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1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående samman
träde ledamoten V. L. Lundberg avgått med döden. Lyste ordfö
randen frid över hans minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och 
förvaltning för år 1962 ledamoten Wiik med ledamoten Gester som 
suppleant. 

3. Föredrog revisorn, ledamoten Hall, revisionsberättelse av
seende 1961 års förvaltning vid Orlogsmannasällskapet, Tidskrift 
i Sjöväsendet samt Orlogsmannasällskapets bibliotek. 

Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1961 års förvaltning vid 
drlogsmannasä llskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskapets bib
liotek. 

4. Föredrog ledamoten Gillberg utdrag ur sin årsberättelse för 
1961 i vetenskapsgrenen organisation och förvaltning. 

Karlskrona den 29 mars 1962. 

U. REINIUS 

sekreterare 

16 
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Årsberättelse 

förvaltning 

INLEDNING 

organisation och 

Av ledamoten C. F. GillBERG 

Med stöd av Kungl Orlogsmannasällskapets stadgar § 29 ha: i 

förevarande årsberättelse förvaltningsfrågor icke avhandlats utan 

endast organisationsfrågor. Då under de sist förflutna två åren -

föregående års årsberättelse avhandlade icke militära organisatio,Js

frågor - vissa för krigsmakten i dess helhet eller för marinen m ~ e

ket betydelsefulla och omfattande organisationsändringar beslut, ts, 

har det härvid synts lämpligt att lämna en mera ingående redo·;ö

relse för dessa och för de utredningar vilka föregått de fattade Je

sluten. Frågor av mindre intresse har, för att icke göra å rsberät el

sen alltför omfattande, endast i korthet berörts. 

FOR KRIGSMAKTEN GEMENSAMMA FRÅGOR 

Krigsmaktens högsta ledning 

I sitt betänkande fram höll 1955 års försvarsberedning angeläg ' 11-

heten av, att möjligheterna till en ökad samordning och en 111 ' 1'3 

enhetlia ledning såväl inom det militära försvaret som av det to' <113 

b 
'd 

försvaret prövades. Chefen för försvarsdepartementet anslöt si g VI 

anmälan av proposition 1958:1 1 O angående vissa organisations- x h 

anslagsfrågor rörande försvaret till de av försvarsberedningen fr< m

förda synpunkterna på här ifrågavarande fråga. Sedan Kungl 1j:t 

i oktober 1959 därtill lämnat överbefälhavaren bemyndigande, ill

satte denne en expertkommine - 1958 års försvarsledningske m

mitte - med uppgift att verkställa förberedande utredning röra 1de 

frågan om krigsmaktens högsta ledning. Kommittens betänka 1de 

förelåg i mars 1960, varpå överbefälhavaren efter att ha inhämtat 
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yttrande från cheferna för armen, marinen och flygv apnet samt 

försvarets förvaltningsdirektion, till Kungl Maj :t ingav förslag till 

krigsmaktens högsta ledning Detta fö rslag anslöt sig - med v issa 

avsteg i detaljfrågor - till det av försvarsledningskommitten av

givna. 

I maj 1960 tillkallade chefen för försvarsdepartementet utred

ningsmän - 1960 års försvarsledningsutredning - med uppgift att 

utreda totalförsvarets och krigsmaktens högsta lednin g. Utredningen 

skulle omfatta tre huvudområden, nämligen totalförsvarets högs ta 

ledning, krigsmaktens högsta ledning samt krigsmaktens ledning på 

regional nivå. Då försvarsledningsutredningen vid sina övervägan

den fann det möjligt och ändamålsenligt att för st utarbeta ett för

slag rörande krigsmaktens högsta ledning koncentrerades utredning

ens arbete på denna del av frågekomplexet samtidigt som undersök

ningar att ligga till grund för deras överväganden rörande total

försvarets högsta ledning och krigsmaktens ledning på regional nivå 

igångsattes. I sitt arbete utn yttj ade försvarsledningsutredningen i 

första hand det av försvarsledningskommitten avgivna betänkandet 

samt det av överbefälhavaren på grundval av detta avgivna för

slaget rörande krigsmaktens högsta ledning. Utredningens uppgift 

var i denna del löst i december 1960, då den till Kungl Maj :t över

lämnade sitt betänkande "Enhetlig ledning av krigsmakten". 

Sedan överbefälhavaren, cheferna för armen, marinen och fl yg

vapnet, förvaltningsdirektionen samt de centrala förvaltningarna 

m fl myndigheter beretts tillfälle att y ttra sig över försvarslednings

utredningens betänkande, framlade Kungl Maj :t den 1 O mars 1961 

proposition till riksdagen angående ny organisation av krigsmaktens 

högsta ledning (proposition 1 961:1 09). Riksdagen biföll proposi tio

nen och organisationen trädde i kraft den 1 oktober 1961 , dock 

med undantag för förändringen av chefsskapet över tygförvaltning

arna. 

Nya instruktion er för överbefälhavaren och militärledningen samt 

ändringar i gällande instruktioner för vissa övriga av omorganisa

tionen berörda myndigheter utfä rdades den 30 juni. Andringar i 

instruktionerna för armelednin gen , marinledningen och flygl edning

en utfärdades den 15 september. 

I det följande lämnas en redogörel se för huvuddragen av den nya 

organisationen. Beträffande vissa frågor har även redogjorts för de 
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särskilda synpunkter och förslag försvarsledningsutredningen och 
chefen för försvarsdepartementet framfört. 

Overbefälhavaren 

Försvarsgrenscheferna, cheferna för försvars- och militärhögsko
lorna samt - vad rör den operativa verksamheten - militärbefäl
havarna, marinkommandocheferna och flygeskadercheferna ly ,,, 
omedelbart under överbefälhavaren. 

Overbefälhavarens skyldigheter äro i huvudsak följande 

l) han är inför Kungl Maj :t ansvarig för krigsmaktens bered
skap, krigsduglighet och tjänstbarhet i övrigt 

2) han skall leda den operativa verksamheten inom krigsmakten 

3) han skall i erforderlig utsträckning hålla försvarsgrenschef un
derrättad om den operativa verksamheten 

4) han skall leda och svara för krigsmaktens långsiktsplanering 

5) han skall leda underrättelse- och säkerhetstjänsten samt per
sonal vårdsverksamheten inom krigsmakten 

6) han skallleda för krigsmakten gemensam upplysningsverksant
het och verka för samordning av upplysningsverksamheten inom 
krigsmak ten 

7) han skall verka för enhetlighet inom krigsmakten och åstad
komma samverkan mellan krigsmaktens olika delar. 

8) han skall utfärda grundläggande bestämmelser i frågor, v ill, a 
berör mer än en försvarsgren. 

Under beredskaps- och krigstillstånd äger överbefälhavaren vid
ta vissa åtgärder, vilka eljest ankomma på Kungl Maj :t. 

F örsvars s t ab en 

Den ledande principen för försvarsstabens uppgifter och verl·,
samhet är, att den skall vara överbefälhavarens stab. Dess arbete 
skall koncentreras på de viktigaste verksamhetsområdena och den 
skall icke befatta sig med detaljarbete, som kan utföras vid andra 
organ. 
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Den viktigaste skillnaden i förhållande till den hittill svarande 
ordningen är, att operativa ärenden rörande marinen och flygvap
net, vilka handlagts i marin- resp fl ygstaben, nu överförts till 
försvarsstaben. 

För att möjliggöra en avlastning från försvarsstaben av vissa 
ärendegrupper och detaljarbeten föreslog försvarsledningsutredning
en införandet av huvudstabsprincip i likhet med den gällande hu
vudförvaltningsprincipen. Detta innebär, att överbefälhavaren skall 
kunna överlämna ärende eller ärendegrupp till försvarsgrenschef för 
handläggning. Chefen för försvarsdepartementet hade i och för sig 
intet att erinra häremot men frågan borde närmare undersökas. 

Den väsentligaste förändringen i organisationen är tillkomsten av 
"operationsledningen". Denna skall vara ett organ för beredning 
av ärenden rörande den operativa verksamheten och skall överta 
de hithörande uppgifter vilka hittills handlagts i sektion I samt i ma
rin- och flygstaberna. 

Försvarsstaben är i övrigt organiserad på tre sektioner, en per
sonalvårdsbyrå, en adjutanturavdelning, en press- och filmavdelning 
samt en krigshistorisk avdelning. Härtill kommer en befästningsin
spektion. De tre sektionerna äro sektion I, II och IV. 

Huvuddragen av försvarsstabens nya organisation framgår av 
omstående tablå. 

Militärledningen 

Militärledningen skall såsom hittills bestå av överbefälhavaren 
såsom ordförande och försvarsgrenscheferna såsom ledamöter. Che
ferna (souscheferna) för krigsmaktens centrala förvaltningsmyndig
heter, forskningsanstalten och för andra centrala myndigheter, vil
kas verksamhet är av betydelse för totalförsvaret, skall kallas att 
närvara vid militärledningens sammanträden, därest fråga, som be
rö r verket eller myndigheten, skall behandlas eller som för sitt 
avgörande kräver särskild sakkunskap. 

Militärledningen skall - dock endast i fred - vara ett organ 
för överläggningar mellan överbefälhavaren och försvarsgrenssche
ferna men icke för kollektiva beslut. Den skall överlägga om för 
krigsmakten centrala frågor, verka för samordning och enhetlighet 
inom krigsmakten samt främja samverkan med andra myndigheter 
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jnom totalförsvaret. Föredragande i militärledningen är försvars
stabschefen. 

Såsom ovan nämnts skall överbefälhavaren ensam fatta beslut i 
militärledningen och har ledamot icke någon reservationsrätt. Där
est ärende föranleder skrivelse till Kungl Maj:t eller departements
chef, bör dock eventuellt avvikande meningar å terges i skrivelsen 
eller i form av protokollsutdrag bifogas denna. 

Försvarsgrenscheferna 

Försvarsgrenscheferna skall vara ansvariga inför Kungl Maj:t och 
överbefälhavaren för resp försvarsgrens krigsduglighet och tjänst
barhet i övrigt och ha sålunda det omedelbara ansvaret för de s k 
förbandsproducerand e funktionern a, d v s organisation, utbildning. 
utrustning, personaltjänst, värnpliktsväsende och mobiliseringsarbete. 

Till Kungl Maj :t riktade framställningar skall normalt insändas 
genom överbefälhavaren, ehuru undantag härifrån skall kunna gö
ras. Vilka typer av ärenden som sålunda skall undantagas, skall 
avgöras av Kungl Maj:t. 

Förv altningstjänsten 

Försvarsledningsutredningen uttalade beträffande förvaltnings
tjänstens natur, att förvaltningstjänsten "har till allmän uppgift 
att realisera de intentioner i fråga om krigsmaktens utformning på 
kort och lång sikt, som inom ramen för statsmakternas beslut rö
rande målsättning, medelstilldelning etc formuleras av krigsmaktens 
lednin g på operativa grunder. Härav följer att såväl den operativa 
ledningen som de för stridskrafternas utrustning och utbildning an
svariga myndigheterna måste ha befogenheter att dirigera förvalt
ningsverksamheten, ehuru med de begränsningar som följer av för
valtningsmyndigheternas ansvar i förut berörda hänseenden". Che
fen för försvarsdepartementet anslöt sig i proposition 1961:109 helt 
till detta uttalande. Departementschefen framhöll också beträffande 
förvaltningstjänsten s ledning nödvändigheten, att ett tillräckligt in
flytande för de operativa och förbandsproducerande funktion ernas 
företrädare säkerställes samt att ett nära samarbete bedrives mel
lan berö rda förvaltnings- och stabsorgan på olika nivåer. 
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Intendenturförvaltning 

Vid anmälan av proposition 1961:109 anförde chefen för f r
svarsdepartementet, att han efter vad som anförts i förevarande fr å
ga av försvarsledningsutredningen och olika remissmyndigheter blivit 
befäst i sin uppfattning, att fördelarna med ett för krigsmakten ge
mensamt intendenturförvaltningsverk vida överväger tänkbara o la
genheter. Departementschefen föreslog, att principbeslut skulle f u 
ras om övergång till gemensam central intendenturförvaltning, V <, r 

vid han dock förutsatte, att den nya organisationen skulle kun •1 a 
utformas på sådant sä tt, att försvarsgrenarnas berättigade intreose 
att få sina speciella behov tillgodosedda icke bleve eftersatt. Enl gr 
departementschefens förslag skall den gemensamma intendenrur fi.i r
valtningen om möjligt tillkomma under budgetåret 1962/63. 

Den 14 oktober 1960 tillkallade chefen för försvarsdepartemeJ tet 
en utredningsman för att verkställa utredning rörande organisanon 
m m av ett för försvaret gemensamt intendenturförvaltningsvc ·k. 
Uppdraget utvidgades den 21 april 1961 till att även omfatta frå <::; an 
om inrättande av en för försvaret gemensam intendenturkår. 

Den 22 december 1961 överlämnade utredningsmannen sitt be
tänkande med utredning och förslag beträffande den första delen 
av uppdraget. 

Utredningsmannen föreslår, att det för försvaret gemensan•m a 
intendenturförvaltningsverket - enligt förslaget benämnd intenc.cn
turförvaltningen - skall träda i funktion fr o m budgetåret 1963/ 
64. Armeintendenturförvaltningen, marinförvaltningens intenden tur
avdelning och flygförvaltningens intendenturbyrå skall i anslu tPing 
härtill utgå och huvuddelen av dessa organs uppgifter överföras t ill 
intendenturförvaltningen. 

Förslaget innefattar i övrigt i huvudsak följande 

l) intendenturförvaltningens uppgifter skall endast avse fö n 11t
ningsverksamhet; inspektionsverksamhet, som icke avser fö rv d r
ningsfunktioner och stabsverksamhet i övrigt på intendenturt j, ns
tens område, som sammanhänger med försvarsgrenschefernas J ör
bandsproducerande verksamhet, förutsättes åvila försvarsgrensled
mngarnas organ 
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2) i princip överflyttas till intendenturförvaltningen samtliga de 
förvaltningsuppgifter, som hitintills hänförts till intendenturområ
det med undantag för förvaltningsverksamheten för försvarets fasta 
anläggningar beträffande bränslen och bränsleinveJi.tarier samt el
kraft- och vattenförsörjning, vilken överförs till fortifikationsför
valtningen 

3) till intendenturförvaltningen överföres inköpsverksamheten be
träffande flygvapnets drivmedel och distributionsmateriel utom 
tankfordon och viss speciell tankningsmateriel för flygplan samt 
bok- och blankettärenden ävensom frågor rörande läger- och man
skapskassor 

4) den serviceverksamhet åt civila myndigheter som ankommit på 
armeintendenturförvaltningen övergår till intendenturförvaltningen. 

Intendenturförvaltningens organisation har uppbyggts på grund
val av armeintendenturförvaltningens nuvarande organisation. För
valtningen föreslås erhålla följande indelning 

centralplanering 
materielbyrå 
livsmedelsbyrå 
drivmedelsbyrå 
förrådsbyrå 
allmän byrå 
administrativ byrå 
Organisationen framgå av omstående tablå. 

Den andra delen av utredningsmannens uppdrag - att utreda 
förutsättningarna för inrättandet av en för försvaret gemensam in
tendenturkår - har enligt betänkandet icke kunnat slutföras. 
Utredningsmannen har emellertid - med bortseende från den 
inverkan rekryterings- och utbildningsfrågorna kan få för kårfrå
gans slutliga lösning - grundat vissa kostnadsberäkningar på att 
det skall visa sig möjligt att tillskapa en för försvaret gemensam 
in tenden tur kår. 

På vissa punkter har i utredningen deltagande experter ur armen, 
marinen och flygvapnet anmält avvikande mening. De har även 
framhållit, att enligt deras uppfattning utredningsmannen föregripit 
en förutsättningslbs utredning i kårfrågan genom att räkna med att 
det skall visa sig möjligt att skapa en för försvaret gemensam in
tendenturkår. 
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Tygförvaltning 

Försvarsledningsutredningen framhöll i sltt betänkande, att den 
icke kunde tillstyrka att något beslut om gemensam central tygför
valtning nu fattades. Motivet härför var främst, att - aven om 
redan nu vapensystem framtagas, vi lkas användningsområden sträc
ka sig över försvarsgrensgränserna och denna utveckling sannolikt 
kommer att accentueras - huvuddelen av tygmaterielen alltjämt är 
försvarsgrensbunden. Utredningen stod emellert id icke främmande 
för tanken, att med nuvarande utveckling inom krigsmaterielområ
det förhållandena inom ett antal år kan ändras därhän, att ett ge
mensamt verk framstår som den mest rationella organisationsformen 
för den centrala tygförvaltningen. 

Chefen för fö rsvarsdepartementet anslöt s1g till försvarsgrensut
redningens uppfattning och förordade ett bibehållande av den nu
varande orgamsat!Onen. Departementschefen framhöll emellertid 
som sm bestämda menmg, att orgamsatwnen bör utformas så, att 
den främjar en utveckling 1 riktning mot ett för krigsmakten ge
mensamt tygförvaltningsverk. 

L e d n i n g e n a v d e c e n t r a l a f ö r v a l t n i n g s m y n d i g
heterna 

Overbefälhavarens inflytande på förvaltningstjänsten 

Enligt försvarsledningsutredningens förslag skulle överbefälha
varens inflytande på förvaltningstjänsten stärkas. 

Overbefälhavaren skall enligt den nya organisationen bl a 

l) meddela krigsmaktens centrala förvaltningsmyndigheter direk
uv rörande de allmänna riktlinjerna för deras verksamhet samt 
anv1smngar rörande den närmare utformningen av verksamheten, 
allt i den mån detta är erforderligt för tillgodoseende av den ope
rativa verksamheten 

2) i huvuddrag godkänna förslag till materielplaner och mera 
väsentliga ändringar av sådana 

3) genom vederb försvarsgrenschef meddela krigsmaktens cent
rala förvaltningsmyndigheter direktiv rörande de allmänna riktlin-
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Jerna för utvecklingen och inriktningen av deras verksamhet p 1 
lång sikt. 

Försvarsgrenschefs inflytande på förvaltningstjänsten 

Enligt den hittills gällande ordningen har försvarsgrenschef va r t 
chef även för vederbörlig försvarsgrensförvaltning. Vid tillkom sten 
av en för försvaret gemensam intendenturförvaltning bortfaller deJ -
na ordning inom intendenturområdet. Försvarsledningsutredningc 1 

övervägde i anslutning härtill, om den bör bibehållas i vad avser 
tygförvaltningarna och undersökte möjligheterna att finna en 1 .. -
ning på detta problem enligt vilken en försvarsgrenschef utan a t 
vara chef för försvarsgrensförvaltningen skulle kunna utöva erfo1-
derligt inflytande på förvaltningsverksamheten. Detta sk ulle enk ,t 
utredningen i princip nås om 

l) förslag till materielplaner och ändringar i sådana utarbetad s 
av försvarsgrenschef och förvaltning i samråd 

2) större materielprojekt, mera omfattande försök, större besräl -
ningar, särskilt från utlandet, materieltyper som äro färdiga ft r 
serietillverkning m m underställdes försvarsgrenschef för godkäll 
nande 

3) försvarsgrenschef hade anvisningsrätt gentemot försvarsgren -
förvaltning 

4) försvarsgrenschefs rätt att bli regelbundet informerad 0111 r · ·
valtningsverksamheten fastslogs 

5) förvaltningarna var sky l dig a a t t tillhandagå försvarsgrenschd 
med erforderliga uppgifter och utredningar. 

Vid en jämförelse mellan den hittillsvarande ordningen och dt 1 

av utredningen skisserade lösningen kom utredningen till den up ·
fattningen, att den sistnämnda var att föredra. Försvarsledningsu -
redningen föreslog sålunda, att försvarsgrenschefernas chefskap Ö\' J" 
de tygfö rvaltande ämbetsverken skulle upphöra. 

Mot utredningens förslag avgavs reserva tion av ledamöterna i l. -

redningen W eden och Kolmodin. Dessa kunde icke dela majoritete s 
uppfattning, att försvarsgrenscheferna skall upphöra att vara ch··
fer för tygförvaltningarna. 
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Vid remissbehandlingen av försvarsledningsutredningens betän
kande mötte förslaget starkt motstånd från de militära myndighe
terna. 

Chefen för försvarsdepartementet biträdde i anmälan av propo
sition 1961: l 09 utredningsmajoritetens förslag av huvudsakligen föl
jande skäl 

l) förslaget syntes logiskt och systematiskt riktigt 

2) organisationen borde utformas så, att den främjar en utveck
ling i riktning från försvarsgrensförvaltning till sakförvaltning. 

Departementschefen framhöll också, att majoritetsförslaget enligt 
hans uppfattnin g syntes ägnat att ge försvarsgrenscheferna det mått 
av inflytande på förvaltningstjänsten som de behöver för att kun
na bära sitt ansvar för den förbandsproducerande verksamheten. 
Det kunde till och med med visst fog göras gällande, att försvars
grenschefs inflytande genom det nya systemet i realiteten skulle kun
na visa sig bli starkare än hittills, när det gäller frågor som rör 
den egna försvarsgrenen. 

Enligt departementschefens förslag skall dock förändringen i frå
ga om chefsskapet över tygförvaltningarna genomföras först vid en 
senare tid punkt. 

Försvarets förvaltningsdirektion 

Enligt försvarsledningsutredningens förslag borde förvaltningsdi
rektionen ges vissa ökade befogenheter och uppgifter med avseende 
på tygförvaltningstjänsten. Utredningen framhöll emellertid, att 
ifrågavarande befogenheter och uppgifter endast kunde skisseras för
hållandevis löst liksom att de bestämmelser som kan komma att ut
färdas i frågan till en början måste bli av förhållandevis provisorisk 
karaktär samt att Kungl Maj:t borde ha avsevärd frihet vid be
stämmelsernas utformande. Utredningen föreslog även vissa ändring
ar i förvaltningsdirektionens arbetsformer, för att därigenom en 
intensifiering och effektivisering av verksamheten skulle åväga
bringas. 

För att säkerställa att de stabsmässiga synpunkterna bli klar
lagda, innan beslut fattas i en fråga, borde en representant för över
befälhavaren alltid närvara vid direktionens sammanträden och vid 
fråga av stor betvdelse, i vilken enighet icke kunnat vinnas men 
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som borde avgöras utan längre uppskov, överbefälhavaren k u'l na 
inträda som ordförande i direktionen och ensam besluta, dock 1·1ed 
reservationsrätt för direktionens ledamöter. 

I sitt yttrande över utredningens förslag ansåg chefen för l11l ri
nen en utökning av förvaltningsdirektionens verksamhet och befo~en
heter ägnat att inge betänkligheter. Liknande uttalande gjorde; a v 
marinförvaltningen, som fann att direktionens uppgifter och bd o
genheter beskrivits på ett oklart sätt. 

Chefen för försvarsdepartementet biträdde i sin anmälan av pro
position 1961:109 försvarsledningsutredningens uppfattning. I !an 
kunde dock icke ansluta sig till utredningens förslag , att överbe äl
havaren under vissa förutsättningar ensam skall fatta direktior ens 
beslut. I dylika fall borde den föreliggande frågan hänskjutas t ill 
Kungl Maj:t. 

Beträffande förvaltningsdirektionens organisation och dess ha ld
läggning av ärenden innebär de nya bestämmelserna bl a, att ' Ör

sv arsgrenschef äger inträda som ledamot i direktionen samt att ( he
fen för försvarsstaben eller annan av överbefälhavaren ut s ·dd 
företrädare för överbefälhavaren äger närvara vid sammanträde Kh 
delta i direktionens överläggningar men ej i dess beslut. Förv Ilt
ningsdirektionens beslut skall fattas av direktionen i plenum. D a ·est 
minst tre ledamöter vid beslut i visst ärende förena sig därom , s· all 
ärende underställas Kungl Maj:t, Detsamma gäller om två leda .11Ö
ter förena sig om sådant beslut, därest företrädaren för överb< ·äl
havaren påfordrar det. 

Budgetarbetets ledning 

Budgetarbetets ledning skall enligt den nya ordningen ske et Ii g t 
följande 

1) krigsmaktens budgetarbete skall ledas och samordnas av ö ·er
befälhavaren 

2) överbefälhavaren skall meddela direktiv rörande de allm; 1na 
riktlinjerna för myndigheternas förslag till anslagsäskanden; ö er
befälhavaren äger jämväl meddela krigsmaktens centrala fö n l iv 
ningsmyndigheter anvisningar rörande förslagens närmare utfc rm
ning, dock icke beträffande myndigheternas avlönings- och omk st-
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nadsanslag; direktiven till försvarets civilförvaltning må icke avse 
anslagen för ämbetsverkets egen verksamhet; direktiven till för
svarsgrensförvaltningarna skola meddelas genom vederb försvars
o-renschef 
t> 

3) överbefälhavaren skall avge yttranden över de förslag till 
anslagsäskanden, vilka skall insändas till Kungl. Maj :t genom över
befälhavaren 

4) överbefälhavaren äger ålägga försvarsgrenschef att inom an
given kostnadsram verkställa avvägningen mellan skilda behov inom 
försvarsgrenen. 

Särskilda frågor 

Gemensam personalkår för officerare i högre stabstjänst 

Försvarsledningskommitten redovisade i sitt betänkande vissa syn
punkter på en gemensam personalkår för officerare i högre stabs
tjänst. Kommitten framhöll bl a, att nuvarande former för per
sonalens kårtillhörighet icke i tillräcklig utsträckning främjat den 
anda av gemensamt ansvar för krigsmakten i dess helhet som kom
mitten funnit nödvändig inom krigsmaktens högsta ledning. I en 
gemensam personalkår skulle för högre stabstjänst kvalificerade of
ficerare från alla tre försvarsgrenarna ingå under den tid de tjänst
gör inom krigsmaktens högsta ledning eller i högre regionala staber. 
På grund av de praktiska och tekniska svårigheter som enligt kom
mitten förefinnas för införandet av en sådan kår, ansåg emellertid 
kommitten, att det var önskvärt att en särskild utredning av frågan 
kom till stånd. 

Försvarsledningsutredningen instämde i försvarsledningskommit
tens principuttalande och ansåg, att förberedande undersökningar 
borde kunna igångsättas. Underlag för ett fastställande av en stabs
kårs omfattning och sammansättning saknades dock, intill dess be
slut fattats om den militära ledningens organisation i regional in
stans. Utredningen förutsatte emellertid, att militärledningen redan 
nu skulle komma att behandla viktigare personalfrågor av gemen
sam natur. 

Utredningen ansåg vidare, att chefen för försvarsstaben borde 
vara representerad i försvarsgrenarnas befordringsberedningar. I 
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sistnämnda fråga uttalade chefen för marinen som sin uppfa ttr 111g 
att marinens vid försvarsstaben tjänstgörande officerare är så få~ 
taliga, att de lätt kan fö lj as upp av personalkårchef och befo rd
ringsberedning. Med hänsyn till den ökning av antalet officerar,· ur 
marinen i försvarsstaben, som kommer att ske vid ett genomför; nde 
av för svars led ningsutredn ingens förslag, ansåg emellertid dep~ ·te
mentschefen det vara vä l motiverat, att försvarsstabschefen är tp
resenterad i marinens befordringsberedningar. 

Enligt den 24 november 1961 fastställd ändring i befordri l ~s
kungörelsen skall chefen för försvarsstaben vara självskriven l a
mot i envar av armens, marinens och fl ygvapnets befordringshe d
mngar. 

sjukvårdstjänstens ledning 

I 1959 års statsverksproposition tog chefen för försvarsdeparte
mentet upp frågan om det militära sjukvårdsväsendets ledning. e
partementschefen framhöll härvid, att enligt hans mening en U1 ed
ning av denna fråga borde dröja med hänsyn till den då pågå( 1de 
utredningen av försvarets högsta ledning. 

Försvarsledningskommitten ansåg det ange läget, att den av de
partementschefen antydda utredningen snarast möjligt kom till Sllnd 
och att frågan om försvarets hälso- och sjukvård bringades t il en 
lösning. 

I skrivelse den 1 september 1960 hemställde överbefälhav. ren, 
a tt en översyn rörande ledningen av den militära sj uk- och Vl cri
närvården samt formerna för samverkan såväl inom den miL;ira 
sektorn som mellan denna och den civila sektorn måtte komm ~· t ill 
stånd. skrivelsen har överlämnats till försvars ledningsutredningen, 
som igångsatt förberedand e undersöknin gar. 

Försvarsforskningens l e dning 

Försvarsledningskommitten ansåg, att överbefälhavarens b hov 
av att kunna påverka inriktningen av försvarets forskningsan~ .alts 
verksamhet i huvudsak syn tes vara i tillfredsställande grad t ill
godosett. 
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Om forskningsverksamhetens samordning framhöll kommitten, att 
denna på det högsta planet naturligen hörde nära samman med lång
siktsplaneringen för försvaret i dess helhet, för vilken överbefäl
havaren skall ansvara. Däremot ansågs linjerna för forskningens 
samordning i övrigt icke fullt klara. Försvarsgrensförvaltningarna 

111 fl hade nämligen helt fria händer att lägga ut forskaruppdrag på 
civila in stitutioner, industrier m m, varigenom dubbelarbete kunde 
uppkomma. Med hänsyn härtill ansåg kommitten det nödvändigt, 
att man kom fram till en effektiv arbetsrutin, varvid forsknings
anstalten borde vara sammanhållande. 

I sitt betänkande anslöt sig försvars ledningsutredningen till kom
mittens uttalanden liksom chefen för förs varsdepartementet. 

Centrala värnpliktsbyråns ställning 

Försvarsledningskommitten anförde, att centrala värnplikts
byrån handhade värnpliktsärenden för hela försvaret och att det där
för i och för sig kunde synas naturligt, att byrån skulle lyda under 
en för försvaret gemensam myndighet och icke som hittills under 
chefen för armen. Kommitten fann emellertid icke tillräckliga skäl 
tala för en ändring i värnpliktsbyråns lydnadsställning. 

Försvarsledningsutredningen och chefen för försvarsdepartementet 
anslöt sig även i denna fråga till kommittens uttalande. 

Den regionala ledningen 

Det till 1960 års försvarsledningsutredning lämnade uppdraget 
innefattade, såsom nämnts under redogörelsen för krigsmaktens hög
sta ledning, ä ven f rå go rna rörande totalförsvarets högsta ledning 
och en ökad samordning på det regionala planet inom krigsmakten. 
Då frågan om krigsmaktens högsta ledning var mest betydelsefull 
och utredningen fann det möjligt och ändamålsenligt, att beslut i 
denna fråga fattades oberoende av de två andra, hade frågan rö
rande den regionala ledningen - liksom rörande totalförsvarets 
högsta ledning - fått anstå till en senare etapp. Till denna upp
fattning anslöt sig chefen för försvarsdepartementet i sin anmälan 
av proposition 1961:109. 
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Krigshögskoleutbildningen 

A v 1960 års riksdag fattades principbeslut, att krigshögskolan, 
sjökrigshögskolan och fl ygkrigshögskolan skulle ersättas a:' eJ· för 
krigsmakten gemensam krigshögskola. Sy~tet. med omorgamsat1 Jnen 
var att i ökad utsträckning samordna utbildmngen av dem som kall 
bes;rida viktigare befattningar inom krigsmaktens ledning. 

Beslutet innebar i huvudsak följande 

1) högskolechefen skall vara direkt underställd överbefälhavtren 

2) försvarsgrenschefernas inflytande skall _säkerställas genon di
rektiv- och inspektionsrätt beträffande den 1cke samordnade t 1clen 
av undervisningen 

3) vid högskolan skall bedrivas utbildning som svarar mo de 
hittillsvarande högskolo rnas allmänna kurser, stabskurser och (ek
niska kurser samt framdeles också den planerade allmänna kl ·sen 
för armens officerare 

4) den högre stabsutbildningen skall samordnas i den utst t ick
ning som är erforderlig för skapandet av_ förutsättningar fö r_ e ge
mensam militär grundsyn hos personalen 1 de ledande befattmn~ rna 

5) en viss samordnad undervisning skall eftersträvas vid dL all
männa kurserna 

6) stabskurserna för marinen och flygvapnets officerare sk d l i 
princip förlängas till omkring ett och ett halvt år 

7) antalet elever v id den högre stabsutbildninge~, ska~! stå be
stämd relation till redovisade krigs- och fredsorgamsatonsk a bL'10V. 

I fråga om marinintendenturkurserna vid sjökrigshögskolan för
utsattes att ställning i denna del skall tas i anslutning till p ågå 'nde 
utredningar om inrättandet av en gemensam intendenturkår. 

Beträffande den tekniska undervisningen utgick statsmak t ·rna 
. från att en samordning skall vara möjlig i icke ringa utsträck ing. 
Frågan borde dock närmare utredas. 

Den 24 oktober 1960 framlade överbefälhavaren på uppd ra, av 
Kungl Maj :t förslag med fullständig organisationsplan och kostrads
beräkningar för den gemensamma högskolan, innebärande i hu ud
sak följande 

1) den gemensamma krigshögskolan skulle organiseras hösten ' 961 
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2) omkring 40 °/o av undervisningen vid stabskurserna och de tek
niska kurserna skulle samordnas; viss samordning mellan stabskur
ser och tekniska kurser beräknades också kunna ske 

3) antalet kurser skulle bibehållas i princip för armen och ma
rinen 

4) stabskursen och tekniska kursen för flygvapnet skulle påbör
jas varje år mot tidigare vanligen växelvis vartannat år 

5) stabskursen för armeofficerare skulle bibehållas vid den nu
varande omfattningen 24 månader; stabskurserna för marin- och 
flygofficerare borde utsträckas till 24 månader, varvid ett upphåll 
om 4-5 månader för tjänstgöring vid förband skulle ingå i kurs
tiden 

6) de tekniska kurserna för armeofficerare skulle bibehållas vid 
den nuvarande omfattningen omkring 24 månader, för marin- och 
flygofficerare utsträckas till 24 månader, varvid för fl ygofficerare 
ett uppehåll för tjänstgöring vid förband skulle inräknas 

7) den nya högskolan borde benämnas krigshögskolan 

8) krigshögskolan skulle bestå av chef m m, skolstab samt tre 
utbildningslinjer, nämligen en arme-, en marin- och en flyglinje 

9) skolchefen borde placeras i lönegrad Bo 4; han skulle biträdas 
av två regementsofficerare i Ao 26/24 med huvudsaklig uppgift 
att biträda vid undervisningens samordnande 

10) utbildningslinjerna borde för budgetåret 1961 /62 tillföras tre 
linjechefer i lönegrad Bo 1 och 40 heltidstjänstgörande lärare av 
vilka två civilmilitära och två civila lektorer, vilket innebar en 
ökning med tre linjechefer och elva heltidstjänstgörande lärare. 

Vid remissbehandlingen av överbefälhavarens förslag tillstyrktes 
detta i allt väsentligt eller lämnades utan erinran. 

På grundval av överbefälhavarens förslag framlades i proposition 
1961:11 O förslag till organisationsplan och kostnadsberäkningar för 
den gemensamma krigshögskolan. 

I sin anmälan av propositionen anslöt sig chefen för försvarsde
partementet till överbefälhavarens förslag, att den gemensamma 
krigshögskolan skulle organiseras hösten 1961. Likaså anslöt sig de
partementschefen i princip till överbefälhavarens uppfattning, att 
den samordnade undervisningen krävde fler heltidstjänstgörande lä-



242 

rare. Overbefälhavarens förslag angående antalet kurser för ar'nens 
del lämnades utan erinran. Marinens stabskurser och tekniska kur
ser borde, såsom överbefälhavaren föreslagit, påbörjas växelvis , 'lrt

annat år. Avenså ansåg departementschefen, att flygvapnets SL1bs

kurser och tekniska kurser skulle påbörjas vartannat år och 1cke 
som överbefälhavaren föreslagit varje år. 

Beträffande de tekniska kurserna var departementschefen icke be

redd att i enlighet med överbefälhavarens förslag tillstyrka en för

längning av marin- och flygvapenkurserna. Mot att de tekniska "-Ur

serna vid marinen sammanföres till en enda om högst 18 måna -lers 

längd hade departementschefen, dock icke något att erinra. 

För marinens och flygvapnets allmänna kurser borde, såsom fö re

slagits, den nuvarande kursordningen bibehållas. 
Såsom namn på den gemensamma högskolan förordade de p :> rte

mentschefen, i enlighet med överbefälhavarens förslag, krigshöp ko

lan. 
Beträffande den personella organisationen av den nya högsk1lan 

anförde chefen för försvarsdepartementet i huvudsak följande 
Skolan borde såsom föreslagits bestå av chef m m, skolstab och 

tre utbildningslinjer, nämligen en armelinje, en marinlinje oc en 

flyglinje. 
För skolchefen borde avses en beställning i lönegrad Bo 4. Over

befälhavarens förslag att skolchefen skulle biträdas av två rege

mentsofficerare kunde departementschefen däremot icke tillst rka 

utan föreslog, att skolchefen närmast skulle biträdas av en ge

mentsofficer, stabschef i Br 1. Skolchefen och stabschefen bord.: t ill

sättas oberoende av försvarsgren. Ej heller biträdde departem nts

chefen överbefälhavarens förslag, att för de tre linjechefern a s -ul le 

avses beställningar i lönegrad Bo l utan föreslog han placer 1:1g i 
Ao 26. Antalet heltidsanställda militära lärare hade av överbefäl

havaren föreslagits till 36 för budgetåret 1961 /62 men minskad. s av 

departementschefen till 33. Inrättandet av de två lektorstjän si~rna 

tillstyrktes. 
Avlöningsanslaget för den nya högskolan uppskattades av dtpar

tementschefen för budgetåret 1961/1962 till 1.916.000 kr. Förs 'ars

grenarnas avlöningsanslag beräknades samtidigt kunna avlasta:; ut

gifterna om 1.780.000 kronor. 
I sitt utlåtande över propositionen föreslog statsutskottet, at den 

gemensamma högskolan skulle benämnas militärhögskolan. I övrigt 
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tillstyrkte utskottet departementschefens förslag. Riksdagen beslöt 
i enlighet med statsutskottets utlåtande. 

Genom nådigt brev den 16 juni 1961 förordnade Kungl Maj:t, att 

militärhögskolan skulle organiseras fr o m den l oktober 1961. 
Provisoriskt reglemente för militärhögskolan fastställdes genom 

11ådigt brev den 15 september 1961. 
Militärhögskolans organisation framgår av omstående tablå samt 

dess ledning, linjechefer och heltidstjänstgörande lärare av omstå
ende tabell. 
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dande marinattache. Försvarsattachen i Wien har tjänstgjort dar 
45 dagar per år, marin- och flygattacheerna i Moskva halvårsvis. 

Frågan om försvarsattacheorganisationen upptogs av 1958 å rs be
sparingsutredning, som framhöll i sitt den 6 augusti 1959 a>: giv
na betänkande, att möjligheterna till en reducering av organisationen 
borde med hänsyn till de betydande kostnaderna övervägas. I -örs
ta hand borde härvid förutsättningarna för en begränsnin g i vad 
avser de nordiska länderna prövas. Behovet av en militärattache i 
Helsingfors ansågs dock böra bedömas från andra utgångspun -ter 
än beträffande de övriga nordiska länderna. 

Hösten 1959 tillkallades en sakkunnig för att verkställa den töre
slagna utredningen. Den 8 november överlämnades utrednin gens be
tänkande med förslag i frågan. 

I betänkandet underströk utredningen den good-will och de11 

respekt för det svenska försvaret, som skapas genom militär repre
sentation vid viktigare beskickningar. Utredningen framhöll Ot kså, 
att en ökad aktivitet för att inhämta upplysningar om den 1ili
tärpolitiska utvecklingen med hänsyn till vår alliansfria polith\. är 
icke blott önskvärd utan nödvändig. De främsta och avgör nde 
motiven för att upprätthålla en jämförelsevis stor försvarsatt·,che
organisation är enligt utredningen säkerhets- och beredskaps!.rav. 
Mot denna bakgrund fann utredningen det i dagens läge vara risk
fyllt att beskära den nuvarande organisationen. 

Utredningen föreslog dock vissa ändringar i förhållande til1 den 
hittillsvarande organisationen. Dessa voro främst 

1) försvarsattachen i Köpenhamn skulle jämväl ackrediteras som 
marinattache i Bonn 

2) försvarsattachebefattningen i Bryssel borde indras 

3) försvarsa ttachen i Wien skulle jämväl vara ackrediterad i Prag 

4) de två alternerande försvarsattachebefattningarna i Moskva 
borde omvandlas till en befattning för ständigt tjänstgöran de för
svarsattache. 

Utredningens förslag i vad avser försvarsattacheorganisatiopen i 
öststaterna och Västtyskland rönte vid dess remissbehandling tark 
kritik av de militära myndigheterna. Bl a förklarade samtl ig;,, att 
en förstärkning borde ske av representationen i Bonn med ständigt 
tjänstgörande attachepersonal och chefen för marinen ansåg - lik-
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som överbefälhavaren och chefen för armen - att försvarsattache
organisationen i Moskva borde omfatta tre ständigt tjänstgörande 
attacheer. 

Frågan angående försvarsattacheorganisationens omfattning upp
togs i proposition 1961:11 O. Chefen för försvarsdepartementet an
förde i sin anmälan av propositionen, att han fann de skäl som ut
redningen framlagt för bibehållande av en försvarsattacheorganisa
tion av nuvarande omfattning övertygande och anslöt sig i allt vä
sentligt till utredningens förslag. Departementschefen kunde icke 
tillstyrka myndigheternas krav på en utökning av organisationen i 
öststaterna och Västtyskland och ej heller utredningens förslag om 
jämkningar i fråga om representationen i dessa stater. Han föreslog 
sålunda, att nuvarande organisation i Moskva med en ständigt tjänst
görande armeattache samt en marin- och flygattache alternativt 
tjänstgörande under sex månader om året skulle bibehållas. De tre 
attacheerna i Moskva borde tillika ackrediteras i Warszawa samt 
arme- och flygattacheerna även i Prag. Departementschefen ansåg 
det vidare vara angeläget med en förstärkning av representationen i 
Bonn och tillstyrkte utredningens förslag att försvarsattacheen i Kö
penhamn tillika skulle ackrediteras i Bonn. Försvarsattachebefatt
ningen i Bryssel borde indragas. 

Riksdagen biföll propositionen. 

Försvarets musikorganisation 

I sin anmälan av proposition 1960:110 anförde chefen för för
svarsdepartementet, att vissa förändringar i militärmusikorganisa
tionen aktualiserats. Sålunda hade i en inom försvarsdepartementet 
upprättad promemoria förslag framlagts angående anpassning av 
försvarets musikorganisation till beslutade ändringar i försvarets 
organisation. Vidare hade organisationsnämnden för militärmusiken 
i samråd med överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna framfört 
förslag rörande vissa ändringar i musikorganisationen. 
. I försvarsdepartementets promemoria hävdades att alla bespa

nngsmöjligheter måste utnyttjas och att det med hänsyn härtill icke 
Var möjligt att bibehålla samtliga de musikkårer vilka tillkommit 
främst med hänsyn till det civila musiklivet. En reducering med tre 
musikkårer ansågs nödvändig. Armemusikkåren i Jönköping samt 
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flygmusikkårerna i Stockholm. o~h Västerås ~-ord e således in_d r lgas. 
Overbefälhavaren framhöll 1 sttt yttrande over promemon a1 , att 

i första hand musikorganisationen borde bibehållas m~n att 1 Ost
naderna borde delas mellan fjärde och åttonde huvudntlarna 0 111 
detta ej var möjligt ansåg sig överbefälh avaren_ nödgad föres,, en 
minskning av organisationen av sådan omfattmng att bespar. 1gar 
enligt departementspromemorian erhölls. . . 

Chefen för marinen ville icke motsätta s_rg att fly~vapnets_ rr"srk
kår i Stockholm indrogs. Armens och mannens musrkkarer 1 s, ock-
holm borde i anslutning härtill förstärkas. . 

Organisationsnämnden för militärmusiken föreslog bl a, att n srk
personalen skulle utgöra en enda för. försvaret gemensam p~rs' al
kår anknuten till armen och att musrkpersonalen borde erhall en
hetlio- uniformerino- . I sistnämnda punkt ville dock nämnden med 
häns;n till från fiSrsvarsgrensledningarna gjorda invändningar rcke 
framlägga något förslag. .. . 

Huvudpunkterna i organisatio_nsnämn_de_ns forslag ullstyrktes el ler 
lämnades utan erinran av samthga remrssmstans~r. .. 

Chefen för försvarsdepartementet tillstyrkte ~ propostt!On ~ 60: 
110 att flygvapnets musikkår i Stock~ol~ sku ll~ t~dr~.s ~1en v a 1~ke 
beredd att föreslå indragning av musrkkarerna 1 Jonkopr~g och Vas
tel-ås. Han förklarade sig i anslutning härtill ha för avsrkt ~tt u~p
dra åt organ isationsnämnden för militärmusiken att unders~.b for
utsättningarna för att - med bibehållet antal kårer - o beg_ran'' det 
totala antalet militärmusiker. Departementschefen ~ns~g vrda r··, att 
starka skäl talade för att en gemensam musikorgamsatr~n skar 1des. 
Aven ansåg departementschefen det naturligt, att mustkpers ·1alen 
har enhetlig uniform. .. 

Riksdagen biföll de i propositionen framlagda forslagen. . 
Genom nådigt brev den 3 juni 1960 utfärdade __ ~ung_l M aJ · be· 

stämmelser för genomförandet av de beslutade forandnngarn' be
träffande musikorganisationen m m, innebärande bl a att 

· h fl "k · t "o er ckulle l) armens mannens OC ygvapnetS muSl orgamsa l n. · . 
' · 1· 960 ·11 s ko yant· sammanslås fr o m den l JU 1 l tt en gemensam mu 1 " 

sation , militärmusiken 
2) flygvapnets musikkår i Stockholm skulle indras under budget· 

året 1960/ 61 
3) organisationsnämnden för militärmusiken skulle före den l de· 
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ember 1960 till Kungl Maj:t inkomma med förslag till dels enhetf-" uniform för musikpersona len, dels åtgärder i samband med in
fbrandet av en dylik uniform 

4) organisationsnämnden skulle undersöka möjligheterna att, med 
oförändrat antal musikkårer, begränsa antalet militärmusiker. 

Genom nådigt brev den 3 juni 1960 fastställdes också provisoriskt 
reglemente för försvarets musikorganisation. 

Uniformsbestämmelser för militärmusiken faställdes genom gene
ralorder nr 1221, den 19 juni 1961. Enligt denna skall armens uni
form m/ 60 bäras av personal tillhörande militärmusiken fr o m den 
1 oktober 1962. Undantagsvis må dock - vid särskilda tillfällen 
såsom statsceremonier, tjänstgöring ombord e d annan uniform bä
ras. Chefen för armen skall - i samråd med övriga försvarsgrens
chefer och berörda förvaltningsmyndigheter - avge förslag till före
skrifter härom. 

Den 14 oktober 1961 framlade organisationsnämnden för militär
musiken resultatet av sin undersökning rörande möjligheterna att 
med oförändrat antal kårer minska antalet militärmusiker. I detta 
föreslog nämnden, att musikkårerna skall uppdelas på tre grupper 
med en personaluppsättning om 29, 24 resp 16 man. Härigenom 
skulle en total minskning av 58 man erhållas. De till örlogsvarvet i 
Stockholm och Alvsborgs kustartilleriregemente förlagda kårerna 
skulle ökas f rån 24 till 29 man och den till Karlskrona örlogsskolor 
förlagda bibehållas vid 24 man. 

Beslut i frågan har icke fattats (december 1961). 

Försvarets socialbyrå 

I statsverkspropositionen till 1960 å rs riksdag framlade Kungl 
Maj:t förslag rörande avveckling av försvarets socialbyrå. Sedan 
riksdagen anslutit sig till förslaget, förordnade Kungl Maj :t genom 
nådigt brev den 15 september 1960, att försvarets socialbyrå skulle 
nedläggas med utgången av mars 1961. Byråns arbetsuppgifter skul
le överföras till andra m yndigheter enligt följande 

l) till försvarets civilförvaltning ärenden rörande familjebidrag, 
ersättningsfy llnad till i militärtjänst skadade, värnpliktslån, civil
anställningsförmåner och civilanställningsutbildning 
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2) till försvarsgrenscheferna (inspektören för kustartilleriet) rek
ryteringsverksamheten, dock att civilförvaltningen skulle utöva viss 
samordnande och granskande verksamhet i vad avser upplysn gs
verksamheten. 

Genom särskilt nådigt brev den 15 september 1960 förord 'lade 
Kungl Ma j :t, att i anslutning till avvecklingen av försvarets S( ·ial
byrå en särskild delegation, socialdelegationen, skulle inrätta.' vid 
försvarets civilförvaltning samt fastställde bestämmelser fö r dc 1na. 

Socialdelegationens uppgifter skall vara att avge yttranden i .ren
den som av civilförvaltningen underställs delegationen. D en kall 
bestå av en av Kungl Maj :t utsedd ordförande, en av försv arets ci
vilförvaltning utsedd ledamot av ämbetsverket, chefen för 
försvarsstabens personalvårdsbyrå och fyra av Kungl Maj :t f ö· tre 
år förordnade ledamöter. 

FOR MARINEN SARSKILDA FRÅGOR 

Marinledningen utom marinförvaltningen 

I sin anmälan av proposition 1961:109 angående ny organi': tion 
av krigsmaktens högsta ledning framhöll chefen för försva rsdepar
tementet angelägenheten av, att det snarast möjligt klarlades vilka 
arbetsuppgifter, vilken organisation och vilka personalresurse• som 
borde avses för de nu mer eller mindre provisoriskt organi~ ·rade 
försvarsgrensstaberna. Undersökningar i angivet syfte borde erk
ställas med sikte på att beslut i ärendet skall kunna börja tillZim pas 
under budgetåret 1962/63. 

Arbetsgrupp marinledningens förslag 

Chefen för marinen hade den 7 juni 1960 tillsatt en arbets:rupp 
med uppgift att undersöka marinledningens utom marinförvaltning
en organisation. Arbetsgruppen överlämnade resultatet av sin, ~n
dersökningar den 5 oktober 1960. Detta skedde i form av ett pnn
cipförslag till ny organisation. Arbetsgruppen var enig om de syn
punkter och förslag som redovisades, 

Arbetsgruppens förslag var i huvudsak följande 
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l) chefen för marinen skulle befrias från befattningen som chef 
för sjöofficerskåren 

2) nuvarande personalkårchefer - inspektören för kustartilleriet, 
marinöverintendenten, marinöverdirektören och marinöverläkaren 
_ skulle bibehållas i nuvarande organisatoriska ställning; chef för 
flottans samtliga personalkårer skulle bli innehavare av en nytill
kommen befattning som inspektör för flottan 

3) till marinstaben skulle hänföras ärenden av för flottan och 
kustartilleriet gemensam natur 

4) för flottan speciella ärenden skulle överföras från marinsta
ben till en "inspektion för flottan" 

5) marinstaben skulle tillföras organ för handläggning av frågor 
rörande skyddstjänst, materiel och rekrytering 

6) marinstabens sektionsindelning skulle upphöra 

7) flottans inspektion skulle tillskapas i princip genom samman
slagning av sektion II i marinstaben med chefen för flottans under
officerare, underbefäl och meniga, flottans tjänstegrensinspektörer 
och chefen för sjövärnskåren 

8) befattningarna som inspektör för sjöartilleriet och inspektör 
för torped- och mintjänsten skulle sammanslås till en befattning som 
inspektör för övervattenstjänsten 

9) inspektören för ubåtstjänsten skulle även bli inspektör för he
likoptertjänsten 

l O) inspektören för kustartilleriet skulle bibehålla ställning och 
befogenheter enligt nuvarande instruktion; kustartilleriinspektionen 
skulle kvarstå i huvudsak oförändrad 

11) inspektörerna för marinens intendentur- och sjukvårdstjänst 
s~ulle bibehålla ställning och befogenheter enligt nuvarande instruk
tioner 

.. 12) inspektören för marinens skeppstekniska tjänst skulle upp
~ora som särskild myndighet; marinöverdirektören skulle tillika bli 
Inspektör för marinens skeppstekniska tjänst. 

:'id remissbehandlingen inom marinen av arbetsgruppens organi
sationsförslag rönte detta helt olika mottagande av flottans resp 
kustartilleriets myndigheter, i det de förra motsatte sig förslaget 
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medan de senare tillstyrkte det. Någon enighet kunde sålede, icke 
o n as. 

Chefens /ör marmen förslag 

Den 5 maj 1961 uppdrog Kungl Maj :t åt överbefälhava rc·1 att 
före den 15 september inkomma med förslag rörande arbetsuppgif
ter, organisation och personaluppsättning för i arme-, m ar ill och 
flygledningarna ingåen de enheter utom försva rsgrensförvaltn , lgar
na. Enligt de lämnade direktiven skulle departementschefens ; pro
position 1961:109 gjorda uttalanden beaktas samt arbetsmäi·.gden 
och antalet befattningshavare om möjligt minskas . Vidare bor ,l c en 
i fråga om grunddragen mera likformig organisation än h it .l t ills 
e f tersträ vas·. 

Den 8 maj infordrade överbefälhavaren förslag från fö rsvars
grenscheferna. Chefens för marinen förslag till ny organisati< n av 
marinledningen utom marinförvaltningen överlämnades till Ö' ~ rbe
fälha varen den 5 september. 

Organisation 

I sin skrivelse till överbefälhavaren framhöll marinchefer, att 
han gjort så få ändringar som möjligt i den gällande organ isatio
nen. Anledningen härtill var bl a, att erfarenheter saknadt be
träffande vilka ärenden som kommer att överföras till den ny ; för
svarsstaben eller till regionala staber samt den ovissa organisati nen 
och de ovissa arbetsuppgifterna för det beslutade gemens. 1ma 
intendenturförvaltningsverket. Sannolikt skulle därför den fö r slag
na organisationen successivt få ändras. I vad avser den l ik~, rtade 
organisationen av de tre försvarsgrensledningarna, som enli ~ t di
rektiven sku lle eftersträvas, framhöll chefen för marinen att - ehu
ru denna strävan i många fall gett resultat - olikheten i för ~vars 
grenarnas struktur och uppgifter samt hänsyn till hittill sva ande 
organisation och prax is enligt hans uppfattning motiverade vissa 
särdrag. 

Enligt chefens för marinen förslag skulle marinledningen Ll t011
1 

marinförvaltningen bestå a v 

marinstab 
kustartilleriinspektion 

intendenturtjänstinspektion 
skeppsteknisk inspektion 
sjukvårdstjänstinspektion samt 
personalkårchefer. 
Organisationen framgår av nedanstående tablå 

CM 
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C3;MS l l 
'-----' 

1 KA l ,_I_M_o_l____,l ,_I_M_o_o--'1 ,_I_M_o_L____, 
Persona l k6rchefer 

De olika enheternas organisation framgår av tablå p å omstående 
sida. 

I förhållande till den hittillsvarande organisationen innebar che
fens för marinen förslag i stort följande 

.. l) i marinstaben skulle tillkomma en ny sektion för personal
arenden (sekt III), varvid chefen för flottans underofficerare, un
derbefäl och meniga med stab skulle utgå 

2) nuvarande operationsavdelning skulle ersättas med en taktik
och utrustningsavdelning 

3) nuvarande tjänstegrensin pektioner för artilleritjänsten resp 
~.orped- och mintjänsten skulle sammanslås till en inspektion för 
overvattenstjänsten 

4) kustartilleriinspektionen skulle bibehållas i stort sett oföränd
rad. 
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I sina motiveringar för den föreslagna organisationen framhöll 
chefen för marinen bl a följande. 

Inom planeringsavdelningen handlagda ärenden, bl a sådana rö
rande marinens långsiktsplanering, äro av så principiell natur att 
de normalt måste föredras _för marinstabschefen. Planeringsavdel
ningen hade därför bibehållits som en fristående avdelning. 

Erfarenheterna har visat att pressdetaljen kommit att handlägga 
vissa ärenden direkt under marinstabschefen, varför den icke hän
förts till någon avdelning. 

I egenskap av förvaltningsmyndighet behöver marinstabschefen 
ett organ för handläggning av förvaltningsärenden. Den hittillsva
rande intend entsdetaljen hade därför bibehållits men benämnts för
valtningsdetalj. 

Med omorganisationen av försvarsstaben kommer denna att över
ta vissa a v de operativa ärenden som hittills handlagts i marinsta
bens operationsavdelning. De kvarvarande uppgifterna kommer, så

som chefen för marinen bedömde frågan, att i första hand beröra 
taktik och utrustning. Med anledning härav hade benämningen 
"taktik- och utrustningsavdelning" valts . Härigenom erhölls också 
överensstämmelse med arme- och flygstaberna. 

('~efen för marinstabens signaltjänstavdelning har hittills tillika 
varit inspektör för marinens signal- och stridsledningstjänst. En 
avdelningschef underställd sektionschef borde emellertid icke be
nämnas inspektör, varför benämningen "inspektör för marinens sig
nal- och stridslednin gstjänst" utgått. 

För att tillgodose behovet av en organisation och personal för 
ärenden rörande den tekniska underrättelsetjänsten samt för at t 
åstadkomma likhet mellan försvarsgrenarna borde personal för så
dan tjänst tillkomma inom marinförvaltningen. 

Därest den av chefen för marinen föreslagna " sektion III" till
kommer, bedömdes det möjligt att till denna sektion överföra hand
läggningen av vissa personalärenden rörande marinens underoffice
rare och underbefäl, vilket skulle medföra en välbehövlig avlastning 
inom organisationsavdelningen. Å andra sidan bedömde marinchefen 
det troligt, att åtski lliga av de arbetsuppgifter som nu utförts av 
lllarinförvaltningens intendenturförvaltning kommer att överföras 
till marinstaben i och med tillkomsten av ett gemensamt intenden
t~rförvaltningsverk. Detta skulle kräva en personalökning för ma
rmsraben. 

18 
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Den i marinstaben ingående säkerhetsdetaljen borde bibeh1lla 
Den borde dock, för att avlasta marinstabschefens arbetsbörda, vars. 
understä lld chefen för sektion II och icke som hittills marin st ~ L a 

« ll S-

chefen. 
Såsom tidigare nämnts innebar chefens för marinen organisa ti ons

förslag tillkomsten av en sektion III, medan dels chefen för fl ot
tans underofficerare, underbefäl och meniga (CUM) med stab dels 
den hitti llsvarande personalavdelningen inom marinstaben sk ulle lit
gå. Genom omorganisation skulle för marinen gemensamma per' mal
ärenden komma att handläggas inom ett och samma stab sorgan sann 
a lla flottans personalä ren den - samlade under en sektionsch f _ 
bli understä llda marinstabschefen. Freds- och kr igsplacering a\ fl ot
tans personal skulle v idare komm a att handläggas i staben. 

I den nya organisationen skulle chefen för sek tion III bb chef 
för flottans underofficers- och underbefälskårer. Då en fö r· v ars
grenschef måste inta en obunden ställning gentemot alla för vars
grenens personalkårer, anså{To chefen för marinen det vara olän 1li<>t 

b ' 

att denne såsom hittills varit fallet är chef för sjöofficersk tren. 

Det vore därför önskvärt, att chefen för sektion III också ). 11 nde 
påläggas chefsskapet för sjöofficerskåren . Detta skulle dock k ~i va, 
att sektionschefen blir lägst kommendör i lönegrad B 4. 

Genom beslut av 1961 års riksdag utgick ur marinens persJnal
förteckning med den 30 september 1961 den beställning som di spo
nerats för befattningen som inspektör för sjöanilleritjänsten. C11efen 
för marinen ansåg med anledning härav det nödvändigt, at , sjö
::tnilleritjä;lstinspektionen sammanslogs med torped- och mint :inst
inspektionern a till en övervattenstjänstinspektion , vilken till ih skul
le ingå som avdelning i marinstaben . 

I organisationsförslaget ålades inspektören för ubåtstjänsten ä ven 
uppgiften att vara inspektör för marinens helikoptertjänst. )etta 
inneb~r ~tt fastställande av en sedan några å r till ämpad fö , söks
orgamsatton. 

I vad avser organisation och uppgi f ter innebar den föreslagt 1 or
ganisationen icke några förändringar för kustartilleriinspelw lll en. 

Om marinförvaltningens intendenturavdelning utgår ur org nisa
tionen skulle detta innebära, att den mer eller mindre autom riska 
anpassningen av intendenturtjänsten efter marinens or{Tanisat· riska 
och materiella utveckling skulle komma att försv åras.° Chefc·1 för 
marinen ansåg det därför betydelsefullt, att det inom mar•nled-

257 

11ingens ram fann s ett organ, vilket såsom en av sina huvudupp
aifter skulle ha att i fortsättningen medverka till och underlätta 
denna anpassning genom en intim och fortlöpande konrakt och sam
verkan med övriga delar av marinledningen, marinens regionala och 
lokala myndigheter, and ra för svarsgrensledningar samt centralfö r
valtningarna. Med anledning härav föreslog marinchefen en direkt 
under denne lydande intendenturtjänstinspektion med en inspektör, 
tillika chef för marinintendenturkåren. 

I avvaktan på resu ltatet av 1954 års utredning angående vissa 
personalkå~er inom försvaret, vi lket kan komma att påverka den 
skeppstekniska inspektionen, föreslog chefen för marinen icke några 
förändringar av inspektionens organisation och personalbehov. 

Sedan hösten 1960 har en kapten ur kusta rtill eriet tjänstgjort på 
deltid som militärassistent vid sjukvårdstj änstorgani sationen. Då 
erfarenheterna av denna organisation varit goda föreslog chefen för 
marinen , att den skulle faststä llas. 

Löne s tällni ngar 

Chefen för marinen · föreslog, att marinstabschefen placeras i lö
negrad B 5 samt tjänstegrensinspektörer och sektionschefer i B 4. 
Cheferna för planerings-, taktik- och utrustnings- samt organisa
tionsavdelningarna ävensom stabschefen i kustartilleriinspektionen 
föreslogs bli placerade i B 1. Ovriga avdelningschefer samt vissa 
detaljchefer i tjänstegrensinspektionerna borde placeras i alterna
tiv lönegrad Ao 26/24. Med hinsyn till bl a de ökade kraven på 
stabsofficerarna föreslog chefen för marinen vidare, att ett an tal 
beställningar för löjtnant skulle utbytas mot beställningar för kap
ten . 

C:hefens för marinen fö rslag till ny organisation av marinledning
en mnebar i förh ållande till den hittillsvarande organisattonen en 
kostnadsökning med 261.184 k ronor. 

In s pektören s för ku s tartilleri e t sä rskild a 
Yttrande 

I skrivelse till chefen för marinen anmälde inspekören för kust
artilleriet skiljaktig. mening i fråga om förslaget till marinledning-
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ens utom marinförvaltningen organisation. Inledningsvis fra m Örde 
kustartilleriinspektören följande synpunkter 

1) till grund för den förbandsprod ucerande verksamhet~n , v ke 11 
är en av marinens huvuduppgifter, skall ligga förbanden 1 k n sor
ganisationen 

2) uppgifter, organisation och utbildning för huvu~delen a de 
kriasförband som organiseras inom flottan resp kustarttllenet ä·· för 
när

0
varande och under överblickbar framt id i väsentliga avsec tde 11 

ol ika 

3) stridsterräng och d ära v bet ingat taktiskt uppt rädande s l· tljer 
sig helt 

4) beväpning och utrustning företer stora skiljaktigheter; ven 
om vissa vapen och tekniska komponenter är av samma art, ~ ·nes 
dessa tekniska likhete r icke böra tillmätas betydelse fram fö · de 
taktiska olikheterna 

5) den fast anställda och värnpliktiga personalens utnytt el_ n de 
i krigsorganisationen har olika former vid flottan och kustar tlle
riet· huv uddelen av personalen i kustartilleriets krigsförban< ut
aör~s av värnpliktiga, medan flottan på stridsfartygen har en ',tör
~e andel stampersonal i fö rhåll ande till de värnpliktiga 

6) utbildningsorganisationen har olika utformning vid de :)åda 
vapenslagen 

7) vad som förenar flottan med kust~rti ll_eriet är h:tvudupp; ften 
att bekämpa mål på sjön; för kustarullenets del loses upp •t fren 
samtidigt med betydelsefulla uppgifter i det territoriella för s'- ~rer. 

Mot bakgrunden av det anförda ansåg inspektören för l~usta• ; t!le
riet den mest rationella organisationen vara en uppdelmn g J 1 ~n 
stabsdel för stödfunktionerna åt försvarsstaben och erfot lcrhg 
samordning inom marinen samt en stabsdel för vardera flottaJ · och 
kustartilleriets förbandsproduktion. I spetsen för var och en · v _de 
två förbandsproducerande stabsdelarna borde stå en målsmat (tn
spektör för flottan resp inspektör för kustartilleriet), s_om. san ttdtgr 
skulle vara personalkårchef. Genom en sådan orgamsauon :.; ulk 
klart avaränsade uppgifter och ansvarsområden för de olika rabs-
funktion~rna erhållas ~ch. h~~ige~1om .. gar~n~ier. skapas _för_ a tn1~r~ forderlig sakkunskap pa ullrackhgt hog mva fmnes. Vtdare ,l 
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vid en sådan organisation marinledningen vara direkt arbetsduglig 
även i sådana lägen, då chefen för marin en och marinstabschefen 
ingår i högkvarterets operativa del. Chefen för marinen och marin
stabschefen borde vara ur skilda vapens lag. 

I vad avser den interna organisationen av marinstaben enligt 
chefens för marinen förslag ansåg inspektören för kustartilleriet, 
att chefen för flottans personalkårer borde inneha en befattning 

50111 ger honom möjlighet att skaffa sig nödvändig kännedom om 
personalen, att ~edöma dess. duglighet och ~nvändbarhet .samt att 
påverka personalens utbddmng, kommendenng och placenng. ~er
sonalkårchefsbefattningen borde därför kombineras med befattmn g, 
som innebär befälsrätt över personalen och skyldighe t att inspektera 
denna. Genom inrättandet av en sektion III för endast personalären
den tillgodoses icke detta krav . Enligt kustartilleriinspektörens upp
fattning kunde uppgiften som personalkå rchef för flottan s personal 
åläggas chefen för sektion II , som då skulle komma att ansvara för 
frågor rörande flottans personal, organisation och utbildning. 

I motsats till chefen för marinen ansåg inspektören för kustar
tilleriet, att flottans utrustningsdetalj icke borde ingå i sektion I, 
vilken inn efattar vissa stödfunktioner åt försvarsstaben samt för 
kustartilleriet och flottan gemensamma ä renden. Utrustningsdetalj en 
borde i stället läggas antingen på vapentjän stavdelning eller sektion 
II, organisationsavdelningen. 

Chef ens för m a nnen särsk ild a 
a nl e d n i n g a v i n s p e k t ö r e n s f ö r 
skiljakti ga mening 

yt tr a nd e m ed 
k u sta rtill eriet 

I särskild skrivelse till överbefälhavaren redovisade chefen för 
marinen sina skäl, varför han i sitt organisationsförslag icke bi trä t t 
kustartilleriinspektören. Dessa voro i huvudsak följande 

l ) tyngdpunkten i marinstabens verksamhet kommer att övergå 
till förband sproducerande funktioner 

2) både flottan och kustartilleriet har i krigsorganisationen sjö
operativ verksamhet som huvuduppgift, vilken i icke oväsentlig 
grad skall fu llgöras i våra skärgårdar och utanför kusten 



260 

3) kustartilleriinspektörens förslag omfattande en ma rin stal för 
stödfunktioner samt en flott- och en kusta rtilleriinspektion för för
bandsproducerande uppgifter skulle medföra, att marinledn i1 -ens 
organisation väsentli gt sk ull e komma att sk ilja sig från övriga tör
svarsgrensledningars 

4) marinchefen skull e tvin gas att själv samordna all den '' rk
samhet som är gemensam för flottan och k ustartilleriet 

5) kustartilleriinspek tören hade överbetonat olikheterna m !lan 
fl ottan och kustartilleriet. 

Med hän syn till det anförda framförde chefen för marinen ,om 

sin uppfattnin g, att marinledningen borde så organiseras att dc Ör
bandsproducerande uppgifterna i all möjlig utsträckning löse av 
ett stabsorgan som är gemensamt för flottan och kustartilleriet. >an
nol ikt sku lle den bästa organisationen vara en sådan av typen " ,,_ or" 
marinstab, i vilken de nuvarande f risrående inspektionerna, i1• .._lu
sive kustartilleriinspektionen, integrerades. Med hänsyn till bl .1 in
spektörens för kustartilleriet ståndpunkt och till försvarsledn 'lgs
utredningens betänkligheter mot att nu genomföra en alltfö1 ge
nom <> ripande omor<>anisation också av de förbandsproducer tnde 

b b 

f unktionerna hade chefen för marinen icke nu ansett sig böra ligga 
fram förslag härom. 

Beträffande inspektörens för kustartilleriet förslag att den re-
sla<>na sektion III skulle sammanslås med hittillsvarande sek ti• 1 II 

b 

framhöll chefen för marin en, att - ehuru han övervägt et t -> am-
manförande av de avdelningar inom marinstaben, som handl ';ger 
personal-, organisations- och utbildningsärenden - en sådan Sl ,tian 
sku lle bli alltför stor. sektionschefen skulle som personalkårchl fö r 
a ll flottans personal icke kunna ägna tillräcklig tid å t pen mal
problemen. Personalkå rchefen borde således icke belastas meL an
svaret för organisations- och utbildningsärenden. 

Chefen för marinen vidhöll i sitt yttrande äve•1 , att flott ar s ut
rustningsdetalj borde ingå i sektion I. Ett stabsorgan för u rust-

. .. d b" ·· l' 1· · l f .. k yt· o!l nmgsaren en or nam 1gen en 1gt man11C 1e en nara an . n ' 
stabens organ för taktikärenden och arbetet med flottans u rust
ningslistor "'således förläggas till den avdelning inom marin s aben 
som jämväl handlägger ärenden rörande taktik. 
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overbefälhavarens förslag 

I sitt förslag till Kungl Ma j :t rörande försvarsgrensledningarn as 
organisation fram höll överbefälhavaren, att underlaget för utred
ningen av f lera skäl varit osäkert. Detta borde emellertid icke få 
utgö ra ett hi nder för att ett stä llningstagande beträffande för
svarsgrensstabernas organisation i stort nu skulle kunna tas. En ut
formning i detal j av försvarsgrensledningarnas hela organisation 
borde dock ske först sedan erfarenheter f rån den nya försva rsstabs
organisation en och en ändrad regional ledningsorganisation förelig
ger. Med an ledning härav lade överbefälhavaren i sin behandling av 
försvarsgren schefernas organisationsförslag huvudvikten på de de
lar av staberna som skall samverka med försvarsstaben och sins
emellan. Overbefälhavaren tog också särskilt upp de olika föreslag
na inspektörernas ställnin g och ansva rsförhållanden. 

Vid sin granskning av försvarsgrenschefernas organisation sför
slag had e överbefälhavaren funnit, att kravet på enkla samverkans
linjer mellan försvarsstaben och försvarsgrensstaberna i fråga om 
operativt krigsförberedelsearbete, inklusive stödfunktioner, hade till
godosetts med de framlagda förslagen. De olikheter vilka förefun
nas i fråga om respektive organisationsenhets infogande i sektioner 
ansåg överbefälhavaren vara motiverade av olikheter i relationerna 
mellan arbetsmängd och sammanhang för respektive ärendegrupper 
inom försvarsgrensstaberna. 

I fråga om fö rsvarsgrensstabernas indelning tillstyrkte överbefäl
havaren försvarsgrenschefernas förs lag, dock att han å t chefen 
för armen uppdragit att överväga planeringsverksamhetens i arme
staben organisation. 

De av försvarsgrenscheferna framl agda förslagen rörande inspek
törsverksamheten tillgodosåga enligt överbefäl ha varen i huvudsak 
de uppställda fordringarna, ehuru de föreslagna inspektörernas an
svarsområden och organisatoriska stä llnin g företedde stora olikheter. 

Overbefälhavaren framhöll det angelägna i att försvarsgrensche
ferna i gö rligaste mån avlastas från samordning av stabsverksam
~et i försvarsgrenens centrala ledning. Bl a på grund härav borde 
~n spektörerna i marin- och fl ygledningarna såsom i armeledningen 
Inordnas under försvarsgrensstabscheferna. Några större olägenheter 
ansåg överbefälhavaren detta icke skulle medföra. 

Beträffande kustartilleriinspektören ansåg överbefälhavaren, att 
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denne principiellt borde vara underställd marinstabschefen ocr1 in
spektionen inordnas i marinstaben, så att full enhetlighet bt df
fande inspektörernas och inspektionernas ställning inom samtlioa 
försvarsgrenar ernås, I en sådan organisation borde det äv en ( ve~-'
vägas, att när marinchefen är sjöofficer besätta befattningen son , ll1a
rinstabschef med kustartilleriofficer. Ett genomförande av d nna 
ändring är emellertid av skäl, som chefen för marinen anfört , • nu
läget olämpligt. Den borde dock förberedas för genomförand t vid 
en senare tidpunkt, som marinchefen erhållit uppdrag att fö res lå. 

Försvarsgrenschefernas förslag i vad avser personalorganisat i"nen 
- för marinstaben en total ökn ing med sex befattningshavar 
torde enligt överbefälhavaren få behandlas i samma ordning son det 
av försvarsgrenscheferna till försvarets civilförvaltning överl äm ·ade 
militärorganisatoriska underlaget för budgetåret 1962/63, varfö r or
ganisationsförslagen överlämnats till civilförvaltningen. I p r . 1e ip 
anslöt sig överbefälhavaren till de synpunkter på förbättrad l ine
sättning för vissa chefsbefattningar som försvarsgren schefern a f 1m

fört. 

Såsom tidigare nämnts avses försvarsgrensledningarnas nya orga
nisation, sedan frågan underställts riksdagens prövning, kunn a t';ida 
i kraft under budgetåret 1962/63. 

Marinförvaltningen 

Genom beslut den 15 janua ri 1960 uppdrog Kungl Maj :t åt [9 56 
års försvarsförvaltningssakkunniga att i samråd med marinför alt
ningen överse ämbetsverkets organisation och personalbeho v i , v fr e 
att ernå en anpassning till ämbetsverkets sannolika uppgifter i ·na
rinens framtida organisation. 

V a penavdelningen och helikoptersektionen 

De sakkunniga överlämnade med skrivelse den 14 juli 1960 rt"s ul 
tatet av en första del av översynen, omfattande marinförvaltn in..;ens 
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vapenavdelnin g och den i skeppsbyggnadsavdelnin gen ingående he
likoptersektionen. 

Marinförvaltningen hade i allt väsentligt anslutit sig till de sak
kunnigas förslag. Genom skrivelse den 12 juni 1960 hade dock äm
betsverket framfört vissa avvikande synpunkter och förslag. 

Vid sin översyn hade de sakkunniga utgått från , att sådan verk
samhet vilken enligt 1954 års förvaltningsorganisation skall ligga 
på funktionella organ hänföres till sådant organ och icke till sak
organ. 

De sakkun nigas förslag innebar i huvudsak följande 

l) den i artilleribyrån på försök organiserade eldledningssektio
nen skulle bli bestående, sjöartillerisektionen och kustartillerisektio
nen samman slås till en sektion, benämnd artillerisektionen, samt am
munitionssektionens ritkontor uppgå i mekaniska sektionens ritkon
tor, som borde avses för service åt alla artilleribyråns sektioner 

2) det i vapenavdelningen ingående robotkontoret skulle inordnas 
såsom sektion i artilleribyrån 

3) kontrollkontorets indelning borde icke längre fastställas av 
Kungl Maj:t 

4) befattningarna som artilleridirektör, torpeddirektör och min
direktör skulle utgå ur organisationen. 

I övrigt föreslog de sakkunniga vissa förändringar i vapenavdel
ningens personalorganisation, innebärande en ökning med 29 och 
en minskning med 45 beställningar och tjänster eller en sammanlagd 
minskning med 16. 

Beträffande helikoptersektionen utgick de sakkunniga från, att 
marinförvaltnin gen även framdeles skall ha nuvarande uppgifter på 
helikopterområdet, ehuru de ställde sig något tveksamma om, huru
vida den nuvarande ordningen är den i längden bästa. Den före
slagna organisationen fick därför i viss mån anses ha provisorisk 
karaktär. För sektionen föreslogs sex tjänster varav fyra nyinrättade. 
I avvaktan på översynen av skeppsbyggnadsavdelningens huvuddel 
ansågs det dock, att de nya tjänsterna icke skulle tillkomma med 
mindre än att motsvarande tjänster hålls vakanta inom andra delar 
av avdelningen. 

Remi ssmyndigheterna tillstyrkte i huvudsak de sakkunnigas för
slag eller lämnade det utan erinran. Såsom tidigare nämnts hade 
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marinförvaltningen f ramfört vissa erinringar och förslag. Am b. ts

verket ansåg således, att en viss övergångstid var erforderlig S<• l1lt 

att minbyrån t v borde få bibehå lla den personalo rganisation len 

f n har. 

Chefen för försvarsdepartem entet anslöt sig i 1961 års statsve1 1\ S

proposition i alla delar till de sakkunnigas förslag såväl i fråga >n
1 

organisatoriska förändringar som i fråga om personalförändrin ~ ar. 

Likaså delade departementschefen marinförvaltningens uppfattJ ng 

att en övergångstid kräves. 

Riksdagen bes löt i enlighet med propositionen och har de fi !·e

slagna ändringarna i huvudsak genomförts fr o m den l juli 1% l. 

Vapenavdelningens orgamsatiOn framgår av vids tående tabl å. 

skeppsbyggnadsavdelningen 

Med skrivelse den 5 oktober 1961 överlämnade de sakkunnigz en 

andra del av sin översyn av marinförvaltn ingens organisation, ir le

fa ttande skeppsbyggnadsavdelningen. 

L iksom beträffande översynens första del hade marinförvaltn1 1g

en i ali t väsentligt anslutit sig till de sakkunnigas förslag men ,;e

nom särskild skrivelse framfört vissa erinringar och förslag. 

De sakkunnigas förslag innebär i huvudsak föl jande 

l) den nuvarande projektbyrån och de delar av den nuvara 1de 

fartygsbyrån som icke överförs ti ll den nedan nämnda fartygsr la

neringen sammanförs till en byrå, fanygsby rån. Den na byrå a ses 

svara för nybyggnad, ombyggnad, utrustning o s v av alla andra 'a r

tyg och båtar än ubåtar 

2) ett sä rskilt stabs- och p laneringsorgan - fartygsplaneringel 

direkt underställt avdelningschefen organiseras. FartygsplaneriJ .;en 

bör ha till huvudsaklig uppgift att svara för den allmänna pL ne

ringen av avdelningens arbete, att handha den systemplanerin g om 

bör åvila skeppsbyggnadsavdelningen och som icke bör utföras "id 

fartygs- och ubåtsbyråe rna, att biträda avdelningschefen med ut

redningar m m samt att handa avdelningens krigsförbereddsear ere 

3) utöver fartygsplanering och fartygsbyrå skall i skeppsby gg

nadsavdelningen ingå ubåtsbyrå, maskinbyrå, elektrabyrå sam t ex

pedition 
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4) de nuvarande direkt under avdelningschefen lydande ny- lch 
ombyggnadskontrollanterna fördelas på fartygs- och ubåtsbyråc na. 

Beträffande fartygsplaneringens och byråernas organisation f re
slår de sakkunniga följ ande 

1) till fartygsplaneringen överförs fartygsbyråns planerings- >ch 

underhållssektioner, de n uvarande tjänsterna för avdelningsene ·n s 
assistenter samt avdelnin gens mobiliseringsofficer. För tjänsten ,1111 

chef för fartygsplanerin gen avses en tj änst i Bp 1 

2) fart ygsbyråns nuvarande utrustningssektion och skyddssek 'on 
sammanslås till en sektion, utrustningssektionen 

3) en särskild ubåtsmaterielsektion inrättas vid ubåtsbyrån ; uh ts
byggnadssektionen flyttas till Malmö 

4) den nuvarande maskinsektionen vid maskinby rån benän 1es 
materielsektion 

5) den f n fristående specialtekniska detaljen vid elektrob) ··ån 
inordnas i materielsektionen. 

Den föreslagna organisationen fram går av vidstående tabl å. 
Beträffande personalorganisationen innebär de sakkunnigas )r

slag en ökning med 22 och en minskning med 17 eller samman l.lgt 
en ökning med 5 beställningar och tjän ster. 

Marinförvaltningen framhöll i sin ovan nämnda skrivelse, m 

det alltjämt kommer att föreligga vissa personella brister men ' lie 
endast föreslå omvärdering av en tjänst (marindirektör av 2 gn en 
till marindirektör av 1 graden vid fartygsplaneringen) samt n m
rättandet av två tjänster (en förste byråingenjör vid helikop ~ r

sektionen och en byråin genjör vid elektrabyråns materielsekti n). 
Marinförvaltningen framhöll också, att samråd icke tagits med l 1e
fen fö r marinen. 

Beslut med anledning av fö rvaltningssakkunnigas förs lag har ' ke 
fattats (december 1961 ). 

Genom skrivelse den 15 december 1961 överlämnade "195 4 HS 

utrednin g angående vissa personalkårer inom försvaret" " Betänl, 111 -
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de angående v1ssa personalfrågor m m inom den tekniska tjä1 ~ te 11 
vid marinen". Då denna utredning är att hänföra till vetensL 1ps

grenen personal och utbildning avhandlas den icke i förevar nde 

å rsberättelse. Vissa av utredningen framlagda förslag berör emc 'ler-

tid marinförvaltningens organ isation och skall därför omnäm n,'· 

Utredn ingen erinrar om beträffande chefens för marinin gen irs

kå ren ställnin g, att marinöverdirektören enligt nu gällande Orci ino 
"' 

är såväl kårchef som chef för marinförvaltningens skeppsbygg1 ds-

avdelning. I personalfrågor biträds han av inspektören för den 

skeppstekniska tjän sten, som i övrigt lyder direkt under chefe1 för 

mar inen. U t red ningen fö rordar, at t chefen för skeppsbyggn at <W 

delningen icke skall ha någon befattnin g med ledningen av m ,-ll1-

ingenjörskåren. För denna uppgift föreslås en särskild befattn lgs

havare, benämnd marinöverdirektör. Denne bör såsom person a " år

chef lyda direkt under chefen för marinen. Utöver de uppgifter ;om 

ankommer på marinöverdirektören i egenskap av personalkå hef 

skall han vara teknisk rådgivare i utbildningsfrågor. Vid lös<> 1det 

av dessa uppgifter skall marinöverdirektören biträdas av ett sär

skilt i marinförvaltningen ingående organ, benämnt personal- och 

utbildningssektion. Det torde också enligt utredningen vara mo· ve

rat, att marinöverdirektören närmast under souschefen och som 

biträde åt denne å läggs uppgifter i frågor som gäller systemplane .- i ng 

på högsta niv å och samordning med hänsyn till marinens up 1 del

ning på flotta och kustartilleri samt i frågor rörande samon ing 

och övervakning av sakorgan ens materielkontrolL Ma rinövero · ·ek

rören bör såsom ledamot ingå i marinförvaltningen. En följd <1 ut

redningens förslag skulle bli, att den nuvarande inspektionen fö1 den 

skeppstekniska tjänsten utgår ur organisationen. 
o 

De militära experterna har reserverat sig mot införandet a sa-

vä l den föres lagna befattningen som marinöverdirektör som mO[ 

personal- och utbildningsfunktion ernas överförande till marinför ·alt

ningen . Reservanterna anser, att uppgiften som chef för marini ,_;en

jörskåren bör åläggas den i gä llande organisation ingående in Jek

tören för marinens skeppstekniska tjänst, vilken jämväl bör ful ,.;öra 

i huvudsak de uppgifter som för närvarande åligger honom be räf

fande den skeppstekniska tjänsten . 

2. 69 

örlogsvarven 

19 53 års örlogsvarvsutredning 

D en 23 juli 1953 bemyndigade Kungl Maj :t chefen för fö rsvars

departementet att tillkalla högst åtta sakkun niga för att utreda 

örlogsv~rvens organisation och därmed sammanhängande frågor':- . 

Utrednmgen - 1953 års örlogsvarvsutredning - avlämnad e sitt be

tänkande den 9 mars 1957. Mot det i betänkandet avaivna förslaaet 
d 

. o . o o 
reservera e s1g tva av utredmngens ledamöter. 

I sitt betänkande framhöll örlogsvarvsutredningen, att örlogsvar

vens huvuduppgift även i framtiden borde va ra underhåll samt 

ombyggnader oc~1 moder~iseringar av marin ens fartyg och a tt ny

byggnader samt 1cke manna arbeten borde förekomma endast i den 

utstr~cknin g detta erfordrades för arbetsutj ämning eller av andra 

särsbida skäl. Mot bakgrunden härav ansåg utredningens majoritet, 

att verkstadsrörelsen borde ställas under samma ledning som örla o-s

varvens övriga underh ållsorgan, d v s under varvschefen vilke 1~ i 
förvaltningshänseende skulle lyda direkt under marinförv~ltnino-en. 
För .att vinna ökad effektivitet och samordning beträffande den 

tekmska verksamheten borde emellertid denna verksamhet renodlas 

och underställas en teknisk direktör. Denne skulle under varvsche

fen leda verkstäder och militärtekniska avdelningar. Benämninaen 

"~arinverkstäder" borde utgå och utbytas mot "verkstadsavdel

nmg" I avsikt att erhålla en den tekniska samordningen motsva

rande ekonomisk samordning föreslog utredningen inrättandet av 

en särskild ekonomiavdelning under en ekonomidirektör. I örlogs

varven sku lle lydan?~ un?er varvschefen vidare ingå en ekipageav

delnmg och en fort1flkat10nsavdelning samt en intendentursektion 

en administ rativ sektion och en mindre centralplanerin g. Den före~ 
slagna ___ organisationen skulle i princip gälla samtliga örlogsvarv, 

dock Jamkad med hänsyn till verksamhetens storlek. 

Beträffande örlogsvarvens förh ållande till marinkommandoor<>a

nisationen fann örlogsvarvsutredningen icke tillräckli o-a skäl t~la 
för att inordna marinkommandonas hittill svarande fö~valtningsor
gan under varvscheferna. Marinkommandocheferna skulle i fred få 

beslutanderätt - i stället för direktivrätt - i sådana förvaltnin o-s-
o 

•:- Se "Å rsberätte lse i organisat ion och förva ltnin g avgiven å r 1957 (Tidskrift j 

sjöväsendet 1957 sid 590.) 
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frågor inom örlogsvarvens verksamhetsområde vilka avser krigsplan
läggning och mobiliseringsförberedelser under förutsättning a att 
de voro av större räckvidd. 

Såsom tidigare nämnts reserverade sig två av örlogsvarvst, red

ningens ledamöter mot det i betänkandet avgivna förslaget. R 'ser
vanterna framhöll , att örlogsvarvens uppgifter i princip kan pp
de las i två i förhållande till va randra väsentligt skiljaktiga lll ud
grupper, nämligen dels medelsförvaltning, beställning, kon troll och 

förrådsförva ltning, dels verkställande och producerande uppg•fter. 
På o- rund härav borde det finnas två organisationsenheter: c1 fö r 

b . 

planläggnin g, beställning, kontroll etc och en för produktton Vi-

dare borde marinkommandochefen ha ett visst inflytande ÖvLr de 
förvaltningsuppgifter som avse planläggning, beställning, ko1 rroll 
etc. I anslutning här-till föreslog reservanterna i huvudsak, att dc 
hittillsvarande marinverkstäderna skulle omvandlas till själv tän
diga örlogsvarv under varvsdirektörer. I örlogsvarvens tek. iska 
enh et skulle förutom marinverkstädernas hittillsvarande ver stä
der även serviceverkstäderna och alla ritkontor in gå. En 
driftavdelning skulle tillkomma. De militärtekniska avdeln ing' rna 
skulle utbrytas från örlogsvarven och underställas marinkomma ldo
cheferna med en baschef för den omedelbara ledningen. Verk am
heten skulle inordnas i tre avdelningar, nämligen vapenavdel 1ing, 
fartygsavdelning och förrådsavdelning. Den av reservanterna fö re~ 

slagna organisation en innebar sålunda, att örlogsvarven skul! bl1 
uteslutande producerande, medan någon produktion eller likt nde 
verksamhet icke skulle förekomma und er baschefen. 

Beträffande örlogsvarvens företagsform ansåg reservante a l 

fö rsta hand, att bolagsformen borde tillämpas och i andra ham om 
bolagsformen icke sk ulle vara lämplig, formen som ett affärsdr an
dc verk. Bolagsfo rmen borde närmare utredas inom 1953 år ut
red ning rörande de statl iga fö retagsformerna. Reservanterna f rut
satte, att bolaget skulle vara helstatl igt samt ha en styrelse med 
verkställ ande direktör för samtliga örlogsvarv . 

Reservantern a föreslog v idare, att marinförvaltningens verb ads
byrå icke skulle lyda direkt under souschefen utan under c1 efen 

för skeppsbyggnadsavdelningen. o 

Over örlogsvarvsutredningens betänkande avgavs y ttranden fran 
ett stort antal myndio-heter och organisationer. I vad avser örlogs
va rvens fr amtida upp

0

gifter bedömde marinledningen utredni tgens 
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riktlinjer vara riktiga. Liknande synpunkter framfördes av andra 

111yndigheter och organisationer. Arbetsmarknadsstyrelsen och läns
styrelsen i Blekinge län liksom bl a Karlskrona stad underströk ör
logsvarvets i Karlskrona betydelse ur arbetsmarknadssynpunkt och 
hävdade, att nybyggen och civila beställningar borde förekomma i 
större omfattning än vad utredningen förutsatt. Beträffande örlogs
varvens inlemmande i marinkommandoorganisationen förordade ma
rinledningen utredningens förslag. Marinledningen anslöt sig i prin
cip också till utredningens förslag beträffande örlogsvarvens orga
nisationsform. Andra myndigheter och organisationer vilka - med 

större eller mindre reservationer i vissa punkter - tillstyrkte ma
joritetsförslaget var bl a försvarets civilförvaltning, statskontoret, 
sjöfartsstyrelsen och statens organisationsnämnd. För bolagsform ut

talade sig, närmast i vad avser örlogsvarvet i Karlskrona, bl a riks
nämnden för ekonomisk försvarsberedskap, arbetsmarknadsstyrel
sen, länsstyrelsen i Blekinge län och Karlskrona stad. Utredningens 
förslag till organisation borde enligt marinledningen bli föremål för 
försöksverksamhet. 

Karlskronavarvsutredningen 

Då örlogsvarvens organisation i väsentlig utsträckning är betingad 
av målsättningen för deras verksamhet ansågs det erforderligt att 
komplettera 1953 års örlogsvarvsutredning med ytterligare utred
ning, avseende förutsättningarna för civil varvsdrift i Karlskrona. 
Denna utredning - Karlskronavarvsutredningen - avgav sitt be
tänkande den 20 december 1957. Betänkandet utmynnade i att till

räckliga förutsättningar icke förelåg att i Karlskrona med fram
gång bedriva civil varvsdrift i sådan omfattning att örlogsvarvets 
organisation behövde anpassas därefter. Betänkandet innehöll även 
vissa investeringsberäkningar för marinverkstäderna. Dessa beräk
ningar voro uppgjorda i två alternativ - alternativ I, vilket avsåg 
ett varv med relativt framträdande civil produktion och med marina 
arbeten och grundbeläggning och alternativ II, vilket avsåg ett ör
logsvarv med de av 1953 års örlogsvarvsutrednings majoritet angiv
na arbetsuppgifterna. Investeringsbehoven hade av utredningen be
räknats till 60 miljoner resp 20 miljoner kronor. 

Karlskronavarvsutredningens slutsatser angående förutsättningar-
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na för civil varvsdrift i Karlskrona biträddes av samtliga ren1iss
myndigheter utom länsstyrelsen i Blekinge län, Karlskrona stad och 
marinverkstäderna i Karlskrona. 

A v investeringsalternativen förordades det lägre alternativ n av 
de flesta myndigheter och organisationer bl a marinledningen, for
tifikationsförvaltningen och försvarets förvaltningsdirektion , medan 
det större alternativet förordades av länsstyrelsen i Blekinge län 
Karlskrona stad, Försvarets civila tjänstemannaförbund, Försvaret~ 
civila personals förbund, Svenska underofficersförbundet och m :trin
verkstäderna i Karlskrona. 

Departementspromemorian 

Vid beredningen i försvarsdepartementet av frågan angående ör
logsvarvens organisation ansågs det nödvändigt, att underkasta den
na ytterligare utredning. Anledningen härtill var, att bakgrunden 
till 1953 års örlogsvarvsutrednings överväganden angående örlogs
varvens uppgifter ändrats i viktiga hänseenden . Sålunda innebar 
1958 års försvarsbeslut på längre sikt en väsentlig minskninr: :tv 
flottan och dess fredsverksamhet, vilket redan resulterat i viss ned
skärning av örlogsvarvens arbetsstyrka trots att vissa stödåtgärder 
vidtagits . På grund av detta krav på ytterligare utredning utarbeta
des i mars 1960 en promemoria angående örlogsvarvens organisation, 
den s k departementspromemorian. 

I promemorian framhölls att problemen voro väsentligt olika för 
örlogsvarven i Stockholm och Karlskrona. För Stockholmsva··vet 
gällde det främst frågor i anslutning till varvets utflyttning till 
Muskö, medan arbetsm:trknadspo li t iska spörsmål stod i förg ru1 den 
för Karlskrona varvet. 

Orlogsvarvet i Karlskrona 

I promemorian föreslogs att driften vid marinverkstäderna i 
Karlskrona skulle ombesörjas av ett statligt aktiebolag - Karlsk ro
navarvet AB - m~d ändamål att bedriva verksamhet inom va' vs
industrien och den mekaniska industrien. Beträffande bolagets för
hållande till dc centrala och lokala myndigheterna anfördes bl a, att 
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man borde förutsätta att marinen även i fortsättningen låter ut

föra underhållsarbeten vid varvet i Karlskrona till i stort sett den 
andel av den totala underhållsvolymen som i genomsnitt varit för 
handen under de senaste fem åren. Det borde även var:1 naturligt 
för marinen, att i vad avser moderniseringar, ombyggnader och ny
byggnader intimt sam;1rbeta med varvet. Vidare borde genom avtal 
mellan bobget och marinförvaltningen överenskommelse träffas an
gående prioritet för marinens arbeten, principen för prissättning samt 
vissa säkerhetsåtgärder o dyl. 

Vid en ombildning av marinverkstäderna i Karlskrona till ett 
fristående aktiebolag skulle det hittillsvarande örlogsvarvets pro
ducerande delar utgå. De återstående delarna - de militärtekniska 
avdelnin garn;J. - föreslogs bli sammanslagna till en organ isations
enhet - Karlskrona örlogsbas - vilken i förvaltningshänseende 
skulle lyda direkt under vederbörlig central förvaltningsmyndighet. 

I sitt yttrande över departementspromemorian framhöll marin
ledningen i vad avser örlogsvarvet i Karlskrona, att en omläggning 
av produktionen vid marinverkstäderna borde föregås av noggranna 
marknadsundersökningar i syfte att finna lämpliga produkter som 
kan saluföras med framgång. Marinledningen ville ej motsätta sig, 
att ett statligt bolag av sociala skäl inrättades i Karlskrona om
fattande en civil produktion skild från marinens verksamhet. Ma
rinledningen önskade därutöver egna resurser för underhåll och re
paration av flottans fartyg. Vidare ansåg marinledningen - i mot
sats till bl a försvarets förvaltningsdirektion - att ett av;:al borde 
träffas mellan marinen och bolaget. Vad gäller den funktionella 
gränsdragningen mellan bolaget och örlogsbasen hävdades, att den 
egentliga serviceverksamheten avseende krigsmateriel och övrig för 
marinen speciell materiel borde kvarligga vid och i viss mån över
tagas av den efter bolagets eventuella utbrytande kvarstående delen 
av örlogsvarvet. 

Det i promemorian framlagda förslaget att de militärtekniska 
avdelningarna skulle sammanföras till en organisationsenhet, Karls
krona örlogsbas, biträddes icke av statens organisationsnämnd, vil
ken anså P" att med de ändrade förhållandena förutsättningar skulle 
erhållas fbr att ställa all verksamhet inom marinkommandot under 
marinkommandochefens direkta ledning. 

Overbefälhavaren och marinledningen framförde synpunkter, vil
ka anslöto sig till organisationsnämndens, och marinledningen före-
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slog, att flottans regionala förvaltningar skulle organiseras s n 
örlogsförvaltningar med respektive marinkommandochef som che/ 
örlogsförvaltningarna skulle vara närmast underställda en souschef 
och vid marinkommando Syd omfatta 

centralplanering med expedition 
va p ena v delning 
fartygsavdelning 
intendenturavdelning 
sjukvårdsavdelning 
byggnadsav delning 
ekipageavdelning 
ekonomiavdelning. 

örlogsvarvet i Stockholm 

En.~igt departementsprom~morian fanns det icke någon anledr mg 
att rakna med andra uppg1fter för Stockholms örlogsvarv än l~em 
som förutsatts för det till Muskö utflyttade varvet, nämligen ru ·in
mässig skötsel och normalt årsunderhåll av flottans i området vn k
samma fartyg. Civila arbeten avsågs sålunda icke skola utföras vid 
Muskövarvet och ej heller nybyggnader. För stockholmsvarvets del 
var därför problemet begränsat till organisationen av ett uteslu n n
de marint underhållsvarv med jämn sysselsättning. 

Enligt promemorian var ett intimt samarbete mellan varvets o•1ka 
delar nödvändigt och naturligt. Orlogsvarvsutredningens föLlag 
angående enhetlig ledning a v varvets funktioner ansågs därför v ara 
särskilt tillämpligt på detta varv. Aven i övrigt ansågs en en1 et
lig ledning enligt utredningens förslag innebära väsentliga fö de
lar för örlogsvarvet i Stockholm. Med hänsyn härtill föres lo ;s i 
promemorian att Stockholms örlogsvarv skulle ställas under en tet
lig ledning av en varvschef, i förvaltningshänseende direkt un:!er
ställd vederbörlig central förvaltningsmyndighet. Det borde 2ven 
övervägas att överföra den nu vid marinkommandostaben bed civ
na förvaltningsverksamheten till varvschefen. Med hänsyn ti ll det 
blivande Muskövarvets relativt ringa omfattning borde vissa jämk
ningar och förenklingar i organisationen i förhållande till den a\ ··r
logsvarvsutredningen föreslagna kunna ske. Den tekniska direktoren 
liksom ekonomidirektören borde sålunda kunna utaå samt central-o 
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planeringens arbetsuppgifte~ kunna överföras till allmänplaneringen. 
Stockholms örlogsvarv borde snarast omorganiseras enligt de i pro
rnemorian framförda riktlinjerna och föreslogs marinförvaltningen 
få i uppdrag att utarbeta förslag till detaljorganisation med sikte 
på att den nya organisationen skulle kunna tillämpas fr o m den 
1 juli 1961. 

I sitt yttrande över departementspromemorian föreslog marinled
ningen, att Stockholms örlogsvarv enligt samma grunder som Karls
krona örlogsvarv skulle organiseras såsom örlogsförvaltning med 
marinkommandochefen som chef. Förutom souschef skulle örlogs
förvaltningen omfatta 

centralplanering med expedition 
vapenavdelning 
fartygsav delning 
in tenden tura v delning 
sjukvårdsavdelning 
byggnadsavdelning 
ekipageavdelning 
verkstadsav delning 
ekonomiavdelning. 

Orlogsvarv et i Göteborg 

Organisationen av Göteborgs örlogsvarv syntes enligt departe
mentspromemorian vara ändamålsenlig och anpassad till principerna 
i örlogsvarvsutredningens förslag . Det förutsattes emellertid att frå
gan om en eventuell y tterligare anpassning av varvets organisation 
och för deras verksamhet gällande föreskrifter skulle närmare prö
vas av marinförvaltningen. 

Marinledningen föreslog i sitt yttrande, att i Göteborgs örlogs-
förvaltning skuile förutom souschef ingå 

centralplanering med expedition 
vapenavdelningen med ekipagesektion 
fartygsavdelning 
intendenturavdelning med ekonomisektion 
sjukvårdsavdelning 
byggnadsav delning 
verkstadsav delning. 
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Chefen för försvarsdepartementet 

I anmälan till proposition 1960:184 framförde chefen för fö r
svarsdepartementet synpunkter på och förslag rörande örlogs\ 1r

vens framtida organisation. 

Orlogsvarvet i Karlskrona 

Departementschefen ansåg i likhet med vad som anförts i le
partementspromemorian, att produktionsinriktningen icke fic k t te .. 

slutande bedömas som ett militärt problem och underströk van ets 
betydelse för sysselsättningen i östra Blekinge och särskilt i K a Is
krona. Enligt departementschefens uppfattning borde det också fi re
ligga goda förutsättningar att vid marinverkstäderna i Karl sk r, na 
förutom den givna och dominerande marina produktionen, s ) 111 

ej enbart borde bestå av underhålls- och reparationsarbeten l''an 
även av om- och nybyggnadsarbeten, även driva en industri med m
riktning mot allmän mekanisk verkstadsproduktion. Orlogsva r ' ets 
organisationsform måste avgöras med hänsyn till arbetsuppgifte na 

och var det angeläget att få till stånd en företagsledning med stö. ,ra 

möjliga handlingsfrihet i olika avseenden. Med hänsyn härtill ansåg 

departementschefen det ändamålsenligt, att marinverkstädcrn :~ i 

Karlskrona organiserades som ett statligt aktiebolag och förcs lo ~ i 

enlighet härmed. Beträffande frågan om bolagets förtursrätt ill 

marina arbeten framhöll departementschefen, att någon änd ri1 ,., i 

den praxis vilken gällt marinverkstäderna, nämligen att dessa t t

för praktiskt taget alla marina översyns-, underhålls- och omb} ..:; :s
nadsarbeten av betydelse, icke borde ske. 

I departementspromemorian föreslogs att de militärtekniska l v

delningarna tillsammans skulle bilda en organisationsenhet - K a -Is

krona örlogsbas. I sitt yttrande över promemorian hade statens .J r

ganisationsnämnd framfört avvikande mening och framhåll it r .. r

delarna av att ledningen för marinkommandot organiserades u t -ler 

marinkommandochefen på stab och förvaltningsorgan. Till clcl na 

principiella organisation anslöt sig departementschefen och bN dc 

förvaltningsorganen enligt Kungl Maj :t bestämmande organiseras 

fr o m den 1 juli 1961. 
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örlo gsvarvet i Stockholm 

Arbetsuppgifterna för Stockholmsvarvet borde enligt departe
mentsch efen bli de av örlogsvarvsutredningen förordade och så lunda 
inskränkas till rutinmässig skötsel och normalt årsunderhåll av flot

rans i området verksamma fartyg. Varvets organisation borde så 
snart ske kan i huv udsak anpassas till de riktlinjer som angivits i 
departementspromemorian. 

Såsom tidigare nämnts tillstyrkte chefen för försvarsdepartemen
tet den av statens organisationsnämnd föreslagna principen för för
va ltningens vid marinkommando Syd organisation. Beträffande för
valtningens organisation vid marinkommando Ost ansåg departe
mentschefen det icke uteslutet, att samma organisationsform - mo

difierad med hänsyn till att den måste innefatta även större verk
stadsenheter - på längre sikt sku lle komma att visa sig ändamåls
enlig. Slutligt ställningstagande borde dock icke tagas förrän erfa
renheter från marinkommando Syd erhållits samt detaljundersök
ningar gjorts genom organisationsnämndens försorg. 

örlo gsvarvet i Göteborg 

Departementschefen framhöll bl a, att verksamheten vid Göte

borgs örlogsvarv är av begränsad omfattning samt att organisationen 

i stort sätt är anpassad till principerna i örlogsvarvsutredningens 
förslag. 

Beträffande marinkommandots förvaltningsorganisation framför

de departementschefen samma synpunkter som beträffande marin
kommando Ost. 

Statsutskottet 

Genom sitt utlåtande nr 206/ 1960 hemställde statsutskottet , att 

riksdagen måtte i vad avser de rent organisatoriska frågorna 

1) besluta att marinverkstäderna i Karlskrona organiseras som 

ett statligt aktiebolag i huvudsaklig överensstämmande med vad de

Partementschefen och utskottet anfört 
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2) bemyndiga Kungl Maj :t att vidtaga erforderliga åtgärder för 
det nya bolagets bildande m m 

3) bemyndiga Kungl Maj :t att besluta om utformningen av led
ningsorganen vid marinkommando Syd i överensstämmelse med vad 
departementschefen och utskottet anfört 

4) besluta att örlogsvarven i Stockholm och Göteborg organis-:ras 
huvudsaklig överensstämmelse med vad departementschefen an

givit. 
Riksdagen beslöt i enlighet med statsutskottets förslag . 

Organisationens genom förande 

Orlogs va rvet i Karlskrona 

Genom nådigt brev den 16 december 1960 uppdrog Kungl M1.j:t 
åt chefen för marinen att, i samråd med statens organisationsnämnd 
rörande organisationens huvuddrag, före den 1 maj 1961 inkor-, ma 
med försl ag till utformning av en provisorisk organisation av ,ed
ningsorganen vid marinkommando Syd att ti llämpas fr o m den l 
juli 1961. 

Sedan chefen för marinen den 6 maj 1961 inkommit med nämnda 
förslag, fasts tällde Kungl Maj :t genom nådigt brev den 16 JUni 
1961 "Proviso risk organisation av förvaltningarna vid marinhJm
mando Syd m m" samt uppdrog åt statskontoret att verkstä ll a ut
redning att ligga till grund för slutlig organisation. 

I vad avser organisationen förordnade K ungl Maj:t följan de 

l) i samband med att marinverkstäderna i Karlskrona orga · ise
ras som statligt aktiebolag från och med den l juli 1961 skall 
Karlskrona örlogsvarv utgå ur marinens organisation. De hittills 
på örlogsvarvet ankommande arbetsuppgifter som icke överförs till 
Karlskronavarvet Aktiebolag skall under ledning av chefen för na
rinkommando Syd fullgöras inom denne underlydande stabs·- och 
förvaltningsorgan. 

2) vid marinkommando Syd skall från och med den l juli 1961 
provisoriskt vara organiserade följande förvaltningsorgan, nämligen 

vapenförvaltning 
skeppsteknisk förvaltning 

intendenturförvaltning 
byggnadsförvaltning 
sjukvårdsförvaltning 
ekonomikontor med expedition. 
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Vid örlogsvarvets vapenavdelning inrättade servicegrupper skall 
ingå i vapenförvaltningen. Vid den hittillsvarande vapenavdelning
en inrättade verkstäder, nämligen optisk verkstad, nautisk instru
mentverkstad och eldledningsverkstad skall ingå i förvaltningsor
ganen 

3) den hittillsvarande kassan skall nedläggas och förvaltningsor
ganen i kassahänseende hänvisas till marinens försökskassa i Karls
krona. 

Tablå över organisationen på omstående sida. 

Åt chefen för marinen uppdrogs att genomföra organisationen i 
samråd med statens organisationsnämnd och vederbörliga centrala 
förvaltningsmyndigheter. C hefen för marinen och de centrala för
valtningsmyndigheterna skulle vidare meddela de bestämmelser rö
rande såväl den militära tjänsten som förvaltningstjänsten vilka er
fordras för den provisoriska organisationen. 

Genom skrivelse den 18 juli 1961 uppdrog chefen för marinen åt 
chefen för marinkommando Syd att föreslå resp vidta erforderliga 
åtgärder för organisationens genomförande. 

Den 11 september 1961 utfä rdade marinförvaltningen Proviso
risk instruktion för "Förvaltningarna vid marinkommando Syd". 

Den 27 september fastställde chefen för marinen besättningslista 
för förvaltninga r vid marinkommando Syd och den 2 november 
överlämnade marinkommandochefen fö rs lag till provisorisk arbets
ordning för förvaltningarna vid marinkommandot. 

Örlogsvarvet i St ockholm 

Genom nådigt brev den 30 december 1960 uppdrog Kungl Maj :t 
åt chefen för marinen att inkomma med förslag till organisation av 
Stockholms örlogsvarv. 

Till åtlydnad av Kungl Maj:ts updrag insände marinchefen den 
31 oktober 1961 förslag till örlogsvarvets organisation. Enligt det-
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ra skall varvet, inklusive de nuvarande marinverkstäderna, under 
ledning a v en varvschef organiseras p å 

l sakorgan med regionala 
( uppgifter 

c en t r al p Janering 
vapenförvaltning 
skeppsteknisk förvaltning 
verkstadsavdelnin g [ 

ekipageav delning och r funktionella organ 
ekonomiavdelning 

De föreslagna förvaltningarna och avdelningarna borde i stort 

erhålla de ::trbetsuppgifter som angetts i marinledningens utlåtan de 
över departementspromemorian. 

I övrigt innebär förslaget i huv udsak följande 

1) den i ö rlogsvarvet ingående byggnadsavdelningen utbryts och 

underställs såsom byggnadsförvaltning direkt ma rin kommando
chefen 

2) ur det nuvarande örlogsvarvet utbryts dess i den nuvarande 

intendenturförvaltningen ingående intendentursektionen med förråd 

3) i örlogsvarvet ingående inom Hårsfjärdsområdet befin tliga un

derhållsansta lter utbryts och understä lls chefen för Hårsfj ä rdens ör
logsdepå. 

I vad avser örlogsvarvets organisatoriska ställning framlade che

fen för marin en två a lternativ, nämligen dels ett enligt v ilket var

vet skall vara direkt underställt centra la förvaltningsmyndigheter, 

dels ett enligt vilket v~rvet skall vara di rekt underställt marinkom

mandochefen. C hefen för marinen föro rdade det senare alternati

vet under åberopande av den allmänna strävan att försvarets or

ganisation i fred i m:)jligaste m ån skall ansl utas till vad som är 
planerat för krig. 

Med hänsyn till att det är önskvärt att örlogsvaret i Stockholm 

snar::tst får övergå till ny organisation föreslog chefen för marinen, 

att organisationen skall träda i kraft den l juli 1962. Mari nverk

städerna borde dock helt underställas varvschefen redan från och 
n1ed den 1 januari 1962. 

Kungl Maj :t har icke tagit stä llning till frågan (december 1961 ). 

T ablå över chefens för marinen försl ag till organisation av Stock
holms örlogsvarv å omstående sida. 
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vrlogsvar v et i Göteborg 

förslag till örlogsvarvets i Göteborg orgamsatlon har icke av
givits (november 1961) . 

Vbåtsbärgningstjänsten 

Genom nådigt brev den 29 april 1960 utfärdade Kungl Maj :t be

stämmelser för ubåtsbärgningstjänsten. I anslutning till dessa be

stämmelser fastställde chefen för marinen genom marinorder nr 39, 

den 23 januari 1961 , föreskrifter för nämnda tjänst . 

Enligt chefens för marinen föreskrifter skall ubåtsbärgning i förs

ta hand avse att lokalisera sjunken ubåt och bärga besättningen, 

i andra hand att bärga ubåten. Organisationen skall vara uppbyggd 

omkring ubåtsbärgningspiketer, vilka skall vara organiserade vid 

marinkommando Ost, Syd och Väst. Vid ubå tsolycka inom chefens 

för marinkommando Nord ansvarsområde skall marinkommando 

Osts ubåtsbärgningspiket och i övrigt erforderliga personal- och 

materielresurser ur marinkommando Ost ställas till chefens för ma

rinkommando Nord förfogande. När sjunken ubåt lokaliserats skall 

ledningen övergå till särskild bärgningsledare, som i vad avser bärg

ningsarbetets organiserande och fortsatta ledning representerar che

fen för marinen på platsen. Chefer ur marinen skall ställa erforder

liga fart yg och helikoptrar till bärgningsledningens förfogande. 

Chefen för flygvapnet ställer flygplan till förfogande. 

I övrigt innehåller chefens för marinen föreskrifter bestämmelser 

för åtgärder, vilka skall vidtagas om ubåt sjunkit samt bestämmelser 

för övningar med ubåtsbärgningspiket . 

Flottans skolor 

Berga örlogsskolor 

Genom nådiga brev den 26 november 1954 fast ställdes reglemente 

för marinens skolor på Berga (numera Berga örlogsskolor) samt 

stabs- och förvaltningstjänstens organisation vid skolorna. Sedan 

dessa bes lut fatt ades ha r följ ande förändringar genomförts 
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1) teleskolan har underställts skolchefen 

2) furirskolan har överförts till Karlskrona örlogsskolor 

3) till vapenofficersskolan har förlagts all landutbildning av sjö
officerare, stam och reserv, samt officerare v id sjövärnskåren 

4) skolavdelningen har upphört, endast en-tre ubåtar står nu
mera till skolchefens disposition 

5) Stabboö skju tstation har underställts skolchefen 

6) en övningsanläggning för min- och minröjningstjänst har t ill
kommit 

7) för skyddstjänstskolan har uppförts en särskild byggnad 

8) två kaserner, sjukhus, ny panncentral, idrottshall och ny 
idrottsplan har tillkommit. . . 

Med anledning av de vidtagna förändnngarna 1 skolornas 'erk-
samhet har statens organisationsnämnd efter framställning av ch efen 
för marinen verkställt kompletterande organisationsundersök nngar 
rörande stabs- och förvaltningsorganisationen såsom grundval fl r de 
personalökningar vilka kunna föran~edas här.~v. N~mnden l ver
lämnad e sin rapport över undersökmngarna )Clmte forslag dc 1 14 
januari 1961 . Chefen för marinen, som i huvudsak biträdd~ c rga
nisationsnämndens förslag, insände den 11 september 1961 t1ll Ko
nu ngen förslag till ny organisation av stabs- och förvaltningst :1ns-
ten vid Berga örlogsskolor. . . 

Enligt till marinchefens skrivels:: fogat förslag ull kungligt Jrev 
~kall Berga örlogsskolor under en regementsofficer ur fl? tta 1 -: 

kommendör, enligt för slaget i lönegrad Bo 3 - vara orgarnser. 1 pa 

skolstab 
flottans vapenofficersskola 
marinens underofficersskola 
tjänstegrensskolor 
särskilda övningsanläggningar 
o-emensamma utbildningsorgan 
~hefen för Bero-a örlo'"'sskolor skall vara unde rställd chefe1' för 

o "' b"ld . l .. ·nas-marinkommando Ost såväl i vad avser ut 1 nmgs- oc1 ov n' :; 
verksamhet som i förvaltningshänseende utom beträffande fast!~~ 

· · ·· d l 11 ·· h f c11 fot hetsförvaltnmgen. Denna s1stnamn :1 s \:8. u tovas av c e 
Stockholms örlogsvarv . 
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Berga örlogsskolors organisation efter genomförandet av de före
slagna ändringarna framgår av tablå p å omstående sida. 

Beslut med anledning av chefens för marinen förslag har icke 
fattats (december 1961). 

flottans skolor i Karlskrona 

Med skrivelse den 23 januari 1959 överlämnade chefen för mari
nen till Konungen förslag rörande vissa organisationsändringar inom 
marinkommando Syd, omfattande bl a flottans skolor i Karlskrona, 
enligt för~laget benämnda Karlskrona örlogsskolor. Förslaget grun
dade sig på av statens organisationsnämnd verkstä lld under
sökning, varöver nämnden avgav rapport i november 1958. 

Då det av chefen för marinen avgivna organisationsförslaget 
ännu icke lett till något Kungl Maj :ts beslut och detsamma är under 
överarbetning i marinstaben, lämnas här icke någon redogörelse för 
dess innehå ll. 

Personalregistreringen vid Kustartilleriet 

Efter av inspdnören för kustartilleriet verkställd utredning fram
lade chefen för marinen den 30 november 1959 ett på denna grun
dat fö rslag till central registrering av kustartilleriets p ersonal. Che
fen för marinen framhell härvid fördelen med en central personal
organisation vid kustartilleriet, bl a med hänsyn till de genom en 
sådan ökade möjligheterna att med begränsade personalresurser till
godose behovet av personal med vittgående specialisering. Marinche
fen uttalade också, att en förutsättning för genomförandet av en 
central personalregistrering vid kustartilleriet var att övergång till 
hålkortsmässig registrering skedde. 

Vid en central personalregistrering erfordrades enligt marinche
fen del s en centra l huvudorganisation, dels lokala organ vid trupp
förbanden. I anslutning härtill föreslogs att en ny avdelning, krigs
Organisationsavdelning med truppregister, skulle inrättas vid kust
a~tilleriinspektionen samt att en mobiliseringsdetalj skulle tillkomma 
"~d truppförbanden. De hittillsvarande personalavdelningarna skulle 
hirvid utgå ur organisation en. 
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Den föreslagna krigsorganisationsavdelningen skulle ha följande 

sammansättning 

avdelningschef (major A 24) 

krigsorganisationsdeta lj 

truppregister omfattande 

chef 
registerdetalj 
m obi liseringsdetalj 
fredsd etalj . 

De myndigheter v ilka y ttrade s1g över förslaget tillstyrkte det

samma i huvudsak. 

I anmälan av propositionen 1960:11 O biträdde chefen för för

svarsdepartementet i allt väsentligt det av chefen för marinen fram

lagda förslaget och anförde, att det torde få ankomma på Kungl 

Maj:t att fatta beslut angående organisationens närmare utformning. 

Sedan riksdagen bifallit propositionen , meddelade Kungl Maj :t den 

3 juni 1960 proviso riska bestämmelser angående den centrala perso

nalregistreringen v id kustartilleriet. Organisationen skall om möjligt 

vara genomförd den 1 januari 1962. 

Kustartilleriförsvaren 

Stockholms kustartilleriförsvar 

Genom nådigt brev den 6 juni 1952 fastställde Kungl Maj:t ny 

organisa tion av stabs- och förvaltningstjänsten m m i fred vid 

Stockholms kustartilleriförsvar och Vaxholms kustanilleriregemente. 

Med anledning av de organisationsändringar, vilka således genom

fördes v id detta kustartilleriförsvar, uppdrogs åt chefen för ma

rinen att i samråd med statens o rganisationsnämnd till Kungl Maj:t 

inkomma med förslag till ny organisation v id Blekinge kustartilleri

försvar. Denna, för vilken redogjorts i den år 1957 avgivna årsbe

rättelsen, fastställdes genom nådigt brev den 15 juni 1956. 

Vid organisationsundersökningarna vid Blekinge kustartilleriför

svar hade nya synpunkter framkommit, varför det bedömdes nöd

Vändigt att en översyn gjordes av vissa delar av organisationen vid 

Stockholms kustartilleriförsvar. Denna översyn var verkställd i no-

20 
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vember 1957, då chefen för marinen till Kungl Maj:t överlämnade 
förslag angående organisationen av stabs- och förvaltningst jänsten 
m m vid Vaxholms försvarsområde och Stockholms kusta rti, leri
försvar. Detta förslag innebar en anpassning a v organisationen vid 
Stockholms kustartilleriförsvar i princip efter motsvarande vid Ble
kinge kustartilleriförsvar ävensom vissa jämkningar och utökn , 1gar 
främst beroende på de krav på teknisk personal som på grum , av 
utvecklingen uppkommit sedan 1952 års organisation fasts räl des. 

Genom nådigt brev den 6 februari 1959 fastställde Kungl Maj:t 
ändrad stabs- och förvaltningsorganisation m m i fred vid Vax
holms försvarsområde och Stockholms kustartilleriförsvaL D en 20 
december 1961, utfärdades generalorder (nr 2371) med bestäm n· '!se r 
för organisationen och verksamheten. 

I förhållande till den år 1952 fastställda organisationen Inne
bar ändringarna i huvudsak följande 

l) kustartilleriförsvarsstaben: chefsexpeditionen inordnades un
der centralavdelningen 

2) tygförvaltningen: vapendetaljen uppdelades på artilierid talj, 
arme- och motordetalj samt mindetalj, förrådsbokföringskon oret 
utgick och förrådsbokföringen överfördes till expeditionen, övn gs
förrådet överfördes till Vaxholms kustartilleriregemente, ett n:gio
nalt område tillkom 

3) intendenturförvaltningen: förrådsbokföringen överfö rde· till 
expeditionen 

4) fartygs- och verkstadsförvaltningen: sjötransportavdeln 1gen 
utgick 

5) kassaavdelningen inordnades i kustartilleriförsvarssta ben. 

Gotlands kustartilleriförsvar 

Genom statens organisationsnämnds försorg påbörjades org<J l isa
tiansundersökningar vid Gotlands kustartilleriförsvar under år 1958. 
Organisationsnämnden avgav sin rapport den 4 november 195';1 och 
chefen för marinen insände till Konungen förslag till ny organis:ttion 
av Gotlands kustartilleriförsvar den 26 januari 1960. I huvt.dsak 
anslöt sig chefen för marinen till organisationsnämndens förslag, 
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vilket i princip byggde på de organisationer vilka Kungl Ma j :t fast
ställt för Stockholms kustartilleriförsvar och Blekinge kustartilleri
försvar. Chefen för marinen godtog också i princip organisations
nämndens uppfattning, att avvikelser voro motiverade dels på grund 
av lokala förhållanden, dels av den omständigheten att chefen för 
Gotlands kustartilleriförsvar tillika är chef för Gotlands kustartil
lerikår men däremot icke försvarsområdesbefälhavare. I vissa frågor 
främst rörande personalorganisationen kunde dock chefen för ma
rinen icke biträda nämndens förslag . 

Beträffande den marina bevakningsorganisationen på Gotland fö
reslog chefen för marinen, att den genom nådigt brev den 14 juli 
1957 på försök fastställda organisationen, innebärande bl a att en 
sjöofficer - bevakningsofficeren Gotland (BOG) med Visby som 
stationeringsort - biträder chefen för Gotlands kustartilleriförsvar 
vid handläggning av bevakningsärenden, skulle bibehållas tills vi
dare men avsåg han att inkomma med förslag till slutlig organi
sation, när ytterligare erfarenheter vunnits. 

Genom nådigt brev den l april 1960 fastställde Kungl Maj :t änd
rad organisation av stabs- och förvaltningstjänsten m m i fred vid 
Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår. För or
ganisationen av och verksamheten vid kustartilleriförsvaret och kust
artillerikåren erforderliga bestämmelser fastställdes genom general
order nr 2318, den 30 november 1960. Genom marinorder nr 544, 
den 13 september 1961 , utfärdade slutligen chefen för marinens sär
skilda tjänstgöringsföreskrifter i anslutning till den nya organisatio
nen. Organisationsändringarna voro i huvudsak genomförda den l 
juli 1961. 

Enligt den nya organisationen har Gotlands kustartilleriförsvar 
och Gotlands kustartillerikår gemensam chef och gemensamma stabs
och förvaltningsorgan i fred. Dessa utgöras av 

kustartilleriförsvarsstab tillika kårstab 
tygförvaltning 
in tenden turförvaltning 
sjukvårdsförvaltning 
fortifikations- och byggnadsförvaltning 
fartygs- och verkstadsförvaltning samt 
kassaavdelning. 

Den försöksvis fastställda marina bevakningsorganisationen, änd -
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rades så till vida som bevakningsofficeren ingår i kustartilleLför
svarsstaben och har Fårösund till stationeringsort. 

Organisationen framgår av vidstående tablå. 

H emsö kustartilleriförsvar 

Den 6 april 1960 överlämnade statens organisationsnämnd rap;Jon 
över av nämnden genomförda undersökningar rörande stabs-- och 
förvaltningstjänstens m m organisation i fred vid Hemsö kustartil
leriförsvar och Härnösands kustartillerikår. Organisationsnämndens 
förslag, vilket i princip byggde på den för Gotlands kustartiLeri
försvar fastställda organisationen, biträddes i huvudsak av chefen 
för marinen i dennes till Konungen den 26 oktober 1960 avgJvna 
förslag till ny organisation av Hemsö kustartilleriförsvar. M<~ rin
chefen ansåg emellertid, att större hänsyn borde ha tagits till att 
förvaltningsorganen skall handha förvaltningen även för marink 1m
mando Nord, vilket i flera fall torde föranleda att organisationen 
borde jämställas med den som finns vid kustartilleriförsvar n rs 
chef tillika är försvarsområdesbefälhavare. 

Den nya organisationen av stabs- och förvaltningstjänsten n m 
i fred vid kustartilleriförsvaret fastställdes genom nådigt brev den 
26 maj 1961. Bestämmelser för organisationen och verksamheten 
utfärdades genom generalorder nr 2361, den 20 december 1961. Om
organisationen skall vara genomförd den l juli 1962. 

Enligt ovan nämnda nådiga brev skall Hemsö kustartilleri försvar 
benämnas Norrlands kustartilleriförsvar. 

Kustartilleriförsvaret och kustartillerikåren skall ha gem er. sam 
chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i fred, vilka -·kall 
utgöras av 

kustartilleriförsvarsstab tillika kårstab 
tygförvaltning 
in tenden turförvaltning 
sjukvårdsförvaltning 
fortifikations- och byggnadsförvaltning samt 
kassaavdelning. 

Stabens, intendenturförvaltningens och sjukvårdsförvaltningens 
indelning i avdelningar och detaljer m m är densamma som vid mot-

291 
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svarande organ vid Gotlands kustartilleriförsvaL I detta ku'>tar
tilleriförsvars tygförvaltning ingående vapendetalj har uppd lats 
på en artillerideta lj och en mindetalj. Tygförvaltningens orgat isa
tion skiljer sig från den vid Gotlands kustartilleriförsvar även dä ri
genom, att i tygförvaltningen skall ingå en fartygs- och verk
stadssektion - särskild fartygs- och ve rkstadsförvaltning sal, nas 
- samt tre mobiliseringsunderofficerare motsvarande de tidiga re re
gionala uppbördsmännen. Fortifikations- och byggnadsförvaltttl ng
ens organisation avviker också från den v id Gotlands kustartille ri 
försvar. Vid Norrlands kustartilleriförsvar skall denna förv alt 1ing 
vara organiserad på fortifikationsbefälhavare , expedition, ut··cd
ningsavdelning, byggnadsavdelning och fortifikationsförråd. 

Organisationen framgå r av vidstående tablå. 

Göteborgs och Bohus samt Hallands försvarsområden jämte i te-
borgs kustartilleriförsvar 

Genom beslut den 29 augusti 195 8 fastställde Kungl Maj :t ' ga
nisation i fred av stabs- och förvaltningstjänsten vid Göteborgs och 
Bohus samt Hallands försvarsområden jämte Göteborgs kusta rtilleri
försvar. Generalorder angående organisationen av och verksamheten 
vid försvarsområdena jämte kustartilleriförsvaret ävensom vid :A !vs
borgs kustartilleriregemente utfärdades den 6 april 1960. 

Den i anslutning till ovan nämnda beslut fastställda persL u J
organisationen var provisorisk och skulle genom statens orga Isa
tionsnämnds försorg undersökningar verkställas, så att slutlig wga
nisat ion skulle kunna fastställas. Nämnden avgav rapport över ~ i na 
organisationsundersökningar den 11 oktober 1960. Chefen för 1,- ari
nen biträdde i huvudsak organisationsnämndens förs lag, vilket b\ gg
de på den nyssnämnda provisori ska organisationen, och ingav dt>n 9 
februari 1961 till Konungen förslag till ny organisation av ( j re
borgs och Bohus samt Hallands försvarsområden jämte Göte b Jrgs 
kustartilleriförsvar. Genom nådigt brev den 26 ma j 1961 fasts t lid e 
Kungl Maj :t den nya personalorganisa tionen. Bestämmelser f ö· or
ganisationen och verksamheten utfärdades genom generalordC'· nr 
2372, den 20 december 1961. Omorganisationen skall vara slutförd 
den l juli 1962. 
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Enligt ovan nämnda beslut skall Göteborgs och Bohus samt al
lands försvarsområden jämte Göteborgs kustartilleriförsvar h .. ge
mensam chef och gemensamma stabs- och förvaltningsorgan i r red 
Alvsborgs kustartilleriregemente skall vara underställt chefen fö

1
: 

Göteborgs kustartilleriförsvar. Regementschefen skall vara lokal för
valtningsmyndighet i ärenden rörande utbildning och övninLar 1 

fråga om förvaltning av medel, vilka ställs till hans förfog •1de 
) 

ävensom i f rågor rörande regementets manskapskassa. 

Stabs- och förvaltningsorganen skall vara 
försvarsområdesstab tillika kustartilleriförsvarsstab 
tygförvaltning 
intendenturförvaltning 
sjukvårdsförvaltning samt 
fortifikations- och byggnadsförvaltning. 

Organisationen framgår av vidstående tablå. 

Stabschefen, tillika chef för mobiliserings- och krigsplanläggn Igs
avdelningen, skall vara regementsofficer ur armen. Vid nämnd;' av
delning skall tjänstgöra en maJOr ur kustartilleriet samt fem ' ap
tener, varav tre ur armen. Chef för utbildningsavdelningen . kall 
vara en regementsofficer ur armen. Ovrig militär personal vici av
delningen skall aven vara ur armen utom en kompaniofficer ur 
kustartilleriet. 

Alvsborgs kustartilleriregemente skall vara organiserat på 
regementsstab, omfattande allmän avdelning och utbildningsa·· del-

ning med övningsförråd 

lätt batteri med stabspluton 
minutläggningsdivision 
radarskola 
befälsskola 
instruktörsskola 
sjukvårdsskola samt 
kasern batteri . 

Enligt av chefen för mannen framlagt förslag må den 1 ·· ge
mentet ingående sjukvårdsskolan på försök argamseras såsoPJ en 
för marinen gemensam sjukvårdsskola. 
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Vårt tekniska dilemma 
Av löjtnant l. VIR<, IN 

I det nyligen framlagda förslaget till riktlinjer för krigsm ak t-r1s 
fortsatta utveckling - OB 62 - återfinnes följande citat son n 
av huvudpunkterna: 

"Åtgärder måste vidtagas så att krigsmakten kan upprätth 'la 
och vidareu tveckla en kvalitativt högtstående personalorganisat ln. 
Detta är en förutsättning för att kunna effektivt utnyttja den 1 o
derna krigsmaterielen." 

När det gä ller att överföra denna huvudpunkt till det reella 1 a
net kommer man, åtminstone vad gäller flottan och förmodl1 en 
även i fråga om övriga delar av försvaret, in på vad som kan 1- 1!
las vårt tekniska dilemma. Man kan säga att vi i många av seen Jen 
försummat att gå svårigheterna in på livet. 

Den civila sektorn står inför liknande problem. Utvecklin gen på 
automationens, telekommunikationernas och elektroteknikens t m
råden kräver och kommer att kräva välutbildade tekniker i ett lc
celererat tempo. Samhället har därför ett utbildningsbehov , som 
fordrar allt större insatser. De civila resurserna är för närvara·,de 
otillräckliga och militära skolor har i rea liteten kommit att bl; en 
språngbräda till välbetalda civila tjänster. Dessa kan också i h le
avseende följa växlingarna i utbud och efterfrågan. Att den mil i1 i ra 
sektorn med dess stelbent fixerade löner drar det kortaste stt<i <t i 
denna tävlan är naturligt men är inte acceptabelt! 

Inom flottan kan väl en konkurrenskraftig lönepolitik i davcns 
läge endast föras av varven. Utökade man antalet tekniker vid 
varven, så kunde fartygen få kontinuerlig hjälp att trimma ina 
vapensystem , helst av specialutbildade rörliga servicegrupper. D· tta 
skulle lätta situationen i en tid då vakanser och brist på utbil 1ad 
personal gör det svårt för fartygen att effektivt utnyttja sin ' 1a
terie l. 

Utvecklingen av flottans nya vapensystem fordrar också of tee
rare med god teknisk skolning. 

När det gäller ledning av framtidens automatiserade fabri ker in
ser man på civilt håll, att det kornmer att krävas en ny typ av 
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företagsledare med grundlig teknisk utbildning. Detta därför a tt be
slut inom företagsledningen kan få vidsträckta konsekvenser då det 
gäller drift och underhåll av en integrerad automatiserad anläggning. 
Endast personer med ingående kunskap om anläggningen betraktad 
som tekniskt systern kan fatta sådana beslut. 

Overfört till förhållandena vid flottan kan man väl säga att of
ficeren, som ledare för ett vapensystem, företer många likh eter med 
företagsledaren. 

Därmed följer även här kravet på ökad teknisk utbildning. En 
sådan fordras för att kunna förstå och fullt utnyttja moderna vapen
system och ligger dessutom helt i linje med den ovan citerade hu
vudpunkten ur OB 62. 

Den tekniska grundutbildningen skulle med all säkerhet kunna in
tensifieras på KSS - troligen även inom gällande kurstid. 

Under vapenutbildningen borde vapensystemens komponenter stu
deras även ut teknisk synpunkt. Detta leder till ökat behov av kva
lificerade lärare, framför allt ingenjörer. Den fördyrina, som häri
genom kan uppstå torde emellertid kunna betraktas s~rn en klok 
investering. 

Tiden är alltså mogen för att ge officerarna en betydligt ökad tek
nisk insikt. 

A ven andra förhållanden fordrar en lösning. 
Trots at t våra fartyg utrustas med kvalitativt högtstående mate

riel på teleteknikens och elektroteknikens område och organisationen 
ombord anpassats därefter har i regel endast den skeppstekniska tjäns
ten kunnat tillgodoses med ingenjörer. På den vapentekniska sidan 
har tele- resp eldledningsingenjörer endast i undantagsfall kunnat 
kommenderas. 

Den disproportion som härigenom uppstår har uppenbara olägen
heter. På papperet tjänstgör ofta officerare som detaljchefer för t ex 
tele- och eldledningstjänsterna, men förmågan att leda tjänsten är 
ofta begränsad på grund av otillräcklig insikt. 

Den tekniska ledningen kommer då de facto att utövas av våra 
tekniska underofficerare. Vår räddnin~ under dessa omständiaheter 
har varit just tillgången på dessa välu~bildade underofficerare

0 

men 
tyvärr har nu vakanserna även här blivit så stora att allv~rliga 
luckor uppstå tt. 

Vårt system är inte ens utan vakanser i balans. Under åren efter 
andra världskriget har vi i allt snabbare takt investerat miljon-
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belopp i komplicerad, utbildningskrävande materiel, framför all på 

elektronikens område, men i viss mån försummat det ökade krav på 

ledning och samordning som uppkommit. 

I den amerikanska flottan som i tekniskt avseende väl ligger 

främst i världen, tjänstgör tekniska officerare ombord på st:.i rre 

stridsfartyg från kryssare och uppåt som tekniska ledare. D essa f

ficerare har fått en teknisk högskoleutbildning inom något spec: ~lit 

område, t ex elektroteknik. Att de inte tjänstgör på mindre far yg, 

t ex jagare, annat än som fartygschefer eller sekonder har med ål

dern att göra. 

Frågan är, om inte denna amerikanska ide vore något att anamma. 

Genom att ge vissa officerare grundligare teknisk utbildnin g med 

praktisk inriktning, skulle varje jagare kunna förses med en str" ds

ledningsofficer eller signalofficer med teleteknisk utbildning, od en 

eldledare med eldledningsteknisk utbildning. Samma norm sh lle 

eftersträvas, t ex inom en mtbdiv. 

Officerarnas uppgift att "organisera, samordna och stimul, ra" 

den vapentekniska tjänsten skulle då bli mera än ett vackert tale

sätt. Redan nu är en sådan utbildning på väg så att säga bakvägen, 

via en brokig flora av kurser i modern vapenmaterieL Kurser, vars 

långsiktiga planmässighet kan diskuteras. 

Inför man denna typ av tekniska officerare, kan detta få föt 1el

aktiga verkningar på många sätt. Rekryteringsbasen i sjöofficer yr

ket kan troligen breddas. Säkert finns det många som lockas av 

vidgade möjligheter till intressanta arbetsuppgifter. En naturlig as 

skapas dessutom för vidare påbyggnad med teknisk högre ~u rs . 

Härigenom får man fram den kontinuitet som i en snabb tek isk 

utveckling kommer att visa sig nödvändig. 

I kommendör Hammars artikel i "Tidskrift i Sjöväsendet" 9, 61, 

konstateras att befattningarna för tekniskt utbildade officerare m· n s

kats och befordringsmöjligheterna alltså går samma väg. I V SA 

tycks det vara en självklar sak, att tekniskt utbildade officerar( in

går i de flesta staber. Ett intimt samarbete mellan teknikern - ak

tikern är värt att eftersträva. Borde vi inte i större utsträckning ut

nyttja våra tekniker som en integrerande del i operativa och r

ganisatoriska staber? 
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Ett handlingsprogram för att förbättra den nuvarande situationen 
skulle kunna innehålla följande krav: 

att till varje pris tillgodose flottans krav på kvalificerade tekni
ker för service, 

att generellt öka officerarnas tekniska utbildning samt, 

att utbilda särskilda tekniska ledare för att tjänstgöra ombord. 
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Leksakstrumman och trumslagaren 
Av överste GOSTA JO RUN 

I höstens bokflod tilldrog sig "Giinter Grass, Die Blechtromn el" 
(Blecktrumman) stor uppmärksamhet. Kritiken var positiv, här dch 
var entusiastisk. Boken han dlar om en dv8.rg, virtous på sin trun' a 
och med förmågan att skrika, så att glas splittrades. Tack vare des
sa egenskaper upplever och överlever han en mångfald bizarra epi
soder i efterkrigets, mellankrigstidens och nazismens T ysk land. En 
av våra mest frejdade recensenter kallade boken "ett panor2ma 
över vår bizarra epok". skrivaren måste till sin skam erkänna, att 
han icke uppfattade något av rundmålning eller översyn; en o t· ck 
och obegriplig bok. Till eget försvar kan anföras, att det rör sig 
om en otäck och svårförståelig miljö. 

I denna miljö fanns emellertid en man, som själv kallade sig der 
Trommler" ehuru väl det ej är känt om han kunde hante ra en 
trumma, men som också kunde skrika. Röstresurserna voro v is ;er
ligen icke tillfyllest för att spränga glas, konsekvenserna sku lle io• äl
let visa sig betydligt mer ödesdigra. F råga är om en viss Adolf 
Hitler. 

När vapenstilleståndet, som avslutade första världskriget '·L·· ts 
1918 och dä rmed efterkriget bröt in över T ysk land vårdades h rp-
ral Hitler - gasskadad 1 - på krigslasarettet i Pasewalk . H an 
hade gjort sin fronttjän st i fyra år såsom en ytterl igt obeha~l ig 

1 "Läkarpapperen" från Pasewalk lär även innehållit uppgifter om beh an 11i ng 
fö r venerisk sjukdom, ådragen i Wien före kriget. Den tillfä lli ga bl indhet, f id cr 
omtalar som en fö ljd av gasskada, kan lik a gärna var it en icke ovanli g 'ö ljd 
av den salvarsanbehandling han undergick. Om han samti digt va r gasskadad kan 
ej bevisas. Att han led av venerisk sjukdom får anses faststä ll t. Därmed i n ~~ s 
även en natu rlig förklaring ti ll den nedbrytnin gsp rocess, som kunde iakttaga ' for 
Hitlers del vid femtioårsåldern. De här avsedda handlingarna tog von Schlc che r 
hand om som krigsminister. Sedan han mördats, övergick handlin garna ti ll 1ey· 
drich, då chef SS :s säkerhetstjänst. Sedan H eydrich i sin tur dödars son. r f 
riksprorektor Böhmen-Mähren fanns pappern a i hans skrivbordslåda och ;_,vcr· 
lämn ades till Ka lrenbrunner, men har senare a ldrig kunna t åte rfinn as. K at ten-
brunner häktades '945 och avrättades 1946. 
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underlydande, enligt den bajerska kompanichefens hädiska och öp
penhjärtliga uttalanden. Han var konstant kverulant, ständigt miss-
11öjd, oavbrutet lamenterande om regering, krigsledning, riksdag och 
generalstab. Ganska egenartade drag hos en österrikisk frivillig i 
den kejse rliga tyska armen! Han var praktiskt taget hela tiden 
placerad som rapportkarl vid kompanistaben. Orsakerna voro flera. 
En var hans oräddhet och dödsförakt, varför icke säga tapperhet. 
Utan skäl fick ej ett manskap, som kompanichefen tyckte illa om, 
järnkorsets första k lass. Ett annat var att han ej kunde användas 
vid t rupp - i varje fall ej i för sta linjen. Som ej säll an fallet är 
med tappra män, va r han till ytte rlighet nervös före ett anfall. 
Märkliga re var att om han uppehöll sig v id trupp, blev minst plu
tonen snabbt panik-mogen. Truppbefälet upptäckte det tidigt och 
vidtog sina åtgä rder - Hitler sjä lv var nog ännu omedveten om 
sin diaboliska förmåga att påverka omgivningen. 

Utskriven från krigslasarettet återvände Hitler till den kasern i 
Miinchen , där han anmält sig som frivillig 1914. Varför han gjort 
detta och vad han gjort dessförinnan lä r vara svårt att reda ut . 
Partipropaganda och en notorisk lögna res memoarer lämna föga 
säkra hållpunkter. En världskatastrof och ytterligare omsorgsfulla 
rensningsaktioner bland officiella handlingar ha ej lämnat kvar 
många dokumentariska belägg för en - ännu ej kriminell - ar
betsovill ig person, som flöt omkring i tvenne storstäders botten
skikt. Intervjuer med andra kafehängare och sovsalshabituer kanske 
ej skall övedrivas med avseende å vittnesbördens värde. 

Klart står dock att den unge Hitler var en ytterst bizarr typ -
?ch förblev det. Ovårdad, obildad, osäker på sig själv, oregelbunden 
1 hela sin brist på livsstil, ovillig till varje ihållande arbetsinsats 
var han helt ointresserad i samma mån av livets nödtorft som dess 
?lädjeämnen. I detta sista avseende liksom i ett lidelsefullt politiskt 
Intresse avvek han från sin omgivning. Likaså läste han mycket, 
;nen läsvanorna uppges som typiska. H an började på digra böcker 
1.alla ämnen, men läste aldrig någon ens till hälvten; broschyrer och 
tidningar åter slukade han. Ett fenomenalt minne utrustade honom 
~j enbart med ett outtröttligt förråd av slagord och floskler utan 
aven med fö rmågan att decennier senare komma med citat från 
s~årtill gängliga specialister i de mest skiftande sammanhang. När 
~a passade kunde han dock även "tillverka" citat. A v sitt politiska 
111tresse hade han ej fått ut något personligt program, men måhända 
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två riktlinjer, som kommo att bli avgörande: Nationalism och <l'1ti

semitism. Båda begreppen låg i luften i den sista kejsartidens W 1en 

det senare mera utbrett och kraftigare accentuerat än det förra: 

Det låg i Hitlers egenart att hatet, förstörelseviljan skulle domin .. ra. 

Det är en ödets lek att judehatet var så frenetiskt, så fast förankrat 

inom befolkningen s huvuddel inom efterkrigets Tyskland, som r al

let var. 
Det var ingen tysk-nationell känsla som tvingade Hitler att Lt _ 

na Wien och bege sig till Mi.inchen omkring årsskiftet 1912-1 S 13. 

Efter åren på drift avskydde han Wien och dessutom hade han 

smitit från mönstringen sedan 1910. Myndigheterna fann honom 

dock och till sist inställde han sig i Salzburg - och kasserades . om 

oduglig för all tjänst. - Sällan har Gestapo drivits på ivrigare än 

när det gällde att efter "Anschluss" spåra upp mönstringsbeske •• et, 

vilket dock misslyckades! - Däremot finns ingen anledning att 

betvivla att hans tysk-nationalistiska inställning bidrog till att h n, 
som så många andra entusiaster, anmälde sig som frivillig. 

Den besegrade tyska armens ledning ägnade sig med all kraf · åt 
uppgiften att skapa en stämning av försvarsvänlig nationalism. / id 

en genomgång i politisk fostran upptäcktes Hitlers talarbegåvn ng, 

han genomgick ett par kurser och korpralen uppfördes i underoffi

cers ställning som "bildningsofficer" i riksvärnets rullor, där han 

kvarstod i denna befattning till 1920. 
I överensstämmelse med verksamhetens syften söktes kontaKter 

med de politiska partier, vilka liksom frikårer och frivilligförb md 

sköto upp som svampar ur den tyska jorden. - En jord där r1an 

nu grävde massgravar i stället fö r som tidigare på främmand e m rk. 

Den fortsatta hungerblockaden och tvångsleveranserna skap.de 

bland annat en situation, där spanska sjukan, tuberkulosen och sp id

barnsdödligheten skördade offer av storleksordning, som närn .1de 

sig materialslagens. Och till kistor hade man varken spik eller vi ·ke! 

- Hitler kom i beröring med T yska arbetarpartiet, en samn w

slutning med ambition att bli ett arbetarnas parti med national is'isk 

grundinställning, P.1en med mindre än 50 medlemmar. I sin egens ~ap 

av "bildningsofficer" och med sina förmäns gillande och stöd v 111 11 

Hitler inträde i partiet 1919 och om man så vill var det sålunda 

armen som skänkte honom hans första, politiska fotfäste. 

Därmed kommer man in på problemet om förh ållandet me lan 

Hitler och armen, småningom Hitler och militärledningen. Mera 
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aJlmänt I:a r väl . probl emställnii:gen rubricerats: Hitler och genera
litetet. Ttden na rmast efter knget var domen över " de preussiska 

gene~al.erna" praktiskt taget enstämmigt fördömande. Genom bristen 

på CIVI.lcourage och politisk insyn och genom att tj äna tyrannen 

som blm da verk tyg mås te de bära sitt ansvar fö r medverkan till 

världskatastrofen. N u börjar man kunna urskil ja en något mera 
nyanserad bild.l 

Redan 1921 var Hitler ledare för vad som nu hette nationalsocia
listiska arbetarpa rtiet och nä r krissituationen tillspetsades j Ba

jern 1923 va r ha.n 1:edan en politisk förhandlingspartner på det syd

ryska planet. V1kngare var att han disponerade 15 000 man SA 

v!l~et dock ej förslog till uppträdande mot riksvä rnets bajerska di~ 
VIS!On. H an arbetade därför frenetiskt för en samordning med ar-

1 Unge.fär f ram till 1950 väller f ram en st rid st röm av p ublikationer av bety

delse _for probl emet men av den mest skiftand e kva li te t. Talrika ak tpublika tioner 

av hogs ta standard blandas med intervjuer och utta landen uran dokumenterat 

värde, men v~[ ägnade att förv irra bilden av ett i och fö r sig komplicera t ske

ende. Efter nara nog ett. decenniums tystnad har littera tu ren åter börjat flöda. 

Man kan ~ke kan urskdja tvenn e huvudströmnin ga r. En utgöres av strängt 

vetenskaplt ga un dersökmn gar på de polit iska, sociologiska och statsrättsliga pla

nen fr.am st 1110 111 . an~losax i sk t språkområde. D e berö ra mest fö rutsättningarna 

fo r Hnlers makttdl t rade och k unn a sammanfattas under rubri ken "Weima rre

publikens förvittringsprocess". 

Den andra linjen rep resente ras av några tyska sammanfattninga r utmärkta av 

tysk gru ndlighet och den objektivitet och överblick som det längre t idspe rspek

tive t medger. Föru tom frä mst personliga memoarer bygger a rti keln i huv udsak 

på böcke r av det senare slaget, bland v ilka kan nämnas: 

Bullock, Alan: Hitler. A Study in Tyranny. London 19p. 

Buchheit, Gert : H itler der Feldherr : Die Zerstörun g einer Legende. Rasta tt/ 
1958. 

Ffegner, H . S. : Die Reichskanzlci I933-I945 · Anfang und Ende des d ritten 

Retches. F rankfurt/Ma in r 960. 

Hofmann, H. H.: D er Hitlerputsch . Krisenjahre deutschcr Gesc hichte I9zo-

1924. Mti nchen I96r. 

. Görlitz, W alter: Genera!fe ldmarschall Keitel. Verbrecher ode r Offiz ier? Göt-
tt ngen I96r. 

M all, E. Otto: Die deutchen Generalfeldmarsc hälle 19 3 5 -I 94 5. Rasta tt/Baden 
196r. 

Buchheit, Gert: Soldatentum und Rebe ll ion. Rasta ttlr96r. 

Shiret, William L: Det tredje rikets uppgång och fa ll. Stockholm I 96 r. 

~l 
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men och övriga väpnade grupper. Härvid samarbetade han l11ed 
Röhm, ännu i aktiv tjänst som generalstabsofficer vid divisions
staben i Mi.inchen, men som även "hade ett betydande inflytan de · 
frikårernas, försvarsligornas och de poli tiska sammansvärjning, rna~ 
skumma värld" . Utan att kunna i detalj klarläggas måste dock Kon
stateras att Hidcr uncle!· sina fcrst a och svåraste å r hade vi sst stöd 
av armen under olika former. Ej endast för sitt fotfä ste inom poli
tiken utan även för de första stegen på sin politiska karriä r ,lade 
således Hitler hjälp av a rmen. 

Den misslyckade Mi.inchenkuppen 1923 var en ren panikår,~;i. r d 

från Hitlers sida. Epilogen visade dock hans förm åga att gö ra varr 
till vitt, att vän da nederlag i f ramgång. Vid rättegången tog han 
genast andan ur både åklagare och försva rare inklusive meda11k la
gade, främst Ludendorff, genom att påtaga sig ansvaret för det 
hela: Här uppträdde den handlin gs- och viljekraftige ledare npp
buren av ansvarskänsla och idealitet, Tyskland trängtade eft r. I 
fängelset skrev han "Min Kamp" och nazismen fick sin ideolo . -
sådan den nu va r. I fängelset fick Hitler vila ut och "martyren" 
hade fullgod anledning att som passiv åskådare se hur partic · -
utan honom slogs i spillror, liksom allt annat i Tyskland, av 'the 
greatest of all wars - the family war". 

När Hitler lämnade Landsberg - december 1924 - hade han 
fetmat, mognat, lugnat ner sig, men ännu fann s mycket av os~ker

heten, labiliteten, nervositeten kvar. Sin agitatoriska förmåga k mde 
han lita på, den var till fullo bevisad . H ans, hittills, rent negni va 
fö rkunnelse, med angrepp på allt bestående fa nn genljud ho, en 
förtvivlat fo lk och det är på denna väg " die Massenseele" b" p de 
urskilja sin ledare. Efter det han börjat sin politiska bana, nade 
Hitlers oro och rastlöshet utlösts i en energisk, uthållig h 1!1d
lingskraft som varit svår att förutse. Annu 1924 och länge ät be
tecknade sig dock Hitler som "der Trommler", talaren, själen, q an
nen bakom den starke mannen. Viktigaste var emellertid at t :· ~ i ta

torn kommit fram till två p rincipbeslu t : Makten måste nås på .egal 
väg, någon strid mot riksvärnet fick ej ifrågakomma. 

Tiden fram till Hitlers tillträde till kanslersposten (30. ja ,uari 
1933) kom denna senare synpunkt att inverka på Hitlers up >trä
dande på tvenne sätt . Dels bemödade han sig om att aldrig an ~ ripa 
krigsmakten, men väl att a lltid betyga den sin oförställda beunJ ran 
- i den utsträckning han kunde och vågade. Den andra fak to rn låg 
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11ärnligen inom partiet och var mera svårbemästrad: SA. Dess ledare 
så.g i sin här gru nden till den blivande stormaktens arme, där de 
skulle ha makten, äreställena och inkomsterna. Bakom sig hade de 
slutligen ungefär 20 miljoner man; riksvärnet räknade som bekant 

100 000. 
"The Prussian officers were a military ari stocracy, and had deve

loped a pattern of behavior of unusual clarity". 1 Karakter istiken är 
riktig men gä ller hela den tyska officerskåren. Dess ställning inom 
det wilhelminska Tyskland är i dag närm ast ofattbar. Under 1. 
världskrige ts första å r stred den tyska marinin genjörkåren en för
rvivlad kamp för att 1917 lyckas att även åt sina medlemmar upp
nå - förbud för giftermål utan förmans medgivande! Kastmärket! 
- När fä lth ären demobiliserades 1918 var man noggrann att skilja 
agnarna från vetet och sällan har en krigsmakt haft en sådan offi
cerselit som Weimarrepublikens. Officerskåren slog vakt om sina 
traditioner, sin ställn ing, plikttroheten, yrkesskickligheten, lojali
teten och den full ständiga avskärmningen från all t vad politik het
te. - H ela kejsartiden hade denna isolering vilat på att man lät val
rätten "vila" för att officerskåren skulle hållas utanför partipoli
tikens splittrande infly tande. Under Weimarrepubliken blev denna 
isolerin g lagfäst. Under sådana omständigheter är det knappast 
ägnat at t förvåna om officerskåren ej skänkte Hitlers parti någon 
större uppmärksamhet i de eviga partistridernas T ysk land förrän 
lavinen kommit i rullning i början på 30-talet. 

Framhållandet av den nationella tanken , kraven på att bryta Ver
saille-diktatet, strävandena att ena fo lket voro ständigt upprepade 
paroller, som väckte sympati. Dessutom kan man konstatera att 
det hörde till den splittrade tidens karakteristika ej enbart inom 
Tyskland att särsk ilt ungdomen attraherades av allt som gav intryck 
av målmedvetenhet, handlingskraft, lydnadskrav, disciplin. Inom of
ficerskå rens äldre skikt låg betänkl igheter och kritik på ett ganska 
diffust plan. Man retade sig på vulgariteten, de skräniga propagan
dametoderna, uniformsvurmen , strävandena att i alla sammanhang 
leka so ld ate r. Det var nog ej många som var så välinformerade att 
de förstod, hur nära det var att leken sk ulle bli allvar, att SA 
var ett livshot för armen. 

H ur Hitler nådde ställningen som kanslerskandidat och blev riks-

1 
Pager: Manstein, Hi s campaign s and hi s T rial. 
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kansler faller helt utom ramen för denna artikel. Den politisk, si

tuationen vid tillfället måste dock beröras. Förvittringsproc ssen 

hade gjort sitt verk och den demokratiska Weimarrepubliken hade 

tagit sig själv av daga. Sedan 1930 utfärdades lagar och föro rd1 ing

ar av presiden~en ~eho omsa~tes av expe?itions1_11inistärer, so,,1 ej 

kunde stödja stg pa nagon nksdagsmaJOntet. Rtksdagens roll var 

reducerad till att i efterhand godkänna dekreten. Alla försö], att 

åstadkomma en arbetsduglig samlingsregering hade nu som ti ·~are 

miss lyckats. Hitler var dock chef för riksdagens största parti, ·11e11 

Hindenburg misstrodde honom. Vid ett tidigare tillfälle, då H tlers 

ställning i riksdagen faktiskt var starkare, hade Hindenbu rg av

visat honom som chef för en expeditionsregering; härför k r? vdes 

presidentens förtroende och någon majoritetsregering kunde ej hel

ler Hitler bilda. Sedan dess hade två expeditionsregeringar niss

lyckats med alla tänkbara kombinationsförsök och fallit. H ttler 

var den enda tänkbara kandidaten - men Hindenburgs mis tro

ende bestod. Härför hemkallades von Blomberg från Geneve ch 

fick inför Hindenburg avlägga statsrådseden. Därefter föl jdt or

dergivningen. "Mein Auftrag an Sie ist, die Truppen aus dem 

Parteigezänk herauszuhalten". Därefter tillkallades Hitler och fick 

finna sig i att bli chef för en regering med 2 nazistmedlemm r, 5 

tysk-nationella och 3 konservativa vildar. Vidare fick ka ns

lern finna sig i att presidenten vid alla tillfällen förbehöl1 sig 

samtidig föredragning av kansler och vicekansler - von Pape 1 -

ett tidigare aldrig tillämpat förfaringssätt. - I den regerinf's kris 

som a v slutades med att Hitler blev kansler hade krigsmakten< led

ning lika liten aktiv del som i de föregående. I varje fall s ·dan 

Hindenburg blev president var det självklart att krigsministen var 

yrkesman och tillsattes av presidenten ensam. 

"Han (Hitler) har icke genom majoriteten av Tysklands befolkning 

kunnat vinna makten, utan därigenom att en ålde rstigen, tröt. och 

omdömeslös rikspresident i den avgörande stunden utnämnt ht nom 

till rikskansler."1 Enligt skrivaren finns föga fog för omdömu om 

Hindenburg, men uttalandet är rätt typiskt för en allmän st tlvan 

att förenkla komplicerade sammanhang. Det är samma strävaP som 

legat bakom den till monotoni upprepade framställningen om 111akt· 

1 Wittenberg, Erich: Forskning. Några idehistoriska synpunkter på upp lösnings

tend enser i Weimerrepubliken. Svensk Tidskrift 1960. 
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striden i Tyskland som en tvekamp mellan Hitler och genera litetet. 

Emellertid gjorde sig Hindenburg otvivelaktigt skyldig till en fel 

bedömnin g, men den gällde von Papen. Han saknade den moraliska 

ryggrad och den oböjlighet i principfrågor som Hindenburg ansåg 

självklara hos den typ, von Papen genom sitt sätt att vara syntes 

representera. I stället var han en politisk dilettant lidande av hög

aradig tab urettfeber. 
" Den nytillträdde kanslern betraktade sig ej längre som "der 

frommler". Framgångarna under de senare åren hade klart överty

aat honom själv om att det var han som var den starke mannen. 

" Den klart uttalade förändringen kan till tiden ringas in till ungefär 

1931-1932 genom två samtal- av många- mellan Hitler och 

Bugenberg. Därmed borde det även stått klart för Hugenberg att 

Bitler strävade efter envåldsmakt och likaså v ilken skicklig och 

hänsynslös motspelare han var. Ty "Silverrilven" Hugenberg , chef 

för tysknationella partiet, får väl räknas som den mest erfarne och 

mest durkdrivne tyske politikern vid denna tid. Som jordbruks- och 

ekonomiminister såväl för T yskland som Preussen och ledare för 

regeringens absoluta majoritet borde han varit den starkaste man

nen i Hitlers kabinett, men i stället blev det ministern utan portfölj , 

Göring, som kom att leda de närmaste händelserna. Som represen

tant för det största partiet var Göring riksdagens talman, men dess

utom Preussens inrikesminister. I den befattningen var han dock 

oskadliggjord - trodde man - genom att von Papen var landets 

regeringschef. Den andre nationalsocialisten hade placerats i den 

ofarliga befattningen som riksinrikesminister, vilken ej hade någon 

polis till sitt förfogande. Polis och polistrupper lydde nämligen 

direkt under delstaternas inrikesministrar och två tredjedelar av 

Tyskland och därmed dess polisstyrkor utgjordes av Preussen. 

Sin första dag som rikskan sl er genomdrev Hitler nyval till riks

dagen. Det va r lätt att förutse vad detta skulle medföra, men de

taljerna måste förbigås. I samband med detta tillfälle och de när

mast följande händelserna måste man ställa sig frågan: Var fanns 

den politi ska insikten och civileauraget hos den ansvariga regerings

majoriteten? Ingen kan väl gärna påstå att generalitetet hade något 

med regeringens interna beslutfattning att göra. Vad beträffar ga

tuslagsmål och kravaller var man rätt avtrubbad och nöjd så länge 

det räckte med polisakt ioner. För att ta ett enda exem pel från von 

Papens regeringstid rapporterar Berlinpolisen under tiden 1. juni-
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20. juli 1932 ej mindre än 461 kravaller med nära 100 döda och 
ungefär 400 svårt ~~rade. Den r~da söondagcn i Hamburg (1 7: juli) 
krav de 120-talet dodsoffer och _:,00 sarade. - Anade det Slf, till 
inbördeskrig och regeringen gav order ingrep riksvärnet snabb , och 
effektivt, men endast då. 

Effektivt, men fullstän digt olagligt, in grep Göring. Inom veus
sisk statsförvaltning, främs~: inom polisen, avskedades tjänstem'-i n i 
hundratal och ersattes mr::cl nazister. Då polisen sades va ra i ver
ansträngd förstärkt es den med 50 000 man reservpolis - un 1lda 
SS-- och SA-män. På Hitlers fråga om Göring hade några sv rig
heter kunde Göring - för en gångs skull sanningsenlig t - s ara , 
att denne skrev under allt vad Göring presenterade! Natten '--7 .-
28. februari brann riksdagshuset - ett kommunisternas verk c 1li<>t 
Hitler. Den 28. på förmiddagen sammanträdde regeringen . 'Jan~ 
manträdet är märkligt därigenom att endast Hitler och Göring ytt
rar sig och att varje ord som yttras är lögn." - - niemand, >dbst 
der misstraurische Hugenberg nicht, verlangt an diesen Morge1 die 
Vorlage von Deweisen. Mann kann sich nicht vorstellen, da s~ ein 
Minister seine Kabinettskollegen so dreist anzuliigen vermag' 
När Hitler trädde fram på den utrikespolitiska arenan, fi nns mer 
än en gång anledning att fråga om de som bar ansvaret för Eu• 1pas 
öde ej läst "Min Kamp". Det är större anledning att vid det ta t ill
fälle fr åga om ej Hitlers regeringskolleger läst boken. Med mera 
ohöljd cynism än i "Min Kamp" kan lögnens be~ydelse som ·-JO!i
tiskt vapen och sättet för dettas utnyttjande icke framläggas. 

Efter regeringssammanträdet skr i ve r Hindenburg under n ö eJ för
ordningarna. Dessa upphäva författningens bestämmelser om sLydd 
för den personliga friheten, yttrandefriheten, sammanträdesr2 n en, 
föreningsrätten etc och lägger hela makten - även vad av ser over
va.lming av post- och telefont rafik, rätt till husundersökning och 
tagande i beslag - i regeringens händer. Därmed var emel L:rt id 
Hitler ej nöjd. Han ville den absoluta personliga makten, uteslu
tande knuten till sin person - och fick det också genom av ·· iks
dagen antagen fullm aktslag den 24. mars. Det måste dock påpekas 
att riksdagsvalet icke givit nazisterna den framgång de hoppats på, 
ej heller den majoritet av 2/ 3, som krävdes för att trumfa igtnOi11 
f ullmaktslagen. Men hjälpen kom ej enbart från regeringskollegLr nas 
parti utan även från centrum. Iscensättningen borde ha varit tec
ken nog fö r vad som komma skulle för män och kvinnor med po-
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)iriskt ansvar. Hela Krolloperan var hermetiskt innesluten av fler 
dubbla led SA och SS, vandringen från grind till port gick genom 
riodubbla spaljeer civilklädda SA-män som hälsade varje nazist med 
högljutt jubel, varje annan folkvald representant med vrå l och ho
telser. Inne i operabyggnaden var väggarna i trappor, hallar, kor
ridm-er kantade av utvalda SS-män. Då och då skallrade 
fönster och dörrar i plenisalen inför talkörernas : "Makten i vår 
hand - eller mord och brand". 

Genom riksdagsbeslutet var emellertid Hit ler på legal väa vorden 
Tysklands diktator. Hur det egentligen såg ut med legali~ten och 
lagligheten till exempel under valrörelsen kan nog med fog diskute
ras i efterhand - men då var det för sent. Visserligen var krigs
makten fortfarande genom sin ed bunden till Hindenburg, men där
ifrån ho tade ingen fara. Det gjorde det däremot på nytt från SA. 
Dess ledning gjorde ingen hemlighet av att revolutionen stannat på 
halva vägen, att den fortsatta revolutionen var deras mål och att 
krigsm akten omedelbart skulle organiseras som en folkarme där SA 
och SS skulle bilda kärnan och där riksvärnet skul le inordn as som 
den mindre komponenten under den nya partitrogna armeledningen . 
- Armens underrättelsetjänst var väl insatt i v ad man hade att 
vänta; SA:s ledning skroderade och skröt och gav ständiat bevis 
för sanningshalten i den gamla satsen: "in Vino veritas". Lä~et blev 
allt mera spänt, underrättelserna om vapensmuggling, överfallspla
~1en1a, avskjutningslistorna hopade sig och riksvärnet vidtog sina 
atgarder : perm1sswnsförbud, skärpt beredskap, förstärkta vakter etc. 
Under tiden som riksvärnets ledning efter förmåga sökte fö lja ut
vecklingen inom SA och med oro observerade dess lavinartade till
växt hände åtskilligt på det inrikespolitiska planet. Under vårmå
naderna 1933 upplöstes fackföreningarna och bildades "Deutschen 
Arbeitsfront", förbjöds socialdemokratiska partiet varefter slaa i 
s!ag f~ljd e at: alla övriga partier nedlade sin verksamhet och u~p 
loste s1g själva! Den 14. juli följde som naturlig konsekvens en lag 
med förbud mot nybildning av politiska partier; Tyskland hade 
antagit ett enpartisystem. Samtidigt pågick nedbrytandet av delsta
ternas regeringar och lantdagar, end ast de gamla statsnamnen levde 
kvar. Makten koncentrerades till Berlin och utövades i de olika sta
terna av riksståthållare, samtidigt som "Gauleiter" chef för landets 
nazistparti. På hösten 1933 lämnade Tyskland nedrustningskonfe
rens och NF varefter det första riksdagsvalet lämnade 92 °/o av 
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alla avgivna röster till den nya statens enda parti. I januari l 93-i 
slutligen ingicks icke angreppspakten med Polen - och därmed för
svann militärledningens mardröm allt sedan 1918: att ett inbö··des
krig omedelbart skulle föl jas av polskt anfall. 

Utveck lin gen som den här anty tts innebar föga, som var ;- ~ nat 
att väcka militär kritik, snarare tvärtom. Självmord av pol· tska 
partier kund e rimligen icke uppröra personal, som aldrig uti va r 
någ ra poli tiska rättigheter, men däremot var vä l medveten Ot11 de 
eviga partistridernas resultat. 

Den 30. juni 1934 slog Hitler plötsligt till och praktisk taget ·1ela 
SA:s ledning arkebuserades. Förberedelser och utförande te sig lika 
förvirrande - säkerligen i ej ringa grad beroende på att l--' der 
ej var säker på att SS skulle skjuta på SA. Men det gjord_ de 
utan tvekan. - Två exempel belyser kanske bättre än ett f( ·sök 
till utförlig beskrivning vad som hände. I Miinchen stod en b kare 
med det i Tyskland ej ovanl iga namnet Schmidt på listan. En t ner
gisk patrullchef sökte doktorn först i bostaden sedan på klin tt<. en, 
men då båda besöken blev resultatlösa återvände patrullen till bo
staden och började söka igenom närliggande trappuppgångar. Det 
dröjde ej länge förrän man fann en doktor Schmidt, som omt del
bart sköts. Denne doktor var visserligen ej läkare utan musikrecen
sent men - "Kleiner Mann was nun"? Den "riktige" dokto rn var 
i säkerhet, i fängelset, men eftersom SA häktat honom s läpp t~ en 
fångvaktare ut honom så småningom. 

Nygifte SA-chefen i Berlin, Ernst - f d hissförare och f d h parc 
och av allt att döma den som satt eld på riksdagshuset - häk n des 
i Bremen inn an bröllopsresan till Madeira startades. Han flöf', di
rekt till Berlin men både han och hans fru trodde det hela va·· ert 
skämt - i deras kretsar roade man sig med sådant, om man ej 
hade alivarligare saker att syssla med. När allvaret gick up p för 
Ernst trodde han sig offer för en antihitlersk revolt, varför han 
effektfullt dog med "Heil Hitler" på läpparna. 

Det var säkerligen icke lätt för någon i dåtidens T ysk lan L art 
göra sig en klar bild av vad som verkligen hänt i samband med 
Bartolomeinatten. I detta avseende hade officerskårens en skilda med
lemmar det lika svårt som alla andra, måhända svårare enär 1eras 
sociala isolering var ganska markant. Vågar man sig på ett f'irsök 
att reda ut begreppen kan man kanske urskilja tre reaktionsl in jer: 
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1. På ansvangt håll en känsla av lättnad över att hotet från SA 
eliminerats. 

z. Naturligt är att ryktesfloran sköt sina frodi gaste skott i Berlin. 
Men det var dock i ett tiotal städer skottsalvorna kunde höras. 
Småningom blev det - aldrig fullt klargjort elle r i någon form en 
vedertagen uppfattning om, vad som hänt: En utrensning av kri
minella element inom partiet. Detta hade skett under former som 
sårade rättsuppfattningen, men i en ny revolutionär tid fick ända
målet helga medlen -och resultatet föreföll tillfredsställande. Parti
propagandan medförde nog att många, särski lt i de yngre skikten , 
därtill hade uppfattningen att det var ett personligt, tappert in
gripande av en orädd och handlingskraftig ledare. 

3. Så småningom blev det något så när klart för i varje fall offi
cerskårens äldre del att von Schleichers och hans makas och hans 
handgångne man, von Bredows död intet annat var än kallblodigt, 
brutalt mord. Reaktionen var häftig, men sporadisk - det var ej 
många som kunde ,tro sig veta hur det gått till - och helt inom 
ramen för invanda tjänstevägar. Säkrast grundad var förtrytelsen 
inom underrättelseavdelningen , hur den framfördes kan i varje fall 
icke skrivaren klara ut. Von Manstein (generalkvartermästare) på
yrkade energiskt ett inskridande från generalstabschefens sida vil
ket också kom till utförande. Generalerna Ritter von Leeb ("Hee
resgruppe 2"), Witzleben ("Wehrkreis III"- Berlin) och von Rund
stedt ("Heeresgruppe l" och främst i rang inom armen) gjorde dels 
genom annechefen (von Fritsch), dels personligen hos von Blomberg 
framställningar om krigsrättsundersökning, vilket denne vägrade. 
Dels var von Schleicher icke militär, av principiella skäl hade han 
tagit a v sked vid utnämningen till rikskansler, dels hade regering
en bevis i sin hand att både han och von Bredow varit i förbindel se 
med främmande makt. Saken förhalades, varje samfällt uppträdande 
mot en lagfäst åtgärd var omöjlig, främst då ingen kunde bevisa 
något och en vädjan till vapen var otänkbar; det hade inneburit 
uppro r mot Hindenburg, då riksdagen i efterhand deklarerat åt
gärderna som lagliga. 

Von Blombergs roll i affären kan ej fullt klarläggas. Måhända 
trodde han på regeringens skäl, eller godtog han dem i en situation, 
där det gällde att rädda krigsmakten från ett värre öde än förlusten 
av tvenne f. d. medlemmar. Vad beträffar regeringen s " bevis", ta-
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lar - i efterhand - sannolikheten för att det var ren lögn, men 

även för att dokumentariska bevis kunnat tillverkats. Om von Blc m

berg är sagt "Er verkörperte schon rein ä usserlich den Idealtyp les 

preuss ischen Offiziers bester Prägung". Detta säger något om '' J
raktären, mindre om en intelli gens, förträfflig förhandlingstekni k 

utpräglad språkbegåvni ng, vidsträckt utiandserfarenhet och sn r; 

militärpolitiskt kunnande. Som lojal minister i Hitlers kabinett 12 

han i de11 strama statsorganisationen och utlovad återupprustJ ,11i 
en förutsättning för att Tyskland, skyd dat av en t illräcklig k r",.;s

makt, på nytt skull e kunna intaga si n plats bland de fria nat o

nerna . Han stöddes och pådrevs i sin grundin ställning av sin n r

maste man, tidigare stabschef, von Reichenau. Med utomorden tl"ga 

soldategenskaper förenade denne ett klart först ånd, en stark v"~"a, 

utpräglad självkänsla men också böjelse för passionerat engagem 1t. 

H an var nazist till liv och själ, en sällsynt fågel bland tyska ~c

neraler. 

Dessa två män kom att utöva ett avgörande inflytande på fö r lo 11-
landet Hitler-officerskåren. Den 2. augusti 19:>4 gick den å ldr,ge 

rikspresidenten ur tiden och på order av krigsministern avlades tt·o

hetseden till presidentens efterträdare vid alla garnisoner inom h ·la 

Tyskland redan samma dygn. Det nya edsformuläret dikterades re

dan dagen före av von Reichenau, på rak arm och utan något som 

helst biträde av juridisk expertis. Därmed hade avgörandet fall it i 

Hitlers kamp om makten: riksvärnets personal hade utan nå{ n 

inskränkning svurit honom personligen sin trohet . "Ich schwöre )ei 

Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Fiil11·er des deutschen R eiches 

und Volkes, Adolf Hitler, dem abersten Befehlshaber der W th r

macht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit 

sein will, jederzeit fur diesen Eid mein Leben einzusetzen." 

Edens formulering har i efterhand med tysk grundlighet granskats 

ur alla tänkbara synpunkter. Det förefaller som föga troligt att allt 

för många av riksvärnets personal var inne p å dylika mer subtila 

tankegångar i samband med edsavläggelsen. Rätt typisk är f ra m

stäl lnin gen av en man med von Mansteins kvalifikationer. Han har 

- i annat sammanhang - en del reflektioner av allmänt ideell uch 

moralisk natur över trohetseden. Något särskilt framhållan de av 

edsavläggelsen till Hitler personligen förekommer icke. En som såg 

klarare än de flesta var generalstabschefen Beck som vid avsk< det 
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från en kamrat efter ceremonien yttrade: "Dies ist der schwärzeste 

fag meines Lebens". 
Närmast följde å r som markerades av Hitlers stora framgångar 

(1935 Saar, värnpliktens å terinförande, tysk-engelska flottavtalet; 

1936 besättandet av Rhcnbndszonen, axeln Berlin-Rom, antikom

internpakten Tysk land-Japan), växande popula ritet och för för

svarets män av upprus;:ningen. Vad det arbetet innebar låter sig 

lättare tänkas än beskrivas, i varje fall för militära yrkesmän. Var

ken partiets eller SS :s långt mindre Gestapos representanter vågade 

sig på krigsmaktens person al och Hitler var ä lskvärdheten själv mot 

sina närmaste underlydande. " Hitler godtog nästan alltid mina råd 

och var tacksam för varje unclerv isning." 1 Om övergrepp och malet

missbruk visste tyska folket i gemen mindre än utlandet; den iso

lerade och avpolitiserade officerskåren mindre än folket i allmän

het. Det saknas icke intresse att se hur ett politiskt geni 1935 be

dömer Hitler: "Det är inte möjligt att bilda sig en rättvis före

ställning om en offentlig gestalt, som antagit så enorma propor

tioner som Adolf Hitler, förrän hela hans livsverk ligger framför 

oss. Aven om ingen följande politisk handling kan försona oss med 

orättfärdiga handlingar och försyndelser, är historien fylld av exem

pel på män, som svingat sig upp till makten genom att begagna sig 

av hårda och bistra, ja till och med vederstyggliga metoder, men 

vilka icke desto mindre sedan deras li v upprullats i sin helhet, ha 

betraktats som stora gestalte r, vars liv ha berikat mänsklighetens 

historia. Det kanske förhåller sig så med Hitler!" 2 Mot denna bak

grund ter sig beskyllningarna mot den tyska krigsmaktens ledning 

för indifferens och kortsiktighet under denna tid ungefär lika svagt 

grundade, som när denna ledning lastas för att ej ha förhindrat 

Hitlers makttillträde. 
I november 1937 avslöjade Hitler sina angreppsplaner vid en 

hemlig sammankomst med utrikes- och krigsministrarna samt de tre 

vapengrenscheferna. Inför detta auditorium - utan talkörer och 

jubelrop - vann masshypnotisörens förkunnelse ingen anklang. Vid 

det följande tankeutbytet framfördes de sakligt starka motargu

menten, som att vänta va r, på ett formellt korrekt sätt. Emellertid 

ledde icke Hitler sin första och sista diskussion personligen, utan lät 

1 Raeder: Mein Leben. 
2 Churchill: Stora samtida. 
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Gör in g gå i bräschen och då föränd rades tonen. Det kom till h 1f_ 
tiga ordbyten mellan paladinen å ena, främst von Blomberg , •c]1 

von Fritsch å den andra sidan . - Redan vid besättandet av R h, 11 _ 

land et hade Hitler mött föredragningar och uttalanden, som väL. te 
han s misstankar om att hans närmaste militära underlydande ei 

voro så lätta att handskas med , som deras korrekta sätt kunde ~~ 
anledning a tt förmoda. Misstankarna besty rktes vid ingripandL i 
spanska inbörd eskriget (1936) . Efter novembermötet fick H ir•er 

klart för sig att han måste föra sina krig med utnyttjande av en 

ledningshierarki, som han var fast bes luten att bryta ned och T

sätta med honom personligen hängivna tekniker, som utan milit r

politiska och strategiska bedöm anden end ast lydde blint. Detta si a
pade en situation , vars verkliga innebörd aldrig torde blivit ],dr 

klar för den militära lednin gens rep resentan ter. s åledes kun de de 

ej heller bemäst ra läget. Härom kan skiftande omdömen fällas , oi ka 
synpunkter anföras - liksom om en kraftmätning officeren-ge lt

lemannen con tra gangstern. 
Historien om militärledningens motstånd mot Hitlers krigspla t er 

har skrivits på annat, till och med på många andra håll och f l r 

bigås här. I och med krigsutbrottet växer frågan om troherse ' ns 

betydelse för den enskilde till en faktor a v dominerande betyde se, 

influerad och komplicerad av krigslyckans växlingar och uppfatt
ningen om "Fuhrern s" personlighet. Konstateras skall endast at t en 

del ansåg som sin högsta plikt att bryta sin ed, att en del icke kun
de det. "In beiden Fällen ging es um eine Gewissenentscheidung, ur 

deren Beurteilun g menschliche Gerechtigkeit un zulänglich erschein !" 

De, måhända mera vidsynta, som fullföljde sitt motstånd mot I- it
ler inom motståndrörelsens ram misslyckades i sak. Bättre lycka·les 
de värna sitt rykte i eftervärldens ögon. 

Den andra parten fonsatte sitt motstånd mot Hitler, måhä da 

mera ihärdigt, mera kraftfullt än som är allmänt bekant, inom r··a

di tionella gränse r. Det vill säga oppositionen begränsades t ill <.~e t 

rjänsteområde. Eden ti ll t rots kunde oppositionen inom detta i is
sa fa ll stegras ti ll rena orderbrott och gjo rde det även oavsett t lj 
derna. Blinda ve rktyg voro de icke. Men man kan konstatera 1tt 

de arbetade inom en trollkrets av pliktkänsla och "soldatische p.,rm 

im Umgang mit dem Staatsoberhaupt" . Inom sina t jänsteom rå 'en 

mi ss lyckades de sällan, ofta lyckades de med det till synes on ö j
liga. Sitt ryk te kund e de ej värna inför samtid ens dom. Med vä" tn-
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de tidsavstånd kommer eftervärldens dom att nyanseras och mildras. 
Militärledningens motstånd framkallade Hitlers strid mot denna 

ledning, vi lket bland andra faktorer resulterade - ur här anlagda 

synpunkter - i den tyska krigsmakten tragedi. Hade dessa mot
sättningar icke funnits, hade Hitler förstått att riktigt utnyttja en 

]edarkader, som ifråga om kvalitet sä llan om ens någonsin i modern 

tid stått en statsledare till buds, hade gränserna för tragedien nog 
kommit att dragas på annat sät t. 
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littera tu r 

OST MINUS VÄST = NOLL? 

Av Werner Keller 

Ost minu s West = nu!!. Droemersche Verlagsanstalt T h. Knaur Nac hf 

Är r947 släppte Kreml lös den ännu str ida propagandaströmmen om r } ,]q 

upptäckare och uppfinnare, vilken har lett till alla möjliga groteska påståen u·: n: 
a llt, från glödlampan till dynamiten, f rån radion till pen ic illinet, ha r upp t;i ];r ; 
eller uppfunnits av ryssa rna. Det enda propagandan håller tyst med är \cm 

som har uppfunnit de otali ga ryska uppfinnarna. 
D etta något barnsl iga ryska skryt kritiserar Ke ll er med rätta starkt i •in 

senaste bok. Tyvärr faller han emellertid offer för frestelsen att gå lika l ·1 gt 
i andra riktningen och frånkänner i stä llet ryssarna varje förmåga att sk 2 ,,ka 
världen några nya ideer. Allt vad Ryssland har åstadkommit inom teknik en .JCh 
konsten kommer från väststaterna, och dem förutan skull e det stora riket i c· .te r 
vara av noll och intet värde. Med sin bok "Ost minus West = nu! l" för si kcr 
han bevisa detta påstående. 

När den ryska propagandan med sina överdrifter om de ryska uppfin n.• rn a 
försöker öka den stora massans förtroende t ill den egna förmågan, för si'ker 
Keller i stället minska v ästerns utan tvekan överdrivna ängs lan för "gigant• n i 
öster". Den av honom valda vägen kan knappast vara riktig, ty man • kall 
v isserligen inte överskatta sin motståndare, men får under inga omständi gl <te r 
underskatta honom. 

Otvivelaktigt är de metoder, som R yss land har ti llgripit för att hå ll a je; •1 na 
steg med västern, vanligtvis förkastliga. Vi behöver bara tänka på atom spi ncn 
Fuchs. Författaren anför ett intressant exempel från mitten av förra sekler, d:\ 
F . Lacroix skrev om ryssarna i Frankrike: "Ma n måste ... uppmärksam ma den 
ryska polisen, som följer bestämda syften. Den har i uppdrag att utforska .1 lla 
nya uppfinningar inom konst och industri och leta reda på deras hemli g] ,crc r 
för att bemäktiga sig dem för Rysslands räkning ." Vilken nytta vår tid s l\ ,- ss
land drar av sådana andliga stölder framgår t ex av försäljningen av sovjc!lsb 
läkemedel - speciellt i Asien och Afrika - som inte är något annat än dir kP 
efterapningar av amerikanska och västeuropeiska preparat. De har bara få rr 
andra namn, i stället för "aureomycin" kallas de t ex "biomyzin" osv. So jet
unionen säljer inte sina läkemedel av humanitära utan av polit iska skäl. D v :lr 
"slående bevis" för "det socialistiska systemets framsteg" i Sovjet! 

I sina "piratdåd", som amerika-nerna kallat dessa stölder, drar sig rys 1rna 
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inte för någonnng. Den kände amerikanske reportern Knickerbockcr berättar 
utförligt om vad han med egna ögon sen i Sovjet: vid en experimentfabrik i 
Tjeljabinsk plockade man isär traktorer av a lla kända märken från hela värl
den, undersökte dem och lade beslag p å de bästa konstruktionerna för egen 
räkning. Naturligtvis utan a tt betala någon människa några li censa vgifter. Så
dant hör till "bourgeoisiens fördomar" och "kapita lismens förkastliga sedvänjor" 
och tänk så mycket billigare det ryska systemet är! 

Här kan det kanske vara på sin plats att citera en passus ur den ryska straff
lagen. Såsom " röjande av statshemligheter" gäller bl a " upplysningar om ve
tenskapli ga, tekniska och för näringslivet viktiga uppfinningar, upptäckter och 
förbättringar, inn an dessa har offentliggjorts, även om dc inte har någon militär 
betydelse." Brott bestraffas med upp till 20 års tvångsarbete. Att raga av andra 
är en dygd, att själv giva ett brott. Välbekanta ä r P eter den stores något grova 
ord, som för resten lika gärna kunde ha fällts av Chrusjtjov: "Vi behöver 
Europa ännu några decennier, men sen måste vi vända ändan ti ll. " 

Mycket upplysande är också de delar av boken, som beskriver hur Lenins 
revolution finansierades med tyska pengar, av vilka en del strömm ade tillbaka 
till Tyskland för att den bolsjevikiska regimen skulle kunna införas där också! 
Eller demonteringarna efter kriget a v de tyska vapenfabrikerna, vilka i stället 
återuppfördes i Sovjetunionen, deporteringen av 6 ooo tyska specialister och vad 
den resulterade i: uppbyggandet av den ryska flygplansindustrin, raketforsk
ningen och konstruktionen a v sputnikarna. 

Om vi uppmärksamt studerar Kellers verk och på nästan varje sid a läser 
om hur väststaternas inbördes politiska, militära och ekonomiska konkurrens 
har bidragit till att göra Ryssland starkare och större, behöver v i inte förundra 
oss över Sralins föraktfulla ord: "Om det till sist går så långt, att vi kan hänga 
världens kapitalister, kommer de att slåss om vem som skall sälja repet till oss." 

Oskar Angelus. 

DOWN THE HATCH 

Av John Winton 

Michael Joseph, London 196r. 

Författarens första bok "We Joined the Navy" har tidigare reseenserats i TiS. 
Den andra boken , "We saw the Sea", har reseensemen inte läst men hans tredje 
i samma genre "Down the Hatch" är vä l så rolig som den första. Författaren 
är engelsk ubå tsingenjör vars verkliga namn enligt uppgift är J. Pratt. 

Hjälten i boken är Lieutenant-Commander Robert Bollin ger Badger D.S.C. 
gemenligen kallad The Artful Badger eller Bulldog, före detta kadettofficer men 
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nu chef på Storbritanniens modernaste ubåt HMS Seahorse. Förf. skild rar på 
ett lätt och hum orist iskt sätt bl a den stora manövern "Lucky Alphonse" 'lch 
beskriver hur den kvalificerade stabstjänsten fungerar inte minst vid genomgån g
en efte r övningen. Av boken framgår att engelsmännen vid sina övn in·;ar 
skjuter speciella plasttorpeder, som efter utgången distans sj unker. Striden meJ
lan fregattchefen, förre ubåtschefen captain Black Sebastian, och Seahorse sk ·l d
ras med inlevelse. Besättningens äventyr vid hamnbesök med bl a ett ra,·c r
lopp och vid geofysiska experiment vid ekvatorn kryddar anrättningen, som ~i r 

i hög grad läsvärd. 
R. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Sverige 
Ubåtar. 

Tre av Sjölejonseriens ubåtar har nyligen annonserats till försäljning för skrot
ning. Det är Sjölejonet, Sjöhunden och Dykaren. Tidigare har av serien, som 
sjösattes r 9 36-I 94 I, Svärd fisken och Sjöborren utrangerats. A v kustubåtarna har 
U I och U 2 utrangerats I 960 och I 96 r. 

Marinens Prcssdetalj. 
USA 

Nybyggnadsprogram 1963. 

Fartyg till en sammanlagd kostnad av 400 miljoner dollar skall beställas under 
det budgetår som börjar den I/7 I962. Bl a beställs ett hangarfartyg, sex polaris .. 
ubåtar, åtta "konventionella" atomubåtar, en atomdriven fregatt som skall ut

rustas med "Typhoon" luftvärnsrobot, åtta eskortfartyg (tre av dessa får "Tartar"
robotar) och 'fyra amfibietransportfartyg (utrustade för att bära helikoptrar och 
landstigningstonnage). 

Bland fartyg, som skall moderniseras, återfinns 24 jagare, två tankbåtar och 
två ammunitionsfartyg. 

Marine News. Mars I962. 
Ubåtar. 

Annu en Polarisubåt, Daniel Webster, har kölsträckts. 

Marine News. Mars I962. 

Storbritann i en 
Hangarfartyg. 

Den sedan lång tid tillbaka påbörjade ombyggnaden av Albion till "Comman
do ship" - namnförslaget "Commando carrier" har ej gått igenom - har nu 

kornmit till slutstadiet . 
Albion rustas i sommar och skall tillsammans med Bulwark bedriva "brand

kårstjänst" i olika delar a v världen. 
The Navy. Mars I962. 

Kryssare. 

Belfast skall återvända till England under året för att ersätta Bermuda i Home 
Fleet. 

Marine News. Mars I962 . 
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Jagare. 

Corunna har rustats efter modernisering, varv id jagaren försetts med v ape11 • 

systemet "Seacat". De tre övriga fartygen i klassen, Aisne, Barrosa och Agin. 

court befinner sig ännu p:\ varv för samma ombyggnad. 

The Navy. Mars 1961. 

Ubåtar. 

Ubåten Osiris som ti llhör Oberon-k lassen kölst räcktes den 26/r 1962. 

Marine News. Mars 1962. 

Patrullfartyg. 

Det har sagts från officiellt hå ll att Proteetors patrullering i anta rktiska \· at

ten skall tas under övervägande när fartyget avs lutat sin nu pågående exped1 ion. 

Orsaken är det antarkti ska förd raget som förbj ud er användandet av örl ogsfar

tyg i Antarktis för and ra än fredliga ändamå l. 
Marine News. Mars 1961. 

Sovjetunionen 
Ubåtar. 

USA räknar med att Sovjet nuläget förfogar över fem atomd ri vna ul.Har 

beväpnad e med robotar med ca 6oo km räckvidd. 

Av iarian Week. 5!2 1962. 

Ubåtar. 
Japan 

1-iayahio på 750 ton bedri ver för nä rva rande provturer i Osakabukten. ;{on 

beräknas bli levererad i juni detta å r. U bå tarna på 780 ton som ingår i 1 <·~o-

6 r års fl ottplan kö lst räcktes i december r96r i Kobe. D eras namn blir N ats shio 

och Fuyushio. Sjösättn inga rna beräknas äga rum i september och december 962 

resp. 
La Revue Maritime. Mars r 9 l . 

Västtyskland 
Fregatter. 

I februa ri SJOSa ttes den sjä tte och sista av fregatrerna i Köln-klassen , ii ,1/117" 

schw eig. Sjösättningen ägde rum v id Stulckenvarvet i Hamburg. Av klam ·1 är 

Köln och Emden redan i tjänst. Augsburg kommer inom kort att, efter i ull

bordad pro vtur, tas i bruk, medan Karlsruhe och Liibeck ännu ej ä r färdi gst;;Jlda. 

Soldat und Tec hni k. Mars 1962 . 
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Italien 

Kryssare. 

Garibaldis nya utseend e efter en genomgripan de mode rni se ring syns p1 bilden 

ovan. Den dubbla av fyrni ngsrampen för "Terrier" -roboc<.r och f y;-bensnnrtcn med 

den stora radarantennen, som ingår i detta vapensystem, utgör dc mest iögonen

fall ande förä ndringarna. 
La R evue Marit ime. Mars 1 96 ~ . 

Fregatter. 

Den första fregatten a v Bergamini-klassen, Luigi Rizzo, har officie ll t över

tagits av f lottan fr 3. n varvet N:'\va lmcccanica i Caste llam:ue. 

La Revue Ma ri time. Mars 196:. 

Indonesien 
T arpedbåta r. 

Matjan Toetocl (FLicki ga Pan te rn ), av västt ysk jagua;--kl;:, s~, s:inktes un

der en sjöstr id utanför Holl än dska Nya Guineas sydkust dc!l r 5 januar i. P!\ 

holländsk sida deltag frega tterna Evertsen och Korten aer. Förspelet till ~rrid c n 

Var att tre in donesiska moro;·w,·pcclb:ha :· , med samnunl agt roo so ld :1te r utö,·er 
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fartyge ns besättningar, uppenba rligen avsåg utföra ett raidföretag mot omr'i. dct 

i närheten av Kaimana. De tre morortorpedbåtarna upptäcktes emellertid på 

radar av ett hol lä ndskt spaningspla n av ty p Neptunc. Flygplanets sp a n ''~ gs

rapport förde de holländska fregatterna t ill kontakt. Flygp la net släppte fal ljus 

ö ve r de indonesi ska fartygen varvid dessa öppnade eld med 40 mm akan. 

Evertsen och senare även Kortenaer besköt då motortorpedbåtarn a . Matjan 

To etoel träffades i en ammunitionsdurk i aktern, råkade i brand och sjön k , ftc r 

zo n1inuter. 

52 överlevande togs upp av holl än da rna . Dc två andra motortorpedbåt.\ rna 

undkom. 
Ons Z eewezen. Mars 196l . 

Finland 
skolfartyg. 

Den brittiska frega tten Porlock Bay, som inköpts för att under några år f :un

år tjän stgöra som skolfartyg, och därefter bli depåfartyg, kommer att övcrugas 

av sjöst ridsk rafterna från England i mitten av april. Fartygschef blir kom. k 1pr. 

Wikberg. Under finsk flagg kommer fartyget att erhå lla namnet Matti Kuru . 

* 
Å r 1 918 öv ertog den nybildade finska flottan av det ryska "arvegodset" " l a 

t vå fartyg som tidigare - under ca 25 år - tjänstgjort som eskortfartyg för 

kejsarens-storfurstens jakt. Dessa två fartyg, som klassades som kanonbåtar er

höll under fi nsk flagg namnen Matti Kurki och Klas H om, och tjän stg- >rdc 

- Matti Kurki ofta som Kustflottans flaggskepp - till år 1937, då dc utr ' qgc

rades. Det är a ll tså ett trad it ionsri kt namn som Porlock Bay nu komm er a. f3 

övertaga. 
G T 

Transportbåten Kave 5· 

D en 15 december r96o sjönk tran sportbåten Kave 5 syd Jussarö. Båten 1, adc 

nyss levererats från varvet i Raumo och befann sig under bogserin g av •n Jn

fartyget Keihässalmi från R a umo till Helsingfors Flottstation, då luck an i öre n 

plötsli gt föll ned. På grund av att dc hydrauliska lyftanordnin garna uppen

barli gen råkat i olag v isad e det sig omöjligt att å ter lyfta luckan, och K~ ve 5 

sjönk inom korr. - Undersökningar har utförts p å olycksplatsen under .I m

manlagt 24 d ygn och med 33 fartyg, men bemödandena har hittills va rit lö• lösa. 

Då ett fortsättande av sökandet av K ave 5 under sådana förhå llanden ], nap

past kan anses ändamålsenligt, har kommendören för Sjöstridskraftern a nu ' öre

slagit att Kave 5 definitivt avförs ur rullorna. 
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