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Kung l. Örlogsmann asä li skapet hö ll torsdagen el en 18 feb rua ri 1960 

extra sa·mmanlräde på Kungl. S jökrigssko lan, Näsby slott, i n~irvaro 

av 15 hedersledamöter , 5:1 arbetande och G korresponcl crancl e lecl a -

111öter samt 24 inbjudn a g-äste r fr<"tn statsförvCl itn in g-. riksdag·. utred 

ningar och press. 

(Utdrag u r protokoll ) 

J. M ed delade o rd fö randen at t sedan senaste sa mmanträde J r

betande ledamoten, f el kommendören Henning lilu!t/, avgått med 

döden och lyste f rid över hans minne. 

2. H öll hede rsledamoten , viceamiralen Stiy 1-T:son Ericson, förc 

drag över äm net "1\II ar in en ·i fred or h kriq - vad vi slwttcbctalarc 

bör veta om marinen". 

3. V isades fl ot tans senaste rekryterings f il n' " T ill s jöss". 

Samm ant rädet a vslutades med supc och samkv ;im. 

Karl skrona den 13 april 1960 . 

L RUDU NC. 

sekrete rare . 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 4 /1960 

Ordinarie S0/1/I Italllriidc dc11 .J li tars 1.%0. 

(U td rag ur protoko ll ) 

1. l\11 ccldeladc o rd fö ra nd en <t t t sed a n n ~i st fö regåend e sa nn nan

trii de a rbeta nd e lcda molen . f öv e rsten L. T!t. Hassrlg rcn . :t l·g;"1tt 

nwcl dö den oc h lyste fri d Över h an s minn e. 

:Z. Va Id es t i Il fö re el ragan el e i vekn skap sg ren en o rga n isat i (l t l och 

t'ij rv a ltning för ;'\ r 19(i0 leda m oten /(arl bcrr; m ed led am oten .\f alnt 

q·1 'ist som suppleant. 

3. F ö redrog leda m oten Segre ll rev ision sbcriitt elsc n a vsecn dv 1!1:19 

:hs fö r va ltn ing vi el K u ngl. Örl ogsm a nna si:ill ska p et , Tid skri f t i S_ji)

viiseml et samt K un g l. Örlogsm ann asilll ska pc ts "Jlibliotck . 

l'. ev ilj a cl e Siill skapet a nsva rsfr ih et fö r 19:)9 års fö r va ltn ing vid 

Kun g l. Ö rl ogsmann asiiil skap et, T id skri ft i S jöväsende t och S id lska 

pets ll ib liotek. 

-1- . Föredrog ledamoten. ma ri növe rLi ka ren Lars T?'oc/1 . si1 1 a rs

hcrä Lte lse i h iil so- och sjukvård ang " JUa rincns sju lc7'!h·d - cu !t iulc i 
lota/försvarets sju!?·uård. Dess mål oc!t 111 cdcl' '. 

Att å höra å rsbe rä t telsen h aclc in bjud its m edl em ma rn a i Karb k rona 

l .äka r e fö rening sa m t off icera re oc h ved erlik ar i Ka rl skron a. 

l ~ ft er föredragel fö ljd e d isku ss ion samt samkvä m . 

Ka r lsk ron a <l en ] 3 ct]J ri l 1960. 

L. RUDLl NG. 
Sckrctc rarc. 

Marinens hälso- och sjukvård - en länk 

totalförsvarets hälso- och sjukvård . 

Dess mål och medel. 

2(i3 

A v m a rin öve rl ä k are LA RS T R OE L L . 

r. To talförs·varcls lti.ilso - och sjulwård 

l . A ll männ a synpu n kte r 

2. s j ukv å rel ens org·a ni sat ion och ledning 

n. M edicinsiw S}'lljJUillticr på sfulmårdcn 

J. Un der konven tione llt kri g 

a. A limän-hygien och epi d em io logi 

h. Krigs k irurgi 

c. Krigs psyk iat ri 

<l. Sam ma n fatt nin g 

2. Under J\ H C-krig 

c. Krigskirurgi 

f. Övrig k ri gsm edic in 

3. ABC-str id smedlen s inve r ka n på s jukvå rd en 

g. Med h ii n svn ti ll s kydel mot A - vapen 

h. B-vapen 

t. C-vapen 

lli. F örsvarslllal?t cns ltiilso - oc!t sjuk?Jård 

J. 

2. 

3. 

1-Lilsov å r d 

S jukvånl 

Forskning· 



IV. llfa rin ens liii.lso- uch sf ulwård 

l. O rgani sat ion och ledning 

~ . H älsovård 
3 S jukvård 

a. fJ ;:tg lig s jukv å rd i fre d och k rig 

b. St t-i dss jukvå rd 

'l. s jukvård stakti ska sy npunkte r 

fl L okalfrågo r 

c. Psykiatri sk vå rd 

d. S juktransport 

4. s jukvå rd smateri elt jänst 
5. F örsvarsmed icinsk fo rskning 

6. U tbildning 

e. s juk vårdspersonal 

'Z Läkare 
fJ T andläkare 
y Sköterskor 
~J S jukvå rcla re 

f . Tcke sjukvårdspersonal 
g. Utbildningsmate ri el 

Av slutning . 

roTA LFÖRSVAR ETS H .i\LSO- och SJ UK VAR D 
r. 

l . . ..J.Iim ärma s·yn punk te r. 

Det moderna kri g-e t" är to talt och kinn etecknas fr amföra ll t av bc

cr reppet mass-förstö relse . De moderna vapnen. i fö rsta hand kärn

o apenladdad e robota r och mi ssiler. men i ve n dc bi ologiska och cl c 

~etniska vapnen inn ebä ra ett utt a lat hot mot en na tion i dess helh et. 

åväl personell t som materi e1lt. 
5 

I tidigare kr ig med kon ventionell a vapen ha1- det många gånger 

rö rt sig om förintelse av sto ra militä ra fö rband eller om utrader ing 

av civilbefo lkni ngen i s täd er ell er st ra tegi skt v iktiga o rter som fa bri 

ke r, varv m m. I detta sammanh ang ka n erin ras om slaget v id S ta

lingrad sa mt om den a lli erade be bmpningen av el en tyska hem

orten un der 2 v kr. 
I dag gälle r f rågan huru vid a en na tion skall Överl eva ell er in te 

vid ett p lötsligt to ta lt an fall. V i p:u11innas om detta näst an dagligen 

i offent liga uttalanelen och hot rikt ade, ibla nd mot de s tora na ti o

nerna sin semell an. ibl and mot de sm;L na ti onerna . som förs iktig t 

försök er se om sitt hus i t id utan at t väcka dc miik tigas irrita tion. 

Det genomgåend e temat ;1r att man f n bes itter kärn vapen . strid s

gaser, bakter ietox in e r sam t andra för a llmiinh eten ännu okända va

pen, som helt ell er delvi s kan fö rin ta den icke förberedde motstån 

daren. U nd er sista t iclen har även f ramhå llit s förekomsten av nya 

vapen , som ti ll fä lli gt kunn a göra t> n motstånda res s tyrkor odug li ga 

för str id , fysi skt ell er psyki skt . Förekomsten av dessa medel skul 

le innebära att det s k humana k riget s tå r in för sin utveckling. 

På gru nd a v att ele n ev motstånda ren å sin sida har motsvarande 

resurser ha r f n en terrorba lans uppstått. 

Vid en d isku s-3 ion om det modern a kriget få r emell er tid in te A B C

stridsmedlen och deras verkninga r helt do111 ineras; ett lanel s krigs

makt är a ll tjämt t ill större delen ut ru stade med konventionell a vapen. 

För vår del gäller att ABC-strid smedel sakna s och vå r t problem 

ar i första hand hur vi skall kunn a skydela vå ra m edborgare. milib

rer och civila , mot A BC-strid smed lens och dc kon vent ionell a vap 

nens verkningar . 

. Bur än den fo rtsatta tekniken och vetenskapliga utvecklingen in 

rt.ktas, kommer v i int e i från a tt kriget t i Il sist utkämpas mell an män-

1\tskor, mellan individer. Problemet för de krigförand e blir därför 



1\-rigss_iulwårdcns fcd nin y. 

Kungl. Maj ,t 

Centroi 
sjukvårds
ledning 

laka l 
sjukvårds· 
ledning 

Försvorsstoben 

--

Försvarsgrenschefer 
jämte försvarsgrens· 
överläkare 

~-----

Försvarets Sjuk
vårdsstyrelse 
med generoiläkare 

Beredskapssjukhus 

:\1./.\1 ,\NT CIVJ I.A Mi::OJC INAI.VÄSENDET 

Kri~s.~jukr •tiffl.~diMrikt (3 10 st.) med krit;s· 
tiiinstdiikan:. hitriidandt" krigs tj änstcläkarf'. 
fli ,t rikt sskiitn~k or uch rödakorssamariter. 
tu ndläkan·, . 

Öpjll"ll d :rd, dis pe nsär •, mfidra • oc h hurn a• 
\'Ord, folkt an1h ·ärd i JJlycket begränsad om· 
fatini ng. 

Förlossningsvli.rd på provlsoriska .för/qunin&~ 
hem med dis trikt sbarnmorskor . 

Hiilso\·å rd oc h epidemibekämpning a\' hälso· 
,.•å rdsnämndc r, hälsovå rd s inspektörer oeh röda · 
korsutbildad e h ä lsovårdsmedhjälpare. 

flrktingkontro\1 med läkarbcs iktning, baktt~
riologisk pro,·tagning och av lusning på jastu 
.~anit l:' lsanstalter . 

Bakteri ologi sk oc h virologisk diagnos tik på 
fast laboratorium inom ''arje milo/c ivo dispo
nerad a '' HS L ; upprälta r rörlig epidemiolog~ 
xrupp för fä ltepidemi ologiska undt·rsökningar . 
Som rese rv vissa riirfisa faboratorit!f till CS L 
rödogandt>. 

Bild I. 

Sjukvården i tolalförsvaret. 

CIVILFOHSVAHET~ ~JU KVAHD 

Ingen egt"n läkarkader. 
Fl yktings· oc h utr ymninJ!: :<klit·nll'lk ont wl l på rörligd 
.~a llill"l .~furulllticnl er . 

Omhänderl aga ra le U\ :.årade Ol'h ,.; kad ade: 

Vidt!l.j{ t: tl på/genom 

SkadeplatJ . 

Upp.wmlin~.'lplat5 . 

. \'iiruanspnrt med s liip· 
ambulans (5 bårar) utan 
läka rbes iktn ing f'l le r 
o:hoc khehan dlin g. 

\ Atgärd 

:;; jälv r itddnlng . 

:-;ont· ring, förstil hjälp 11. v 
t·i,· ilförs\'ar~ läkan· od1 
~j u k' :'i rd s~ rupp. 

~nrt rri n g. c hoc kbeh11.nd · 
lin~ mt>d. dex t ran. fixation 

----- - = Order 

- = Somarbete 

- • - · - · - - Förvaltn ing 

~'1\L rr i\HFÖKSVAHETS ~H..\ KV ÅRD 

Ffirs\ ars läkan• i ;;tam och rt" :< t'T'' !lamt \·ärnp\i\ni~a 
liik :m · <K·h t:mdläkan ·. 

lh~lig , juk,.Jrd "amt ;;,·cnakning a,· }w rsonli~ och 
all män hiil;;.u,·ärt! inom fii rha ndt.'n . 

/J adtJ!utona och !HII ittskydtllkompanit>l' för smittrt· 
n!nfo;. lH'[uo;ning O<" h had. 

H. iirli1w b11ktt'riulogi~ka lalwrowriepluloue r för hak · 
te rinloj!i "k diagnos tik . 

l't'leri11iirmetlicin ska luboraton'n liir vallen· och Ii\'!'· 

nwdt' l"kontroll . 

Ornh äJl(\ o:rta ~andt• a' sjuka, !'<arad c oc h skadad e: 

\ ' idta~t'n på f~enom Åtgärd 
Förbandss tation upprät
tas 3\' rörfis jörband.~

grupp utgå ngsgrupperad 
\·id lu: reds k:~pssjukhus: 
2 las tbil ar ä 2 ton mate· 
rial. identiska, l bu'ss 
och l personbil. 

::~~ ~~~la\' Hkr:;~'rt~ik=;t~so~ P;'uturr l•c h kun~p1111~ med "j uk · 
tandliik~~. re. 2_--4 sj~k · vard;;man oc h 5j trkvardarc . 

Förs ta hjälp . 

sköt erskor ot: h 16 sama - Ha((djufl mc<l :< jukvå rd .-. l rus.c:. 
ri ter bl. a. Kan förstär· uppdillar jörbt111dsplut .~ nwd lä· 
ka s med rörligt läkarlag karc och lii karass il" tent. 

Fjiirrlr_mur~ort e ft er Iii- f~å n bt•r t"ds kllpss j~kh us. Brigad med brigadsjub·ård s· 
karhes tk_tntng oc h chock · Kapaci tet 200 . ,- :~rdfa\1 kompani u !Hällar brigadjör• 
behandh~g med bussam· 'ara~ ?6 kan fa dex tran bat~dspfats ~led läka re. Jäka r• 
bulans ( ~O bår ad . ~ amttdtgt. ass isten t , .-. köt erskor m. fl. 60 

l 
vå rdplatser. 

Milo med speci alsj ukhuskompa 
nie r upprättar ela ppsjukhu!!: 

Första läkar· 
hjälp. 

Kvalificetad 
förSt a läkarh jälp, 
tränga nde kirur
giska ingrepp . 

S jukhusv!rd . 

]{emi ss fall fr!rt ' 'ardpla tscr. 
---11>---~ rn_ed b ·alificerad perso nal. 800 

ö ppna vå rden . J•:riessjuJ.:hus. Sjukhu$vl rd . 

!\len talsjukhus 
Krigso rgani sation ej 
fullt klar . 

l Il> ... l 
t 

B E HED S KAP >S JUKIIU S 

120.000 vå rdplatser uppdelade på medicin· och kiru rg• 
a,•de lningar. Dess utom l:l spcdalis tce ntraler , en inom 
varje eho: thorax·. neuro·. käk · och plastikkirurgi , orto · 
pedi, ögon, öron. tbc, epidemiologi och Iii!! psykiatri . 
110.000 sjukhärbä rgsplat ser med rödakorssa mariter: 
inga egna läkare. 

Bild 2. 

l~ 
m 
~ 

tv 
Vl 
-'l 
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mer och mer att få de egna soldaterna och elen egna civilbefo lknin~; 

en att överleva. 
. _P laneringet: a v s kyct;tet_ mot förlu st av männi sko li v såv ~il 111 ed 

hplp av protyla kt1 ska atga rder, personellt . o rgan1 saton skt och 1na_ 

te ri ellt . som i fo rm av åtg~i rd e r unel er och efte r in t räf fad skada 

intar så lunda idag en cent ra l s tälln ing i ett lanel s fö rsva rsåtg~ird ~.: r. 

Z. S jul~vård ens organisat·ion och LedniNg. 

För at t kunna möta dc krav ett modern t krig sb ll er ha r viirt 

lanels samtliga s jukvå rd sresurse r tagits i anspråk i tota ls jukv;'\ dcns 

tjänst 
Totalförsvarets sjukvå rd om fa ttar det allm ~int civila lllcd il ina l

v~isencl e t m ed medicinalsty rclsen som leclningsorgan , civil förs \;J rcts 

s jukvå rd samt för svarsm aktens sjukvå rd. Försvarsmaktens sju kvård 

p lan lägges under överbe fä lh a va1·en a v fö rsvarsstaben och fÖr !> \ a rs

gren schefern a med fö rsva r sg rensöverbkarna i vad cl ct gäll er den 

ope ra t i va planl ~iggningen j ä m te persona l- och utbildnings f dtgor -;a mt 

av försvarets sj ukvå rdsstyrelse med gencra lhikarcn vad g~ill c r den 

tekniskt-ekonomi ska delen av p lanläggningen. Organisation och ut 

fo rmning av totalfö rsvarets sjukvå rd fr amgå r av bi ld l och 2. 

S jukvå rden iir å ena sidan en tjänstegren inom totalför sva ret och 

bö r utformas i enlighet med dennas utv eckling; å andra sidan är 

elen beroend e av den a llm iinna tekniska utvecklingen av s jukvårelen 

i samhäl let . S j u k vården i totalförsvaret bö r därför u t fo rmas L itcr 

sam ma vetenskap liga , m edi cin ska prin ciper , som sätte r sin priigll pt1 

den civi la sj uk vå rden i ired och endast avv ika från denna på g ' und 

av de krav , kriget påtv ingar. D en m edi cin ska fo rskningen, som lJil 

dar g rundv a len fö r den civila fr edsmäss iga s jukvårdens snabba ut

vecklingen måste s~i tta sin pr~igel på fö rsvarsmedicinen i totalföl·s va

rct. N ya behandlingsmetod er och nya läkemed el kr ä va en konti m H.: r

lig anpassning och moderni sering av krigss jukvård en ; uppgifte r sol11 

från samhällets sida sb lla krav på krigssj ukvå rden och dess må lsmiin 

II . ,JVIEDICI NSKA SYNPUNKTEH PÅ SJUKVAHDE:N 

Den traditionel la uppd elningen av sjukvårdstjänsten - för sva rs

?1edicinen - i h ä lso- och sjukvål-d samt sjukvå r~l smate r i e ltj än st ii r 

t dagens läge icke läng re ad ek va t. Den försvarsmed icinska verk sam

heten kan i stället uppd elas i tvenne hu vudområden : h ill so- och 
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·ukvård jämte s jukvårdsmaterieltj änst samt medicin ska synpunkter 
sJå konstruktion och verkan av vapen och vapenbzirarc. l båda dessa 

~uvudområclen ingå komponenterna utbi ldning, forskning och tilliimp-

ning. 

1. Under konvention ell t hir; 

;L /1/lmän-h~,Jgien orh e j>idemioloyi 
Dncler tidiga re kri g utgj o rd e f a rsote rn a det gisse l, som stiindig t 

fö ljde i krigets spår. Napoleons a rm e i Ryssland besegrades av 

fläcktyfus. 
Ännu så sent som p å mitten av 1800-ta let var dödligheten i sjuk

elomar i am erikanska armen 100 gånger så hög som dödligheten 

orsakad av vapenverkan. Efter l vkr dödades av spanska s jukan i 

Europa f ler människor än antalet stupade unel er krigså ren 19 1-t-
1918. Ökade medicin ska land vinningar . fr~imst på den allmön no h v

gienens och epidemiologiens om-råde i fo rm av förbiittrad allmä;, _ 

vård, profy lax mot smittsa mma s jukdomar och de ras sp ridning, fram

steg inom beklädnad s- och li vsmedelshyg ienen med fö rd e att anta let 

clöclsfall i s jukdomar jäm fört med anta let dödsfa ll i st rid radika lt 

ändrades; uneler 2 v kr va r så lunda fö rh å lland et i ame rikan ska armen 

helt omv~int , 1.7/ 100. Ef ter 2 v kr följd e ingen liknand e epid emi . 

Våra dagars asiat iska in f lu ensa har ej samma rl eletiira ve rkningar 

som spanska s jukan hade ; dc ökade med icinska landv inningarna ut

göra hiir ett kraftigt hinder . 

b. Kr·iqsllirurgi 

Vad hi,r;shrwrgin beträffar. visar den en liknand e ulv eckling. 

Dödligb eten bland dc så r;td e - omh iincl ertagna har alltsedan Kr im-

kriget kontinue rligt min skal fr tm c :a 17 Ofo till 2,!'i Oj0 uneler K orca

kriget (ta be Il l ). 
Tab ell J 

~-----------------------,--------,-------------~ 

Mortalitet "/o Förbättring 

------------------------------~--------~----------------1 

Krimkriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7 
1 :a världskriget . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 
{("- världskriger . . . . . . . . . . . . . 4, 5 
Ino;e"'. . . . . . . . . . . . 2, 5 
~--·_·_· .:.._.:.._.:.._.:.._.:..._:__:_.:..._: __,_ ______ 2 ,'--0-___..! _____________ _. 

} 1 2,2 °/o 
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o/r a v skadade 9 
i strid 

7 

s 
l 

' 

l/f 
,: l l 

, ' . l 

Diagram r. 

8,2 '/r· r . vkr. 
~·-----
Sbdadc 

4,5 'j, . l. vk r. 

~ -
Död antal dagar 
efter skada 

f<'ör l v kr gäl ld e att om en s;'\J-acl Öve rl evd e fram till -±:e dygnet 

efter s in skada. kl a rade han livet. mecla n mots varande konstal n and e 

för 2 vkr gi illcl e från och med J- 2 el ygnet [diagram l (5)]. 

Denn a utt a lade förh~ittring av den mod e rna krigskirurgi en s re

sultat be ror p i'1 ö ka d e medi cin ska kunskape r om t raum ato logi. sitr

skil t beträffande chocken och des s beh a ndling. J•:ffektiva läk emccl cl 

såsom sulfa och peni ci llin. fö rbätt rad orga ni sation m ed tidigt lll sii t

tande. om möjligt 31,1:_:- 6 t :r efter skadan , av k va lifi ce rad ki rurgisk 

v;"u-d p;"t hamskjutna sjukhus samt sna hha. skonsamma tran spo rler 

iiro hiir viisentliga faktore r . 

Den iikacl e kun skapen och förståe lsen fö r krigsf'syhialrin ocl1 dess 

prob lem. som f ramtvingades på .~Tund av el en mod erna vapen tekni 

kens verkan på el en enskild e so lciaten har in om denna militär-medi

cinskt ytte r st v iktiga spec ialite t medfö r t mycket förbätt rad e r esulta l. 

prof_,·laktisk t och terapeutiskt. Under 1 v kr e rhöll o 10 000-tal s psy

kiskt s tT i clsskad<~d e mgcn ur p sykiatrisk synpunkt adekvat behan rl · 

271 

.
1

. viikelm edförde en fix e ring av ne r vösa symtomen med å tföi 

Ju1~Je li vs lå ng in va li dit et. u r mi li tär synpunk t innebar detta en a ll

Ja ·J·1g ·'\ de t·! å tnin o· av d c s tridande förha nel ens p esona l. Unel e r t rycket 
vaJ • b . .. . . . . . 

(Jet stegTade anta le t kn gsneuroser sarsktlt uneler knget 1 Tunl -
a'' .._ . , . . 
sien . skedde under 2 v kr _en psyk1 atnsk upprustnmg m ed mycket 

IJ1nsamm a resu ltat som fo !Jcl. Det v tsade stg att man m ed enkl a 

g~ rkiatri ska å tgä rd er i för enin g med omhänd ertaga nde och v il a i cl e 
p ) . . l l l l ·11 ' Il ... 
flesta fa ll !vekades ;heriöra de psy k1 skt stn c ss .;:a c <~c e t1 1 u tpn ste-

cluglighet. 

d. Sammanfa!lnin r; 

Man kan sitl eel es säga alt krigss juk vården unele r hi stor iens lopp 

unelan för und an utv eckl ats och förkittrat s ina r esul ta t samt lyc kats 

håll a jämna steg m ed den a lltmer utvecklade vapentekniken och dess 

stegrade effekt. 
För vårt land med dess höga levnad sstandard och vii i orga ni se ra

de fr edssj ukvå rd h ar clet inn eburit alt sj ukvårdens m;"tl sm ~in i för 

sva ret skött den f r ed smii ssiga hälso- och s jukvå relen på ett försf 

ldassigt sätt och att hiil so - och sjukvå rd s frågorna icke herett elen 

milit~ira ledningen några störr e probl em. V r1d förband ss jukvå rd en be

träffar kan m<~ n m ed en viss överclri ft s;iga, att frå n militärt hå ll 

före låg behov att kontakta bkaren vid tv ;t situationer : fö r det första 

i samband. med olyck s fa ll och för det andra n ii r f rekvensen sjuk

mönstringar visade tendens att st iga t iii m en f i)r den militära verk

samheten i övr igt. 

2. Uudcr .·1 11C- ft·riq 

Den atombomb som den 3 augu sti l !J-+G exp loderade öve r Hi rushima 

och dödad e 80.000 människor inn ebar för krigss jukvå rd en en v~ind

punkt. Vapentekniken har i och med d etta m er och mer inriktats på 
11lassförstö re lse och massdöd. D en fortsa lta utv ecklingen av si1väl 

A-vapen som ]l - och C-vapen bygge r p~t massve rkan mot motsti'tn 

darens civ il a och militiira r esurse r. För krigss jukvå rden innebär d etta 

att intet lands s juk vårdsresurser iiro til lräck liga fö r att möta kraven 

På sjukvånl i i.;: rig av fredsm ~iss i g kvalitc . S jukvårcl ens rep resen -
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tanter, läkare, sk öte rs kor och sj ukvå rda re kunn a icke lä twre ens · 
,. - ' b ' d 111 -

m a losa cle nJass ka cl eprob lem . som uppst~1. Det ändrad e läget fr a
111

_ 

tv mgar 1 fo r sta hand att varje medborgare för att kunna övl r ltv· 
hlir tvingad att lii r a s ig g rund erna i fö r sta hjälpen fö r att l;j11111 '

1 

hj ä lpa sig s j ä lv och sin a kamrater . Fö r sjukv å rd sper sona len up psttta 
behov av ökad u thilclninl.'· fö r att kunna möta kravet p å cle lco .. 1.·1 

1 

..._, _ :--...._ n()· 

av uppg ifte rn a nedåt. Dc uppg ifte r , som läkarna tidigare ut för de t·/ . ' . dl 

nu gör as av han s m edhj ä lpare, tandläkare, sköterskor och sj u kv ~tr -
dare. Sj ukvå rcJ arenS uppg if ter m åste lÖsas av hjälppersonal s:t SIJllJ 
sama r iter och annan " param edi ca l pc rsonne l" . Läka ren s uppgi fter 
i denna ka ta strofsitu at ion blir fra mför a ll t att leda ve rk sam lw tcn 
o rgan isato ris kt-m edicin skt; hu v ud sakliga första uppg ifter bli r S(l rte
ring a v de skadade . 

rn satsen av kiirnvapen. st rategiska ell e r taktiska kommer al t med
föra en kra ft ig stegring av anta let skadade. Sj uk vårclen sett i sitt 
taktiska sa mmanh ang k ommer h ärv id att stä ll as inför s i tu al inne r 
so m karakteri seras av ett m issfö rh å ll a nde m e ll an å ena sid an be
h ovet av vårcl och omh;ind ertagande och å andra s iclan tillgång till 
resurser i form av persona l, materiel och loka liteter. Sor teringen 

och omhä nd ertagandet av dc skadade m åste därför äga ru m efte r 
s n ä va r e indikat ioner . än vad som i regel fö rekomm er nii r sk adade 
efter kon vention ell krig för ing ska ll omhiincl ertagas . 

I ett elylikt b ge fordras att varj e instan s i s jukvårdso rgan isa
ticm cn a r be ta r und er en h et lig ledning och efter i förviig fastst ii llua 
pnnctper. 

c. Krigskirurgi 

Va c! krigskirurg i en beträffar, ska ll fö lj and e pm1C!per giilla: 

l ) Behandlingen ska ll va ra direkt inrik ta cl på att återföra all 
s kadad pe rsona l i t jänst . s~1 vicla skadan s a rt m edge r detta. 

2) Kirurgiska ingrepp begränsas t ill li vräddan de ingr epp fö r alt 

framför a llt göra sådan a svå rt skadade transportab la, so m kan vi in tas 
b li tjiinstedugliga ell er arbetsföra. 

3) Utom de rent livräddande ingreppen f å r inga ingrepp fiire
tagas. som hindraT indi v id en att i foti sättningen taga hand om sig 
själv. 
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4) P a llia tiv beh a nd ling ska ll Eimnas åt h opplösa fa ll. 

J) enna nödhj ä lpskirurgi ;ir troligen al lt, som kan utfö ras de första 

72 t immarn a efter en större ka lastrof m ed masskador. 
Nödhj~i l ps kirurg i en omfattar chockbehandling samt vissa n ödopc-

rationer. 
V id sort,Tingen av de ska dade i\r principen den att m edd e la me-

dicinsk hjälp , som gö r el en s tö r sta nyttan ti ll det stö r sta anta let 

skadade. 
V id sorteringen ind elas cle skadade i två hu vu dgrupper: btta och 

svårt skadade ( tabe ll 2). 

De Lätt slwdade ( kategori A ), som ber~iknas utgör a -J.O % av to
ta la anta let skadade, få e j belasta sjukvårdsorganisationen. Den obe
tydliga behandling, som de f å v id sorte ringen gör att d e antingen 
kunna å tergå i tj~inst e ll er vårdas å eget förband. Till denna grupp 
räknas skadade m ed m indre laceratione r och k on tu s ioner, okomplice
rad e smärre fraktur e r , 2 :a g rad s brännskador uneler 10 % av kropps

ytan. 

De svår t slwdade ind e las i tre grupper, va rel era omfattand e 20 % 
av totala anta let skadade. 

.t: a gr-up pen (kategori B) om fattar dem, som fordra om edetbart 
livräddande behandlin g samt vård på sjukhus . Till denna grupp räk
nas skadade med stora lät tå tkoml iga b lödninga r , stora lacerat ioner , 
kompli cerad e f r a kturer, pa r t ie ll a traumat iska amputat ione r. br~inn 

skador uneler GO år m ed 25- 40 % briincl yta samt brinnskador GO 
- 55 års åh-ler m ed 25- 30 % bränd yta. 

2:a. gntppen (lw tegori C) omfattar dem som kunna vii n ta (för
el röjd beh ancl l i ng ) u neler icke sj u khu smäss iga former (annex-vård ) 
rnen uneler läk a röve rv a kning för att sena re så sn a rt p lats kan be
redas ell e r om tillståndet förvärras, överföras t ill sjukhu s för defini 
tiv behandl ing. Till denna grupp räknas skadade med måttligt sto ra 

lacerationer utan stö rre blödning, okompli cerade f r akturer, icke komp
hceracle skador på centrala nervsystemet och brännskador upp till 
20- 25 %. 
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J. e gruppen ( lwt cgori D) omfattar dem. som hetraktas som hopp
.. a fall och erhål la paLliativ behandling und er icke sjukhusmäss iga 
~~~·rner (annex v å r el ). T i Il denna grup p r ä kn as skadade med kompli-
JO ] l " J . .. l l eracle s 'ac or pa an c nmgsvagarna oc 1 centra a nervsystemet. per-
~o re racl e bukskaclor, multipla omfattande skador, br;inn skaclor över 
~O % briind yta. 

f. Övrig hiysmedicin 

Liknande principer med förenk lade, standardi serade åtgärder kom-
111a att gä ll a in om Övriga områden av krigsmecl icin en, såsom a llm iin 
hygien , ep id emiologi och higspsy kiatri . 

3. , JBC-stridslllcdlens in vcr lwn på sjnlwården 

ABC-stridsmed len ha m edfört att ur medicinsk synpun kt sjukvår
elen ställes inför svårlösta problem. som i viss utstriickning icke 
kunna bem~istras. Emellertid kommer k ra v att st~i Il as på sj u kvård en 
inom andra områden än cl et rent medicinska. 

Organisationen och den operativa p lanläggningen för att möjlig 
göra för försvarsmakten att motstå ett modernt ABC-krig :ir och 
fö rblir en militär angelägen het men hiirvid fo rdras ett samarbete 
mell an officerare, tekniker och läkare. Som skyddet av el en en
skilda m~inni skan härvid ing~1r som en cent ra l faktor , kornm er på 
sjukvården viisentliga arbetsuppgifter. 

Vilka ä ro då sjukvårdens uppgifter militiirt och medicinskt? 

g. Med !liinS\'11 till .1+wld mot .1 --vaf'cn 

F rånsett de rent sjukv;hclanclc uppgift ern a vid omhändertagandet 
av skadade merl strålsjuka . bör läkaren deltaga i stabstjänsten be
träffande bedömningen av personal, som utsatts för radioaktiv strål
nmg, vad beträffar dera s omedelbara tj~instbarhet , deras behov av 
vila och senare medicinsk behandling t .ex blodtransfusioner. Dessa 
Problem uppträda framför a llt i samband med strålning från ra
dtoaktivt nedfall , där de m edicinska riskern a att utsätta personalen 
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fö r st rå lning genom att lå ta den av m il itä ra sbl vistas i Lcta, 
område. måste vägas mut cl e militä ra k raven att en v iss llD pgi~l 
skall lösas . Vede rbö ra nd e mi lit iira chef , som ha r att fatta ilcsllit 

i fråga n, bö r va ra inform erad om konsekvense rn a av dett a för t rlip ~ 
pens s t r idsvä rcl e. v ilka strå ld oser han ka n lå ta tru ppen utsät t.1s fö r 

u tan väsentlig ri sk osv. 

P ersona l som u tsa tt s för viss st rå lrlos, behöver kont inuerl ig lllt

cl icinsk kontroll och i b il av in s ju kna nd e efte r v iss latenspe riod 

måste ersiittningspe rsona l an skaffas. För el en mi li b ra ve rksand1cten 

iir det nöd vänd igt a tt dessa uppl ysni nga r kont inu er ligt läm n 1s till 

den ansva riga ledningen . 
B ehovet och omfattningen av läk em edel m ot strå ls juka i i om 1 av 

blod, benmiirgs tra nsp lant at, an t ihiotica och av ev an tido t mt1ste li

kal ededcs i tid be räknas . l)e nödvändiga kon takte rn a och up pgi ft erna 

erh å ll es snabbast genom att läkaren knytes t ill vederhö rande 'l aber 

till samma ns m ed skydcl stj ii nstens representa nter . 

h. M cd lt i iii S)I!/. till shydd Il/ O l B-vaj1cn 

Vad sl?_vddet Il/ o t B-va ('en beträffa r spela r de m edi cin ska l wdöm

ninga rn a och å tgä rd ern a en dom inerande ro ll. U nde r senare a r l1ar 

en v iss samma nblandning iig t ru m m ell a n sjukvå rdstjänstens och 

skydel stjänstens uppgi f ter. U tgående f rån skydel st jänstens uppgif

te r att sanera, d vs avlägs na beläggn ing a v kemi ska och radio;d;t iva 

st ri dsm edel frå n m~i.nn isko r och ma te riel, har m an vela t ut st r~icka 

uppg iften även t ill det bi ologiska området . Begreppet "smittsan ( r ing" 

i s tä llet för det adekvata medicinska u tt rycket smittren ing h;L r in

fö rts, innebzirancle et t av liigsnand e av levande materia såso111 bak

teri er . oh yra , insekte r från m änn iskor och materie l. G jorda st ud ier 

av hygieniska åtgiircler ut fö rda av icke medi cinskt utb ildad personal 

ha r kl a rt v isat våda n a v detta system. D et mode rna biologiska t-.:r iget 

kommer att utk ämpas m ed hj ä lp av aerosoler m edan de om fatt ande 

klassiska epidemiern a ej d irek t kunna viintas uppt räda p å grun d av 

f ientli g verksamh et utan mer t ill fö lj d av elen s~inkta hygieniska 

standard som trå ngboddhet , försäm rade n~iringsförh å ll anden 111 111 

medför för en eva ku erad be folkn ing jämte flyktingar. 

Försvarsåtgä rder i form av ständig hygienisk utbil dning och upp· 

lysning, profylax och terap i i fo rm av vacciner och sera sam t cent-

/ 

Första förhand 

Allt i förbandsmateriel, instrument och sjuk

vård sartik lar. 

Spec ialis ter i all sjukvårdsmateriel av armens, 

marinen s och flygets modeller. 
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förenklar injektionsarbetet 

Kabi Transin är lämpligaste förpackni n g 

och administrationsform när krav ställes på 

snabb och steril injektion utan förberedande 

steriliseringsarbete. Transin-metoden m ed

för väsentlig tidsvinst och minskat arbete, 

vilket är av största värde i såväl öppen som 

sluten vård. Transin-m etoden innebär även 

ökad säk erhet såväl för patienter som för de 

som utför injektionsarbeteL 

Preparat som tillhandahålJes i KABI Transin: 

PENDITAN Comp., SUSPENIN 

KABISTREP och STREPSULFAT 

OFFICER 
c:a 45-55 år med utpräglat intresse för te_oretis~~t ar

bete och med god teknisk underbyggnad so~<es for ut

bildning till beräkningsingenjör för värme_v axlande ap

parater såsom kondensorer, evapora~ore~ , eJekt<?rer n: m 

ingående i såväl stationära som marma angturbmanlagg

mngar. 

• 

• 
• 

• 

Arbetet avses efter genomgången utbildning bli aY 

s j älvs tändig karaktär. 

Familjebostad kan ti llh andahållas. 

Onskade upplysningar lämnas av :vår konstruk tion.~ 

chef, diplomingenjör Enk Hennksson, tel. Lmko

ping 294 05. 

Svar med sedvanliga ansökningshandlingar till verk

ställande direktören, 

DE LA V AL LJUNGSTRöM APPARAT AB 
Linköping 

Företaget SPP-anslutet. 
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]t ]edda åtgärder utgöra våra förnä msta bj ~ilpm edel; denna verk-
fil o o d t• . l l l . 

m het maste sta u n er mec IC111S..: ec n mg. 
53 

}liirvid kan även bedömas behovet av särskild immunaprofylax 

110t in fektiösa och epid emiska sjukdomar, som väntas uppträda i be

;ydligt. ökad omfattning hos patienter med nedsatt resistens på grund 

av stralsjuka. 

På samma sätt som inom A -tjiinsten bör el en ansvariga mi li tära 

chefen inom sin stab ha tillgång till medi cinsk sak kunskap för att 

kunna erhålla de sak liga uppgifter a v medicinsk natm, som skola ut

uöra en gru nd för hans beslut. 
b 

i. M ed hänsyn till sl<ydd m ot C-·vapcn 

Vad slutligen s l?yddct mol C-vapen beträffar, ~i ge 1- cl e nya st rids

gaserna såsom nervgas och F-gaser en uttalad snabb verkan, v ilka 

fordra omedelbart medicinska åtgärder i form av injektion av vissa 

läkemedel samt kon stgjord andning. Utform andet av bmpliga läke

medel och bebancllingsmetoder kräva medicinsk expertis; den fort

satta utvecklingen av mer effektiva läkemedel och biittre behand lings

metoder är likal ecles en uppgift. där medicinsk sakkunskap fordra s. 

Eftersom C-vapen på samma sätt som T:l-vapen kan förviintas 

spridas med hjälp av aerosolteknik iir tenelensen att dessa bitcia va

pen övergå i en gemensam form , förslagsvi s heiecknad med termen 

toxikologi sk krigföring. Denna utveckling ~ir ti ll stm del baserad på 

den medicinska forskningens landvinningar. 

Det synes cl~irför rimligt a lt vid utformandet av metoder och in

struktioner för skyddet mot A-, H- och C-vapen de medicinska 

synpunk terna företrides av läkare, som därvid samarbetar med tek

nikern. Den fiiltmässiga verksamheten bör leelas av militär personal. 

Vad emellertid skadade, som utom sin skada bli vit l;ontamin era cl av 

radioaktivt nedfall el ler stridsgas, beträffar, bör saneringen om hän

dertagas av sjukvårdspersonal. 

III. FöRSVARSMAKTENS HÄLSO- och SJ UKVÅRD 

l. Hälsovård 

. Den a llmänna hälsovårelen har som sin största uppgift at t verka 

sJ Ukdoms- och skadeförebyggande och därmed minska kraven på 
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sj ukvården . Den har även stor psykologisk betydelse genom att SÖI· 

ti llgodose rim liga kr a v på personalens materiella förhållanden r·'.a 

Elggning. kosth;.dl , beklädnad m m . En uppställning över hä l so vård~! -
. - · - 1 1 1 · • . ns 

upp,~· 1 tter l i rec oc 1 'ng framgar av btl aga l . 

[ v~trt moderna samhälle spela r dc p reventiva åtgärderna ino 
1 . m 
l)gH.:nen en mycket stor roll och har verksamt bid ragit till en myc. 

ket hog hyg1en1 sk standa rd. Ur kngshygicnisk synpunkt innebär 

denna höga standard unele r fred en viss risk. Frånvaron av störr , 

epidemier och smittsamma sjukelomar har medfört en all män min sk~ 
ning av indivi dens immunologiska försvarsberedskap , vilket har visat 

sig bl a i cle då och då återkommande epidemierna av barn för lalll
ntng. 

Den uttalade ccntraliscringstcnclens, som kännetecknar den mo

·dcrna samh~ill sbygienen i fo rm av stora anläggningar för dist ril>ut ion 

a'' födo;imnen och vatten gör att i den händelse infektiösa agens 

.kan gcnomtl-;inga elen upprättade kontrollen, en mycket stor och 

häftigt ins;ittancle spridning av sjukdomar kan uppstå. 

På grund av elen höga hygieniska standard, som råeler i vå1·t land 

f n föreligger en viss risk att man bl a på militärt håll (undcrv;ir

·clerar betydelsen a v en inom försvaret redan i fred väl utbyggd för

:svarshygicn med till räckliga personella och materiell a resurser. 

Uneler krigsförhållanden med elen då sänkta all m~inna hygit>niska 

standarden, med ökad trångboddhet, orsakad bl a av stora befolk

ningsförf lyttningar, tillkomsten av f lyktingar, sänkt livsmed els- och 

beklädnadsstandard föreligger risk att många sjukdomar, som vi 

f n icke helt hålla uneler kontroll, kommer '.att öka i frekven,; och 

viru lens. Otillr~icklig ti llgång på sjukvårdspersonal medför svårig

heter att upprätthålla elen förebyggande hälsovården. Betyclcls<:n av 

den förebyggande hälsovånlen fra mhålles av B. Blomquist i ''ABC

kriget och barnen", ur vilket citeras. " I andra världskr igets Tysk

land ökade tuberku losen i alla åldrar men proportionell t mest i åld

rarna umler 20 år. Spädbarnsdödligheten fördubb lades från år 1938 

ti ll år 1944. Antalet fa ll av scariatina och andra streptococcinfektioner 

ökade li ksom antalet fa ll av pneumoni, inf luensa, tyfus, paratyfus 

och difteri . Dödligheten i kikhosta steg. Men trots detta och trots 

att elen tyska civilbefolkn ingen fick uppleva det totala krigets alla 

verkningar, inträ ffade uneler krigsåren icke några större epidemier. 

Detta t ill skrives allmänt det tyska folkets goda hälsoläge vid krigs

"1..ltbrottet samt de stora insatser inom den fö rebyggande hä lsovå rde11 
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0111 gjordes av myndigheterna ~in cla ti ll krigsslutet . Man hade en 
5 
ruanisation som kunde arbeta efter Rober t Koch 's principer : att 

~okalisera det område inom vilket smittsam sjukdom uppstått, iso

lera det 'samt avslöja infektionskällan. Som exempel på hur i de

talj man byggde upp sin förebyggande hälsovård kan nämn as, att 

varj e civil tysk var tredj e månad var tvungen att genomgtt en kurs 

på sex föreläsningar om fattande fö rsta h jälp och personlig hygien. 

penna undervisning fortsatte under he la kriget och gav indiv iden 

en god uppfattning om hur han skulle skydela sin hä lsa, även sedan 

samhällets möj ligheter bör jat bryta samman". 

Paratyfu sepidemi en i Sverige J 953 v isa r vilka katas trofal a fö ljder 

en svaghet i vå r före byggande hä lsovård kan medfö ra redan uneler 

fredsförhållanclen . Denna epidemi, som härled eles från ett slakteri i 

Småland med ett mycket stort di stribu tionsområde, var viiridens 

största hittill s registrerade paratyfusepi demi. Man hade omkring 

10.000 fall registrerade, men man har beräknat att ungefär 5- 6 

gånger fl er fa ll aldrig kom till myndigheternas kännedom. 

Till dessa allmänn a hygieniska problem uneler krig kommer ris

ken för att en motstånd are utnyttj ar bi ologiska stridsmedel med 

hjälp av moderna spriclningsmetoder , i första hand aerosolteknik_ 

Härvid kan bakteri estammar eller bakteriegifte r av h it t ills ok~in cl typ 

komma till användning. 

Det ir därför av stor vikt att inom försvarsmaktens sjukvå rd 

en effektiv hälsovårdsorganisation skapas. D enna bör i princip byg

ga på de erfa renheter och de principer som samh;il! ets hä lsovård 

i Övrigt vi lar på. R iskerna för biologiskt krig medför dock be

hov av en utbyggnad, personellt och materiell t, inom fö rsvarsmakten. 

Av väsentlig betydelse ~ir en organ isat ion fö r uppfölj n ing och 

dokumentation av utländska erfarenheter och r iktlin j er an g bio

logiskt krig. Det hygieniskt-epidemiologiska läget hos en ev mot

ståndare måste kontinuerligt följ as. Hans inriktn ing beträffande bio

logiska stridsmedel bör i den mån möjligt ä r kartläggas. De egna 

resurserna ang profylaktiska åtg;ircler och ep id emi vå rd mttste stu

deras, organiseras och utökas. 

Med tanke på de stora svårigheter som uneler ett ev kr ig kommer 

att uppstå beträffande förbindelser och t ransporter är det av stor 

vikt att en alltför långt gående centralisering av resurserna i fo rm 

av laboratori er, läkemedel samt vårdmedel och vårdsresurser und-
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vikes. Av vikt är att en central indikerings- och larmorganisatiuu 
ordnas . hopkopp lad med nuvarande radiaklarmorganisation . an. 

2. Sjukvård 

S _i ukvårclen vicl de stridande förbanelen under krig har ti ll u 
gift att i första hand söka bevara förband ets stridsvärde samt ~P 
rädda så många liv som möj ligt, m inska invaliditet samt sna/tt .. ·1· .. 1 ast 11101 1gt gara c e skadade åter t_iiinstbara. 

Sjuk vårclstj~insten kan clä r vicl uppde las i två skeelen: 

l ) det li vr~icldancle skedet ell er förbe hand lingsskedet (stri dssj uk
vå rden ) 

2) slutbehancl li ngsskecl et. 

Med nuva1·and e målsättni ng för försvarsmaktens sj ukvård ;iger 
skede l ru m vid frontförbanden medan skede 2 inn eb~ir verksamhet
en på etapp- , krigs- och bercclskapssjukhus. De skadade transporte ras 
dä rvid från fronten till bakre belägna sjukvårdsres u rser. 

Försvarsmaktens sjukvård är härvid helt samordnad med to
talfö rsvarets och gemensam central ledn ing fin ns uppr;ittacl. 

3. Forskning 

På samma sätt som den civila sjukvårelen bygger p~l fram stegen 
inom elen medi cinska forskningen. såväl beträffand e grund - som 
mål forskning ~i r förs va r s sjukvår el en avh;ingig av elen förs va rsmcdi 
cinska. forskn ingen. 

Den försvarsmedicinska fo rskningen omfattar i fö rsta hand samt
liga de mi li tär-medicinska probl em. som beröra den allmänna ]l ;ilso
och sjukvården. 

Krigskonsten och de moderna st ridsmed lens utveckling. fr iimst 
inom ABC-området, har emellertid skapat behov av en speciel l typ 
av fö rsvarsmedicinsk fo rskning· som brukar betecknas med uttrvcket 
"operational medicine" . "Oper~~ional med icine" är den del av ~1ecli
cinen som har speciell a militära synpunkter och som icke utlä res 

2 l 

l S l 1 .. as navalmedicin. i första . el ·vi la ans ta te r. om exempe .;an namne 
"~ 11~

1 

submarin _medici11_. f l ygmed~c i n, me_cl_ici~sk .sj ukvårclstaktik, .me
h . 1- unclerrattelset Janst mecllcmsk to rradstjanSt. ABC-mechcm. 
dt Cti1S' . ~ · · . '' ' .. . · · 11 . . -at ional med1c111e behandlar bl a manmsl,ans 1 o . 1 systemet 
"Opel .. 
vapen - vapenbarare. . ... l l 1" 1 l l 

för att sj ukvårel ens representant_e~ , 1 for:ta 1anc . a 'a.rna. s w a 
];imna det nöclv~indiga mecll cmska brclraget ttll losanclet a ]-unna ·1· .. 

dessa problem, fo~·dras en .gru~1d li g såväl medicins:< sor~ mr tta r ~~~ 
'Id ·no· Den m1 htara utbdclnmgen bor omfatta kunskap om 1mh bl !1l b' -- . l .. _ orcranisation. takt ik . vapenverka n. vapenbarare samt prakt1s < 

~~:bstj iTn st. Genom denna utb ildning kan mi l_i_tärläkarna sotälla de mi
lit;irmecl icin ska frågestä llningarna _och on:satta de erhallna forsk-
·1gsr·esu l ta ten t ill j)raktiskt bruk mo m f01·svaret. ru1 - · f .. 
Å andra sidan fordras att de mili tä ra r ep resentanterna . 1 ors.ta 

hand off ice rarna. erhåll a en sådan teknisk-med icinsk _utb;1dnmg. sar
skilt vad hetr;i ffa1- ABC-stridsmedlen. att de relatrvt mga~n_cle kunna 
bedöma dessa frågor ur såv;il mili tär som tekmsk-me~hcmsk _syn
punkt. D et synes därför önskv~rt att ~issa ~ffic:rare t sta 1~stj<Ul.St 
erhålla specialutbildning; de bora utb1ldas ttll nagot som 1 USA 
kallas "Experimental off icers"_ 

För att lösa de fö rs va rsmeclicinska forskningsproblemen fordras 
inom fö rsvarsmakten en s;irskilcl fo l-skningsorgan isation, där såväl 
planering som forskning , fortsatt utveck1 il:g oc~ .. ti ll äm~ni1~g a~ de 
erhållna forskn incrsresultaten på elen prakt1ska t ]ansten mgar. Aven 
om den försvars~1edi cinska forskningen i stor utsträckning är till
lämpad forskning, forch-as dock inom försvarets ram grundforskning. 
Ett livsv illkor för den försvarsmedicinska forskn ingen är en kon
tinuerli cr kontakt med den civila medicinska forskningen, främ st den 
som är"' ].;n u ten till univers iteten . Detta g~il1 e r såväl elen mer teore
tiskt betonade forskningen som el en kliniska forskningen . 

IV. MARINEN S H i\LSO- och SJUKVARD 

l . Organisation och ledning 

Sjukvårclen i marinen bör utformas efter den militära organi
sationen, så att elen effektivt kan arbeta uneler de förhå llanden, 
lllarinen av idag har att a rbeta. 
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I :Vfarinplan 60 kan ma rinens framtida trolio·a utvecklin o· sk() 11 ·. 
· . . "' "' · Hs 

Mannens uppdelmng 1 flotta och kustartilleri påverkar i mmd · 

grad de sjukvårdstaktiska fö rh ållandena än uppdelningen i s j ög-~cn~: 
enheter och landorgan. 

Samordningen med totalförsvarets sjukvå rd måste fö lj a an v· 
ningarna i BefälsB 1957. · Is-

Tyngdpunkten av marinens sjukvård fa ller på landorganisationen 

I nom denna ti llkommer de största sj ukvårdsuppgifterna elen te rri~ 
toriella organisationen. Samtliga inom ett visst område befintlio· 

väsentligare sjukvårdsresurser som kunna utnyttj as gem ensamt ~: 
fle ra förband böra vara underställda en ch ef. D et synes då vara i 

jukvårdens och samordningens intresse att elen militära ledn ingen 

för all territoriell sjukvårdsverksamhet unelerställes vederbörande 
CK -fobef. 

Denna organisat ion måste bygga på ett intimt samarbete både 

på det militära och det fackliga plan et mellan marinkommandon <J och 

KA-försvaren vad gäll er sj ukvårdstjänsten. Gemensamma rörliga 

sj ukvårdsförband böra underställas KA-chefen men med den kla ra 

målsättningen att de skola betj äna både flott ans och KA :s fö rh<Jnd. 

Tnom vede rbörande staber inom marinkommando och K A-försvar 
ingår läkare i underhåll ssektion en (mot sv). 

Sjukvårclsleclningen vid MK-staberna bör förstärkas genom att 

l :e läkaren utnyt tj as som stabsläkare. Inom MK och KA-försvar 

bör fin nas vissa medicinska specialister för lösande av specialbeto

nade med icinska problem. Sålunda hör speciali ster i atomm edi cin, 

toxikologi (B-C-stridsmedel jämte allmiinhyg ien ) samt psyki atri och 

oftalmiatrik ingå. Ytterligare expertis som erfordras är veterinär, 
apotekare och psykolog. 

Vid de lägre förbanel en bör på samma sätt elen ansvarige läk aren 
ingå i stabens uncl erhåll ssekti on . 

2. Hälsovård 

Vad hälsovården beträffar å ligger det operativa och taktiska ut

formandet marinens myndigheter ; riktlinjerna för hälsovårelen i tek

niskt-ekonomiskt hänseende fastställes av försvarets sjukvårdssty

relse i samarbete med marina myndigheter. 
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f[älsovård en inom marin en bör uppbyggas kring de regionala myn

. ]leterna, marinkommandon och KA-försvar. 

d 1~ör att kunna lösa de omfattande hygieniska problem, som tidi-

·e skisserats, fordras att till vede rbö rande J :e läkare och stabs

ga~are knytes särskilda hälsovårdsin spektörer. D eras uppgif t ~ir att 

Ja fred och krig unel er läkarna handhav a den allm~inna hygieniska 

;nspektionsverksamh e. ten och biträda vid utför<~nde~ av fö 1:eslagna åt

"ärder. Det synes v;tsenthgt att dessa hal sova rdsmspektorer genom 

föregående marin utbildnin g- ha ingåend e ku nskap om de speciella 

förhållanden som i hygieni skt a v seende gäller för far tyg och fast <t 

anläggningar . 
Vad livsm ccl elshygienen beträffar bör t i 11 vederbörande läkares 

förfogande knytas veterin ä rer. Även här bör tidiga re m ilibr ut

bildning vid marin a förband eftersträvas. 
För att lösa del s dc hygieniska problemen i form a v smi t.t rening, 

avlusning och bad, som vid konventi onell t krig upptt·~icl er vid de 

marina förband en, dels de speciella probl em. som ABC-stridsmed len 

medföra, bör en hä lsovå rdsp lu ton för hygien och laboratorieverk

samhet organiseras. Dess chef bör vara en marinl~ikare med spe

ciell militärm edicinsk utbi ldning i några av ~imnena toxikologi, hy

gien, bakteriologi och epid emiolog i. Plutonens arbetsuppgifter ~ir 

dels att vara det verkställ and e organet i frågor rörande allm änh ygien, 

epidemibekämpning och biologiskt försvar, dels att vara stödförband 

tillsammans med andra sjukvårdsenheter vid omhändertagande av 

masskador . 
Vid bekämpandet av verkningarna av A B C-stridsmedel kommer 

arbetsuppgifterna för sj ukvårdst j än sten och skyddstjänsten delvis 

gripa in i varandra. Det är därför nödvändigt att form erna för detta 

samarbete analyseras och faststäl les. Från sjukvårel ens sida synes 

det därvid vara ett rimligt krav a tt hänsyn tages ti ll de medicinska 

synpunkterna och de medicinska arbetsuppgifterna utformas av me

dicinsk experti s. 

3. Sju kvård 

Sjukvårclstjänsten uneler krig mås te tillgodose både de medicinska 

Problem, som sammanhänga med personalens dagliga liv och de av 

stridshandlingarna betingade. 
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a. Daglig sjul<.vård ·i fred .oclt la·iq 

Den dagliga sj ukvårel en m~1ste organi se ras på samm a sä tt so 
fredss jukvå rden med mö J' lie-h eter t ill läkarundersöknin <,.ar och ,. ILlt 

01 

. " b , en 
vå rd (sjukkvarter ) . P å grund av el en normala sjukdoms- och oh·cl
fa llsfrekvensen fö religg·er behov av vårdmöj'lio·beter tör 3- :) ,-, •S-, b '- av 
personalstyrkan. 

h. S iridssjukvård 

:1. s jukvård stakt iska synpunkter. 

Stridssjukvårcl ens uppgift är som redan framhå ll its att söka be
vara det militä ra förbandets stridsvärde. 

Huvudprincipen vid omh ~incle rtaga nclet av skadade i mari nen ut
göres f n av en se r ie transporter bakåt mot m er kvalif icerad vård. 
O rgani sationen inn ebär a tt de mari na sjukvå rdsförbanden piL ia rtyg
och K A-anläggningar taga hand om de skadade och transportera dem 
t ill fastlandet . Den vidare transporten äger rum till bakre sjukv;hds
organ såsom etapp- , kr igs- och beredskapss jukhus med h jiilp av 
vederbö rande fobcf :s transportresurser. Den fortsatta vånl en iigcr 
rum genom totalsjukvårdens resurse r inom vederbörande l\llil o-Civo. 

Detta t ransportsystem visade sig icke fungera ti ll freclssb llancle 
under det 2 vkr i el en tyska ,bltsjukvå rden. 

Med hänsyn till de marina förbandens iso lerade läge och dc h nga 
tidsödande transporterna till fast landet, synes det troligt al l lik
nand e erfarenh ete1· som cl e tyska kommer att uppstå inom mari nen 
vid krig. Interval let mell an intriiffad skada till om hä ndertagande 
för kvali f icerad vå rd ptL sj ukhus har beräknats till 18-24: timma r i 
gynnsamma fa ll. Modern krigskirurgi kräver a tt den skadad e inom 
3ljz- 6 timmar efte r skadan skall kunna opereras. För en bukska
dad med ett inre organ tr ~iffat inn eb:ir ett uppskjutande av opera
tion 'från 7 timmar till 2-i timmar en 3-clubbling av dödligheten. 
Liknande siff ror kunna erh ållas för andra skador . 

Stridssjukvårclens omfång måste u1· medicinsk synpunkt anpassas 
eft er el en belastn ing i form a v skadade, som kan förvä ntas. I den 
fortsatta p laneringen måste emellertid ~iven militära och ekonomiska 
synpunkter anläggas. 
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Redan vid konven tionell krigföring· har man ±or de marina för 
banden -~å fartyg· och i skiirgårcl sområden att viinta mycket sto ra 

förlusts!tfror. .. o . • • • o 

Som exempel .kan namn as nagra s1f tror tran ett finskt KA-batte-
is förluster uneler f insk-ryska kriget i F inska V iken. Dessa st r ider 

r tkämpades uneler förhå llanden som troligen i mycket kommer att 
~kna de, som vårt KA bar at t vänta. Vid dessa st rider var batte ri ets 
underhå llsvägar avskurn a av ryssa rna, som via fast landet krin ggått 
batteriet och utsatte detta för våldsamrna anfalL 

Av batteriets bes~ittning på 970 man förd elades förlust ern a etter 
två dygn s h årda str ider enl igt följ and e ( tabell 3). 

Förluster efter två dygns s trid er ·vid z,·/1-battcri .2 v!?r. 

Tabell 3. 

Stupade: 2-±0 st 2;) % 
Fångar: 2G st 2 % 
Sårade : 380 st -!0 'le 
Oskadade: 32:) st 33 % 

Det synes icke oreali st iskt att riikna med elylika förluste r för 
svenskt kustartill eri i S tockholms skärgård i inneslutna områden 
unel er pågåend e inn ~i st l i n g-s - och inringningsoperationer med kon
vention ell a vapen. med fartyg, fl yg och inv as ionsförbancl. 

I den hiincl else kärn vapen kommer att insättas kan förlu sterna 
väntas st iga. I en amerika1~sk studi e av N ecl och B artgering ( +) har 
fö rlustsiffrorn a betydelse fö r det mil itära förbandets förn1~1ga att 
behåll a sitt stridsvärd e di skuterats. Man anser att om ett fö rband 
reduceras till uneler 70 % av s itt ursprungliga an tal kan det icke 
längre f ramgångs rikt utföra sin uppg ift. V id are l1ar man ber~iknat 
att för en bataljon infanteri på l 000 man som utsattes för en kärn
vapendetonation kan man räkna med ungefär G 0/o dödade och 30 °/o 
skadade. D etta i n n eb ~ir att enelast 6-! o/o av truppen åte rstår. Det 
slutliga förhållandet döda/ sårade ~indras från 2 vkr och K oreakri
gets 1/ 4 till 1/ 1. elvs fö r varje dödad en så racl. D essa för luste r r ep
resentera utbildad personal, i många fa ll specialister. där det bli r 
111ycket svårt att skaffa ersiitta re. Man bör även räkna med att 
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kärnvapenattacken är anledningen till invasion .med for tsat ta hård 
strider med avsevii rda förluster. a 

I t idigare krig kunde dylika för luster i v iss utstr~ickning ers~itta 

med reservförband, som skickades fram. U nder ett modern t kärn~ 
vapenkrig får man för vår del räkna med att förbindelsern a bakåt 
icke fungera eller enelast med svårighet kan upprätth ållas sa111t att 
tillgången på kvalificerad reservpersonal är r inga. 

För marinens del kommer dessa problem att vara v itala . 
Ur militiir synpunkt skall enligt tid igare uppfattning skadade icke 

tj~instbara transporteras bakåt för att ersättas med oskadad- tjänst
bar persona l. Detta system tord e, som nämnts, i dagens Iii ge icke 
he lt kunna genomföras, bl a på grund av personalbrist. 

Genom att närmare studera de olika skadorna ur medi cinsk syn
punkt och söka 'bedöma elen tid de skadade äro ur stånd att tjiinst
göra kan möj ligheter erhållas att delvis lösa problemet. En ligt de 
principer som gälla för masskaclebehanclling ~ir ungeLir 60 j-(, av 
de skadade i behov av sjukhusvård ( motsv). De 40 7o som till höra 
kategori A, lätt skadade, kunna behand las på eget fö rband . lVJan 
räknar med att 4/5 av denna katego ri (32 % av totalanta let skadade) 
kunna återgå i t jänst efter en dag och resten inom tio dagar. För
bandets stridsdugliga del har därvid nedgått till 73 % av sin ur
sprungliga styrka. Av de 40 7o som ti llh öra kategori B och C beräk
nas ungefär 1/G kunna återvända t ill tjänst inom tio dagar . 

Överfört på svenska fö rhållanden innebär detta att de olika mi
litära förba nelens egna sjukvårdsresurser böra dimensioneras fö r att 
bereda första hjälp och cl1ockbehanclling för c :a 15- 20 % av för
bandets styrka. Principen är härvid att de lindrigt skadade omgaencle 
i så stor utstr;ickning som möj ligt göras tjänstbara och återgå i strid 
(bild 3) . För de svårt skadade bör organisationen vara sådan att 
kvali ficerad, operativ vård kan lämnas inom sex timmar. 

För att kunna genomföra denna målsättning fordras en av sevärd 
upprustning av elen nuvarand e organi satioen, persone ll t, materiellt 
och organisatoriskt. 

p Lolwlj?-ågor 

stridssj ukvårdstjänsten kräver för att kunna ge t ill fredsshillande 
vård att vården och omhändertagandet äger rum i skyeldade lokaler. 
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Bild J· 

Av såväl ekonomiska som militiira sbil synes det icke möjligt att 
inom alla olika förband erhålla tillräckliga skyddsrum, sä rskilt av
sedda för sjukvårdstjänsten. Sjukvården bör därför i samband med 
stridshandlingar ti llfälligt kunna få utnyttj a lokalet-, som i vanliga 
fall användas för annat ändamål, t ex matsalar och logement. 
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V id _u tformn ingen av dessa "extra" sjukvå rdsloka ler bör med ic insk 

expert1 s deltaga ; behov av vatten och av lopp, clektnska lecln inoa. 

och ely lik t bör h ii rvicl i deta lj p l an l~iggas: För va rj e s tridsenhet böl 

i fö rbandsplan angivas, hur utny ttjandet av loka le r för stri cl ssjuk: 

vården ska ll ske. 1 el en händelse lokaler i skydel srum icke ka n er. 

hå llas vid t ex KA-an läggninga 1· e ll er operat ionsbaser, bör 1 alla 

hän delser ett minimumu trym m e för viss de l a v sjukvå rdsförbandets 

pe rsonal och m ateri el inrättas. Detta utrymme avses d els fö r dag. 

lig s jukvå rd dels som k:irna fö r elen stricl ss jukvård , som i samhand 

med an fall ( bombning, inri ng ning ) m åste kunna bed rivas. D e reste

rande dela rna av sjuk vårds förband et för läggas i atomlil utanför 

det a tomv~ircliga mål batterie t eller ope rationsbasen utgör_ A tt till

föra sj ukvårdspe rsona l till ett fö rband utan a tt skaffa möjligh eter 

för deras verksamh et och skyeld innebär att de omgåend e sl;''ts ut 

vid en kä rnvapenattack ; något som icke är god hushå lln ing med 
kvalificerade enh eter. 

För att motsvara d e krav kr igskirurgien av idag uppsbller hör 

som nämnts elen kva li f ice rade opera ti va vå r el en insättas senast se-' ti m

m a r efte r skadan . Fö r marin ens cl e l innehär detta behov av alt en 

segmentell sjukvå rdsorgan isation skapas. 1\!Lecl segm ente ll sju b ;m ls

o rgan isation mena s alt transportern a i huvudsak löpa parallell t med 

ku sten antingen ti ll Janel s ell e r t ill sjöss och att i skärgårdsom r ii dena 

skapas möjlig hete r t ill k va lifice rad vå rd på dä r heliigna sjukh us. n et 

vore önskv;irt att dessa s jukhus kun de förl ~ig-gas i bergrum isole rat. 

skil t [r;"m milit~ira m;tl; något som a v ekonomi ska skäl em elle rt id 

i n uvarand e liigc iir svi1r t a t t g enomföra. P:t grund härav Lh de i 

stä ll et förläggas tillsammans med and ra unel erjordi ska anbggnin g-ar 

såsom va r v, far tygstunnla r sa mt andra icke längre fö r strid a \ sl'dda 

fo r t ifikato ri ska a nbggningar. D å tilh-;ickligt utrymme ick e kan cr

h å ilas för sjukvå relen på detta sätt bör y tte rliga r e vårclmö jli gheter 

skapas genom a ll uppriit ta komplette r;lncl e rörliga sjukhus av nJot

sva rand e 1-:a pacitc l inom o Ii ka skiirgå rdsområ cl en. [ vissa f a ll k unna 

de nu vara nde hu vudförba ndsp la tse rn a ( mois v) tjän stgöra som 111i nd· 

re s jukhus för kval ifi cerad v ttrd , efter upprustning personellt och 

m a terie llt. Tota la anta let främre s j ukhus, så väl de fa sta unelerj ordis

ka som de rö rliga fåt· berä knas e fter d et planerade antalet svårt ska

dade, vi lka fordra omgående kvalificerad vård och först e ft er någon 

tid kunna vida re i ransporteras. Vårelen bör kunna meddela s un eler 
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J daga rs tid. efter vilken tid om rnöj ligt der: fortsatt~ vården bör 
1. ·läggas tdl den nuvarande bakre kngssj ukvarclsorgamsatwnen. 
fo~en stora anhopningen av skadade i ett modernt krig medför 

[trigbeter att förse varje förband med tillräckliga sjukvårdsre
s~rser ; det underskott heträ H ande v å rclkapacitet som härigenom 
~pPstår, bör åtmins ton? till en del kunn a. h~ivas .. genom att marinen 
uppsätter rorbga Sj ukvardsgrupper, s k rorl1ga fo rbanclsp latstroppar. 

c. P sy l?ia. tris k ·vård 

j\1[ ed hänsyn t i Il den sto ra frekvensen krigsneuroser uneler ett mo
dern t krig bör siirskilcl psykiatrisk vå rdorganisation utbyggas; en 
organisation som f n icke iir färd ig . Vederbörande psykiatriker, 
som bör knytas till m;uinkommanclostab (KA-stab ) bör leda denna 
vård. Stor vikt ska ll läggas vie! elen förebyggande mentalhygienen 
(samarbete me el and ra stabsorgan, upplysningsverksamhet vid för 
banden). 

d. Sjuktransport 

Inom krigssjukvå rden intar transporten av de skadade en central 
plats. Medicinska krav på en snabb, skonsam transport till kvalifi
cerad vårdenhet ställes uneler aktuel la stridshandlingar mot svårig
heten at t genom föra transporten, at t omgående anskaffa transport
organ samt framför a ll t att de ree ll a transportavstånden kunna vara 
så avsevärda att de moderna kraven på kort transporttid icke kan 
uppfyllas . 

Ur medic insk synpunkt bör - som tidigare nämnts - en svårt ska
dad nå kvalificerad v å r d inom 3%~6 timmar efter skadans in trä f 
fancle, något som med nuvarande organisation icke är möjligt. 

Som en följd av den tidigare föreslagna segmentella sjukvårels
organisationen med etl sjukhus som kärna i varje segment bör sjuk 
transporttjänsten anpassas efter denna organisation. Härv id bör sjö
transporter i så stor utstr;ickning som möj ligt anv~inclas. Sjövägarna 
aro oförstörba ra samt ii ro frånsett !u fttransporter den mest skon 
samma form en av s juktransport. 

Sjukvårdsmater·ieltfänst 

En rätt bedriven sjukvårdsmaterieltjänst är en av förutsättning
arna för att sjuka och stridsskadade skola kunna omhändertagas 
Och erhålla en riktig vård. 
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Sjukvårdsmaterieltjänsten bör utformas efter de riktlinjer C 
sjukvårdstjänstens allm~inna utformning som tidigare anförts . p~r 
att på så sätt tillgodose behovet av sjukvårdsmateriel på längre si~-' 
och i större omfattning och därmed öka underhållsäkerheten -~ 1 

det angeläget att de marina frontförbanden tilldelas betydligt m:r 
sjukvårdsmateriel än vad som i n är fallet._ Ett abs~lut - ~nske111 å~ 
från marinens sida är att förbanelens utrustnmgsmatenel Janne den 
del av ersättningsbehovet som en ligt gällande bestämmel ser skall 
elisponeras av regional och lokal instans redan i fred få cli spuneras 
av dessa. 

A v särskild 'v ikt är a tt de medicinska principer som gälle r för 
den civila kvalificerade vårelen av skadade, framför allt va d heträf. 
far chockbehandling, tillämpas även inom krigssjukvården . 

Vad chockbehandlingen beträffar är elen i civil sjukvård kt serad 
på blod och blodderivat Chockbehandlingen inom frontsju kv:trden 
inom försvarsmakten är baserad på blodersättningsmedlet dextran. 

Behovet att säkerställa blod för dc skadade vid frontsju kvi'trclen 
(skede l ) är av stor betydelse om moderna krav på krigssjukvår
elens resultat beträffande överlevnad vid svåra skador skall kunna 
uppfyllas. Detta problem har behandlats av B. Blomqui s! i ett 
tidigare nämnt arbete (2 ) . Vid fullt utbyggd verksamhet av vätske
centralerna inom de olika civilområdena ~ir kapaciteten till fredsstäl
lande. Detta ·kan däremot inte sägas om elen planlagda blodgivar
verksamheten. vilken är unclerclimensionerael. Man beräknar att upp
rätta 60 blodgivarcentraler i ans lutning till beredskapssj ukh usen 
Varje central har givits en kapacitet av J 20 flaskor blod per dag och 
central. För att' nå detta mål har man inotn I C i v o-M ilo, där orga
nisationen är klar, beräknat att använda 8 % av blodgivarunderla
get eller ca 3 % av den totala befolkningen, el v s lika stor del av 
befolkningen som vi i dag i fred har som blodgivare i de större 
städerna . Detta blod beräknas räcka till verksamheten vid krigs- och 
beredskapssjukhus samt etappsjukhus med en transfusion sk vot :v 
5- 7 d v s förbrukning av 5- 7 flaskor blod per vårdplats ocl1 ;~r 
utslaget på samtliga vårdplatser. Transfusionskvoten vid ett sj ukhus 
i dag beräknas till 5 pm samtliga vårdplatser inriiknas, medan del; 
för avancerad kirurgi är över 23. Målsättningen i krig är allisa 
icke ställd högre än i fred. Efte rsom det icke finnes något bio~ 
framför etappen, kommer en hel del sårade att gå för lorade Yl. 

transporten bakåt från de främre linjerna, ty att giva dext ran 1 
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.. 11gcier över 1- 1,5 liter är på grund av dess störande inverkan 
fl;a blodkoagulationen icke tillrådligt (19,28). Härtill kommer att inom 
P~ elssjukvården idag elen mesta så rskadechockbehandlingen sker med 
f t e el el el .. l · l · f · ·älp a~ bio , me an extran an vane es t myc 'et nnga om attnmg. 
~äkarna är utbildade för att ha tillgång till blod, vilket således måste 

fram till sl~acleplat~en. ... .. . 
Målsättnmgen for torsvarsmakten bor vara densamma som 1 

NATO: För varje sårad en flaska blod. Bloclåtgången beräknas för 
~e]as enligt följande: Friimre sjukvårdsförband 40 % 

Bakre sj ukvårclsförband 60 %. 

För marinens del är en blodgivarorganisation under utbyggnad 
där behovet av blod skall täckas genom f rivillig blodgivning från 
oskadad personal inom de militära förbanden. Detta system, som an
vändes bl a inom brittiska flottan uneler 2 vkr, ~1r emell ertid icke 
helt idealiskt. 

Med hänsyn till totalförsvarets krav att alla medborgare skola 
i mån a:v· förmåga medverka i landets försvar synes det icke orimligt 
att genom en utökning av blodgivareunderlaget till att omfatta friska 
medborgare i å ldern 17-55 år denna för totalsjukvården mycket 
viktiga brist häves. Vid ett modernt krig går fronten överallt och 
alla medborgare löper risk att skadas. Behovet av blod blir mycket 
stort för såväl el en civila som elen militära sjukvården. En allmän 
frivillig, kostnadsfri blodgivning skulle innebära att alla medborgare 
får en rimlig möjlighet till nödvändig livräddande chockbehandling 
med blod i fa ll av skada. 

En utökad forskning ang blodkonservering med uppföljning av 
utländska forskningsresultat utgör i detta problem en viktig del. 

För marinens sjukvård, som inom sina kust- och skärgårdsom
råden hyser en talrik civilbefolkning, som löper stor risk att drabbas 
av stridshandlingar och därvid delvis komma att söka hjälp hos 
närmaste militära förband, inn ebär en dylik omorganisation en vii 
sentlig h j ä lp . 

5. Försvarsm edicinsk forskning 

Den försvarsmedicinska forskningen inom marinen omfattar dels 
elen speciella navalmedicinska forskningen , baserad på elen verksam-



het och de kra v tjiin sten inom flotta och kust~rtilleri kräver 111 td 
hänsyn till arbetsmiljö. taktik. vapen och vapenbarare m m, dels den 
allmi.inna försvars medicin ska forskning-en, som i stor utst riickni,h 
är gemensam för tota lförsvarets sjukv~1rd stjiinst, såvä l den m il it iir~ 
som den c i vi la . 

.·1 nsvarsfördclnin y ·in om marinen beträffande fors/min i! 

Chefen för marinen bmnar anvisningar beträffande for sk ningens 
inr iktning i stort och prioritering· a v fors knin gsuppgifter. 

lviarinstaben ansva rar för marinen s operationsanalytisk a utred-
n m g ar. 

Marinöverl iikaren ansvarar för marin ens fo rskning på det medi-
cinska området. 

Marinförvaltningen ansvarar för övr ig forskning för mari 11u1. 

fo'urslm ·in gso rganisatio11 m 111 

D<.: organ och institutioner. som syss lar med för sva rsmed icinsk 
(navalmedi cinsk ) for skning och därmed sammanhiinganclc pr(lhkm. 
iir i första hand försvarets forskningsanstalt, flyg- och na val!lledi
cinska nämnd en. försvarsm edicinska n:imncl en. meclicinalsty1 elsens 
s jukv ~trelsbereclskapsniimncl (biologiska rådet ) . försvarets s jukd rds
styre lse ( Ml\11 UC) samt marinens egna organ, främst marinf;i rva lt
ningen. Därtill bedrivs försvarsmedic in sk forskning vie\ vissa un iver
sitets in stitutioner. l flyg - och navalm edicinska nämnelen ingar S0111 

marinens ledamöter inspektören för ub~ttstj ~in sten samt marini,verla
karen. Cenom at t marinöverliikaren enela st har säte i flyg - och na
va lmedi ci nska n:imnden sakna s möjl ighet ti ll den a ll m;inna kontakt 
och information , sorn är niidviind ig för alt erhål la översyn ö ·,cr ~c 
allmänt för s va rsmecl icin ska problem. som berör marin en. Unde r ar 
1959 har emell er tid erh ~dlit~ anknytn in g dels till försvarets torsk
ninusanstalt ( f() A) i form av konsultv erksamh et. dels ti ll för~ vars
medicinska nämnelen med till sU'tncl fiir marinö verl:lkaren att nii rvar<l 
vid nämndens sammantriiclen. 

Inom ma rinförvaltningen f inn s sedan marinförvaltningens sant· 
tctsavclelninrr nedlades i sambandmed t illkomsten av försvarets SJ

11 k
"' 

2\J3 

• ·d t rrel se . ingen medicin sk expe rti s beträffand e nava lmedicin. 
y;il SS) · l .. · · J l ]' . . 1 ( 1C S tillg·;[n o- li <>· i -c är e:-:pertts )etrattall( e nava mec t cm tc ;:c tnt ·. , , ,..,_ ,.., 

.c-!1 < l ]' . 1 - l 
1 

• .,lsst)rt· e· lsen och n ~tnon hdattnim.>· för nav a meucms.;- i ors;:-·u,satL . · :--... " . .. .. . . 
sJ 'eke ino·år i pe rsonal staten pit marmoverlakarens expecltt10n 
ntng l "'.. . . . . - 1 1. . . . 
]la!' de n~ est ~r:mga!1de torsk:nll1gsprohlcm 1nom n.tva mec tcmen 1 ma-

rinen mast ]osas pa annal Sdtt. 

Sj<ccicllu IIO'i.'OIIIIc·dicins!w fij r/u11/u ndc ll 

För fr~1gor lJet r:i fL uHlc ub,/ts- och dv!tcril!yyic/1 har 10 :,:> skapats 

t lcll.errru l)l) fö1· ch ker iiircndcn inom marinförvaltningens skepps-en s t ,.., - - . . 
byggnadsavclelning. J denna studiegrupp ing~1r ~on1 mtv~ l meclt c lllsk 
e~pert labo ratorn vicl navalmedicinska l~borato n et v1cl tys10log tska 
institution en. Karolinska ln slllutet. manniakaren av 1. gr C-M _f-l esse r . 
Laborator Hesser h:1r unckr de g·t111 gna ;hen nedlagt ett omtallancl e 
och för marinen nöd viindigt arbete. !)et bör dock framh ållas . att 
detta har utförts p ;"t lwkoslncl<l av cle uppgifter inom grunclforsk
ningen, som ~[r det navalmedicinska laboratoriet s huvuduppgift såsom 
varande en universitetsinstitution. 

För frågo r beträffande navalmedicin i samband med kon st rukti on 
av överv att ens fartyg och hygg·ancle av unelerjordiska an läggningar 
med hän syn til l skyeld mot A !\ C-krigföri ng har genom marinförvalt 
ningens försorg sedan ;h 1 ~):,;) ma r inbkaren a v l. gr O Eken berg 
utnyttjats som navalmedi cinsk expert. Som exempel pil om fattnin gen 
av det utförda arbetet kan niimnas alt unel er de tr<.: t1ren J9G:J- :,s 
omkring -1-.!100 arbetstimmar utn yttjats för lösning;1r av arbetsupp
gifter. 

I avsikt att skapa kontinuitet inom dessa arbetsområckn har chefen 
för mari nen elen 12/ 2 19G8 hos Konung en i und ercl;

0

1nigbet anhi'd lit 
att en hyrål:ikartjänst mi'1tte inrätta s vicl marinöverläkarens ex pe~l _i 
tion i marinl eclning·en iiir all siikcrstiilla medicin sk sakkun skap for 
lösande av med den tekni ska utvec klin gen sammanh iingancle fråg·o r 
(CM dnr Org l\11 G el en 12/ :2 l9:i8) . Anhå llan tillstyrktes av såväl 
Överbefälha varen som s jukvårdsstyre lsen men föranledd e 1ngen 
Kungl. Ma j :ts ~1tgiircl. . 

Med h ~in.s\·n härt ill ha r Chefen för marin en icke ansett sig hlll 
na i det mili tä rorcran isa toriska underlag·et och meclelsiiskanclet för 
budgetåret 19GOj 6l.., upptag-a önskem ålet' om. dels el en n ~imnd a byrå-
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läkartjänsten, de ls en tjiinst som specialm arinliikare avsedu i lir r .• 
· bo l d k '] · la. gor mom u ats - oc 1 y ·en 1yg1enen . 

S lu tligen bör nämna s, att ti llkomsten av en helikopterorganisat i 
i marinen medfört krav på m edicinsk serv ice. För detta ändan °,11 

utbildas f n vissa ma rinläkare med flygm edicinsk skolning i J1 ~t 1 

koptertjänst med erh å ll ande av flygcertifikat för helikopter. l-
Övriga behov av navalmedicinsk ex perti s, t ex angående va ttu _ 

hyg ien på örlogsfartyg, har tillfä lligt täckts genom ink a ll elsl' r .1
1 

arvodesanstä llda ma rinl äkare. ställda ti ll ma rinöverläkarens fi ir/ v 
gand e fö1· sä rskilt uppd1·ag. o-

t->lan ering och beställnin.q av forskninq och mal erielutvcckl iny . 

Marinens totala behov av forskn ing och materi elu tveckling sam
manställ s av ma rin förvaltningen - i samråd med marin staben . 111 . 
spektören för kustartill eriet och tjänstegrensinspektörerna - till 
marinens långtidsplan för forskning och ma terielutveckling. 

V id å rligen å terkommande planeringssammanträden öve ren skom
mes m ellan FOA och marinl edningen, vi lka forskningsobjek t son1 
FOA skall behandla under det kommande budgetå ret. 

Forsknings- och utvecklingsuppdrag till andra in stitutioner än FOA 
utläggs av marinförvaltningen från fall till fall. 

För att sjukvården skall kunna lämna sitt nödvändiga bid rag till 
denna försvarsmedicinska forskning fordras en viss personalförst ärk
ning. Arbetsvolymen beräknas motsva ra tre heltid sanställ da bk arc, 
samtliga knutna ti ll marinöverläkarens exped ition enligt följ ;t n de: 

l specialmarinläkare för ubåts- och dykeriärenden 

l byråläkare för a llm änt navalmedicinska och nava lhygien iska 
problem med sä rskild hiinsyn till ve1·kan av ARC-str id smedel 

l forskningassistent 

Därtill bör k ommenderingsv~igen arvodesanställda och vpl ma rin
läkare kunn a ställas till förfogand e för vissa mål fo rskningsuppg-i f te r. 

6. Utbildning 

Huruvida de riktlinj er för organisation och arbetsuppgifter, soJ11 
här lagts fram, skall r esulte1·a i en eff ektiv sjukvårdstjänst är i sista 

l 
oende j) fL det personli o·a intresset och kun skaperna ang sj uk-1nd Je r • . b 

~~~ r d hos a Il ma r mens pers?~1a l. .. .. _.. . . 
''\; 1 ' ldningen i sjukvå rdstjanst ar da rtor av sto r betydelse. Utb1ld -
. tJI·oblemen äro dynam iska och fo rch-a en ständigt skeende fo r

plngsp111 ed hänsyn till den medicin ska och el en militära utvecklingen . 
)·else l ... l 'J l . . . l Ii l]ncler chefen för marinen åv il a r ansv a ret tor ut ll ( nmgen l SJU , _ 
f ·dsti ~in st ma rinöv erlii.karen. . 

"'!lut · det intresse och enlusia_ sm för uppgiften som har v1sats an . 1 o 
· as a v i första hand de fast anst;i ll da läkarna och SJU .;.va r-

och VIS · r ... - - · 1 :· l] d · o J ' vid mannl ·ommanclo och },.A-fo1sva1 kan c e uppstel .l ma en darna ' 
11

eJ1erticl ick e nås. 
Cl Inom den civila sjukvå rel en föreligger ett ingående san~arbete och 
utbyte med andra länders s jukvå rd. _ hl a i f_orm av st~ ch e t:oe~or_ ocl~ 
besök. D etta iir en viisenthg orsak till den hoga stancl<nd v,ut l <~nds 
sjukvård f n uppvisa r. .. o .... _ . _ .o _ . 

Samma synpunkter kan laggas pa den mtlttal a SJUkV dl den, dess 
representanter bör kontinuerligt föl j~ elen utländ ska litt e r~tu ren sam l 
rrenom utiandsbesök erhå ll a person hg a kontakter samt v1dgacl ku_n 
bl· 1:;-

0
-- r marinens del ha r under de sista å ren utländska stucll c-s,ap . . . . .. 

besök ~igt rum i USA . England. F ranknke och \~a ~ttyskland. Dc 
talrika utländska örlogsbesöken i vårt land ha ocksa mnebun t lllOJ 
Iigheter för de svenska marinhik a rna ti ll berikand e kontakt med 
andra Linders marina sjukvård. 

Utbildni ngen berör del s sjukv ~Jrclspersonal en , dels öv rig milit;ir 
och civilmilibr personal. 

c. S jHiwårdsf'erso llal 

Sjukv i't rd spersonalcn i mann en hes tå r ;1v läbrc. tandläkare , skö
lerskor och sj ukvårdare. 

rY. Likare. 

De arvoclcsanstiillda bkarnas . marinläka rn as av ~- graden och 
111arinläka rstipendiaternas utbildning äger rum v id de ungefä r varl 
3~4: å r återkommande ma rinläkarkurserna. 

De ständigt tjän stgörande läkarnas utbildning avses f n ä~a n,1111. 
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vid årligen å terkommande stabsläkarkurser . Uen för sta kursen 'i 
ru m G/5- 30/10 1959. ' Rdt 

För att erhå lla öka d a nknytning till den mi litii ra verksaJn h· ·t • .. , en avses till dessa kurser i framtiden knytas utbildning av ot t 1ce1a 
i unclerhå llst j änst (kvartersm~istare, mots v ) . Ku rse rn a a v ses f Örl;t:,e 
gas t ill olika marinkommandon - K A -försvar . chi r utom de aD: 
männa principerna aktue ll a loka la p roblem inom krigsplanl ägonin" .-.. ,en 
skall lösas. ' 
Marin l ~ikarnas i rese rven utbi ldning pla ne ras äga rum i s;u 1han c1 

med fortbildningskurser a v sedda för repetitionsin ka ll ade b b •c. 

tf Tandliikare . 

Dc vpl tand läkarnas utbildning äger hu vu dsakli ge n rum enlig t sa111 . 
ma principer som för de vpl hikarna . 

Kravet på en fö rbättrad och utökad utbildning för stridsuppg iften 
(läkarassistent med speciell inriktning på narkos- och rationsut bi ld
ning) ha r föranlett ch e fen för marin en att i skrivelse anh å ll a alt öR 
hos Kung l. Maj :t utverkar att tandläkarnas utbildnings- och v:irn
p likts tj änstgö ring måtte utredas. (MöL rnr U l :8. "17/2 1960 1. 

y S köter skor. 

Sköterskornas utbildning är lika lecles unel er ut redning och avser 
dels de t ill förbandssj ukhu sen i fred knutna sköterskorna . dels de 
till marinens krigssjukvårdsförband vie\ mobili se ring avsedda skö
terskorna . 

1) Fast anställda sj ukvå rdare. 

De ökade kraven på sjukvå rdstj ä ns ten und er elt modern t krig 
har framtvingat behov a v en förbätt rad s j ukvå rcla r utbi lclning . A\' 
särskild betydelse är härvid att elen fast anställda persona len yrkes· 
mässigt ä r högkvalifice rad , icke minst med tanke på att denna per
sonal ska ll utgöra elen kiirna. kring vilken tjänsten och utbildni ngen i 
fred uppbygges. 

Chefen för marinen har d~irför til lsatt en a rbetsgrupp , A · s jv, 
som har till uppgift a tt utreda utbildningen av elen fast anställd~ 
sjukvårdspersonalen vid ma ri nen. r utredningen ingår även p lanering 
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av en central sj ukv ;"mlssko la. gemensam för fl otta och KA . :'Vl a rin e11s 
. l-vårcl sskola. .. sJl~et uttalade iJehovd av fö rhättra cl utbildning för :le stam <m:tallcla 
. 

1
_ ~1 rcla rn a ha r let t til l a tt en för sök sutbdclnmg av tyra s jukvardare 

· Jli'V c s· l.. l \ ur i re r ) seelan börj an a v å r 19~9 pågår vie\ U ppsa la .. J u k s w ters .;e-
~ko l a. D enna u t hi ldning leder t d l l ~g ltlllle ra~l SJ ~~k s l~or,ersk eexamc :~ -

Efter denna uthddnmg folj er en kom ple tte! and e J1l!h t,LJ uthddnn1,.., , 

1 
leder t ill underoff icersbesbllni ng. 

50 1~ör de nu varande fast a nställ cia sj uk vårda rna i marin e~1- har s~i r 
skilcl cl fonbildningskurser a nordn ats. såv ~i l för_ UO" som .. to r t~be lal. 
D~irti\1 :ir sii rskilda ko rrespond ensk urse r 1 SJukvarcl stpnst Jrat:lsl 

· 
1 

a··mnena h)wien och kirur" i uncln utarbeta nd e, v1lken uthdcl -i!lO!l < ::-, . "' . • ning avses kompl etteras m ed senare prakt1 sk tpn stgormg. l en del 
fa ll har ä ven stams j u kvå r da re varit komm ende rade t dl s j u k hus, 
bl a bränn skackavdelningen p i't Karo li nska s jukhu set samt l .iinslasa
rettet i Karl skron a och Lasa rettet i K arlskoga. 

2) Vpl sj ukv årdare . 

De vpl s jukvå rd a rna i flo tta och KA avses erh å ll a utb ildnin g i en 
central sk ola, gemensam fö r f lotta och K i\. Ma rinens s juk vå rdsskola . 

De vpl s jukvi'tr(larna indcb ;; i 

vp l UO 

vpl uhe fäl 

och meniga. 

Utbilclnin oen om talta r utom undcrvi sn ingen vi d Mar inens sj u k
vårcl ssko la ~raktisk utbi ldning vid sjukhus~ i första hand på ope
rations- , eftervårdsavdelning och olycksfa ll spoliklinik ( 6 veckor) . 

Vissa sj ukvårdare ( UO ) avses erhrdla 14 veckors specia lutbil dning 
omfattand e resp: 

1) laboratorieut hilclning 

2) blott- och viitsketjänstutbil cl ning 

3) häl sovå rclsu tbilclning 
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A. 

.13 . 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

.Blödnin g 

Läge för 

fr 3. n öronen. T. 

luftväg . J 
c. 53. r genom borra n de bröstkorgen. K . 

D. Plats för ven punkterin g. L. 

E Sluten frak tur. M. 

F. Oppen fraktur. N. 

G. Avlopp. O. 
H . Avlopp. 

Bild 4 a 

DJ;\GRAM Ö\' i: 1, ' \ 

H 

~~+---N ,._ __ o 

Blödning frå n munnen. 

Avlopp. 

P ul såders3.r. 

Bukså r. Incil v o rna t rän ger 

Sår, ven blödnin g. 

Avlopp. 

Djup brännskada. 

ut. 

ANATOMISK MODELL 

== 

L Bränslepump, a utomobiltyp . 

1. Motor. 

} Klaff - förhindrar tillbakaf löde 

av faksimilblod till b1 3.sbäl gcn. 

4· Blåsbälg. 

5· Luftav loppsventil. 

6. Samlin gsrör tillbakaströmnin g . 

7· Förrådsta nk. 

3 
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5 

12 14 

8. K raftcent ral (Powcr- stat). 

9· Extraventil för lcdnin gsavlopp. 

1 o. Kraftkabel (Power cord). 

1 1. Huvudströmbryta re. 

13 · Multipclsäkrin g. 

14. Centrifugalpump och moto r. 

15. Av loppsvent il till förr ådstank. 

Bild 4 /; 

4) krigspsykiatrisk utbildning 

(5) kliniskt-kem isk laborato rieutl>ilclning.) 

. Målsättningen för Marin ens sj1ukv årdsskola ar att utbilda vpl 
SJukvårdare för strid sbefattn ing samt för instruktionsverksamhet vid 
tnarinens förband . 
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N~ir jag ar inn e pi't utbildningen av ma nn ens s jukvå rcl ar\', Vi]J 
jag inte unelerlåta a t t här i K a rl skrona f ram tara ett lack f r~tn illa. 
1·inen för all den hjiilp som marinen har e rh ttlli t vid den utbild nin , 
för s ina sjukvå rda re, som har ägt rum p{t Karlskrona lasa re tt. g 

Ich sju lwårdspersoua/ 

En prelimin iir pl a n fö r utbildning i s jukvå rdstj iinst iör ich siuk. 
vi\rdspersona l vid marin en har faststä ll ts. . 

Va d utbildningen av icke sju kv å rdspersonal bet räffar. u tg-ö r 
utbildn ingen av officera re en viktig de l. f-rån sett el en g rundläg·ganck 
utbildning på aspira nt - och kael ettsta diet har seel a n et t i\ r t ill h;tka ~ 11 
10- 14 dagars kurs ägt ru m ~tr ligen i sjukvå rclstj ~in st iör off ic erare 
vid flotta och KA. 

D~i rtill synes det angeb get at t i ör o f fi cerare i unclerhåll st Jiinst 
( kvartermästa re), m ed dela sä rskild unel e rvi sning i sjukvå rds! tktik 
och medicin sk und erhå llst jiinst. J)en na utbildning hör göras gemen
sam med en utbildning som seda n clt å r till baka pågå r för lä k.1 re i 
stabsbefattning. 

För off icerare och unel eroff ice rare vid ubåtsflottilj en , motor tor
pedbå tselivisionen och minsveparflotti l j en vi el ku stf lottan anord nas 
å rligen specialkurser i sjukvårdstjänst vid lasaretten i Vänershorg. 
Krist ianstad och Viist e rvik genom tillm ötesgåe nd e ir~lll vid V<.· dn 
höra nde lasarett anstä lld a ma rinbkare. 

g. U tbildninr;slllal cricf 

Verklighetstrogen utbildningsmaterie l ~ir av sto r betyde lse vid 
genomförandet av s jukvå rd sutbildningen. Som exempel kan nämnas 
elen i USA inköpta sår ska cl ecl ocka n J onn y, som på elt rea li st iskt siitl 
kan å terge o lika skador såsom blödninga r. lungskott m m ( hi lcl + l 

Avslntning 

D e ril..::t linj e r för sjukvå rdstjänsten i marinen som hiir fra m lagts 
kommer i framtid en att kräva en betyd ligt utökad medi cinsk och 
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... . utlJildnin o· vad bk a rn a betr:iHar . Detta problem ka n eme ller -']lt'll "' .. o 1'' . . l t111 .• ke lösas separat fiir ma rin ens lakan:. utan m aste osas J et 
tid tC . ·1· .. 1" 1 an hann· fii r samthga 1111 1tar a .;:are. 

an1
111

' .. "' . - . . · . . "1 - ~ ·- de krav som det 5 framstal lnmgcn_ ha r ;y l tat till cttt so·"'~ p,~ v t sa _ . . 
. a 1-1·1o·et staller .Pa m<tnn ens SJu kvcttd och hu1 vt 1110 111 marinen del n ' ,.., · · ... . " ~~~.;:et' lii sa del i sam a rbete med totall orsv:trets SJukvard. 

J, B. Blomqui st 

) . B. Blomquist 

) · E. A . Hjuk st röm 

4· H. Neel Jr -
J. B. Hartge rin g 

5· L. Troel i 

LITTERA TUR FORTECKN ING 

ABC-kriget och barnen. Sv Likartidn in g 56:r653, 1959 

sj uk vården i totalförsva ret. Socialmedi cin sk Tidskrift 
9' 1959 
Aspiranta rbete Försvarsstaben. Ast / T a nr 30 :7, 17/ 8 

95
, · Wustman O Fortsch rittc der Knegschirurgic . l ) . ' . . 

Wchrwissenschaftliche Rundschau , M :u 1942 . 

W in with your wounded Army 1957 

Traumatolooiska synpunkter på krigssjukvård i mass
skadornas ~idevarv. Tid skrift i Militär häl sovård 
8): )4), 19·58. 
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Hur kan v1 få mer för våra underhållspengor? 

Av kapten C.-F. ALG E R Noill 

. " Renlighet blev dagens lösen, och j u längre tic! fartygen tillbri ngad 
1 hamn, desto mer Livlade besättningarna om att ha den f inast e PUt~ 
sen. Off ice ra rn a inbto sig därför ogärna på övningar, som kunde 
smutsa ned far tyget. En smutsf läck va r en a llvarlig sak, när d(·t var 
så svårt att komma över medel att av lägsna den. D et inv erkade även 
på manskapet . D et är omö jligt att utföra kanonexercis eller andra 
övningar eff ekti vt utan att lägga ned sin sjä l dä ri och glömma all , 
andra hänsyn. Det är också omöjlig t att utföra kanonexerci s uta 1~ 
att sm utsa ned meta lldela rna. M ed de små ransoner av hemmagjo rda 
rengöringsmedel, som stodo till buds betydde nedsm utsad meta ll ett 
ticl södacle och sv~trt arbe te. D en mes t träffande anmärkn ingen mot 
detta system utgjo rdes diirav, att off icerarna nödgades sbppa til l en 
stor del av sina surt förviirvacle löner till rengöringsmedel föt far
tygen. " 

Så ka ra kte ri se rar K enn eth E d wa rds i "The Grey Diplomati sts" 
situati onen vid brittiska Medelhavsflottan i mitten på 20-talet, då 
sparsamhet rege rade f lottan både i aktion och vi la. A ll t längre tid 
t·illbringacles i hamn. Men ticl en i hamn kunde inte utnytt jas helt 
!ör utbildning och övninga r. Mer tid och uppf inningsfö rm åga måste 
agnas el en dagliga rengöringen och vården av fartygen . Från \ Vll ite
ha ll utgavs mängel er av instrukti oner av vilka de fl esta g~ill cl e spar
samh eL D et g ick dock ganska trögt a tt v inna förståe lse i ör d l' nva 
ideerna, och det va r först efter av lösning med ny personal -- r l' d~n 
genomsyrade av den nya sparsamh etsandan - som resultat bii rj aclc 
mä rkas. 

Sparsamhet ha r också varit ledstjärnan vid det ut redningsarbete 
som genomförts unele r föregående å r av AGUh*) . Men iiven om 
spa rsamhetssträvandena var ett gemensamt d rag för åtgärderna vid 
den bntt1ska Medelhavsf lottan då och vid den svenska f lottan av 
idag bör man nog undvika att söka dra f ler paralleller. D ärti ll ~ir 

*) Arbetsgrupp för ut rednin g om fördelnin g, m m av anslaget Marinen : Under
håll av fartyg m m. 
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.. tsa··ttnino·a rn a a lltför olika. Ut vecklingen har också g jor t far-0~ b . . .. . . 
·as- och vapenm aten elen samt bplpmecll en met· komplteerade och 

t)~ iceberoende. K ra ven pi't dage ns fart ygs- (materi el-) unclerh i'tl l lik
se11v1 l)å den personal. som ska ll ombesö rj a denn a. h;u· chrför ökat 
5o1 .. " " 1 ·· 1 

l 
,cJli<>t D;trm cd har ocks;L und crhallskos tnat erna o 'at. [Je) b · 

Hu:r iir undcrhå/lsanslayct fördelat / 

Innevarande budgetå r 19!'>9 / 60 är marinens tota la anslag 3~H1 , 5 mkr 
varav på övningsan slage t 23.0. i a rtygsbyggnaclsanslaget 94.0, vapen
anslaget 77 ,0 och unclerh ;"tll sanslaget -t5,5 mkr. 

Underh åll san slaget upptar sålunda en betydande del, 11- 12 % av 
marinen s tota la anslags ram och omk ring dubbelt s;"t mycket som öv
ningsanslaget. Procentu ell t sett har underh åll sanslaget de senaste 
fem å ren fått ungebr lik a stor andel av marinens totala anslag. 
I takt med ut vecklingen och anskaffning av helikopter- och ~-obot 
materiel kan underh åll skostnaderna för denn a typ av materiel vän
tas stiga betydligt. Om icke underh åll sanslagets and el av marinens 
totala anslagsram skall Lil låtas stiga - vilket särskilt i dagens läge 
ej kan anses önskvä rt - måste man på olika sätt söka begrän sa 
detsamma. 

AGUh har i sin slutrapport föreslagit ett fle rta l metoder att 
minska lwstnaderna. Innan dessa behandlas kan det vara på sin 
plats att närmare kartlägga underh åll sanslagets fördelning på olika 
delposter. D etta för att förstå inriktningen a v arbetsgruppens under
sökninga r. 

Innevarande budgetårs underh ~d l sa n s l ag fö rdela r sig på olik a del -
poster enligt fö lj ande : Totalt 45,5 mkr varav: A Flottan 34.4, P. 
KA 8,3, C Gemensamt .l ,3, och D Övrigt 1,5 mkr. 

Från delposterna C och D best ridela kostnader ha r sådan karak
tär, att några väsentliga minskningar svå rligen låter sig göras. I nom 
delpost A F lotta n i 1959/ 60 å rs arbetsplan för underh å ll sanslaget , 
fördelar sig posterna en l tablå T. 
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Tablå !: , fr bets
·g l e.oppen i 

----------------------------------------------- ----
A. Flottan 

r. Reparation och vård, förbättringar samt förr ådshållning 

Allmänt underh å ll ...... . . . .... . . .. .... .... . 

Underhå ll av st ridsfartyg ... .... . . . ......... . ...... . . . 

rrängfartyg . . .. . . .. . 

övn ingsfanyg ...... .. . .. . 

transportmateriel och båta r .. .... . . .... . 

teletekniska landanläggningar 

mät- och stötmagn. stationer samt fyrbelysning 

teknisk undervisningsmater i el 

maskeringsmateriel ... . ...... . ... . ... . 

hjä lpfartygsmateriel .... . . . .... . . . 

kustbevakningsmater iel .. . .. . . .. .. . 

se ktionsuppbörder . . ..... . .. . . . .. . .... . . . .. . . 

Andrings- och kompletteringsarbeten 

Förr!l.dshl\llning a v inventarier .......... .. . . . .. . . . ...... . .. . 

ackumulatorer 

artilleriammunition + RB ro.ooo vid OVS 

torpedamm u ni tio n 

minammunition och sveputredning ..... •.. . 

teleutrednin g . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . 

Omkostnad·er för reservdelsförråd . . . . . . . . . . . . ...... . 

Oversyn och rev iderin g a v florra ns ammunition 

Underhåll a v robotar 

Oversyn av hydrofonstati oner . 

Underhåll av he li koptermateriel 

Omsättning a v ackumulatorbatterier 

1. Administration 

Anm. r . 
Anm. 2. 

Anm . 3· 

Varav 
Va rav 
Varav 

300.000 för gö Upd 
1 5 .ooo för mu se i verksamheten 
för rustning, expedition och 

generalö ve rsyn 
materiel bereds k ap 

Summa A. Flott:ln : 

avrustning 8.500 
3.65o 
J.s6o 

p/alt 1959 j 60. 

l oOO-tal krono r. 

o vs l OVK IOVG M KNI GK l MF l S:a 

l l l l 
J--

l l 
502 337 5I l l 890 

8.949 4-734') L 3 59 7 661 2 ) I 5 -710:3 ) 

973 354 J2 16 I. 37 5'1) 

- 82 - - 8z 

J,5J2 796 139 J2 2 z .soi 

J42 70 8o 4 496 

J6 45 8 89 

6I J2 l I 104 

!O 5 !2 27 

l 93 !00 54 45 292 

275 102 79 156 J5 647 

JS 46 26 IIO 

- - - - - 400 400 

714 478 264 37 1.49 3} 
100 8o 90 270 

45 0 JOO 8 5 48 '5 898 1 

!.2 5 I 476 J8! 3 5 2 !.945 ~6·452 1 ' 
f 

621 419 191 95 26 LJ521 

l s6 22 I 5 14 107 

2 77 92 I 8 J871 

!JO !JO 

so 50 

!.040 l 55 55 

l l 
240 r.z8o 

530 5JO 

I7·JZOI 8.570
1
)1 

r.56o r.1 10 
1-

2.6951 
380 

4821 
48 8~1 z.o66_1JT.220 

79") J . r8o 

~8.88o 19.68ol) l J-075 l 5 JO l 90 12.14 5 134-400 

Anm. 4. 

Anm. 5. 

Varav för rustning, expedttion och avrustnmg r.zoo } 
generalöversyn 8o = 1.375 
materielberedskap 95 

MF/V 40 
MF/5 32 
MF/N 7 
Totalt för förrådsh å lln ing. Anm. 6. 

30.-, 
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Var bör ansf7'ängningarna sättas in ? 

Som framgår av tablå I utgö1·s :de största posterna av an slage 
till stridsfartygen samman lagt 1G.710 m kr fördelade på kos t n a el e~ 
för rustning, expedition och avrustning, resp generalöversyn sa

111
t 

materielberedskap (se an m 3) . AG Uh unelersökningar tog dä rför 
väsentligen sikte på dessa ans lag, och man fann det snart ni>dvä

11
_ 

cligt att närmare kartlägga cl e årliga underhål lskostnad erna för rustade 
fartyg på expedition, i materielberedskap, avfuktat och icke av
fuktat, liksom även engångskostnaderna för genera löversyn, rust
ning och avrustning samt beredskapsförläggning för olika fartygs
typer. Dessa kostnader räknades fram som ett medelvärde av ett 
större antal undersökta kostnaclsuppgifter. Eftersom dylika uppgifter 
ibland kan vara bra att ha till hanels - men svåra att få fram _ 
har de medtagits här i tablå II . 

Redan en hastig blick på tablån ger vid handen. att det ekono
miskt sett vore mest fördelaktigt att hå ll a så många fartyg so111 

möjligt avfuktade i materielberedska p. M en beredskapskrav oclt diir
med sammanhängande utbildningsskäl pekar i motsatt riktning. ACUh 
eftersträvade därför främst sådana åtgärder som minskade uncler
hållskostnaderna och samtid igt tog större h~insyn till beredskapskra
ven än tidigare. 

I detta sammanhang må framhållas, att arbetsgruppen understru
kit värdet av o.lika konserveringsmetoder, främs t avfuktningen. ur 
såväl beredskaps- som teknisk och ekonom isk synpunkt. Man har 
funnit, att en fortsatt systematisering i kombination med öka d kon
trollverksamhet - särskilt prov och provturer efter generalöversyn 
- torde främja elen materiella beredskapen ytte rligare och diirmcd 
a ven indirekt påverka kostnaderna i gynn sam riktning. 

J-Jur lwn undcrhållslwstnadcrna minskas.; 

De metoder som AGUh i förs ta hand prövat för att minska un
derhållskostnaderna är följande: 

En allmän höjning av elen militära personalens kunnigh et och en 
ökning av dess insats i den kontinuerliga fartygs- och ma terielvår
clen ombord. 

Ökat ianspråktagande av militär personal för underhållsarbeten 
samband med å rsöversyn samt vid rustning och avrustning. 

"C) "C) 

c c 
_j "' ö. ...,. 

n. :c ::J 
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"'O "" ..0 ~ > o ';:<' :o 

~ ~ ::E :c Vi' ::J ;;s 
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Bild I. 

Rengöring och kojvaskning pd ;o-talet. Det var gott om folie och tid dJ. 

_Ändring av fartygens utnyttjandecykler. 

Övriga å tgärder. 

J-föj1l'iny av den l!!i!itiira j'crsonalclls htlllliyhct och öklling az· dess 
·insats i !wntinu.crliy fartyys - och materielvård ombord. 

Den kontinuerliga fartygs - och materi elvå rden ombord måste 1 da

gens l ~ige betecknas s~tsom m in dre ti ll fredsstä ll ande. Bakgrunden 
härtill ha r bedömts va ra följande. 

Uneler 1920- och 30-ta len var Övningsanslaget litet med påföl jd att 

fartyge ns gångticler blev mycket korta ti ll förfåtw fö r persona lens 
stridsd ug lighet och då f r~imst chefernas taktiska t~bildning. l) en dit 
relat ivt enkla mate r ie len fo rdrade kort tid för att personalen skulle 
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Bild 2. 

Materielv.Jrcl ger god leunsleap om rnaterielens funktion . 

lära sig alt v~il k;inna densamma. l Lirigenom blev det god tid för 
noggrann materielvård. såv;il av fartygs - som vapenmaterielcn. 

Beredskapstidens krav med långvariga och t röttande uppgttler för 
besättningarna med samtidig fordran på oklanderlig materi el och 
goda varvsresurser för unelerhåll och repa ralian er var fröet till den 
bristande materielvård, som alltför ofta Lm avs löjas p~t dagens 
rustade fartyg. Övn ingarnas intensitet har successiv t ökats samtidigt 
som de ombord tjänstgörandes - berätt igade - krav på ökad fri-
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tid gjort sig gäliande. Fö ljelen har bli vit, att fa r tygens materi l']v.o . 

nu tt!l betydan de del iörskjutits till öve rsynsperi oder eller a n~'d 

per10c~er av varvsv_istelse. Detta medför förutom ökat slitage 
1 ~ 

maten elen mellan oversynerna ~iven ökade underhå ll skostnacl n op,,, 

nom att nyssniimnda fö rskjutning överför un clerhå ll sa1·bete i ~,t 

bef in tli g m ili t;ir till särskilt anställd civ il a rbetskraft. 
1

'
111 

För <Jtt minska underh ållskostnaderna bör farty·o-sbesättni 11 .. . . 

_ . .. • o .. . . "' ,., .11 na 
u tto1 a mera underha ll sa rbete ;l11 h1t tdl s . Detta to rde fo rdra v iss i 

skriin kn_ing i bctj:in i_1;gsö~ningar m en medför å andra s iclan a t1 f a~1 : 
tygsbesatl~l Jngarna tar battre fö rståe lse för och kun skape r 0 111 ma. 

len elcnst~J n.!dlOn och _v[~rd. \jiss del av _tid~n so_m läggs ned i fonn 

av mate11e,v,u rl kan ciano r raknas som ovnmg·st1cl eftersom e11 • - no~ 

g rann mat e ri elv;hcl g·er gocl kun skap om materi elens funkti o
11

. o, 

Ölwi iansfnlktayandc av 111ili!iir f'c?·sonal för ti11dcrh å!lsarbctcn 
7
.id 

årsövcrs_'\'11 samt i sa111band 111cd rustning och avrustniny. 

Ett omfatt<J.nd e g ran sknings- och bedömningsarbete av faktu rerade 

kostnader och ;u·betsrekv isitioner under vissa å1· för olika fa rtygs

type r, lanclskapsjagare, motortorpedbåtar (större), fregatte r och ubå

tar h ar verk stalits genom AGUh försorg. Unelersökningen hegriin

sacles t11l kostn:1cle r för fö ljande ma teri elgrupper , 

Vapenavdel ningen: a r til leri och tele. 

Fartygsavdelningen: skrov, maskin och elektro. 

\' id g r;lllsk ningen av a riJetsrek visit ionerna - som utfördes av oli 

ka bedömare vid örlogsvarven, marinförva ltningen . kustfloti:J ll och 

hos tpnst egrensinspektörc ma - sku ll e utrönas vilka arbet en ~om 

a! kunde ut förts he lt genom hesiitt ningens för so rg 

bi kunde ut [Örts genom hes:iuningens förso rg un eler montörstilbyn 

c l m åst ske l1elt genom örl ogsvarvens för so rg. 

. 'Cn<i e rsiikn ingamas resultat· visar att storlekso rdningen för en kva 

lJ~altvL gnd hesiittnings arbets in sats kan bedömas uppgå till föl jande 

varden. 
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(l3 "" helt i besä ttningens regi, M = av besättningen under montörtill syn) 

~ons- och avdelnin gsvis i procent av vederb avd:s underhållskostnader 

A· ----~----~--------~---~-----~-----1 
Maskin J Elektra J Skrov 1 Tele J Art J Min1 ) J Torp1 ) 

BlM_i_~_l ~I _B I_M_:I B l ~l ~1~_1 ~~~lY~ 
~- ---- -- ____ l ___ _ 
~~ ~~~__5_>2_ ~o Ii 2,o J o,5 J o,5 l r,5 J o,5 J o,5 o,5 J o,5 
~- -- ---. -- ' 

- S:a Fartygsavdclnll1gen If S:a Vapenavdeln in gen 

-----B l M B M 

~===-i=J ==4=o/t=o=~='i== 

------------~-------------~---------

S: a S:ru m Fartygsavdeln. = r8 o/o S :a S: ru m Vapenavdelnin gen = 7 o/o 

3 o/o 4 o/o 

~--=--
---

1) Värdena för min. och torp . har gissnin gsvis uppskattats. 

1-
B. A vdelningsvis i proc. av de totala und. -kostn. 

Fartygsavdelningen Vapenavdelningen 

l~ B l M _:==B- =' -~ M 

ro o/o _l ~ 3 o/o ~ 1.: = r _!O~ l r_ % ~= 
~ : a F~tygsa'::d. = :r2 %j[ S:a Vapenavd. = 2 o/o l 

S:a S: rum (Fartygs + vap enavdeln.) = 15 o/o J 

Tota lt sett bord e således kostnaclsmässigt c :a 13 % av underbålb-

arbetena vid å rsöversyn p[t stridsfar tygen kunna ut föras av besätt

ningarn a u tan ell er med montörs ti llsyn. Besättningarnas utnyttjande 

i en sådan omfattning torde då teoretiskt vid rustn ingar en ligt Ma

rinplan 60 kunna ge bespar ingar av underhå llsmedel av sto rleksord

ningen l m kTj år. Detta gäller a lltså uneler goda förhållanden, d v s 

med maximal in sats av personal med erforderlig kompetens. I prak

tiken bör man nog r~ikna med årliga besparingar av blygsammare 

storlek 

En förut sättning för besparingarna ä r vidare att elen militära per

sonalen - stam och viirnplikt iga - inte ökas för underhåll sända

målet 

Det är s j ~ilvk l art att ökat und erhå ll sarbete av besättningarna med

för konsekvenser för utbildning och annan fartygstj än st. Arbetsgrup

Pen hade icke möjlighet att n~irmare utre~la dessa problem. Det bör 
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emellertid understyrkas atti ''Varschefens in struktion för fa rl l'gs
chefer" har man räknat med en medverkan från besättningarn :t i t n 
utsträckning, som avsev~1 rt överstiger vacl som hittills iigt ru m . 

En förutsättning för att besättningarna ska ll kunna tas i ansp r?tk 
angiven omfattning ( l fi %) är, att översynsarbetena nog<rant 

planläggs genom samarbete mellan fartygsch efn med unclerl ) d:tncl e 
persona l ombord och ör logsvarven s mi litiirsektioner. Detta samar iJ~:te 
m;tste o rdnas på ett s;itt som ger en m er i dct;.t)j gående pl ;t nhgg
ning ~in som nu iir fallet. 

Arbetsgruppen har ;[ven ägnat avmstninqsförfarandct siirskilt 
intresse. Avrustning av fartyg stiill er sig myck et kostsam geno1 1 att 
en betydande del av de årliga Översynsarbetena ofta vidtas i sa mJ,an cl 
mecl avrustning samt genom alt besättningarn as in sats av olika -.; kil 
synes mycket begränsad. I detta sammanh ang infordrad e AGUh upp
gifter. synpunkter och önskem;H från örlogsvarven i Stockholm uch 
Karlskrona. Unelersökningen ger vid handen dels att befintliga fi ire
skr ifter rörande fartygels ti ll stånd i olika avseenel en (kla1·gii rmg) 
vid av Jämnand et ti ll örlogsvarv bör skiirpas och deras cfterk1 nacl 
kontro ll e ras, dels alt besättningen i sin helhet bör kvarstå oml,urd 
uneler hela avrustningsticl en , dels slutligen att av ru stningst idern a !Jiir 
a vs ev~i r t förbn gas . t i Il storleksordningen G veckor för jagare. :l--t 
veckor för mtbs. Ifråga om lämpligaste av ru stningsperiod e r ha r i) r
logsvarvcn mecl h~in syn till otjiinlig väde rlek v intert id och semest er
per ioder sommart id föres lagi t period erna ap ril - jun i och septemhn
november. Den föres lagna spridningen avsåg minska risken för tupp
belastning på örlogsva r ven och öka möjl igheterna för gott und erl: i\ 11. 
m en sku J!e sannolikt tyvärr medföra svårbemiistrade konsek vL·n ser 
för utbildning och personalkommender ing. M ed hänsyn därt ill t ill
styrkte arbetsgruppen enelast att avrustnin gen sp red s till en v2'tr- Jch 
en höstperiod . 

Ökad användning av m ilitär personal ha1· också varit aktuell i an
nat sammanhang. Arbetsgruppen har nämligen öv erv~igt att ut n) ttia 
militiir personal i elen rörliga verkstadsgrupp, som ger service [t l 
motortorpedbåtar, mindre. Hitti ll s ha1· civila montö rer (specialis!cr) 
anv~ints. Man sku ll e h ii rigenom vinna möjlighet att effekt i v t ut
nyttja den på så sätt specialutbilclacl c militära maskinpersonalen iiven 
seelan denna fa lli t för ålderstrecket fö1· tjänst ombord. Tillgången på 
spec ia listpersonal i krig skul le cliirmecl också biittre tryggas. 
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. 'indrin .iJ m.' farh'tft'IIS uln\'ltjandu_\'l?!cr. 

· 1 1· s·1·t Llt·Jl\.'tll· " ndc ·tv ett la rtn.'· under dess li vsbngd m<.: <i-Ctt JC ca J. , - <' ' o -" 

.. tt unc1crhåll sutg1ttcrna kan hallas nere. . 
jor. ~)etsgruppen ha r efter granskning av s tricl sfa rt yge11S utnyltpnd c 

.Al t , se tl ·, - tc 10-.otF I)criodcn - varvtcl ull alt horp mul moder c,cn . '"" , " .. . . . . , . , .. ttl1 . Il .at- . större iio·nals sarsktlt 111lressc - kunnat km. sta k t ,l ·to l pec Jet d 1 . :-. _.. o • .. • • • : 1 101 b ·· stande "rvtm". Sål unda har tar motorto rpedbala r. st011 c v :c , 11 .. T ,·tS-·, liti anen s slu-t ett stn rt anta l - u;· und erh åll ssynpunkt 11101 tga -
r'p~C " · . . " [ · +a'1 s'··tl't: ·, t. 1111ar CJ. tac·its i anspr[tk utan trustt mnc . vtSScl ., 1. - "l • ··t ng t n " " . . .. . l t . g~ to1·o .. vers 1 n stipulera t Fångtidsuttag ha uppnatts t ors er c 1 ot' mo - ,, l .l -1 _ 1-uopeh .otl let varvid dock motoröversyn som regel vc r 'stal h -on1h1a .. j ( ' 

1
-

, c\et' dett a upw::hå ll m <.: cl viss outnyttj ad gångt id en ;gl ovan su111 un · 
resul tat. o .. :- o,·" ... On' eP. mo tortorpeclb[tt , stö rre , genomgar motoroversyn ,J l Jtu m .. t 

tidigare ~in st ipul erat betyder detta en " för lust" av GOX~OO kr (un-

1 -1 .o111 sl·ostn a c1 [Je r o·ånotimme enligt nedan ) = 10.000 Id . c el l, . , . ,., ,., Il .l l 1 e:-::-
En jiimn rytm. el v s slutkörning uneler en ~er:t. :ra :c.a . . . : _ 

peditioner och därefter gencra l (moto r ) oversyn bot cl.tt 101 eltetstt ,t 

vas . o . -

Långt idsp laner ingen har stö rt s av ]o,ravet pet J·l)'YUSfi ~l ll g avo 't a t: -. 
tyg som ers~ittning för havererade sadana. Sarsk d_~ _cia. c;et ~,tl ~ ct 
fa rtygs typer. där :JO )'o eller mer av totala_ antalet_ tat.tyg .oa t P_,t c:-; 
pedi tion, rycks planeringen söncler. Man bot~ cl:trfor Vlcl sc~clan~- t~ll,
fä llen noga vii g a el e ekonmmska ford elarna p a lem g s1U att c J n) lU~ l ,L 
mot de t illfälliga nackdelarna för utbildnmg m. m av alt vara utan 
fa rtyget under reparationsticlen. . . 

"~\v en mOtOrt\' j)S~lllclrino·ar har stÖrt l[jngttdsp)an enngen. ' ,., l . o 1 ar-M otorövcrs~, 11 c 11 för 111 tbs och mtbm har grans .:ats mgaenc e_ av 
betsgruppen. ]~e r iikning av kostnaderna på und erhåll sanslaget tar _:n o
toröversyner under en rntbs livslängel ger v1cl handen atl uncle t h,tll s
kostnaden utslagen per gångt imm e utgör c :a 200 kr. Motsvarand e 
värde för mtbm är c :a 7fi0 h. 

o J t J för att hå lla De höga timkos tnaderna beror pa att .;os nac en:a _ _ 
mtbmotorerna i fullgott ski ck - motorerna kan e tt~r stot .. moto J
Översyn anses i clet närmaste som nya - ä r synn erhgen hoga och 
tillåtna gångtidsuttag tämligen små. 

l · el 1 1 t l ut,oör för Som jämförelse kan nämnas att c nvme e s . .;os ·nac e rna ,., 
nltbs c :a lfi0- 200 kr j tim, för mtbm c :a 600 krj tm1. 
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Jl'l o t l)akgnmclen av denna kostnadsjämförelse kan ockstt i r· 
h;otllas b etydelsen av en harmonisk fö rdelning mellan un<krh~;~
och dn vmeclelsanslag. -
~om exempe l h~irpå kan anföras , att för fyra mtbs i ku st flott 

uppgå r cl c överslagsvis uppskattade drimnedelslwst11adcrna 1 id -1,~11 

timmars beräknad gångt id per år till c:a 280 000 honor (4 X..J.0(1)< 
0 

1/;) krj tim ) , medan dc rena underhål!slwst11ader11a för mol orcr 11 0 c .a 
förutsatt ett idea liskt utnyttjande av mtb uneler hela dess livs liin ~ 
~ u/'J'går till c.a 320000 (4X400X200 llr j tim). Timkostnad en ~ 00~,. 
är IJI a beräknad för en utnyttjandegrad av ±O % under 20 ar Fö:· 
fyra mtbm bli r vid 200 t immars gångt id motsvarande vänlen ..J.K() 000 
(4X200XGOO krj tim ) r espektive 600 000 (±X200X750 kr/ lim 1 

Ovan angiv et antal motortorpedbåtar, stör re och mindre ulgi) r ett 
exempel på hi tti ll s norm alt ru stat anta l i kustflottan. Dessa mlL kos
ta r si'tlecles ti ll sammans per år c :a ( -l:O OOO+ 120 000 = ) 160 000 kro
nor "mer i underh åll än i drift". Exemplet visar också att det under 
vi ssa förutsiittningar k ostar Ii/w mycke/ - på underhåll sans lagd _ 
atl lå ta {yra mtbs gå till översyn med 100 tim j mtb i foriii m "in 
frusen" yångtid, som det belastar övn ings- och underh åll sa nslaget 
att kö ra d ess a mi b s dr_vg t :JO t im/ llli b. Samtidigt kan kon state ras. 
at t dessa specia lbetonad e fartygstyper har höga byggnadsk ostnader 
l likhet mecl moderna och dyrbara fl ygplan hör cle därför ur rent 
clriitsekonomiska synpunkter utnyttj as flitigt uneler sin li vsliingd. 
Att ti lldela fartyg-en ot illräckliga und erhåll smedel eller otilii<ic kl iga 
dri vmedelsanslag iir alltså dål ig "striclsekonomi". 

A rbetsgruppen har mot bakgrund av det ovan an förda fö n ~ lagit 
dl flertal iinch·ingar i hittills gällande besbmmelser för li vsbngd. 
cykel samt översyner för motortorpedbåtar, större. För närvara 11dc 
är l i v slängden an g i ven t i Il 15 å r. Generalöv ersyn (generalbesiktn ing) 
ut fö res med -±-år s interval l. Motoröversyn - stor och liten - l1ar 
hitti ll s ut förts eft e r 1.200 r espekt ive 600 l immars gånglid 

Gruppens förs lag inn ebär, att intervallen mellan motoröversv ncn 
sku lle förl ~ingas till 750 resp l 500 timmar, vilket med h iinsyn till 
ett heriiknal normalt g~mgticl sutlag i kus tflottan om 350- J OO tim
marj;"Lr sku ll e möjliggöra, att liten och stor motoröversyn ku nde ut
föra s efte r 2 resp J exped it ionsår i kustfl ottan och e j behövde· in
verk a på dess Övningsuppläggning. 

::dec! utgångspunkt från att nyssniimnda förslag om ändrade g r:in· 
ser fö r motoröv ersyner kunde accepteras unel ersökte gruppen yjdare 

31.:) 

Bild 3· 

Skrovunderhåll - ett lämpligt »militärt arbetsobjekt». 

möjligheterna att åstadkomma en mer iinclamålsenlig och ~r. und:r
hål!skostnadssynpunkt billigare utnyttjand ecykel än den httttlls tlll-
lämpade (planerade ) . . _ o . . . 

Gruppen förutsatte därvid , att mtbs utnyttpcles l~ a r 1 lm] eflott~n 
och 5 år i r eservflottan. Utnyttj andegraden i linjeflottan sattes till 
53 % d v s 8 av 15 år p?t expedition. Föreslagen 't.ttnyttj anclecykel 
återfi~ns nedan. 
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Cykeln medger. att dc stora moloröversynern a Lm utföras samti
digt 

111
ed p[tgående generalöv ersyn (san_1orclni t;g) . V"idilre komm~r 

1
tbs regelmass tgl att utn yttps unel er de to rsta aren. da maten elen ar 

11 est modern . vilket är lämpligt med h ~in syn dels tiil beredskaps
;~~-av , dels till önskemålet att uneler clc första åren genom ett fli 
iot utny ttjande få möjli gbeter alt påvi sa och rätta till maleriel 
~~h konstruktions f eL M oclcrn iscr ingar in 1 ~iggs under :) :e och lO :e 

året. 
Nuvarande system medmer ell er mindre ständigt pågåen de moder-

niseringar medför stora obgenh eler ur kostnads- och stand ardi se
ringssynpunk t. M ed föres lagen utnyttjandecykel har cläriör efter
strävats att så lrlllgt som möjligt " frysa" fa rtygen mell an de vart 
femte år företagn a moderni se ringarna . Ett srLclan t förfarand e tillgo
doser dessutom beredskapssynpunktern a så måtlo, att personalen 
kommer att " k;inna igen" sitt fartyg. 

Övriga åtgä.1'dC1'. 

Arbetsgruppen har även unelersökt möj ligheterna att genom dcpö
för lä.ggning av fa1't:;~g und er vinterhalvåret söka nedbringa under
hållskostnaderna. Med depå förläggn ing förstås i detta fall clt far 
tygs förbggandc ti ll örlogsvarv med reducerad besättning ombord 
för materielens unelerhåll och vård i "var vsdepå". Gånguppdrag av
ses icke komma ifråga i annan mån än vad som är oundgängligt ur 
underhåll ssyn punk t . 

Kostnaderna, som betingas av a vrustning p[t hösten , översyn och 
rustning p:t våren. bör då jämföras med kostnaderna uneler det att 
fartyget med militär nyckelhesättnnig uneler vinterhalvå ret "hålls vid 
liv" till nästa expedition. 

Vid ifrågasatt varv sdepå fö rläggning skull e elen redu cerade besätt
ningen - som fö rbggs och besp isas i land - så långt möjligt själv 
utföra övcrsynsarbetena . Endast sådana arbeten som besättningen 
utan eller med " montörstill syn" icke kan ochf ell er icke hinner ut
föra, verksbli s av vederbörande örlogsva rv. Kostnaderna för av 
Varvet utförda underh ållsar beten kan cl~irmed fö rväntas betydligt 
Understiga totalkostnaden för en vanlig årsöversyn. En längr e tids 
-:- mer än ett å r - för läggning av fartyg i varvsdepå medför m ed 
sakerhet stö rre underhåll skostnader ~in med fartyget avfuktat i ma· 
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Bild 4· 

terielberl:dskap. Uneler förutsiittning· att förfarandet enelast til bmpas 

kort tid, t ex und er en vinter. to rde dock kostnadsbesparingar av stor· 

leksordningen 2:)- GO 000 krj mtbs kunna göras. 

Gruppen fann eliirför skä l rekommendera. att uneler vintern 1H59-

?0 två mtbs och vissa msvp på försök för lades till örlogsvarven 

l varvsdepå för materielens unelerhå ll och vård, vilk et också skedde. 

Gruppen hat· bland annat g ranskat und erhål lskostnaelcrna fö r för· 

rådshåll n ing samt för helikoptermaterie L 

Inom post:n förråd~liållning - i unelerlage t _f~:- J ~JG!J j00 ftrs is

den uppgaencle ttll 1,55 mkr - torde det betrattanek underposten 

l;~t~Jleriammunition vara möjligt alt med ökad m il itär arbetsinsats 
~tt . . l .. . l l 
. 1 rustntngar, avrustnmgar oc1 oversyner mtns'a transporLostna-

;;~\-na. Dessa utgör för nä~·varande c :a 20 _ ~· av .. cle tota la J..:ostnaclcrn~ 
.... 3 1-t ill en ammunttton . .l-e rfarenheterna tran Gota ] .e Jons rustntnl'· 1 
tOl · . . · " 

·anuari 1.9!>9 styrker denna upptattmng. 
J Vissa förs lag syftand e ti ll en mer ändamålsenlig och rationell för 

·ådshåll ning och skötse l av torpeder har f ram lagts. l ~ nligt dessa 

;,an vissa icke oviisentl iga ],ostnaclsbesparingar göras. 

Möj ligheterna alt öka översynsintervall en av viss minmateri el -

l'arigenom besparingar torde kunna göras - har också n:kommende

rats av arbetsgruppen. 
Underhålls!wstnad cnw för !tcli!wpt ermatcricl ökar i takt med u t

byggnaden av el en marina helikopterorganisationen. Dessa kostnader 

beräknas ti ll 0,4 mkr år J 9G7 j 58, 1,2 mkr 19!'58/ 59 och 1959 j 60 , 

1.8 mkr 1960/ 61, 2,1 mkr 1961/ 62 och 2,3 mkr 1962/ 63. För t iden 

1963-67 torde å rsunderhåll et stiga ti ll 2,3- 3,G mkrj å r, vilket mot

svarar .'20 /o av de totala undcrhålls!costnadenw för stridsfartygen . 

Gruppen fann det icke möjligt eller lämpligt att - i början av h elikop

terorganisationens uppbyggnadsskede - fö reslå preciserade bespar ings

åtgärder. Beredskaps- och utbildningsskäl samt dc höga anskaffn ings

kostnaderna motiverar å ena s iclan en stor rustningsvo lym och ett fli 

tigt utn ytt jande av hkp i fredst id. de enligt ovan i viss mån opropor

tionerligt höga underhållskostnaderna ställ er å andra siclan krav på 

minskat f lygtidsuttag m fl begränsand e åtgärcleL En noggrann upp

fö ljning av utv ecklingen av helikopterorganisationen och cbrmecl 

uppkommande underh ~tl l skostnader m åste därför kont inu erl igt ske 

inom mar inledningen. 
I decembernumret 1959 av TiS p läderade löjtnant Segerst röm i 

en intressant artikel benämnd "Teleserv icc" bland annat för en 

Ökad användning av örlogsva rvens militär tekni ska personal v id ma

terielens skötsel och vård samt v id kontrollverksamheten i anslu tning 

d_ä rtill. D essa tank egångar återfanns också. i ett till AGUh ställt 

torslag om ändrad organ isation av te leverkstaden vid ör logsvarv et 
1.Karlskrona . Frågan fö ll utanför gruppens ve rksamhetsområde, var

for den ,ej då togs upp ti ll behandl ing. Då kostnadsbesparingar av 

storleksordningen 400 000 kr beräknades kunna åstadkommas bör 

en1ellerti d förslaget ej lämnas obeaktat. 
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Bild 5· 

Kontroll av telemateriel - en v iktig uppgift. 

Hur har det gått i pralctihen ? 

Vad har då AGUh rekommendationer av oli ka slao· lett till i prak· 
t ik en_ Eftersom enelast kort tic! gått seelan AGUh avs lu tade sitt 
a rbete är erfarenheterna ännu begr~insade, varför man g i vetvis bor 
vara försikt ig med slutsaterna. 

V issa påtagliga resultat kan dock r edan påv isas. 
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Bild 6. 

Materielen frestas - och testas. 

Kustflottan har av all t att döma blivit mer underhållsmedveten. Den 
militära arbets-insatsen vid årsöversyner har höjts. I samband med elen 
ordinari e årsöversynen har så lunda en kortare "fartygets egen över
synsperiocl" inlagts på kustflottans fa rtyg . Aven om svårigheter upp
stått att lägga in denna period i en fö lj d och i direkt anslutning till 
årsöversynen inneb:l r systemet otvivelaktigt en avlastning från ordi
narie årsöversynsperiod . 
" Kontakten mellan fartyget och örlogsvarv vid förbe reclanclet av 
arsöversynsarbetena har bliv it intima1·e . En m er i detalj gåen de upp
d~lning mellan fartygets (besättningen ) och örlogsvarvets arbetsupp
gifter vid stundande årsöve rsvn sker nu . 

Vad gäller övers_vnsperiode1;s inplanerancle i ti clen ~i r erfarenheter
n~ negativa för vissa fart yg. För två av nu rustade fyra mtbs har 
salunda översynen infallit uneler (p lanerats ti ll ) en u r bemannings
synpunkt olämplig tid (februari- mars ) elvs elen tid då värnp li ktig 
Personal sakn as ombord på mtbs . E nligt arbetsgruppens 1-ekommen
dationer skull e översynsperioder in p laneras och sp ridas till en höst-
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och en vårperiod. D et torde vara lämpligast att låta fartyg me(l sa
111

_ 

ma bemanningsgrupp som motortorpedbåtar i första hand Ut 5111 
översyner inlagda uneler senare hälften av november, dec~n1he~ 
samt tiden fram till och med januari. Årsöversynen för far tyg be
mannade på annat sätt - som alltså har v~irnpliktiga ombord be!a 
vinterhalvåret - bör därefter läggas in i programmet, varvid iinske
målet om spridning i ticlen inom perioden i möjligaste mån bör beak
tas. På detta sätt torde insats med värnpliktig personal på al la far
tygstyper bäst fr ä m j as . 

AGUh förslag om förlängda avntstn.in.gstider för vissa fa rt ygs
typer har för motortorpedbåtar, större, prövats i samband med T 109 
Antares avrustning innevarande vinter. För att klara denna på de 
tre veckor, som stod till buds och med de stora vakanser av värn
pliktiga, som fanns, måste avrustningsarbetena förberedas och p[1_ 

börjas "i smyg" redan 1-2 veckor före elen officiella avru stnings
periodens början. 

Erfarenheterna har alltså gett stöd för uppfattningen att A GUh 
förslag, som innebar en avrustningstid om 3- 4 veckor med bibehål
len full besättningsstyrka, är r ealistiskt. 

De av arbetsgruppen föres lagna ändringar ·i motorövers·ynens gr~in

ser har resulterat i att intervallen till liten och stor motoröversyn 
nu fastställts till 1 000 resp 2 000 timmar. Detta ~ir högre gränser 
än de föreslagna och skapar därför än större garanti för ett idea
liskt utnyttjande. I förhållande ti ll de av arbetsgruppen föreslagna 
gränserna medför de nya gränserna också en betryggande marginal 
för "olikformigt utnyttjande" av mtbs-motorer ( centermotorn körs 
alltid mest.) 

R esultatet av den av AGUh föreslagna varvsdepåförläggwill!f för 
några mtbs och msvp är det änn:u väl tidigt att uttala sig om med 
någon större säkerhet. Vissa prelimin;ira erfarenheter och kostnads
jämförelser kan dock redovisas . 

Beträffande nyckelbesättningen har det varit svårt för marin led
ningen att rätt dimensionera denna. D et bar också varit svårt för 
kommenderingsmyndigheten att hålla personalen fu ll talig vilket för
ryckt planeringen av arbetena ombord. Svårigheterna är förståeliga. 
Vi bar ännu för :lite edarenheter av hur mycket personal som er
fordras för olika fartygstyper vid depåförläggning. D et är också 
naturligt att då kommenderingssvårigheter uppstår man i fö rsta 
hand tillgodoser behoven för de rustade fartygen i kustf lottan och 
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... ·st dä refter cle depåförlagda fartygens behov. Den gångna vintern 
101

. givit erfarenheter i detta avseende, som bör unelerlätta förnyade 
hal l" l' . l 11 . d . f .. försök. Det s~ns va:·a amp 1gt. att VlC eventue __ utv1 gnmg av or-
söken ge depaorgamsatwnen battre stadga. Otover kommenderande 
fartygschefer ~ som kan var~ offi~erare ell er unelerofficerare -
bÖf särskild othcer eller mannmgenJOr kommeneleras for arbetsled
ning, planering, förd elning av resurser m m. I görligaste mån bör 
eftersträvas att för verksambeten i första hand avse personal , som 
tidigare varit kommenderade ochfeller som i fortsättningen avses 
kommeneleras på fartygen i fråga. Så långt möjligt bör de viirnplik
tiga, som ingå i depåorganisationen förde las till de olika fartygen i 
depån. "Känslan för det egna fartyget" bör nämligen icke und ervär

deras. 
AGUh räknade med besparingar om 25 000- 50 000 krj mtbs. Des

sa siffror torde ha uppnåtts vid elen depåförläggning av två mtbs, 
som ägt rum vid örlogsvarvet i Stockholm. Följande belopp ( jfr 
tablå Il ) har sålunda inbesparats (per mtb ) : 

kostnctcl för avrustning c :a 7 000 kr 

rustning c :a 18 000 

S :a 25 000 , 

Härtill kommer inbesparingar i form av billigare "militära dags
verken". 

Av marin verksbelerna utförda dagsverken (2 m t b) 500 st 

, besättningen (2 mtb) 250 st 

S :a 750 st 

Besättningen har således utfört ungeLir 1/ 3 av antalet dagsverken. 
De 250 dagsverkena (170 på shov, 80 på maskin) torde i marinverk
städernas 1·egi motsvara 30 000 kr (inkl administration m m. ) De mi
litära dagsverkena motsvarar med värnpliktig arbetskraft som ändå 
tnåste finnas ungefä r 7- 8 000 kr. in kl. administration). 

Slut ligen måste framhållas att depåsystemet kan ge vissa dolda 
vinster, genom att från personalen ombord sakkunnig vägledning 
kan ges åt varvet vid ifrågakommande kontroll- och Översynsverk
sa111het. I stället för att t. ex. tio fläktmotorer rutinmässigt gås ige-
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nom av örlogsvarvet och fe l hitlas på ~tv å kan varvet direkt 1a <~n

visn ing på de två som iir i behov av reparation. Här kan s~ike rt stora 
peng a r sparas. 

De underhållskostnader, som kan sparas genom av AG l .h re

kommenderade åtgärder, viiger sannolikt lätt mot de påtagliga bespa
ringar som en verklig minskning av örlogs varvens totala arbelarstan

1 

skulle medföra. Att så hör ske torde vara en ganska allmän t ~prick! 

uppfattning inom marinen. Att den har stöd uppifrån framg~t r bland 
annat av marinledningens yttrande hösten 1959 över Karlskronavarvs

utredningen. Marinledningen angav sålunda i detta yttrande at t stats

makterna borde ge direktiv för hur arbetsstyrkan vid Karlsk rona 

örlogsvarv lämpligen skulle reduceras från 1650 ti ll 1275 man och 

hur detta t idsmässigt borde ske. 
Frågan är betydelsefull och aktualiseras a ll t mer. Då el en emel

lertid inte ingick bland utredn ingsdirektiven till AGUh ha r den ej 

heller behandlats här. 
Kanske blir det snart anledning återkomma till den. 
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vapentjänstutbildning av flottans officerare 

Reservoffi cersutbi ldning - Samordn ing - Organisation. 

Av kap t en H.-8. HA L LERDT. 

I en tidigare artikel (Ti S 2/ 60) har jag kortfattat behandlat stam

fficersutb ilclningen och vissa cliirmed sammanhängande problem 

~amt dessutom med några ord berört vapenofficersskolans utveckling 

ch nuvarande organisation. - Artikeln i detta nummer behandlar 

~i ll att börj a med vapentjänstutbi ldningen av reservofficerare, för 

att därefter granska samordn ingsproblem på ledningsplanet mellan 

stam- och reservutbildningen. Synpunkter på lämplig skolorganisation 

avslutar de båda artiklarna. De bär framförda synpunkterna och för

slagen skall betraktas som diskussionsinlägg - det ~ir givet, att de 
ej kan utgöra en allsidig behandling av hela ämnet. 

Reservoffi cersutbi Id n in g. 

Målsättning. 

När det gäll er grundläggande och unelerhå llande utbildning av 

reservpersonal, står av naturliga skäl betydligt kortare tid till för

fogande, än när det gäller stampersonal. Den totala utbildningsticlen 
torde inte utan allvarliga olägenheter kunna fö rlängas. Samtidigt med

för elen snabba tekniska utvecklingen en fo rtlöpande kompli cering 

av såväl de enskilda vapnen som hela fartygen. Detta senare för

hållande ställer givetvis krav på ökad utbi ldningstid för alla ämnen 

inom det här aktuel la området. 
Man har all tså å ena sidan en viss bestämd utbildningstid t ill för

fogande och å andra sidan ett växande krav på ökad tid för teori 
och tillämpningsövningar, om målet för utbildningen skall bibehållas. 

Utbildningens allmänna mål enligt " Förslag till FUROF 1958" 
anges vara: 

l . att förbereda reservofficeren för bans blivande uppgift m om 
egen vapentjänst. 
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2. att bibringa reservott tceren sådana allmänmi litära SJåmil . 
l · l l · 1 · llc~1a 

te m1s ..:a, ta d is <a och pedagogiska kunskaper och fardiabe ter ' 

el:~?rcl_ras dels_ ~Ör a~t ombot:cl b:stricla b~fatt:1ingar _som
0 

yngr~ ~0~: 
otilcet , dels for att 1110111 stndstJansten VId forfa ll for orclinar· bJ 
• . 1e e 

fattnmgsbavare kunna övertaga vissa befattn ingar inom vapcnt· :· .· 

t h . ... 1 .. l.t n ~. 

en, som an eJ SJa v ar uttagen för." · 

Det mest realistiska synes vara att utbildningsmålet enli ot 
1 

l l .b J "Jl J . . .. .. . . o pun,t 
) I e1a es, men att c en mtlttara a ll manb1lclnmgen minsl -·ts 

hänsyn t ill nöclv~incl i g utökning av i första hand eget huv~;c·l,. l11ed 
.. .. . . . . clll1ne. 

~a:· det ogaJ Je:· reSeJ~VOtfJCe rsutbt!clnmg_ har omständigheterna redan 

1_ VJSS man tvmgat tram el en nodvancl1ga begränsningen av antalet 

amn:n och dessa. pla~enng t ttcl uneler utbildningens gång. i\la n iir 

allt s~t numera st~lld mfor det faktum, att en vapenutbildad rese rv 

fannk har, relativt sett, ringa militär allmänbildn ing·, men att 1 . 

d l .. " . . . . 1an 

oc..:: ar sa spec talutblldad mom sitt fack att han bör kun11-1 sl- "t 
.. ' ( . ,o a 

dc for honom avsedela befattningarna ombord och iland. 

Fördelning till vapc1lfjii1tster. 

De bägge reservofficersl injerna A (sjökaptener ) och B (studenter) 

förde las i princip till vapen t j ~inster enligt fö lj ande tabell. 

Vapentjänst 

Artilleri 

Torped 

Mrbs 

Ubåt 

Min 

Ubåtsjakt 

Sig-strl 

Skydd 

Summa 

Linje A 

J a 

J a 

J a 

Ja 

Ja 

Linje B 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

G 

Fördelningen ~ir i stort ändamålsenlig med hänsyn till eleYernas 

bakgrund och 'tidigare utbilclnino och så länge principerna hiir-

för kvarstår ofÖrändrade. "' 
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Enligt min upp fattning torde dock reservofficeren enelast uneler 

-t tid efter hemförlovn ing besitta de för befattningarna erforder

~;~ kunskaperna dels _ dä rför att fa rtyg och vapen f01~t l ö~ande än_d-

5 dels darfo r att ratt utnyttpnde av redan nu befmthg matenel 

~a.r~tsätter praktiskt taget ständig träning. 
10 

Det är därför sannolikt lämpligare att ändra uttagn ingen när det 

o·ä!ler reservofficerare ( varav även fö ljer viss ändrad förde lning 

~v stamofficerare). 

Förslag : 

,..--

l l 
l 

Vapentjänst Linje A Linje B 

Ombord 

Mtb . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ja 

Min . . . . . . . • •• • •••• • o • Ja Ja 

A lim 
.. .. J a -SJOtJanst . . . . . •• o •• 

(hjälpfa rtyg o d) 

l land 

Sig-strl . . . . . ... ...... . . - Ja 

Bastjänst . .. . . . . .. . . .. J a J a 

Skydd . . . . . . . . . . . . .. .. .. Ja -

Skoltjänst ••••• •• •• o ••• - Ja 

(vissa d elar) 

Summa l 4 l 5 

Ovan skisse rade system tord e emell ertid ur flera synpunkter svår

ligen gå att genomföra och då återstå r endast elen u tvägen att ändra 

utbildnings- och t j änstgöringssystemet. 

Om man anser, att rese rvoff iceren kan utnytt jas ombord i strids

befattningar på första linjens fa rtyg till 35- 37 år och hela tjänst

göringsticlen på övriga fartyg och i land, skall utbildningen bggas 

om så att nan föl jer tre skilda huvudlinjer, niimligen: 

l . Vapenutbildning för stridsbefattning ombord på första li n j ens 

iartyg - därefter omskolning t ill befattning iland. 
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2. Vapenutbildning för a llm ~in sjötjän st för hj~ilp ftg o d. 
3. Vapenutbildning för landtjänst 

För grupp 1 g~ill e r:. Specia lutbildning för viss be~attning pil visst 
fa rtyg, vllken vederborand e ska ll kunna mneha mtlll dess omskol 
n ingskursen (v id om kring 3G år ) genomförts . Denna kategori skal[ 
e rhå ll a sin g rundutbildning v id sin första tjän stgöring varefte r cJ e1 med någon form av kontrakt bin des fö r viss tids tJ'änsto-ör in o· ~1 .

1 

. b ~ ( 1-
ligen. För denna kategori iir givetvi s a lla nu ombord förekommande 
vapentjänster aktu ella. För denna utbildnings form torde enel as t li nj e 
n kunna if rågakomma (årlig t j ~in s tgöringsskyldigh e t ) . 

När det gä ll er grupperna 2 och 3 synes det till s vidare mi)j li<>t 
att bibehå ll a nuva rande principer för antagning, utbildning och tjiin~~ 
göring ; givetvis med elen föri.inclr ingen jämfört med nu gäll an de ord 
ning, att man vid rekryteringen av grupp 3 klart skall utsäga, att 
de blivand e off icerarna uteslu tande a vses för landtjänst. Vi ssa sbl 
talar dock för 'att man även beträffand e dessa bägge lin jer siiker 
förkorta el en fö rsta tj änstgöringstiden ti ll förmån för tätare ;her
kommande r epetiti onsövningar. Grupp 2 skull e rekryteras hu vu dsak
ligen från linj e A; grupp 3 från linj e B. 

Sammansbllning: 

Vapentjänst l 
Linje A 

l 
Lin je B 

l l 2 l 3 I l 2 l 3 

Ombo,.d 

Art, ror p o s v ......... . . . . . Ja 
Min, hjälpftg, konvojtjänst ... . (Ja) Ja (Ja) 

Landtjänst 

Sig-strl . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . Ja 

l Bastjänst m m . •• . •. ••• ..•• • o. Ja Ja 

Samordning av stam- och reservofficersutbildning vid VOS. 

Som närmare framgår av elen t idigare art ikeln i detta ämn e, band
har num era vapenofficersskolan såvä l elen grundläggande vapenut-
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iJdningen av stam- och res:rvoff.i cerare som. forts~tt utbi l dnin~ av 
b -vofficerare under repetitiOnsovnmgarnas leorettska del. Peu od-·esei . - . . .. 1 1. återkommande " upp fr iskning" av stamotftcerare tore .;omm er 
v15 .·ämte. Å rsrytmen framgår av fig 1 i den fö rra artikeln. Man 
dal ] av denna tablå utläsa att alla repetitionskurser fö r reservoff ice
pt~ för närvarande plac~ ras under 2. och 3. kvartalen , d v s sam
ra~ie t som el en grundläggand e utbildningen av stamoff icerare pågå r . 
ti lgstn ingen blir härigenom en smula ojämn , och man skull e ur skoJ)e a . · ·1 · -S)' l1.I)unkt helst se, att de kraftt ga topparn a t apn -ma J samt Jans . . . " , sti.-september kunde kapas genom en utspn clnmg av reservo t LICe-augu · l " l l ·· 1· . rnas kurser under längre tid. Av kommendenngss ;:a ;:an nam Igen 1ate alltid antalet lärare utökas fö r just denn a tid , v ilket kan m ed-
1;~ra, att de ordinari e lärarnas arbetsbelastning blir i högsta laget -
aivetvi s till visst men för utbildningen. K uncle man samordna ut
bildningen för repetitionsövningarnas elever med eleverna i VOSR 
t ·de vi ssa aemensamma föreläsningar och övningar kunna genom
f~ras och cl :t totala tim antalet reduceras något inom de största äm
nena. I dagens läge får man engagera biträdande lärare t dessa 
stora ämn en i första hand från t j än stegrensskolorna på Berg a och 
i andra hand utifrån för att tillgodose undervi sningsbehovet . D etta 
förfaringssätt är emell ertid inte helt lyckat, och en l;impliga re lös
ninrr redov isas senare i denna artikel. b 

Vapenofficersskol ans organisation. 

Vapenofficersskolan har på relativt kort tid fått en helt annan 
omfattning ;in tidiga re och fungerar nu som elen c~ntrala uth!ld
ningsplatsen för elen teoretiska off icersutbtldnmgen pa vapentJ anst
planet. Av framförda edarenheter från elevernas s tela synes fram
gå, att man härvid är på rätt väg och att detta system i allt väsent
ligt har varit t ill förmån för effektiviteten i utbildningen . U r ele
Vernas synpunkt - framförallt reserv - och SVK-off icerarnas 
torde dä rför den genomförda centraliseringen u tes lutande vara av 
godo. 

När det gäller skolans ledning har emellertid denna utveckling med
fört en avsevärd utökni ng av såväl de acl m.inistrativa som de peda
gogiska uppgifterna. Arbetsuppgifternas omfattning i dessa .hänseen
den fram stå r nu e Eter något mer i1n ett års verksarnhet ratt klart , 
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och cl et är nu hög tid att t ill se att skolans led ning och antal et lii r· . 

förstärkes så att det goda uppsåtet ej går förlorat. Högre 1 .d 1 ~ 

mttste nämligen ställas dels när cl et g~ill er uncl ervisnin o·ens 1-v \llav 
. . . . .. " · ' a Ite 

och moder111sen ngen av kursplaner 1 respekt! ve am n e, dels het r:· 

fa ncl e elen nödvändiga samordn ingen ämnena emellan för de o li~f 

ku rser yos handhar. Hur bör nu sko lan lämpligen organiseras i n~~~ 
laget for att svara ·.emot de krav man har rätt att stii ll a? _]au· ,,.

11 
l o f" J " 'i 

c a orst grans_.;:a stam- och reservutbildningen va1: för sig fii r att 

klargara elen lampligas te fo rmen for va q e kategon. 

Som jag redan tidigare framhållit, bör samma hirare i resp huv ud

iim ne hand ha stamofficerarnas utbildn ing iland och ombord. ( ;cnum 

elen ti digare redovisad e omläggningen - resulterande i en 1 ,) må

nade rs tota l utbildn ingstid - är detta prakt iskt ogenomförbart. Sam

tid ig utbildn ing vid VOS och VOK pågår uneler 2. kvartale t. sum 

framgår av nedanstående diagram (å ren J 959- 61). 

vas 59 

VOK 59- 60 

vos 60 

VOK 60- 61 

Koll i s ion 

:2. Kvartalet iir det kanske viktigaste ombord och kräver l. b

raren cl ~ir. Fyra biträdande lärare m[tste alitså påbörj a ulbil cln i ng~n 
iland uneler dessa månader. 

Redan i nuEtget fungerar sex l. lärare nämligen vid VOS fyra 

och ombord två - / \TO jagarflottilj en och ubåtsf lottilj en. Ytter

ligare två måste alltså ti llkomma; en i artilleri och en i min . 

Behovet för stameleverna iir alltså : fy ra l. hirare hela året ; fyra 

bitriiclande lärare under 2. kvarta let. K ommend ering ombord och iland 

enligt fö lj ande: 

l • lärare 

.Jli t r lärare 

195~ 

== = = = = ===== = ===== ~ 

= 
iland ===== ombord 
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Reservofficerarnas grundläggande utb ildning iland ( VOSR) f.ör-

. år under vinterhalvå ret som en tre månader lång kurs . U tbtld-

51·gg en ombord (VOKR) omfattar sex månader och är för vissa 
ntng · ) c 
kurser placerade såvä l före som efter VOSR (Mtbs och mm , or 

andra sammanhängande sexmånadersutbildning efter VOSR (Art, 

torp, ubåt och signal-striclsleclning). . o .. 

För de för sjötjänst avsedela offleerama erfordras saledes l. la

rare iland uneler 4. eller l. kvartalen och ombord under 4. eller l . 

samt un el er 2. kvarta len; se nedanstående diagram för åren 1959- 61. 

1960 1961 

l . lärare, art === == = = ------- - - --- ==== = = 

-
11

- , t orp ,mtbs liiEZZZZI = = = = 
- "- , ubåt ====== czZzz:l = = = = = = 
- "- , min ==== ===== ==== == 

l . lärare ombord och iland erfordras alltså under tre kvartal. 

Inga "kollisioner" inträffar utom för läraren i torpecltjänst, som 

iu stränot tao·et behövs ombord 4. kvartalet för mtbs (då torped

linjen u~bilda
0

s iland) och under l. kvartalet för torp (då mtbs 

utbildas iland). . 

Vad slutligen övrig utbildning vid skolan betr~iffar - 1 huvudsak 

reservofficerarnas repetitionskurser period I - är denna koncent

rerad t ill sommarhalvåret. Aven här måste alltså vissa krav ställas 

På kompetenta l. lärare uneler aktuella ticler enligt nedan (exemplet 

avser sommaren 1960). 
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Ar t .-lärare 

Torp . - " 

Min-

Ubåts-

~----- l/4 - 1/10 196o - ----- 
~ 

r 1~ 
AOKR 

TOKR, MtbsOKR 

MOKR MOKR 

K kurs, min 

~ 
UbOKR 

Hur ska ll nu uppgifte rna i huvud~imn ena fördelas uneler året fijr att 

på b~i s ta sätt ti llgodose alla fo rmer av utbildning på VOS - \rOI( 

- planet. E tt fö rslag presenteras i f igur 3. 

. ~Ör att erhå lla .. öv~rskå cl l igh et i tabellen har enelast h uvu cl upp

gttte r mecltag1ts. Ovn g undervi sning kräver , att en lä rare i varje 

huvudämne all tid el isponeras iland. · 

Att utbil dningens tyngdpunkt ligger på respektive h uvucbmne 

är obestridligt, men kursplanerna omfattar ju även andra både stora 

och viktiga ~imnen . F lera av dessa - sambandstj änst, taktik. radar

och str iclsleclningstjänst, ubåtsjakt - ä r av sådan betydelse fö r ut

bil cl nings resu ltatet, a tt man bör eftersträva enhetlig ledning i VOS 

egen regi. Det synes därför logiskt, att man snarast förstärker lärar

staben med ytterligare några l . lära re. 

Vad slutligen elen rent admi nistrativa ledningen beträffar bör VOS 

i li khet med exempelvis unelerofficersskolan leel as av en CBö5 un

cle rst~i lld skolchef. 

Förslag till organisation framgår av fig ur 4 nedan. 

Arbetsfördelning och organisationsförslag enligt ovan avser att 

på ett ändamålsenligt sätt ti llgodose de nuvarande behoven under 

VOS- VOK. d v s om utbildning och uttagning i a llt väsentl igt föl

j er nu gällande principer. 

Såväl beträffande stam- som reservofficersutbildning har bland 

annat i dessa bägge ar tiklar framfö r ts några förslag som - om de 

skola genomföras - i en nära ( ?) framtid måste komma att in-
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rka på både KSS och VOS utbildn ingsp laner. U neler a lla omsbn: 

ve ·l ter är det av stö rsta betydelse, att ;en snar gransknmg a v (p a 

c~~:.:~k ) gällande utb il d t~ingsföreskrifter komn;er _ti ll ~tåncl _för att 

!öka finna en verkltgt t tclset1ltg och logtsk ~tb tlclnmgsto l j cl for ----: 1 

... . ta hand - el en oTuncllaggande utb1lclnmgen av stam- och le-
tals "' 
servoffi cerare. 

Figur J. 

r/ro r/r r i -t r/ro 

-
AOK AOK 

Artlärare I AOK AOKR AOKR AOL 

AOL 
)) II AOLR AOKR rep 

TOK TOK TOK 
T.orp lärare I MtbsOKR TOKR TOKR 

MtbsOKR 

TO L 
>> II TOLR MtbsOLR TOKR rep 

MtbsOKR rep 

U bOK U bOK UOL 
Ubåtslärare I U bOK U bO KR U bO KR U bOKRrep 

>> II UOLR UOL 

Minlärare I MOK MOK MOL 
MOKR MOK MOKR MOKR rep 

MOL 
)) II MOLR MOKR rep 

l!nm 1: Ovansrående tabell anger endast resp lärares hu vud uppgifter. 

2 : Kursbeteckningar med kursiv anger kurs ombord. 
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Lärare i taktik 
1. spe lledare vid 
>> Tacti cal teach en> 

Hel tidstjänstgörande 

Artilleri tjänst 

Torpedtjänst 

Ubåtstjänst 

Mintjänst 

Sambandstjänst 

Radar- och strl tjänst 

(Ubåtsjakttjä nst) 

Stamoff 

lärare 

Figttr 4· 

CBOS 

c v os 

.-------------~----------------
Del tid stjänstgörande lärare 

Ovriga än1nen såson1: 

T eletek nik 

skyddstjänst 

Fl ygtjäns t 

Underhållstjänst 

o s v 

El ev er i kurser 

R eservoff SVK-off 

Anm. H eltidstjänstgörande lärare avses även utnyttjas vid >> Tactical teacher» . 

utterotur 
ZEH N ZERSTöRER 

Av Fritz Otto Busch. 

Adolf Sponholtz Verlag . Hannover 1959. 
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Fritz Otto Busch var redan på }O-tal et välkänd som författare av flera bok

verk om den tyska flottan. Under krige t ' 939--1945, i v ilket han deltog som 

koOl·kapten, mgav han äve nså några böcker, bl a >>Narvik» (1940). Efter det

samma framträdde han med skild ringar ::tv en del tyska örlogsmäns öden och 

äventyr und er den stora· kraftmätningen, börjande med >> Geheimnis der Bis

marck» (195 0). Den följdes av >> Tragödie am Nordkap>> (1952) och >>Schwerer 

J(reuzer Prin z Eugen» (19 58). Hans senaste bok bär titeln >> Zehn Zerstörer» 

(Tio _jagare) och behandlar en för jämnt tvenne decennier sedan högaktuell 

episod: ockupationen av Na rvik och sjöstriderna där under de för Norge så 

olycksdigra aprildagarna 1940. 
Utan att närmare gå in på Norge-operationern as förhistoria kan fastslås, 

att det låg i britternas intresse a t t avskära t ill förseln av den för Tyskland 

livsviktiga svenska järnmalmen genom minfällning i norska vatten. Tyska mot

åtgärder skull e besva ras med ockupation a v norska h amnar, icke minst export

hamnen Narvik. D et fin sk-ryska kriget gav de allierade ett svepskäl att land

stiga i Narvik under förevändnin g att undsätta Finland, ett företag, som 

fransmännen särskilt påyrkade, för a tt avlasta sin ostfront. 

Tyskarn a hade även sina blickar riktade norrut och sedan Hitler -- bl a 

genom Quisling -- infom1erats om de allierades plan er, gav han order om ope

ration >> W ese riibun g>> . Den baserades på en snabb, överraskan de ockupation av 

ett tiotal norska hamnar. P å grund av britternas överlägsenhet till sjöss skulle 

första omgången trupper sändas med snabba örlogsmän, v ilk a inte skvallrade 

om att de v ar transportfartyg. Dc skull e därpå genas t återgå hem för att inte 

kvaddas av fienden. Operationen var ett vågspel, som k unde förbättra Tysklands 

sjöstrategiska läge, men som också kunde bli en ka tastrof för Kriegsmarine. 

' Weserdag>> bl ev den 9· april i gryningen. Ovetande om detta påbörjade brit

terna sin operation >> Wilfred >> - minfällningen -- den 8. Bägge parterna satte 

sålunda igång samtidigt, kraftlinjerna skar sig, och resultatet blev en serie 

sjöstrider. I kampen om Narvik, vars namn snart ble v känt över hela världen, 

vann tyskarna till lands, britterna till sjöss. 

Overförandet av 1}9· Bergsjägarrcgementer, fört rupp för }. Bergsdivisionen 

(gen.maj. Dietl ), som skull e taga Narvik, en transport p å 2.000 km, anförtrod

~es de snabbaste fartygen: tio moderna jagare under jagarchefen (FdZ) kommo

or Bonte. Att stuva ombord 200 jäga re jämte utrustning å en 2.ooo tons jaga re , 

~111 redan härbärgerade 3 I 5 man, hörde knappast till marinens vardagsrutin . 

en på morgonen den 7· april gick Grupp Narvik till sjöss. Hårt väder med 

storm, tjocka och snöbyar gyn nad e vågspelet . I gryningen den 9·· gick förbandet 
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in i Ves tfjord en, 

li gt vi d 6-tiden. 
fon satte genom Ofotfjorden och landsatte ber"'s jäo-ar 
N .. .. .. . " '" na Plan 

or tmann en togs med ovcrraskntn". De gamla kust en. 

tygen E id svold och Norge torpederades, innan de ]~ann särta si<> t· ltl nsarfa,_ 
l .. k· d ,. f ·· . " ' 111ntv·· 

OC1 SJOn me ansen tga orlustcr. Tdl lands mötte in"'et militärt mot ·' ar,l 

D . l " >t,\nd 
tct s t rupper besatte snabbt alla v ikti ga punkter Jauarna skull e d Och 

f b .. l o f Il . o o . "' O Il le el b 
e ter rans cpa y ntn g ate rga hem, men då av de tyska t ankfarty"en art 

ett (Jan Wcllc m) inträffat, fördröjdes avfärden v ilk et beseo- lad e d " . endast 

T d . . ' v ' e tJos ··d 
Y e bntttska motåtgä rd ern a var redan igång. 

0 ~-

På em samm a dag gi_ck chefen för 2. Jagarfloniljcn, captain Warbu rro n-L 

med fem enheter tn 1 Vest fJord en. Vid lotsplatsen Trano··y c f l ee, 
. . . r or 1an 

mtn st sex stora Jaga re låg v id Na rvik som va r i ficnd cha d T. ' arr 
' n . rogc·n Ro l 

Navys a nda beslöt ha n sin und erlägsenhet till trots o-å anfa llsvis dl ·· Ya 
.. b . . b' l vap. r tä 

snoyra uppen aradc stg bnttcrna kl. 5.3 0 den 1 0. uta nför Narvik 
0 

-I j·· t 
d o . bl d d o c 1 at tor 

pc erna ga 111 an e manga fartygen därstädes. Den g.'t no-en to"s t k -
o .. Cl f . . . " " ys arna 

pa s~ n ge n._ .. 1c SJagare n __ Wdhe:rn H eidkamp fick akterskeppet bonslitc t, Anto
11 

Sch1r-ztt btots t tu och SJonk, pa samma sätt gick det för sex last.'tn "'ar, .B. 

k N. . . " c. onre 
om om. ar angnparna drog sig tillbaka, r.'tkade de ut för dc ryska · 

1 · · • Jagarna 
som cgat 1 HcrJangs- resp. Ballangenfjorden och av stridslarmet ahrm . ' 

I en hal v timme va r Ofotfjo rden skådeplats för en h""f ·..,. -·d f ' etars. 
d.. a n , st tl ' cm mor fem 

ar tyskarna var dc starkare. Flottilj leda ren Hardy sköts sönder ocl ' 
h o . .. o 1 samman 

oc maste_ sattas pa land. Wanburton-Lec stupade; hans sista signal var: Keep 

on engagmg the cnemy ! Han fick postumt Vicroriakorse t. Ja"'are11 H 
1 k "" . b d o ltll Cl 

s ors .' ran och blev liggande, rammades av den skadade Hotspur och sjönk. 

Havock och Hostde tog stg ut ur fjorden med Hotspur pao sla""p B. .. 1 b · 
J · d d ' . t ans c nst 
ltn ra c tyskarna upptaga förföljandet, och de återvände för att pläst ra om 

så ren. 

En paus :inträdde II och 12. april, under vilken tyskarna överförde en del 

personal och be väpnin g iland för att stä rka försvaret där. Några av jagarna 

hade ännu kunna: gå ut och hem, men den nye chefen freg.kapten Bry, tog ej 

llSken ~ch all a atta stannande kva r i fä ll an, mer eller mindre fanbe redda 

och ak tto nsdugli ga. 

På fm den IJ· kom britterna igen. De tog inga risker. N io jagare, varav 

fyra av den kraft1ga Tnbal-klassen, t rängde in i fjorden, stödda av slag· 

skeppet W arsptte, en 2 5-årig vetera n från första världskri "'ct och Skao-eracksla

geot. Dundret va r öronbedövande, när bjässens 1 5-tums ka:oner sände iväg sina 

~-alkoffertar, va r och en vägande sin a modiga 8 8 5 kg. Tyskarna hade ingc·n chans. 

orpost)agaren Ench Kael/ner blåstes nära nog ur vattnet de fram ilande kam· 

raterna vände och sick-sackade undan inå t fjorden värja:1 de sio- med förrviv· 

lans mod. Dc beordrad es retirera uppåt Rombaksfjorden, som slu,tade i en årer· 

va~ds~rand. Fyra jaga re lyckad es häri, men Erich Giese fick maski nstoPP• 

skots Ibrand, kantrade och gick under. Hermann Kiinne sattes p å land i I-fet· 

pngsfJorden och sprä ngdes i luften. Medan Bemd v. Arnim, H ans Liidernann, 
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\(olfgang Z enker beg ick sjä lvmord inne i Rombaksbotten, uppehöll Georg 

rhiele de p åträngande brittiska jagarna å det sma laste stället och lyckadts 

,ned sin sista torped bortskjuta förskeppet å Eskirno. Sedan ränd e tysken upp 

å ]and. Chefen Wolff fi ck Järnkorse ts riddarkors. Den sista av de tio jagarna, 

~iether v . Raeder, exploderade och sjönk i Narviks hamn kl. 17. Warspite med 

svir lämnad e valplatsen en halv timme senare . Sjöst riderna vid Narvik var till

ända. Här slutar också boken . Den hårda kampen i fjällen runtom våren 1940 

mellan dc se na re landsatta allie rade trupperna och Dictls jägare, förstärkta med 

överlevande matroser >>Ge birgomar·in c», fallskärmssoldater och fl yg, är en annan 

hisrona. 
1 sin medr yc kand e hurtfriska st il skildrar Busch dc tio jagarnas vågha lsiga 

färd frå n T ys ka bukten till Narv ik och slutk ampen i fj orderna däruppe. Be

rättelsen kr ydd as på lämpliga stä ll en 1~1 ed uppdiktad e, men ve rkligh etstrogna 

dialoger. Till stöd för läsn in ge n finnes 5 utmärkta kartor och p unika tyska 

resp. engelska forografier, flenal et tagna under själva kampdaga rna. Som av

slutning finns en typritnin g av en jaga re och korta p ersonuppgifter över de of

ficerare och män ur den forna kejserl iga flottan jagarna c:ppkall ats efter . För

fattaren stannar inre en bart på den eg na sidan, utan gå r utförligt in på dc 

brittiska åtgärderna, givande motståndaren fullt erkännande. W artburton-Lecs 

djärva at tack få r ampla lovord. Den politiska aktiv iteten bakom kulisserna 

å bägge sidor, förspelet till dragkampen om Norge, har också ägnats tillbörli g 

uppmärksamhet. Trots att förlusterna a v de tio moderna jagarna var smärtsam, 

anser Busch, att offret inte var förgäves. De genomförde dessförinnan punktligt 

överskeppningen a v Dieris bergsjägare ti ll ort och ställe, vi lket var av största 

betydelse. Sjötaktiskt sett utgjorde utraderandet a v Grupp Narvik en kraftig 

åderlåtnin g a v det svaga tyska jagarbestån det. Men dc allierade förlorade 

greppet om Narvik, och det var ändå e n värre förlust. 
P. O. E. 

RYSK IMPERIALISM 

Dieter Friede, Das Russische Perpetuum mobile, 

Marienburg-Verlag 1959. 

Författaren kommer på grund av en mängd exempel och med hjälp av fram

stående ryssars och andras ås ikter till slutsatsen, att det till innehåll och metod 

inte finns någon skillnad mellan den tsa ristiska och den bolsjev ikiska politiken . 

Detta är sant, och sanningshalten av detsa mma demonstreras va rje dag på 

nytt a v ryssa rna. Vad rysse n A. Herzen sade om tsarreg imen gä ller i ännu 

större utsträckning i dagens läge : >> Ryssland ä r det ol yckl igaste landet i hela 

Världen, det är ett avskräck a nde exempel för alla som är fria och oberoende.» 

Särskilt intressanta är författarens uppgifter fr ån det utrikespolitiska om

råder, där bolsjevikerna med vetet vandrar den tsari stiska imperialismens väg. 
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>> Sedan Ivan III (q62-1505) är Ryssland den målmedvetnaste ko: onisatio, 
makten i vädden>> sade den kände enge lske generalen Fuller i en in ten JU 

15
-

o · b k f" d V'll d · 1· .. .. · o ' sonl stat" .t o ens oror . 1 (en en na 1111pera 1Sn1ens vag ar v1sar n agra siffro. 
Denna väg har alltid ledsagats av att ryska härskare proklamerat sin ,,k ~ .1'· 

nl eL 
till freden>> ; vi behöver bara minnas Ivan IV, Nikolai II eller Stali n. Rvs ~ 
lands hjärta - det moskovitiska furstedömer - va r för 6oo å r sed an til l. s 

. d .. V' " l d d 6 k k D " d o l SlJl y ta 111111 re an astergot an , v s 1 zoo ' V n1. e t vaxrc u n er ar lu nJraden 
och bl ev så småningom en stormakt p å 22,5 miljoner kv km, d 'v s d n v·a·. a 

' :q~ 

mer än tusenfalt. Endast under andra värld skriget och senare ha r Sovjetun ionen 
oc kuperat 711 ooo kvk m främmand e om råde, ett ytområde som är ha lva 1111111 
gång större än hela Sverige. Hur skall man förena detta faktum med Stalins 
ord i högsta Sovjet den 6 nov r941: >> Vårt krigsmål är in te ockupauon .l v 
främmande landområd en, inte heller underkuvand et av andra fol b? Stalin 
rättade sig inte efter det r yska ordspråket: Lju g, men ljug med måtta . 

För att nå sitt mål använder sig Ryssland av medel, som inte heller lur 
ä ndrats under tide rnas lopp. Till dem hör t ex brytandet av fördrag. Fngland 
och Frankrike kallade Ryssland redan 1853 för en stat »Som br yt er fördrag, , 
Eller när vi läser om P eter I :s å tgärder i Mecklenburg, där han understödde 
adelns motstånd mot herrigen, e ller agitationen bland polska meni ~c m:in 
mot adeln under Nikolai I :s och Alexander II :s tid osv. - p åminna oss 
inte dessa händelser om bolsjevikernas nuvarande strävanden att i dc icke
kommunistiska länderna försöka framkalla konstgjorda motsättni ngar mel
lan de olika folkgrupperna? Tänk t ex på R yss lands inblandnin g i de svagare 
grannarnas inrikespolitik med vapenmakt såsom skedde i Ungern und er N ikola: 
!:s tid 1849 och und er Chrustjovs epok 1956. V ida re har Ryssland alltid va rit 
en mästare i att utnyttja motsättningarna mellan ol ika state r. Vi behöver bara 
tänka på det Nordiska kriget som P eter I kunde påbörja och vinna endast 
tack vare förhållandet, att England, Holland , Osterrike och Frankrike befann 
sig i krig med varann. Eller på år 1939, d å kriget i Västeuropa gav bolsje
vikerna ett utmärkt tillfälle att efter ockupationen av östra Pol en ock s~ 
angripa Finland och lägga beslag på finländska områden. Nationernas förbunds 
beslut av den 14 dec. 19·39 att på grund av överfallet på Fi nl and uteslut.l 
Sovjetunionen ur förbundet, visade hela världen i blixtbelysning, vad man kan 
vänta av so·vjetisk politik och bol sjevikisk fredskärlek. 

En träffande karakteristik av den ryska utrik espolitiken gör el en kände 
engelske politikern lord Palmerston. Han skri ve r 18 53: >>Den r yska rege ri ngens 
politiska praxis har alltid bestått i att vara verksam så snart and ra rege ringars 
apati eller deras önskan att leva ett tryggt liv t ill åter det . Likaså stann ar den 
där och drager sig t illbaka om den mö.ts av allvarligt motstånd. O ch detta 
för att invänta ett lägligare tillfälle för ett nytt angrepp mot sitt offe r>>. Dess~ 
ord påminner oss livligt om Sovjetunionens kampanj mot Berlin och den ryska 
förbundsrepubl iken. 
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ken vimlar av exempel p å Ryss lands strävanden att en gång behärska 
.. ~]~en. Dessa är kanske alltför många: människan är ju bara till en vrss 

va d motta<>lig för obekväma sanningar. 
(rra · · 0 . . .. 
"Men tiden arbetar m te en lrgt forfaturen s ås ikt. för Ryssland Lingre. För 

. aånaen i dess historia är denna stat ve rkltgt allvarh gt eller snarare fOrsta :, o .. . .. . . .. o 
dödligt sårbar. Moderna vapen, for v rlken. R ysslands vald1ga y ta mte ar nagon 

.. ten och Nato som har forenat Vastenropa och Amenka, sarter stopp 
stotes ' '. o .. 

.. 
1 

Sovjets hegemon1planer. Tsarerna kunde vaga allt utan ::ttt sa tta R ysslands 
fo l b f · Cl · · l" cJ(istens p å spel. M en i detta ägc e mner s1g 1rustj~V tnte angre .. 

I en sak är jag inte öve rens med författaren, namltge n att skjuta hela 
kulden p å det r yska folket. Ryssarnas >> kollektivskuld» existerar lika litet 

som den efter andra vä rld skriget propagerade tyska kollcktivskulden. I Ryss
; nd bestämm es allt av »ledaren >>. Man får inte glömma att en sådan frihet, 
s:m är r ådande i den demokratiska västern för v ar och en, i Ryssland in~ehas 
av endast en person: rikets envåldshärskare. I Ryssland befa ller och förbjuder 
man, i R yssla nd förklarar, di skuterar och protesterar man inte. 

Oskar .Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda a'' Marinens Pressdetalj. 

Sto rbritan n i en. 

HANGARFARTYG. 

>> Bulwark» är sedan den 19 januari åter rustad. Efter för sök och provt urer i 
hemmafarvatten och Medelhavet för väntas hon under vå ren av seg la ti ll Singa. 
pore, för att baseras där och va ra klar a tt operera »va r som helst öste r 0 111 
Suez» . »Bulwarb> är bl a utru stad med r6 helikoptrar. 

Marine News. Februari 196o. 

»Ocean» och » Theseus» har så lts för att byggas om till moderfartyg för 
trå la re. D e f d hangarfartygen kommer att förses med bl a djupfrysningsan
ordningar för fi skebåtarnas f ångster, som sedan skall kunna hämtas med heli
kopter. Besättningsstyrkan blir 425 man och moderfartygen skall ku nna ligga 
till sjöss mell an 2 och 3 månader. De beräknas kunna tagas i tj äns t under 
våren 1961. 

Marine News. Mars 1960. 
KRYSSARE. 

»Ceylon» mottogs av p eruanska flottan v id en ceremom 
9 februari och erhöll namnet »COI·onel Bolognes i». 

Porcsmouth den 

Marine News. Ma rs 1960. 

Sedan »Birmingham» och »Cey lon» nyli gen utgått ur den aktiva fl ottan, 
finn s f n fyra kryssa re ,j aktiv tjänst, (Tiger, Gambia, Belfast och Bcrmuda'). 

Marine Rundschau. Februari r96o. 

Det meddelas att »S wifture» kan ske kommer att överföras till australisb 
flo ttan och där ersätta »Melbourne » som flaggskepp. 

Marine N ews. Februa ri 196o. 

JAGARE. 

Samtliga fartyg av »Da rin g»-klass kommer att förses med närlu ftvä rnsro· 
boten Seacat. 

Marine News. Februari 1960· 
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Caesar», som ä r under ombyggnad i P ortsmouth , kommer efter provturer 
Efter omby ggnaden kommer ~ovember i å r att a vgå till Fjärran O stern. 

1 tt ha samma sdhuett som »Capncc ». 
hon a 

Marine News. Mars 1960. 

, Corltest•> har bogserats från Chatham till Grays, Essex fö r skrotning. 

Marine News. Mars 1960. 

,Matapan» skall 
o 

gcnon1ga Ros y t h. översyn 

Marine News. Ma rs 1960. 

FREGATTER. 

, Loch A rkaig» ankom till Gateshead den 28 janua ri för att skrotas. 

Marine News. Mars 1960. 

, Loch Ruth ven» återkom till Devonport den 2 februari efter nästan ett års 
tjänst i P ersiska Gulfen och kommer att ?t rcrvända dit den 28 april för att 

stanna i 18 månader. 

, Plymouth » skall rustas i december 
tjänst bl a i Medelhavet. 

Marine News. Mars 1960. 

år och i mars 1961 avgå för två års 

Marine News. Mars 1960. 

»Puma» avgick den 2 5 p nuan f rån Portsmouch för ett å rs tjänst i Sydafrika. 

Marine News. Mars 1960. 

»Falmou th » komm er att f å Seacat-beväpnin g i stället för de p å de övriga 
»Whitby» -klass fartygen vanliga 40 mm kanonerna. 

Marine News. Februari 1960. 

»Kenilworth Castle» hå ller på att skrotas vid Rees Shipbreaking Co. 

Marine News. Februari 1960. 

»Ursa» anlände till Malta i april 1959 för en omfattande ombyggnad. A rbetet 
skulle ta f yra månader men efter sex vecko r avbröts a rbetet och farty ge t är 
nu upplagt på va rve t med en oviss framtid. 

Marine News. Februari 196c. 
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UBÄTAR. 

>> Acheron » åerkom till Porrsmouth den 30 december 19·59 efter övn· 

med den sydafrikanska flottan . 
111gar 

Marine News. Februari 1960. 

Namnen p å de nya båtarna av >> 0 >>- klass skall bli fölJ' ande: Obcro11 ' Ons
laughr, Odin, Oracle, Orpheus, Osiris, Olympu s och Orter. 

Marine N ews. Februari 1 96o. 

>>Sealion », den åttonde båren av »Porpoise»-klassen, sjösattes den Jr decem. 

ber 1959 i B~kcnhead . 

Marine News. Februari 196o. 

»Tall y Ho» å terkom till P ortsmouth den r 5 januari efter nära fem års tjänst 

Medelhavet. Hon kommer att säljas för skrotning. 

MINSVEP ARE. 

Marine News. Februari r96o. 

»Cou rier», »Melita» och »Serene» håll er p å att skrotas. 

Marine News. Februar i 1960. 

Förenta Staterna. 

HANGARFAR TYG. 

»Barne» lämnade Boston den II januari under bogsering med J apan som 

destination. 

Marine News. Februari 1960. 

»Guadalcanal» och »Mission Bay» rå kade under bogsering till Japan på drift, 

sedan bogserkabeln gått av under en storm och fastnat i bogserarens propelle r. 

Bogseringen kund e återupptagas och hangarfartygen anlände till Japan den 8 

januari . 

Marine N ews. Februari 196o. 

»Natoma Bay» lämnad e Honolulu den 6 januari för att bogseras till upp

huggnin g i Japan . 

Marine N ews. Februari 196o. 

»Saginaw Bay» har sålts till Holland för n edskrotning. 

Marine News. Februari 196o. 

3-!3 

l B h o! f·· k ·otJ11.11 " 111e11 kvarl1'gger t v 1. Boston . 
,Sh ip ey ay» ar sa ts or s r " ~~ 

Marine N ews . Februari 1960. 

, Tripoli » anl ände under bogsering till Moji den 14 januari. 

Följ ande hangarfartyg har sålts ti ll Japan, 

skrotas: A nzio, Block Island, Kadashan Bay, 

Rudyerd Bay. 

KRYSSARE. 

Marine News. Februari 1960. 

Holland eller Italien för at t 

Kasaan Bay, Manila Bay och 

Jl1ari ne News. Mars 1960. 

, H awa ii», som legat upplagd 

nedskrotnin g. 

Philadelphia, har bogserats till Baltimore för 

Marine News. Februari 1960. 

, Honolulu » anlände till Baltimore den 8 januari fö r att skrotas. 

Marine News. Februari 1960. 

»San Francisco» lämnade Philadelphia den 31 december för att bogseras till 

Panama City, där hon fö rmodligen kommer a tt skrotas. 

Marine News. Februari 1960. 

JAGARE. 

Moderniseri ngsprogramm et FRAM II (se TiS nov -59) skall i Norfolk ge

nomföras p å »Charl es S. Spcrry», »Zellars», »Masscy» och »Robert K . Hun

tington». »Dc Haven» skall genomgå s:tmma program i San Francisco. Moderni

seringen innebär att 7,5 cm kanoner, torpedtuber och sjunkbombfällare plockas 

borr och i dess ställe installeras helikopterhangar, ny hydrofonanläggning och 

<ler nya antiubåtsvapnet ASROC. 
Marine News. Ma rs 1960. 

»USS Dew cy», som är den första i en ny klass av robotbestyckade fregatter, 

111ottogs av flottan i december. 

Det c:a 170 meter långa, 5 Goo tons fartyget har ett deplacement som är 

nästan dubbelt så stort som den största und er andra världskriget byggda jagaren. 



3-+-l: 

I »Dewey's >> bevapntng ingå r bl a amiubåts raketen ASROC och lttft . 
T ... V'd f vatn stob 

et nct. 1 are tnns konventtonelit arrt!lcn och tuber f ö. bo 01et\ 
B .. · .. r an r w a tsrorp d 

csattnt ngcn utgorcs av 20 officerare och 300 ( l c c, 

fl 
. .. . . . o ' n1an statnpersona ), Y~lr . · 

csta at spenattster pa elektroteknik. h dc 

UBÅTAR. 
AU Hands. Janu ari 96o. 

»Robe re E. Lee » SJ. ösatres den 1 8 dcccn1be 1• ·u l~ewporr News . 

Marine News. Februari ! 960_ 

»Scorpion » sjösattes den 19 december i G 1·oron. 

• Marine News. Febnt:Hi 1 ~Go . 

-::~~-· 
~·~ 

V D S. 

UBÄTSJAKT. 

J aga rna har börja t använda en n y typ av dom som kallas VDS 
de h ) f" · .. ' ' (vatta blc 

pt sonar or att kunna tranga genom den !judbarriär, som orsaLts a,· 

temperaturd,ffcranserna j vattnet VDS .. k . 

d 
. ' · , som san s ner 1 vattnet a v de n bo"-

seran e Ja<>a ren kan söka f bo " 
b ' ' c rer u ata r, som gömt sig und er ljudbarriä ren. 

US Naval In st itute Proceedings. Februari 1 96o. 

Our Navy. Mars 196o. 

f(örr ik tningsvisare till sjöss: »Golden Eagle» v isar ljussignaler /ör att omtala 

avsedd ku rsändri11g. 
O ur Navy . Mars 1960. 

Sovjetunio nen. 

Amerikanska piloter har kunnat observera och fotografera tre spcc ialurrusra

de handelsfart yg, som sänts ut i Stilla H avet för att bevaka dc två balli stisk a 

robotar, som sk juti ts. Fartygens namn ä r »S ibin>, »Soutcban» och »Sak halin >> 

och de har en framträdande elek tronisk mrustning, bl a tre olika antenner 

av vilka den största är c :a 12 meter hög (ö ver fästpunkten). Varje hrryg 

har var sin helikopter. 
Le R ev ue Maritime. Mars 1960. 

UBÅT AR. 

Ami ral Burkc har inför en kommine förklarat, att man har säk ra indika

tioner på att den första sovjet iska atom ubåte n mycket snarr är ope rations

duglig. 
Le R ev ue Maritime. Mars 1960. 

JAGARE. 
Västtysk land . 

Den f d ame ri ka nska jagaren >>Ci axton» fick den r 5 december n amne t 

•Zerstörer 4" · Tidi gare har meddelars att ,z 4» är f d >>Charles A usburn», 

Vilket är felaktigt. 

Marine News. Februari 1960. 
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MINSVEPA RE. 

>> D etmold ,, sjösa ttes den 17 november 1959 i Cherbouro

tadcs den 3 december, »Hameln , den + december, , Ulm:: 

och »W-olfsburg» den 8 oktober 1959_ 

»Fl cnsbu·" 
, h» ,.ll s ~ 

den 7 nuve b 
111 er 

Marine News. Februari l
96 

»Mira » sjösa ttes den r6 december 1959 1 Lcmwerder. o. 

Marine News. Februari 1 960
_ 

"_Mars», »Pollux», »Sirius» och »Spica» har avförts och sedan dera 

nener borttagits har dc iordnine:ss tällts' som 1 f 's mas ki , 
~ ogements artyg för vardera 5 -t 1na.11 • 

»Mindcn » ru stades den 22 januari. 
Marine N ews. Februar1• 196o. 

»W' o rms» SJÖsattes den JO J·al1Liai·I· ~- Cl b 1er ou rg. 

Marine New s. Mars 1960_ 

TORPEDBÅT AR. 
Marine News. Mars 196o. 

»Kranisch, rustades den 19 december 19)-9 och »A ik >> 
den I4 januari r 96o. 

H h 
Marine News. Mars , 96o. 

» a Cr>> SJ- Ösattes d · · 'd 
en 9 ;anuan VI Lurssenva rve t i Bremen. 

DEPÅFART YG. 
Marine News . Mars 196o. 

Tend ern »Rhein» har SJ-Ösatts . Elb (T 1 ~ e. 15 Jan -6o.) Hon :ir den fänta av 

I 3 fart yg med den officiell a b enamn1n gen »tender» och med ett d l 

p it 2 200 ron samt kan komm . _ cp acemcnt 

b k · , a upp 1 en fan av 2 2 knop. Varje fa rty" Hr 

en es tyc nll1 g a v t va ro cm och f ra o " 

ko mmer att u o-' -11 
Y 4 mm automatkanoner. Besä ttn ingen 

ska ll t'lld l pp"t n 9-8 man, men 2 00 man kan förläggas ombord . »Rhein• 

d .' .. 
1 

e as t:eCJc, mororrorpedbåtsdiv ision en. T vit tendrar ska ll till fö ra' varje 

IVlSIOn av sma uba tar och ror edb ' . d . . .. 
. f ' d p ataJ, me an ml11 svepa rdJvtSIOnern a kommer 

an a var era en tender. 

HANGARFARTYG. 
Australien. 

Marine News. Mars 1960. 

»Melbcurne » och »Sidncy » får fö rm odl ie:e 11 J ' 
v 'varsta i rese rvflottan. 

J AGARE. 
Marine News. Febru ari 196o. 

»Bataan » och »Quality» kom l11 et- . k 
Jnom ·on att avfö ras ur rullo rna. 

Marine Rund schau. Fe brua ri 196o. 

3±1 

fREGATTER. 

})parra1natta>>, son1 sjösattes den 3 I pnuan r 9 59, kommer att levereras 

der maj mitnad . 
u n Mari ne Rundschau. Februari r96o. 

AV dc ursprun gl igen planerade fyra fartygen av » Whitby»-klass kommer 

endast »Y arra» och »Parramatra» att fä rdigställas. I stället kommer senare 

flera fartyg av förbättrad » Whitby» -kl ass, lik den engelska » Tribah>-klassen, 

att byggas. 
Marine Rundschau. Februari 1960. 

Två » Whitby »-klassfartyg är under byggnad, den ena i Williamstown och 

den andra i Cockaroo Island, och kommer a tt sjösättas under 1960. De kom

mer att bli väsentl igt modifierade i jämförelse med de tidigare » Whitbp

lregattern a i R-oyal Navy. (Jfr föregitende notis) . 

Marine News. Februari r96o. 

Frankrike. 

PATRULLFARTYG. 

»La Setoise» och »La Toulonnaisc» har i Toulon fråntagits sina namn och 

erhållit betecknin gar »Q r62 » och »Q r6p. Sedan all materiel av v;-irdc tagits 

i land kommer fartyg en att huggas upp. 

Le R evue Maritime. Mars r 960. 

HELIKOPTER. 

Marinen studerar möjligheterna att medföra en lätt helikopter ombord p å 

sina mindre enheter. En plattform har konstruerats och monterars ombord pit 

jagaren »Cassard ». Försöken har pågått sedan januari och kommer att fortsärta 

Ytterligare nitg ra veckor. Mycket goda resultat har erhå llits i svit r sj ögång och 

hård vind. Den helikopter, som användes , är en »Alouette Il». 

Le R evue Maritime . Mars r 960. 

Holland. 

DBATAR. 

Underhandlingar pagar att f r itn USA inköpa en atomreaktor, avsedd för en 

ubåt, som skall byggas för holländ ska flottan. 

Marine News. Februari 1960. 
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Den holländska ma ri nbudgeten för r96o upptar 3 
so 

7 
fl · 

.. • .. N . 79 ooo o n ner 
~ 1 nastan 23 ~~ a v de n toraLl för·svarsbudge ten, som upp <>å r till I 

65 7 
' "llker 

t lc rmcr. " nl dJoner 

Le R evue Mat·irimc. Mars 
196o. 

Indien. 
FREGATTER. 

" T ri shu l,, , Indien s första fregatt av denna typ (W hitby), hi ssade befiil,re ·k 

vid en ceremoni i Belfast den 13 januari. ' · c-en 

Marin e News. F ebruari , 960_ 

Chile. 

UBÅT AR . 

»Biu efi sh» och »flasher» komm er fö r modligen at t 
~ överragas f rån U S 1\ . 

Marine News. Mars , 96o. 

J AGARE. 
Venezuela. 

»Nueva Espana» och »Zul ia» började i november 19 59 provturer efter "e· 
neralövcrsy n. o 

Marine Rundschatt. Februari 196o. 

Finland. 

Skä rgå rdsha vets Sjöbevak ningsavdelning har frå n Sverige erhåll it en hr dro· 

kopter , den andra l Sltt slag l land et. H ydrokoptern skall _.. . d ' r'· k 

skärgårdsförh å ll an den a och om der . - ." p~ovas l. ~ ms a 
··u o 

1 vrsat Sl b motsvara de forhoppr11n " ar man 

sta t pa den kommer sjöbeva knin gen troligen att beställa ett större ~1 ta1. 

Uusi Suomi mars 1960. 

. En n y förordnin g om fö rsva rsmakren har givits enli o- r vilken v1ssa fi
1
ränd· 

nn <>ar vrdta <>Jts 1 H d b .. . b 

b " uvu sta ens samman sattmn o- Till dess f" .. d · hör 
bl a att ti ll Hu vudsta ben kn ' ts -· " . b'. a aran rmgar 
. . .. ) en kll"se konom1chcf och en va penkonsrruk· 

tronschcf . Inspektoren s f ö- l f f" 'f 
f" l 'd l .. 1 u r orsvare t uppg1 t er ha insk ränkts och som en 

o J 1arav har befattningen nu få tt namn et inspekto"r fo" 1 f .. E ... r 
h 1 · · .. . r u tvarnet. n c;ans , 

som e t 1 fndragr-~s , a r den som 1nspekcör för sjöförsva ret . Sjöförsvarsinspektö-

rens uppgr ter fo·rdelas nu mellan k d ·· f.. · 
. .. .. ommen oren or SJÖs tridsk rafterna och ar-

tJ II e runspekroren. 

I samband med att tjänsten som 

senaste innehava re, ge neralmajor 
dess N l d ·1· .. 1 .. 

3-l-9 

in spektör för sjöförsvaret indragits har 

Martri Miettin en utn ämnts till komm en-

d"r för y an s mr Jtar an. 
0
Riksdagen har i andra behandlin g mot kommunisternas röster godkä nt lagen 

inrättand et av en försva rsekonomi sk planerin gs kommission. 
cm 

Uusi Suomi, februa ri och mars r96o. 

j-{ELIKOPTRAR. 

I årets bud get har inr yckts ett a nslag för anskaffande av tre helikoptra r , 

5001 
skall ställas till sjö- och gränsbevakn ingsväsendets förfogande. D essa kan 

beräknas anlända till Finland tidigast nästa höst, troligen dock ä nnu sena re, 

eftersom man ännu inte fattat avgörande beslut om va rifrån helikoptrarna 

ska ll inköpas och var utbildnin gen av personalen skall ske. 

Uusi Suomi r6 m ars 1960. 

Såsom tidi gare meddelats (TiS mars/Go) har man haft v issa förhoppningar 

001 att ubåten Ves ikko inte skulle skrotas såsom avsett va r uta n ·överläm'nas 

ti ll Krigsmusee t. Dessa förhoppningar har nu infriats och försvarsministeriet 

har fattat beslut om att Vesikko skall överföras till musee ts marinavdelnin g. 

Den ekonomiska sid an av saken har ordnats, efter initiati v av Krigshistori ska 

forskningsanstalten, genom att bidrag utlova ts av Wärtsilä-koncernen, som 

byggde ubåten på '9JO-tal et, V ALMET :s varv i Helsingfors, där den sedan 

krigsslutet lega t upplagd, och medlemmar av ubå tarnas forna besättningar. 

Vcsikko kommer nu att istånd sä ttas och uppställas på ett betongfundament 

på Vargön p å Sveaborg. 
Uusi Suomi 1 april 19.60. 

De nio motorkanonbåtarna som sjöstridskrafterna beställt (jfr TiS febr Go) 

kommer att b yggas i limmad träkonstruktion. 

Uusi Suomi 30 mars 1960. 

Man kan jämföra detta medd elande med e n not is som den 19 okt 1957 

ingick i båd e den svenska och den finländ ska pressen och i vilken först a 

gången omtalad es d e no-rska försöke n med mtb a v Nasty-typen. I de finländ ska 

tidninga rna uppgav s d å samtidi gt att dc finländska sjöstrid skrafterna med 

rntresse följt konstruktionsarbetet och att man und er p åföljand e vecka sk ull e 

komma att till Mandal sända kommendör Bergholm för att p å ort och ställ e 

f "J 0 )a med proven. 
GT 
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