagit att repetitionsövningar införs vid flottan i likhet med 
Vtd övriga försvarsgrenar. 

Et: bart repetitionsövningar med jämna mellanrum ger en viss ga
rantt för att utbildningen från l :a tjänstgöringen underhålls. Flot
tan har redan nu sådana övningat för reserv- och f. d. stampersonal 
samt värnpliktiga i specialtjänst. De fullgörs normalt genom att de 
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repövade tpnstgör i vakanta befattningar på fredsrustade farty <> 

eller bildar krigsövningsförband i landorganisationen. HärigeLon~ 
skapas dock ingen garanti för att den repövande får tjänstgöra i sin 

krigsbefattning. 
Går flott an över till ett allmänt repetitionsövningssystem bör där

för steget tagas fullt ut till krigsförbandsvisa repetitionsövnin;,a r, 

d. v. s. ett system, där fartygets eller förbandets repövningsq kel 

blir styrande. De krigsförbandsvisa repetitionsövningarna har len 

stora fördelen att vid ett förband krigsplacerad stam, reserv ')ch 

värnpliktig personal kan samtrimmas vid den materiel de skall be

tjäna i krig. Förtroende för överordn ade och kamrater och för ma

terielen är en psykologisk förutsättning för att ett förband s1 all 

kunna utveckla avsedd kraft snarast efter mobilisering. 
Hur i detalj krigsförbandsvisa repetitionsövningar med flo tt:tns 

fartygsförband kan lösas är det inte möjligt att här beröra. Det får 

räcka med att konstatera att det bör gå att lösa relativt enkelt för 

stamfartygen. För krigsbaserna och kustbevakningen blir det svå

rare, då härför avsedd stampersonal inte finns i tillräcklig omLttt

ning i flottans nuvarande fredsorganisation. En förutsättning för att 

meningsfyllda krigsförbandsvisa repeti tionsövningar skall kunna Jla

neras, förberedas och ledas inom baser och bevakningsområden är 

att dessas ledningsorgan delvis levandegörs i fredstid. D. v. s. ett 

tillräckligt antal för utbildning i fred, och inte bara för operativ 

ledning i krig, ansvariga chefer bör ingå i organisationen. 
Det rör sig för flottans landförband om 2/3 av flottans to tala 

personal i krig, som skall övas vid ett stort antal spridda små,ör

band efter hela vår långa kust. Verksamheten är till överväga 1de 

delen rent marin och till större delen integrerad med den sjögåe 'lde 

flottans verksamhet och den civila sjötrafikens ledning i krig. ' ) et 

är därför naturligt, att utbildningen av kustbevakningens och a

sernas personal faller inom flottans ansvarsområde. 
Det nuvarande personella svaghetstillståndet är inte en följ d av 

att flottan anser sin landorganisation vara mindre betydelsefull, 

utan ytterst en fö ljd av värnpliktslagens utformning. Utan re

petitionsövningar kan man inte hålla en krigsorganisation av lotal

försvarskaraktär vid liv i f reds tid, särskilt som grundutbildnim.,en 

för en stor del av personalen görs ombord. 
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:Mobiliserings beredskapen 

En allmän styrka i den svenska beredskapsbilden är en hög mobi

Jiseringsberedskap. 
För flottan s del är svårigheterna stora att hålla den komplicerade 

och känsliga fartygsmaterielen i hög beredskap för en snabb mobili

sering. Normalt görs det genom konservering i s. k. " malpåse". För 

att det skall löna sig att lägga in ett fartyg i malpåse måste det 

ligga orört i denna ett antal år. Den för konservering lönsamma 

tiden överstiger den tid som den krigsplacerade personalens kun

skaper kan anses vara aktuella. 
Genom nu använt konserveringsförfarande är den materiella mab

beredskapen högre än den personella. Ett exempel på hur flottan 

strävar efter att hålla materiell och personell mobiliseringsberedskap 

i balans är årets expedition med Göta Lejon. Genom att flottan f. n. 

saknar repetitionsövningsskyldighet för huvuddelen av de värnplik

tiga blir dock denna expedition onödigt dyrbar, både tidsmässigt 

och personellt, då en helt ny värnpliktsbesättning måste utbildas från 

grunden, samtidigt som hundratals tidigare kryssarutbildade värn

pliktiga överförs till personalreserven. 

Införs krigsförbandsvisa repetitionsövningar vid flottan kommer 

man i det dilemmat att nuvarande konserveringsmetod av fartyg i 

malpåse inte är förenligt med i varje fall täta repetitionsövningar. 

Konserveringen måste brytas så ofta, att den inte längre blir lön

sam. Om fartygen i en serie vore lika eller nära lika, kan det tänkas, 

att repetitionsövningarna utförs på härför särskilt avsedda typfar

tyg. Ett sådant förfarande rimmar dock inte helt med de krigsför

bandsvisa repetitionsövningarnas avsikt, som är att öva vid, pröva 

och skapa förtroende för just den materiel, man skall betjäna i krig. 

Här måste man dock sannolikt kompromissa av kostnadsskäl. 

Repetitionsövningar på flottans fartyg som ett led i stärkandet av 

den långsiktiga beredskapen kommer sannolikt att medföra en minsk

~ing av i "malpåse" förlagda fartyg. Då sådana extra rustade fartyg 

tnte direkt behövs för den grundläggande utbildningen i kustflottan 

kan de vara förlagda i depå. För vissa fartygstyper är depåförlägg

~ing ur mobilise ringssynpunkt att föredra framför konservering och 

tillämpas därför redan i dagsläget. Tillskapandet av nya regionala 

depåorganisationer vid sidan av den nuvarande kustflottan medför, 

att den årliga värnpliktskontingenten vid flottan måste ökas. 
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Om man till exempel räknar med att stamfartygen är rustade till so 
0/o, varav 30 °/o fullbemannade i kustflottan och 20 Ofo halvbema11_ 

nade i depå blir det ökade årliga värnpliktsbehovet högst 500. 

En sådan här rustningsökning medför givetvis att stampersonalen 

på kustflottan kommer att ytterligare tunnas ut. Mot bakgrund av 

mitt tidigare resonemang kan en sådan uttunning ha fördelar på 

längre sikt, genom att stammen lyfts upp till instruktörsnivå sarn

tidigt som reserv- och kvalificerad värnpliktig personal redan under 

fredsutbi ldningen ges bättre möjligheter att utbildas i sina krigsbe

fattningar ombord. Den lägre stegringstakt av utbildningen vid kust

flottan som sannolikt blir en följd härav kan kompenseras av att nu 

belastande tekniska prov, extrakurser, målgång och andra uppdrag 

för kustflottan lyfts över på depåförbanden. Dessa senare kan dä ri

genom få fler meningsfyllda uppdrag. Kan dessutom officerarnas 

sjökommenderingar göras tvååriga, så att den taktiska utbildningen 

vid kustflottan inte eftersätts, torde många fördelar stå att vinna med 

en ökad depåkomponent i vår flotta. Främst en avsevärd förstärk

ning av vår långsiktiga beredskap. Väsentligast är kanske därvid att 

övergången från en i fred insatsberedd kustflotta till en mobiliserad 

flotta underlättas. 

Incidentberedskap 

Som tidigare framhållits förutsätter nuvarande prioritering av den 

långsiktiga beredskapen inom försvaret, att vi har en god underrät

telsetjänst, så att vi inte blir tagna på sängen. Incidentberedskapen 

kan sägas vara en del av underrättelsetjänstens verksamhet, varför 

jag här betraktar denna beredskapsform som ovillkorlig i varje fall 

för flygets och marinens del. 
En viktig underrättelsekälla är därvid marinens kustbevakning, 

som förutom radarövervakning bör ha möjligheter till effektiv sjö

kontrolltjänst, särskilt sommartid. En förstärkning i fred av kustbe

vakningen har också rekommenderats i OB-62. En sådan förs tärk

ning rimmar väl med ett påtagligt utbildningsbehov inom dela1 av 
detta område. 

En god incidentberedskap kräver också möjligheter att till sjöss 

hindra och beivra kränkningar av vår territorialvattengräns. Här

för erfordras lämpliga och sjödugliga stridsfartyg. Kustflottans del 
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j denna beredskap är självklar. Men genom att kustflottan av ut

bildningsskäl ofta är koncentrerad och flyttar sig utefter våra kus

ter uppstår blottor i de regionala chefernas möjligheter att ingripa 

rnot befarade gränskränkningar till sjöss. Tidigare skisserade depå

förband, som förutsätts knutna till flottans större baser, innebär 

därför en höjning av incidentberedskapen och ger den bättre geogra
fisk spridning. 

Med repetitionsövningar i kombination med fartygsdepåer kan 

incidentberedskapen anpassas till de inneliggande utbildningsför

bandens standard, så att en jämn täckning under året åstadkommes. 

Kuppberedskap 

När den för flottan nu gällande värnpliktslagen skrevs hade flot

tan en helt annan sammansättning än nu och vad vi räknar med för 

70-talet. Pansarskeppen fanns fortfarande kvar i organisationen, 

kryssarna var nya och landorganisationen var inte lika betydande 

som nu. Flottan hade som huvudkomponenter stora och svårmobili

serade fartygsenheter och betydligt större stamkadrar. Det föll sig 

därför naturligt att skapa ett utbildningssystem som garanterade, 

att dessa starka enheter kunde hållas rustade och insatsberedda. Ge

nom den härför nödvändiga helårsrytmen erfordrades en så lång 

första t jänstgöring för de värnpliktiga att statsmakterna inte ansåg 

sig ha råd även med repetitionsövningar. För flottans och även fly

gets del satsade man därför på kuppberedskapen. Följden har bli

: it, ;;ttt den långsiktiga beredskapen kommit att eftersättas relativt 
0B-62 :s krav, vad gäller den värnpliktiga personalen. 

Dagens rustade kustflotta är en betydande beredskapsfaktor i vårt 
kuppförsvar. Utbildningen i taktiskt lämpligt sammansatta typför

band och under enhetligt befäl medför att snabb och hård insats är 

rnöjlig större delen av året. A ven om det är svårt att definiera vil

ken flottans insatskraft till sjöss bör vara i fredstid kvarstår dock 

det. f a~ tum, att kustflottans huvuduppgift är att utbilda krigsor

g.a~tsatwnens typförband. Enbart av denna orsak erfordras som jag 

~dtgare visat, en fredsrustningsvolym av c:a 30 °/o av stamfartygen. 

höetta förh~ll~.nde bör moedföra. att . kustflottans insatskraft inte be

lät V er nedga, a ven o:? va~~ utbtldm~gssysten; anpa~sas till den nya 
tare flottan och storre hansyn tas ttll den langstkttga beredskapen. 
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Den flexibilitet i kuppberedskapen som förutsätts i OB-62, och 
som skall möjliggöra en anpassning till de militärpolitiska kraven 
i fred, kan uppnås som en kombination av en fullbemannad kust
flotta och snabbt pådragbara depåförband. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av hur ett tillgodoseende av de olika bered
skapskraven kan påverka vår fredsflotta kan lämpligen uttryckas 

sålunda. b.. b" b ho 
Rustningsvolymen i den fullbemannade kustflottan. or -~ L _al-

las vid nuvarande c:a 30 Ofo för att trygga en naturlig omsat t111ng 
av personal och materiel i krigsorg.anisationen:. . 

Depåförband av stamfartyg bör ullkomma for att tillgodose kra-
på höo-re mobiliserino-sberedskap både personellt och maten ellt, 

ven b b · l fl ·b·1· · l öka incidentberedskapen och möjligheterna ul ex1 1 1tet 1 '-Upp-
beredskapen. . . . . . 

Landorganen bör förstärkas med en utb1ldmngsorga~11.sat1~.n 1. fred 
för att möjliggöra effektiv grundutbildning och repeut~onsovmngar 
samt öka incidentberedskapen, främst inom kustbevaknmgen. 

Utbildningstiden för de värnpliktiga bör uppdelas på förs~a tjinst
göring och krigsförbandsvisa repetit~~ns~vningar för att ullgodase 
den låno-siktiga beredskapen och mobd1senngsberedskapen. Den sam
manlagda tjänstgöringstiden bör dock ha sådan __ län_gd, ~.tt en L~m
bination av 1 :a tjänstgöringsförband och repovmngsforband mte 
sänker tillgången på insatsberedda sjöstridskrafter och kustbevak
ningsorgan under en rimlig nivå. 

Brifannia Royal Naval College 
(H /VI S Darfmouth) 
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Av kapten TORSTEN MALM 

I novembernumret av denna tidskrift lämnade kommendörkapten 
!{ocken en redogörelse från ett besök vid Förenta Staternas sjökrigs
skola under 1963 (United States Naval Academy, Annapolis, Mary
land) . 

Eftersom jag under en vecka i november studerade den brittiska 
flottans kadettutbildning vid dess sjökrigsskola i Dartmouth, vill 
jag här som jämförelse presentera en liknande redogörelse. 

Mina studier ägnades skolans "discipline, character and leadership 
training" och jag kan därför inte lämna motsvarande detaljinfor
mationer om de olika ämnena i den akademiska utbildningen. 

Kort tillbakablick. 

Britannia hette det fartyg som år 1859 lades i floden Dart för 
utbildning av sjökadetter. När sjökrigsskolan blev färdig 1905 och 
ersatte fartyget, fick skolan i sin tur namnet HMS Britannia. Den 
kungliga jakten erhöll emellertid vid sjösättningen 1953 detta namn, 
varför det officiella namnet på skolan fick ändras till "Britannia 
Royal Naval College (HMS Dartmouth)". Förkortad och allmänt 
nyttjad benämning är BRNC. 

Inträdesåldern till den s k ordinarie linjen (Common Entry) var 
ursprungligen 14-15 år men sänkres 1905 till endast 12-13 år. Den 
fyraåriga utbildningen iland på skolan omfattade då till stor del 
tent civila ämnen och Dartmouth var i själva verket ett flottans 
eget internatläroverk och en fullt jämförbar motsvarighet till andra 
r~ktbara engelska s k Public Schools. År 1911 infördes jämsides 
tarn:ed en helt ny linje (Special Entry), till vilken man tog in poj-
: r l 17 -18-årsåldern, vilka då redan avslutat sin " civila" skol

&ang. 

Ar 1948 höjdes intagningsåldern vid Common Entry till 16 år 
lll.en alltjämt bibehölls Special Entry. 
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Bild 1. 

Ovanför den lilla staden Dartmouth ligger Sjökrigsskolan och blickar ut över 

floden Dart. Till höger pcl bilden Falken och Gladan. 

N uvarande utbildningsgJ.ng för stamlinjerna. 

Den nuvarande utbildningsgången för sjö-, intendents- och ingen

jörslinjerna (Seaman, Supply specialists och Engineering specialists) 

den s k General List, fastställdes 1960 på förslag a v "Dartmouth 

Review Committee 1958" under ordförandeskap av p rofessor 

Murray. 
Antagning sker enligt detta system en gång om året i september 

månad. Sökanden får då vara lägst 17 år och högst 191/ 2 år. EleV 

får icke gifta sig under kadettiden. Antagningen september 1 ?6° 
var den sista, där de sökande fick kvalificera sig på akademiskt 

sätt vid flottans, armens och flygets prövningar inför "Civil S~r

vice Commission". F o m 1961 antas de sökande på grundval av 51 ;~ 

avgångsbetyg från skolan (med preciserade kunskaper) sam t r esU 
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Bild 2. 

Sjökrigsskolan i närbild. Byggnaderna utgör en sammanhängande helhet utom 

nautiska institutionen högst upp till vänster om mitten. 

tatet av vissa tests m m inför "Admiralty Interview Board". 1963 

antogs omkring 200 kadetter, vi lket utgjorde hälften av antalet sökan

de. För mindre bemedlade, som önskar vinna skolkompetens att sö

ka som kadett, kan stipendier erhållas. (Detta är alltså helt vid si

d~n av den "långa vägen".) De sökande kommer från alla sam

hallsskikt men flertalet från de högre. Cirka 1/3 av kadetterna upp

ges komma f rån sjöofficersfamilj er. 

, Dt?ildningen till officer på General List är fyraårig. Utbildnino-s-
aret d l . . o 

16 
In e as 1 tre termmer: Term I Christmas Term (1963: 19/9-

/12) , Term II Easter Term (1964: 7/1-6/ 4), Term III Summer 

erm (1964: 28/4-27/ 7). 
D f·· o 'llb . l 

et orsta aret t1 nngar <:adetterna två terminer iland på BRNC 

Och den tredje ombord på Dartmouth Training Squadron (tre topp

llloderna och för kadettutbildningen speciellt anpassade fregatter, 
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2nd Y e a r 

To continue training to midshipman of the fleet and 

a) To initiate midshipmen in their duties by practical experience 
particularly in their relations with ratings 

b) To enable the midshipman to quality for certificates of co111_ 

petence 
c) To give the midshipman the knowledge required by General 

List Officers of the working of all departments of a ship. 

Seaman 
Supply 

3rd Y e a r 

To continue training as Acting Sub Lieutetunts at BRNC 
a) To develop in Junior Officers a capacity for logical thought 

and lucid expression. 
b) To give an understanding of the present day social and po-

litical environment. 
c) To give an adequate knowledge of the scientific background 

of modern naval technology. 

Seaman 

4th Y e a r 

To continue trammg at professional schools in the Portsmouth 

area: 
a) To be a proficient O.O.W. (Officer of Watch) at sea and in 

harbour in all types of ships 
b) To be capable of taking charge of an operations room in small 

ships and to be an efficient operations room officer in all ships 
c) To be a Divisional Officer in any ship 
d) To undertake, without further training, the following duties in 

Frigates and smaller ship: 
(i) Navigating Officer 
(ii) Communications Officer 
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skolans organisation 

Skolan har cirka 50 officerare och cirka 40 civila lärare. Off,ce

rarna har tvåårsplaceringar vid skolan, medan de civila lärarna ofta 

stannar i årtionden och inte sällan hela sin aktiva tid. 

Ibland på BRNC finns alltså l. och 3. årskurserna (utom 3. årskur_ 

sens ingenjörer) av General List - första årskursen är f n 227 st 

och tredje 117 st; tillsammans 344 elever. 

Det finns dock även andra elever på Dartmouth, nämligen Supp

lementary List airmen (f n 51 st), dito seamen (f n 78 st) och dito 

electrical specialisation (f n 13 st); Instructor Officers (f n 20 st) 

och Upper Yardmen = långvägare (f n 51 st). Av utrymmes·.käl 

går jag ej närmare in på dessa linjer här. 

Organisationen vid skolan och skolans inlemmande i större s 1m -

nianhang framgår av bild 4. 
Eleverna är uppdelade på sex divisioner: 

Blake, Drake, Exmouth, Grenville, St Vincent och Hawke. 

Varje division utom Hawke är uppdelad på en Senior Division 

med 3:e årskursen + Upper Yardmen samt en Junior Division ned 

första årskursen samt supplementary lists utom air. Hawke omfat

tar enbart supplementat-y list air. Hawke består f n av 51 kadetter, 

övriga divisioner av c:a 95 vardera. 

Senior och Junior divisions står vardera under befäl av en liu lte

nant-commander (divisionschef). På varje division finns en pensi· me

rad chief petty officer- s k Divisional Chief- som "sea daddy' för 

kadetterna. De har ofta före pensionen varit drillinstructors vid 

skolan och är givetvis mycket värdefulla att ha för kontinuitet och 

stadga i tjänsten. Löjtnanter är även tilldelade varje division nen 

dessa är först och främst ämneslärare. 

Man bygger i övrigt mycket på äldrekursarna. Aldste elev, Senior 

Sub Lieutenant, har stora befogenheter och skyldigheter. 

På varje division finns två Divisional Sub Lieutenants som t <'S ut 

bland de bästa äldrekursarna för en termin i taget. 

I College Order Book står följande om dessa befattningsha"are. 

Senior Sub Lieutenant och Divisional Sub Lieutenants utnämns av 

skolchefen (the Captain) och bär betydande ansvar (considerable 

responsibility) för skolans disciplin, moral och ton. Det är deras plikt 

att både ombord ( = inom skolans område) och iland tillse att sko

lans goda namn upprätthålls och att skolans order åtlyds. 
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S enior Sub Lieutenant 

a) Han skall fungera som en länk mellan souschefen (the Com

maJ:de~) och eleverna i frågor rörande disciplin och rutinmässig or

gamsatiOn. 

b) Han är ansvarig för att rutinen följs vid skolan och har där

vid till sin hjälp Divisional Sub Lieutenants och de Sub Lieutenants 

Upper Yardmen och kadetter som har vakt. ' 

c) Han skall organisera vaktlistan för Senior Divisions och för 

eldronderna. 

d) Han är ex-officio President i gunrummet. 

D ivisional Sub Lieutenant s 

a) De är inför sina divisionschefer ansvariga för organisationen 

vid sin division. 

b) De är inför Senior Sub Lieutenant ansvariga för att alla elever 

i deras division rättar sig efter skolans order, speciellt när de full

gör vakttjänst. 

c) De skall särskilt förvissa sig om att kadetterna är fördelade 

på ändamålsenligt sätt till rengöring (c le ar sh i p) och klargöring 

för eldrond. 

D i v i s i o n a l O f f i c e r' s A s s i s t a n t s 

Sub Lieutenants fördelas till denna tjänst av divisionscheferna 

f~r Se~1ior Divisions. De skall biträda divisionscheferna med admi

nistratiOnen av resp division. 

.R..utinen v id skolan 

Säväl officerare som elever är indelade efter vaktsystemet ombord. 

All vakttjänst börjar kl 0600 och på~år 24 timmar. 

Följande rutin tillämpas: o 

0615 Junior Divisions utpurrning 
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0630- Fria vaktens kadetter gymnastik, rodd eller simning 
06SO 
064S- Vaktens fria kvarter av kadetterna paradträning eller stg-
p710 
064S 
064S-
0730 
06SO 
0700-
0710 
071S 

072S 

073S 
0730 
082S-
08SS 

0900-
09SS 
1000-
·10SO 
10S0-
111S 
111S-
1210 
121S-
1310 
131S 
134S 

nalering 
Brandmönstring 
Vaktkvarteret av kadetterna rengonng (huvudsakligen mäs
singsputsning och uppsnyggning) 
Senior Divisions utpurrning 
Nattvardsgång (frivillig) 

De kadetter som haft paradträning, signalering och brand
mönstring påbörjar frukost. 
De kadetter som haft gymnastik, rodd och simning påbörjar 
frukost. 
De kadetter som haft rengöring påbör jar frukost. 
Senior Divisions frukost i Gunroom Mess. 
Af ter breakfast-rutin (divisioner tisdag och torsdag samt 
förträning för söndagsparaden på fredagar; övriga da~ar 
diverse lektioner). 
Lektion 1 

Lektion 2 

Stand easy (officerare och lärare the; extra övningar fö r ka
detter med dåliga kunskaper eller som bestraffning) 
Lektion 3 

Lektion 4 

Lunch 
Extra övningar för dåliga simmare och signalerare. 

Vinterrutin 

1400 
161S 
16S0-
174S 

River opens. Idrotten börjar 
The 
Lektion S 

17SO- Lektion 6 
184S 
191 S 

191 S 

1930 

K vällsandakt (måndag, tisdag 
torsdag, fredag) 
Vakten av !.terminens kadetter 
kvällsdivisioner i quaner deck 
(en stor samlingssal) 
Ovriga kvällsmat 
Gunroom Mess. Middag eller kvälls-
mat 

2030 Eldrond 
2230 Kadetterna tystnad 

So mmarrutin 

Lektion S 

Lektion 6 

1420-
1S1 S 
1S20-
161S 
1615 
1645 River opens 

Idrotten börjar 
Från 191S = vinterrutin 
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Under "river opens" -tiden skall varje kadett tillbringa samman
lagt minst 100 timmar i olika slag av båtar på floden Dart och av
lägga certifikat för handhavande av dem. 

Om kadetten icke är på floden skall han istället utöva valfri 
idrott under denna tid. 

Utöver här angiven fast rutin gäller att kadettofficerare och 
civila lärare ofta har genomgångar, förhör, "surprise" -övningar 
m m med eleverna på måndag-, tisdag-, torsdag- och fredagskvällar. 

Lördagar pågår lektioner och övningar till kl 1630. 
På söndagar sker utpurrning kl 0730 för samtliga. 
Kl 1000 är det divisioner på paradplatsen enligt ett invecklat men 

perfekt genomfört ceremoniel (förövning sker på fredagar enligt 
ovan). Kl 104S följer gudstjänst i skolans egen kyrka. I samband 
tned lunch beviljas permission för fria vakten men praktiskt taget 
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varje söndag tävlar skolans representationslag i olika idrotter mot 

inbjudna klubbar. 
När man tagit del av den här rutinen kan man med full förståelse 

läsa följande citat: 
"Den våldsamma morgonövningen var symbolisk för pulingarnas 

hela utbildning vid Dartmouth. 
De fick egentligen aldrig någon tid att fundera, ingen tid att be

grunda vilka förändringar som i själva verket redan höll på att 

ske med deras kroppar och själar. De hade knappast ens tid att skri

va brev hem. Från tidigt på morgonen till sent på kvällen blev de 

jagade, manglade, förföljda och hetsade i våldsam fart. - Det men

taltillstånd som utmärker en typisk sjöofficer gick varken lätt eller 

fort att skapa". 
(John Winton: Vi gick till flot tan) 

Huvudregel för kadetterna är: 

"Learn to think for yourself! If you get lost - ask!" 

Tjänsten i stort regleras av "the College Order Book" (finns en

dast i ett fåtal exemplar) och kompletteras av Daily Orders samt 

ordertavlor. De sju första veckorna tillämpas ett särskilt schema 

för grundutbildningen. Efter dessa veckor differentieras utbildning

en något beroende på linje, tidigare skolutbildning m m. Varje 

klass eller instruktionsavdelning består av cirka 15 kadetter. Khss

rummen rymmer i allmänhet inte mer än 20 elever. 

Ingen permission beviljas under de fyra första veckorna och sedan 

först efter godkända prov i paradträning, klädsim, dykning och 

livräddning. 
I fortsättningen av första året är det permission onsdagar, !Ör

dagar och söndagar till 1930. Tio gånger under terminen fö rlängd 

permission till 2230. - Man överväger nu att medge permission till 

2230 varje onsdag, lördag och söndag. - När halva terminen gått 

ges tillfälle till en långpermission från fredag 1230 till söndag 2400. 

Högre kursen har det betydligt bättre och behöver inte vara på 

sina rum förrän kl 0200. 
Efter Christmas Term och Easter Term har eleverna cirka tre 

veckors övningsuppehåll. Under "sommarlovet" (från slutet av juli 

till slutet av september) skall eleverna företa sig "något nyttigt" sorn 
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5edan redovisas (långsegling med skolans yachter fotvandring, 

bergsbestigning etc). ' 

Officerare och elever får inte vara klädda i uniform utanför 

militärt område. Kadetterna får göra permissionsuppställning i ci

vila kläder. De får bära "any reasonable form of plain clothes" men 

följ ande skall tjäna som ledning: 

a) Social functions 
b) I staden 

Suit (kostym) 
, eller sportjacka eller 

blazer och flannels 

c) För "recreation" när man inte avser besöka staden får man 

bära "Polo necked sweaters" och duffle coat. 

Under permissionen får eleverna gå vart som helst förutsatt att 

de kan återvända i tid. 

De skall undvika platser som oftast besöks av menio-a t ex Public 

Bars i de flesta Public Houses. b 

Olika förhållanden /ör högre och lägre kurserna 

Det är mycket stor skillnad mellan höo-re- och lägrekursarnas 

tillvaro, me~ så .är ju också högrekursen tv1 år äldre i tjänsten och 

har redan ttllbnngat ett helt år i officersmiljö ombord på strids

fartygen. 

Varje divisions Sub Lieutenant~ och kadetter är förlagda i sam

ma byggnad/ del a v byggnad. 

Lägrekursarna bor i dormitories (sovsalar, logement) med c:a 20 

kadetter i varje. 

H ögrekursarna bor i cabins med 1-2 i varje. 

Man började för några år sedan att inreda ca bins ä ven för lägre

kursare men avbröt hastigt denna eftergift åt en förvekligad tids

a~da. Yngrekursare skall bo i dormitories för att lära sig att leva 

nara inpå och ta hänsyn till kamrater. De är då f ö mycket lättare 

att övervaka. 

Högrekursarna har den stora favören att få sina sängar bäddade 

av c~~ila .städare (oftast pensionerade f d stamanställda). 

. V1sn atwner av förläggningsutrymmena görs varje dag av Divi

Sional Chief. Han har rätt att på stående fot döma slarviga till 
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extra t)anst inom divisionen (putsa massmg m m) . I svårare fal! 

rapporterar han till divisionschefen som t ex utdömer extra parad

träning. En gång per vecka visiterar divisionschefen förläggningar

na och med längre mellanrum chefen och sekonden (s k 1015-ronder 

efter visst system) . 
Skåp och lådor utom en liten låda för personliga saker skall all

tid vara olåsta från utpurrning till kl 1000 - till 1130 de dagar di

visionschef och högre visiterar - samt under eldrond. Allt skall 
vara i minsta detalj stuvat efter mall. 

Första årskursen äter i mycket enkla lokaler under överinseende 

av vaktgörande äldrekursare. 
Sub Lieutenants och Upper Yardmen äter i Gunroom Mess och 

har stora klubbrum till förfogande med bar. Andra terminens flyg

kadetter är dessutom "full members" sista hälften av terminen för 

att hinna lära sig mässliv innan de nästa termin kommer till RAF:s 

officersmässar. 
Yngrekursarna har tillgång till ett marketenteri c:a 300-400 me

ter från skolbyggnaderna, där även öl kan drickas. I detta marke

tenteri finns en TV -apparat men i skolbyggnaderna har endast hög

rekursarna tillgång till TV. 

Hälsning 

Elev skall alltid hälsa på officerare och lärare inom och utanför 

skolan med följande m}dantag: 

a) när en officer i uniform är utan mössa eller bär den under 

armen eller i handen; 
b) när en civil lärare inom skolbyggnaden inte bär sin ämbets-

dräkt (gown); 
c) när en officer är civilklädd inom skolbyggnaden; 
d) när officerare och lärare åser idrottstävlingar; 
e) när elev är klädd i "river rig" behöver han endast hälsa vid 

anmälan och tilltal. 
Hälsning på divisionsofficerare inom eget Divisional Block verk

ställes endast vid första mötet på dagen. 
Quarterdeck (samlingssalen i huvudbyggnaden) skall alltid salu

teras vid passage. 
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Yngrekursare behöver endast hälsa på äldrekursare vid anmälan. 

yngrekursare skall stå i givakt när de talar med Sub Lieutenants 

0ch tilltala dem Sir. 

Karaktärsdaning 

Det vikti~aste i _utbildningen är karaktärsdaningen. Den fortgår 

under h_ela t_1den v1d _skolan och enligt chefen mest på icke ordina

rie lektwnstld. Det fmns egentligen ingenting skrivet om hur den

na karaktärsdaning skall tillgå, men man vet det ändock genom 

tradition . Påfallande är också den frimodio-het och stora säkerhet 

i alla situationer som redan en tredjeårskurs:re uppnått. 

H os alla kadetter trumfas in en "sence of duty", varför man i 

britt~ska flottan utgår ifrån att man kan lita på alla officerare. Man 

har mgen uttalad arbetstid för officerarna; alla tycks arbeta utan 
övervakning så mycket att uppgifterna till fullo klaras av. 

slutord 

. Den ytligt sett mest markanta skillnaden mellan sjöofficersutbild

nmgen 1 US~ och Storbritannien är sjötjänstgöringens längd. Enligt 

Kockens art1kel omfattar den amerikanska utbildnino-en endast 37 

dagars _sj~tjäns~. under andra året och 49 dagar und:r fjärde året. 
Den_ bnttlska daremot omfattar sammanlagt cirka 1 1/s år. 

. T!l·l.~petsa~ ka_nske man vågar säga att man i USA kompletterar 
1~genJorsutbddnmg med viss "sjömansutbildning" och i Storbritan

Ui~n kompletterar "sjömansutbildning" med viss ingenjörsutbildning. 

Nagra som helst jämförande värderingar mellan den amerikanska 

o~h deno brittiska metoden att utbilda sjöofficerare kan givetvis inte 

gora~ pa grundval av dessa båda korta artiklar men det är onekli

gen mtressant att man har så olika uppfattning om värdet och be

hovet av sjötjänstgöring under utbildningstiden fram till officers

~:a~e~ .. De~ b~r observera_s att båda_ lä~dernas utbildningssystem 
rn foremal for genomgnpande rev1denng för endast några år 

sedan. 

lO 
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Sjöofficerskårens konstruktion m m 

Av kommendörkapten GUNNAR HAGMAN 

Chefen för försvarsdepartementet tillkallade hösten 1963 en sak
kunnig för att utreda frågan om lämplig sammansättning. av de 
marina befälskårerna. Med hänsyn härtill kan det vara av mtresse 
att något belysa de faktorer som påverkar konstruktiot~en .av en kår. 

Med personalkår menar man normalt en grupp bestallnmgshavare 
som tillhör en och samma befordringsenhet. Aven reservanställd 
personal kan tillhöra kåren, men från dessa bortses i detta samman
hang, eftersom de icke påverkar befordringsgången. Kåren står nor
malt under befäl av en personalkårchef, som antar, befordrar 
och meddelar kårmedlemmarna avsked, såvida inte dessa befogen
heter ankommer på högre myndighet. I det senare fallet avger per
sonalkårchefen förslag i nämnda avse;:nden. 

Kårmedlemmarna innehar oftast beställning på kårens stat. Hur 
många beställningar som disponeras framgår normalt av persLmal
förtecknino-en för försvarsgrenen. Medlemmar av kåren kan emel
lertid ocks1 ha beställning på en myndighets stat t ex på marinför
valtningens, på försvarsstabens eller på militärhögskolans. Ar mär
kas bör kanske också att amiraler icke tillhör sjöofficerskåren utan 
amiralitetet varför de lämnats utanför denna redogörelse. I den 
o-rafiska fra:Uställnino-en har de dock av statistiska skäl förutsatl ingå b b 

i sjöofficerskåren. . 
En beställningshavare går normalt i pension då han uppnår stn 

pensionsålder. Det torde vara allom bekant att denna varierar med 
olika beställningar. Den är för närvarande 50 år för kaptener, 55 år 
för kommendörkaptener och 60 år för kommendörer. I dec c:mb~r 
1963 tillsattes dock en statlig utredning "för prövning av viss . fra;, 
gor rörande användandet av äldre militär och civilmilitär pers mal 
varför en ändring av pensionsförhållandena icke är osannolik , 

En beställning blir ledig för återbesättande genom befordra11, ~a 
beställningshavare avgår med pension, dessförinnan avgår från 'lkuV 
stat eller själv blir befordrad till en högre beställning. Pensil nsav
gångar kan ganska exakt beräknas i förväg, medan förtidsavg~1ngar 
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bara kan förutses med ledning av statistiken. Med ledning av dessa 
faktorer kan en prognos göras upp angående förändringar som be
döms inträffa i kåren under förutsebar framtid. I detta sammanhang 
bör också nämnas sådana förändringar som beror på att statsmak
rerna drar in eller nyinrättar beställningar. 

Förtidsavgångarna kan vara värda några särskilda kommentarer. 
Normalt avser man med detta begrepp de beställningshavare som 
föredrar att söka sin utkomst i någon civil syssla - privat eller stat
lig. Men det täcker också dem som avlider under sin aktiva tid eller 
som får förtidspension på grund av ohälsa. Bland sjöofficerare är 
den sistnämnda gruppen glädjande liten, den uppgår genomsnittsEgt 
icke till mer än åtta under senaste l O-års period. Overgångarna till 
civilt yrke är vida större. Genomsnittligt har sju sjöofficerare per 
år lämnat tjänsten av denna anledning sedan krigsslutet 1945. Frek
vensen varierar naturligtvis, särskilt viktiga anledningar är kon
junkturen på arbetsmarknaden och de egna befordringsutsikterna. 

H uruvida det stora antalet avgångar från sjöofficerskåren beror 
på att sjöofficerens mångsidiga utbildning gör honom särskilt at
traktiv för den civila arbetsmarknaden eller på bristande tillfreds
ställelse med tjänsten under de senaste årens knappa förhållanden 
är svårt att med säkerhet avgöra. Det är i detta sammanhang in
tressant att notera, att många sjöofficerare, som på grund av brist på 
beställningar icke kunnat vinna regementsofficersbefordran, sökt och 
få tt andra statliga beställningar i högre lönegrad än den innehavda. 

Krigsorganisationen låg till grund, då behovet av sjöofficerare 
framräknades i 1942 års försvarsbeslut. Samma princip biträddes av 
riksdagen 1948. Sedan dess har ingen generell översyn gjorts av det 
totala behovet. Med undantag för de beställningar som är uppförda 
på andra stater än sjöofficerskåren är flottans regements- och kom
paniofficerare i allmänhet icke fixerade till befattningar genom be
stämmelser, utfärdade av statsmakterna. I stället har överlåtits åt 
chefen för marinen att fördela sjöofficerarna på befattningar i fred 
och krig. Detta sker genom fredsbesättningslistor och mobiliserings
tabeller. 

För att vidmakthålla en befälskår behöver denna tillföras nya 
b~ställningshavare till samma antal som lämnar kåren genom av
gang med pension eller dessförinnan. Med nuvarande befordrings
system kan en nyantagen fänrik räkna med befordran till löjtnant 
efter två år och till kapten i tur, då sådan beställning blir ledig 



140 

(dock tidigast efter åtta officersår, f n 10,5 år med sjunkande ten. 
dens). Befordran till regementsofficer sker däremot genom u rval. 
Det är naturligt att en officer i karriären är intresserad av sina 
befordringsutsikter. Som f ramhållits i det föregående kan dessa 
räknas fram med relativt stor sannolikhet. Men han är säkert lika. 
ledes intresserad av att jämföra sina utsikter med sina kamraters 
i andra vapenslag och försvarsgrenar. Av olika skäl hävdas numera 
att jämförbara befälskårer bör ha ungefär samma befordringsför
hållanden, d v s de bör ha ungefär samma procentuella fördelning 
mellan beställningar i olika lönegrader. Om så inte är fallet, kom
mer bl a likvärdiga befattningshavare att ha olika grader och ol ika 
lön. 

Vid urvalsbefordran kan man tillämpa två principer beträffande 
befordringsålder. Väljer man en låg sådan ålder kommer de beford
rade att stå kvar i sina beställningar under lång tid och totalantaler 
befordrade blir därigenom lägre. Höjes befordringsåldern, bli r för
hållandena de motsatta. Som exempel kan anges att en höjning av 

medelbefordringsåldern till kommendörkapten av 2. graden med 
två år skulle medge ytterligar;:: en befordran till denna grad varje 
o ar. 

Det förtjänar här påpekas, att en norsk kommitte framlagt ett 
förslag till ändringar inom den norska krigsmakten i avsikt att ska
pa gynnsamma betingelser för en ordning, som i möjligaste mån ger 
likartade befordringsförhållanden inom försvarets olika delar. 

Sammanfattningsv is påverkas bilden av en befälskår av fö ljande 
faktorer: 

a) antal beställningar i olika lönegrader och däremot svarande 
pensionsåldrar; 

b) medelåldern bland dem som rekryterar kåren; 
c) antalet förtidsavgångar; 
d) vald befordringsålder för dem som befordras genom urv al. 

Under förutsättning att nyutnämnda löjtnanter genomsnittligt 
är 25 år gamla, att befordran till kommendörkapten av 2. grad~n 
sker vid 40 år, till kommendörkapten av 1. graden vid 44 och ull 
kommendör vid 49 år kan dagens sjöofficerskår avbildas i enlighet 
med fig 1. I denna har då inräknats även de beställningar p å andra 
stater som för närvarande bestrids a v sjöofficerare. Antalet för· 
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~idsavgångar är i figuren fixerat till 1,85 Ofo per årskull t o m 34 
ars ålder och till 1,25 Ofo fr o m 35 års ålder. 

I figuren är lutningen på årskullskurvorna en funktion av den 
Procentuella avgången. Det horisontella "taket' markerar de olika 
P.~nsionsavgångarna, medan "golvet" markerar övergången från en 
tJånstegrad till en annan. Storleken av kåren eller viss del därav, 
anges således av en yta, begränsad av nyss nämnda linjer. 
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Fig. 2. 

A v figur l kan utläsas att befordringsåldern till kapten sjunker 
med antal kaptensbeställningar samt att en ökning av antalet re
aementsofficersbeställningar ger möjlighet att antingen öka antalet 
befordrade per årskurs eller att sänka befordringsåldern. 

Hur ter sig då sjöofficerskåren i jämförelse med exempelvis kust
artilleriofficerskåren? Med samma förutsättningar som angetts ov.an 
för den förstnämnda ser dagens kustartilleriofficerskår ut enhgt 

fig 2. 
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.Antalet beställningar för sjöofficerare är således obetydligt mer 
än dubbelt så stort som för kustartilleriofficerare, varför figuren 
över de sistnämnda behöver förstoras i motsvarande grad för att 
ge enkla jämförelsemöjligheter. Sker så, kan figurerna läggas ovan
på varandra enligt fig 3 på sid 144. 

.Av figur 3 framgår att befordran till kapten kan ske F /2 år ti
digare i kustartilleriet samt att befordringsmöjligheterna till rege
mentsofficersgraderna är betydligt gynnsammare i kustartilleriet än 
i flott an. Å andra sidan är möjligheten att nå generalsgraden vid 
kustartilleriet mindre än motsvarande möjlighet vid flottan. skulle 
man fö r kustartilleriets del välja samma befordringsprocent per års
kull som flottan vid befordran till regementsofficersbeställningar 
sjunker befordringsåldern för major till 37112 år, för överstelöjtnant 
till 411/2 år och för överste till 45 år, vilket framgår av fig 4 på 
sid 145. 

Anm : Icke samma befordringsprocent för am/ gen, då detta skulle leda till ur 
praktisk synpunkt orimliga befordringsåldrar. 

På samma sätt som jämförelse här gjorts mellan sjöofficers- och 
kustartilleriofficerskåren skulle paralleller kunna dras med andra of
ficerskårer. sådana jämförelser borde kanske vara ett av ingångs
värdena vid fördelningen av officerare till beställningen vid högre 
staber och förvaltningar med egna personalstater utan att förden
skull avkall på kravet på "rätt man på rätt plats" göres. Det valda 
exemplet får emellertid räcka för att illustrera hur olika faktorer 
påverkar en befälskårs utseende, och hur detta i sin tur påverkar 
kårmedlemmarnas befordringsmöjligheter. 
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Synpunkter på tekniskt underlag 
för beställningar 

VET VI V AD VI VILL HA? -
FÅR VI DET VI VILL HA? -
VILL VI HA DET VI F ÅR? 

Av kapten BO GRANATH 

Låt mig börja med en liten anekdot av äldre datum, som kan ' ara 
belysande för de problem artikeln avser behandla. 

Byggbasen har skickat iväg sin yngste hantlangare för at• in
handla ett spett. Sent omsider återkommer hantlangaren sv 'ttig 
och med en halvliter i näven och säger fl åsande till b·1sen: 
"Spätt kunde jag inte få tag i någonstans, men ospätt fich jag 
fatt i en halv liter" . 

.Aven om anekdoten inte handlar om förnödenheter, som vi van
ligtvis sysslar med i anskaffningsverksamheten, så visar den -lock 
vilka fatala misstag som kan uppstå om inte den beställning man 
avlåter, muntligen eller skriftligen, stor eller liten, är fattad pi så
dant sätt att den tydligt anger vad man vill ha och att de11 inte 
kan missförstås eller misstolkas. Man skulle ibland vilja ställa frå
gorna: "Får vi det vi vill ha? - Vill vi ha det vi får?" Återfö r 
man frågorna till den ovan återgivna historien, kan man konstatera, 
att byggbasen inte fick vad han behövde. Men man får ocks8 fö r
moda att han gärna ville ha en halvliter, även om den inte på något 
vis kunde ersätta spettet, som han omedelbart behövde. Om hasen 
blev nöjd eller inte, förmäler ej historien, men man kan konsntera 
att man vid upphandlingar och beställningar av avsevärt stö rre om
fattning kan råka in i situationer liknande den stackars hantlang-
rens. 

Hur skall man då undvika onödiga missförstånd? Hur skall man 
få en tillverkare att konstruera och tillverka en vara inte såsom det 
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b~kstavligen framg.år av beställning, utan såsom jag själv tänkte 
rntg produkten då ;ag skrev beställningen? Kan man undvika dessa 
ofta återkommande ändringar och modifieringar som göres på en 
produkt på dess väg från ritbord till leverans och under dess prak
tiska utnyttj~nde på fartyg och vid förband? Dessa frågor kan be
svaras med p men här~ör krävs att man utarbetar ett fullständigt 
och genomarbetat tekmskt underlag. Lösningen är ofta arbetsam 
och t~dskrävande ty den fordrar att man går tillbaka till äldre be
ställmngar av samma eller liknande slag och undersöker om er
fare~heter från praktiskt bruk finnes och om dessa föranleder någon 
ändnng ... Men man ~åste ocks~ se framåt och övertyga sig om att 
den bestalida matenelen verkhgen passar in i de vapensystem som 
planeras både med hänsyn till komponentuppbåd och miljöförhål
landen. 

Det första underlaget för beställning av ny materiel utformas i 
regel såsom ett konstruktionsprogram, i vilket de väsentliga kraven 
på konstruktionen framställes. Dessa krav kan innefatta bl a 

presta.nda (t ex. räc.~vidd, eldhastighet, rikthastig het, lob bredd), 
funknon (t ex hvslangd, datapresentation), 
fu nkti?nssäkerhet (t ex klartillgänglighet, drifttill gänglighet, me-

del ud mellan fel), 
miljöförhållanden (t ex temperaturområden, chock, vibration), 
un~erh~ll ( t ex erforderlig vårdinsats, vårdintervall, utbytbarhet) , 
utbtldmng och handhavande (t ex design, överblick, åtkomlighet). 

På grundval av konstruktionsprogrammet utformar konstruktören 
en teknisk l~sning av konstruktionen, vilken i sitt slutliga skick bör 
pres:nteras 1 form av en teknisk bestämmelse för produkten. Den 
tekmska bestämmelsen skall bl a innehålla 

bestämmelser för tillverkning 
bestämmelser för kontroll 

. H uvudansvaret för uppgörandet av det tekniska underlaget vilar 
1 re l a d k k · · · fö ge ~a . en o~stru twnsa.ns~.anga 1!1stanse~1, vilket innebär att 

r bestallmngar dar t ex marmforvaltnmgen eJ utför konstruktions
krbetet i d~talj e~ stor del .. av arbetet med det tekniska underlaget 
an lastas over pa leverantoren - konstruktören. 
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Detta bör man såsom beställare hålla i minnet och utnyttja i störs
ta möjliga utsträckning. Gentemot en leverantör är det som regel 
marinförvaltningen, representerad av dess sakorgan, som i tekniska 
frågor svarar för den direkta kontakten mellan köpare och sälja re 
och således kommer också marinförvaltningen att ansvara fö r att 
det tekniska underlaget fullständigt definierar de egenskaper so rn 
produkten skall ha för att användarens - taktikerns önskemål skal! 
bli uppfyllda. 

För att kunna påtaga sig detta ansvar, måste tekniker och an
skaffande organ i marinförvaltningen samarbeta intimt dels med ma
rinstabens planerande organ och dels med fartyg, förband och lokaL 
förvaltningar. Alla möjligheter till utbyte av informationer måste 
utnyttjas, vunna erfarenheter, ofta av dyrköp t slag, måste omsättas 
till praktiska åtgärder som kan komma nya beställningar till godo. 

slutproduktens egenskaper och utformning blir alltid beroende av 
det tekniska underlagets fullständighet och det måste därför ligga i 
allas intresse att bidraga med uppgifter, som påverkar utformningen 
av en produkt. Anskaffningsförfarandet måste liksom ett servosys
tem givas en återföringslänk genom vilken systemet kan korrigeras, 
så att det arbetar med minsta möjliga fel. Behovet av en sådan åter
föring av ideer och erfarenheter tränger på allt starkare ju mera 
komplicerad och integrerad materielen blir. Här skall man inte be
hålla sin bit utan snarast lämna den ifrån sig, så att den kan passas 
ihop med andra och ge en tolkningsbar helhetsbild. 

De tekniska prestandakraven blir som regel beaktade och sådana 
data som räckvidd, störsäkerhet, eldhastighet, verkan och rörlighet 
brukar penetreras och diskuteras mycket noga. Intresset har hitin
tills ofta inriktat sig på de funktioner och egenskaper som direkt ut
nyttjas under stridsmomentet. Men det finns även andra egenskaper 
och faktorer man måste ta hänsyn till och som i hög grad påverkar 
materielens stridsegenskaper. Jag syftar här på miljöfunktions- och 
underhållsegenskaper hos materielen, egenskaper som i hög grad bor
de intressera både den som skall taktiskt utnyttja materielen och 
den som skall underhålla och vårda den. 

A ven utbildningsproblemen måste beaktas, så att materielen får en 
ändamålsenlig utformning för den personal, som skall utnyttja den 
(fool-proof), och så utbildningsplaner kan utarbetas och utbildnings
materiel anskaffas i anslutning till nybeställd materiel. 

J ett konstruktionsprogram för en ny produkt måste därför tak-
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cikern, föru:om rena prestandakraven, även precisera sina krav på 
de yttre betmgelser under vilka materielen skall arbeta med begärda 
prestanda, samt under hur lång tid materielen skall lämna eller vara 
beredd att lämna dessa prestanda. Taktikern och teknikern skall cre
mensamt också kunna ange den personella och ekonomiska ins;ts 
som avses för underhåll av materielen. De åtgärder i en konstruk
tion, s~m måste vidtagas för att uppfylla miljö-, funktions- och 
underhallskrav kan medföra stora tekniska och konstruktiva insat
ser och även avsevärda ekonomiska konsekvenser. 

. De~ ä~ ~ärför nöd.:'.ä~1digt att dessa problem upptages till behand
lmg _sa tidigt som moJhgt och att de speciella kraven medtages i det 
rekmsk a underlaget för beställningen! . 

Erforderligt underlag för att formulera dessa krav har emellertid 
varit svårt att erhålla. Hittillsvarande system som använts för bl a 
haverirapportering har ej kunnat svara på de väsentliga fråcrorna 
och ge et~ reell t underlag för utformning av tekniska bestäm~elser 
för matenelanskaffning. Härigenom blir det också svårt att hos till
verk~.r~n. vinna gehör för sina krav. De försök med nytt materiel
uppfolJ11mgssyste.~ som f n pågår får därför också sin betydelse 
sasom underlag for utarbetande av tekniskt underlag för beställning
ar, och ett fullt utvecklat system kommer med säkerhet att kunna 
lämna ett värdefull t underlag för de ins tanser, söm har ansvar för den 
nya materielens utformning. Systemet bör kunna visa vart man skall 
sträva och vilka krav som är möjliga och nödvändiga att uppställa. 
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Lifterafur 

HOW TO BECOME A NAVAL OFFICER 

(George Allen & Unvin Ltd, 1963) 

Den första boken med ovan nämnd titel utgavs 1905, den näst senaste 194g 

och 1963 kom den senaste upplagan ut. Författare till 1963 års upplaga är cap

tain Eric Wheeler Bush, pensionerad officer i R.N., som för att försäkra sig orn 

även dagens syn på hithörande problem biträtts vid författandet av två söner nu 

tjänstgörande i R.N. Captain Bush började i flottan ungefär vid 1. värld skrigets 

utbrott och deltog som 15-å rig midshipman i Skagerack-slaget och sen are vid 

Gallipoli-operationerna, där han dekorerades. Under 2. världskriget delto~ han 

främst i amfibieoperationer på såväl större som mindre fartyg. Efter pensionc

ringen har han varit knuten till Sjökrigsskolan Dartmouth, varför han torde vara 

väl meriterad att vara rådgivare i detta aktuella spörsmål. 

Boken (125 sidor) är avsedd ge råd åt dem, som funderar på att bli officerare 

i R.N. (sjöofficerare, ingenjörer eller marinintendenter) och dessas föräld rar. 

Boken är ej en tjänstepublikation, men har - vilket klart utsägs - skrivits med 

Admiralty's goda minne och fulla stöd. 

De två första tredjedelarna av boken ger faktiskta upplysningar om fiu ttan 

- dess uppgitfer, officersyrket, de ekonomiska förmånerna, orientering OP1 dc 

olika tjänstegrenarna, antagningsbestämmelser, lämpliga sätt att under skoltiden 

förbereda sig för officersyrket, inträdesprov och slutl igen en orientering om 

Dartmouth. Detta avsnitt präglas på intet sätt av en anhopning fakta utan f.ämst 

av captain Bush's kommentarer och synpunkter på de behandlade frågorn a. Som 

en liten parentes kan inskjutas, att författaren råder sina unga läs~re att alltid 

vara artiga mot damer, hjälpa dem på med kapporna, tända cigarretterna och 

öppna dörrarna för dem etc, ja, göra allr för dem utom att låna dem pc,,ga r. 

Bokens sista tredjedel, kallad "The real thing", upptas av informationei och 

råd främst angående livet ombord till de blivande officerarna. I detta avsnitts 

första kapitel, " Joining the Fleet", ger en äldre erfaren officer den nyutnä:nnde 

officeren ett antal goda råd inför den första sjökommenderingen som off icer. 

Råden sträcker sig över ett vitt område - från betydelsen av att ta ansva. och 

handla självständigt ti ll uppträdande på dansgolvet, från synpunkter på en offi

cers äktenskap till vikten av artighet mot gäster ombord m m. Efter ett k .,pitel 

om karaktär och ledarskap citerar Bush ett antal framstående män från Drake 

till Roskill och ger egna korta kommentarer för att v isa bärigheten i dagens flotta 

hos även sekelgamla uttalanden. 

Bokens sista kapitel behandlar sedvänjor och talesätt i flottan. Som bilaga 

återfinnes en litteraturförteckning omfattande såväl fack- som skönline atur 

berörande livet till sjöss. 
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Bild 1. 

"How to become a naval officer" är en lättläst och informativ bok även för 

: ndra än bliva t~~e engelska sjökadett:r o.ch deras förä ldrar. Dess sista tredjedel 

. The rea l thmg torde med stor behallntng kunna läsas av alla som valt livet 
1 flottan, med speciell rekommendation till kadetter och unga officerare. 

K P-0 

HUR MEDEL TIDENS NORDISKA SKEPP SAG UT 

Burmeister & Wains stora skeppsvarv i Köpenhamn brukar årligen sända en 

nyå rshälsning i fo rm a v en kalender till sina förbindelser över hela världen. 

Den engelskspråkliga kalendern för 1964 är något alldeles särskild, den inne

~::~er o ~ämligen tolv ~lad med förnäma litografiska återgivanden av danska 

ma ener av medeltida handels- och krigsskepp. 

De danska kyrkorn as medeltida kalkmålningar bildar tillsammans en enastå-
ende skatt k ·· 1· ·· d ·· 

av stort onstnar tgt var e, aven om avsikten med dem inte alltid 
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Bild 2. 

var att skapa konst t ill Guds ära och för att smycka . ha~s hu s. J?~ .. var" ~~t;, ·· · k 1 dertexten i lika höo- o-rad pedagogiskt maten al 1 den rehgwsa aska -sages l a en ' . " " o . mboliskt "den sanna l:i ran" ningsundervisningen, och mnebar hade dlrekt och sy .. ' vid-så som den efter kyrkherrarnas mening borde förk unnas. Men for skeppen:: k'lt 
k d l ar måler ierna förutom det konstnärliga även ett alldeles sars 1 omman e '' ' ' . . . . d 1 o ha vs.. d Man har funnit forntidsbåtar och v •kmgaskepp l JOf en oc 1 pa d l vare. d' k f f o e e-b · da vä lbevarat exemplar av nor 1s a artyg ran m ottnen, men unet en ' ' ' o k lkmål-tiden. Det enda reguljära vetande man har om dessa,. stamm~r f~~n ·a tt de · 1 1 t. k och dessas mästare har nog une allnd SJalva se n1ngar oc 1 gam a s 1c , .. . f o andra k d o Jade ·1 verkligheten utan hade bara en föresta llnmg ra n s epp, e ma , , 
om hur de såg ut. .. .. . f" .. t före· K lk ol · · y ldby kyrka i Jylland, som ar en sann froJd or oga ' .. a ma enet 1 o l o 111an· ställer ett kr io-sskepp för fulla segel, flygande baner ombord oc 1 manga b uga 
D .. ol t"mot slutet av 1400-talet då unionskungen Hans begynte Yo et ar ma a ' ' . f as sofll krigsfartyg, men i kalendertexten säges att det nog mte skall upp att 
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kung H ans' krigsskepp utan som själva kyrkan, som är redo till kamp mot he
dendom och synd. (Se bild 1). 

Andra kalkmålningar har en mera berättande karaktär. I Höjby kyrka på 
s·älland finns en bild av en kappsegling mellan Norges skyddshelgon, Olav den h~li ge , och Harald H årdråde, som var allt annat än kristen och hos vilken härskar d r i f ten urartat till hänsynslöst maktbegär. De båda kungarnas skepp är filålad e så detaljerat, att det tack vare dem är möjligt att dra åtskilliga konklu
sioner med hänsyn till dåtidens skeppskonstruktion och segelföring (Se bild 2). Sjömännens skyddshelgon S:t Nicolaus är naturligtvis med på flera av de 
kyrkliga skeppsbilderna, och varje gång som räddare av skepp och besättning från undergång på det stormdigra havet. En av bilderna visar med barsk humor djävlar, som flänger och river i skutan, medan den skräckslagna besättningen anropar sitt skyddshelgon. Lyckligtvis dyker han upp till höger om skeppet, varför man kan förmoda att allt slutar väl. 

Det är danska nationalmuseets kyrkaexpert Otto Norn som har företagit ka
lenders bi ldurval och skrivit texten, och han assisteras tekniskt av ingenjör O. Crumlin-Pedersen, vars maritima insikt bl. a. är känd från hans arbete med restaureringen av dc i Roskildefjorden funna vikingaskeppen. Burmeister & 
Wains kalender för 1964 framträder alltså inte bara som en reklam utan även som ett vittnesbörd om dansk kultur. 

Nils Hewe. 

DEN OKÄNDE FRANSMANNEN 
A. Baring-Chr. Tautil, Charles de Gaulle. 

Kiepenheuer & Witsch 1963. 

En tysk och en fransman har fö rfattat en bok om den franske presidentens verksamhet, mål och åskådningar. I motsats till de flesta hittills utkomna skrifter av detta slag varken beundrar eller fördömer den de Gaulle. Dr. Baring är verksam i Westdeurscher Rundfunks politiska redaktion, medan Christian Tautil, tidigare assistent hos I nstitut Francais i Stockholm, nu arbetar som diplomat i Rom. 

De Gaulle har en gång sagt: "Ingenting höjer auktoriteten mer än att tiga". Efter den grundsatsen handlar han, och detta tigande förklarar i viss mån det ltlärkliga faktum, an våra dagars mest kände fransman har blivit den mest okände. Vi vet väl hur hans liv har förflu tit utifrån sett, vad han har gjort Och underlåtit att göra som officer och politiker, men vad han verkligen tänker '•d alla sina handlingar, som ofta chockerat den västliga världen, hur han i SJälva verket dömer sina vänner och fiender, vet ingen. 

l) 
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Författarna skildrar gången i dagens utrikespolitiska händelser, registrerar 

de Gaulles i offentliga ta l uttalade åsikter och försöker att förklara han s åt

gärder ucan att någons in helt kunna lösa gåtan de Gaulle. Det förblir all tid en 

rest, som tillåter många to lkningar. 

Som inrikespolit iker framstår de Gaulle klarast för oss. Han är trots sin tnakt

fullkomlighct ingen diktator i verklig mening. Författarna menar, att hans egent

liga storhet kanske ligger i att han i sin person fö reter det sällsynta exempl ~t av 

en man, som har hela makten i sin hand, men inte missbrukar den. Vad in rikes

politikern de Gaulle har gemensamt med diktatorer är hans negativa inställ ning 

till parlamentet och de politiska partierna. Han ä r besluten att lita omeddban 

till fo lkets stöd, som han säger, mot particrna och parlamentet. Därför söker 

han den omedelbara kontakten med folkets massa, som han uppsöker i tätt åter

kommande resor i landsorren, och går till fots genom mängden och skakar män

nisko rn as händer. Ar detta teater, ett ve rkli gt behov eller bara ett mede'] att 

förbli populär? 

De Gaulles hittills mest anmä rkningsvärda bedrift är den inrikes- och utri kes

politiskt viktiga lösningen av Algerietproblem. A lgerietpolitiken, säger för

fattarna, "uppgjordes, sattes i verket och genomfördes av en enda man. . . In

gen annan varken ville ell er kunde lösa Alge rie tfrågan". 

O skar A ng, lus. 
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Nofiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

Danmark 

örlogsfartyg. 

År 1959 startade ett omfattande nybyggnadsprogram i danska 

att ersätta alla förkrig sfartyg och extyska fartyg. I detta program 
annat : 

mannen för 
märks bland 

Två eskorrjagare vilka ny !igen köls träckts. 

Fyra fiskeriin spcktionsfarryg typ Hvidbjörnen, av vilka tre nu är rustade. 

Li~dormen-typen ersätts med fem minfartyg typ Falster, vilka är helt 
~~ = 

Av ubåtarna kommer den fjärde av Delfinen klasse11 Sp .. 
... - , rangaren, att tas i 

tpnst under 1964. Två ubåta r av tyska U 4-typen skall byggas. 

Atomub!itar. 

Den franske ma rinchefen har 

första atomubåt med ballistiska 

Sammanlagt skall fem byggas. 

R.obot. 

The Navy december 1963. 

Frankrike 

t illkännagivit att Frankrike år 1969 har sin 

robotar färdig. Från och med 1972 finns tre. 

Marinens Pressdetalj januari 1964. 

Kanada 

De första 28 atomstridsladdade Bomarc-robotar·Ila h I ar an änt. Seridsladdning-
arna skall ständigt vara apterade. 

Marinens Pressdetalj januari 1964. 

Ub!itar. 

1 .. K.anada har. beställt tre ubåtar av Oberon-k lassen från Storbritannien. 
orsta 0 .. .. · k Den 

pro-g ny x s;osatts m om ort. Ersä ttningsbyggnad för Onyx i engelska 
rammer skall snarast påbörjas. 

·Marinens Pressdetalj januari 1964. 
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Storbritannien 
N avigeringssystem. 

Engelsmännen har konstruerat ett tröghetsnavigeringssystem, vilket gör fa nv. 

gen oberoende av yttre hjälpmedel. Systemet får därför betydelse framför allt fÖ r 

ubåtar och kommer att installeras i brittiska atomubåtarna. Systemet är mindre 

komplicerat och billigare än amer ikanarnas motsvarighet. 

The Navy januari 1964. 

Sydafrika 
Örlogsfartyg. 

Sydafrika håller p å att bygga upp en egen marin bestående av tre f regatter 

av Whitby-klassen, kustminsvcpare, och bevakningsfartyg. Ev skall även ubåtar 

ingå i nybyggnadsprogrammet. 
The Navy januari 1964. 

USA 
Atomu.båtar. 

Ulysses S Grant, den 25 . P ola risubåten, har sjösatts vid Groton, Connect icut. 

Our Navy januari 1964. 

Attacku.båtar. ' · 
D e tre ubåtarna F lasher, Greenling och Cato, v ilka snart skulle ha v ari t le

veransklara, skall förlängas i midskeppssektionen med 4 m dels för att öka ut

rymmet för nyt illkommen material, dels för att öka flytkraften . 

Marinens Pressdetalj pnuan 1964. 

Eskortjagare. 

1400-ton jagaren Peterson har försetts med nya propellrar efter en k< ll ision 

med en val. 
Our Navy decemb c1 1963. 

Förrådsfartyg. 

Ett snabbgående förrådsfartyg har nyligen s;osatts vid Puget Sound Naval 

Shippyard. Sacramento är ett kombinerat tank-, ammunit ions- och förråd>fartyg 

avsett för landstignin gsstyrkor. 
Our Navy december 1963. 

Nya fartygsnamn. 

Namnen på två fartyg under byggnad har fastställts. Det är eskortfar tyget 

DEG-J Schofield och freg a tten DLG-3 Fax. 
Our Navy december 1963· 
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Hangarfartyg. 

. Diskussianem vågor går höga om framtida hangarfartyg och dess framdriv-

n1ngsmasktnen . Flyget a nser att han<>arfartyo-en ka .. d fl d f" 
, . . b ' b n ersattas mc ygan e or-

radsen~1 eter. Medan di: kuss10ncn fortsätter har det beslutats att det nu beviljade 

hangal fartyget skall fa ko,1ventiOnellt framdri vningsmaskineri. 

polarisrobot . 
Marinen s Pressdetalj januari 1964. 

Polaris A-3 ha f f ' b' 
_ , r a v .yrats ranatom u a ten Andrew facksson i undervattensläge. 

1\-J har 2500-Imles rackv1dd, v ilket betyder att va r;' e del av · d k .. k 
.. . . .. ' ;or en ·an tac as. 
An mer v iktigt a r kanske att ubåtarna nu ej behöver gå så nära f j' 

ritorium för att nå de flesta viktiga mål. ' Ient Igt ter-

Robot . 
The Navy december 1963. 

_Ut vecklingen av TYPHON-roboten har avbrutits av kostnads- och utrymmes

skal. Av den 10 Ofo-1ga ncdskarn111gen på hela försvarsbudgeten ligger 30 Ofo på 

robots idan. 

Marinens Pressdetalj januari 1964. 
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