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1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående samman
träde korresponderande ledamoten Hans Th. Holm samt heders
ledamoten Gunnar Bjurner avgått med döden. Ordföranden lyste 
frid över deras minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen stridslednings- och 
förbindelseväsende för 1964 ledamoten Sigurd H åkanson med leda
moten Reinius som suppleant. 

3. Föredrog ledamoten Odenheim sm årsberättelse för 1963 
vetenskapsgrenen minväsende. 

Karlskrona den 6 mars 1964. 
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l d d ' och samkväm. Sammanträdet avs ura es me supe 

Karlskrona den 6 mars 1964. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

164 

165 

tv1arinen nu och t framliden 

Av hedersledamoten AK E li NDEMALM 

sedan jag nu i över två år varit chef för marinen har det synts 

111ig angeläget att försöka klarlägga min syn på en del centrala marina 
frågor, främst vad jag skulle vilja kalla vår marina doktrin utan 
att därför i detta uttryck lägga in något försök ti ll likriktning av 
tänkandet. 

Det är givet att för marinens ledande personal borde en sådan 
artikel icke vara nödvändig. Det finns så mycket skrivet i form av 
"grundhandlingar" av olika slag. När jag därför ändå gör ett fö rsök 
att ldariägga min principiella syn på vissa för vårt land, för försvaret 
och för marinen viktiga frågor måste läsaren göra klart för sig, dels 
att området är mycket vidsträckt och inte kan behandlas uttöm
mande, dels att området i många avseenden är sekretessbelagt och 
därför inte kl.l1 behandlas öppet, samt slutligen att sakuppgifter, som 
skulle kun na konkretisera framställningen - likaledes av sekretess
skäl - måste uteslutas. 

Vår marina doktrin 

All sjökrigföring går ut på att hindra fienden att fritt utnyttp 
havet fö r transporter. Samtidigt är målet att tillförsäkra den egna 
sidan fördelen av havet som transportväg. 

Förutsättningen för att man kan utnyttja havet ä r en viss grad 
av sjöherravälde 1), som all t så skall cfrersträ vas för egen del och 
bestridas fienden. 

o Sjöherra väldet, d v s förmågan att utnyttja havet i krig, bygger 
Pa tre faktorer, tonnage, stridskrafter och baser. Ett sjöförsvar måste -----~ Sjöherraväldc är en ofta missförstådd term . Tankegången och filosof ien om-
t ng detta begrepp bör man emellertid inte tappa bort. Den som noggrant stu 
herar sJökrigshistor ien - äldre eller modernare - i ljuset av doktrinen om sjö
kl~raväldet skall finna att dc strategiska ~rundprinciperna alltfort gä ller. J?.e t 
0 rar . enbgt mm uppfattntng al!ttd upp bd den om man 1 strategtska eller SJD
Perattva sammanhang går tillbaka till grundtanken och grundprinciperna. 

-
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alltså vara uppbyggt så att det kan bekämpa dessa tre faktorer hos 

en fiende. 
Basbekämpningen är en uppgift som i vårt operativa system endast 

i begränsad utsträckning kan utföras av marinen. Vapensystem för 
denna uppgift finns inom svenskt mi litärt försvar idag främ: t i flyg
vapnet. I morgon kanske något robotvapensystem med till räcklig 
räckvidd och precision kan utnyttjas. Flottan kan dock idag t ex 
genom ubåts- och minkrigföring försvåra för en fiende att utnyttja 

vissa baser. 
Marinens vapensystem skall därför nu och för överskådlig fram-

tid i första hand insättas mot en fiendes tonnage och stridskraf te r. 
Vårt sjöförsvar skall därför i första hand sänka fartyg. 

Det karakteristiska för all sjökrigföring är just att stridshand
lingarna riktas mot materielen. Vapnen konstrueras med den pri
mära uppgiften att sänka fartyg eller få flygplan att störta. Sjökrig 
har avgjorts och kommer i framtiden att avgöras genom fö rlust av 
materiel och inte genom förlust av människor. Detta kräver moderna 
fartyg och vapen. Bristande materiell kvalitet i form av dåliga 
fartyg och flygplan kan inte uppvägas av personella faktorer även 
om en viss materiell underlägsenhet naturligtvis kan reduceras av en 
skicklig personal. Problemet är alltså att skapa tekniskt hög:stående 
materiel som kan betjänas av tekniskt välutbildade och i övngt högt 

kvalificerade människor. 
Om jag sänker fiendens tonnage så försvåra r jag invasion. D et är 

likgiltigt var jag sänker tonnaget, vid min kust eller vid fiendens 
eller mittemellan. Den enda hänsyn jag behöver ta vid valet av pla.ts 
är de risker mina egna stridskrafter löper. Dessa måste emellernd 
kunna hota motståndaren inom hela det aktuella operationsområdet. 
Kan de inte det, lämnas motståndaren i fred inom vissa områden, 
vilket gör att han kan kraftsamla inom andra. Här kommer kravet 

på sjöförsvarets allsidighet in. 
Om jag bekämpar fiendens stridskrafter, d v s sänker hans fart~.g 

h fl l 
o •• • d k o o re for 

och skjuter ner ans ygp an, sa gor pg et oc sa svara. 
honom att anfalla mina stridskrafter. A ven i detta hänseende är det 
likgiltigt var jag löser uppgiften, bara jag gör det så att hans fl!'f 
plan och fartyg inte kan bärgas eller återställas i stridsduglig:. sluc : 
Med denna verksamhet skapar jag förutsättninga~ för att .. ~J alv uth 
nyttja havet som transportväg för mina syften, mm egen sJofart oc · 
mina egna militära transporter till sjöss. 
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Genom kampen mot fiendens tonnage och stridskrafter försvarar 
jag m.~g alltså m~t både invasion och avspärrning. Jag hindrar fien
dens overskeppnmgsföretag och skyddar min egen sjöfart. 

En ~aritim nation som står inför hotet av en invasion över havet 
ställ ~ mför speciella yroblen:. Vi befinner oss i ett sådant läge. 

Vart land kan antmgen bh utsatt för ett isolerat anfall av en stor
makt eller bli indraget i en stormaktskonflikt. (Huruvida detta sker 
vid storkrigets utbrott, omedelbart före detta eller viss tid efteråt 
är i detta sammanhang mindre betydelsefullt.) I båda fallen måste 
vi räkna med att få kämpa mot stormaktsstridskrafter av sådan 
styrka att vi måste göra vårt yttersta för att hindra en fiende att 
snabbt nå sina mål. 
V~rt havs~~_flutna läge och den tekniska utvecklingen som ökar 

e~ fiende:. moJhg~et:,r att välja ;nfallspunkt vid ett överskeppnings
foretag gor att VI maste satsa hart på våra rörliga stridskrafters fö r
måga till kraftsamling. 

Samtidigt måste vi se till att våra hamnar och de delar av skär
gård.~områ~ena, som .är särskilt lämpliga för landstigning och där 
de for en overskeppnmg även i framtiden nödvändiga sjötranspor
te:,na .ka~. url:sta, skyddas av motståndskraftiga stridskrafter som 
sta~dzg.t ar pa platsen och insatsberedda, d v s främst fast kust
artillen. 
. Den förbät.trade landstignings- och luftlandsättningstekniken (ver

ti.~al omfatt.nmg) :amt ar.mestridskrafternas ökade rörlighet ti ll lands 
~or att en fiende 1 framud:n kan välja andra landsättningsområden 
an de som nu ur rent nautiska och markoperativa synpunkter är de 
mest lämpade. 

Man.hör ibland åsikten uttalas att en angripare skulle utföra över-
skepp o k · f" d · . m~gen pa ngets orsta ag. Har VI hunnit mobilisera eller 
~~~ta v1ssa bere?skapsåtgärd~~ ~~ detta ?sann.olikt. Det är icke tro
. g att en angnpare skulle forsoka ett mvaswnsföretag över havet 
}~11~~ han så r~ducer~t :vår.a sjö- och flygstridskrafter att säkerheten 

r overskeppmngen 1 nmhg grad tillgodosetts. Kust- och strandför
k:.aret inom landstigningsområdet måste också mjukas upp eller ned
ampas. 
Detta bekämpningsskede måste ge oss många tillfällen till mot

anfall och aktivt uppträdande i övrigt. 
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Om en angripare inte omedelbart anfaller oss över hav et sa :1r 

~indå sjö- och luftkriget igång från krigets första dag. Vi måst< d~ 

samtidigt som vi genomför en fullständig mobilisering arbeta '1å rt 

på att försvara vattenvägarna genom minutläggning och ubåts] ··i<>-
f 

. b 

föring samt anfall med attackflyg mot tonnaget ör att Vll1tl<l t id . 

Vi mås te också samtidigt luftförsvara oss, svepa minor och · ,ga 

ubåtar för att inte bli instängda i våra baser och för att kunn a ' :lila 

ett erforderligt minimum av sj ötrafik igång. 

Striden till sjöss under det andra världskriget ha r tydligt vi sa den 

taktiska offensivens betydelse. 

Det är min bestämda uppfattning att vi vinner mera tid och 

större resultat genom det här antydda aktiva uppträdandet än < •1 vi 

försöker att genom ett utpräglat defensivt uppträdande bevara , åra 

sjö- och flygstridskrafter tills en invasion kommer och dess lV Cr

skeppningsskede börjar. Det är emellertid lika klart att denna al• ti vi

tet måste avgöras mot bakgrund av det aktuella läget i stort. Pro

blemet att ta "calculated risks" blir aktuellt och svårlöst. 

Kravet att stå emot en stormakts verksamhet till sjöss kräv er möj

lighet till kraftsamling och flexibilitet. Sjö- och flygstridskra ,erna 

verkar över stora ytor. Detta ställer särskilda krav på ledning orga

nisationen. 
Det moderna sjökriget kräver en strategisk ledning som fo delar 

resurser i stort och ställer uppgifter inom olika områden. Pa läg re 

nivå fordras organ för operativ ledning och kontroll av ver sam

beten. Den utveckling som skett på detta område inom vån land 

har väl ur sjöstridskrafternas synpunkt ej varit helt lycklig. D et h~r 

emellertid från CM synpunkt bedömts lämpligt att med häns' n ttll 

andra givna fördelar acceptera den i dess huvuddrag. Utbild t ll1 gen 

och utvecklingen kan i framtiden förväntas modifiera krigso· ga11l

sationen och skapa lämpliga metoder för ledningen på olika t våer. 

Det väsentliga är at t komma ihåg att det ändå till sist är förl 1nds

och fartygschefer som vid kontakten med fienden fattar stri d 1eslut 

i den inträdda situationen. 

f ' Kan-
Det svenska försvarets primära uppgift är invasions örsvar. vt 

n en har en framträdande del i detta om anfallet insättes öve r ha vet 
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eller om ett huvudanfall över landgränsen stödjes med underhålls

transporter sj~~~des . Jl~ar!nens a~dra huv_uduppgift är att delta i sjö

fartssk~_ddet fo,_ att ~orhmdra vart betvmgande genom avspärrning. 

A v forsvars~_rsk~ss1~nen kan man ibland få uppfattningen att sjö

fartsskyddet, sarskrit 1 den fo rm det kommer ifråga vid importsjö

fart skulle vara en alldeles separat verksamhet vid sidan av invasions

försvaret, vilket är krigsmaktens primäruppgift. 

Med "invasionsförsvar" måste man då förstå endast den strids

verksamhet, som kommer till stånd i det skede, då fi enden fram

tränger mot landets gränser till lands, till sjöss och i luften . Givetvis 

är __ i den_ situationen en primär uppgift för krigsmakten att med vapen 

mot,~ /.tenden. En I:?nsekve~:s av denna prioritering blir emellertid 

att s;~fartssk~d~et ~ ramstalles som en sek~ndär uppgift som t 0 m 

kan dra kraft 1ran kngsmaktens huvuduppgtfter. 

Under krig måste många åtgärder vidtas som kan synas vitt skilda 

men som syftar till samma mål t ex: ' 

vissa förband ingriper med vapen mot en framryckande fiende; 

stridsledningsorgan samordnar och kontrollerar insatsen men 

strider icke själva; ' 

underhållsförband ansvarar för att striden kan fortsättas under 

längre tid; 

totalförsvarets ct· ·1 d l l o1 1· h · d 
vt a e ar tryggar ut 1a rg eten 1 än vi are 

bemärkelse. 

.. Om nu vårt land för sin uthållighet i krig är beroende av tillförsel 

o.ver havet eller a v att sjötransporter kan utföras längs kusten eller 

till Gotland, då är både transporterandet och skyddet av transpor

tern~ ett led i det hela och icke en säruppgift av sekundär art . 

. Manga utredningar har visat att ett importbehov verkligen före

ligger. Storleken av importen påverkas av våra lagringsmöjligheter, 

som under senare år avsevärt förbättrats. 

.. Vå_ra resurser för sjöfartsskydd måste anpassas till vad som är nöd

~andrgt. Men sedan så skett, måste de häremot svarande resurserna i 

orm av stridskrafter betraktas som väsentliga komponenter i för

svaret. Stridskrafter avsedda för sjöfartsskydd får sålunda ej be

traktas som sekundära. 

v·Bur svarar nu dagens läge mot det hittills förda resonemanget? 

rika är våra reella planer? H ur kommer de att genomföras. 

-------•-~----------
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Marinplan 60 
När marinen skulle ta fram sitt underlag för DB-utredningen 62 

var utgångsläget gott. Marinen hade nämligen i marinplan 60 en 
ideplan och en grundsyn på den närmaste framtidens sjökrigföring 
och sjökrigsmaterieL 

Marinplan 60 är en alltjämt levande plan; årtalet 60 är inte ett 
modeHår utan anger en period - sextiotalet. Att så är fallet fram
går redan av undertiteln till marinplan 60 "Chefens för marinen fö r
slag till materielplan för marinen 1960-67". 

Detta förhållande förtjänar påpekas så att man inte tror att marin
plan 60 är något av anno dazumal. Den där fram lagda grundsynen 
på sjökrigföringen och på sjökrigsmaterielen är marinens ideplan 
kvalitativt sett. Kvantitativt måste naturligtvis själva materielpla
nerna ändras efter ändrade utgångsvärden, d v s principramarna i 
enlighet med riksdagens försvarsbeslut. 

Så länge som de strategiska förutsättningarna icke väsentligt änd
ras, så länge gäller marinplan 60 som en ideplan, som vi i marinen 
alltså håller på. Om och när de strategiska förhållandena ändras, då 
måste vi ompröva den nuvarande och kanske redovisa en ny gn nd
syn. Men först då. Så är ännu inte fa llet. 

Men marinplan 60 kvantitativa materielplaner är budgetbundna 
och måste följ a vapentekniken. De skall så ledes justeras och redovisas 
periodvis . En finjusterin g görs varje år i samband med medelsäskan
dena, då materielplanerna rullas ett år fram åt. 

Det svenska marina försvarssystemet måste enligt marinplanens 
grundsyn i invasionsförsvaret kunna utnyttja de möjligheter ~ill 
djupförsvar till sjöss, som Sveriges geografiska läge medger. Mann
planen innebär även att vi koncentrerar oss på sådana vapensysrem 
som har stora möjligheter att komma till verkan trots en angn~ar~s 
överlägsna resurser. Övergången till större antal fartygsenheter, t_t: fo~ 
randet av rörlig bastaktik samt ökningen av skyddet av baserna okat 
sjöstridskrafternas motståndskraft mot fiendens bekämpning. Mot
ståndskraftiga och rörliga kustartilleristridskrafter ökar fiendens kost
nader att nedkämpa dessa. 

Den marin, vars närmaste utveckling preciseras i marinpl:wen, 
karakteriseras främst av att: 

övervattensfartygens slagkraft fördelas på mindre enheter ; 
ubåtarnas effektivitet och uppgiftsområden ökar; 
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kraven på räckvidd, skydd, spridning och rörlighet hos kustartille
riets landuppställda vapen tillgodoses ; samt 

helikoptrar i ökat antal och med ökade uppgifter tillförs orga
nisationen . 

Marinen bibehåller därmed förmåga till anpassning efter de krav 
ett framtida krig bedöms komma att ställa, antingen detta utkäm
pas med konventionella vapen eller kärnvapen. 

Budget och kostnader 

Marinens budget ökar genom försvarsbeslutet 1963 med c:a 14 
mkr/år under den tid försvarsöverenskom melsen gäller. Vår strävan 
är att kunna utnyttja så mycket som möj ligt av dessa miljoner till 
materiel, d v s till förnyelse av våra fartyg och vapen. Emellertid är 
det s~ att kosn~aderna för materielen och dennas underhåll nu stiger 
kraftigt. Ett svart problem ä r därför att kunna hålla tillräckligt myc
ket av den äldre materielen intakt samtidigt som man satsar tillräck
liga medel för att få fram den nya materielen i rimlig tid. 

När man i marinledningen räknade fram underlaget för DB-62 
?c~ försvarsbeslutet 1963 utgick man från vissa förutsättn ingar 
tf_raga om kostnader. Sedan man var färdig med dessa har bedöm
nmgsunderlaget successivt förändrats; i de flesta avseenden till det 
:ämre. Allting har blivit dyrare än man beräknat. Fördyringarna kan 
1 huvudsak uppföras under rubrikerna 

underhållskostnader 
materielanskaffningskostnader 
utvecklingskostnader 
U~derh~lls~ostnader fö~ den. marina materielen har ökat kraftigt. 

~ad~kala atgarder har mast vtdtagas för att hålla dessa inom en 
nmhg ram . Orsakerna är följande. 1958 års försvarsbeslut medförde 
en åtstrypning av marinens anslag. Underhållsanslaget måste skäras 
ned ordentligt. 195 7/5 8 var marinens underhållsanslag 51,4 mkr. 
1961 /62, när anslaget var som lägst 42 ,5 mkr. Underhållsindex är 
c:a 5-6 °/o, varför jämförbara si ffror i samma prisläge är c:a 60 
n1ot 40 mkr. 

Samtidigt som de fakti ska pengarna minskat har möjligheterna att 
~:~Öra ~öreb~gg~nde ~~_nderhåll minskat. Personal~n~pphet och större 
b .: P~ utbt!dnmg gor att det arbete som t ex ud1gare utfördes av 
esattnmgarna ombord nu till stor del måste utföras i land. 

----.. ~------------
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Den moderna materiel som vi skaffade under 1950-talet och son 
nu på altvar börjar belasta underhållet är dyrare än som ursprunh
liaen bedömdes. Den ökade kompliciteten har medfört att kostn ~ 
d~rna för t ex generalöversyner av fartyg i stort sett fördubblats. 

Vi har bl a på grund av dessa förhållande n m åst föresl å utrang'
ring av åtskillig äldre materiel tidigare än ~om ber_~kn~ts . Större ~elLn 
av det under 2. vkr skaffade fartygsb esta ndet fo rsvll1ner och ald re 
batterier uto-år ur organisationen. I och för sig är det in te särsk lt 
smärtsamt :u gammal materiel med begränsat stridsv~i._rde utran t:,c 
ras. Det är främst när hela funktioner ä ventyras som det 1nger bekyn-
mer. 

N u när vi fått en säkrare långtidsprognos för marinen har vi 
kunnat börja planera underhållet på längre ~ikt under säkrar~ fin-
utsät tningar. Vi har gjort en långsiktsplan sa beskaffad att Vl mot 
slu tet av 1960-talet räknar med att ha fått en hygglig balans mell 1n 
nyanskaffning och underhåll. - Men problemet är svårt att ksa 
och de närmaste åren blir i detta hänseende svåra. 

Materielanskaffningskostnaderna har i många fall ökat kraft wt. 
Den största ökningen uppvisar sådant, som inn ehåller teletekni ka 
komponenter. Modern ammunition, ~roje~ti_ler, to1rpedc~, rake er, 
minor siunkbomber har under kort ttd bhv1t duboelt sa dyr om 

' J ' o d l k . l man ursprungligen räknat med främst ~ero~nde pa et te e_te n ' ;;a 
inslaget, zonrör, målsökare etc . Naturltgtvls mast~ - ma~: a_v en ha 
k lar t för sig att sådana förbättringar medför en kvalttet sokmn g . om 
ger väsentligt högre utdelning i striden ... 

Det rena skeppsbyggeriet har även bl1vtt dyra re . Indc~ ger ntc 
full kompensation. D etta beror främst på att skepp~bygget:let ha ett 
stö rre inslag av manuellt arbete än vad den grupp mdustnprod l ,;: re; 

d · ··k H .. ·· 0 1 d o·ksa har, dit skeppsbyggeriet in exmässtgt ra nas. ar ager sa e es L ' 

en medelsminskning rum. . ol Försvarsbeslutet 1963 har inneburit att vi för första gången crll~ · 
lit en långtidsp lan för byggnadsverksamheten såväl ifråga om 

1~~ 
vesterin <>ar som moderniserings- och iståndsättningsarbeten. D etta at 
resultat:t av en från OB och försvarsgrenarnas sida lä nge förd J. at11P 
för att nå balans mellan drift- och kapitalbudgeten. Full övr cns
stämmelse har man inte nått. Det bör n ämligen observeras att c ,d_ast · b d l E f.. .. 111ng minimibehoven kunnat upptas 1 yggna sp anerna. n orutsa , .. 

d l. lo "d l . l .. wart är emellertid att kostna erna en 1gt angt1 sp anerna 1c <e nan 
ändras. 
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Kostnad~ökningarna på Muskövarvet ha r varit kännbara. Nya rön 
och fo~skmngsrcs ul tat rörande effekten av kärnladdningar m m har 
framtvmgat kostnadskrävande åtgärder för att bibehålla avsedd 
skyddsnivå. Inom vissa delar av den omfattande anläggningen har 
mera kostn adskrävande byggnadsmetoder måst tillgripas än som kun
nat förutses. En naturlig standardhöjning har skett. Den allmänna 
löneutveckl ingen och prisutvecklingen i övrigt har drivit kostnaderna 
i höjden_, och tidigare ej förutsebara säkerhetskrav för förvaring av 
vissa dn_:m edel har. slutligen medfört ytterligare kostnadsökningar. 
Medel for att bestnda dessa kostnadsökningar har måst tas från 
såväl dr i! t- som kapitalbudgeten med eftersättande a v andra ange
lägna objekt. 

Motsvarande kostnadsökningar finns på hela bcfästningsområdet. 
D enna kostnadsutveckling hotar ibland att spränga materielp la

nerna och kanske t o m göra kostnadsramarna otillräck liga för at t i 
dem inrymma planerade objekt. Då måste man göra en förnyad a v
vägning mellan kvalitet och kvantitet först inom systemet och där
efter_ mellan olika system. D en nya systemanalysen ger härvid god 
ledmng. Det bör dock påpekas att den har sina starka begränsningar 
särskilt då det gäller att väga olika vapensystem mot varandra. 

Komplexet utvecklings-, an skaffnings- och underhåll skostnade r 
inrymmer i sig betydande osäkerheter. Det är inte mycket att <>Öra o d 

b at etta. Ingen kan dömas för att han - för många år sed an -
mte rätt svarat på frågan vad en ides förverkligande ti ll slu t k om
mer att kosta. Eftersom vi är en liten nation med beo-ränsade res ur-

o . d l b ser maste v1 oc <: vara realister och återhållsamma då det o-äller a t t . o l b ge oss m p a nya pro je n. 
Vår forskning måste därför inskränkas till det allra nödvändi

g_aste; det som vi inte kan få utifrån. I övrigt måste vi följa utveck
ltngen utomlands för att på den allmänna marknaden skaffa använd
bar, god materi el. 

Personal- och organisationsfrågor 

~fterkrigstiden har inom marinen pr~iglats a v kontinuerliga ratio
naltseringar. 

F_lottans i land bedrivna fredsui:bildning har koncentre rats till två 
Utblld . l o B l . d mngsansta ter - en pa erga oc 1 en 1 Karlskrona - som v ar-
era tar hand om c:a 4000 elever per år. Kustartilleriet ha r kon-

____ ._. ____________ __ 
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centrerat viss del av sin specialutbildning till ett eller ett par . tor

band t ex radarutbildningen till KA4 i Göteborg och mekamker

utbildningen till KA2 i Karlskr~na .. '!vå mar~ndistrikt.- Gotlands 

och thesunds - har försvunmt. Orlogsstatwnerna 1 Stockholm, 

Karlskrona och Göteborg har även dragits in. Såväl flottans som kus t

artilleriets personalregistrering har förlagts ~ill vartder~ ett trupp

register; alla flottans fredsrustade fartyg ii~ga~ numera l .. kustflott.an 

och samtliga kustartilleriförsvar har orgamsatwnsundersokts.'. R ati?

naliseringen har sålunda drivits långt men kommer att fortsatta dar 

det finns rum för sådana åtgärder. 

Utvecklingen från tiden före andra världskriget till nu har med

fört en markant ökning av antalet vpl i förhållande till stam?.eman

ningen på våra fartyg. På motsvarande sätt . ~ar ~ll:mer kravande 

befattningar vid kustartilleriet .. besatts ~~d varnphkt1ga. Denna ~t

veckling betingas dels av de skarpta svangheoterna att rek.ryt.~ra for

svarets aktiva befälskårer, dels av önskemalet att ny.tt~ggora ~.en 

höjda kvaliteten hos de värnpliktiga. Den fö.rbättrade Clvd~ a}lman

bildningen och framförallt den höjda tekmska .ku.nskapsmvan hos 

landets manliga ungdom har medfört att v~rnphktl~a. nu med rela

tivt kort militär specialutbildning kan bestnda kvahhcera~e befa:t

ningar, vilka tidigare ansågs kräva .stamkompetens. Otvivelaktigt 

skulle en marin bemannad huvudsakligen eller utesl~1tan~e av st~~

personal få en högre beredskap. All personal skulle )u da vara stan

digt disponibel och örlogsfartygen skulle kunna hallas n~stade u?p 

mot 100 Ofo liksom kustartilleriförbanden skulle kunna hallas . h og 

beredskap. Systemet är emellertid ofantligt dyrt ~ch dessutom 1da~ 

orealistiskt med tanke på det begränsade rekrytenng~underlage.t . VJ 

räknar därför med fortsatt bemanning enligt principen begn nsad 

stamkader och i övrigt värnpliktig bemanning. . . d 

Trots rationaliseringsåtgärderna har emellertid mannen hksom e 

andra försvarsgrenarna besvärande vakanser bland stampersonalen. 

· h d b f"l k · där vakan-
Inom vissa underofficers- oc un er e a s ategoner, o 

serna är särskilt stora, måste många beställningshavare tj~nstg~~~ ar 

efter år ombord utan möjlighet till den växling med landtJänstgo~mg, 

som av personalvårdsskäl är önskvärd. Vakanserna medför ocks~datt 
. . k VJ are 

arbetsbördan ökar eftersom arbetsvolymen mte mms as. f _ 

' . h .. . be att 

måste personal placeras i ansträngande SJÖ- oc trupptpnst iii 

ningar även sedan de nått hög levnadsålder. I detta sammanh ~t y .. " g

jag särskilt framhålla de stora svårigheterna att hålla uppe for ag 

• 
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n ingss.~andarden då de nya sotridsfartygen förses med alltmer utrym

meskravande vapen och tekmsk utrustning. Dessa förhållanden måste 

ses mo~ bakgrund av den stigande bostadsstandarden i hemmen. Men 

de~ är m.~e bara obe~väma förläggningar som verkar negativt i rekry

tenngshanseende. Vrd handelsflottan som har en mycket hög bostads

standard är. d~t samma brist på folk. Det är sjölivet som på något sätt 

inte passar m 1 det moderna samhället med dess krav å fritid, famil

jeliv o s v som gör att sjökommenderad personal blir en sorts undan

tagsmänniskor. 

.. De~ :äsentlioga m~~åt?ärden mot vakansläget bedömer jag idag 

bora. mnk~as pa. att fo~·batt~a personalens löneläge. 

VI har 1 mannen v1dtagn alla de motåtgärder, som faller inom 

ramen för . en försvarsgrenschefs resurser, då det gäller att förbättra 

det allvarhga personalläget. Dessa åtgärder måste nu kompletteras av 

statsmakterna, som ensamma har beslutanderätten i de ekonomiska 

frågorna .. Ett steg i rätt riktning är de nu gällande bestämmelserna 

om reglenng av den militära arbetstiden som ger kompensation för 

beredskap, obekväm arbetstid och till vissa beställningshavare dess

utom ger övertidsbetalning. 

. Nuläget i vad rör den omfattande verksamheten på det organisato

nska och p~rsonella området har utförligt behandlats i Marin Nytt 

n~ 1 1964 ~Id 6 off, varför jag anser det onödigt att gå in närmare 

pa dessa fragor. 

N~ frågar si? emellertid mången i marinen inför detta komplex, 

;ad ~~g .. personh?.en har för åsik:er i dess.a frågor.. - Jag skall göra 

tt forsok att har kortfattat skiSSera mm grundmställning så som 

den är idag. 

Med ~~ många pågående utredningar måste den bli principiell; den 

k~n SJalvfallet behöva jämkas i vissa detaljer om framlaada utred-

nmgar så motiverar. 
.::. 

]ag tror: 

f" a) att man ifr~ga om befälskårerna skall eftersträva likhet inom 

bor~.var:t. Detta Innebär inom överskådlig framtid ( -1970?) tre 

efalskarer 

b) att den ökande allmänbildningen i framtiden kan komma att 

111 ~dföra ändrade urvalsprinciper för den militära karriären. Det är 

:~;t att nu b~~~~11a de: ny.a allmänna skolsy~te i:nets inverkan på 

svarande mll1tara utb1ldnmgssystem; desto vrlu1gare är det att vi 

tned uppmärksam het följer utvecklingen på detta område. 
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c) att den ständigt fortgående "tekniska kom?.lice;ingen" k~mn -.' r 

att kräva ökade tekniska kunskaper av alla befalskarer och darmc>d 

innebära att gränserna mellan "däck och maskin" (motsv) suddas 

ut; slutligen tror jag o . 

d) att flottans befälskårer fortfarande maste ha gr~m?IIga kunska

per i sjömanskap för att kunna nyttja ~en a lltmer sof1snkeradc m:' c

rielen i den hårda miljö som havet utgor. 

Det är min förhoppnin g att den nu tillsatta utredningen_ om m, ri

nens befäl samt tjänsteställnings- m fl nu pågående utrednmg~r sJ all 

resultera i att den osäkerhet inför framti den , som personalen 1 sk da 

kårer idag känner, skall förminskas eller helt skingras. 

Ledningsfrågorna 

Försvarets ledningsorgan befinner sig i en omdaningsprocess. 1161 

kom en ny högsta ledningsorganisation för krigsmakten och 1962 

för totalförsvaret. Därefter har en översyn av försvarsgrenssta~Lrna 

skett med resultat att Kungl Maj :t nu framlagt förslag om än dn gar 

i dessa organisationer. slutligen har genomgripande ändringsfö, slag 

rörande den regionala ledningen nyligen lagts fra:n. . . 

Genomgående tema i dessa processer är samordmng och mtegrat1on 

såväl mellan försvarsgrenarna s.om inom. de~amma. . . , ... 

Ifråga om den regionala lednmgsorgamsatwnen_ harjag 1 det ! Ol_e

gående kortfattat kommenterat denna och avser mte aterko1m:' t ull 

den. Det åligger nu oss alla att arbeta för att_ den va~?a orgam l t!O

nen blir effektiv. Det är ju en gammal sanmng att aven den l.as ta 

organisation kan saboteras av människor som inte vill sama1 CJ eta, 

medan en icke helt fulländad organisation kan fås att verka br:1 om 

individerna lojalt samverkar mot ett geme~1samt m~l. . . . t 

Vi har haft den nuvarande högsta lednmgsorgamsanonen 1 snar 

o h . . j•• r· h . . l) 1 den 
två och ett halvt ar. Den ar vts~t. ~~g an: p 1g ~c .!ag tror '. ·h;f 

för framtiden. Systemet med en 1111litarledmng dar forsvarsgrensc .. 

O.B ·· li rfor 
är skyldig att ta ställning som om han vore gor att ett a .. 

l. · D ·· 1 a aven 
ensidigt försvarsgrenstänkande e tmmeras. et.:a. ar en sty: '"' ' ' d e 

om mången vill hävda att försvarsdebatten hangenom bhr n 111 r 

nyanserad och givande. . . a-

Vid diskussionen om hur marinens högsta lednmgsorgan, mann~ 

ben skall utformas har meningarna varit divergerande. Detta ar 

' l l ·11 · t men 
åstadkommit motsättningar mellan flottan oc 1 mstart1 ene 
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även resulterat i en sak lig behandling av frågan som väl även kom

mer att v;:cra till nytta under den kommande t iden då det av Kuno-l 

Maj :t framlagda förslaget kommer att behöva modifieras o-enom dc 

erfarenh eter som den praktiska tjänsten o-er. o 

Vid diskussioner om hur ett för flotta,: och kustartilleriet gemen

samt c~ntralt stabsorgan bör vara uppbyggt måste uppmärksammas 

å ena s1dan de fundamentala skillnaderna i de båda vapnens freds

otruktur och å andra sidan att flottan och KA i krigsorganisationen 

i flera_ avseenden förenas i gemensamma vapensystem - sett i detta 

ords v1d_are bcm~irkclse. Därför har det funnits svårigheter att skapa 

en helt mtegrerad väl balanserad marinstab. 

Flottans rustade förband - fartygen- kan betraktas som kt·io-s

organiseradc förband. Två gånger om året sker förändr in gar betrif

fande läge, antal och bemanning av hrtygen. Dessa förhållanden 

föreligger i _prin~i~ icke ,;id KA. Vapensystem ombord är i många 

avseenden sarpraglade fran dem i land. De olikartade förhållandena 

sätter givetvis sin prägel på stabsarbetet och kräver vapenslagsvisa 

stabsav delningar. 

De ge1~~nsam~11a f~ktoren:a gör det samtidigt nödvändigt att flot

t~n s ?ch KA stabsofficerare 1 större utsträckning än hittills samman

fors 1 gemensamma stabsavde!ningar. 

I _den nya m~rinstab.sorganisationen har de tre nuvarande organen 

mannstab, KA_-mspeknon och CUM (flottan s centrala personalorgan) 

sammansat ts tJll en stab uppbyggd på i huvudsak fyra sektioner och 

en fristående planeringsavdelning. 

Sektionerna l och 2 sam t planeringsavdelningen kan betecknas 

som gemensamma stabsenheter medan sektion 3 och 4 blir för flottan 

resp KA speciella stabsdelar som bl a inrymmer resp vapengrens 

personaldel ar. 

Vi hoppas att vi med denna organisation får ett enhetlicrt stabs

orga~l. Huruvida en längre gående sammansmältn ing av flo~tan och 

KA J central stabsinstans är möjlig och liimplig får framtiden utvisa. 

När det gäller att under den närmaste framtiden verka för mari

nen o~_h dess utv_eckling kan kanske de synpunkrer som jag här sam

::nstall_~ .vara. nll en viss ledning. Det är _em~!lertid otänkbart att 

al!afen fo1 .::un~len eller ha~1s sta~sor?an ~t<~n~1gt skall l_nmna._håll a 

0 unden attaae om hur 111an pa h og 111 va mo m mannen tanker 

ch planerar i alla frågor. 

-----•-------------



178 

o . allt och alla skall heller inte lägga sig i allt . 
Alla far mte veta 'd "d .. d' t att chefer orienterar underlydande 

D .. mellertl no van lg . d ' . k et ar e o h . d · f o o av penfer natur som lt e t både i de stora fragorna oc l e rag r 
berör hans personal.d . o d la"agande fråaa kan man alltid 

l h t rå er 1 nagon grun b b . .. • O m tv e <.sam e . · · vilkas nllampmno-
o d lbaka till de strategiska grundpnnClp~:na,. 'f o b t> ?a ol f Il d ' f" as av nu rådande förutsattmngar l raga om e-vart a mo 1 1er, . . ~intliga vapen, byggnadsplaner, fredsorgamsauon etc. 

Vi måste alla samverka. 

. . . h be seen or perfectly understood, no 
" - 111 c ase slgnals can n el·~ ~r laces his shi p alongside that of an 

captain can do very wrong M1 e p ' d 9 okt 1805 ombord Vie-" (Horatio Nelson: emoran um ' enemy. . 
tory utanför Cad1z). 
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Tillfö rlitlighet - beräkning och kontroll 

Av Kapten GUNNAR BALTZER 

I artikeln "Några marina synpunkter på tillförlitlighet i samband 
med anskaffning" i föregående års juli-augustinummer av tidskrif
ren omnämnes kortfattat en fas i tillförlitlighetsarbetet kallad "syn·· 
retiska beräkningar av tillförlitligheten". Dessa beräkningar rymmer 
i sig, om de kan genomföras på rimligt goda grunder, information 
av synnerligen stort värde för konstruktör, systemplanerare och 
underhållsplanerare. Det har därför ansetts angeläget att mera 
utförligt presentera dessa beräkningar och också de provningar, som 
måste komma till stånd för att man skall veta att det för materielen 
ställda tillförlitlighetskravet kan förväntas bliva innehållet. 

Då de begrepp, som användes i detta ämnesområde endast till 
viss del är kända av denna tidskrifts läsare, återfinnes en nomen
klatursammanställning efter artikeln. 

Allmänt 

Teoretiska tillförlitlighetsberäkningar är egentligen ingen nyhet. 
Redan 1942 föreskrevs i "Aeronautical Research Council, London" 
att den totala felintensiteten i flygplan "sedan alla orsaker, som kan 
leda till haveri har tagits i beaktande" ej får överstiga 0.00001 fel 
per timme och att i denna siffra får felintensiteten i flygplanskrovets 
delar ej överstiga 0.0000001 fel per timme. Detta tillförlitlighetskrav 
på dåtidens flygplan kan även uttryckas som att man ville ha 
99.999 Ofo sannolikhet för att inget haveri skulle inträffa under en 
timmes flygning eller att inget fel , som kan leda till haveri får upp
stå under en timmes flygning. 

Ur de studier, som låg till grund för dessa engelska föreskrifter, 
kunde man sedermera uppställa bl a det teorem som säger: systemets 
~elintensi tet är summan av delarnas felintensitet, om de i systemet 
Ingående komponenternas felintensi teter är exponentialfördelad . 
. Från Tyskland härstammar en annan tillförlitlighetsformeL Den 

~~llkom i samband med arbetet på V l-roboten. Robotens tillförlit
t?het, som till en början var i det närmaste obefintlig, utvecklades 
1
.?rst under mottot: kedjan kan inte vara starkare än den svagaste 
anken. Man fann att detta måste vara felaktigt, emedan även "goda" 

---•----------
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komponenter blev orsak till haverier. Man antog då att robotens 
tillförlitlighet utgjorde medeltalet av komponenternas tillförlitlighet. 
Proven visade emellertid att även detta antagande var felakt1gt. 
En matematisk studie ledde si utligen till upptäckten av Lussers pro
duktlag för tillförlitligheter. Denna säger: tillförlitligheten hos ett 
system är lika med produkten av de ingående komponenternas Iill
förlitligheter. Detta innebär att de enskilda komponenternas ti ll
förlitlighet måste vara mycket högre än den av systemet önskade 
tillförlitligheten. V l-robotens komponenter framtogs med i· kr
tagande härav och dess tillförlitlighet uppgick i slutskedet till 75 Ofo . 
Man tror att V l-roboten är det första luftburna system, i v• lket 
man konstruerade in tillförlitligheten genom utnyttjande av k m
ponenter vars begärda tillförlitlighet verifierats genom provning. 

De ovan nämnda matematiska sambanden äga endast giltighet 
under förutsättning att felen är exponentialfördelade. Detta är h llet 
med all elektroteknisk materiel och en stor del mekanisk materiel. 
Innebörden av exponentialfördelning är att i apparaten, systemet 
ifråga skall felen uppträda slumpmässigt och att antalet under lika 
långa tidsperioder inträffade fel skall vara konstant. Tillförli tlig
heten dvs sannolikheten att apparaten, systemet skall fungera utan 
avbrott kan då uttryckas med formeln 

R (t) = e-zr 

z är felintensitet, t en godtyckligt vald tidrymd under vilken vi 
vill veta apparatens, systemets tillförlitlighet R. 

Formeln gäller endast under apparatens, systemets bästa d rift-
period, dvs inkörningsperioden (under vilken felfrekvensen är nor
malt stor p g a fel, som orsakas av extraordinära svagheter och 
latenta fel från tillverkningen) skall vara passerad och utslitnings
perioden (under vilken felfrekvensen ökar p g a gradvis uppkom
mande fel orsakade av kemisk degeneration av motståndsmaterial, 
förbrukning av katodmaterial i elektronrör, brott genom utmatt-
ning eller glapp genom utslitning) ännu ej är uppnådd. . 

Det inverterade värdet av felintens iteten (z) benämnes mcdelud 
mellan fel (T). Felintensiteten är den storhet, som användes under 
beräkningarnas gång, medan resultatet oftast uttryckes som en 

medeltid mellan fel. 
Den ovan redovisade formelns samband kan lätt utnyttjas rned 

hjälp av fig. 1. 

Erforderlig 
funktionstid 

t i tim . 

... .... .. 

T Z 
l 

t im. fe l/l Q6 nm. 
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Figur 1. 

Sannolikhet för 
önskad funktion 

R 

SANNOLIKHETEN FÖR NOLL 

FEL(R) =e'""t =e-~. 
~~R rt ELLER +MINDRE 
AN 0 , 01 ELLER TILLFÖRLIT· 

LIGHET STÖRRE ÄN 0,99 

ANVÄND . R~ 1 -:l!t. 

--~-•~-------------
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Antag att en komponent har en medeltid mellan fel av 1000 t im
mar. Sannolikheten att den skall överleva 1 timme (när som hPlst 
under dess bästa driftsperiod) är då 0.999. 

Om systemet innehåller 1000 sådana komponenter är sannolik-
heten att systemet skall fungera under 1 timme endast 0.368. D etta 
resultat kan nås på två vägar: 

1) R= 0.9991000 = 0.368 (Lussers produktregel) 
2) z total = 1000 (0.001) = 1 (Summan av felintensiteterna). 

Detta ger R = e-1 = 0.368. 
Vill man vända på problemet och med utgångspunkt från önskad 

tid för oavbruten funktion och säkerhet (sannolikhet) härför, be
räkna erforderlig medeltid mellan fel låter även det sig göras. 

Låt oss antaga att ett vapensystem har en medeltid mellan fel av 
200 tim. Vi önskar disponera systemet för en operation under en tid 
av 24 tim. Av nomogrammet framgår att sannolikheten härför är 

0.89. Förtrogenhet med användningen av nomogrammet i Fig 1 t ror 
författaren vara en förutsättning för rätt förståelse av de allt mer 
betydelsefulla tillförlitlighetsproblemen. 

Tillförlitlighetsanal y s. 
I det föregående avsnittet redovisades den grundläggande använd-

ningen av medeltiden mellan fel. Vi skall nu övergå till att se hur 
man går tillväga vid studiet av tillförlitlighetsdata för ett firgerat 

system. En syntetisk beräkning av tillförlitligheten har lett till omstå-

ende tabell. Med ledning av den undersöker man om de olika enheternas fel-
intensitet står i proportion till deras betydelse för systemets funk-

tion. Man undersöker sedan hur enheternas felintensiteter korrespon-
derar med felintensiteter från liknande utrustningar. 

Den inbördes storleken mellan intensiteterna ger en antydan °
111 

de olika enheternas behov av underhåll och man får anled111ng att 
kontrollera om deras åtkomlighet, utbytbarhet står i rimlig relation 
till deras felintensiteter, dvs förväntat antal reparationer. 

Om man bortser från det underhåll som utgöres av översyn (p~eD 
ventivt underhåll), kan underhållet ske som "reparations"-underhf l 
eller utbytesunderhålL I det förra fallet ger medeltiden mellan e 
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Tabell 1. 

F el frekvensvärden för ett fingerat system. 

Underenheter 
l vid 

Summa felintensitet i %/1000 timmar 

25 oC omgivn. temp.\ Vid 40 oC omgivn. temp. 

t . Manöverenhet 

l 2. Mätenhet 
8.6 8.6 

27.7 46.2 
3. Transmission 3.3 3.3 
4. Förstärkare 1 22.7 36.4 
5. F örstär kar c 2 49.7 67.6 
6. Förstärkare, 

.Sändare 
56.0 69.9 

7. Förstärkare, 50.3 l 
64.5 

Mottagare 
8. SIM väljare 112.8 132.5 
9. Modulator 35.8 43.3 

10. Mottagare 1 

l 
119.1 

11 . Mottagare 2 37.8 
230.4 

12. Kraftenhet 32.3 
50.3 
45.5 

H ela systemet l 556.3 l 798.6 

Medeltid mellan fel 

Hela systemet l 180 tim . l 126 tim. 

en .~n tydan om det kontinuerli a und h o Il behover, och i andra fallet g g d l . der a s behov, som systemet 
om hur mycket drifttid so~r kme e tk en mellan_ fel en indikation 
totala antalet utbytesenheter h an aoc umuleras ulls 63 Ofo av det avbrott. ar mast tagas ur bruk p g a drifts-

Det se o o d nare pastaen et kan belysas med f'l' d Antag att man har 100 o pn e exempel. 
T tim. Sannolikhet apparater med en medeltid mellan fel av 
enl. fig 1 O 37 D en at.: e~ appar~t skall fungera en tid = t = T är 
}erna satts i d.rifte~~n!r~~?;;l~~d~ mnebär a~t om alla 100 appara-
ortfarande vara i drift vid tid o,:;eOr en ~st 37 O/o av dem att 

rnar och en lin ... . . en t . m vt antar att T = 100 tirn
till t =T erhollJar mmskknmg av anta_let apparater i drift från t =O 
. a es en ac umulerad d f 'd . tltn sammanlagd drift är alltså 63 oF ttl av 6850 tlm. Efter 6850 p~ driftsavbrott. 0 av apparaterna tagna ur bruk 

ni edeltiden mellan fel ger sålunda en a . . ng av verkstadsresurserna d t b h nvtstung om den belägg-, e e o v a v reservdelar och det behov 

__ .. •~----------
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av övriga underhållsinsatser (t. ex. mantimmar) som blir följden av 

systemets tagande i bruk. 

Medeltiden mellan fel vid olika temperaturer ger en antydan o111 

systemets temperaturkänslighet samt om systemets förutsättningar 

att under olika temperaturförhållanden kunna fungera utan avbrott 

under de tidsrymder, som systemet behövs för sin spec.iella uppgift. 

Omgivningstemperaturens inflytande på den elektromska materie

lens tillförlitlighet framgår påtagligt av fig. 2. 
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Huruvida man !yckats göra sys temet temperaturokänsligt kon

trolleras en!. amenkanska föreskrifter genom att man tar kvoten 

mellan under normala driftförhållanden erhållen felintensitet och 

den teoreti.~kt berä~na.~e. il: tensiteten (termisk konstruktionsfaktor). 

Den beraknade nllforhthgheten kan innehållas endast under den 

förutsättning~n att enheten har passerat inkörningsperioden. Det är 

sålunda a_v v1kt att veta när så har skett, främst av den anledningen 

att n:atenelen skall ha uppnått specifierad tillförlitlighet vid igång

körnmgen på förbanden . 

J?.et .underlag, .~om kommer till användning vid tillförlitlighets

b.erakmngar kan aven användas för en uppskattning av inkörnings

uden. 

De o.van nämnda .tillförlitlighetsegenskaperna och deras betydelse 

ur taktisk resp tekmsk synpunkt har sammanställts i tabell 2. 

Tabell 2. 

Tillförlitlighetsegenskaper 

Egenskap Berör 

Sannolikhet för oavbru- Operativ-taktisk 

ten funktion planering 

Medelrid mellan fel Kconstruktion och pla

nering av verkstads-

F e lintensit et 

Termisk konstruktions
fakto r 

resurser 

Planering av underhåll 

Konstruktions- och ut
vecklingsstudier 

Mått på 

Antal enheter som 
kvarstå sedan uppdra
get fullgjorts eller san
nolikheten att enheten 
fungerar under upp
draget 

Förmågan hos enheten 
att motstå fel 

Erforderligt ersättnings
behov 

l loköm;og"id 

'-

Planering av till verk
ning och kvalitetskon
t roll 

Tillförlitlighet uppnådd 
genom temperaturstu
dier 

Erforderlig drifttid, in

nan leverans från fa
brik, för eliminerande 
a v inkörningsfel 

A d · .. · 
ven en Icke 1111t1erade anar att bakom dessa studier ligger ett 

0

1~fattande arbete. Medger då resultatet endast relativa betraktelser 

e er har de framräknade resultaten även anknytning med verklig-

-------•~--------------
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h eten? Nedanstående tabell, som utgör en redovisning av utfalle t a v 
amerikanska beräkningar, antyder tveklöst att man kan uppnå goda 
resultat. 

Tabell 3. 

Jämförelse mellan observerade och beräknade tillförlitlighetsvärdcn. 

Beräknad 
medeltid 

Utrustning mellan fel 
(tim.) 

Lu.ftburen \ 
Väderradar 366 
Eldledning 214 
Radio 125 

M arkmateriel 
Spaningsradar 74 
!K-radar 425 
Radio 399 
Eldledn. 95 
PPI 
Målangivn. 183 

\ PPI 

Observerade värden 

\ 
Ackumu- \ Medel-

lera de Antal- tid mel-
apparat-

l fel l lan fel 
timmar 
(tim .) 

(tim.) 

8300 24 350 
3550 25 143 

41884 337 123 

20675 328 63 
21002 62 339 
41699 95 439 

3500 42 84 

3500 19 185 

90 % ko1 l
l-fiden sgrä1 

ser fö r o b-
serverad 
medel tid 

·l mellan fe 
(tim.) 

8 258-5C. 
106-2CE 
112-13 

58-70 
278-42 
374-52 
66-11 

5 
5 
1 

132-2.1 2 

Den högra kolumnen i tabellen säger oss inom vilket intervall det 
riktiga, men okända, värdet på medeltiden mellan fel kan förv>nras 
ligga med 90 °/o sannolikhet. I två fall ligger det beräknade v •rdet 
utanför intervallet, dock med obetydliga avvikelser. 

D et mest anmärkningsvärda hos tabellen är, att de beräknade 
medeltiderna synes ansluta bättre till de observerade medeltiderna 
med ökande felantaL 

Syntetis/e beräkning av tillförlitlighet 

Hur man från grunden bygger upp de sammanställnin g:-tr som här 
kommenterats framgår av Fig. 3. 

--Felintensitets-
kurvor o. blad 
för komponen- l 

Specifikationer l 
for använda 
komponenter 

t 

Anvisningar 
ang. elektriska 
bel astningsför
hållanden för 
samt använd
nin g av kom
ponenter 

Sammanstä! lnin g av all l 
komponentinformation 

t 

l Bc:äkn in g av felfrek venser l-
for komponen terna l-n ~-

t 
Samman.ställning av 
samtl1 g mformation 

l 
Beräkning a v 
tillför! i dighet 

systemets l 

Blockschema över beräkning av tillförlitlighet. 

Figur 3. 
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Anvisningar 
om temperatur
inflytande på 
komponenter 

Information 
?m enheternas 
1 sys temet 
funktion, upp
byggnad etc. 

E r · ellerntlgt a.menlkanska erfarenheter tar en detaljerad studie av en rör-
ran sJstor uets ca e 1 d E d 1. dig om f l l . 11 ~ .. maJ: ag. n eta )penet ration är nödvän-

e a <:t1ga e er olamphaa k 1 · · · spåras i tid . o onstru nwnspnnC1per skall kunna 
härför. ' men ttds- och kostnadskonsekvenser kan utgöra hinder 

attl a~n:.erdika .har man av den anledningen undersökt möjligheterna 
van a s1g av en enklare metod · b" provut a l ' som mne ar, att man tar ut ett 

på l tao ~.v . componenter. Uttaget måste dels tillfredsställa k 
sättsn:mpmas:Jghet dels til!godose kravet på att komponentsam~:~~ 
härför goenl bf~~rfrepredsentatlv. Vissa regler kunde emellertid utvecklas 

. C1 or aran et provades o fl b l k . ning R l f o pa en yg uren e e trol1lsk utrust-
. esu tatet ramgar av tabell 4. 

--~-•~------------- ....... 



188 

Tabell 4. 

Konfidensgränser för provuttags-
Spridning fr ån nor~alt ___ _:r_::e.:_:su::,l,ta_t_en ____ ___ _ _ 

beräknad medelnd l-----
mellan fel 

± 18 % 
+ to % 

o z 

l 

c::::" • 
1 

10 % uttag 

/ 

v 

85 o/o 
52 o/o 

ARBETSKVOT 

--!)0 

v 
/ 
v v· 

/ 

20 % ut ta g 

0.6-

99 % 
74 % 

o . 
. 00 
. o 
.O 

.O 6 _.....v v l~ 
__ , 111'1-

. O • 
.O 4 

.O ' v 
o z 

.01 
09 .O 

.o 

.O 

.o 

00 1:0"' 
01 

OG 

o> 

04 

003 

ooz 

,001 

v v·-
/ 

v 
v-" 

/ 
v 

lZ 
v v 

v le'"- -- -7ZriM v 
v v 
10 '10 30 ._0 50 GO 70 

O mgivnin gstemperatu r (° C ) 

D iagram met gälller för 

p apperskonde nsatorcr · 

F igur 4. 

BO 9 

-
o e 

-
.06 

-
0 4 

r-

.o z 

.O l 

t-
.0 08 

t-
OO G 

t-
00 4 

t-

.ooz 

c. o l 
o 

-~o ~· ~ · 
0. 4 o. z 

Ar bo t e i(V o t l 

l 

1/ l Il 1/ l 
l l/; Il 1/ 

7 J 7 7 7 
1/ l l j l 

l l [77 7 
l/; v; l/; 7 

l V; v; v 
z o 40 6 0 e o 100 IZO 

Omgiv ningstemperatur (° C) 

Diagrammet gäller / ör 

K olmassamotst!ind. 

Figur 5. 
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140 

Oavsett vilken omfattning som beräkningarna få r är det väsent
ligen tre faktorer som de berör 

l. I vi lken utsträckning har konstruktören ianspråktagit de olika 
komponentern as egenskaper. 

2. Vilka temperaturförhållanden kommer att råda omkring kom
ponenten. 

3. Inflytandet mellan de olika delarna t ex förekomsten av re
dundanser ( reservfunktioner som automatiskt kopplas in ). Problem
ställningarna kring härmed sammanhängande frågor behand las icke 
här, emedan deras behandling icke synes påkallad. 

-----•--------------------
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I alla konstruktioner använder man sig av en säkerhetsfaktor. 

Då de inom elektroniken använda byggklotsarna (komponenten) 

har fixa egenskaper måste den önskade säkerhetsfaktorn åstadkom

mas genom att komponenten ges en ringa belastning. Belastnings

egenskaperna uttryckas i märkvärdet. Märkvärdet för ett motstånd 

utgöres av den effekt motståndet förmår avge i värme utan att ta 

skada och för en kondensator utgörs den av den max arbetsspän

ning, som kondensatorn är tillverkad för. En minskning av effekten 

resp spänningen medför en minskning i komponentens felintensitet 

storleksordningen av denna minskning framgår av fig 4 och s. 
Om kvoten mellan pålagd spänning och märkspänning dvs a r

betskvoten är 0.2 för en papperskondensator erhålles en medeltid 

mellan fel av 55 milj timmar vid en temperatur av 53 ° C. Okas 

arbetskvoten till 0.6 minskar medeltiden mellan fel till 2 milj tim

mar vid samma temperatur. 

Innebörden av arbetskvotändringen blir mera reell, om den få r 

gälla ett vapensystem i vilket den aktuella kondensatortypen åter

finnes. Om systemets medeltid mellan fel är 7250 tim i det första 

fallet kommer den att sjunka till 333 tim i det andra fallet. 

Fig 5 visar motsvarande samband för massamotstånd. 

Visade förhållanden gäller i princip alla komponenter, men vins

ten i medeltid mellan fel varierar inom vida gränser. Dessa samband 

mellan arbetskvot och felintensitet har ej varit okända för kon

struktörerna, men den grad av tillförlitlighet, som stod att v· nna, 

kände man ej tidigare. 
Fig 4 och 5 visar dessutom hur felintensiteten ökar med t r·npe

raturen. Med de kurvblad, som nu finns tillgängliga är det möj ligt 

att bättre tillgodose de olika komponenttypernas kylbehov, men 

också att på ett optimalt sätt fördela den tillgängliga kylkap· cire

ten inom ett system, enhet etc. 

Av speciellt intresse härvidlag är elektronrörens stora känslighet, 

alldenstund elektronrören svarar för huvuddelen av de rörbestyc

kade systemens totala felintensitet. Elektronrörens tillförlithghet 

försämras sålunda genom användandet av hög arbetskvot, fehktig 

glödspänning eller en olämpligt utformad kylskärm på glaskolven. 

Fig 6 visar hur en svagt ökande glödspänning ger upphov d l en 

starkt ökande felintensitet. 

Fig 7 visar dels hur man genom val av olämplig rörskärm k tn få 

glaskolven att anta högre temperatur än när ingen rörskärm finns, 
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~~ls hur ~~an ~ed termiskt riktigt utformad rörskärm kan åstad

mma vasenthga temperatursänkningar. 
D d 1 .. f · 

blad e .~ta JlD orm~tlo~er, som kan insamlas från tabeller och kurv-

k gallande de .. mgaende komponenterna, sammanställas i blan

/tter, som underlattar datasammanställningen för ett systems funk
Ionsenheter. 

be;.!~tl.igen s.ammanställs resultaten av funktionsenheternas detalj

~·· nmgar l .en tabell av den typ som redovisats i tabell 1 

tisk abrn:~kd ~r l väsen:Iiga drag det arbete som utföres vid e~ synte
era nmg redovisat. 
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Omgivningstemperatur (° C) 

Figur 7. 

Tillförlitlighetsprovning o • . .. 

Andamålet med tillför~~tl~ghetsprovninge.t~ är h::~~~;~~~~~tt~:~~~~ 
liga tid och till minsta. moJltgda klo! stnb~~ utr~naden framräknade t ill-

. f .. l" l" h .. l ka me e er attre an ens ull or lt lg et ar l . är intresserad av utrust-
förlitligheten. Detta be~y?er att man dmte den är lika med eller 
ningens aktuella tillförlttltghet utan en ast om 

bättre än den begärda. . r övervakning av ut-
Tillförlitlighetsprovningen är en _k~ntmuf~.r lgd f av nrov-

. f k . D karaktänsuska or enna orm , d 
rustmngens un uon. et . ll . vårt fall antalet observ era e 
ning är att antalet observauoner e e~ l . .. blick på utfa1 1et av 
fel inte är förutbestämt, utan beror l vaqe ogon 

föregående observation. l f "lken endera av 
Detta förfarande ger oss en exakt rege e ter Vl 

följande tre beslut kan ~~ttas: 
l. Utrustningen godkannes 

2. Utrustningen underkännes 

3. Provningen fortsättes. 
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Vilket av de tre besluten som skall fattas beror av utfallet av den 
observation, som göres omedelbart innan den tidpunkt vid vilken 
provningen avbrytes. Om regeln visar att besluten (1) eller (2) skall 
göras är provningen slut. Om den visar att beslut (3) skall göras, 
fortsättes provningen för att mera information skall erhållas t ex 
mera felfri funktionstid eller ytterligare ett fel. 

En redovisning av den matematiska bakgrunden till denna typ 
av provning skulle föra alltför långt och dä rför skall endast några 
faktorer av allmänt intresse beröras. 

Som ovan nämnts är man ej intresserad av utrustningens verkliga 
tillförlitlighet t ex medeltid mellan fel emedan det skulle bli mycket 
tidsödande och kostsamt att utröna den. Man nöjer sig med att t ill se 
att utrustningen har en medeltid mellan fel lika med eller bättre än 
den specifierade medeltiden mellan fel. 

Vid provningen erfordras emellertid ett gränsvärde till, nämligen 
den medeltid mellan fel, som om den överskrides tillåter fortsatt 
provning och som om den underskrides medför underkännande av 
utrustningen. Differensen mellan dessa två gränsvärden kan varie
ras. Det undre värdet vä ljes med hänsyn till tid och kostnad till 
2/a eller 1/ 2 av det övre värdet. 

D å provningen är a v statistisk art måste de inblandade, kunden 
och leverantören vara beredda att ta risker. Får provningen fortgå 
under mycket lång tid minskar risken för att ett fattat beslut skall 
vara fe laktigt. Skall provningen begränsas till tid och kostnader 
måste risker tagas. 

Vanligt är då att båda parter tar 1 O Ofo risk. Detta innebär att 
köparen riskerar godkänna en dålig utrustning och att leverantören 
riskerar återfå en godkännbar utrustning. Principen, som tillämpas 
här, är exakt densamma, som man använder sig av vid statistisk 
provning av stora partier, vilka man av tids- och kostnadsskäl ej 
kan kontrollera till 100 Ofo. 

Vad som sker vid denna typ av provning är i princip att man 
prövar tvenne hypoteser mot varandra. Den ena är sannolikheten 
att erhållen medeltid mellan fel är lika med specifierad medeltid 
n1ell an fel och den andra är sannolikheten att erhållen medeltid mel
lan fel är lika med ett värde som är 2/a eller 1/ 2 av specifierad medel
tid mellan fel. Med riskprocenten bestämmer man indirekt med vil
ken grad av signifikans som mätvärdena skall överensstämma med 
Uppstä ll da värden för att något a v de tre besluten skall kunna fattas. 
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Tabell 6 

Relat iv l 
Antal fel 

provtid Godkänn l Förkasta l Fortsätt 
t /T1 

2,0 - 6 0-5 

2,5 o 7 1-6 l 
3,0 l 8 2-7 

3,5 l 9 2-8 

4,0 2 9 3-8 

4,5 3 l O 4-9 

5,0 3 11 4-10 

6,0 5 12 6-11 

7,0 6 14 7-13 

8,0 8 15 9-14 

9,0 9 17 10-16 

10,0 11 18 12-17 

11,0 12 20 13-19 

12,0 14 21 15-20 

13,0 15 23 16-22 

14,0 16 24 17-23 

15,0 18 25 19-24 

16,0 19 27 20-26 

17,0 21 28 22-27 

18,0 22 30 23-29 

19,0 24 31 25-30 

20,0 25 33 26-3 2 

21,0 27 34 28-33 

22,0 28 36 29-35 

23,0 30 37 31-36 

24,0 31 38 32-37 

25,0 32 40 33-39 

26,0 34 41 35-40 

27,0 35 41 36-40 

28,0 37 41 38-40 

29,0 38 41 39-40 

30,0 40 41 -

Anm:tabellen grundar s1g på nedanstående parametrar. 
Leverantörens risk ex =0,1 T 2=0,5 T1=minsta godtagbara medel-
Beställarens risk f3 =0, 1 tid mellan f el för fon satt prov-
Tl =minsta godtagbara medelr id n in g 

mellan fel t= provtid 

Tabell 6 utgör en sammanställning av provningens regler för fat
tande av beslut. Medeltiden mellan fel användes med fördel sol11 
parameter, emedan tabellen då blir allmängiltig. Tabel~en använde~ 
av KMF som preliminär norm för tillförlitlighetsprovnmg av clekt 

roteknisk materiel. 
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Tabellen uppställes efter ett diagram som konstrueras med lednino
;: de .. ovan redo~isade __ faktore_t:na. Diagrammet, som redovisas i 
!
g 8, ar uppdelat 1 tre falt, ett for vardera beslutet. I detta diagram 

pOtt f l . "d d . . a~ e mot provnmgstt un er provmngen för att trenden i 
Provnmgen lättare skall kunna iakttagas. 

--~-•~-----------------
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Under tillförlitlighetsprovningen förutsättes att utrust:,1dinge:1 ha r 

. . l .. . . d Felen skall sålunda upptra a s un' p-

passerat S111 111 w:nmgspeno . är karaktäristisk för utrustningen. 

.. . g t med en m ten si tet, som d 1 000 . 

~:::~innebär att provningen kan.ske t edx anting~~~~~~verlOO utr~~~ 
d · eller under 1 O n m. me var oc a 

me en utrus.~nmg kd l d att ta ut all provningstid pa en l n-
. Det ar en nac e me . · 1· · 

nmgar. .. ndantagslöst kommer 111 I uts Itnwgs-

läg~ning, e.~ed!n ma~! nast!n u komponenter. Ar förhållandet kint 

penoden for nagon e er nagra 

utgör det dock 111gen allvarlig nackdel. 
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Provning av detta slag måste försiggå under väl specifierade drift

förhållanden. Innebörden i detta är att utrustningen ifråga skall 

befinna sig i samma skick som vid dess avsedda användning och 

handhas av ordinarie personal och om erforderligt underhållas enligt 

leverantörens föreskrifter. 

slutligen skall anledningen till att man måste avstå från bestäm

ning av en utrustnings verkliga medeltid mellan fel redovisas. Den 

kan enklast förklaras med hjälp av figur 9. 

Denna figur visar hur kontidensen i det framräknade värdet på 

medeltid mellan fel ökar med antalet under provningen observerat 

antal fel. Annu efter 100 fel är spridningen för 90 Ofo konfidens

gränserna + 20 och -15 Ofo. Med en medeltid mellan fel på 200 tim. 

krävs en provningstid av ca 200 X 100 = 20000 tim., innan detta fel

antal uppnås. 20000 tim. motsvarar 1 O manarbetsår räknat för nor

mal arbetstid. 

Exemplet har redovisats för att hos läsaren skapa förståelse för 

de problem, som uppstår, när de ökade kraven, som ställes på den 

nya materielens tillförlitlighet, skall kontrolleras. 

Här redovisad tillförlitlighetskontroll omfattar enbart den del av 

kontrollen, som kan ske före leverans. Den tillförlitlighet hos mate

rielen som uttryckes i tillgänglighetskvoter av olika slag och medel

tid för reparation, kan kontrolleras först sedan materielen tagits i 

bruk. Detta har blivit möjligt först sedan system 63, beskrivet i 

denna tidskrifts decembernummer 1963, började fungera. Vidare 

har man till helt nyligen saknat normer för syntetiska beräkningar 

inom detta område. 

Då ett systems optimala tillförlitlighet utgöres av en kompromiss 

mellan olika tillförlitlighetsparametrar skulle en fullständig redo

visning ha omfattat dem alla. A v utrymmesskäl och med hänsyn 

till att härmed sammanhängande frågor väl synes inrymmas i en 

kommande artikel om underhållsfrågor har en sådan redovisning ej 

lämnats i denna artikel. 

Referenser : 

DSN Mil itary Handbook - 217 

Bazovsky: Reliability 

DSN Reli abi lity design handbook 

1\J'vfF Handbok T eknisk Systemplanering 

~-•---------------
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TILLFORLITLIGHETSNOMENKLATUR 

förh ållandet mellan den p åkänning (elektriska: effekt , spän
ning etc) enh eten utsättes för och den för enheten nominellt 

Långsiktsplanering 
arbetskvot 

felintensitet 

medeltid mellan 

fel (T) 

medeltid för 
reparation 

obrukbarhetstid 

preventivt 
underhåll 

syntetiska 
beräkningar 

System 63 

Tillgänglighets
kvot (TK) 

angivna påkänningen . . 
(z) förhållandet mellan antalet :el ~er ridsenhet v1d u den t 

och antalet enheter i funknon v1d nden t hos en och samma 

population . .. or. er 1 
Anm: felintensitet uttryckes 1 allmanhet som ;o P 000 t im 

1 
(% /kh); z =r 
(för exponentiell livslängdsfördelni~g) . . .. 

I f . 1 ket z i fel/106 um . Mulupllceras ett var-Anm: l g uttryc o . ' 
d 

o 1· omo" ramet med 10-1 erhalles svaret l r /kh. 
e pa z en 1gt n " . "lk b .. 

· k f ·· ·· fo··r ud mellan fel, Vl en e. t ams maremaus orvantan . 
· · k förhållandet mellan summan av operanons-

cmpms t av f 1 f 
·d 1 r orala antalet funktionshindrande e or en t l e rna oc 1 . 

l · ( 1· ) av lika enheter (repararwn och normalt popu anan sam mg . . 

d h oll fa··rutsättes) under samma operanonsnder. 
u n er a . o d . · 

b 
··ndes i allmänhet v1d sa an ut rustmng Anm: egreppet anva .. 

(t ex en eldledningsutrustning) där ett fel foran leder en 

reparation eller ett utbyte av en underenhet (komponent) l 

utrustningen. (T= -
1
- ) 

matematisk förvänta~ för rid för reparation, vilken bestäms 
. . kt • v förhållandet mellan summan av net to obruk

empms .• d f l r· 
barhetstiderna och totala antalet funktionshindran e . e or 

en population av lika enheter under samma kal.end e ~nd. e 

tid under v ilken enheten är behäftad med funkuonshmdrand 

fel. 

d rh a' ll som fö reta<>es i akt och mening att kompon_enter. 
un e b 1·· gen 
som åldrats eller förslitits skall avlägsnas ur an aggnm , 

· d bl " k till funkn ons-enheten eller motsva rande mnan e lr orsa 

hindrande fel. 
. h 11 otsYarande 

beräknin"ar a v en anläggmngs, en ets e er m . ' de 
b f l d.. . j" " " . "en etc lll~aen <>e nomsnittstid mellan c ar l an agbmn ., k. Ila 

b . k h.. f o den ., rue 
komponenters felintensitet 1c e amtas ra~ · o - an 

o · · k al f ran ann anläggningen etc uran fran stan su s t maten 

liknande materiel. 
o r · •• J kall till· 

fel- och driftrapporteringssystem som p a or so ( s ' 
lämpas på viss marin vapenmateriel under 1963 . an 

o d l . . d en enhet k 
kvot som anger den brak e av VlSS tl som . "I l ' nd· 

d Il . dnftn sta vara i lägst en v iss beredskapsgra e er VlSSt 

Av kapten GUNNAR HOLMBERG 

Behovet av en långsiktsplanering är närmast betingat av önske
målet att säkerställa en avstämning mellan anspråk och beräknade 
resurser för tillgodoseende av anspråken. Det yttersta skälet är med 
andra ord begränsningen av de ekonomiska tillgångarna. Långsikts
planering är ett hjälpmedel för den mindre bemedlade att nå högsta 
effekt av ekonomiska resurser. 

Långsiktsplanering för anskaffning av förnödenheter är en kom
plicerad uppgift, vars komplicitet ökas med dels antalet olika för
nödenheter, som skall anskaffas, dels längden av den tidsperiod pla
neringen skall omfatta. 

Den ekonomiska ramen inom vilken planeringen skall göras ökar 
- därest denna ram är snäv - ytterligare svårighetsgraden och 
ställer stora krav på omdöme och förutseende vid val mellan olika 
möjliga anskaffningsalternativ, varav ett eller flera på grund av 
medelsbrist måste uteslutas. 

Omdömet tar sig huvudsakligen uttryck i att ändamålsenliga "icke 
lyxbetonade" saker anskaffas samt att impulsköp undvikes. 

Förutseende tar sig uttryck i förmågan att i god tid bestämma 
tidpunkten när olika behov bli aktuella samt på vilket sätt de skola 
tillgodoses. 

Förutom anskaffningsproblem i samband med täckande av brister 
samt nyförvärv av egendom tillkommer i varje långsiktsplanering 
en utgiftspost, som skulle kunna benämnas "utgifter för livets nöd
torft". Denna utgift är ofrånkomlig och varierar med vad man skulle 
kunna kalla levnadsstandarden. 

Inledningsvis kan nu presenteras de principiella bestämningar, som 
erfordras för att överhuvudtaget åstadkomma en långsiktsplanering. 

l. Kostnadsberäkning av i dagsläget kända brister. 
2. Fastställande av tidpunkter vid vilka ersättningsanskaffning 

av befintlig egendom måste ske samt tillhörande kostnadsberäkning. 
3. Fastställandet av tidpunkter vid vilka helt ny egendom skall 

eller kan introduceras med tillhörande kostnadsberäkning. 
4. Fastställande av årskostnaden för vad som ovan kallats "livets 

nödtorft" (levnadsstandarden). 
Nästa fråga som inställer sig är för hur lång tidsperiod långsikts

Planeringen skall göras. 

--~•~--------------
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Den enda fasta utgångspunkten man har i detta avseende är om
sättningstiden iför befintlig egendom. Långsiktsplaneringen måste 
omfatta minst så lång tid att den egendom, som har den längsta 
livslängden hinner omsättas en gång. 

Långsiktsplaneringens tidsomfattning blir sålunda beroende på vid 
vilken tidpunkt den etableras i ett tidigare oplanerat händelseför-

lopp. . 
Ett enkelt exempel visar tydligt principen. Medelsvensson av 1 dag 

byter bil (A) vart fjärde år, köper en ny kostym (B) varje år, b) ter 
TV (C) vart tredje år, och önskar att skaffa sommarnöje och båt 

L 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

år 1-l-1-l-1-l-1-l-1-l-1-l-1-l-1-1-l-1-l- '- 1 
BBBBBBB BB B BBB 
A A A A 
c c c c c 

Vid tidpunkten L ovan beslutar sig medelsvensson för en lang
siktsplanering. Denna planering måste i så fall omfatta minst fe år 
så att A, B, C hinner omsättas enligt tidskraven som nämnts ova,l. 

Med detta resonemang närmar man sig det inledningsvis antydda 
behovet av avstämning mellan behov och tillgångar. Det som i grun
den avgör planeringsperiodens längd är icke önskemålen att köpa 
ny bil vart fjärde år o s v utan i stället avgörs bilens, kostymen' m m 
livslängd av medelsvenssans beräknade årsinkomst och de möjlit heter 
denna ekonomiskt lämnar. En avstämning ger kanske vid h.,nden 
att medelsvensson överhuvudtaget icke har råd att ha bil ell r om 
han har råd så blir liv slängden tio år. . 

Av det förda resonemanget framgår att det är en förutsä tmng 
för en långsiktsplanering att den ekonomiska ramen är känd. 

Sammanfattningsvis kan nu redovisas de ingångsvärden, som er-
fordras för att åstadkomma en långsiktsplanering. 

1. Planeringsperiodens längd 
2. De årsvisa ekonomiska ramarna 
3. Kända brister i befintlig organisation med kostnadsherakning 

för bristernas täckande 
4. Omsättningstidpunkter för befintlig egendom med till hiirande 

kostnadsberäkning för genomförande av omsättningen 
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5. Tidpunkter vid vilka egendom av helt ny art avses anskaffas 
samt kostnader härför 

6. Årskostnad för "livets nödtorft" 
Statsma~~e.n har i och ~ed försvarsbeslutet av år 1962 givit krigs

makte_n moJh~heter att langsiktspl~nera bl a anskaffning av vapen
matenel. A vs1~ten. med den~1a art1kel är att fortsättningsvis disku
tera hur en langs1ktsplanenng för t ex marin vapenmateriel skall 
etableras, genomföras och efterlevas. 

Etablering 

!ör att etablera e~ lån~siktsplanering måste först utrönas i vad 
man .~e sammanfattmngsv1s redovisade ingångsvärdena föreligger j 
dagslag et. 

A. ~lanerfngsperiod~ns längd kan bestämmas med ledning av nor
mer for ohka matenelslags livslängd. I d e n m å n d y 1 i k a 
n ormer saknas måste direktiv lämnas 

B. De årsvisa ekonomiska resurserna äro kända för l år, varav 
de fyra första är fastställda. 

C?.· Kända briste~ och kostnader för dessa bristers täckande kan 
heraknas med led1~mg av utrustn~ngslistor för olika typer av för
b! nd. I d e n m a n u t r u s t n 1 n g s l i s t o r s a k n a s m å s t e 
s a d a n a f r a m t a g a s. 

D. Oms~ttningspunkter för befintlig materiel kan med ledning av 
nor~er .enhg~ A o~a~ fastställ~s och kostnadsberäkning kan göras. 

E. ~zdpunkten fo~ mtroducenng av ny materiel kan tekniskt upp
skattas och ekono~.1skt planeras in med ledning av A-D ovan. 
ellF. Ar~~ostnad for vapenmaterielens "nödtorft" kan uppskattas 
, ~.r bedo,~as mot ?akgrund av teknisk och taktisk erfarenhet. Med 
. nodto:.ft me~as .~ detta o sammanhang diverse modifieringar, obs
)Ournalarende, atgarder pa grund av haverier etc. 
m Sarn:manfattningsvis kan konstateras att det ligger h e 1 t i n 0 m 

a r l n e n s k o m p e t e n s- o c h b e f o g e n h e t s o m r å d e 
att sk f" .. · f m .apa orutsattmngarna ör en långsiktsplanering för vapen-
o atenelen. Det faktum att medelstillgången är känd endast f" · ar · k I d . . or SJU 

k 
ger 1c e an e mng ull slutsatsen att planeringsperiodens längd 

s all vara sju o D b h · k k känd o ar. e. e ov, som lC e unna inrymmas inom de sju 
a arens ekonomiska ramar komma automatiskt att utgöra ut-

--~•-------------
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gångsvärden för de försvarsbeslut som med nuvarande ordning för
utsättes fattas vart fjärde år. Den nuvarande metoden från stats
makternas sida att lämna ekonomisk ram för sju år förutsätter att 
vapenmaterielen planeras för en längre period så att vart fjärde år 
försvarsbeslutet kan föregås av en redovisning av alla utgiftsposi-

tioner A-F. 

Genomförandet 
"V ä gen till helvete t är stensatt med goda föresatser" 
"Det krävs stark v ilja för att hålla nyårslö f ten" 

En långsiktsplanering som avser att leda till resultat kräv er en 
strikt och fast ledning. Varje avsteg som göres måste grundligt ut re
das avseende de konsekvenser det medför. Det är helt förkastligt att 
använda termen "det ordnar sig nog" för att motivera ett impuls
köp. Planläggningen måste vara sådan att ledaren av långsiktsplane
ringen kan i "detalj" utröna vad ett avsteg innebär. Varje avsteg 
måste innebära att något eller några andra objekt påverkas. 

Anskaffning av modern krigsmateriel är en komplicerad process 
vilken i hög grad påverkas av faktorer som ligger h e l t u t a n
f ö r m a r i n e n s k o m p e t e n s- o c h b e f o g e n h e t s o m
r å d e. Detta i sin tur medför vissa inskränkningar i möjligheten 
att överhuvudtaget göra ändringar i långsiktsplaneringen. K ort sagt 
och för den initierade läsaren självklart, torde man kunna säga att 
för den anskaffande verksamheten bör minst tre år vara hel t låsta 
avseende vad som skall anskaffas samt erforderliga tillhörande kost
nadsramar kända. Omdöme och förutseende sätts alltså i första hand 
på prov i vad avser beslut om anskaffning inom den närmas lig
gande treårsperioden. Treårsperioden måste vara rullande så att 
när ett år har gått skall ett nytt läggas till med sitt innehåll a'' slut
debatterade och beslutade behov som skola tillgodoses. Se skiss 

på sidan 203. 
I direkt anslutning till anskaffningsverksamheten åligger det alltså 

ledaren att tillse att den anskaffande organisationen ständigt har full 
kännedom om anskaffningsbehoven för minst en treårsperiod. D et är 
ett omfattande arbete som åvilar ledaren för att tillgodose krave: 
på en låst treårsperiod. Förutseende och omdöme måste etab

1
eras 

1 

full utsträckning bl a omfattande start av viss forskning s- , försöks
och utvecklingsverksamhet i sådan tid att anskaffningsdirek t-V kan 

lämnas på rätt tidpunkt. 
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,ÅR 
1 2 5 4 ' 5 b 7 b 9 10 11 12 1 3 14 

- LÅST ---i------ J , E LAS'r MEN PLANEHAT ------

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

b: 
EJ Lie:i'l' MEN PLANEi tAT ----

~- ~ 5 1 6 l 7 8 9 10 11 12 13 14 
" ' l l l l l 

-- LAS'r ------- o EJ LAS'r MhlJ PLANBitAT ---

I nuvarande crällande · o • l . k' . 
nings- och plan~ringsnivsaj uaUt stp anenn~. s d J er ma~1 mellan anskaff-

. · an att narmare gå o d f'] . 
som ligger bakom dessa båd b l f 111 pa en I osoft 
som göres av den anskaffa ad eg_repl? c~n asts~~s att alla kalkyler 

l ff 
. o n e organ1sat10nen bo ·· · 

s ca mngsnivan. Overväga 1d ... d l 'Il ra garas lnom an-
• er • o . el. e lOran e SU naden mellan k ff 

nmosmvan och planerlt1gst o b.. h l t·· ans a -• • < 11van or e t agg · 1 d h .. 
Hltttlls har denna artikel mestadels a h dl as l e aret~s ander. 

ter för hur långsiktsplanering sl:all 'e~o~n .. ~t ett teorettskt mö_ns
med verkligheten tillfö ·I· . gf l Jfotas. En konfrontatiOn 

d 
r ytter tgate a uorer som a··ka o . h gra erna. svang ets-

. Det sedan 1962 av statsmakten till" d 
Innehålla ett försvarsbes ltl t . f .. . d oampa e systemet förutsättes .
1 

' vart Jar e ar Det b 1 · o n csdagen o-odlra··nda l d f . ta es ut mnehaller a v . o H costna srama · ·· f o ~}u år, dock att riksdagen vill c ' t ~r yra ar samt totalram för 
andra sina dispositioner Vida va_r~ lo detage': att efter de fyra åren 
tillämpade planerin en ~tt f " re lll. < ~ eras I denna av statsmakten 
slutet av den förecrå~I1de . oor va~Jed ar som går läggs ett nytt till i 

D .. o SJUarspeno en. 
et ar med andra ord en o . II . 

fas tställande av fyraårspe . dars~~s ru nmg av sjuårsplanen, medan 
Det f o no en ager rum vart fjärde år 

fjärde o raml?akr m~. att statsmaktens "fastställelseprinci~" -

P
' ar- !C e stammer med den anskaffand . . vart 

.a tre låsta år med k~ind I , . ' ~ orgamsatwnens krav 
ar fall l) och 2) t'llf d a_l~lostdnadsiamar. Enltgt skissen på sid. 204 
en] ' o I . re ssta an e medan fall 3) och 4) . k . 

ast trearsplanenng. Fall 5) o h 6) .. ' llf d .. IC e medgtver c ar ti re sstallande. 
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Åit 

l ) 
4 l 5 6 

l 

4 l 5 7 8 l l -2 j 
2) l 

4 6 7 8 9 l 
3) 

l 
4 l 5 6 7 8 9 1 o 

4) d 
l 

8 l 9 1(1 
11 l 6 j l 

5) l 
l 
l 

6 8 l 9 l O Il 12 

l l 
6) l 

osv 

.. o .. T het att förena den anskaffande organisati mens 

For att n a moJ Ig k '' 11 k .. s att ledaren h<J r ett 

d d 'llk tsma ten sta er rav 

krav me e VI or sta . .. a fo" rsvarsl:-eslut 

.. lo 'k la 1enngen att nar ny 

sådant grepp over . an~Sl tspf"l l' f" en tilldelning av T'1edel 

fattas hållbara mot!venngar or~ ~~ger _or f" år 5 c:h 6 

enligt anskaffningsnivån inom SJUarspenodens ram or 

i fall 3 och 4 ovan. . . · o 1 · ge från 

Detta torde också vara andememngen l SJ Uars~ anbenlnutas sam-

. o varav fyra ar es 

statsmaktens sida. En SJuarsram an?es otivera beh( -r för 

tidigt som man ~er möjligh~ter att I_nom ärra~:~ ~lunda möjl igt att 

nästa fyraårspenod. Planen_ngs~ekmskt o tre låsta år, dä emot 

tillgodose anskaffningsorgamsati?nens kr~~ p~ f ra år innebär 

ställer det sig svårare rent praktiskt. ~~v~lpn :r :ev f/r träffa ,!ågra 

i praktiken att d:n an~~affande d my~e~11 ·:~~ t raårsperioden ram· 

engagemang som Icke tackes av en J ~ d tta för- nleda 

I slutet av perioden - fall 3_llo~1 ~ .. l~:~~a~ ava~tö:re< ekOinmisk 

problem, när man kommer tl es a 
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räckvidd. I viss utsträckning kan svårigheten avhjälpas genom att 

riksdagen lämnar engångsbemyndigande, vilket innebär att riksdagen 

medgiver rätt att i speciella fall utlägga en större beställning. En

gångsbemyndigande måste emellertid ligga inom fyraårsperiodens 

ekonomiska ram och har alltså direkt påverkan på ledarens långsikts

planering för andra objekt, vars anskaffning planeras inom denna 

tidsrymd. 

Arrangemanget av hur fall 3 och 4 i praktiken skall klaras bör 

åvila ledaren och icke medföra särskilda svårigheter för dm anskaf

fande organisationen. 

Efterlevnad 

Som inledningsvis antytts erfordras en fast ledning för att utvinna 

mesta möjliga effekt av en långsiktsplanering. Först och främst bör 

impulsanskaffningar och åsiktsbyten inom treårsperioden helt ute

slutas. Dessutom erfordras sådana marginaler inom treårsperioden 

att de eventuella smärre korrigeringar, som göres av statsmakten 

av de årsvis äskade bemyndigandena kan "sväljas" utan att katastrof 

inträffar. 

I propositionen angives i januari varje år budgetårsramarna fö r 

sjuårsperioden som börjar med kommande budgetår. De ändringar 

i anskaffning som i detta sammanhang kan bli aktuella åligger det 

ledaren att reglera genom anvisningar till den anskaffande organisa

tionen. 

Skissen på sid. 206 visar en behovsplan a v seende de medel, som er

ford ras för inköp av olika typer av materiel. Materielen upphandlas 

av sakbyrå. Sakbyråerna har betecknats med A, B, C, D, E, F. Till 

höger i skissen - budgetårsavdelningen - representerar varje ruta 

ett visst belopp. I en dylik plan kan alltså utläsas varje byrås budget

~rsvisa tillgångar inom en sjuårsperiod. Ett hundraprocentigt utnytt

Jande av långsiktsplaneringens fördelar ger ledaren möjligheter att 

fö rdela medlen mellan de olika byråerna så att 

i första hand kända brister i utrustnings- och ersättningsbehov för 

nuv organisation kan täckas så fort som möjligt 

. i andra hand medel reserveras för omsättning av materiel enligt 

livslängdsnormerna 

....... 
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TJDS-MEDELSPLAN 

PRINCIPTABLÅ 

SAKBYRÅ 
BUDGETÅR 

MATErt i E L 1234 5(;1{) ~ 10 11 
r///////J'J '/, 

A 

B 

V///'/// (/// (LLL 

c 

D 

E 

{/// f/ / J 

F 

• = Tidpunkt då befmthg matene av a . . . l oldersskäl m~s te börja ers:ittas 

med ny 

f d f " att täcka kända brister i utrustnings-

= Tid och medel som er or r a.s or o . d 

och ersättningsbehov m m mo m last peno 

f " .. · " av mater iel som 

= Tid och medel som m~; te reserveras or ersattnm, 

av ~ldersskäl m åste utga 

l. · · fr~n led ar,·n 

= Tid och medel som kan disponeras en tgt anvtsnmg -

'T .. d f , (di v modifieringar, 

= Medelsbehov för vad,.sond kalldts . ~~;rr~tfo~ tokotnsultverksamhct, re-

haverier, obsjourna aren e, a mm ' 

so r m m) 

. k d vilka medel, som bli 

i tredje hand kartläggmng s er avseen e . l t vid vilken 

disponibla för nyanskaffning av he~.t ny ~.a~ene sam 

tl.dpunkt denna nyanskaffning kan tankas bofJa. l l en-

d lo 'k · vapenmaterie P anen 
Efter en arrangering av en angst uga . k Il . 

d f'!' d .. dnngar a tue a . 

ligt ovan blir i efterlevna e~ . o pn .~:n d eventuell a korrige-

a) årliga ändringar till foiJd av as an enas 

ring i propositionen 
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b) årliga ändringar tiil följd av att sjuårsramen propositionen 

korrigerats 

c) ändringar föranledda av ändringar i organisationen 

d) ändringar föranledda av att ny materiel introduceras "från 

höger" i planen. 

Det bör åligga ledaren att i samråd med den anskaffande orga

nisationen meddela anvisningar om vilka objekt, som skall drabbas 

av ändringar en! a-d ovan. Härvid bör iakttagas, att de närmast 

Jiggande tre åren böra vara låsta, utom för ändringar som betingas 

av beslut på statsmakts eller OB nivå. 

Genom långsiktsplaneringens införande har stora fördelar vunnits. 

Möjligheter har skapats att på ett följdriktigt och logiskt sätt pla

nera för tillgodoseende av den befintliga organisationens behov 

samtidigt som det mot realistisk bakgrund blir möjligt att beräkna 

utrymme för ny materiel, studera konsekvenser av ändringar i orga

nisationen m m. Planeringsmetoden innebär även - rätt utnyttjad

den fördelen att det förhindras att utrymme beredes för nya väsent

liga utgiftsåtaganden genom ett tillfälligt uppskjutande av utgifter 

för andra på längre sikt ändå oundvikliga ändamål. 

Fördelarna vinnes självfallet inte helt utan vissa ökade insatser. 

En långsiktsplanering kräver för att ge önskad och avsedd uteffekt 

en betydligt större arbetsinsats i planeringssyfte än den som erford

ras för att leva efter "ur hand i mun" principen. En ökad arbets

belastning på personalen är en ofrånkomlig följd av långsiktsplane

ringen, vi lken emellertid torde utgöra ett värdefullt bidrag till det 

underlag, som erfordras för personalredovisning och personalplane

nng. 

--
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Någof om Hoffans rekrytering och rekryte

ringserfarenheter från amerikanska fiolfa n 

Av ledamoten INGMAR WICKBt RG 

Flottan rekryterar sina fast anställda underbefäl och unden ff i
ccrare på annorlunda sätt än kustartilleriet och .~rm.en. Flotta~: re1 ry
terar sålunda huvuddelen av befälet genom anstallnmg av befalsel ver 
- fl ertalet i åldern 17-19 år - med 15 månaders tjänstgön ngs
skyldighet, varav nio månad.er får räknas s.?m fullgjord .~ärn?l kts
tjänstgöring, och endast en mmdre del av be.fale~ .~ran .~~ varn~hk ttga, 
som vid rätt tid (20 år) fullgör sin värnphktstpnstgonng. Vtd hust
artilleriet och armen är värnpliktsrekrytering helt genomförd. ~J..i l~n 
till att flottan har hållit fast vid den äldre formen av rek~ytern g ar 
flera och orsakssammanhanget i denna fråga väl så .komphce ra~ Ett 
av skälen är, att det hela tiden varit god tillströmnmg av,rngh <~ g a. r , 
som före värnpliktsåldern sökt sig till flottan .. Antalet sokandc: nll 
de olika yrkesgrenarna har visserligen icke all:td motsvarat bel.ovet 
av nyrekrytering till envar yr~esgren .. De t~kn~.ska yrkesgrena 1: ~1,1 har 
framför allt lockat. Helhetsb1lden v1sar h kval att antalet sol· ande 
årligen varit tillfredsställande. Ett annat skäl fö.r ~ibehållan le av 
kontraktsanställningen har väl varit att den yrkesmnktade del n .a.v 
utbildningen till underbefäl ö:'~rlag är o så OI::'fatt~nde .. ?ch ~ '_.alt ~~~ 
cerad att det inte ansetts möjhgt att lata varnphktstjans~.go !l n? 
såsom den nu är upplagd ligga som grund för underbefa.ls l.tbtl~
ningen över hela fältet. Utbildningen befälselevsvägen stallu 

51
.g 

emell ertid dy rare inte minst beroen?e l?å att åtski.~l~ga ino~1 v a;;r~ 
rekryteringskull tar avsked före utbtldnmgens fullfolpnde tt ll fu 

o · .. ·1 1 · f " flo ttan Frågan om övergang ull enbart varnph >:tsre uytenng or 
f . l'k h Vad man har under de senaste åren förts ram 1 o 1 a samman ang. ' . 

då främst har haft siktet inställt mot är värnpliktsrekr_Yt.e nng/~ 
rättidsinskrivna värnpliktiga, som besitter användbar Cl.:'tl r es 
utbildning före värnpliktstjänstgöringen. Senast har forsla0 °d~ . f . 9 4 o ko Jtre 
övergång till värnpliktsrekrytenng lagts ram 1 1 5 ars an. 11 

d k . k ... ten lnot 
nings delbetänkande, december 1963, om en te ms a tpns 

mannen. 
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Flottans nuvarande värnpliktsrekrytering äger rum bland de ordi
narie rättidsi:1skrivna värnpli~tskullarna. Trots stora ansträngningar 
har emellert1d endast ett mmdre antal värnpliktiga, omkring ett 
JO-tal, mot~varan~e 10-20 °/o av rekryteringsbehovet och några 
procent . av ~rskontmgenten underbefälsuttagna, årligen sökt till fort
satt utb1ldmng som underbefäl vid värnpliktstidens slut. För att sti
mulera de värnpliktigas intresse för fast anställning har kårutred
ningen tänkt sig en utbildningspremie om 5 000 kronor att utbetalas 
efter fullföljd utbildning och viss tids tjänstgöring. 

Svårigheterna att få rättidsinskrivna värnpliktiga att söka fast 
anställning begränsas icke till flottan. Både armen och kustartilleriet 
fyll~r ~itt ~ehov av fast anstä ll t befäl genom att även ianspråkta 
förttdsmsknvna värnpliktiga, d v s i princip samma kategori som 
flottans befälselever tillhör. Vad som skiljer flottans befälselever från 
armens och kustartilleriets förtidsinskrivna värnpliktiga blir då när
mast anställningsformen och inte de civila förkunskaperna. Hur 
Konun.gen och i sista hand riksdagen kommer att ställa sig till kår
utrednmgens förslag om värnpliktsrekrytering av befäl till den tek
niska tjänsten inom flottan torde bli klart under våren 1964. Blir det 
beslut om en övergång till värnpliktsrekrytering inom den tekniska 
tj änsten får man förutsätta att försöksverksamhet först måste bedri
vas. Den sittande värnpliktsutredningens kommande förslag kan 
också beräknas påverka frågan hur flott ans framtida rekrytering 
av fast anställt befäl bäst skall utformas. 

I denna artikel skall rekryteringsproblemet som helhet inte behand
las. Kan vad som i förbigående helt kortfattat sagts aktivera perso
ner, som har insikt i och erfarenhet om flottans rekryteringsfrågor, 
a.~t fatta pennan och ge sin syn på problemen, skulle läsekretsen 
sakert sätta värde därpå. Upplysning och i bästa fall debatt om 
rekryteringsprinciper efterlyses i tidskriftens spalter! 

Mot bakgrunden av de påtalade svårigheterna att rekrytera fast 
anställt befäl från flottan s värnpliktiga, vilken verksamhet i dagligt 
~al brukar benämnas inre rekrytering, kan det måhända vara av 
tntresse att presentera den amerikanska flottans syn i motsvarande 
f~.~gor. I amerikanska flott an förekommer visserligen inte värnplikts
tJ.anstgöring utan endast tjänstgöring i form av kontraktsanställ
n~~g. Kontraktet kan löpa på två år eller längre tid. Det bedrives 
dar emellertid systematiskt arbete för att förmå den kontrakts
anställde, yrkesutbildade sjömannen återanställa sig för en fortsatt 
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karriär inom flottan efter första kontraktstidens slut. Verksamheten 
kan ju betraktas som en form av inre rekrytering och har sin direkta 
motsvarighet i svenska flottan i vad avser de åtgärder som vidtas 
för att förmå personalen som påbörjat utbildning till underb eL-il 
att fullfölja den samma. En särskild anledning för att vända blicken 
mot den amerikanska flottan är att de amerikanska och svenska s,1m
hällena uppvisar många gemensamma drag och rekryteringsproble
men är i mångt och mycket avhängiga samhällsstrukturen. Utan 
tvekan föreligger också stora skiljaktigheter. 

En sådan bör anföras. Den amerikan ska krigsmannen får en nnng-
fald direkta och indirekta förmåner genom sin anställning i för sYaret 
som hans civile jämnårige går miste om och härigenom skapa~ en 
rekryteringsvänlig miljö av orsaker som väl knappast är tillsvi.des 

här hemma. Den centrala personalavdelningen i Pentagon, Bureau of Personnel, 
har år 1963 gett ut särskilda anvisningar till chefer med råd och 
vägledning för att stimulera personalen till återanställning. V ad som 
presente ras i dessa anvisningar kan betecknas som ett aktionspro..,ram 
måhända för att ändra på en ogynnsam utveckling. Många ~1v de 
synpunkter, som presenteras i anvisningarna synes kunna knyta upp 
även svenska flottans problem och många råd torde med fö rdel 

kunna anammas även av oss. 
Som det viktigaste medlet att nå kontakt med den enskilde sjö-

mannen och hans problem anges i anvisningarna det personlig~t sam
talet med vederbörande. Ett personligt samtal kan få mannen att 
se objektivt på sig själv, att komma till insikt om sina förutsättningar 
och begränsningar, sina möjligheter och framtidsutsikter inom flot
tan. En sådan kartläggning är bäst för honom själv och för flo ttan 
som arbetsgivare. Befälet kan förse honom med riktiga uppgifter och 
hjälpa honom att nå ett klokt beslut i frågan om återanst:11lning 
eller ej. Utgivande av centrala anvisningar motiveras av att det är 
befälet som skall nalkas den anställde och inte tvärtom. riotran 
har förlorat många duktiga sjömän genom att dessa inte behö' t fatta 
ståndpunkt för eller emot flottan när de varit i tjänst; beslutet otll 
den fortsatta karriärinriktningen har kommit efter avskcdsta~:tnd~~ · 
Att stanna kvar i fl.ottan har aldrig te~t sig .. som ett alter.~1ativ f?;; 
dem. Genom personhga samtal, systemamkt forberett och fo rlagt tl 
rätt tidpunkt, bör befälet presentera för sjömannen dc många for· 
måner som en fortsatt karriär i flottan inn ebär. 
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Resultatet av ett k l . 
J d 

. o onse <::vent aktwnsprogra d o d e nmg at den kontrakts '' lld <m me ra och väg-l B" . . ansta e anges vara 
. attre upplysmno- on "T h flottan. o 1 moJ lg etcrna till fortsatt karriär i 

2. Känn~dom om de verkliga skälen till a . kvar l flottan. < tt personalen CJ stannar 

3. ~kad goodwill om flottan hos 4. Okat intresse f " . ... personalen som slutar. 

5 I 
.. or reservtJanstgöring l l . <.annedom om den k"ld 10~ persona som slutar. o ... ens l es uppfattmng f" ho 11 

. . pa tJanstgöringsplatsen. om or a andena 
Aven andra positiva f'l'd l . 6 B o d o J v er mmgar anmäles 

. a .~ parter som deltar i samtal h l .. . . 7. Befalets förmåga att .. l d et ar cant tdlfredsstållelse. 

8 
utova e arska f " b" 

. Mera riktiga u if ... P or attras. 
9. Befälets intresfeP~ö te~.ot~ l:pnstefriktioner kommer i dagen. 

10. Befälets intresse f"r lSClp l1.1en omb?rd ökar. 

A 
. . or att ge mformat d o l 

nvlsmngarna vänder sig d 'Il . lOn ne at ö \:ar. • .. o se an tl offzcere . b f "l !l en SJOman ateranställer sio- ll . b . n z e a sstä ning. Om 
egenskaperna hos hans be~är 6ff~ror l mycket h~.g grad på ledar
kan mest. Främst värdera ff ' teerens ansvar ar störst ty han t o k s o leerens yrkesskickl' h S .va ommer officerens omsor f" lg et. om nummer 
mtressera sig för underlyd dg . or b~~ underlydandes välfärd. Att 'f an e mne ar t ff uppgl t och en order be r i r o- f" a t o teer en gör en arbets-
samhöri?het och samve;k:n 1~1 or oden ·~fm skall göra arbetet. Skall 
ansvar l tjänsten. Man sta p~nas kvt t~nderlydande känna del-. nnar mte var u o . man mte vet att man fyller e ' f < 1 m en orgamsation om 

Tll f . n uppg1 t 
l o f!Ceren som inte tror si l . l . .. . som tvivlar på att han ka o g sluc \:ad .for rekrytenngstiänst eller a n paver ca en SJÖ o '. tt ta avsked säo-er anv· . man, som star l begrepp m ' o 1smngarna att det .. l . enterat att sättet för led . l < .. ar vetens l:apligt doku-t h ars capets utavande o k ans .uppfattning om tjänsten och värd paver ar en anställd ~nvlsmngarna framhålle d b .. et av fortsatt anställning. 

(Chtef Petty OfficerY" so r] ~tt et or vara ett äldre underbefäl 
~~~ntalsledare motiver;s a~\;t ~ samtale:. Valet av underbefäl som 
tDJanstgöring och genomo-åt t< sa enna bbe~ladls~ategori upplevt samma e h o o mma ut 1 nm o- so d f o ar mangen gång stått info" o m en ut ragade. ten · r samma problem d d l samtalet. Deras omdöm l f som en an ra par-~ e oc 1 er arenheter kan vara till d 

amenkanska flottan finns inte o go sorn i svenska flottan nagon underofficerskår i samm b .. k l · a emar e se 

l s 
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hjälp när det gäller att klargöra hur långt man bör gå i sina :J n
strängningar för att få behålla en sjöman. Och den utfrågade har 

11 

särskild respekt för ett äldre underbefäls praktiska syn på tjänste 
1 

i 
flottan. För uttagning av underbefäl anges sju regler 

l . Han skall ha intresse för andra människor. 
2. Han skall ha löst sina egna problem i tjänsten. 
3. Han skall ha gott anseende - det räcker inte med att u a 

populär . 4. Han skall kunna föra ett samtal och inte lida av tungh ;fta . 
5. Han skall vara trygg och balanserad. 
6. Han skall vara vänlig och kunn<J. övertyga andra om det han 

själv tror på är rätt. 
7. Han skall kunna lyssna och fråga ut - vara lagom sKep-

tisk för att blotta den intervjuades rätta bevekelsegru.1 der. 

Utvalt underbefäl kan genomgå en tre veckors kurs i land. en 
utvalde samtalsledaren skall uppmuntras ti ll aktiv medverk ar vid 
planläggningen av verksamheten. 

I anvisningarna beskrives närmare de olika typerna av s.untal 
som anbefalles. Första samtalet organiseras vid ombordkomstn , då 
sjömannen kommer från skola i land och är mest positiv till tiäns
ten och flottan. Efter varje avslutat anställningsår hålles sedan ett 
"underhållande samtal" . Sex till fyra månader före kontraktstidens 
utgång får den personal, som har kvalifikationer för återanstä \\ni ng, 
genomgå ett "återanställningssamtal". För personal som beslu,at sig 
för återanställning kornmer sedan "gratulationssamtalet", med. ·1 per
sonal som beslutat sig ta avsked kallas till ett "avskedssamtal'' . 

De förstnämnda samtalen syftar till att uppmuntra sjömannen i 
tjänstearbetet samt hjälpa honom att komma till rätta med sina 
eventuella problem utom tjänsten. Under återanställningssamtalet 
fordras av samtalsledaren framför allt ärlighet. Det gäller att skapa 
en grund för ett beslut som gagnar både flottan och mannen . Alla är 
inte lämpade för tjänst i flottan. Vid avskedssamtalet befästes ofll 
möjligt en positiv inställning till flottan hos sjömannen f<,re av-

gången. Det understryks, att samtalen är en form av befälsutövning och 
ledarskap, där det personliga exemplet, som den utfrågade uppfattar 
det, betyder mångfaldigt mera än gedigna psykologiska kunskapei 

hos samtalsledaren. 
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Anvisningarna vänder sig med råd dl d Vad sjömannen helst vill tal 'dl en utvalde samtalsledaren. 

l 
o b' . a om vt ett person!' l .. . p aner pa ut tldmng och arbete i f 'd tgt samta ar sma 

E d 
"k . ramtt en 

n un erso nmo- inom (d 'k · . "lld o en amen anska) md . ansta e väntar sig i och t b . ustnn om vad den . u av ar etet vtsar följande: 

1. P~:sonhg tillfredsställelse av utfört arbete 
2. Kansia av att delta i prod k . . 3 F " o l u twnen · orstae se och hJ'äl · 1. · 4 S"k h . .. p l person lga problem. 

· a er et 1 anstallnmgen. 
5. Bra betalning. 
6. Intressanta arbetsuppgifter. 
7. Befordran. 
8. Lojalitet uppifrån. 
9· T:.evli.ga arbetsförhållanden. 

l O. Rattvts behandling. 
De tre första punkterna berör ar b . .. .. arbetsledaren kan tillgodo d b hetarens SJalvkansla och endast o h . . se essa e ov Det "ll atta oc tto. Ovriga punkter a k . d samma ga er om punkt uppfylla. n oromer et på bolagsledningen att 

Sammanställes or k .11 fölJ' a d d . sa e rna t1 avskedstagande i flottan erhao l les 
n e gra enng: 

1. 
2. 
3. 
4. 

B~ttre betalt i det civila. 
Battre arbetsförhållanden t' det . 'l 0 "T f" ctvt a. r:!.o! tgt orena lyckligt äktenska d ... . Mojhghet till mera k !T p me. tJanst l flottan! 

5. 
Ingen avsikt från <b" :a l tcerat arbete l det civila. 

oqan att stanna k · fl 
6. Flottans yrkesmän är eftertraktade ';,ar .l . ottan. 
7. Anhöriga motsätter sig f o t .. . pa . ctvtla marknaden. 
8. Avser studera . 'd . . ,r satt tpnst l flottan. . . vt are c1v1 t. 
?,· Vtll s!tppa militärlivets restriktioner 

Jamföres de b o d b 11 . · ter o . . a. a ta e e rna f m ner man a t t d f" 

h 
na pa mdustrlSldan inte åt f . fl e tre orsta punk-

onnär åt flottan I fl er m::s l ottans statistik. Detta är en ä · nom ottan ar des b h d' 
s; .en uppmärksammade och mycket kra;; lä e ov JU~t rota.de men 

alla behoven. Brister därvidJa b k ggs ned pa att ttllfreds
exempelvis i form av yttrin ar s~ ru ar ove:ka ut på annat sätt, 
ddenna kan utläsas att de fles~ mk framgar l flottans statistik. Av et .. b" a pun terna uttryck f" d ar attre i det civila livet än . fl er en ormo an att l ottan, medan endast tre punkter 
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uttrycker direkt missnöje med flottan. Vid det personliga samtalet 

skall befälet därför först ta reda på vad den utfrågade väntar sig 

av det civila livet och värdera om uppfattningen är rätt grundad 

samt diskutera igenom med honom hans förutsättningar och möjl ig

heter för en civil karriär. Först därefter bör sam talsledaren lägga 

fram vad flottan kan erbjuda som ett alternativ. 

Anvisningarna går slutligen mera i detalj in på hur de olika 

typerna av samtal kan utveckla sig. Här skall bara nämnas Mgor 

om återanställningsamtalet. De utfrågade kan indelas i tre grupper: 

l. De, som nästan bestämt sig för att sluta eller har bestämt sig 

för att sluta. 

2. D e, som inte fattat något beslut ännu. 

3. De, som nästan beslutat sig för att stanna eller har bes\nat 

sig för att stanna i flottan. 

De obeslutsammas grupp fordrar vägledning i särskild grad . Lika 

viktigt är dock att pröva hållbarheten av motiven för dem som till

hör grupp ett och tre. Beslutet måste grunda sig på fakta och inte 

emanera från önsketänkande eller bygga på felaktiga slutsatser om 

möjligheten att uppnå efterlängtade förmåner. För den utfrågade 

skall samtalet te sig som ett uttryck för omtanke från flottans sida 

och att befälet eftersträvar hans bästa - i flo t tan eller ute i det 

civila. 

J a, så långt det väsentliga i den amerikanska marinledningens syn 

på återanställningsproblem i amerikanska flottan. 

Organisationen för inre rekrytering ombord i svenska flo ttan har 

samma principiella utformning som i den amerikanska fiottan. 

Rekryteringsofficerare jämte biträde av underofficers- eller under

befälsgrad skall finnas utsedda med uppgift att verka för rekryte

ring bland värnpliktiga. När en befälselev eller furirsaspi ran t söker 

avsked efter kontraktstidens utgång eller senare åligger det fa r

tygschefen att genom personligt samtal förhöra sig om anledningen 

till beslutet och informera om de förmåner av olika slag som ;~ r f?r

knippade med fortsatt anställning i flottan. Några anvisningar hk

nande de amerikanska med innebörd att befälet genom systernariskt 

arbete från början skall följa upp envar menig, som i framtiden kan 

fö rmås fatta ett beslut i frågan om v idare anställning i flottan eller 

ej, finns inte i svenska flottan. Redan i nuvarande arbete med att 

minska avgången under underbefälsutbildningen och för att stimu-
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!era till ökad värnpliktsrekrytering av rättidsinsk . .. . . 

bör de ~~eri~an.ska erfarenheterna kunna använ;~;n~ varnphkftlrga 

tan att overga tdl en ba t o d .. r k . ommer at-

erfordras med all säkerh~t ;~ :~~yvgag~~~dl tsrekryterirdlg ~ en framtid, 

. l h f· · av nuvaran e mre rekryte 

nngsver <sam et or att rekryteringsbehovet k 11 k .. k .. -

vid har vi säkert en hel del att lära a ~ a lll:kna tckac as. Har

heterna. < v e amen ans a erfaren-
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Litlerafur m. m. 

BARN ETT, CORELLI: THE SWORDBEARERS. STUDIES IN SUPREME 

COMMAND IN THE FIRST WORLD WAR 

London 1963. 

Den engelske historikern Barnett - graduerad i Oxford bland annat i discipli

nerna ,,Mili tary History» och ,,The Theory of War>> - väckte 1960 sm ck

rande uppmärksamhet med sin bok ,Qkengeneralerna». Här lämnades i fem -
mäste rligt tecknade - personliga porträtt en skildring av de brittiska ö\cn

fälttågen 1940- 1943 . Liksom så många av sin generation har Barnett nu \ änt 
sig till först a världskriget men alltjämt - övertygad om individernas avgör,• nde 
inflytande på historien - fasthå llit vid tekniken att teckna personport ,·ätt. 

Underrubriken är därför måhända något missvisande; boken är mindre en studie 

i »supreme Command» än i »supreme Commanders». . . . . . 
De fyra porträtten har valts så att de ger möjlighet ull en överstkthg sluldnng 

av hela den väldiga kraftmätningen på den avgörande västfronten. Två t; ,kar 
_ Moltke d. y. och Ludendorff - bär ansvaret för den inledande och den, ~ik as~ 
t ill avgörande syftande, sista tyska landoffensiven; båda misslyckade. En l ans
man _ Pchain, en tålmodig realist - var inriktad på att hålla ut till amerika
nerna skulle komma, men ställdes inför sitt eldprov genom myterierna somrnaren 

1917, ett prov som väl bestods. En engelsman - Jellicoe - hade m?jl ig\etcn 
att i Skagerackslage t1 bryta det dödläge, som ställningsk ri get skapat. Aven det 

ett misslyckande. .. 
Från författarens föregående bok igenkännes med glädje en sober och Lnlast 

stil, och en markerad förmåga att ge åskådliga skildringar a v taktiska o å stra
tegiska händelseförlopp utan att förlora översikten och sambandet i utve,:klu:g 

av. kriget som helhet. Likaså kvarstår brilja~sen ~ personteckni ngarn; men ,\:i rtd l 
m"ärks en stegrad tendens att anlägga socwlog1ska synpunkter pa de m .ll tara 

organisationerna. Detta har medfört att i kapitlet om Jell icoe möter m ,n en 

vidräkning ej blott med »the Royal Navy» utan med brittisk samhäll sutve• -hng, 

som nog kan betecknas som bokens viktigaste avsnitt . 

o • d o ·t· .. bef . h e så en ro isk~ 
Sällan om ens nagonsm to r e nagon m1 1tar attmngs avar ' <> 

motarbetat sin egen utnämning som Jellicoe. Skaparen av the Gran Fleet 
_ Sir John Fisher _ hade redan mycket tidigt bes tämt sig för Jell icv. som 

chef för denna sin skapelse och lagt tillrätta hans karriär i detta syfte. l ,örJ an 

av 1914 utnämndes Jellicoe i enlighet härmed till Commander in Chief ,f the 
. l Il h f ' , d , ror att 

Home Fleet från december efter am1ra en Ca ag an som att et t na ear 

l Barnett har naturligt nog den engelska beteckningen: the Battle of Ju tl .. il d· 
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schemat skulle passa bättre för dåvarande andre sjölorden, Jellicoe. Vid månads

skiftet juli- augusti ansågs emellertid ett omedelbart befälsbyte nödvändigt och 

genomfördes trots Jellicoes alla protester. 
Dessa grundades huvudsakligen på de ogynnsamma återverkninga r, som skulle 

bli följden av att flottans mångårige chef, som åtnjöt allmän aktning och fö r

troende, plötsligt fick lämna sin post, när han som bäst behövdes. Emellert id 

finns föga tvivel om att ej Jellicoe skyggade för det personliga sammanträffandet 
med Callaghan. Detta får dock ej fattas som ett utslag av räddhåga eller brist 

på personlig hållning eller självförtroende . Jellicoes tapperhe t var bevisad, själv

förtroendet och det absoluta lugnet skulle visa sig som hans största tillaånaar. 

Men däremot fann han det med säke rhet ytterl igt pinsamt att aktivt upp~räda i 

en roll , som ej överensstämde med hans krav på korrekthet. Hela hans personlighet 

prä?lades_ av detta krav som återspeglades i det behärskade, närmast kyliga, men 

allud art1ga sätt, som utmä rkte hans lill a prydliga figur. Kravet på korrekthet 

gick mot perfektionism, när det gällde egna kunskaper - han kun de allt inom 
yrkets ram. N ackdelen var ett lidelsefu llt detaljintresse och obenägenhet att dele

ge ra ansvar. Arbetsförmågan var stor - femton timmar i hamn, till sjöss läm

nade han aldrig sin sea-cabin - dock märks aldrig några trötthetssymptom. 

En mer än märklig egenskap, när man betänker ansvarets tyngd och den oer
hörda nervpressen under en sjöstrid som utkämpades und er Skagerackslacrets för

hållanden. Som någon nyskapare i stort framstår emellertid icke Jellic~e. Han 

hade varit Fishers högra hand när det gällt att bygga nya skepp, men någon ny 

flotta hade knappast skapats. 
För en man av vanliga mått hade det funnits mer än nog av reella skäl att 

vägra att övertaga befälet över the Grand Fleet i en situation där varje timme 

kunde innebära att den ställdes inför sitt avgörande prov. Denna flotta , som 

bygg t~ för att ~-!·å Tysklands Hochseeflotte, hade vid krigsutbrottet ingen utbyggd 
bas v1d NordsJOn. Trots att Scapa Flow bestämts som huvudbas redan 1912 fanns 

där inga försvar!anläggningar - överhuvud fa nn s där ingenting. Småningom lyc
kades J elhcoe fa en f lytdocka bogse rad till lnveraordon i C romarty Fi rth enda 
möjligheten att docka ett slagskepp norr om Chata::n _ för att nämna en detalj . 

Och dockorna behövdes - maskinhaver iern a voro talrika och mer än en aåna 
d " b 

u~ e; 1914- 1915 v?ro fyra slagskepp samtidigt ur tjänst fö r månader. Styrke-
f~rhall andena voro 1 stort 24 slagskepp mot 16 till brittisk favör. Bri sten på 

forsvars~nl äggningar (ej minst det försummade, som icke sjömansmässigt betrak
tade, mmvapnet) och fruk tan för tyska ubåtar medförde att the Grand Fleet 

huvuddelen av tiden var till sjöss - av säkerhetsskäl - och under en period 
ombaserades t ill Lough Swilly på Irland, en tysk framgång som van ns utan att 
lossa ett skott eller en torped. 
~örst 1912 organiserades en amiralstab (som rådgivande organ) och en sjö

~ngshögskola i England, med följd att det icke fanns någon _ skall vi säaa 

over subalterns grad - inom flott an som hade stabsutbildning eller högre utbild
ntng överhuvud. 1914 fanns ej någon operationsplan, inga fastställda taktiska 
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. motsvarighet till armens Field Service R egula-
cller strategiska principer, 111 gen . b l Fisher besatt av tanken på d dc urb11dnm"S estamme ser. ' tion s, inga samor nan l "d . anino- om hur de skulle använd as. h kanoner la e mgen ' "' 11 stora skepp oc grova . '' k . tt ta Hel"o!and eller verkstä a en . l h kar l n ·tnmg mot a " . Annu 1912 gtc< ans tan .d 'd ar den förhärskande iden tnom the o o· ... 1 1 1 Vt samma t1 v landstigning pa stersJO <ustet · k fl upprätthålla en närblockad m/1798 . N temat den tys a ottan · h Royal avy att gen .. i\lbaka till en måttlös självöverskattnmg oc en 
Alla dessa svagheter kan foras t d hade skeppen. Man studerade 

l
. .. Man ha e receptet, man rraditiona tsm utan granser. b .. k flottan flottan med the Nehon 

l h k 11 l·opieras Den n ttls a ' ' icke N e son, an 5 u e ' .. · .. d s bästa flotta. Vad beträffa r . bl .. Idens storsta utan aven es touche, var eJ ott var .. l _ _ that admirals, by th cm-. l d !'k . " o levde ovcrtyge sen » .. strategt oc 1 Y t a n no sa . h fl _ _, Och - möjltgen med 
d 'd 11 1 1 · kina necessary m t e eet · .. sel ves, t a t le t ltn " o . Il tt C-in-C tänkte bättre an alla undantag för enstaka amiraler - sa v tss.tc a a a 

dra Efter au<>usti 1914 var detta fakmkt sant. an . b o . 
0 

l 
b 

. 'l\ Scapa Flow !åa en smamngom m !,;t.lal 
k d b l tade om asenngen tt " Ba om en es u .. l oll .. bl kad av de tyska baserna s,1mt .. ·t· 1 t t uppratt la a en nar oc insikt om om OJ 1g l eten a ll Skottland - Island och Island 

f o d bas spärra farvattnen me an bes lutet att ran enna ' . f . l .. d _ för den händelse tyskarna gav 
l d I .. . 1 ade Jelhcoe na lan er 1 d . - Grön an . ovn gt 1 

1
. k 1 fantasi lös högsta flott e m ng 

f d l' o d t' d En odua tg tvc sam oo o honom er or er t g n a a t . d" \· ff k t' va Hochsecflotte i två ar, var-i T skland klavband den utomor ent lgt e c .. ~ ' 
und:r flera tillfällen till avgörande insatser for summades. . 

. . . aen stab på två avdelnmgar: en ope-
J ell icoe böqade med att orgamselra_ sm oe" . tiansreformen var sedan länge 

l d .. t ativ avde mn g rgamsa rations- ocl en a mtntS r . T kl. d d sextio år - men hade ännu 
l f l berna - l ys an se an Il ' mode\ ör genera sta . ' . . l b I l tet av oktober sände Je tcoe . d bntnska amtra sta en. s u dl" CJ anammats av en .. l d f · a avsikter och grun ag-. l' d r han a e ram sm in en skrivelse till amt ra ttctet~ a ·tk k .· l tmärktes av konsel· vent, . f" "'k 'afönn"en VI en s nve se u d aande prinCiper or 5J0 no " ... 

1
• .. k · tan snarare tvärtom. Re an " . D " f · ter av sp vovers attmng u 'k kylig rcahsm. ar anns 111 •• l ' 1914 anfattade Jell icoe sina st ter 

d · .. t d så sent som 1 JU l samm h f som an re SJO or men l' o. I 'Il be seen therefore t ~t ar 
om de båda fientliga flatrornas kva ltet s.a . ,d, t lwt ement the exact opposite is 

· · l 1 · " a supenonty m tsp ac from the Bnns lS s lOWtno . . d . . . l . h ly danaerous w con-. \tty m eSl" n !t IS u g " usually the case and assummg equa . " equal fi ghtina machines». 
h. who le as s u pen or or even " .. sicl er rh at our s tps as a d f . försiktia det gällde tramst 
l l .. d var hans arun upp attmng " ' d I överensstämme se larmc . " .. k 11 lead us over mine an . lo l k 5·" tt ll manover som s u e » l d-att undvtka att ata oc a 1<> .. d 'k strid äanas 1uvu o d 1.. k tydas som stravan att u n v1 a 'o f l " submarines». Da etta att an . . . M knar dock varje ors ao 
1 o on v era p rmct pen an sa t t delen av skrive sen at att m h f" . . l - och inledninaen anger a 

att locka Hochseeflotte till slag - oc ormte she . of th; N orth Sea>>· .. f h h fleet action in the nort en portJOn o ana strävan ar »to 1g t t e .. .· k · lätta enheter så långt fran e, J 
Då tyskarna ej gärna kunde vantas ! l~ era sma l' <>cntli en a vsåg att un -
baser, kan den här och var uttalade aslSkkte~l altt Jcltlcloo.ell caomiraLetcts ;älsignclsc, . k · - nve sen er · ' vika slag ej ka tegons t avvtsas. 
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vi lket måste inneburit att även marinministe rn, Ch urch ill »that aggress ive opti
mist» fogat sig i tankegå ngarna. 

s edan principerna faststä llts utarbetade Jel licoe sina Batt!e Orders. Dc spikade 
dock ingalunda fast några principer, här tog mannens detaljsinne överhanden i 
det han sökte förutse varje tänkbar situation och sättet för dess bemästrande. 
Visserligen gjordes det klart att C-in- C skulle leda flottan före och v id intagandet 
av stridsformering, men att därefter krävdes en höggradi g decent raliserin g av 
befälsutövningcn. Men - »The tradition that only the C-in-C has a brain was 
roa strong for both Jellicoe and his sub01·dinates : - - admirals and captain s 
continued to wa it for the fla gship 's signals». Detta gjorde de i sådan utsträckning 
att det kan konstateras att brittiska slagskepp icke öppnade eld mot klart upp
fattade, lönande mål! - Det skall dock noteras att Jellicoes verksamhet, hans 
kunnighet, hans sätt resulterade i ett förrroende som bäst uttryckts av en av hans 
underbefälhavare: »] ellicoe is the Grand Fleet». 

Som redan antytts blev nådatiden lång, ej så mycket för Jellicoc - som hade 
fullt upp att göra - som för »Sir David Beat ty, commanding the batt!e-cruiser 
fleet , who, as a fox-hunting Irishman and a man of fashion , was of a res tless, 
impetuous energy.»1 

Årsskiftet 1915 - 1916 medförde även skifte av chef för H ochseeflotte. Den 
som till trädde befälet var »Reinhard Scheer, onl y a vice-admiral, but a brillant 
officer with the keen, aggressive and bearded face of a Francis Drake». Sin första 
seger vann Scheer gentemot kejsaren: han erhöll handlingsfrihet, vilket säkerligen 
ej varit avsi kten när en viceamiral erhöll detta befäl. Den 31 maj 1916 löpte 
Scheers spaningsstyrka ut under befäl av admiral Hipper för att v isa sig söder 
Lindesnes och locka ut the Grand Fleet under det att Scheer med huvudkrafterna 
kl 0500 skulle befinna sig 45 sjömil söder Lindesnes. I samband med att flot tan 
löpte ut begick Scheer två fel: den initierande ordern sändes på radio vars kod 

1 Det är av intresse att konstatera att Barnett under hela sin framställning av 
britt iska f lottan före slaget end ast nämnt Churchills namn en gång och därvid 
på sät t som återgivits. Man kan ej undgå att undra om författaren - eller 
kanske snarare förläggaren - ansett att Churchill fått tillräckligt med kritik 
i Okengeneralerna. Churchills egen skildring (Det stora kriget) visar att allt 
posi tivt som händ e inom flottan i allmänhet och med avseende på Beatty i 
synnerhet var uteslutande hans verk (C. blev marinminister 1911 ). Strax 
efter sin utnämnin g uppsöktes Churchill av Beatty, konteramiral on half pay, 
(ett resultat av en bortskämd och rik - enligt sekelskiftes standard - mans 
vägran att mottaga en sjökommendering). Samtalet resulterade i -- sedan det 
klarlagts att B :s far varit vid Churchills eget regemente, 4. husarerna - att 
B. omedelbart utnämndes till amiralitetssekreterare och 1913 till chef för slag
kryssareskadern . Motivet till utnämningen var »Hans uppfattning hade blivit 
snabb och smidig genom polospel och jakter - - , _ Han var vad inom armens 
kamratkrets kallas en typisk galopp, vilket bestyrkes av Barnetts omdöme om 
hans insats i skagerack-slaget. »It is therefo re difficult to resist th e conclusion 
that Beatty turned to fi ght Hippcr as he might have put hi s horse at a high 
fence in the hunting field . H e paid terrible for his rashness .» 
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.. edan 1914. Det andra var att 2. slagskeppse~kade.rn, 

var enge lsmannen bekant s . e" lincrs\ederna till basen ftck lopa 
:·ldre fartyg som skull e legat för att trygga ms " " d . d 
a ' .. d f 1 å tysk s1da vara re ovtsa c. . . 
med ut. Men darmed tor e c en P

1 
d Ila dess nödvändiga postttons-

h d l f" 1 pet under s a<>et - me a · Själva än c se or 0 P " . . f Il · ke skriv aren komprimera t en . . 'k f " h ollande etc - kan t vaq e a tc . , .. angtvnmgar, st t or a B o radkommit en skildnng som ,a es 
. A f" kall blott att arnett as "I l . recensiOn. n oras 5 k'ld . dar si<> på en sammansta nmg 

dl .. .. . "' Denna s t nn g grun " m ed närmast an os spanmn". . l 1.. ·n" som kunde föru tsättas 
.. f ff ' . lit källmatcna av en ut anlll "' . . o verkstalid e ter o tcte .. d f · " r och översiktssktldnngar. Pa 

d b . . k forhan supp artnm"a 
vara opåverka av nttts a . d · \acrets resultat efter en äldre 

d 
.. f " drar sk n va ren a tt r e ovtsa s " . o motsvaran e satt ore. . d " ldicra brittiska överlägsenheten t sv,m 

k k "ll l som samttdtgt anger en va " rys a a, 

a rtille ri . 

Sammanlagt tonnage · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
38 ,1 cm kanoner . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
35,6 » » . . ..... . ... . . . 

34,3 » . . .... . . ... .... ... . ... 
30,5 » ............. . . . .. ..... ... 

~~rl uster i nk lus i v~ . s·ä-~kt~i~·g·a·r. -~,;d~r· . t.iilb~k~ ~ 
r yckningen: 

slagskepp .... . . ... .. ... . . . . .. . 
slagkryssare .. ..... . . o • •• • • • •••••• 

A.ldre slagskepp · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
i\ldre pansarkryssare · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Jagare .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Torpedbåtar · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . 
Människor . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Brittiska 

flottan 
1 337 100 ton 

64 

20 

152 

144 

3 

4 

3 

12 

7220 

Tyska 

flo ttan 

687 500 ton 

134 
90 

~ 

5 
24 Il 

. . .. d å ; tånga 
h

.. . ff .. . <> t å tergtvtts kan ut var eras p 
Slacrets resultat som det ar st ermasstd" S"ker man sicr fr am tl l en 

" ·1· h t ytt)'ats till et yttersta. o " 1 o lika sätt; en mÖ J t g e t som u n k · o g erkännas att Sch cr:r oc 1 

\.k h f as egens aper maste no \1 
uppfattning om de o t a c e e~n k' kl ' A- brittiska sida f ramträ r a a 

d · nst sagt s tc t"a. ' "l Hipper bå da visa e stg som rot k ' kl' h " mdömesförmå<>an , lugnet sJa v· 
b 

k - yrkess tc tg eten, 0 " b " ffar Jellicoes ästa egens aper . _ med full pregnans. Vad c ra 
förtroendet, den blixtsnabba _beslut~~tmn.:e:ch hä disk uppfattning - kon:: areras 
Beatty kan - enligt subjekttv, osa unm" h <> ' ft - spanin cr, rappo ,en ng, 

. k . d o crot a v vad som va r ans upp"t " therc 
att han t C e g)or e na" l k e Personlig kommentar : » 
fasthållning - men förlorade tre s ag ryssar . , " för 

1 k · 1914 bis 1919 Berlin 1920. - Som under " "fort· 
l Immanuel, ~r. ~er We t re tg 'H ro rna efter. jämförelse bl a med Barnc:' 

en bed ömmng t stort sy nes st 
farande godtagba ra. 
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seems to be somethin g wrong wi th our blood y ships today» . Allvarl iga re m ed 
avseende p å resultatet var att de br ittiska förlusterna bekantgjordes p å sätt som 
skedde. »De första nyheterna från slaget vid Jutland - innehöll o uteslutande 
uppgifter om brittiska fö rluster - - och hade d en ound vikliga följden a tt över
tyga al lmänheten om, att det slag som hi sto rien bevisat vara en stor sjöseger ( !) 
i själva ve rket var ett skymfli gt nederlag.>> (Ed wa rd s, K: M yte riet vi d Jn ve r
gordon . Stockholm 1938.) 

Ingenst ädes nämner Barnett the Establishment men fråga ä r väl om n ågon 
kommi t begreppet n ä rmare. »Y et the nav y was on ly a n extreme exampl e of the 
grip which the privileged class had on British national institutions - Parliament, 
the arm y, diplomacy, social and anist ic Iife were also domin ated by the a lliance 
of money and l ineage .» Rekryteringen till offi cerskåren var rätt typisk för för
hållandena. Enligt F isher fann s det e ndast 300 000 familjer som hade r ~ d att 
kosta p å en son sjöofficersutbi ldning. s å ledes blev rekryteringsu nderlaget (5 indi
vider per familj , hä lften kvinnor och barn) icke mer än 1,5 miljon istä lle t för 43 . 
>>Surely we are drawin g our Nelsons from too narrow a class.» Trots vad man 
skulle vilja kalla en dumdryg självtillräcklighet och utpräglad konservatism hade 
dock denna klass intelligens och energi nog att dominera Storbritannien både 
politiskt och ekonomiskt. Huvudintresset va r inriktat på att behå lla det ma n hade 
- nyheter, förän dringar, utlänningar och uppkomlin gar tyckte man ill a om. 
Grundmu rad var uppfattningen a tt allt brittiskt var bäst i världen, vi lket inga
lunda va r fallet särskilt e j inom skeppsbyggna ds- och vapenindustrien. 

Den sjöofficerskår som rekryterades ur denna klass var homogen, men före
tedde äve n en kompakt bild av klassens minst framstegsvänliga egenskaper. 
»Arrogance, punctilious r itual, ignorance of technical progress a nd remoreness 
from the fun ctiona l reality of a modern fleet were a dded to the unchanged o rga
nization of the eighteenth-century navy to produce a deca,dence hard ly matehed 
in an y f o rce of modern times, exept perhaps by the F ren ch Imperial A rmy of 
1870.» - Barnetts omdöme ä r so m synes hårt . Men framställningen, som under
bygger omdömet, fö refa ller objektiv och erbjuder en lika intressa nt läsnin g som 
slagskildringen ä r spännande. 

Gösta jörlin 

MARIN PERSONALVARD UNDER 1600-TALET 
Konteramiral Carl Ekman: A miralitets-A rmbössan och Amiralitets

Krigsmannakassan . ( 1642-1699) 

Utgiven av Ku ngl Orlogsma nnasällskapet Karlskrona. 
Under medeltiden ombesörjde klostren i huvudsak all soc ia lvård i vårt land. 

Reform ationens uta rmning av kyrkan minskad e naturligtv is dess resurse r h ä r
Vidlag och nya väga r måst e beträ das fö r a tt tillföra socialvården medel fö r att 
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tillgodose dess i sanning trängande beho v. Redan i mitten av 1500-talet sökte 
örlogsflottan lösa sina socialvårdsproblem genom att ställa upp s k armbössor 
på skeppen i v ilka besättni ngarna mer eller mindre frivilligt lade sina bidrag t ill 
' 'fattiga, förlamade och orkeslösa vid sjöstaten". De fasta former för rikets 
styrelse och förvaltning som Gustaf Il Adolf skapade kom att återverka även 
på flottan s personalvård. Bl a fattades principbeslut om uppförande av ett sjö
folkshospital i Stockholm. Medel till detta sjukhus skulle enligt 1638 års förslag 
till sjöartiklar anskaffas bl a genom att en del av de böter som den sjökommen
derade personalen sonade sina brott brott med skulle tilldelas det "hospital sr,m 

sjöfolket tillförordnat är" . 
I Amiralitetsstaternas bevillningsbrev av den l juni 1642 stadgas v idare "m 

c:a l % av personals lön skulle innehållas för att bereda möjlighet "åt den som 
på grund av ålder, sjukdom, förlamande eller annan svaghet ej förmådde såd an 
tjäna eller vore så fattig, att han intet hade att uppehålla sig med". 

Från och med 1642 förelåg således t e o r c t i s k a förutsättningar för att ge 

örlogsflottans män pension samt hjälp vid sjukdom. 
Det reella innehållet i dessa amiralitetets åtaganden skulle emellertid bl i svårt 

att uppfylla p g a dels dess kroniska penningnöd, dels kassaförvaltarnas fördoms
fria inställning till privata lånetransaktioner med kassans medel. 

Mot slutet av sek let bringades emellertid kassans finanser någorlunda i ord
ning, något som möjliggjorde betydande utbetalningar till krigsinvali de r och 

deras efterlevande. 
I krigskassans räkenskapsliggarc, i v ilka även motiven för utbetalning;u na 

redovisas krymper seklen samman. 
De korthugget och uttrycksfullt tecknade levnadsödena utgör en fasci nerande 

läsning. Några axplock ur de långa listorna. 1686 utbetalades till konstapeln N ils 
Johansson Bylocks änka pension med följande motivering i "Bylock blev i f0 rsta 
sjöslaget olyckligen träffad av en styckekula, vilken hans bröst alldeles sönder 
slog och krossade. Medan han låg hemma var han i 18 veckors tid icke ma n att 
röra sig över stuggolvet med mindre än 4 personer måtte draga honom nnder 
hans armar intill dess Gud nådigt behagade någorlunda fö rhjälpa honom ti ll 
hälsa då sig oförtruten inställde sig i tjänsten med största flit, a lltid med ;veda 

och värk till 1678 då han avled i Kalmar" . 
Tio år senare erhöll kaptenen Carl Uggla pensionsbrev. Till handl in g< n bi-

fogas "Svåra blessyrer i det senaste kriget på skeppet Svärdet (1679) \ artill 
kommer ålderskrämpor. Oförmögen göra fullkomlig tjänst - - - hehr so!Tl 
också den olyckan hänt att v id hans senaste resa hit (t ill Karlskrona) 1 1sten 

under honom stupat, varv id vänstra armen bröts ur led". 
Volontären Anders Floman anhöll 1699 om pension då han del s " under vakt-

göring på Skansen Drottningskär olyckligen fallit ner från vallen på en stenpall 
och brutit ena benet" dels "kommit att bryta andra benet på Kyrcköö (Tj urkö!, 
när han skulle skaffa ved till Corps de Gardiet på Skansen Kungshol men· 
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slutligen en begäran om pension f rå, bo o k · k ' 1 arsmannen Johan 011 pa onvo;s eppet Ha lland " r· o en som samma år . f ' ' u l en svar storm (utanf" C d' ) d o h 
sa tta ockehals till - så ·u l· . . · or a tz a an skulle .. 1 a s agtt sttt bröst mot k h 
bogspratet att ryggen enliat chiru<>i att bl' . k napen oc ryggen mot o , p b b ' est tVtt rossad och o b 
gangna . ension beviljades. tva rev en sönder 

"Armbössan och Kriasmannakassa " .. l .. k' b n ar resu rater av m .. d . 
tragna ar 1vstudier. Resultatet h k o bl' . er an ett ecenmums 

l

. l ar oc sa tVlt en väl d k d 
wg om ör agsflottans personalvå d bl d ' . o umentera avhand-

1
.. . 'r spro em un er en t d · d d o 

av omngar allrid var den uta'ft 
1 

speno a personalens 
medelsbrist. "' sposr som i första hand reducerades v id inträffad 

Konteramiral Ekmans bok kan oh .. d .. B k . ma an a synas behandl · o 'd . 
amne. o en, mte minst de mao k"ll f a ett l var tt penferr 'n"'a a re era t f" dl 
bild av sjöfolkets levnads- och" t"' f" h oelnl, arme ar emellertid en levande 

f
.. l . . ;anste or a anden lik 0 f l o • orva tnmgsor <>a ntsarion D k l 1. s m av ottans dattda 

d 

b • en an s ut t gen utgöra e .. 'k 1.. · o . ' 
att en ger perspektiv åt o 'd ... n trosten asntng sanlivida .. . var tl s t;ansteproblem i 1 · o d 
overdn vna talet om hur s å l k 

1
. 

1 
te m.mst at et understundom 

ff
. v r o c 1 om p leerad t;" bl . o 1cerare hade sannerl iae o 

1
. .. ansten !Vlt. 1600-talets sjö-

E 
b n man ga lVSnara och o ned !b bl 

tt ständigt återkommande .. . 
1 

· e ara pro cm att lösa . 

d 
var t ex att avvar;a h "d 

me stabschef liksom COVS l' k o • ungersno ombord. CMKO . l ' s tpper oc sa t motsats t'll · f" o 
amt ra en och dennes närmaste m o . ' l sma oregangare, Holm-
sonligen låna 5000 da ler silvern an, fa·tt ga kut l staden mellan broarna och per-
f 1ynt or att ·unn b 'd k 
arrygs rustningar på örlogsvarvet. a esrn a osrnaderna för årets 

N. Hellström 

OM INRE STRUKTUREN l TYSKT FöRSVAR 

Om västtyska förbundsförsvaret som unde . o den europeiska försvarsac k ' r knappa s;u ar hunnit bidra till 
f"dd b mens apen med 415000 ma k . d .. 
0 

a USA-professorn Eric W ld n, s nver en 1 Osterrikc . . a man. Han har ve k 'd fl 
umversnet som lärare i pol't ' k k r at Vl era amerikanska 
.. 1 ts vetens ap Waldma · d o ar ett allvarli ar försök att dl' . n enugrera e ar 1918. Boken 
d k b grun tgt utreda vart Fö b d f" et a rueila resultatet. r un s orsvaret sy ftar och 

Det är ej författarens syfte att an l .. riellt hänseende vid . . .... a ysera Forhundsförsvarets sla <>kraft mare-
d . tntenstvt mtlltaruppbyaanad b W ld b en mre strukturen "aeiste " " . d bb sar etc. a man rör sia kritF' 
'Il .. ' b n ' espnt c corps" d db . . " " tt forsvaret bland folket Det .. - f o . ' en me orgerltga mställnin<>en f" . at raga om vtlka kon k o l b 
orsvarets daning vi d uppfostra d . d' 'd reta ma som uppställts vid 

D T .. . . n e av m tvt och trup 
en ml narpalmska iden och andan f" d . p . 

tankar om soldaten s ställ . ' Il or c nya stndskrafterna sökes . Nya 
< mn g n . stat och folk prövas. En arn1e' b ' E. upp yggcs 

W~c ~aldman: Soldat im Staat D S b" . trk!tchkeit. Harald Boldt Ve~la<>er B taat udrger m U.niform. Vorstellun<>en und 
'b> oppar am Rhem 1963. " 
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planenligt enligt modern uppfattning med betoning på det samhälleliga - mul
borgaren i uniform. Betrodda militärer, ledande pedagoger, veten skapsmän , k r
kans män och andra representanter från organisationer deltog i rådslag för den 

nya saken. 
Försvaret byggdes upp fr ån början . D et har varit tio års paus. K ritiKen 

framförde betänkligheter och underströk " faran för en ny tysk militärism" . Man 
hade fruktansvärda hågkomster från Tredje Rikets dagar. En statsledd aktton 
och opinionsbildning sattes in fö r försva rsiden. Starren skedde fr ån en fu llstän-

dig nollpunkt. 

I. Opinionen bearbetas 

Förbundsrepubliken å tog sig i mars 1955 att uppställa ett försvar direk t unde r 
NATO:s kommando. För att förverkliga beslutet behövdes en enig folk opin ion 
- hela folket . Soldatens värld var främmande , oangenäm och oroande för .

111
g

domen . Egna starka upplevel ser från pojkåren hade präglats i minnet . l •f\en 
glorifiering av det militära accepterades. Ungdomen ansåg sig vara offer för 
det förgångna. Generationsväxlingen var bryskare än under tidigare epoker. 
Det var en avvaktande generation. Efterkrigets "ekonomiska under" tog fo:kets 
hela energi i anspråk. Ungdomen var besviken på den äldre generationen. De 
ansåg, att deras fäder dragit ut som hjältar och återvänt som förbrytare. 1\ ldrc 
generationen själv var ej mindre skeptisk och osäker inför det nya lä); t -

'' bränt barn skyr elden" - kunde tillämpas på dem själva. 
En maskerad kommunistisk pr·opaganda följde händelserna åt, där bl. a neu

tralitetsiden användes som argument. li. ven andra partipolitiska och b ns lo-

mäss iga skäl bl andades i diskussionen. 

IL Soldaten i staten 

Soldatens ställning till folk och stat har ivrigt diskuterats i Förbundsrc..,ubli
ken under de tio senaste å ren. En riktig linje för den inre strukturen prövas 
ständigt. Man har analy serat för att komma till klarhet med det yngs ta för
gåpe; na. Det nya försvaret får ick e bli främmande för folket. D et är t il lkommet 

för att skydda inre v ärden och en demokratisk levnadsordning. 
Ett försvar i vår tid bö r äga hållbar politisk motståndskraft mot fr ämmande 

propaganda och det ' ' kall a kriget' ' . Att bibringa trupper politisk bildn ins anses 
va ra v iktigt för att soldaten skall förstå den demokratiska rätt sstatens kärnfrågor. 
Genom upplysning v ill man fyll a ett politiskt intellektuellt vakuum bland ung
domen. I den ständiga kampen om själarna anses den största fi enden kr den 

fri a li vsuppfattningen va ra den politiska apatin. 

III. soldatuppfostran är v äsentlig 

Det framgår , att förbundshären ej nödvändigtvis måste göras annorlunda in 
tidigare. Prövade användbara former skulle bibehållas, giltiga tradi tioner ut
n yttj as. Det är delv is frågan om en modernisering på gammal bas . D et f inns 
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pl ikt och rätt att erkänna delar av det f" ., o .,. .. . 
verklighetsfrämmande samtidio-t som d ~~d.,an':'na . Det overdnvet ny a kan vara 

. bl ' b " en d VI leva i bör <>e . .. l 
kan eJ 1 o erörd av tidsandan. " s111 prage . Armen 

Sold~ten bör i tidigt skede uppfostras till att genom 
auktoritet och disciplin Ma .. .11 egen insikt erkänna 

.. . . .. . . n stra var ti att <>Öra de " .. . 
for mihtarutbddningen. Av d bl' d ,. b un"a mannen mottagho-a . . en 1van e medborga · ' f " " 
ett n d1gt skede vissa förkun k H h ren 

1 
um orm fordras i 

d 

s aper. an , oppas man df" db 
me vetande, självdisciplin och d" d . ' me or mc orgerligt o om orne re an v1d ank . ·11 k 
framhalles att i hö<>industriell f" h ol! d . . omsten t1 asernen . Det .. h" "' a or a an en en VIss likhet fin d d · · 
tara sam aller. Uppfostran syft .11 ... 1 k . nes me et md

1
-

f 

ar t1 SJa vver samhet 0 1 · · · . 
upp ost rans" betydelse betonas I ' Il. Id c l 111ltlativ. Den 111re . ' . nsatsv1 1<> a so ater och .. o 
nngar görs ej till följd av "o l'd . k , " . . trupper ar malet. And-

P . . so 1 ans a civila önsknin<>ar 
nnclpcn om hörsamhet består Den milit" d' · :' . 

nekas ej - det är bl·ott en n f . "k ara ISCipl111ens nödvändighet för-
. Y orm som so es - en f · .. .. 

modern hvsstil och modern k ' k orm 
1 

overensstammelse med 

d 
vapente m . Det är mål h d 

me epoken. Den kuvade och a t . k l d oc meta er som ändras 

f b f 

u omatiS a y naden är · .. 
as ta e älsgreppet består O . . . . eJ mera monstret. Det 

d k 

. · rgamsanonspnnc1perna k · · f . 
emo ranska, konstaterar man. unna I vaqe ·all eJ vara 

, IV. Ingen "mjuk v åg" 

Begreppet medborgare i uniform" ha o 
· soldatfostran. Den nya .,.· f" .. r av ~angen tolkats som en ''mjuk vå<>' ' 

.,1ven orutsatter e d f" kl' b 
ningen fordrar snarare ett m k" J ess orve Igande. Stridsutbild-

f 
.. ho Il era s arpt <> rep p Det <>ä Il .. or a anden utan kränkande 'lik v" k . " er att trana under hårda 

Il 
VI or. ar en hetta elle k"ld "d 

se r e er tillfä lliga umbärand h d k .. . r 
0 

' ova er, strapat-
a" F" en ar me rankmng av .. kl' .. d ' 
.,ora. or att värja rike och sa h"ll o d mans 1g var 1ghet att T . m a e maste e un<>a männe 1.. . ol o 

rupptjänsten skall vara frisk och d k d " n ara s1 g ta a sadant. .. me ryc an e Soldatei k 11 .. · · 
genom overty <> else Det f . d · 

1 
s a gora sm msats 

• <> • 111ns 1 agen s samhälle o k · k mtresserade män _ ·a b dl' .. manga te ms t begåvade och 
J ety 1gt mera an sportio-a k" 

staterande även i andra 1 .. . .
1
. d .. b ampatyper. Ett allmänt kon-

Id 
10gt ctvi 1sera e lander D f" . 

so at bör vara beredd att lösa f" .. 'h o d . e orsvarsuppgifter en tysk 
d .

11 
. orutsatter ar träning M l 

n 1 samband med vapenha . . l · an ta ar t. o. m . om ntenn gen oc l stridsutbildningen. 

.. V. Officeren - mcdborgarsoldaten 

Forhundsförsvarets utveckling enli<> t den l . . 
ende av den officerskår m k d "' l panerade lmJen var väsentligt bero-

b 
an un e sam a v1d d · 1. orgerliga andan. ny an111gen en Igt den nya med .. 

~id valet bland fö.re detta officerare fann s det att - h välja på: 
an angare av hitlerregimen 

- ~ackmän som lojalt tjänat fosterland et under stn 
- I motståndsrörelsen en<>a<>erade off tillfälliga suverän 
Den första <>ru ": " Jcerare. 

Illachr f "' pp~n hade 111ga chanser. Författaren framhåller anns ett mmdre antal .. d , att det i Wehr-
overty ga e nationalsocialister a"n · 1 andra Tredj<? 
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Rikets institutioner. En officer had e det lättare att hå lla s1g borta fr ån på

tvungen politisk akti v itet och deltagande. 

De högre officerarna hörde för det mes ta till den tredj e gruppen. Motstånds

rörelsens män hade lärt sig tänka över problemen under Hitler-tiden - f rågo r 

om edens förpliktelser, hörsamhet till ytterlighet. Att det mest var officerare 

ur toppgrad erna och generalstabsofficerare som hörde till oppositionen berodde 

på, att de genom sin position låg inne med underrättelser och personli gen så~ 

det Birlerska spelet inifrån. 
b 

D en un ga officeren som uppfostras under den nya förbundsfanan har unde r

gå t t strängt urval. Antagna är blott dc av det förgångna obelastade. D et ;i r 

mes t yngli ngar ur medelklassen och söner till fackarbetare . 

I det nya försvaret förutsättes hos off iceren politisk kunskap och in t"cssc 

för stat och samh älle. I den nya rollen av gemenskap måste officeren va ra en 

vanlig medborgare och ej förfalla till politiskt utomstående och uteslu tande 

vara fackman. I synnerhet den äldre officeren måste äga kunnande och a ndl iga 

kvalifikationer även i denna sektor, och därmed hindra det missbruk a v för

sva ret som nazismen helt nyss gjort sig skyldig till. Enligt tidigare uppfatt

ning var politik enbart suveränens sak. Fiihrern väntade sig blott pliktup pfyl

lelse och kunnigt verkställande. Det var helt nyss då parti och diktator f attade 

ödesdigra beslur. 

Politiken är ett ömtåligt problem även i dag. Det tyska folket är t udela t 

- det är en allvarlig aspekt. På vardera sidan om Elbe finns två olika o ff,ccrs

kå rer. Det fordras mognad och allmän kunskap hos varje militär yrkesma n. 

I planerna ingår ett brett tillrättalagt bildningsprogram. Vår tids officer har 

a tt göra med olika skikt av människor, vilket förutsätter allmän kunskap och 

vakenhet. Aven den högt ensidiga öve rdrivna specialiseringen v ill man undvika. 

Faran för kårens isolering minskar även sålunda. Samtidigt konstate ras, som 

en fördelaktig tids tendens, att militärtekniken och forskningen är ägnad att 

befordra samarbetet med andra kretsar i samhället. Bildningsproblemets a llvar 

framgår även ur uttalandet att den yngre officeren ej bör hetsas överdrivet 

- skapande fritid bör ges för att bereda individen möjlighet att utveckla det 

personliga området. 

Officeren har ej blott rätt utan skyldighet att vara politiskt medtänkanek Det 

är fråga om kunskap och intresse, ej politisk aktivitet utan samtidigt kr:t v på 

"opolitisk" hållning och lojalitet inom stränga gränser. Den utri kespolit iska 

utvecklingen är ett v iktigt kunskapsområde samtidigt som den partipoEtiska 

tillbakadragenheten hör officeren till. 

I diskussionen om skolnin gsmålsä ttningen för officeren och skapandet a v den 

nya befä lstypen framhåll es som en väsentlig egenskap mod till egen åsikt J 

kritiska situationer - i varje fall hävdas rätten att i mån av möjli ghet vara 

sakkunnig och självständigt tänkande. I högre ämbeten ges möjli ghet att även 

våga vara en obekväm underordnad. Det så kallade "civilkurraget" fattades för-
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vånansvärt ofta, senast då F"h h . 
. ' u rern oc mmdre sådana e_

1
• •• 

andras menmg. 
garna ville höra 

De nya idealen och metoderna för den så kallad , . . . 

kurser, där det med karakteristi sk t k dl " h . e mre Iedmngen" mläres i 

· ys grun l" et d1skutc · d ·k 

rruppmformation m. m . Det ä . . " ras pe agog1 , metodik, 

'r eJ menm <>e n att b t ·· d l 

stationer, utan man vi ll öka moa h "h e _ygsatta c tagarnas pre-

k f 
,en eten oc vetand et 1 psyk 1 · k f o 

ge ra ter att övertyga adeptc 1
. 

0 og1s a ragor och 

. rna om mora 1ska ·· d K 

bngadkommendörer bataiJ· 011 sko d"" var en. urse rna ordnas för 

. ' ' mmen orer och k · h f . 

rande nllfällcn kallas även "ene l h .. Id .. ompanlc e er. Tdl motsva-

" n ra er oc a re ovcrstar. 

slagordet medborgare i uniform"' har den t sk ,. . . 

ningen gått inför att omsätta h f ·· kl. . Y a po ltlska och nulirära led-

oc orver J"a l den mTt"" d 

ras intensivt och metodiskt för .d, ': k 
1 J ara var agen. Det ar be-

att 1 en eJ s ·a ll bed ö 1 · 

Man aktar sig samtidigt för a tt resultatet skall bl" 11.as _so:n utoprsk ~n dag. 

sund skeprisism mot <> amla trad· . h k . l OJealJstJskt. Det fmns en 

"' ltJOner oc au tontetsf· .. 11 . 

en sold at, som kan stå ut med d d k . oresta n1ngar. M ålet är 

et mo erna rwets str d o 

Den psykologiska beredskapen är . ]"k ".k . apatser om et sa behövs. 

, min st J a V I t ig som d k . k h 

riska angelägenheterna. 
e te nJs ·a oc tak-

K.-E. Lindeman 

Redaktionen har snappat PP d o 

d . k u ne anstaende Parlör som torde 

av tre t nytta 1·· . d d l .. ' vara 
01 en e av !ase kretsen som ·· · k · . .. . 

staber och /ör l · ar t a 'ttv t}anst z 

åt läsekretsen ~a ;::~:;r m. m. men som torde skänka behållning även 

PARLöR FöR DELTAGARE l AVVÄGNINGSINTERNAr 

. (20 f rase r, som ger 

nmgsresonetnang .) 

(2. överarbetade upplagan) 

möjlighet att delta i alla 11,orn1a1t f örekommand e 

l) Denn a redovisnin o- gö · k ok o 

2) Dessa b .. k . " .. r rc e anspra pa att vara fullständio-. 

3 
er a nm ga r ar grovt Övers la ~smässiga " 

avväg-

) Jag begriper inte detta reso nemano- "(Alt D. t .. 

nem an g. Jaa tror att bl o· o . e ta ar ett m ycket farlig t reso-· 

k 
" pro cmet maste ananpas från helt d o 

pun ter . . .) " ' an ra utgangs-

4) Det kostar a lldeles för mycket. 

S) Jag får hänvisa till påaående stud · 
6) Vilk .. . " Jer. 

l) a ~r de verkl1ga behoven (motiven) ? 

S) ~oetta a r fullkomligt orealisti skt . 

a denna punkt har studierna hittills i k ,. · . o . 

9) De gamla be ... k . h . c e ,r va nagot entydJgt utslag 

Ja nmgarna ar VJSat sia hållfasta D fl h .. . .. 

Var också med och "J·0 d d " · e esta ar narvarandv 

0 r c en1. 
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10) De gamla beräkningarna har slagit fullkomligt fel. Vi känner inte be r:ik-
n ingsgrunderna. Ingen av de närvarande var med, när de gjo rdes. 

11) Mitt uttalande är avsiktl igt tillspetsa t. 
12) Vi lken avvägning grund ar sig detta på? 
13) Ingenting har framkommit, som ger an ledning att ändra detta värde. (alt . 

Ingent ing har framkommit , som ger anledning att längre utnyttja duta 

värde.) 
14) Var ligger denna svacka (puckel) (röda påse)? 
15 Vi hoppas f å detta bel yst i de kommande studierna. 
16) Detta uttalande är fullkomli gt ointressant . (alt. Det finns ingen gru nd fö r 

detta uttalande.) 
17) J ag v ill bara erinra om de resonemang, som förts tidi gare i denna f r t,;a. 

18) Här för man tydligen ett m ycket förenklat resonemang. 
19) Vi kan således inte dra några som helst slutsatser i detta avseende. Jag v ill 

dock i korthet sammanfatta vårt ståndpunktstagande i frågan. 

20) Vi kommer uppenbarligen inte längre i denna fråga i dag. 

Parlören förutsätter dessutom A -färdighet i utnyttjande av fö ljande term er 

resoneman g, som motparten för i syfte att göra en i.:ver
skådlig sammanfattning (eget motsvarande resaner rang l ) Abbrevinc 

2) Aktivitet 

3) Ansats 
4) Arbetsgrupp 

5) Avvägning 

6) Diskrepans 

7) Doktrin 

8) Ext rapolera 

9) F lex ibilitet 

lO) Försvarseffekt 
(samlad effekt) 

Il ) Försvarsgrens-

tänkande 

12) Försvarsfilosofi 

benämnes " klarläggande'") 
verksamhet av så omfattand e och/e ller komplicerat slag, 
att den bör uppdras åt annan myndi ghet (avdeln in~, in-

spektion) 
studie, som man ej lyckats fullborda 
person ell er personer, som f å r till uppgift att p. låg 
nivå lösa det, som under diskussion ej kunnat samman
fatta s eller av andra skäl, t e prestigeskäl, ej kan lösas 

på hög ni vå 
permanentande av en äldre medelsfördelning 

förhå llandet målsättning - resurser 

jfr policy 
fortsätta (en kurva , ett resonemang) utöver den runkt, 

där underlag och motiv upphör 

oklart användningsområde 
produkten av en känd kvantitet och en okänd kvalitet 

(alt. en känd kva litet och en okänd kvantitet) 
ensidigt f. , resonemang, fört av representant fö r .w nan 

försvarsgren 
grundtanken i f. är sådana officie ll a (om möjligt tryck-
ta) uttalanden, som bedöms på ett auktoritat ivr sätt 

kunna stödja det aktuella resonemanget 

13) Förutsättnings
löst 

14) Hypotes 
15) Komplexi tet 

16) Målsättning 

17) Optimalt 
18) Optimera 

19) Policy 

20) P å längre sikt 

21) Relevans 
22) Resonemang 

23) Scientif ik 
(sientifik) 

24) Tidigare 
snuddat vid 

25) Trend 
26) Underlag 

27) Understryka 
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att p å helt valfritt sätt o f na ram till facit 

allmän gissning i brist p å und l "f • det som k.. k er ag, J r malsättning 
anneeec nar ett så vidgat h 

mot 
· b samman ang, so 

parten eJ edöms behärska m 
hypotes beträffande avsikten med hypotes viss verksamhet, jfr 

- det som 

bringa i 
tankegång 

närmast anslu ter · "Il s~.g t! ens egen uppfattning 
största möjliga ove .. l rensstamme se med egen 

standardiserade ( · d doktrin = m van a, indoktrinerade) rutiner, jfr 

sådant, som ej oundgängligen b h 
d 

e över o rdersättas 
varan e vecka 

inne-

ej preciserat motiv, som eJ· fa• r .. J · motsagas 
ogrskt el objektivt r., sådant so .. .. e<>e f . . m overenss tammer med 
" n. upp a ttnmg (Jfr optimalt). 

Ologrskt, ytligt el osammanhän and .. . 
mang ("f ·d· f g e r., ovnga resone-
H o J r ensr rgt örsvarsgrenstänkande) 

arddraga ett r., föra tankarna så långt 
hanget blrr oklare även för f·· d d ' att samman-
.. k . ore ragan en 
over neprg 

alt e · ·11 ·· kl " · J ti ra c rgt betonat· a ·· d . d , nvan es 
mm re betydande person redan sagt 
framföras, jfr understryka 
trend 

i inledning, då 
vad som avses 

minst 50 A 4-sidor · fast 
minst 6 bilagor. u. av 
"tankeställare" 

u.: minst 100 A 4-sidor ... . Jamte 

alt. dela mening; 
person redan sagt 
sn uddat v id 

mmdre omfattning benämnes 

användes i inledning da• b d d ' ety an e 
vad som avses framföras , jfr tidigare 

C. E. Tottie 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

Canada 

Fönvanbudget 
"Il d ccra försvarskostnaderna. Tre Tribal-jagare skall 

Försvarsdepartementet Vl re u · "T 
T

. . e vilka skulle ha moderniserats, skall sa JaS. 
skrotas. w mmsvepar ' The N a vy febr l 0 64 

Finland 

Robot 
d · ·· k . träffad överen skom-

Som bekant har F inland ge nom en me stgnatarma · tcrnao .. .. 
. k . av fredsfö rdra<>ets robotklausul fatt mojltghct att ,lJ1-

::;;a:~e~~~~J;obn~:~gr. T vå typer är r:dan i tjänst:. en sovjetisk ~aktro~:;. l om 
utcrör en del av bestyckningen hos Mig-21, samt den bntttska psv- ro oten .. t, l .1nt. 
N: meddelas att det f inländska roboturvalet troligen kommer att utok as med 

den amerikanska lvroboten Raytheon H awk. 
Hufvudstadsbladet den 1 dec 1963 

Frankrike 

Ub!itar 
1 skall inom kort sjösättas. H on 

Gymnote, som byggs vid Cherbourg ör ogsvarv 
skall användas att pröva ut franska robotar. 

Marine News febr t 964 

Holland 

Ub!itar 
Två nya ubåtar skall byggas. Dc bildar en ö~e rgångstyp till en cvenrucll atom· 

llbaor. D e nya ubåtarna <>es en utpräglad dropp orm. . !964 
" Ons Zecwczen Jan 

Malaya 

Snabba patrullb!itar 

Sr
; Kelantan den sista av dc sex: FPB:s som Vosper Ltd bygger, skall levereras 
• ' · b·· · o f bruan 1964 

Sincrapore tillsammans med Sri Trebgganu l oqan pa Me . N . febr !964 
" arme ews 
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Norge 
Ub!itar 

I slutet på november sjösattes den första av 15 ubåtar beställda av Norge vid 
Rhein stahl-Nordseewerken i Emden. De är av samma typ som tyska U 1. 

Solda t und Tecl111ik jan 1964 

N a to 
jagarbesättning 

Tidi gt i sommar beräknas en expedition påbörjas. Det är en amerikansk jagare 
som bemannas med folk från Västtysk land, Storbritannien, Italien och USA . 

Marine News febr 1964 

Schweiz 
Ubåtar 

Världens första ubåt, som helt är avsedd för turistutflykter under vattnet har 
sjösatts i Buoverte vid Genevesjön. D en 27 meter långa ubåten fick namnen 
Auguste Picard. Den skall användas till undervattenskryssningar under den kom
man de Lausanneutställningen . »Turistbåten» tar upp till 45 passagerare. 

Stockholms-Tidningen 29(2 1964 

Storbritannien 
Budget 

Storbritanniens försvarsbudget ökar från 1,8 38 milj till 1.998,5 mil j pund. 
Den största delen av ökningen kommer på marinen, framförallt beroende på 
Polarisubåtarna. 

Marinens Pressdetalj febr 1964 

Fregat ter 

Ytterligare tre f regatter av Leander-klassen har beställts. Naiad och Arethusa 
blir de första två av Leander-klassen, som får s eaearroboten insta lJ erad. 

Marine News febr 1964 

Hangarfartyg 

Hangarfartyget Eagle avs lutade sin ombyggnad 16 januari 1964. H en nes 12 cm 
kanoner lär ha utbytts mot Seacatrobotar. Ombyggnaden har kostat 20 milj pu nd . 

Marine News febr 1964 

A. tomubåta r 

Den tredje atomubåten - den an dra helt engelskbyggda - HMS Warspite har 
påbörjats. 

The N a vy febr 1964 
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Ubåtar 

T actician skall skrotas. 
Marine News febr 1964 

kl Opportune - har nyligen sjösatts. Den tolfte ubåten av Oberon- assen -
Marinens Pressdetalj febr 1964 

USA 

Bas bo · k k 
k betydelse bland annat ur u atsja tsynpun . t, Guanranamo-basen ges myc et stor , 

v ilket avspeglas i kommentarer i U S News and World report 2 mars 19h 4 

Radar 
.. . b k framförallt för mindre fartyg, kom mer 

Transistoriserad radar for m~nntf " rdu 
1
• .. logt pris enkel installation, låga 

· k d D .. nthga or e arna ar a , 
snart l mar na en. e vase d . f h derhållsföreskrifter. Radarn kan 
driftskostnader och mycket enkla n t ~- oc un .. k 

l b · d SJU amp stromstyr a. 
drivas med ett tolv vo ts atten me Marinens Pressdetalj febr 1964 

Vapen . , · 
o ' Il robotar har "ått alltför snabbt enltgt en am• n -

Utvecklingen fran kanoner tl ' Il .. okl' a mo"J' l'lgheter att lämna art:ll e-
. l h · k längre t1 rac 1g 

kansk utrednmg. F ottan ar lC e .. l h d" f"r väckts att hålla några ~ dre 
riunderstöd åt amfibieföretag . Fors ag ar ar o 

k d 20 3 cm kanoner i beredskap. ryssare me , Marinens Pressdetalj feb r 1 164 

Västtyskland 

Minsv epare 
· d r tjänst och place r ,des De sista minsveparna av typ M 35 togs l agarna u 

avrustade i Wilhelmshaven . Soldat und Technik jan ' 964 

Robotjagare 
· f o USA T eksamhet ,,de r · h få inköpa tre robotjagare ran · v Bundesmanne oppas .. . ... 

.. f" 0 for OstersJon. 
dock om ej dessa fartygstyper ar or st ra Marinens Pressdetalj febr t 964 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 4/1964 
Ordinarie sammanträde den 4 mars 1964. 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen organisation och 
förvaltning för år 1964 ledamoten Widner med ledamoten Edgren 
som suppleant. 

2. Föredrog revisorn, ledamoten Hall revisionsberättelse avseen
de 1963 års förvaltning vid tlrlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjö
väsendet samt tlrlogsmannasällskapets bibliotek. 

Beviljade Sällskapet ansvarsfrihet för 1963 års förvaltning vid 
tlrlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsendet och Sällskapets bib
liotek. 

3. Föredrog ledamoten Bjurstedt sin årsberättelse 
sjukvård för 1963 "Blandgasdykning". 

Karlskrona den20mars 1964. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

hälso- och 




