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Den regionala operativa ledningen 
ett för marinen viktigt problem.· 
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Av Kapten II. GoU{ridssoll. 

Senare lider s utveckling har visat, all en a llt intima
r e sam verkan m åste äga rum mellan försvarsgrenarna för 
att ge det samlade försvar et största möjliga effekt. Sa
som ett vikti gt led i denna samordning ingå r en för fö r
svarsgrenarna enhetlig operativ ledning. Även en ra1l 
andra å tgär der h a fö reslag its och delvis genomförts s ~l
väl i vårt land som an norstädes t ex uppsättande av ge
m ensamma f,örsva rsh ögskolor, bildande av en gen1ensam 
stabsofficerskå r (försvarsstabskår) - tanken har t o m 
framförts att sammanslå försv arsgrenarna för att därige
nom utsudda gränserna mellan dessa. 

Bla nd effektiviseringsproblem en synes fr ågan om 
krigsmaktens enhetliga operativa ledning vara av s tort 
intresse och frågan avses här behandlas med huvudvikten 
lagd p å den regionala instansen. 

Först m å då konstateras, att såväl del sunda förnuftet 
som krigserfarenhe ten avgjort pekar på atl en enhetlig 
operativ ledning är en riktig princip. Frågan gäller 
emellertid hur denna princip skall tillämpas. 

För att kunna ställa krigsmaktens regionala ledning 
i sin rätta belysuing erfordras först några ord även om 
elen centrala ledningen. 

Frågeställningen kan då bliva följande: Skall den en
hetliga ledningen utövas endast i loppen d v s av den 
politiska ]edningcn '! Skall den härutöver utövas i krigs
m aktens högsta instans och skall den slutligen utöva'.; 
även p{l del regiona la planet ? 

1'idslcTi[t i Sjöräsendet . 
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Dessa frågor ha varit under diskussion i flera lände r. 

I fråga om den politiska ledningen torde knappast niigr a 

principiella meningsskiljaktigheter vara rådande. Trå

dama måste ju löpa ihop i Loppen. 

Beträffande ulformningen av krigsmaktens högst a 

ledning ha dock åsik terna varierat. 

I Storbritannicn har t ex frågan rörande en högsta 

försvarsmaktsstab (Combined General Staff) under led

ning av en överbefälhavare vm·il uppe men av olika an 

ledningar icke ansetts lämplig för britliska förhållanden 

bl a mol bakgrunden av den tyska central a försvarsled

ningens (OKW) misslyckande. Del främsta skälcl torde 

emellertid ha varit, att Storbrilanniens intressen äro sprid

da över stora delar av världeu, där sålunda krigshand

lingar såväl till lands som till sjöss rnåsle påräknas. Man 

har därför i stället skapal ett chefsråd (Chicfs of Stafi 

Committee), vilket under regeringen avses utöva ledningen 

i stort över de ofta geografiskt vilt skilda krigsskåde

platserna. 
Av liknande anledningar har USA utformat sin högstn 

försvarsl edning på motsvarande sält med ett chefsråd 

(Joint Chiefs of Staff), som under presidenten utövar 

ledningen enligt samma principer som i Storbritannien 

Det må f ramhållas, alt ordföranden i chcfsd1det, ofta fel 

aktigt benämnd USA :s överbefälhavare, icke utövar n a

got militärt befäl vare sig över chefsrådet eller krigsmak

ten - har har inte ens rösträtt inom chefsrådet. 

I vårl land ha vi däremot etl i stort selt samman 

hängande och relativt begränsat område alt försva1· ;· 

samtidigt som våra stridskrafter äro av relativ t blygsam t 

format, vilket medför, att ledningen av krigsmakten blta 

re kan hållas ihop av en överbefälhavare. För våra för 

hållanden faller del sig stdunda naturligt, atl elen enhe t 

liga ledningsprincipen tillämpas i krigsmaldens central a 

instans. Vi bör alllså ha en överbefälhavare, som biträd (! 

av högkvarteret, vari ingår bl a chefen för marinen mc P 

marinstaben, leder våra stridskrafters verksamhet i stor t 
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Mot bakgrunden av överbefälhavareinstitutionen . ·-
ses nu nDgra svnpunl · tcr lägo·as ,o f .. . . a\ 
l- l . ,. ,.L. ,· ·.o " c ;:,c p a OJ svarels rcgJonala 
e~ mng, \anHl ,,asorn utgangspunkt tages den bl a i »Mot-

s;l<~JH,I ~]]~t stormakt». fr<.~mkasladc lanken all sh\ ihop mili

taL befctl~s laber, marmd r s tri k lsstabcr och flyaba.som rå des-
staber t1ll rea· 1 f" "' · 
• .. a c . o 1011.a a. orsvarsstaber inom varje mililärmn-

lctd.e under lednmg av rerrionala o"ve r·ber''a"llra (' f' 
.;· • .. L ::o ' L . c vare 1 ·ort-
sctltnmgen forkortal RöB). H öB avses lllo"va b ~ ... ! t .. 

o l . ' c Cta c over 
om.rar els stndskrafler ur olil·a f"· .. - .. . · l 
f .. " . . .. " OlS\atsgr enar )Orlseit 
ldll ~le OJ~era~Jva s~o- (kustflollan) och flygstridskrafter-

na, vilka fortfarande avses lyda direkt under höal·v·lrle-

b
rell men hell eller delvis kunna underställas R{)'n c vid 

C lOV. 

. 'Som. skä! .. ~ö~· np.prbiil.andc av en enhetlig regional led

n.~ ng o kn anfot t~ kngscrf-arenhelcrna, vm·vid bl a befäls

f~rhallandcna VHl invasionen i Frankrike ta il s som ut-
gangspunkt. g 

. ~~är::,id ansågs vbistnwklcrnas bögsta krigsledning va

~· .~ Jal.Hforbar med vår öB samlidigl som Eisenhower 

Jamstalides med den tilltänkte RöB enligt fig 1. . 
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Denna jämförelse torde fordra ett närmare studium . 
Till att börja m ed kan då den geografiska utsträckningen 
av Eisen how ers och en svensk RöB befälsområden jäm
roras. En blick l)å l,:arlan visar omedelbart, att relatio
nen blir ungefär . densamma som mellan en femkronors
sedel och en ettöring. Jämförelsen i fig 1 hallar sHumb 
avsevärt i geografisid avseende och sku Ile man försök a 
erhålla ungefär motsvariga storleksordningar bör man i 
stället jämföra Eisenhowers område med vår egen i'w er
befälhavares, d v s m ed hela Sverige. 

De geografiska förhå llandena kanske inte äro ut
slagsgivande, varför vi dessutom jämföra omfattningen 
av de und erställda stridskrafterna. 

Eisenhower hade ungefär följande siridskrafter under 
sitt befäl: 
i trm estTidskraj' ler : Tre armegrupper om sammanlagt c :a 

!)0 divisioner. 

Sjöstriclshraj'ler: c:a 700 örlogsfartyg (bortsett från mi n
svepningsförbanden) , i nnefattandc bl a 

6 slagskepp, 
22 kryssare och 

119 jagare. 

Flygslriclskraj'ter: c:a 70 flygflottiljer samt under ett pa 
perioder dessutom tl et strategiska bombflygeL 

Jämför man dessa siffror m ed vårt samlade försv a 
(20- 30 divisioner, c :a /S fartyg u tom minsvepare, vara\ 
2 moderna krvssarc och 1-1 jagare samt 17 flygfloltiljer, 
finner man, att dc vida överstiga den svenska krigsmald e 1 

och oivelvis ännu mer dc stridskrafter, som en RöB sbll l 
kum~a tänkas Ht under sitt befä l. J~'tmförclsen i fig 

1 

haltar sålunda kraftigt även i detta avseende. 
Därest Eisenhmve 1· i s tiillct jämställes med den sven 

ka övc rbcHilhavnrcn hlir bilden dock en annan: 

Västmakterna 

Hugst:t ledningen 

ÖB Väst-Enropa 
(Eisenh ower) 

Sverige 

Hög-sta ledningen 
(regeringen) 

ÖB (Hiigharteret) 

l ---- l ----, 
_l_ 

Arme
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krafter 

Sju
strirls
];rafter 

Flvo·-
"o 

strids-
krafter 

Fig 2. 
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Flyg
strids
krafter 

Denna figur kan mot bakgrunden av ovanstående re
sonemang anses visa en så långt det går riktig jämförelse 
mellan västmakternas och den svenska operat iva led
ningen. 

I figuren å terfinnes den r egionala (motsv) instansen 
i det understa horisontalplanet. Eisenhower fördelade 
nämligen t ex flygstridskrafterna mellan d e olika armc
grupperna allt efter lägets krav och däreflcr samordna
d es vcrksan;thcten mellan dessa stridskrafter i fonn av 
direkt samverkan mellan vederhörande chefer ur dc olika 
försvarsgrenarna. 

I vår nuvarande regionala organisation förutsättes 
just detta principiella förfaringssätt. 

Den i fig 1 gjorda jämförelsen visar däremot, att om
sättandct av v~islmakternas befälssystem på svenska för
hållanden har gjorts oriktigt, genom att det allierade sy
stemet i själva verket f'lytlats n ed en instans_ Härav 
följer även att de ~1beropadc krigserfarenheterna icke 
kunna anses lämna stöd för den enhetliga regionala led
ningen av vårt försvar , vilken även automatiskt försvun-
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nil i fig 2. Tvärtom slöder erfarenheten varl nuvarande 
system pt"t direkt samverkan mellan dc regiona la chefenn. · 

Men de tta faktum behöver icke i och för sig betyda, 
att RöB-system e t skulle vara olämpligt för svenska för
håll anden, va rför ytterligare n[lgra synpunkler m å läggas 
på fr ågan. 

Till all börja m ed skulle till HOB ulses den lämpli
gaste personen, oberoende av försvarsgrcnlillhörighet, vil
ket synes di skutabelt. Kan del t ex anses effektivt all 
sätta en sjöofficer såsom chef för försvaret av södra Sve
rige, vari lordc ingå betydande operativa annestr idskraf
ter '? U r effektivi lelssynpunkl måste man nog besvara 
frågan m ed nej, hur skicklig denne officer ä n må va ra . 
Skall den enhetliga regionala ledningen överhuvudtagel 
ifrå gakomm a, torde d et vara rikligast alt härvidlag till 
lämpa del amerikanska systemet, där öB för en krigs
skådeplats utses ur d en försvarsgren, som tillmätes slörsta 
betydelse n inom resp område. Härvid komma emeller
tid alllid d e lvå andra att få en mindre effektiv ledning 
och detta accentueras mer och mer ju längre ned m an 
konnner i instanserna, 

Som tidigare nämnts, vore a vsikten, alt i första hand 
dc för områdets försvar avsedda lokala sjöstridsl;:raftern a 
skulle unders tällas r esp RöB, m edan kustfJollan i princip 
fortfa ran de skulle va ra direkt underställd högkvartcrel. 
Våra s k loka lslyrkor ha emcllerlid i flera fall viktiga 
operaliva uppgifter såsom t ex skydd av importsjöfarten 
i Västerhavet, offensiv verksamhel såsom ub:J ts- och mi 
neringsverksamhe t, framslötar m ot fi entlig sj ö fart s~nn l 

skvdd av vissa fa rv a ltenförträngningar. En~ir en HöB 
lo;appasl kan tänkas leda dylik verksamhet, som icke 
alls berör det direlda försvaret av hans område, skul le 
delar av lokalstyrkorna ev bel1öva avskiljas för operativ 
Ycrksamh et t ex i Västerhavet, södra Östersjön och Bot
tenhavet. I varj e fall skulle dc tillfälligt behöva andra 
befälslin.i er för den n a verksamhel och det förefa Her my c-
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k e l sannolikt, att man då maste Lills~il!a särskilda marina 
operativa chefer för dessa områ den , vid sidan av HöB. 
Därmed vore man i storl sett tillbaka till vår nuvarand e 
organisation med marindistrikLsch efer och förutom att 
förhålland ena skulle bli synnerligen komplicerade, skulle 
el l av d c åsyftad e resull a len , nämligen p crsonalbcsparing, 
icke UJ1pslå - snarare skulle del bli fråga om clt ölwt 
sammanlagt personalbehov. Framför allt skulle svs!cmet 
icke leda till d en cftel'lys la förenklingen och effe-ktivise
ringen av den operativa ledningen. 

Frågan kan även ses ur en annan synpunkt. Det 
har i flera sammanhang framkommit, alt vårt försvar , 
som av naturliga skäl icke i längden kan motstå en stor
m akt, skall kunna rida ul den första s lonnen för atl möj 
liggöra en hjälpaktion frå n utomståe nde makts sida. Vid 
samordning a v denna hjälp med våra egna stridskrafter 
u ppstår givetvis många och svårlösta problem. Vi bör 
därför redan nu se till alt vi icke i onödan vidlaaa vä-

<"> 
sentliga organisalionsändringar, vilka kunna direkt för-
svåra en dylik samordning. 

Den nuvarande marinorganisationen m ed särskilda 
regionala chefer ur marinen bör därför i princip bibe
hå llas. Den bygger på direkt samuerkan n1.ellan chefer
na ur olika försva rsgrenar, vilket enligt krigse rfarenhe
ten bi r en riktig och givande metod för samordning av 
-den r egionala verksamheten. Vad som hör göras är i 
stället, att på alla sätt effektivisera denna samverkan, 
varvid bl a följand e synes böra göras. Bättre kontakt 
l11Cll an försvarsgrenarnas representanter bör skapas ge
nom gemen sam högre utbildning. Härutöver skulle det 
vara av stort vä rde, (hiresl dc regiona la cheferna ur olika 
försvarsgren ar lokall lwmmo i varandras närh e t, såväl 
1lll.d er freds- som krigsförhå lland en. Möjlighelemu be
gränsas em ell ertid av flera faktorer; platsen bör t ex va
ra så belägen, alt den geografiskt samt ur förbind else
synpunkt lämpar sig för samtliga chefer. Vidare böra 
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svars! eclnings problemet. 

Utbildningsmateriel och utbildnings:: 
problem. 

Utdrag ur årsberättelse i artilleri och handvapen. 
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Av I\ommendörkapten M. Hamnwr. 

Utbildningen i militära färdigheter belastas i jämfö
relse med annan y rkesutbildning med svårigheten alt tilL 
rimlig k os tn ad och m ed rimliga risker erbjuda eleverna 
tillfäll e till veddighetstrogen praktile Detta har under 
senaste decenniet resullerat i utveckling av en mängd öv
ningsapparater dels för rent individuell träning, dels föt· 
samtrimning av lag. Under andra världskriget ställdes 
både England och USA stora krav på utbildnings:mstal
ternas kapacitet, och man tvangs att med dummy-appa
rater öva »torrsimning» i olika ulbildningsgrenar. Som 
exempel k an nämnas de nu även i Sverige kända cykla
ramat och ubåtsjaktbanan för övning av resp torpedskjut
ning från övervattensfartyg och ubåtsjakt. Genom dylik 
apparatur åstadkommes en intensifierang av grundläggan
de tillämpningsövningar, vilket även i fredstid är av 
största värde för att i ett senare utbildningsskede bättre 
kunna utnyttja en vanligen ganska knappt tilllagen gång-· 
tid och flygtid. 

Inom artilleriet finnas åtskilliga avsnitt, där övnings
Hpparaler med fördel kunna anv~1ndas i utbildningen. Så
dana apparater ha också konunit till användni ng inom 
sjöartilleriet och vissa stå på anskaffningsprogrammet el
ler planeras. Här skall endast en sådan anläggn ing be
handlas, nämligen nedslagsbana för flackbanes l..:jutning. 
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Nedslagsbana för flackbanebeskjutning. 

\'id utbildning av eldledare och eldledningspersonal 

har sedan gammalt förelegat behov all på etl förb eredan

de stadium anangera övningar uta n kostnadskrävand e 

nmmunitionsförbrukning. Enkla nedslagsbord m ed far

tygsmodeller och nedslagsattrapper ha konstruerats och 

an\'Önts. Svårigheten med d e enkla konslruklion e rna är 

atl göra arrangemangen tillräckligt illusoriska och fram

föl· allt att tillåt a någon frihet i ege n och m å lels manöver . 

I och med dc s tegrad e farterna och d en alltmer rörliga 

arlillcritaklil· en b ar cl cl blivit alll svårare all arrangera 

Yel'ldighelstrogna övningar. Detta har också medfört at t 

utbildning för f ar ty gscl!cfcr i manöver och u n danmanö

ver under artilleristrid blivit tämligen bristfällig. I avsikt 

att avhjälpa dessa brister gick marinförvallningen 19-19 

i författning om anskaffande av en nedslagsbana konst

ruerad av Societe General d'Optique (SGO) i Paris. H ä r 

lämnas en korl redogörelse för denna anläggnings kon st

ruktion i den modifierade och komplc lterade utformning 

den er h å Il i t för a n vändning i SYerigc. 

lluvuddrlar. 

~ edslagsbanan inrymmes i en lokal m ed c :a 30 m :5 

längd och 10 m :s bredd. 

Lokalen är uppdelad i en avdelning med 10m :s lä ngd 

för nedslagsbassäng och apparlur och en avdelni11g fi i1 

ccnlralsiklc och observation I anslutning till denna sal 

avses mindre utrymme för a rlitl cricenlral och servin 

verkstad . 
I av delningen för nedslagsbassäng och apparatur in

rymmas följande huvuddelar: 

Kedslagsbassäng i vilken målmodellen flvt cF. 

Styrarm och styrbord för målets m anöv rerin g. 

J? e t meka niska haltericL 

Salvspridningsberäknare 

Ballistisk materiel · 

~kj ut· ~-id.sindika to r~ r samt 

Ovedon ngsm aleriel. 
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I den länare a d. 1 . 
s • v e mngcn )]· .. , . . 

(ccntralsikte) lJå et l a , ·t·o J .l " clcet as ett e1d1edninoslorn 

·· . " ' s clll( fra n b · ;· . ;:, 

uppsatlnmgsområdet för l . assangcn motsvara nde 

(el s lndsfall SOill sl ·all .. 
' • \.c. ovas. 

N edslagsbassänyen. 

Bassäng-en J'ar i' o . 
r L • lllleu av e l l o 

angsla siclan Vänd mot j lt .· llo Ja Vlllanc med den 

net). Dess dimcnsJ.OJJe. _Ja Cllomradet (ohserva 1.i ons lor-

.. • . t aro c:a 4 X'> 8 . 

m. Bassangens vta n t . u,< m. DJupe t är O u 

l ,} c lO svarar I sl'a l l , 

s agso.~nrådc på c:a 14 km2• • '-c an : 1000 clt n ed-

For att framkalla v o alJ'll . . 

fläktsvstelll fi:ist . I J .. as J ( nlllg fmn es e tt reglerbart 

• - c. VlC Jasangens sida. 

Anordningar / ·· . of 
O! ma els manöure ring (f i g l). 

Medelst en vridbar le le + . 

modell, som fästes v· l l : . s •Opisk slyra nn kan en mål-

.. . - H s} t annens vlte .·· l .. 

ovet 1Je]a Lass~iiJne JJ Sl · tanc a, nwnovreras 
· n · v ra n n . . .. . ' · 

styrl.Jord p[t vilket enet f. · l ens Jor elser regleras av et1 
:s ar vgs ocl o 1 

ter kunna instälhs .· . l ma e ls kurser och far-
c , vaugenonl Inåhn l 11 J 

r eproducera den I'elatl. , .·· l oc c en (Olllm er alt 

• • . c va J or e sen. M·0 1 . , .. 
Sig full efter direktiv f ,.o ·J f' ·o a et l..an forflvtta 

.. Id11cieel'·=t.rc ' f' -

novrcras efter en IYO f'·· J c . sp. artyg ell e r ma-

0 
d or land U]Jj)g; . l 1 

c 

Pa st rrbord . . . . LjOl ( p a n. 

f e ts e na stela Jnslällcs en t f 1 

art efter order, som p er t l f .. , "'e .m·tygs 1\Urs och 

·På skjutande fm·tvg f . o le c on !<unnas av fartygschefen 

ra . l , L tan o JServattonstornel p o I 

. ~ SH an uppellåller sig chef f" . , o • a ( en and-

d.ll·ekt göra ön skade insl;t-J'ttll::l. ~~ n;alfarlyge t och k an 

l'le1· · f' o 
c · l.<!aJ l• '11' 1el· } 

as . r;tn O till ;)0 kn . ~, . . c.< n a (Unna va-

op med ,)-kn opsmlerv"l l l l 
.. oc J -:ur-
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DEPLACEMENT DES OBJECTiFS MARiNs 

- Table-directrice et levier-directeur: 
-~···· .. ~.--.,.,..,,......,~ 

17'\. v 

Fig l. 

~* 

319 

Fig 2. 

serna kunna inställas godtyckligt. I princip är styrbordet 

konstruerat så, alt egcl fartygs hord är uppbyggt i två 

plan sam t vridbart och förskjutbart med egna rörelseele

lll en t. På det undre pJanel rör s ig en målvagn på vilken 

m å lels rörelseelement inställas. Målvagnen uppbär en 

liten projektor, som kns!u.r en ljuspunkl på den mattsli

pade g lasskivan, som utgör slydJo1·dets övre plan. Ljus

punktens rörelse motsvarar !-:åledes i viss skala den rela

tiva röt·elsen meJlan eget fartyg och mål (fig 2). P~'\. slyr

armen finnes en löpare med snedställd spegeL Denna 

kastar en hilfl av ljuspunkten till en observationskikare i 

styrarmens iinda. Den di.ir placerade »rorgängaren» hål

ler med rörelser P<t stnarmen ljuspunkten i centrum av 

sin kikare och ger därigenom lll<llmodcl!cn den aYscdda 

l'Örebcn, som hlir fördubbh•d i förhMlande !ill styrbor

de ts rörcb:er. 



Del me k a niska balt e r i el (f i g 3--1). 
De l mekanisk::< batteriet skall kunna rep roduce ra ned

slag inom hela bassängens område. ~cdslagens l ägen skola vara bcst~imda av dc från artillericentralen ell er direkt från eldledaren utgivna skjutclemcnten. Delta ås tadkommes genom vid sidan om bassängen placerade 
horisontell a teleskopiska arm ar som i sin ytter~tnda uppb ära ver tikala s tänger utmed vill.;.a att rapper av vattenuppkast från nedslag glida. Armarna, som vardera r epresentera e tl eldrör och som äro sammanförda tilt lv<l »torn» om 2 eHer 3 eldrör, äro lagrade i vertikala p ela re. Dessa pelare äro i avståndsled förskjutbara utmed e;1 dist a nsbom so m i sin tur kan förställas i sidled och vri das till parallellitet med skottriktningen. Förflyttningarna i avstånds- r esp längelled ske b ekvämt med rattar efter skalor graderade i h ektometer resp grader och sextondel s grader. Dc värden som skola inställas erhållas på syn-
ganmottagare från centralen. 

I batterie t kan införas dels korrektioner för ballistisk a 
avvikelser i vind, lufttäthe t, utgångshastighet etc, deb spridningsvänlen erhållna fdm en salvspridningsberäk 
nare. 

Sa luspriclninr;sberiil..:nar en (fi g 5). 
Spridningen införes individu e1lt på Yarje eld rö r m c• Yärden som crl1ållas från en elektrisk roulcllanordni n -\ som såväl i längd som sida ger 2 X· l olik a spridningson r ~Hlcn enligt fördelningen 25 '/r , 1() '/c , 7 j{ och 2 '/c . HOlle tt ens roterande armar ge vid arrclcring koniakt m c 1 kontaktpunkter på fasta ski vor. Dessa konlak lpnnkh 

1 

ö ro fördelad e i R grupper med antal enligt ovann~im n l 
förde lning. Varje gn1pp är förbunden med en Jaml' l som vid insli.illningst~nordningen å del mekaniska h~t.lt '-
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BA TTE RiE MECANiOUE -~-· 
_Pointage en hauteur_ 



Fig 4. 

rict upplyser ett fält som motsvarar gruppens spridnir:gs
värde. Inställningen göres med index mot det lysande 

fältet. 
Yid snabbskjutning kan man använda fasl spridnin g, 

övriga tillbehör. 

Till det mekaniska batteriet hör ballistiska kurvor fin· 
olika k alibrar och olika laddningar. Wian kan utny ttia 
batteriet för ett godtyckligl antal kalibrar. För den p1~1 -
nerade anläggningen bar man begränsat sig till 15 cm o< h 
12 cm artilleri med 2 olika laddningar för vardera . 

Fig 5. 

T i l .z '' " ' '' ' ' ' (.),.?tjf l ,-., ) U I'. .i.~CJ trlef. 21 
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För bctjäni11gen erfordras indikatorer som a nge tid en 
fö r avfyring och för nedslag. För att möjliggöra skju t
ning med flera salvor i luften har anläggningen försell ~· 

med två indikatorer som vardera kan ombesörja 2 salvor . 
Indikatorerna tillsammans med signallampor och högt a
lare sk:ola kunna återge tidpunklen för avfyr ::mdct av upp 
till fyra salvor för e nedslag, bullret vid avfyringen sam \ 

tidpunklen för nedslaget. 
Indikatorerna bcsttt av lådor som innesluta urve rk 

och som utvändigt äro försedda med graderade seldon:·! 
med elektriska kontaklslycken. 

Mellan eldledare, central och lJalleri finnes telefo n
förbindelser, lampsignaler för orderöverföring samt sy n
ganöverföring av skjutelement 

Eldledningstorn och rcntral. 

Eldledningstornet representerar såväl skjutledaren :
ordergivningsplats som fartygschefens brygga och platsen 
för avståndsmätningen. Skjutledaren- elcvcn placeras 
vid en p eriskopkikare inu ti tornet med telefonförbindelse 
till eldledningscentralen. YttcrUgare ett periskop finn e~ 

i tornet för en hjälpobservatör. Utanför uppställes obser
vationskikare för fartygschefen. 

På tornets ·tak finnes en avståndsmälare med pla l, 

för observatör och avläsare. 
Vid skjutning med central överföres sidvinkeln oc l 

avstånd med följvisnrsystem till cen tralen. Denna tillb ö 
icke anläggningen utnn avses bli en ASEA flackbaneccl' 
tral av standardutfö rande. 

X edslagsbanans använd ni ng. 

Xcdslagshanan avses i försla hand för utbildning a . 

skjnHcdarc . .Man kan med denna apparatur pa ett bill i!
och inslmktivt sätt innöta skjutregler och ordertelmil 
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Instruktören och lediga elever uppehalln sig på en upp
höj d plattfor m ovanför bassängen. D~1 L· är anbragt en 
höglnlare så all nlla order som utgivas av eleven- skjut
led aren tydlig l kunna följ as. Skju lningcns förlopp kan 
konlinueriigt obse rveras och felaktighe ter omedclbnrl på
pekas för [lskudarna. Genom en på detta s~ill inlcnsi
fiernd utbildning kan m an hoppas på förbättring i den 
nuvarande skju tför m ågan. 

lvien banan torde även kunna fylla andra uppgifte•·. 
Man hml1as l ex fö r närvarande med uppgiften a lt ut
forma nya skjulregler m ed hänsyn lill dc nya förhållan

den som orsakas bl a av pj äsmateridens mekaniserin g och 
r ad ars tillkom sl. Anläggningen torde bli mycket använd
bar för utprövning av sådana nya skju lregler och skjut
m etoder. 

Slu tligen ge t· den möjlighet atl öva fn rtygschefcr dels 
i onlcrtcJ.::nik och samm·betc med skj utleclaren , dels i un
danmanöver under fientlig eldgivning. Man torde med 
borde ls hjälp kunna utföra korta artilleritaldiska mo
m enlö Yningar med verklighetstrogna farter och tidsför

lopp. Infrias dessa förhoppningar så har rrnskaffandet 
av denna a nHiggning varit en god investering. 

Xedslagsbanan är bestiWd och pinner för den bygg
nad i vilken den skall inrymmas ä ro klara. Anhlggningcn 
pince ras pa Berga och man r~iknar med aH inslnllalionen 
skall bli klar vid årsskiftet HJ31-52. 

Utbildnings• och personalprobiem. 

En effektivisering av den individuella ulhi!dningcn 
llled l1jälp av instruktions- och lriiuingsapparaler av här 
berörl slag ör ulan lvcl;:an viirdcf'u1!, men den löser icke 

alla problem, som äro föL·knippade med skötseln och bc
tj änandet m· modem artillerimaterieL Det ha r p~l sc11ai .._, 

[u· allt tydligare framgal t, t'_ll nlbildnings- oth personal-
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problemen för sjöartilleriet icke ä ro lösta, så att önskYärdc1 
p r estanda k unna uttagas av elen högkvalitatiYa m a terie
len. Del kan också förutskickas, a tt förhållandena pro
centuell t sett komma all försäm r as i den m ån kvantitet en 
modern materiel okas och förbättringar icke sam tidigt 
åstadkommas på del personella planet. Här ska ll fram 
läggas några synpunk ler på dessa problem. 

Del senaste d eccnnicls asn lrängningar inom a rli ller i
områdcl för att bemästra problemen vid bekämpning a \ 

de allt snabbare flvgplanen h a res ulterat i bctydan <l l 
framsteg. Härtill har kanske radarmaterielen giv it d ('' 
slörsta bidraget, men åtskilli gt har vunnits såväl in om 
pjäs- och eldledningsmaterielen som inom ammunitions
om råde t. Största intresset m åste i detta sammanhang ä g
nas den förra materielgruppcn. För d en na ha und an fö,· 
undan alltmer skärpta krav uppställts på rikthastighc ie r. 
utgångshastigheter, precision och fö ljsamh et. KraYCn IM 
i m :'\nga fall blivit uppfyllda men det har skett genom a tl 
införa alltm er komplicerad e teknisk a h jälpmedel genom 
maskindrift, servosystem, reläk retsar för manöver o s Y. 
I vissa fall lwr man för att uppf:ylla kraven m åst n y
konstruera en del element, såsom servmnolorer och övc r
föringsorgan, vilket m edförl att utprövning och avhjälpa u
dc av barnsjukdomar hos konstruktionselement i stor u l
slriickning mnstc ske j den sammansatta konstntktionCil. 
Då kraven i allmänhet sbirpts i samma lakl det ypp a[, 
n[tgon chans att Ht dem uppfyllda, ha konstruklioncrn t 

stundom blivit hårt pressade, vilket medfört minskw 
driftsäkerhel och ökad ki.inslighct för omsorgsfull va l i 

och trimning. Xär matericlen sedan vuxit fram och trin
mals av leverantörens lel.;ni'>kt högksalificeradc hji.1rl1' · 
och förfarna hanlvcrkarlt~inde r har rnan med välbdt, ; 
tag i t prestandasiffrorna i si n mun, men ~igna t mi n d re i lJ

i.rcssc åt hur möjligheter skulle skapas för denna m all' 
riel alt i den praktiska tjiins le n ombord allljiiml pre '> tcr,l 
(]essa dala. För detta fordras bl a 
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teknisk p e rsonal av ti llräcklig kvalilet och i tillräckligt 
antal 

omsorgsfull detaljutbildning av betjäningspersonal och 
förnuftigt sys lem för personalbyten sam t 

omso rgsfull materielvå rd och trimning. 
Dessa vi llkor ha hittills icke kunnat uppfyllas. Den 

tekni ska högskolutbildade personalen är otillräcklig så
väl i ma rinförvaltning som å varv. Den tekniska perso
n alen för sl"ölseln ombord ~ir i flertalet fall utomordcn l
ligt p likttrogen och arbetsam, men är för fåtalig och i 
viss mån mindre lämpligt organ iserad och u tbi ldad. Den 
m ellanställning, som t ex eldledningsmaskinister och torn
m asldnisler intaga halvt inom och halvt ulom vapengre
nen ger oklara befäls- och ansvarsförhållanden. Den bi
trädande tek niska personalen - · underbefäl och meniga å 
hantverksavdelningen - är för fåtal ig i förhållande till 
bctj~iningspcrsonal från cläcksavdelningcn. Den kompli
cerade och känsliga mod ern a malericlen kräver tillsyn 
och trimning i en utsträckning, som icke kan jämföras 
m ed dc moderata beh oven uneler epoken 57 mm kan .M/89 
eller 15 cm. kan M/12. Av den ofta skiftande betjänings
p er sonalen orsakas också driftstörningar och haverier i en 
utsträckn in g, som m ycket hårt belastar den tekniska så
väl l edande som biträdande personalen. 

Om tekniskt avancerad materiel skall beräknas fun
gera väl, måste dess betjäning väl känna sina nppgiflcr 
och ma terielens egenbeler Det bir nog så, att om stor a 
krav ställas på materiel ens prestanda, så ställer materie
len också stora krav på sin betjäning. Detta innebär k un
nighet och erfarenheL Sedan å lskillig tid tillhaka har in
om flottan undervisning åsyftande inlärande av »multer , 
bricka, sprint» nämnts m ed löjeblandat förak t. Det tor
de bli nödvändigt att revidera denna uppfattning i viss 
mån. Samtligt befäl inom ar ti lleriet måste få tillfälle alt 
orden tli gt lära sig sin malcricJ i detalj om övrig hcljä
ningsper sonal skall kunna bli rätt utbildad och materie-



len rätt be tjänad. För AO, EO och kaliberledare är de[ 

för befälsföringen nödvändigt att hcfälhavareu icke h c ' 
ligger i händerna på underställd teknisk personal u tan 

sakkunnigt kan diskutera erforderliga å tgärder och be

döma denna personalgrupps arbetsinsatser. En så dan 

kompelens ].;:räver lå ngvarig tjänst vid male riclen ombord 

särskilt så länge molsvarande materiel icke finn es v id 

ulbildningsanstaller. Med nuvarande svstcm för person al

bylen föreligger icke möjligheter all ~1 å önskad- J.;:unn io-
- t-. 

h e t och erfarenh e t. 
Det kan nästan synas som ödets ironi, alt ungeHi t' 

samtidigt som mod ern efterkrigsmateriel togs i anvä nd

ning i flott an, denna tvingades att på grund av den för

korlade värnr)liklsliden införa det s k kvartalsutbildnin os-
" 

sys t cm et. Därmed följ er lä la p e rsonalbyten med å teL-

verkningar för samtliga personalkategorier. Materiel en. 

som icke göras »fool proof» och som ofrå nkomligen f: 11· 

en viss »personlighet>> med individuella svagheter och sii i

drag, hinner aldrig bli rikligt känd av sin betjäning. Ma11 

kommer sällan längre än t ill det stadium, där driftsstö r

ningar på grund av betjäningsfel karakterisera funkt io

n en . Detta gä11er kanske framför allt de s tötTe organisP

tioncrna m ed deras krav ]) ii samtrinmina till ett lao och ....... t'l 

gedigen k~innedom onr förbindcls cm.edel, kopplingar och 

r eservmaterieL Samspele t hinner icke övas och ut ved

las. Yådonv1 av p e rsonalbyten och bristande kont inu ilt t 

vid utbildning av fartygs enh eter har m ed all önsl.;:s ii1·d 

tydlighet och skärpa framh å llits i en adikcl i US)JIP j11 i 

1950, hen~imnd »Should wc t ra in s hi ps or men?» av cap lf11,1 

\V. \V. Slrobchn USN. H ans r esultat är alt ett lrdt r,-,

sys tem med byte av lj0 b esä ltning en gång å rligen sk ulle 

kunna var a godtagbart, om inga som hels t hvtcn ske u'l

d cr mellanr)eriodern a. \'i befinna oss mvck ~l lå nat f rnn • :s 

ett så dant godtagbart sys tem. 
En annan sida av prob lem et d en nwcl e r na matcr iciclls 

fu nk tionsduglighel ä r ma lcriclvtll'dcn och trimningen . I 
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och med alt allt större delar av arbetet m ed riktning, lang

ning och laddning övertages av maskiner och manöverdon 

minskas behovet att exercera och träna den mänskliga ar

betskraften och ökas behovet av vård och trimning a v 

maskinerna. Alskillig lid, som tidigare krävts för p erso

nalens träning, erfordras nu för maskinernas trimning. 

Detta har ännu knappast ingå lt i det allmänna medvetan

det, och försv å ras av kvartalssystemets hektiska övnings

tempo. Man är van vid, att om AO får sin personal för 

reglementsenlig rengöring och insmörjning en gång i vec

kan, skall det uppfylla allan rättfärdighet. Nu erfordras 

emellertid faktiskt daglig omvårdnad och provkörning, 

om goda rcsullat skola kunna uppnås. 
Man torde kunna sammanfatta Higet så, atl det råder 

bristande korrelation mellan å ena sidan den rnateriel , 

som anskaffas, och å andra sidan utbildningen och för

delningen av den personal, som skall betjäna densamma. 

D et bir därför sannolikt nödvändigt att vid planerandet 

av kommande materielanskaffningar mera ingående prö

va de utbildnings-, personal- och underhållsproblcm, som. 

följ a av anskaffningsplanerna. Därest det då visar sig 

att problemen icke kunna lösas på det personella p1an~t: 
torde man bli tvingad att pruta på prestandakrav och 

skaffa enklare och robustare materiel. 
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Några reflexioner kring underhållstjänsten 

och högkvarteret. 

Av Eapten B. l'Viik. 

U nderhållstj än stens ändamål och omfattning. 

Inom marinen och speciellt i vad avser flottan hru 
begreppet underhållstjänst ända intill senaste Ud vari t 
relativt okänt. Delta förhållande kan delvis förklaras a' 
den omständigheten alt dc marina stridskrafternas för 
sörjning under krig tidigare kunde eller ansågs ske p <t 
samma sätt som i fredstid. Flygvapnets utveckling under 
dc senaste decennierna bar emellertid skapat betingelser 
för en luftkrigföring som nödvändiggör att den marina 
försörjnings- och reparationstjänsten i krig ovillkodigcn 
måste organiseras efter hell andra linjer än dc man avså g 
tillämpa fram_ lill och i viss utsträckning även under d el 
andra världskrigeL 

Vad armen och i viss mån -även flygvapnet beträffru 
är det givetvis klart att den moderna luftkrigföringen 
komplicerat underhållstjänsten, men speciellt inom armen 
har försörjningen i fred och krig alltid varit skilda sake r. 
vilket framtvingat förståelse fö,r underhållstjänstens bety
delse för truppernas stridsduglighet och den opera!iY a 
verksamheten. Detta framgår bl a av den tämligen om
fattande li tter atur, som fördigger på detta omrftdc såso111 
underhållstjänstinstruktioner, taktiska anvisningar avseen 
de underhållstjänsten, fällhandböcker etc. 

I armens nya taktiska anvisningar för underhålls
tjänsten säges dennas ändamål sålunda vara, alt vidmak l
b~tlla truppernas stridsduglighet. Detta skall ske genom 
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vård av personal, hästar, hunda r och förnödenheter 
till förebyggande av avgång, 

reparation av skadad mater iel, 

till/örsel av hästar, hundar, ammunition, livsmedel , 
drivmedel och övriga förnödenheter till truppel'na, 

undanj'örsel av såra(l och sjuk personal, sårade och 
sjuka hästar, materiel, som inte kan r epareras, över! nl igu 
förnödenheter från trupperna, 

postbej'ordran. 
Den marina underhållstjänsten finnes ännu icke offi

cielll definierad. I etl på senare tid framlagt försl ag till 
in s lr u k! i on angives underh:lll s lj än stens uppgifter va ra 
samtliga å tgärder för all 

förebygga avg:lng av personal, hästar, hundar, krigs
m ateri el och livsmedel genom vCtnl, 

iståndsälla skadad krigsmateriel genom repar8tion 
och tvätt, 

till/öra förhanden erforderl ig personal, båslar, hun
dar, krigsmateriel och livsmedel, 

undanj'öra från förbanden för strid och övrig verk
samhet icke användbar personal och krigsmateriel samt 
oh r u kb a ra hästar, hundar och livsmedel. 

tillgodose förbandens penningbehov samt 

ombesör.fa deras postbefordran. 

I »Anvisningar för Flygvapne ts Uppträdande i Krig» 
angives alt underhållstjänsten avser alt 

anskaffa och till basema framföra samt där v:lrda 
förnödenheter, 

från baserna undanföra förbrukad eller skadad ma
teriel sam t 

fdtn baserna undanföra sj nk a och sårade, vilka icke 
kunna vårdas dår. 
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Underhållstjänstens uppdelning på tjänstegrenar. 

Underhållstjänstens uppdelning på tjänstegrenar Jn
om dc tre försvarsgrenarna framgår av fö ljande upp-

ställning. 

Armen Marinen 

Tygtjänst Pcrsonalljänst 
Intcndcnturljänst Tygtjänst 
sjukvårdstjänst skeppsteknisk tjänst 
Y eter i närt:i än st In tenden tu rlj än st 
Fällpos ttjänst sjukvårdstjänst 

\'eter i närtjänst 
TransporLtjänst 
Fortifika lionstjänst 
Gravtjänst 
Kassatjänst 
Posttjänst 

Flygvapnet 

Flygmaterieltjänst 
Am mu ni tians t j än s l 
Dr i v medels t j än st 
Livsmedels t j än st 
Intendenturmate-

rieltjänst 
Sjukvt1rdstj än st 

För marinens del är den nu nämnda uppdelningen 
icke fastställd utan har föreslagits i det ovannämnda u t
kastet till bestämmelser för den marina underhållstFins
ten. Man skönjer dock den bristande överensstämmelsen 
försvarsarenarna emellan i vad avser innebörden och om 

~ . 
fattningen av begreppet underhållstjänst samt dennas m -
delning i olika verksambetsgrenar. En för försvaret ge 
mensam klarläggande och fullständig definition av nndcr·· 
hållstjänsten samt bättre överensstäm1nelsc försvarsgr e 
narna emellan i vad avser dess uppdelning på verksam 
hetsgrenar skulle vara till fördel. 

Ledningen av krigsförberedelsearbetet på underhålls" 
tjänstens område. 

»Väl ordnad underhålls tjänst är ett ' lillkor för ntt 
föranden skola kunna fylla sina uppgifter.» Meningen 
står aU läsa i armens tidigare nämnda taktiska mw i•;
ningar men gäller i lika hög grad för de båda övriga för-

svarsgrenarna. Yäl ordnad underhållstjänst innebär, att 
uppkommande behov 1-:.unna ti!lgodoses på räll plats, i 
rätl tid ocll i lillräddiga kvantiteter. Skall delta kunna 
ske und e r dc ytterligt svåra förhållanden som komma all 
r åda om fienden är överlägsen i luften och utnylljar 
d enn a fördel, så kräves det alt planläggningen ~ir skick
ligt ot:h omsorgsfullt genomförd. Vår industriella kfl]Hl

citet i krig, våra tillgångar på personal, transportmedel 
och förnödenheter äro så begränsade, att alla möjlighe
ter till inskränkningar måste tillvaratagas. Detta kräver 
omsorgsfull centralt ledd planläggning i fred. Att förlita 
sig på möjligheterna till improvisation är ansvarslöst. 
Det är icke underhållstjänsten som skall improviseras. 
Den skall i stället vara så omsorgsfullt organiserad och 
planlagd att operativa företag kunna improviseras . 

Dc myndigheter och staber som under Kungl. Maj :t 
skola svara för underhållsplanläggningen framgå av föl
jande skiss. 

Direkt lydnad.eställnillg 

_Direktiuä.tt 

_ _ _ _ _ _ _ _ Rätt att meddelll. föreskrifter och ~· 
anTienl.ngnr a "l rent mili tiir .art o!> 

-+- -+- Direkt ivrätt i vad a.vse::- kassa-

~ ,)'---->/ '~> \ \ " 
CA / cu l crvd/ \ \ ~ 

cl:f l:J tr ~ -I~J 1 ,~. 1 8 c::J 
l l l l L 
1_- __ _ ____ -- _ _ _ __________ L _.i _______ l ___ ____ _ 1 
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öuerbe/älfzauarens uppgift är alt utfärda dc grund
läggande direktiven för underlydande myndighelers plan
higgning, att verka för :'\.sladkonuuande av samverkan och 
enhetligh e l de olika försvarsgrenarna emellan ävensom 
att främja samverkan mellan krigsmakten och civila myn
digheter. 

Försuur:;stabens uppgift i vad avser marinen och flyg
vapnet insk rbinker sig i huvudsak lill att biiräda överbe
fäl havaren i dennes arbctsuppgiflcl· samt all granska de n 
planläggning som sker i de centrala förvallningarna. 

Beträffande armen verkställes däremot inom f ör
svarsstaben en relalivl långt gående unde rh å llsplanlägg
ning. Med hänsyn till det inlima samband som måste dl 
da mellan d en renl operativa planläggningen och under
hållsplanläggningen är detta i och för sig helt naturlig t 
så länge det arnH~opcraliva krigsförberedelsearbetet åvi 
lar f ö r s va rsstabcn. 

i"/w·in- och flygstabernas uppgift är att biträda respek 
tivc försvar~grenschef vid utarbe tandet av de föreskrifte r 
och anvisningar, som utöver övcrbefällwvarcns dirckth 
m åsle meddelas dc centrala förvaltningsmyndighetern a 
fö1· atl planläggningen av unde rh ållstjänsten skall ske i 
överensstämmelse med dc operativa intentionern a . D t 
nämnda staberna skola givetvis också biträda respektive 
försvarsgrenschef m ed övervakning att så även blir fall et 

Motsvarande uppgifter i vad avser armen åvila a\ 
skäl som nyss angivits icke armestaben ulan försvar s
staben. 

Den egen tliga underhållsplanläggningen skall scda1 
verkställas av arme-, marin- och flygförvallningarna, fo r
i i fika lionsförvaltningen, sjukvår d ss Lyrelsen, civilförval t 
n ingen och krigsm atcri elverket. 

Tänkbara organisatoriska förbättringar. 

En kritisk granskning av rådande arbetsfördelning 
mellan staber och förvaltningar ger anledning till viss 'l 
reflexioner. 
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Förs uarss!·abe n. 

Den omständigheten , alt försvarsstabens verksamhet 
instruktionsenligt är mera onlfatlandc i vad avser annen 
än dc båda övriga försvarsgrenama har fått till följd, 
alt stabens p ersonal till övervägande del består av offi
cerare ur armen . Det är unde1· sådana omständigheter 
förslf1elig t, all försvarsstab ens funktion såsom cll organ 
för åstadkommande av samverkan och samordning för
svarsgrenarna emellan måste försvå ras. Inmn marinen 
cell flygvapnet har man måhända sv:lrt att erkänna den
na stab som en del av den egna försvarsgrenen. Den 
känsla av samhörighet och in tr essegemenskap som. är 
grunden för samarbete och samverkan vill nog inte alltid 
inställa sig. 

Att skapa en förändrinG: till det båttre härvicllao· -
~ "' 

och detta är angeläget - kräver a tt försvarsstabens verk-
samhet inriktas lika mycket på alla tre försvarsgrenarna. 
Den nuvarande annedominansen beträffande stabens per
sonal blir då icke längre nödvändig. Detta m ål kan~ gi
vetvis nås på olika sätt. Dc tänkbara huvudalternativ~n 
synas dock vara tre: 

1. Slopande av det nuvarande syslemet rnccl försvars
grenschefer och försvarsgrensstaber och inrättandet av en 
~ k slor försvarsstab, där dc nuvarande försvarsgrensche
ferna uneler övcrbefällun·arcn och försvarsstabschefen 
skola ingå srl som försvarsgrcnsinspck lörcr. 

2. Genomförande för marinens och flygvapnets del 
av elen för armen gällande organisationen, där den ope
raliva plnnläggningen och den direkta ledningen av ope
l'alioncma i b·ig åvila överbefälhavaren och försvarssta
ben , under del att försvarsgrenschefernas uppgifl blir att 
svara för organisation och utbildning. 

3. Genomförande för armens del av den för marinen 
och flygvapnet g~ilhmde organisationen på så siilt, nlt det 
V.l'llH~opcrativa krigsförbcrcdclsearbclcl och den operativa 
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ledningen 8V armen i krig skulle Överföras till Ul'lll echc
fen (armestaben). 

Må det ursäktas mig all jag i delta sammanhang ick t 
berikar lillemturen med några nya synpunkler bclräffan
(1c dc olika allernativens för- och nackdelar, ulan i ställe , 
reialerar större auktoriteter på området. George Fielding 
Eliot, Uirarc vid US Naval \Var College, armeofficcr, som 
tj~instgjort inom den austral iska och amerikanska arme n, 
har i Uniled States Naval Inslilnlc Proeecdings redovisa t 
vissa synpunkler grundade på ingående krigshistorisk; , 
studier, synpunkter av slörsta intresse för ett bedömande 
av dc ovan tänkta organisalionsaltcrnativcn. 

Han framhåller, att d el finns två militära principer, 
~;om en nation bör sky som pesten: 

1. Enhetskommandon (the single military boss). 

2. En ensidig militär uppfattning, att låsa fas t lankn 
och strävanden vid att en bestämd metod måste lägga ' 
!ill grund för landets säkerhet på bekoslmHl av en anna11 

Eliot påvisar, hur dc tre- fyra sista århundradena 
krioshisloria o·cr belägg för att - utan någ·ol enda un b .._ b ..._ ..._ 

dantag - nationer med hell skild arme och flotta och sot 
en följd härav två helt liksl~illda militära rådgivare n 

regeringen varit överlägsna dc nationer, som haft en en 
da militär ledare. Samma gäller efter tillkomslen a\ 

flygvapnet, då de mil i tära rödgivarna varit tre. 
Yidarc har dc nationer, som antagit eller blivit p ~1 

tvungna en ensidig militär uppfattning alltid lidit nt:d e1 
lag, när de ställts inför oförutsedda omständigheter el h r 
en molståndare son'l icke ville spela den roll, de tänkt si _· 

Eliot framballer även, al! den moderna krigshislori c1 · 
erfarenheter giva vid handen, alt såväl cnhcl~komllln ' -
don som en ensidig militär uppfattning är nederlagt • 

förelöpare. 
Savi.il det första som det andra av dc tidigare rcdm 

sade alternativen innehär rca]i~;crandet av enhetskomm a 1-
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doprindpcn med dc vador delta kan in nebära i form uv 
bl a ökade risker för all en ensid ig militär uppfattning 
sk all få göra sig gällande. Del a nd r a alternativet masle 
dessutom medföra dubbelarbe te och oklara bcfä!sförhM
landcn. 

Ålcrst{n· det tredje allernativct, att decentralisera del 
armeoperativa krigsförheredcbcarbctel till armestaben 
ävensom den därav betingade underhållsplanläggningcn. 

Denna tanke är på intet vis ny; förespråkare för en 
sådan ordning har funnits alltsedan försvarsstabens till
komst, och argumenten för och emot torde vara v~il kän
da. Del kan dock vara av elt visst intresse atl erinra om 
dc uppfattningar, som dc b~Hla förutvarnnde överbefäl-· 
havama gåvo uttryck för med anledning av Hl-11 å rs för
svarsutrcdniugs förslag till orgrtnisation av försvarsstaben. 
General .Tung, då chef för andra armdördelningen föror
dade, att det operativa krigsförbcrcdclscarbe!et i vad nv
såg varje enskild försvarsgren skulle decentraliseras till 
försvarsgrcnsslabcrna. Med en dylik lösning skulle en
ligt hans mening följa , att överbefälhavaren och försvars
staben avkopplades från varje detaljplanläggning betricif
fandc dc skilda försvarsgrenarnas operativa krigsförbc
r edclscarbc!c och följaktligen kunde ägna de större fdl.
gorna, försvarsgrenarnas samverkan i stort, samverkan 
m ed dc högre civila myndighelema samt dc a11mtinna rc 
direktiven för krigsförbcrcdelscarbclcls uppHiggning, den 
fulla uppmt\rksamhel och lid, som i dessa vtiscnlliga frå
gor mf1sle anses ound§!än,gli!Ia. d~irf'sl föt· ri],ds försvars
beredskap h~ista möjliga resultat skulle kunna ernf1s . 

D[tvarandc övcrbcfälha\·arcn hade en motsatt uppfa!t
nina. lian ansfw, att den av a cneral .luna, föresla!Ina lö~ · -

" u " c&- u 

ningen icke vore i.tndamalsullig, beroende på ait armen!' 
ställning inom försvai'sorganisationcn nul.stc i ellland med 
vårl militärpolitiska läge och vara ekonomiska resursc1· 
för överskådlig tid framål hli,·a sa dominerande, att den 
operaliva planläggningen röra nde dc övriga försvarsgre -
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narna måste bliva direkt beroende av armestridskrafter
nas tilllänida användning. Han franthöll vidare, att de t 
föreslagna lösningen skulle medföra vissa olägenheter fo · 
armens del, bl a försening i ordergivningen för de ope
raliva krigsförberedelserna i fred och för stor arbe tsböJ
da för armechefen. 

Man kan med ledning av dessa ullalanden konstatera, 
all förslaget om en decentralisering av bl a del armeope
rativa krigsförberedclsearbctccl till armestaben grunda(h 
sig på övertygelsen om, att en dylik lösning voro ägnad 
all effektivisera krigsförberedelsearbetet i dess helhet, u n 
der det a lt det andra förslaget baserades på den uppfa tt
ningen, att försvarsstab ens huvuduppgift måste vara at t 
sörja för armens effektivitet; samordningen av dc lrc fö r· 
svarsgrenarna vore en andrahandsuppgift. 

Om kriget konuner bler var och en av de tre försvars
grenarna tilldelade uppgifter av sådan omfattning och be
lydelse, att några bärande skäl för att försvarsstab en , 
verksamhet skulle vara inriktad mera på den ena än p:l 
den andra försvarsgrenen icke längre föreligga. 

En omfördelning av arbetsuppgifterna enligt dc linj er, 
som antytts, kan icke ske utan viss personalökning, då det 
är omöjligt att krympa försvarsstaben i samma utsträck
ning som annestaben måste utbyggas, men merkostnaden 
torde väl uppvägas av dc fördelar i fonn av bl a ökad 
effektivitet, som erhålles genom skapandet av en försv ars
stab i ordets egentliga bemärkelse. Till frågan om t·ckry t,·
ringen av personal som närmast skulle handlägga undet
hållsfrågorna inom denna stab, her jag att Hl {tterkomnw 
längre fram. 

Pö n; uar:;gre ns:;ia be rna . 

Marin- och flygstaberna ~iro f n icke hell lämpade · tl 
biträda resp försvarsgrenschef vid planläggningen av fin·
svarsgrenens underhålls ljänsl. Det är givetvis inte Jll 1 -
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ningen att någo n teknisk deta ljplanläggning skall ske i 
dessa staber, ulan arbetsuppgifterna böra, såsom tidigare 
nämnts, i första hand vara, att förutom verkställande av 
viss egen planläggning, meddela förvaltningsmyndigheter
na dc anvisningar, som krävas för att underhållstjänsten 
skall fylla sin uppgift, nämligen att möjliggöra bästa länk
bara operativa utnyttjande av tillgängliga stridskrafter. 
D etta k räver dock ingående kännedom om underhå ll s
tj änstens natur, dess möjligheter och begränsningar. Sam
bandet mellan underhållstjänst och operationer är så in
timt, all försvarsgrenschefens planläggning, direktivgiv
nin g och inspekterande verksamhel aldrig kan bli så för
utseende och fullständig, som_ är önskvärt, om icke till
r äcldig underhållsteknisk sakkunskap står till hans direk
ta förfogande inom den egna staben. 

Marin- och flygstabern a böra därför utbyggas med 
sär sidida underhållsavde1ningar, representerande största 
m öj liga sakkunskap i vad avser i första hand den egna 
m en helst även de övriga försvarsgrenarnas underhålls
tjänst. 

Delta gäller även armestaben förutsatt att det armc
operativa krigsförberedelsearbetet överlåtes på arme
chefen. 

n e centrala j'örualtningarna. 

Krigsma terielverkets arbetsuppgifter i vad avser un
derhållsplanläggningen synas i stort scll väl avvägda. Del 
tord e vara en riklig princip all på säll som skcll centra
lisera industriplaneringen och planläggningen av anskaff
ningen av förnödenheter under krig till samma verk, som 
ombesörj er a nskaffningen i fred. Krigsmaterielverket har 
ju dock som bekant varit föremål för hård kritik, främst 
beroende på att man inom försvaret anser, a tt verket icke 
på elt tillfredsställande säll lyckals lösa dc frcclsmässiga 
anskaffningsuppgifterna. Särskilt gäller deUa anskaff-

Tidsl.'l'ij't i S)öcusendet. 22 
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ningen av lygmalcriel och huvudorsaken säges vant at · 
den nödvändiga kontaklen mellan konstruktörer och le 
Yerantörer försvl'lrats genom införandet av del mellanled 
som krigsmaterielverket utgör. 

19~16 års miliUira förvaltningsutredning har i sitt ht 
länkande föreslagit, alt krigsmaterielverkets anskaffnings 
verksamhet skulle upphöra och återföras ti ll de centra]; 
förvaltningarna. Verkets övriga uppgifter, bl a elen fil · 
underhållslj änsten betydelsefull a krigsindus tri p la neri ng c 11 

skulle dock icke dcceniraliseras ulan övert agas av elt f0 · 
försvaret gemensamt organ, försvarels industriplancrin~ 
under chefskap av överbefälhavaren. 

Man finner sålunda, alt de erfarenheter, som gjorde ··• 
under beredskapslidens första hälft och som bl a resullt 
rade i krigsm.alerielverkels tillkoms l, redan synes var · 
glömda. Det finns även anledning konstatera, att dc . 
nämnda utredningen icke synes hava utrett det föreslagn 
planeringsorganets möjligheter att tillfredsstäl1::mdc liis , 
sina uppgifter. Det kan med skäl ifrågasättas, om e 
krigsindustriplanering kan genomföras av ett organ, sow 
icke har Lill uppgift att även i fred tillgodose behovet a 
den materiel, som skall vara föremål för planeringen oc ,, 
som följaktligen icke kommer i närmare kontakt med h, 
rörda industrier. Det finns anledning befara, alt den för • · 
slagna organisationen kommer all fö-r dc ccnlr~lla förval 
ningarna medföra omfattande av utredningen icke fönl i 
sedda arbetsuppgifter i form av utarbetande av crford e 
ligt underlag för industr iplaneringens verksambeL n, 
kan vidare med fog antagas, att krigsinduslriplancringl 1 

ändock icke kan genomföras lika effektivt, som sku i 
kunna vara fallet, däresl den nn befintliga organisatint · 
principen i huvudsak bibehölles. 

Arbetsfördelningen mc !lan försvarsgrcnsförvaltning a -
na, fortifikations- och ci-vilförvaltningarna samt sj ukv[trd .
sty1·clsen förefaller vara i stort sell Eimplig Det Lir v -
sedigen fullt klart, ::Jtl den funktionella organisationsp r· 

cip, som kommit till ullryck genom tillskapandel av dc 
tre gemensaml1la förvallningJ.rna i vissa avseenden för
svårat krigsförberedelsearbetet i dess ]1elhcl. Följsam
heten i förhat:andc till den ope raliva planläggningen har 
minskat, samordningen med den övriga underhållsplan
läggningen fö r resp försvarsgren såväl centrall som rc
gion aH har blivit sv[n·arc att erhålla, ansvarsfön1e1ningcn 
har blivit oklarare. Det förefaller dock inte uteslutet, att 
den fackgrensvis ordnade fö r vallningen möjliggör clt ef
fektivare krigsförberedelsearbe te i vad avser dc båda be
rörda underhållsgrenarna var för sig. Dessutom förelig
ger beträffande planläggningen av framför allt sjukvård~,
tjäns ten men även i vad avser den fortifikatoriska under
hållsijånsten ett oundgäng1igt behov av Etngl driven sam
ordning med motsvarande verksamhetsgrenar för landet 
i dess helhet. En dylik samordning underlältas givetvis 
genom den nuvarande fackgrensvis organiserade förv3H .. 
n ingen. 

Det finns många företl·i{darc för den uppfaltningcn, 
att systemet med faekgrensvis ordnad förvaltning bör dr i
vas längre ~in vad som hittills sket t. Del är ni:i.rmast in·· 
tendenturförvaltningen, som i det avseendet är föremål 
för särskild uvpmärksamhet. Man säger, att större en
hetl ighet och biittrc samverkan skul1e ],:,unna nås genom 
inrättandet av en försvarets intendcnturförvaltning. Man 
tycks dock förbise, alt den samverkan mellan försYars
grc'na nw, som mihlc [tsladkommas, till övervägande dc
len är av sirategisl;: karakHir, där varje försvarsgn:n har 
sina uppgifter alt lösa, uppgifter, som nndcrslundom inte 
sammanfalla vare sig i tid eller rnm. L'ndcr s~tdana för
håll anden framsU\r det som en 1vinuandc nödvändiohc! ,, "" 
aH vnrjc försva1·sgrcn gives största möjliga styrka. Ddla 
kräycr, aH undcrllilllstF;Hsien anpnssas cflcr försvarsgre
nen s s~trnrt, dess SlJcciclla llppgiftcr och arbetssälL Sam
ordning och cn!Jcllrghct mellan :.;amnw grcnnrs aY de lr~' 

försv nrs!!rcnarnns nndcrhftlhtiiinsl är ett anachifrct önskc-..._' '-' .._ ~ u 
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m å l, men samverkan mellan de olika unde rhållsgrenarn a 
inom samma försvarsgren är ett krav, som måste tillgo
doses, om inte försvarsgrenens möjligh eter att fy lla sin a 
uppgifter skall äventyras. 

Med nuvarande försvarsorganisation har - selt u r 
underh å llstjänstens synvinkel - den fackgrensvisa fö r -
vallningen sitt b erättigande endast om samordningen m ed 
motsvarande verksamhet för landet i dess helhet nödvän
diggör detta eller då organisationsformen medför förd ela r 
fö r underhållsgrenen ifråga inom samtliga försvarsgrenar 
av sådan vikt och betydelse, alt de avsevärt överväga d c: 
nackdelar, som äro ofrånkomliga i vad avser varje för
svarsgrens underhållstjänst sedd som en helhet. 

1946 års militära förvaltningsutredning har, såvitt j ag 
kunnat f inna, icke framlagt något bärande skäl för a lt 
en fackgrensvis ordnad intendenturförvaltning skulle va
ra b erätligad från d e ovan angivna synpunkterna. 

Möjligheter att förbättra kontakt, samarbete 
och samordning. 

Ä ven om elen nuvarande arbetsfördelningen mella n 
förvaltningsmyndigheterna är i stort sett lämplig, är dä r
med inte sagt, att krigsförberedelsearbetet b edrives på et t 
rationellt sätt. 

Ett s tudium av det planläggningsarbete, som bedrives 
i de centrala förvaltningarna, ger vid handen, att det fö 
religger stort behov av ett sammanhållande och samonl
nande organ inom varje verk. Avsaknaden av ett dylik ! 
har resulterat i en viss ojämnhet i planläggnings0rbetel. 
Man befinner sig i mönga fall på helt olika stadier ocl 
arbetar efter olika linjer. Yidarc råder ingen enhell ig 
uppfattning om vilken omfattning eller vilken form plan
läggningen bör givas och hur den lämpligast bör bedriv a~;. 

\'idare kan man konstatera, alt 1e befattningshava re. 
som syssla m ed krigsförb e redelsearbetet i allm~i.nhct km'-

343 

de vara bättre informerad e om vad som sker inom det 
egna verket men utanför deras eget mer eller mindre be
gränsade verksamhetsom råde. Kännedom om vad som 
sker utanför det egna verket på krigsförberedelsearbetets 
område ä r i många fall alltför begränsad . Man känner 
följak tligen inte till vilka människor som brottas med 
samma problem som man själv. Man lever i okunnighet 
om vilka synpunkter man på andra håll anlägger på dessa 
problem eller till vilka lösningar man där har kommit. 

Kort sagt: kommunikationerna kunde vara bättre; 
samarbetet och samordningen lämnar följaktligen en del 
övr igt att önska. 

Krigs plan! äg y ningssekt i o ner. 

Dylika missförhållanden böra pö ett eller annat sätt 
rättas till, och en framkomlig väg förefaller då vara, alt 
inom va r .i e verk organisera en särskild krigsplanlägg
ningssektion. sektionens huvuduppgifter skulle vara 

att med ledning av överbefälhavarens och i förekom
m ande fall försvarsgrenschefernas direktiv eller anvis
ningar klarlägga, vilka mnråden, som skola vara föremål 
för krigsplanläggning inom verket; 

alt uppgöra förslag till vilka krigsplaner, som höra 
utarbetas ävensom förslag till arbetsfördelning och tids
schema i detta avseende; 

utt sedan nämnda förslag fastslällls övervaka arbetets 
planenliga bedrivande; 

all skaffa sig fullständig överblick över de n egna för
svarsgrenens krigsförberedelsearbete i dess h elh et på un
derhållsljänstens område; 

att skaffa sig överblick över motsvarande m·be lc in
om de övriga försvarsgr enarn a ävensom inom det ekono
miska och civila försvarets ledande organ; 
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ull överhunHilagel verka föt· hbitlre information, snill 

arbele och samo rdning p å krigsförberedelserna s omrad l· 

i först a hund inom det egna verket m en även m ellan cL•!l , 

och övriga krigsplanläggande organ . 

Dc uppg ifter, som enligt vad nu sagls, skulle anför

tros dessa krigsplanlåggningsscklioncr, äro av sådan nu

lur, all sektionschefen måslc lyda direkl under vederbö

rand e verkschef resp . souschef i vad avse r försv arsgren s

förvaltningarna. För armeförvallningens d el vore det m n 

h~i nd a fördelaktigast m ed skilda sektioner för KA F i 

resp KAFT. 

[' nclerhåll ::;rådet. 

För alt ytterl igar e fö rbättra informationen saml ök ~· 

möj ligh etern a till utby te av ta nkar och erfarenheter b ii 

tillskapas etl särskill und erhållsråd , som å lägges sammn n 

iräda förslagsvis två ggr per mån a(!. I d elta r åd bö n 

ingå lämplig rcpresenlanl för försvarsstaben såsom ord

förande, cheferna för försvarsgrenss tabcrnas underhå !h

avdelningar samt cheferna för d e nyssnånmda krigspl a n

låggningsseklioncrna. Vid rå d ets sammantråden sko la 

represen tanter från riksnåmnden och civilförsvarss tv re l

scn, då så bedömes önskvärt, beredas tillfå1lc när;·ar~l 
Efter underhålls rådets samman tråden böra givetvis kon 

ferenscr ordnas inom de olika verken, där den personal 

som år sysselsatt med krigsförberedclsearhclc l, infonn c

ras om vad som varit före i rådels sammanträde. DYl il 

informat ion hör ~i ven lämnas i försvarsst aben och i"ö r

svarsgrcnsslaberna, ev. också inmn riksnåmndcn och ci 

vi Iförs varssly rcl scn. 
I det tidigare nåmnda av 194() års militära förv all

ningsulrcclning avgivna belänkandel föres lås inrå ttan dL 

av en s k centralplanering inom d c centrala fön·altnin !-!·

arna. Denna skulle få mycket omfattande arbelsuppgi t

tcr, bl a att uppgöra krigsorganisationsplaner för förv al l-
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ningcn, a ll m eddela anvisningar till förvallningens olika 

byråer för utarbe tande av krigsförval tningsplaner samt 

a tt sammanhå lla denna verksamheL 
D e t r å der ingen tvekan om, att den föresl agna prin

cipen är riktig, m en det vore enligt mitt förmenande 

olyckligt om den fick den u tformning, som_ utredningen 

för eslagit. Man har p å denna punkt icke beaktat de för

hå ll anden, som k omma att råda efter högkvarter ets krigs

or ganisering och utfly ttning. 
Av skäl , som. redovisas längre fram, är det nödvån

digt att för de arbetsuppgifter, som enligt tidi gare skis

serat försl ag skulle åvila krigsplanlåggningsscktionerna, 

avse sårskild personal, vilken icke får ianspråktagas för 

u ppgifter av betydelse för förvaltningens egen verksanl

h et under krig. Della ä r just vad som kommer atl ske, 

om d en föreslagna centralplaneringen får den u lformnin g 

och de arbetsuppgifter utredningen tänkt sig. 

P er s o nu! j"raqan. 

Ett spörsm å l av största intresse och betydelse i sam

band m ed de nu skisserade organisatoriska åtgårdern a 

är p erson alfrågan. Det synes mig vara av vikt, all såväl 

försv arsstaben som underhållsavdelningarna och krigs

planlåggn i ngsseklionerna !Jcsätlas med vål u Lbildad per

sonal med god överblick över underhållstjänsten inom. 

samtliga försvarsgrenm· åvensom. kännedom om och för

ståelse för sambandel mellan dels den operativa planlågg

Bingen och undcrhållsplanläggningcn, dels underhålls

tjäns ten och samhällsverksamheten i allmänhet. Dc upp

stålid a krnYen ~iro oeftergivliga, när d et gäller resp che

fer , m en böra i största möjliga utslråckning tillgodoses 

åvcn i vad avser övrig personal inom dc berörda organen. 

Detta mål kan endast nås genom urval och en nog

granl planlagd ljänslgöringsgång. En länkbar sådan vo-
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re då att vederbörande efter linjetjänstgöring och hög
skola ävensom tjänstgöring i egen försvarsgrenlednin " ,.., 
placerades i den egna försvarsgrensförvaltningens kri g~-
planläggningssektion, varefter han med lämpliga inte r
valler överflyttades till motsvarande seldianer inom d c 
övriga försvarsgrensförvaltningarna ev utbyggt med n a
gon tj~instgöring i försvarsgrensstabernas undcrhållsavdel
ningar. Därefter skulle ticlen vara inne för tjänstgöring 
hos militärassistenten i riksnämnden, ev även hos ·mili
tärassistenten i civilförsvarsstyrelsen. Kompelens skulle 
därefter vara vunnen för tjänstgöring i försvarsstabe n. 
varifrån vederbörande sedan så småninoom kunde ålerg·· 1 ~ ..._ l 

till tjänstgöring inom egen försvarsgren, exempelvis sD-
som chef för försvarsgrensstabens underhållsavdelning 
försvarsgrensförvaltningens k rigsplanläggni ngssek tio n el
ler annan lämplig uppgift inom försvarsgrensledninge n 
eller annorstädes. 

Kontaldkonferenser m. m. 

Dc hittills föreslagna å tgärdcrna anser j ag dock icb 
vara tillfyllest för att helt avhjälpa den nuvarande bristc 11 
på samarbete och samverkan. Det är önskvärt att infö r, 
något sys tem för spridande av information i vidare krel 
sar. Man kan givetvis tänka sig många olika vägar f ii •· 
att nå delta mål. Det bästa medlet synes mig emellert id 
vara kontaldkonferenser efter känt mönster, vilka m ö.i
liggöra personliga kontakter mellan representanter f ii r 
olika försvarsgrenar och olika grenar av krigsanlägg
ningen, såväl den operativa som unclerhållsplanläggni ng
en. Såvitt jag har mig bekant, ha dc kontaktkonferenser. 
som hittills hållits, givit goda erfarenheter och result n t. 
Underhållskrigsspel i större utsträckning är y lterligarc 
et t önskemål. 
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Förbättrad utbildning på underhållstjämtens område. 

Vidare är det också önskvärt, att utbildningen på 
underhållstjänstens område utökas. Delta gäller särskill 
m arinen. Den numera igångsatta vidareutbildningen av 
m arinintendenter är ulan tvekan ett stort steg i rätt rikt
ning. Liknande vidareutbildning bör dock snarast möj
ligt ordnas i första hand för intendenter vid armen och 
flygvapnet samt fö r civilmilitära ingenjörer, men ev även 
läkare på stat. Vad sjö- och kustartilleriofficerare be
träffar bedrives vid sjökrigshögskolan en omfattande och 
värdefull vidareutbildning. För att blott nämna ett exem
pel, så imponeras man av det arbete, som såväl lärare 
som elever nedlägga på ämnet taktilc Man inser vilka 
omfattande studier och vilket avsevärt arbete, som måste 
ligga bakom flottans taktiska föreskrifter. För den oin
vigde är det också något av en överraskning alt konsta
tera i vilken utsträckning rent velenskapliga metoder 
ligga till grund för de bestämmelser, som utfärdats . Sam
tidigt måste man konstatera, att det studium som ägnas 
underhållstjänsten är mycket blygsamt. Det förtjänar 
härvidlag påpel,as, att den tidigare nämnda marina un
derhållsinstruktioncn stadgar, att chef, som gör upp plan 
för verksamheten (stridsplan), skall däri inrymma de åt
gärder, som erfordras för att säkerställa underhållstjäns
ten - underhållsplan. Underhållslaktiken kräver lika 
omfattande studier, lika mycket arbete och samma veten
skapliga melodik som annan taktile I detta samman
hang är det på sin plats att påpeka behovet av alt i ut
landet studera de undcrhållsproblem, som dc krigföran
de makterna ställdes inför och hur dessa löstes organisa
torisk t och på andra sätl. Möjlighelemrr lill ctyhlw stu
dier hava varit all tför hegr~insadc. 
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Inspektionsverksamheten i vad avser underhållstjänsten , 

Den nuva rande formen av inspektioner är icke h cl 1 

tillfredsställande. Det är visserligen inget fel i att exem
pelvis avdelnings- och byråcheferna inom försvarsgrens
förvallningarna inspektera de egna regionalmyndigh eter
nas planläggning av viss gren eller detalj men denn a 
form av inspek tion ger inga garantier för att den r egio
nal a underhållsplanläggningen i dess helhet är full!:!od . 
. . c 
An mindre ger den garantier för att erforderlig samord-
ning med de övriga försvarsgrenar nas regionala planlägg
ning har ås tadkommits . För att nå detta mål lzräves en 
h elt annan form av inspektioner. Jag h ar tidigare fra m 
lagt förs lag om inrättandet av elt underhållsrå d, beståen
d c av lämplig representant för försvarsstaben såsom ord 
förande samt cheferna för försvarsgrensstabernas under
hållsavdelningar och förvallningarnas k r igsplanläggnings
scktioner. Detta underhållsråd skulle vara väl lämpa t 
för att verkställa den form av inspektion , som jag nys~ 
berört. 

Vid underhå llsrådets inspektioner skulle tyngdpunk 
ten läggas på studium av samordningen mellan de olik a 
gren arna av militärområdets, marindistriktets eller fl yg
basområdets underh å llstjäns t även som smnordningen m el 
la n dc olika territoriella befälhavar n as planläggning. 

Vid inspektion av underh å llspl anläggni ngen inom 
exempelvis Os tkus tens m arindistr ikt sl-:.ullc därför ocksn 
närvar a lämpliga r epr esentanter fr å n IV milo och ö flvbo 
ö nskvä r t vor e dessutom , att ber örd a lä nsstyrelse r ~orc 
r epr esen terade. Dc nu föreslagna inspektionern a skull( 
dessutom kunna komhineras med anordnande a v un dcr
h å llskrigsspel. 

En sammanf attning av dc framlagda förslagen ti ll 
å tgär der ägnade att effektivisera underhå llsplanläggnin ?,
en och åstadkom m a ett effek tivare samarbe te i fred m el 
lan b erörd a mynd igl1eeter ger följande rcsulla t. 
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1. Ändrad fördelning a v arbetsuppgift erna m ellan fö r 
svars- och armestaberna samt härav betinga d omor
ganisa tion. 

2. I nrättande 'av funklionsdugliga underhå llsavdelningar 
vid försvarsgrcnss Laberna. 

3. Inrät.landc av krigspl anläggningssektionet· v id fö r
svarsgrensförvaltning ar n a , d e gemensamma förv a 11-
nin garna samt krigsmatcr iclvcrke t. 

4. Inrätt andet av ett försvare ls undcrhållsråd . 
5. Lämplig rekrytering av p ersonal inom dc viktiga r e 

underl1 å llsorganen. 
6. Anordnande av konlaktkonfercn ser. 
7. lVIera unclerhållskrigsspel. 
8. Större utrymme åt u n derhåll stjäns ten i k urspbncrnn 

vid dc mili tära högskolorna i a llmä nh et och vid sjö
k rigshögskolan i synnerhet. 

9. Vidareutbildning med tyngdpunld p [1 undcrhållslj<ins
ten för vissa intendenter, ingenjörer och ev vissa 

läkare. 
10. Intensifierad fo r skning på underhålls tjän s tens om -

råde. 
11. Förbättrade möjligheter till st ud ier u loml ands. 
12. Anordn ande a v inspektion er av de regionala m y:Jdi g

h ete rn as underbållsplanläggnin g. 

Ledningen och utförandet av underhållstjänsten. 

Ledningen av uuderh~dlstjäusten i k rig åvilar elt 
högkvarter, som organisatoriskt scll skiljer sig f rån fr.n ds
högkvarler el endasl i vissa detaljer . Men ur geografisk 
synpu nk l är det en väsentlig skillnad. A vs tåndet mell an 
staber och förvaltningar ökar. Scdd mot bakgrunden av 
del inbördes beroende, som råder mellan operationer och 
underhållstjänst och möjligheterna till förbindelseavbrott 
under krig innebär d etta en svaghet i organisationen. Del 
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synes mig inle möjligt för högk va rleret all under såd a n-t 
omständigheter lösa sina viktigaste a rbe tsup pgifter på u n
derhållstjänstens om t·åcle, att snabbt ingripa i de fall , di11. 
uppgjorda planer icke kunna följas och i oförutsedda si

tuationer. ;\ven om den tidigare föreslagna omorganisali ( _ 
nen av försvars- och armestaberna vore genomförd oct 1 

undcrb~dlsavdclningar funnes organiserade vid fö rsvar:.
grensstabcmas operativa dela1·, så frörcliggcr ändå in [(' 
fö rulsällningar för snabba och riktiga beslut av överb t 
fä lhavarc och försvarsgrenschefer. överblidzcn över d, 
underhåilsmäsiga förulsällningarna för vad som är onc
ralivt möj :igt eller icke möjligt är fortfarande olillfre ~L 
s tällan de p g a dc dtdandc avstånden och ev förbindcl s( 
c1Ybro ltcn mellan bögkvarterets operativa del och d 
egentliga underhållsorgancn, förvaltningsmyndighetern a. 

Beaktas bör dock, a lt även om några större krigsskt• 
dor icke inträffa, förbindelserna likväl bli väsentligt för 
svårade. (överbelastning av telefon- och telegraflinj e 
kryptcrmg och etckryptering av radiomeddelanden) snP 
tidigt som snabbare beslut bli nödvändiga. 

lYian ha1· inom viss del av högkvarteret ägnal avst
värd upmärksamhet åt problemet kontakt och samverk an 
mellan stab och förvallning i krig. Till att börja m c ! 
sökte man lösa detta genom att placera stora delar ,,, 
förva ltningen i försvarsgrensledningens operativa dc . 
Denna utväg måslc dock överges p g a lokalbrist. Dd 

tbinkte man sig i ståHel att i ledningens operaliva del 

placera ett mycket begränsat an lal av förvallningens p cr
sonnl, fö re trädesvis befallningshavare i chefsslbillning. F , 
dylikt tillvbigagångssält är naturligtvis tänkbart. Jag Lrr r 
emellertid inte, all en sådan lösning vore l~'cklig. Dc 1 

skulle skapa förvirring i befälslinjerna och minska fi i•·

valtningarnas funktionsduglighet, speciellt i det ömläliga 
cch förvirrade läge, som kommer alt råda i krigets i nle
dande skede. Det finns en aanan lösning, som enligt m ill 
;örmcnandc skulle medföra biiilrc effekt och myek~t sn i'l 
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olägenheter. J ag tänker då på de tidigare nämnda krigs
planläggningssektionerna inom vilka en stor fond av ve
tande på underhållstjänstens område finnes att till gå och 
där god överblick finnes över und erhå llsläget i krigets 
öppningssk ede. Hur d en na överblick skall kunna bibc
hå lias är ett problem för sig som jag här icke kan gå 

in på . 
Dessa sek tioner höra i samband m ed högkvarteret~; 

b ·igsorganisation ti ll för as den operativa d elen; sektioner
na inom arme-, marin- och flygförvallningarna såsom för
dä rkn ing av underhållsavdelningarna inom m otsvarande 
s taber och de övriga ve rkens sektioner son1 förstärkning 
2 v försvar ss tabens operativa del. 

J ag vill i korthet be röra ett annat förhållande av stor 
betydelse för såväl ledningen som utförandet av under
hållstjänsten i krig. D et är nödvändigheten av a lt våra 
knappa resmser utnyttjas på effektivaste sätt. Härför 
kräves att man inom högkvarteret har en klar bild av 
tillgängliga resurser i olika avseenden och förutsättningen 
fö r detta är, alt man talar samma språ k inom de tre för
svarsgrenarna. Det är därför av största betydelse, att ka
i.alogisering och standardisering icke in skränkes till att 
bedrivas försvarsgrensvis, den måste samordnas för fö r
svaret i dess h elheL Och vad standardiseringen beträffar, 
så måste denna avse icke blott materiel och andra för
nöd enheter utan även benämningar och uttryckss~ltL På 
dessa områden återstår mycket att göra. Jag behöver 
bara peka på den omständigheten, att clt så allmänt be
grepp som underhållstjänsten givils olika innebörd inon', 
alla tre försvarsgrenarna. 

A v prim~i r betydelse för alt undcrhållstj~insten i krig 
skall fungera är, att vederbörande personal, framför allt 
inom dc ledamlc organen redan i fredslid söker bilda sig 
en uppfattning om vilka arbetsuppgifter man ~ krig kom
lller att stä1las inför. Den allmänna uppfattningen synes 
Vara, atl uppgifterna komma att vara desamma i krig 



som i fred Jag tror illlc på detta. Det ~ir visscrlige·1 
sant, att dc behov, som skoJa tillgodoses, äro i stort scit 
desamma ä ven mn storleksordningen blir en annan. 'M t• 1 

de betingelser under vilka behoven måste tillgodoses i e l, 

krig skilj er sig så fullständigt från de, som råder i Jred ~
tid, alt man med skäl kan lala om helt nya arbelsnp],
gifter. 

~är 19-16 års militära förvallningsutredning i novem 
ber 1950 redovisade resultalct av fyra års arbe te, närd, 
man måhända den förhoppningen, att utredningen - so1 1 

icke salmal tillg~mg till militär och civilmilitär sakkm, 
skap - skulle redovisa t några synpunkter på dc centra ll 
förvaltningarnas arbetsuppgifter i krig samt hur det av 
utredningen starkt understrukna kravet på samordnin ~ 
av underhållstjänst och operationer i övrigt bäst sku ll , 
tillgodoses. Med beklagande mftste man konstatera, a , 
så icke blivit fallet. Må man hoppas, att dessa fd1gor u 
redas och bliva grundligt studerade sam t allsidigt belys te, 
innan slutgiltig ställning lagcs till förvaltningwrganisati ,
ncns utformning. 

Litteratur. 
»A Sai !ors Odysscy» a v Admiral of U !e Fl f' E 

\'isconnt Cunningham of Hyndhope. 

Brittiska folket har en e:1aståencle förmåga ait i tide1· av v e1 
lig ned fnmbl'inga lrra[tfu!la OCtl dugliga ledare. I förbigående S<t' t 
förefinnes dessutom, atminstone pa det politiska om,radet, en lil t 

1närk1ig tendens a i t , t'. edan nödläget väl 1Je1nästrats. lu.g:.1t och frid i\. t 

avlägsna de män, som burit den tyngsta bördan. Framfur allt pä <' 
sjCn1ilitära un1rådet gäller i varje fall den första regeln: nä J.' f 1"1 1 

stående befälhavare lJehövts, ha de också stått att finna. Till rad 'l 

av tidigare välkända namn fogades under andra världskrigcet mclll- ., 

i1Ya. bland vilka kunna nämnas amiralerna Pound, Sommerville, H r
wood, Fraser, Vian och ~ framför allt ~ Adn;iral of the Flee t \ 
count Cunningham of Hyndhope o c;h l\Iatapan . 
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Amiral Cunningham har vid årsskiftet unde r Utela »A Sailors 
o dyssey» publicerat en skildring av sitt liv; ett arbete, som, med 

hä n syn tE! att det sk ildrar ett liv till sjöss i verklig bemärkelse, gi

vetvis bör studeras a v efterkrigstidens kanske allttör skrivbmdsföl·
töjda specialister men dessutom har mycket att erbjuda även cle:1 

aom icke är fackman. 
Amiralen är uppenbarligen icke någon pennans man. Han fram

h å ller själv i sitt företal, att han i någon mån mot egen vilja, och 

omdöme lät sig övertalas att skriva sin bok. Han gav vika av två 
skäl: f öt· det första sin önskan att betala en tribut till dels de män. 
under vilka han tjänstgjorde i yngre år·, dels dem, över vilka han 

hade äran och förmånen att senare föra befäl och för det andra sin 

vil ja att beskriva vad han såg av den roll, som brittiska flottan spe

Jade i de båda världskrigen. Ha.n eftersträvar däremot icke att län'
na något allval'ligt bidrag till den sjökrigshistor iska litteraturen : han 

berättar vad han själv upplevat och dänned får det för ha~1s cl 31 

vara nog. 
Arbetet ä1· i sin disposition enkelt och lwnventionellt; det bör

jar sålunda med författarens födelse, år 1883 , och en kor tfattad red o

görelse för en uppenbarligen mycket lycklig barndomstid. Skildringen 
av kadettåren visar elen unge Cunningllam som en av de bättre ~ 

m en icke den bäste ~ på sin kurs och därjämte be·gåvad med e!l 

viss fallenhet för slagsmål. I övrigt tycks han ha haft den unge 

sjömannens normala inställning till livet: bl a betraktades det so:n 
mindre lyckat , när en ny amiral utan förvarning beonlrade nattövning; 

k l 0415. Nattövningar plägade nämlig·Jn dessförinnan beordms flera 
dagar i fönäg, oföränderligen äga r um kl 2200 och efterföljas av 

en supe bestående av öl, sardiner och rå lök, således ett bilde kalori- . 
vitamin- och doftrikt inslag i det dagliga enahanda. 

1902 avverkades officersexamen och i början pil 1908 följde det 

första befälet, nämligen på torpedbäten m· 14. Cunningham va!' där
efter utan avbrott c'1ef på torpedbåtar, jagare och jagarförband intill 

slutet på iir 1919, en sjökommendering, som åtminstone under nutida 
förhållanden tee sig skäligen enastående. Första världskri[;et till

bragte Cunningham i Medelhavet och han har ett och annat att be
rätta om det mångomskrivna DanlanellerrörelageL och vissa andn1 

operationer; eftersom clet gälier personliga U!>vleve lser har han dä ' ·
ernot ingenting att förtälja om de stora sjöslagen i Nordsjön och d ~ 

befälhavm·e, som där och i Amiralitetet ledde den brittiska s:iökri c;· 

färin gen . 
Huvuddelen av boken är givetvis ägnad andra världskriget och 

därvid anyo i första hand l\Iedellw.vet , chir Cunningham från krigs
utbrottet förde högsta befälet till sj öss . Denn a befattning upphöll 
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han sedan under flera år med ett kortare avbrott för en lcomm en
dering till Washington. Un der krigets s lutperiod beklädde han be. 

fattn ingen som Förste Sjölord och ledde som sådan den brittisl-a 

krigföringen till sjöss. I sak f ramkommer, frånsett v issa de taljer. 
r ela Uvt få verkliga n yh eter. Av största intresse är däremot att föl ja 
framför allt hur s jökrigsledningen i Medelhavet bedömde läget 0 ('11 

reagerade infCr de skifta nde situationer, som uppstodo, och de di
rektiv, som lämnad es från London. 

Cunningham är offensivens man. Hans ledande tanke var enlul 

och riktig: målet för s jökrigföringen var att tilldela. fi enden h årdast 
möjliga slag och tillförsäkra britterna sjöh erraväldet i Medelhavet. Vir! 
denna princip stod han orubbligt fast. Han var ofta och med r ät t 1 

bekymrad över läget men föll aldrig för frestelsen att övergå till r en 
defensiv . I detta hänseende h ar hans bok mycket att, giva. 

Medelhavsflottan led under långa tide r brist på praktiskt tagr>t 

a lltin g och Cunningh am var ständigt på jakt efter förstä rknin gar. 
främst lätta fartyg, flygplan och luftvärn för baserna. Lätta far tyg 

och f lyg voro emellertid icke t ill fy ll est. Cunninghams framställni ng 
efterlämnar, avsiktligt eller ej, ett mycket bestämt intryck av sla f','
skeppens oumbär lighet och grundläggande betydels e för s jökrigföringen 

vid denna tid. Så länge de 3-4 slagskeppen voro intakta kände h an 
sig som situationens h erre; när divisionen i slutet på år 1941 genom 

förluster och skador h elt försattes ur stridbart skick, r ubbades up
penbarligen till och n"Led Cunninghams enastående lugn. Detta t er 

sig förklarligt n og, eftersom han i samband med undsättningsopera
tioner till Malta tvingades att sätta in endast lätta kryssare samt j ·l

gare mot italienernas slagskepp och tunga kryssare. De brittiska lätt a 
förbanden löste emellertid sin uppgift och krisen övervanns, van id 

chefernas skicklighet och okuvliga offensivanda spelade en avgör•m 
de roll. 

Samarbetet mellan Amiralitetet i London och Cunningham kan 
i stort sett betecknas som gott. Då och då framskymtar emeller tid 
att Cunningham ansåg, att Amiralitetet lade sig i detaljer och u tfiir

dade order och anvisningar, som lämnade föga eller ingen ledning 
samtidigt som de irriterade de regionala befälhavarna, som givetvis 

bäst behärskade detaljerna. Cunningham berör här en fråga , so1 1 

alltid kommer att vara ömtålig och måste lösas frå n fall till fal . 
nämligen var gränsen skall dragas m ellan den centrala och r egion all 
ledningens befogenheter. 

Det är självklart, att Cunningh am und er sin lå nga tjänstgör ir c; 

i framträdande befattningar träffade många intressanta männisl;:o' . 
däribland flertalet av andra världskrigets ledande per sonlighet e r . }l . n 

är en stor beundrare a v Churchill. dock med reservation fö r a t t lll'>'-
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1niärministern ibland tenderade att förd jupa sig i detaljer. detta 
lränseende har amiralen säkerligen rätt; var och en som läst Churchills 
stora arbete »The Seconcl 'World \Var» erinrar sig utan tvivel den 
sagolika mängd prememorier, anvisningar och order - ibland rörande 

rena småsaker - som Churchill strödde omkring s ig i sin vålelsamma 

ansträngning att rikta in Imperiets alla krafter åt rätt håll. 
De iedancle amerikanarna, general Marshall och amiral King, h a 

båda vunnit hans högaktning och vänskap, fast Kings välkända sträva 

sätt och obenägenhet att låta britterna deltaga i Stilla Havskriget 
understundom synes h a lagt viss sordin på stämningen. Framför alla 

andra tycks emellertid Eisenhovwer ha vunnit hans hjärta. Vid ett 
av deras första sammanträffanden yttrade Eisenhower: »Jag vet inte 

hur lå ngt man kan gå med Er engelsmän, men jag undrar, hur länge 
det skaH dröja, innan Ni kallar mig Ike.» Cunningham s ·mrade: »Pre

cis t r ettio sekunder under förutsättning, att Ni kallar mig Andrew ,> 

och därm ed grundlades en bestående vänskap. 
Cunningham har dessutom både för överordnade orh underlydan

de många lovord, vilka dock i detta sammanhang måste lämnas därhän. 
I motsats till många andra författare följer Cunningham i sin 

tok strängt de grundlinjer han uppdragit i förordet. Utan överord 

klarl ägger han brittiska flottans insatser i kriget och ger framför allt 
sina underlydande goda betyg. En sak klarlägges emellertid ej , och 

det är hans egen insats i kampen. Närmast litet generat omnämner 
han befordringar, slutligen till storamiral, ävensom undfånget adels

skap och å tskilliga andra sällsynta utmärkelser. Däremot har han 

ytterst litet att säga om vad han personligen uträttat, vilket dock 

måste ha va rit av största betydelse. Endast en verkligt stor befäl
havare kan uneler världshistoriens största krig ha förvärvat den rykt
barhet, som redan nu kommit Cunningham till del, nått en av Brit

tiska Imperiets högsta militära befattningar och - framför allt -
förmått egga sina underlägsna stridskrafter till sådana ansträngningar, 

som gjordes av brittiska Med elhan;flottan uneler de ödesdigra å r en 

1940-1942. 

M. S. 

Tidskri ft 8jö1·iisendet. 23 
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