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

Senare lider s utveckling har visat, all en a llt intimar e sam verkan m åste äga rum mellan försvarsgre narna för
att ge det samlade försvar et störst a möjliga effekt. Sasom ett vikti gt led i denna samordnin g ingå r en för fö rsvarsgrena rna enhetlig operativ ledning.
Även en ra1l
andra å tgär d er h a fö reslag its och d elvis genomförts s ~l
väl i vårt land som an norstäd es t ex uppsättand e av gem ensamma f,ö rsva rsh ögskolor, bildande av en gen1ensam
stabsoffice rsk å r (försvarsst abskår) - tanken har t o m
fr amförts att sammanslå försv a rsgrenarna för att därigen om utsudda gränserna mellan dessa.
Bla nd effektivise ringsp robl em en synes fr ågan om
krigsmakt ens enhetliga operativa ledning vara av s tort
intresse och frågan av ses här behandlas med huvudvikte n
lagd p å den regionala instansen.
Först m å då konstateras , att såväl del sunda förnuftet
som krigserfare nhe 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 krigsmakte ns regionala ledning
i sin rätta belysuing erfordras först några ord även om
elen centrala ledningen.
Frågeställn ingen kan då bliva följande: Skall den enhetliga ledningen utövas endast i loppen d v s av den
politiska ]edningcn '! Skall den härutöver utövas i krigsm aktens högsta instans och skall den slutligen utöva'.;
äv en p{l del regiona la planet ?
1'idslcTi[t i Sjöräsendet .
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Dessa frågor ha varit under diskussi on i flera lände r.
I fråga om den politisk a ledning en torde knappa st niigr a
principi ella mening sskiljak tigheter vara rådande . Trådama måste ju löpa ihop i Loppen.
Beträffa nde ulformn ingen av krigsma ktens högst a
ledning ha dock åsik terna varierat .
I Storbrit annicn har t ex frågan rörande en högst a
försvars maktsst ab (Combi ned General Staff) under ledning av en överbef älhavar e vm·il uppe men av olika an ledning ar icke ansetts lämplig för britliska förhålla nde n
bl a mol bakgrun den av den tyska ce ntral a försvars led ningens (OKW) misslyc kande. Del främsta skälcl tord e
emeller tid ha varit, att Storbril anniens intresse n äro spridda över stora delar av världeu , där sålunda krigsha n dlingar såväl till lands som till sjöss rnåsle påräkna s. Man
har därför i stället skapal ett chefsråd (Chicfs of Stafi
Commit tee), vilket under regering en avses utöva ledning e n
i stort över de ofta geograf iskt vilt skilda krigsskå deplatsern a.
Av liknand e anledni ngar har USA utforma t sin högst n
försvars l edning p å motsvar and e sält med ett chefsråd
(Joint Chiefs of Staff), som under preside nten utövar
ledning en enligt samma principe r som i Storbrit annien
Det må f ramhåll as, alt ordföra nden i chcfsd1d et, ofta fel aktigt benämn d USA :s överbef älhavar e, icke utövar n agot militärt befäl vare sig över chefsråd et eller krigsma kten - har har inte ens rösträtt inom chefsråd et.
I vårl land ha vi däremo t etl i stort selt samman
hängand e och relativt begräns at område alt försva1· ;·
samtidig t som våra stridskr after äro a v relativ t blygsa m t
format, vilket medför, att ledning en av krigsma kten blt a
re kan hållas ihop av en överbef älhavare . För våra för
hålland en faller del sig stdunda naturlig t, atl elen enhe t
liga ledningsp rincipen tillämpa s i krigsma ldens central a
instans. Vi bör alllså ha en överbef älhavar e, som biträd (!
av högkvar teret, vari ingår bl a chefen för marinen mc P
marinst aben, leder våra stridskr afters verksam het i stor t
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.~~är::,id ansågs vbistnw klcrnas bögsta krigsled ning va-
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.
Jamstal ides med den tilltänkt e RöB enligt fig 1.
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Denna j ämförelse torde fordra ett närmare studium .
Till att börja m ed kan då den geografisk a utsträcknin gen
av Eisen how e rs och en svensk RöB befälsområ den jämroras. En blick l)å l,:arlan visar omedelba rt, att relationen blir ungefär . densamma som mellan en femkronor s sed el och en ettö ring. Jämförelse n i fig 1 hallar sHumb
avsevärt i geografisid avsee nd e och sku Ile man försök a
erhålla ungefär motsvariga storleks o rdningar bör man i
stället jämföra Eisenhowe rs område med vår egen i'w erbefälhavar es, d v s m ed hela Sverige.
De geografisk a förh å llandena kansk e inte äro ut slagsgivand e, varför vi d essutom jämföra omfattning en
av de und erställda stridskraft erna.
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Eisenhowe r hade ungefär följande siridskraft er und e r
sitt befäl:
i trm estTidskraj' ler : Tre arm egrupper om sammanlag t c :a
!)0 divisioner.
Sjöstriclshr aj'ler: c:a 700 örlogsfarty g (bortsett från mi n-

svepningsf örbanden) , i nnefattand c bl a
6 slagskepp ,
22 kryssar e och
119 jagare.
Flygslriclsk raj'ter: c:a 70 flygflottilj er samt under ett p a

perioder dessutom tl et strategiska b ombflygeL
Jämför man dessa siffror m ed vårt samlade försv a
(20- 30 divisioner, c :a /S fartyg u tom minsvepare , v ar a\
2 moderna krvssarc och 1-1 jagare samt 17 flygfloltilj er,
finner man , att dc vida överstiga den svenska krigsmald e 1
och oivelvis ännu mer dc stridskraft er, som en RöB sbll l
kum~a tänkas Ht under sitt befä l. J~'tmförclsen i fi g 1
haltar sålunda kraftigt även i detta avseende.
Därest Eisenhmve 1· i s tiillct jämställes med den sv en
ka övc rb cHilhavnrc n hlir bilden d ock en ann an:

Denna figur kan mot bakgrunde n av ovanståend e resonemang anses visa en så långt det går riktig jämförelse
mellan västmakter nas och den svenska operat iva ledningen.
I figuren å terfinnes den r egionala (motsv) instansen
i det understa horisontalp lanet. Eisenhowe r fördelade
nämligen t ex flygstridsk rafterna mellan d e olika armcgrupperna allt efter lägets krav och däreflcr samordnad es vcrksan;thc ten mellan dessa stridskraft er i fonn av
direkt samverkan mellan vederhöran de chefer ur dc olika
försvarsgre narna.
I vår nuvarande regionala organisatio n förutsättes
just detta principiell a förfaringss ätt.
Den i fig 1 gjorda jämförelse n visar däremot, att omsättandct av v~islmakternas befälssyste m på svenska förhållanden har gjorts oriktigt, genom att det allierade systemet i själva verket f'lytlats n ed en instans_ Härav
följer även att de ~1beropad c krigserfare nheterna ick e
kunna anses lämna stöd för d en enhetliga regionala ledningen av vårt försvar , vilken även automatisk t försvun-

312

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 förhåll anden, va rför ytterligare n[lgra synpunkler m å läggas
på fr ågan.
Till all börja m ed skulle till HOB ulses den lämpligaste personen, oberoende av försvarsgrcnlillhörighet, vilket synes di skutabelt. Kan d el t ex ans es effektivt all
sätta en sjöofficer såsom chef för försvar et av södra Sverige, vari lordc ingå betydande operativa a nnestr idskrafter '? 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 överhuvudtag el
ifrå gakomm a, torde d et vara rikligast alt härvidlag till lämpa del amerika nska systemet, där öB för en krigsskådeplats utses ur d en försvarsgren, som tillmätes slörsta
betydelse n inom resp område. Härvid komma emellertid alllid d e lvå andra att få en mindre eff ektiv ledning
och detta accentueras mer och mer ju längre ned m an
konnner i instanserna,
Som tidigare nämnts, vore a vsikten, alt i första han d
dc för områdets försvar avsedda lokala sjöstridsl;:raftern a
skulle unders tällas r esp RöB, m edan kustfJollan i princip
fortf a ran d e skulle va ra direkt underställd högkvartcrel.
Våra s k loka lslyrkor ha emcllerlid i flera fall viktiga
operaliva uppgifter såsom t ex sky dd av imp ortsjöfarten
i Västerhavet, offensiv verksamhel såsom ub:J ts- och mi neringsve rksamhe t, framslötar m ot fi entlig sj ö fa rt s~nn l
skvdd av vissa fa rv a ltenförträn g ningar. En~ir en Hö B
lo;appasl kan tänk as leda dylik verksamhet, som icke
alls berör det dir elda försvaret av hans område, skul le
delar av lokalstyrkorna ev bel1öva avskiljas för operativ
Ycrksamh et t ex i Västerhavet, södra Östersjön och Bottenhavet. I varj e fall skull e dc tillfälligt behöva andr a
befälslin.i er för d en n a verksamhel och det förefa Her my c-
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k e l sannolikt, att man d å maste Lills~il!a särskild a 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 e na skulle bli synnerligen komplicerad e, skulle
el l av d c åsyfta d e resull a len , nämligen p crsonalb cspari ng,
icke UJ1pslå - snarare skulle del bli fråga om clt ölwt
sammanlagt personalb ehov. Framför allt skulle svs!cmet
icke leda till d en cftel'lys la förenklingen och effe-ktiviseringen av den operativa ledningen.
Frågan kan även ses ur en annan synpunkt. Det
har i fler a sammanhang framkommit, alt vårt försvar ,
som av naturliga skäl icke i längden kan motstå en storm akt, skall kunn a rida ul den första s lonnen för atl möj liggöra en hjälpaktion frå n utomståe nde makts sida. Vid
samordnin g a v denna hjälp med våra egna stridskrafter
u ppstår givetvis många och svårlösta problem. Vi bör
vädärför redan nu se till alt vi icke i onödan vidlaaa
<">
sentliga organisalionsändringar, vilka kunna direkt försvåra en dylik samordning.
Den nuvarande marinorganisationen m ed särskilda
regionala chefer ur marinen bör därför i princip bibeh å llas. Den bygger på direkt samuerkan n1.ellan cheferna ur olika försva rsgrenar, vilket enligt krigs e rfarenheten 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 effektiviser a denna samverkan,
varvid bl a följand e synes böra göras. Bättre kontakt
l11Cll an försvarsgrenarnas representanter bör skapas genom gemen sa m 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 krigsförh å lland en. Möjlighelemu begränsas em ell ertid av fl era faktorer; platsen bör t ex vara så belägen, alt den geografiskt samt ur förbind elsesynpunkt lämpar sig för samtliga chefer. Vidare böra
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Utbildningsmateriel och utbildnings::
problem.
Utdr ag ur årsbe rätte lse i artill eri och hand
vape n.

Av I\om mend örka pten M. Ham nwr.
Utbi ldnin gen i milit ära färdi ghet er belas tas
i jämf örelse med anna n y rkesu tbild nin g med svåri
ghete n alt tilL
rimli g k os tn a d och m ed rimli ga riske r erb
juda eleve rna
tillfä ll e till vedd ighe tstro gen prak tile Dett
a har unde r
sena ste dece nniet resu llera t i utvec kling av
en mäng d övning sapp arate r dels för rent indiv iduel l träni
ng, dels föt·
samt rimn ing av lag. Unde r andr a värld skrig
et ställd es
både Engl and och USA stora krav på utbil
dnin gs:m stalterna s kapa citet , och man tvang s att med
dum my-a pparater öva »torr simn ing» i olika ulbil dnin gsgre
nar. Som
exem pel k an näm nas de nu även i Sver ige
känd a cykla rama t och ubåt sjakt bana n för övni ng av resp
torpe dskju tning från över vatte nsfar tyg och ubåt sjakt .
Geno m dylik
appa ratur åstad kom mes en inten sifie rang av
grun dlägg ande tilläm pnin gsöv ning ar, vilke t även i
freds tid är av
störs ta värd e för att i ett sena re utbil dnin
gssk ede bättr e
kunn a utny ttja en vanli gen gans ka knap pt
tillla gen gång-·
tid och flygt id.
Inom artill eriet finna s åtski lliga avsn itt, där
övnin gsHppa raler med förde l kunn a anv~1ndas i utbil
dnin gen. Sådana appa rater ha ocks å konu nit till anvä
ndni ng inom
sjöar till eriet och vissa stå på ansk affni ngsp
rogra mme t eller plan eras. Här skall enda st en såda n
anläg gn in g behand las, näml igen neds lagsb ana för flack
bane s l..:jutning.
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jutn ing .
Ned slag sba na för flac kba neb esk
och eld led nin gsp erso nal
\'id utb ildn ing av eld led are
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Yel 'ldi ghe lstr ogn a övn ing ar. Det
man öve r och u n dan man öutb ildn ing för f ar ty gsc l!cf cr i
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ver und er arti ller istr id bliv it täm
mar infö rva llni nge n 19-19
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Fig 2.
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Fig l.

prin cip är styr bord et
sern a kun na instä llas godt yckl igt. I
är uppb yggt i två
hord
kon stru erat så, alt egcl farty gs
med egna röre lsee leplan sam t vrid bart och förs kjut bart
mål vagn på vilk en
lll en t. På det und r e pJan el rör s ig en
vagn en upp bär en
m å lels röre lsee lem ent instä llas. Mål
kl på den matt sliliten proj ekto r, som kns! u.r en ljus pun
övre plan . Ljus dets
pad e g lassk ivan , som utgö r slyd Jo1·
viss skal a den rela pun kten s röre lse mot svar ar !-:åledes i
(fig 2). P~'\. slyr tiva röt·e lsen meJ lan eget farty g och mål
d speg eL Den na
arm en finn es en löpa re med sned ställ
obse rvat ions kika re i
k asta r en hilfl av ljus pun kten till en
»ror gäng aren » hålstyr arm ens iind a. Den di.ir plac erad e
kten i cent rum av
ler med röre lser P<t stna rme n ljus pun
cl!cn den aYsc dda
sin kika re och ger däri geno m lll<l lmod
Mla nde !ill styr borl'Öre bcn, som hlir förd ubbh •d i förh
de ts rörc b:er .
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Del me k a n iska balt e r i el (f i g 3--1).
De l mekanisk::< batte riet skal l kunn a rep
rodu ce ra ned slag inom hela bass änge ns områ de.
~cdslagens l ägen
skol a vara bcst~imda av dc från artil leric
entr alen ell er
dire kt från eldle dar en ut givn a skju tclem
cnte n. Delt a
ås tadk omm es geno m vid sida n om bass
änge n plac erad e
hori sont ell a teles kopi ska arm ar som i sin
ytter~tnda upp b ära ver tikal a s täng er utme d vill.;.a att rapp
er av vatte nu p pkas t från neds lag glida . Arm arn a, som
vard era r epr esent era e tl eldr ör och som äro sam man
förd a tilt lv<l
»to r n» om 2 eHer 3 eldrö r, äro lagr ade i
vert ikala p ela re.
Dess a pela re äro i avst ånds led förs kjut
bara utme d e;1
dist a nsbo m so m i sin tur kan f örstä llas
i sidle d och vri das till para llell itet med skot trikt ning en.
Förf lyttn inga rna i avst ånds - r esp länge lled ske b ekvä mt
med ratta r efte r
skal or grad erad e i h ekto mete r resp grad
er och sext ondel s
grad er. Dc värd en som skol a instä llas
erhå llas p å synganm ottag are från cent r al en.
I batte rie t kan infö ras dels korr ektio ner
för balli stisk a
avvi kels er i vind , luftt äthe t, utgå ngsh astig
het etc, deb
sprid ning svän len erhå llna fdm en salv
sprid ning sber äk
nare .

Sa l uspr iclni nr;sb eriil..:nar en (fi g 5).
Spri dnin gen infö res i ndiv idu e1lt på Yarj
e eld rö r m c•
Yärd en som crl1å llas från en elek trisk
roul cllan ordn i n -\
som såvä l i läng d som sida ger 2 X· l olik
a sprid ning so n
r~Hlcn enlig t förd elnin gen 25 '/r , 1() '/c , 7 j{ och 2 '/c
. HOlle tt ens rote rand e arm ar ge vid arrc lcrin
g koni akt m c 1
1
kont aktp unkt er på fast a ski vor. Dess
a konl ak lpnn k h
ö ro förd elad e i R grup per med anta l enlig
t ovann~im n l
förd e ln ing. Varj e gn1p p är förb unde n
med en Jam l' l
som vid insli.illningst~nordningen å del
mek anis ka h~t.lt '-

BA TTE RiE

MECANiOUE -~-·

_Po inta ge en hau teu r_

Fig 4.

rict upplyser ett fält som motsvarar gruppens spridnir: gsvärde. Inställningen göres med index mot det lysand e
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 utn y ttia
batteriet för ett godtyckligl antal kalibrar. För den p1~1nerade a nläggningen bar man begränsat sig till 15 cm o< h
12 cm a rtilleri med 2 olika laddningar för vardera .

Fig 5.

T i (.),.?tjf
l .z '' "

' ,-.,'' )'U' I'. '.i.~CJ trl ef.

l

21

325

32-!

För bctjäni11gen erfordras indikatorer som a nge tid en
fö r avfyring och för nedslag. För att möjliggöra skju tning med flera salvor i luften har anläggningen fö r sell ~·
med två indikatorer som vardera kan ombesörja 2 salvor .
Indikatorerna tillsammans med signallampor och högt alare sk:ola kunna återge tidpunklen för avfyr ::mdct av up p
till fyra salvor för e nedslag, bullret vid avfy ringen 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 nförbindelser, lampsignaler för orderöverföring samt sy nganöverföring av skjutelement

Eldledningstorn och rcntral.
Eldledningstornet repres enterar såväl skjutledaren :ordergivningsplats som fartygschefens brygga och platsen
Skjutledaren- elcvcn placeras
för avståndsmätningen.
vid en p eriskopkikare inu ti tornet med telefonförbindelse
till eldledningscentralen. YttcrUgare ett periskop finn e~
i tornet för en hjälpobservatör. Utanför uppställes observ ationskikare för fartygschefen.
På tornets ·t ak 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 ran de.

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

Instruktör en och lediga elever uppehalln sig p å en upph öj d plattfor m ovanför bassängen. D~1 L· är a nbr agt en
höglnlare så all nlla order som utgivas av eleven- skjutled aren tydlig l kunna följ as. Skju lningcns förlopp kan
k onlinueriigt obse rveras och felaktighe ter omedclbnrl påpekas för [lskudarna. Genom en på detta s~ill inlcnsifi ernd utbildning kan m an hoppas på förbättring i den
nuvar ande skju tför m ågan.
lvien banan torde även kunna fylla andra uppgifte•·.
Man hml1as l ex fö r närvarande med uppgifte n a lt utforma n ya skjulregl er m ed hänsyn lill dc nya förhållanden som orsakas bl a av pj äsmateridens mekan ise rin g och
r a d ars tillkom sl. Anläggningen torde bli myck et användbar för utprövning av sådana nya skju lregler och skjutm etoder.
Slu tligen ge t· den möjlighet atl öva fn rtygschefcr dels
i onl crtcJ.::nik och samm·betc med skj utleclaren , d els i undanmanöver under fientlig eldgivning. Man torde med
bord e ls hjälp kunna utföra korta artilleritaldiska mom enlö Yningar med verklighetstrogn a farte r och tidsförlopp. Infrias dessa förhoppningar så har rrnskaffandet
av denna a nHiggning varit en god investering.
Xedslagsbanan är bestiWd och pinner för den byggn ad 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 lv cl;:an viirdcf'u1!, men den löser ick e
alla problem, som äro föL·knippade med skötseln och bctj änandet m· modem artillerimaterieL Det ha r p~l sc11ai .._,
[u· allt tydligare framgal t, t'_ll nlbildnings- oth personal-

326
problemen för sjöartilleriet icke ä ro lösta, så att önskYär dc1
p r esta nda k unna uttagas av elen högkvalitatiYa m a terielen. Del kan också förutskickas, a tt förhållandena procentuell t sett komma all försäm r as i den m ån kvantitet en
modern materiel okas och förbättringar icke sam tidi gt
åstadkommas på d el personella planet. Här ska ll fram läggas några synpunk ler på dessa problem.
Del senas te d eccnnicls asn lrängningar inom a rli ller iområdcl 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 o m
pjäs- och eldledningsmaterielen som inom ammuniti onsom råde t. Största intr esset m åste i detta sammanhang ä gnas 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 komplicera d e teknisk a h jälpmedel genom
maskindrift, servosystem, reläk retsar för manöver o s Y.
I vissa fall lwr man för att uppf:ylla krav en m åst n ykonstru era en d el element, såsom servmnolor er och övc rföringsorgan, vilket m edförl att utprövning och avhjälpa udc av barnsjukdomar hos konstruktionselement i stor u lslriickning mnstc ske j den sammansatta konstntktion Cil.
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 minsk w
driftsäkerhel och ökad ki.inslighct för omsorgsfull va l i
och trimning. Xär matericlen sedan vuxit fram och tri nmals av leverantörens lel.;ni'>kt högksalificeradc hji.1rl1' ·
och förfarna hanlvcrkarlt~ind e r har rnan med välbd t, ;
tag i t prestandasiffrorna i si n mun, men ~igna t mi n d r e i lJi.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
omsorgsfu ll 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 såväl i ma rinförvaltning som å varv. Den tekniska person alen för sl"ölseln ombord ~ir i flertalet fall utomordcn lligt p likttrogen och arbetsam, men är för fåtalig och i
vis s mån mindre lämpligt organ iserad och u tbi ldad. Den
m ellanställning, som t ex eldledningsmaskinister och tornm asldnisler intaga halvt inom och halvt ulom vapengrenen ger oklara befäls- och ansvarsförhållanden. Den biträ dande tek niska personalen - · underbefäl och meniga å
hantverksavdelningen - är för fåtal ig i förhållande till
bctj~iningspcrsonal från cläcksavdelningcn.
Den komplicerade 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 betjäningsp er sonalen orsakas också driftstörningar och haverier i en
utsträckn in g, som m ycket hårt belastar den tekniska såväl l edande som biträdande personalen.
Om tekniskt avancerad materiel skall beräknas fungera väl, måste dess betjäning väl känna sina nppgiflcr
och ma terielens egenbeler Det bir nog så, att om stor a
krav ställas på mat eriel ens prestanda, så ställer materielen också stora krav på sin betjäning. Detta innebär k unnighet och erfarenheL Sedan å lskillig tid tillhaka har inom flottan undervisning åsyftande inlärande av »m ulter,
bricka, sprint » nämnts m ed löjeblandat för ak t. Det tord e 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 d etalj om övrig hcljänin gsper sonal skall kunna bli rätt utbildad och materie-
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len rätt b e tjänad. För AO, EO och kalib erledar e är d e[
för befälsföringen nödvändigt att hcfälhavareu icke h c '
ligger i händerna på und e rställd teknisk personal u tan
sakkunnigt kan diskutera erforderliga å tgärder och b edöma denna personalgrupps arbetsinsatser. En så d an
komp e lens ].;:räver lå ngvarig tjänst vid male ri clen ombo rd
särskilt så länge molsvarande materiel icke finn es v id
ulbildningsanstall er. Med nuvarande svstcm för person alall ~1 å ö nskad- J.;:unn iobyle n föreligger icke möjligheter
t-.
h e t och erfarenh e t.
Det kan nästan synas som ödets ironi, alt ungeHi t'
samtidigt som mod ern efterkrigsmaterie l togs i anvä ndning i flott a n, denna tvingades att på grund av den förkorlade värnr)liklsliden införa det s k kvartalsutbildnin os"
sys tcm et. Därmed följ er lä la p e rsonalbyten med å teLverkningar för samtliga personalkategorie r. Materiel en.
som icke göras »fool proof» och som ofrå nkomligen f: 11·
en viss »personlighet>> med individuella svagheter och siiidrag, hinner aldrig bli rikligt känd av sin betjäning. Ma11
kommer sällan längre än till det stadium, där driftsst ö rningar på grund av betjäningsfel karakterisera funkt ion en . Detta gä11er kanske framför allt de s tötTe organisPlaot'l och
tioncrna m ed deras krav ]) ii samtrinmina
....... till ett
gedigen k~innedom onr förbindcls cm.edel, kopplingar och
r ese rvmaterieL Samspele t hinner icke öva s och ut vedlas. Yådonv1 av p e rsonalbyt en och bristande kont inu ilt t
vid utbildning av fartygs enh et er har m ed all önsl.;:sii1·d
tydlighet och skärpa framh å llits i e n adikcl i US)JIP j11 i
1950, hen ~imnd »Should wc t ra in s hi ps or men?» av ca p lf11,1
\V. \V. Slrobchn USN. H a n s r esultat är alt ett lrdt r,-,sys tem med byte av lj0 b esä ltning en gå ng å rligen sk ulle
kunna va r a godta gb a rt, om inga som hels t hvtcn sk e u'l~l lå nat
d cr mellanr)eriodern a . \'i b efinna oss mvck
:s f rnn
•
m.
te
sys
rt
godtagba
dant
så
ett
E n a nn a n sida a v pro b lem et d e n nwcl e r na matcr iciclls
fu nk tionsduglighel ä r ma lcriclvtll'dcn och trimningen . I

och med alt allt större delar av arbetet m ed riktning, la ngning och laddning övertages av maskiner och manöve rdon
minskas behovet att exercera och träna den mänskliga a rbetskraften och ökas behovet av vård och trimning a v
maskinerna. Alskillig lid, som tidigare krävts för p ersonalens träning, erfordras nu för maskinernas trimning.
Detta har ännu knappast ingå lt i det allmänna medvetandet, och försv å ras av kvartalssystemets hektiska övningstempo. Man är van vid, att om AO får sin personal för
reglementsenlig rengöring och insmörjning en gå ng i v eckan, skall det uppfylla allan rättfärdighet. Nu erfordras
emellertid faktiskt daglig omvå rdnad 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 fördelningen av den personal, som skall betjäna densamma.
D et bir därför sannolikt nödvändigt att vid planerandet
av kommande materielanskaffn ingar mera ingående pröva de utbildnings-, personal- och und erhållsproblcm, som.
följ a av anskaffningsplan erna. Därest det då visar sig
att problemen icke kunna lösas på det personella p1an~t:
tord e man bli tvingad att pruta p å prestandakrav och
skaffa enklare och robustare materiel.
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vård av personal, hästar, hunda r och förnödenheter
till förebyggande av avgång,

Några reflexioner kring underhållstjänsten

reparation av skadad mater iel,
till/örsel av hästar, hundar, ammunition, livsmedel ,
dri vmedel och övriga förnödenheter till truppel'na,

och högkvarteret.
Av Eapten B. l'Viik.

U nderhållstj ä n sten s 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 und er
dc senaste decennierna bar emellertid skapat betingels e r
för en luftkrigföring som nödvändiggör att den marin a
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 -ä ven flygvapnet beträffru
är det givetvis kl art att den moderna luftkrigföringen
komplicerat underhållstjänsten, men speciellt inom arme n
har försörjningen i fred och krig alltid varit skilda sake r.
vilket framtvingat förståelse fö,r underhållstjänstens betydelse för truppernas stridsduglighet och den opera!iY a
verksamheten. Detta framgår bl a av den tämligen omfattande li tter atur, som fördigger på detta omrftdc såso111
underhållstjänstinstruktioner, taktiska anvisningar avseen de underhållstjänsten, fällhandböcker etc.
I armens nya taktiska anvisningar för underhållstjänsten säges dennas ändamål sålunda vara, alt vidmak lb~tlla truppernas stridsduglighet. Detta skall ske genom

undanj'örsel av såra(l och sjuk personal, sårade och
sjuka hästar, materiel, som inte kan r epareras, över! nl igu
förn ödenheter från trupperna,
postbej'ordran.
Den marina underhållstjänste n finnes ännu icke officielll d efinierad. I etl p å 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, krigsm ateri el och livsmedel genom vCtnl,

iståndsälla skadad krigsmateriel genom repar8tion
och tvätt,
till/öra förhanden erforderlig personal, båslar, hundar, krigsmateriel och livsmedel,
undanj'öra från förbanden för strid och övrig verksamhet 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
för nödenheter,
från baserna undanföra förbrukad eller skadad materiel sam t
fdtn baserna undanföra sj nk a och sårade, vilka icke
kun na vårdas dår.
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Underhållstjänstens uppdelning på tjänstegrenar.
Underhållstjänstens uppd elning på tjänstegrenar Jnom dc tre försvarsgrenarna framgår av fö ljande up pställning.
Armen

Tygtjänst
Intcndcnturljänst
sjukvårdstjänst
Y eter i närt:i än st
Fällpos ttjänst

Marinen

Pcrsonalljänst
Tygtjänst
skeppsteknisk tjänst
In tenden tu rlj än st
sjukvårdstjänst
\'eter i närtjänst
TransporLtjänst
Fortifika lionstjänst
Gravtjänst
Kassatjänst
Posttjänst

Flygvapn et

Flygmaterieltjänst
Am mu ni tians tj än s l
Dr i v medels tj än st
Livsmedels tj än st
Intendenturmaterieltjänst
Sjukvt1rdstj än st

För marinens del är den nu nämnda uppdelningen
icke fastställd utan har föreslagits i det ovannämnda u tkastet till bestämmelser för den marina underhållstFinsten. 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 nndc r··
hållstjänsten samt bättre överensstäm1nelsc försvarsgr e
narna emellan i vad avser dess uppdelning på verksam
hetsgrenar skulle vara till fördel.

svarsgrenarna. Yäl ordnad und erhållstjänst 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 skickli gt ot:h omsorgsfullt genomförd. Vår industriella kfl]Hlcitet i krig, våra tillgångar på personal, transportmedel
och förnödenheter äro så begränsade, att alla möjligheter till inskränkningar måste tillvaratagas. Detta kräver
omsorgsfull centralt ledd planläggning i fred. Att förlita
sig på möjligheterna till improvisation är ansvarslöst.
D et är icke underhållstjänsten som skall improviseras.
Den skall i stället vara så omsorgsfullt organiserad och
planlagd att operativa företag kunna imp rov iseras .
Dc myndigheter och staber som under Kungl. Maj :t
skola svara för und erhållsplanläggningen framgå av följande skiss.

Direkt lydnad.eställnillg

_Direktiuä.tt

~

Ledningen av krigsförberedelsearbetet på underhålls"
tjänstens område.
»Väl ordnad underh ålls 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-
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öuerbe/älfzauarens uppgift är alt utfärda dc grundläggande direktiven för underlydande myndighelers plan higgning, att verka för :'\.sladkonuuande av samverkan och
enhetligh e l de olika försvarsgrenarna emellan ävensom
att främja sa mverkan mellan krigsmakten och civila myn digheter.
Försuur:;stabens uppgift i vad avser marinen och flygvapnet insk rbi nker sig i huvudsak lill att biiräda överbefäl havaren i dennes arbctsuppgiflcl· samt all granska de n
planläggning som sker i de centrala förvallningarna.
Beträffande armen verkställes däremot inom f örsvarsstaben en relalivl långt gående und e rh å llsplanläggning. Med hänsyn till det inlima samband som måste dl da mellan d en renl operativa planläggningen och underhållsplanläggningen är detta i och för sig helt naturlig t
så länge det arnH~opcraliva krigsförberedelsearbetet åvi lar f ö r s va rsstab cn .
i"/w·in- och flygstabernas uppgift är att biträda respek
tivc försvar~grenschef vid utarb e tandet av de föreskrifte r
och anvisningar, som utöver övcrbefällwvarcns dir ckth
m åsle meddelas dc centrala förvaltningsmyndighetern a
fö1· atl planläggningen av und e rh ållstjänsten skall ske i
överensstämmelse med dc operativa intentionern a . D t
nämnda staberna skola givetvis också biträda respektiv e
försvarsgrenschef m ed övervakning att så även blir fall et
Motsvarande uppgifter i vad avser armen å vila a\
skäl som nyss angivits icke armestaben ulan försvar sstaben.
Den egen tliga underhållsplanläggningen skall scda 1
verkställas av arme-, marin- och flygförvallningarna, fo ri ifika lionsförvaltningen , sjukvår d ss Lyrelsen, civilförv al t
n ingen och krigsm atcri elverket.
Tänkbara organisatoriska förbättringar.
En kritisk granskning av rådande arbetsfördelnin g
mellan staber och förvaltningar ger anledning till viss 'l
reflexioner.

335

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 e rsonal till övervägande del består av officerare ur armen . Det är und e1· sådana omständigheter
förslf1elig t, all försvarsstab ens funktion såsom cll organ
för åstadkommande av samverkan och samordning försvarsgrenarna emellan måste försv å ras. Inmn marinen
cell flygvapnet har man måhända sv:lrt att erkänna denna 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 verksamhet inriktas lika mycket på alla tre försvarsgrenarna.
Den nuvarande annedominansen beträffande stabens personal blir då icke längre nödvändig. Detta m ål kan~ givetvis nås på olika sätt. Dc tänkbara huvudalternativ~n
synas dock vara tre:

1. Slopande av det nuvarande syslemet rnccl försvarsgrenschefer och försvarsgrensstaber och inrättandet av en
~ k slor försvarsstab, där dc nuvarande försvarsgrenscheferna 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 operaliva plnnläggningen och den direkta ledningen av opel'alioncma i b·ig åvila överbefälhavaren och försvarsstaben , 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 echcfen (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 Fieldin g
Eliot, Uirarc vid US Naval \Var College, armeofficcr, so m
tj~instgjort inom den austral iska och amerika nska arme n,
har i Uniled States Naval Inslilnlc Proeecdings redovis a 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,
~;o m en nation bör sky som pesten:

1.

Enhetskommandon (the single military boss).

2. En ensidig militär uppfattning, att låsa fas t lank n
och strävanden vid att en bestämd metod måst e lägga '
!ill grund för landets säkerhet på bekoslmHl av en anna11
Eliot påvisar, hur dc tre- fyra sista århundraden a
enda un
för att - utan någ·ol
krioshisloria
. ._
..._
bo·cr belägg
._
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 leda re. 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-

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
d essutom medföra dubbelarbe te och oklara bcfä!sförhMlandcn.
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 tillk omst, och argumenten för och emot torde vara v~il känd a. 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 försvarsutrcdniugs förslag till orgrtnisation av försvarsstaben.
General .Tung, då chef för andra armdördelningen förordade, att det operativa krigsförbcrcdclscarbe!et i vad nvsåg varje enskild försvarsgren skulle decentraliseras till
försvarsgrcnsslabcrna. Med en dylik lösning skulle enligt hans mening följa , att överbefälhavaren och försvarsstaben avkopplades från varje detaljplanläggning betriciffandc dc skilda försvarsgrenarnas operativa krigsförbcr 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 frågor mf1sle anses ound§!än,gli!Ia. d~irf'sl föt· ri],ds försvarsberedskap h~ista möjliga resultat skulle kunna ernf1s .
D[tvarandc övcrbcfälha\·arcn hade en motsatt uppfa!tlö~ · föresla!Ina
att den av "a cneral .luna,
lian ansfw,
nina.
u
c&u
"
armen!'
ait
på
ningen icke vore i.tndamalsullig, beroende
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 rör a nde dc övriga försvarsgre -
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narna måste bliva direkt beroende av armestridskrafternas tilllänida användning. Han franthöll vidare, att de t
föreslagna lösningen skulle medföra vissa olägenheter fo ·
armens del, bl a försening i ordergivningen för de op eraliva krigsförberedelserna i fred och för stor arbe tsböJda för armechefen .
Man kan med ledning av dessa ullalanden konstater a,
all förslaget om en decentralisering av bl a del armeop erativa krigsförberedclsearbctccl till armestaben grunda(h
sig på övertygelsen om, att en dylik lösning voro ägn ad
all effektivisera krigsförberedelsearbetet i dess helhet, u n
der det a lt det andra förslaget baserades på den uppfa ttningen, 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 försv arsgrenarna tilldelade uppgifter av sådan omfattning och belydelse, 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 d et
är omöjligt att krympa försvarsstaben i samma utsträckning 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 arsstab i ordets egentliga bemärkelse. Till frågan om t·ckry t,·ringen av personal som närmast skulle handlägga un dethållsfrågorna 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 n ågo n teknisk deta ljpla nläggning skall ske i
d essa staber, ulan arbetsuppgifterna böra, såsom tidigare
nämnts, i första hand vara, att förutom verkställande av
viss egen planläggning, meddela förvaltningsmyndigh eterna dc anvisningar, som krävas för att underhållstjänsten
skall fylla sin uppgift, nämligen att möjliggöra bästa länkbara operativa utnyttjande av tillgängliga stridskrafter.
D etta k räver dock ingåend e kännedom om underhå ll stj änstens natur, dess möjligheter och begränsningar. Sambandet mellan underhållstjänst och operationer är så intimt, all försvarsgrenschefens planläggning, direktivgivnin g och inspekterande verksamhel aldrig kan bli så förutseende och fullständig, som_ är önskvärt, om icke tillr äcldig underhållsteknisk sakkunskap står till hans dir ekta förfogande inom den egna staben.
Marin- och flygstabern a böra därför utbyggas med
sä r sidida underhållsavde1ningar, representerande största
m öj liga sakkunskap i vad avser i första hand d en egna
m en helst även de övriga försvarsgrenarnas underhållstjänst.
Delta gäller även armestaben förutsatt att det armcoperativa krigsförberedelsearbetet överlåtes på armech efen.

n e centrala j'örualtningarna.
Krigsm a terielverkets arbetsuppgifter i vad avser underh ållsplanläggningen synas i stort scll väl avvägda. Del
tord e vara en riklig princip all på säll som skcll cent ralisera industriplaneringen och planläggningen av anskaffningen 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 anskaffTidsl.'l'ij't i S)öcusendet.
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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 mellanl ed
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 f örsta hälft och som bl a resu llt
rade i krigsm.alerielverkels tillkoms l, redan synes var ·
glömda. Det finns även anledning konstater a, 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 ip laneringens 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, ::J tl den funktionella organisationsp r·

cip, som kommit till ullryck genom tillskapandel av dc
tre gemensaml1la förvallningJ.rna i vissa avseenden försvårat krigsförberedelsearbetet i dess ]1elhcl. Följsamheten i förhat:andc till den ope r aliva planläggningen har
minskat, samordningen med de n övriga underhållsplanläggningen fö r resp försvarsgren såväl centrall som rcgion 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 effektiv are krigsförberedelsearbe te i vad avser dc båda berörda underhållsgrenarna var för sig. Dessutom föreligger beträffa nde planläggningen av framför allt sjukvård~,
tjäns ten men även i vad avser den fortifikatoriska underhållsijånsten ett oundgäng1igt behov av Etngl driven samordning 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 d r ivas 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 enhetl ighet och biittrc samverkan skul1e ],:,unna nås genom
inrättandet av en försvarets intendcnturförvaltning. Man
tycks dock förbise, alt den samverkan mellan försYarsgrc'na nw, som mihlc [tsladkommas, till övervägande dclen är av sirategisl;: karakHir, där varje försvarsgn:n har
sina uppgifter alt lösa, uppgifter, som nndcrslundom inte
sammanfall a vare sig i tid eller rnm. L'ndcr s~tdana förhåll anden framsU\r det som en 1vinuandc
nödvändiohc!
,,
""
aH vnrjc försva1·sgrcn gives största möjliga styrka. Ddla
kräy cr, aH undcrllilllstF;Hsien anpnssas cflcr försvarsgrenen s s~trnrt, dess SlJcciclla llppgiftcr och arbetssälL Samordning 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 und e rhållsgrenarn a
inom samma försvarsgren är ett krav, som måst e tillgodoses, om inte försvarsgrenens möjligh eter att fy lla sin a
uppgifter skall äventyras.
Med nuvarande försvarsorganisation har - selt u r
under h å llstjän stens synvinkel - den fa ckgrensvisa fö r -vallningen sitt b erättiga nde endast om samordningen m ed
motsvarande verksamhet för landet i dess helhet nödv ändiggör d etta eller d å organisationsformen medför förd ela r
fö r underhållsgrenen ifråga inom samtliga försvarsgre nar
av sådan vikt och betydelse, alt de avsevärt överväga d c:
nackdelar, som äro ofrånkomliga i vad avs er varje försvarsgrens underhållstjänst sedd som en helhet.
1946 års militära förvaltningsutredning har, såvitt j a g
kunnat finna, icke framlagt något bärande skäl för a lt
en fackgrensvis ordnad intendenturförvaltning skulle vara 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 rmed 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 samonlnande 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 pla nläggningen bör givas och hur den lämpligast bör bedriv a~;.
\'idare kan man konstatera, alt 1e befattningshava re.
som syssla m ed krigsförb e r edelsearb ete t i allm~i.nhct km'-

de var a bättre informera d e om vad som sker inom det
egna verket men utanför deras eget mer eller mindre begränsade verksamh etsom råde. Kännedom om vad som
sker utanför det egna verket på krigsförberedelsearbetets
områd e ä r i många fall alltför begränsad . Man känn er
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
probl em 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 missförhålland en 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 krigsplanläggningssektion. sektionens huvuduppgifter skulle vara

att med ledning av överbefälhavarens och i förekomm ande fall försvarsgrenschefernas direktiv eller anvisningar klarlägga, vilka mnråden, som skola vara föremål
för krigsplanläggn ing inom verket;
alt uppgöra förslag till vilka krigsplaner, som höra

utarbetas ävensom förslag till arbetsfördelning och tidsschema i detta avseende;

utt sedan nämnda f örslag fastslällls övervaka arbetets
planenliga bedrivande;
all skaffa sig fullständig överblick över de n egna för-

svarsgrenens krigsförberedels earbete i dess h elh et på underhållsljänstens område;

att skaffa sig överblick över motsvarande m·be lc inom de övriga försvarsgr enarn a ävensom inom det ekonomiska och civila försvarets ledande organ;
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ull överhunHilag el verka föt· hbitlre information, snill -

arbele och samo rdning p å krigsförber ed e lserna s omrad l·
i först a hund inom det eg na verket m en även m ellan cL•!l ,
och övriga krigsplanlägg ande organ .
Dc uppg ifter, som enligt vad nu sagls, skulle anförtros dessa krigsplanlågg ningsscklionc r, äro av sådan nulur, all sektionschefe n måslc l yda direkl under vederb örand e verkschef re sp . souschef i vad avse r försv a rsgren sförvaltningar na. För armeförvalln ingens d el vore det m n
h~i nd a fördelaktigas t m ed skilda sektioner för KA F i
resp KA FT.
[' ncle rhåll ::;rådet.

För alt ytterl iga r e fö rbättr a informatione n sam l ök ~·
möj ligh ete rn a till utby te av ta nkar och erf a renheter 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 försvarsstabe n såsom ordförande, cheferna för försvarsgrens s tabcrnas underhå !hav delningar samt cheferna för d e nyssnånmda krigspl a nlåggningssekl ioncrna. Vid rå d ets sammantråd en sko la
represe n tanter fr ån riksnåmnden och civilförsvarss tv re lscn, då så bedömes önskvärt, beredas tillfå1lc när;·ar~l
Efter und erhålls rådets samman tråd en böra givetvis ko n
ferenscr ordnas inom de olika verken, där den personal
so m år sysselsatt med krigsförbered c lsearhclc l, infonn cras om vad som varit före i rådels sammanträde . DYl il
inform at ion hör ~i ven lämnas i försvarsst aben och i"ö rsvarsgrcnssla berna, ev. också inmn riksnåmndcn och ci vi Iförs varssly rcl scn.
I det tidigare nåmnda av 194() års militära förv allningsulrcclnin g avgivna belänkandel föres lås inrå ttan dL
av en s k centralplaner ing inom d c centrala fön·altnin !-!·arna. Denna skulle få mycket omfattande arbel supp gi ttcr, bl a att uppgöra krigsorganisa tionsplaner för förv al l-

ni ngcn, a ll m eddela anvisningar till förvallningen s olika
b yråer för utarb e tande av krigsfö rval tningsplaner samt
a tt sammanhå lla denna verksamheL
D e t r å der ingen tvekan om, att d en föresl agna princip en är riktig, m en det vo re enligt mitt förm e nande
olyckligt o m d en fick d en u tformning, som_ utredningen
för eslagit. Man har p å denna punkt icke beaktat de förh å ll anden, som k omm a att råda efte r högkvarter ets krigsor ganisering och utfly ttning.
Av skäl , som. redovisas l ängre fram , är det nödvåndigt att för de a rbetsuppgifte r, som enligt tidi gare skisserat försl ag skulle åv ila krigsplanlågg ningsscktione rna,
avse sårskild personal, vilken icke får iansprå ktagas för
u ppgifter av betydelse för förvaltningen s egen verksanlh et under krig. Della ä r just vad som kommer atl ske,
om d en för es lagn a centralplaner ingen får den u lformnin g
och de arbetsuppgift er utr ednin gen tänkt sig.

P er s o nu! j"raqan.

Ett spörsm å l av största intresse och betydelse i samband m ed de nu skisserade organisatoris ka åtgårdern a
är p erso n alfrågan. Det synes mig vara av vikt, all såväl
försv arsstaben som underhållsav delningarna och krigspla nl åggn i ngsseklionern a !Jcsätlas med vål u Lbildad personal med god överblick över underhållstjä nsten inom.
samtliga försvarsgrenm · åvensom. kännedom om och förstå else för sambandel mellan dels den operativa planlåggBingen och undcrhållspla nläggningcn, dels underhållstjän s ten och samhällsverk samheten i allmänhet. Dc uppstålid a krnYen ~iro oeftergivliga, när d et gäller resp chefer , 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 noggranl planlagd ljänslgöringsg ång. En länkbar sådan vo-
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re då att vederbörande efter linjetjänstgöring och hö gskola ävensom tjänstgöring i egen försvarsgrenlednin ,..,"
placerades i den egna försvarsgrensförvaltningens kri g~planläggningssektion, varefter han med lämpliga inte rvaller överflyttades till motsvarande seldianer inom d c
övriga försvarsgrensförvaltningarna ev utbyggt med n agon tj~instgöring i försvarsgrensstabernas undcrhållsavd elningar. Därefter skulle ticlen vara inne för tjänstgörin g
hos militä rassistenten i riksnämnden, ev även hos ·militärassistenten i civilförsvarsstyrelsen. Kompelens skulle
därefter vara vunnen för tjänstgöring i försvarsstabe n.
varifrån vederbörande sedan så småninoom kunde åler g·· 1
till tjänstgöring inom egen försvarsgren, exempelvis sDsom chef för försvarsgrensstabens underhållsavdelnin g
försvarsgrensförvaltningens k rigsplanläggni ngssek tio n eller annan lämplig uppgift inom försvarsgrensledninge n
eller annorstädes.
~

..._

l

Kontaldkonferenser m. m.
Dc hittills föreslagna å tgärdcrna anser j ag dock icb
vara tillfyllest för att helt avhjälpa den nuvarande bristc11
på samarbete och samverkan. Det är önskvärt att infö r,
något sys tem för spridande av information i vidare kr el
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.iliggöra personliga kontakter mellan representanter fii r
olika försvarsgrenar och olika grenar av krigsanlä ggningen, såväl den operativa som unclerhållsplanläggni ngen. Såvitt jag har mig bekant, ha dc kontaktkonferens er.
som hittills hållits, givit goda erfarenheter och result n t.
Underhållskrigsspel i större utsträckning är y lterligar c
et t önskemål.

Förbättrad utbildning på underhållstjämtens område.
Vidare är det också önskvärt, att utbildningen på
un derhållstj änstens område utökas. Delta gäller särskill
m arinen. Den numera igångsatta vidareutbildningen av
m arinintendenter är ul a n tvekan ett stort steg i rätt riktning. Liknande vidareutbildning bör dock snarast möjligt 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 beträffar bedrives vid sjökrigshögskolan en omfattande och
värdefull vidareutbildning. För att blott nämna ett exempel, 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 oinvigde är det också något av en överraskning alt konstatera i vilken utsträckning rent velenskapliga metoder
ligga till grund för de bestämmelser, som utfärdats . Samtidigt måste man konstatera, att det studium som ägnas
underhållstjänsten är mycket blygsamt. Det förtjänar
härvidlag påpel,as, att den tidigare nämnda marina underhållsinstruktioncn stadgar, att chef, som gör upp plan
för verksamheten (stridsplan), skall däri inrymma de åtgärder, som erfordras för att säkerställa underhållstjänsten underhållsplan. Underhållslaktiken kräver lika
omfattande studier, lika mycket arbete och samma vetenskapliga melodik som annan taktile I detta sammanhang är det på sin plats att påpeka behovet av alt i utlandet studera de undcrhållsproblem, som dc krigförande makterna ställdes inför och hur dessa löstes organisatorisk t och på andra sätl. Möjlighelemrr lill ctyhlw studier hava varit all tför hegr~insadc.
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Inspektionsverksamheten i vad avser underhållstjänsten ,
Den nuv a rand e formen av inspektioner är icke h cl 1
tillfredsställande. Det är visserligen inget fel i att exempelvis avdelnings- och byråcheferna inom försvarsgre nsför vallningarna inspektera de egna regionalmyndigh eternas planläggning av viss gren eller detalj men den n a
form av inspek tion ger inga garantier för att d en r egional
a underhållsplanläggningen i dess helhet är full!:!od
.
..
c
An mindr e ger den garantier för att erforderlig samo rdning med de övriga försvarsgrena r nas regional a planlä ggning har ås tadkommits . För att nå detta mål lzräves en
h elt annan form av insp ektioner. Jag h a r tidigare fra m lagt förs l ag om inrättandet av elt underhållsrå d, beståen d c av lämplig representant för försvarsstaben såsom ord förande samt cheferna för försvarsgrensstabernas und erhållsavdelningar och förvallningarnas k r igsplanläggnin gsscktioner. 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 st udium av sa mordningen mellan de olik a
gren arna av militäromr åd ets, marindistriktets eller fl ygbasområdets underh å llstjäns t även som smnordn ingen m el l a n dc olika territoriella befä lhavar n a s pla n läggning.
Vid inspektion av underh å llspl a n läggni n gen inom
exempelvis Os tkus tens m arindistr ikt sl-:.ull c d ärför ocksn
närva r a lämp liga r ep r esentanter fr å n IV mil o och ö flvb o
ö nskvä r t vor e dessutom , att ber örd a lä nsstyrel se r ~orc
r epr esen terade. Dc n u f öreslagna inspektionern a skull(
dessutom kunna komhineras med anordnande a v u n dcrh å llskrigsspel.
En sammanf attning av dc framl agda förslagen ti ll
å tgär der ägnade att effektivisera unde rhå llsplanläggnin ?,en och åsta d kom m a ett effek tivare samarbe te i fred m el
lan b er örd a mynd igl1eeter ger följande rcsulla t.
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1. Ändrad förd elning a v arbetsuppgift ern a m ellan fö r svars- och a rme stab erna samt här av betinga d omor ganisa tion.
2. I n rättand e 'av f unklionsdugliga und erhå llsavdelningar
vid för svarsgrcnss Laberna.
3. Inrät.landc av krigsp l anläggningss ektionet· v id fö rsvarsgren sförvaltning a r n a , d e gemensamma förv a 11nin garn a samt krigsmatcr iclvcrke t.
4. Inrätt a ndet av ett försvar e ls undcrhållsråd .
5. Lämplig rekry tering av p ersonal inom dc viktiga r e
underl1 å llsorganen.
6. Anordnand e av konlaktkonferc n ser.
7. lVIera unclerhållskrigsspel.
8. Större utrymme åt u n d erh å ll stjäns ten i k urspbnc rn n
vid dc mili tära högskolorna i a llmä nh et och vid sjök rigshögskolan i synnerhet.
9. Vidareutbildning med t yn gdpunld p [1 undcrhållslj<insten för vissa intende nter, ingenjörer och ev vissa
läkare.
10. Intensifierad fo r skning på underh å lls tjän s tens om råde.
11. Förbättrade möjligheter till st u d ier u loml an d s.
12. Anordn a nde a v i n sp ekti on er a v de re gional a m y: Jdi gh ete rn as und er bållsplanl ä ggnin g.

Ledningen och utförandet av underhållstjänsten.
Ledningen av uuderh~dlstjäusten i k rig åvilar elt
hö gk varter, som organisatoriskt scll skiljer sig f rån fr.n d shö gkvarler el endasl i vissa detaljer . Men ur geografisk
synp u nk l är det en väsentlig skillnad. A vs tåndet mell an
staber och förvaltningar ökar. Scdd mot bakgrunden av
d el inbördes beroende, som råder mellan operationer och
underh ållstjänst och möjligheterna till för b indelseavbrott
under krig in nebär d etta en svaghet i organisationen. Del
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synes mig inle möjligt för högk va rl eret all under såd a n-t
omständigh eter lösa si na viktigaste a rb e tsup pgifte r på u nderhållstjänstens om t·åcle, att snabbt ingripa i de fall , di11 .
uppgjorda planer icke kunna följas och i oförutsedda situationer. ;\ven om den tidigare föreslagna omorganisali ( _
nen av försvars- och armestaberna vore genomförd oct 1
undcrb~dlsavdclningar funnes organiserade vid fö rsv ar:.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 oncralivt möj :igt eller icke möjligt är fortfarande olillfre ~L
s tällan d e 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) sn P
tidigt som snabbare beslut bli nödvändiga.
lYian ha1· inom viss del av högkvarteret ägnal av stvärd 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 crsonnl, fö re trädesvis befallningshavare i chefsslbillning. F ,
dylikt tillvbigagångssält är naturligtvis tänkb art. 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 ömläli ga
cch förvirrade läge, som kommer alt råda i krigets i nledande 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 p å de tidigar e nämnd a krigsplanläggningssektionerna inom vilka en stor fond av veta nd e på underhållstjänsten s område finn es att till gå och
där god överblick finnes över und erhå llsläget i krigets
öppningssk ed e. Hur d en n a överblick skall kunna bibchå 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; sektionerna i nom arme-, marin- och flygförvallningarna såsom fördä r kn in g av underhållsavdelningarna inom m otsvarande
s taber och d e övriga ve rkens sektioner son1 förstärkning
2 v försvar ss tab ens operativ a del.
J ag vill i korthet be röra ett annat förhållande av stor
be tydelse för såväl ledningen som utförandet av underhå llstj änsten i krig. D et är nödvändigheten av a lt våra
kn appa resmser utnyttjas p å effektivaste sätt. Härför
k r äves att man inom hö gkvarteret har en klar bild av
tillgängliga resurser i olika avseenden och förutsättningen
fö r detta är, alt man talar samma språ k inom de tr e försvarsgrenarna. Det är därför av största betydelse, att kai.alogisering och standardisering icke in skränkes till att
bedrivas försvarsgrensvis, den måste samordnas för fö rsvaret i dess h elheL Och vad standardiseringen beträffar,
så måste denna avse icke blott materiel och andra förnöd enh eter utan även benämningar och uttryckss~ltL På
dess a områden återstår mycket att göra. Jag behöver
bara peka på den omständigheten, att clt så allmänt begrepp 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 led amlc organen redan i fredslid söker bilda sig
en uppfattning om vilka arbetsuppgifter man ~ krig komlller att stä1las inför. Den allmänna uppfattningen synes
Vara, atl uppgifterna komma att vara desamma i krig
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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 nove m
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 samordni n ~
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 rwood, Fraser, Vian och ~ framför allt ~ Adn;iral of the Flee t \
count Cunningham of Hyndhope o c;h l\Iatapan .

Amiral Cu nningham har vid årsskiftet und e r Utela »A Sailors
o d yssey» publicerat en skildring av sitt liv; ett arbete, som, med
h ä n syn tE! att det s k ildrar ett liv till sjöss i verklig bemärkelse, givetvis 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 fra mh å ll er 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 d e män.
u nder 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 speJade i de båda världskrigen. Ha.n eftersträvar däremot icke att län'n a något allval'ligt bidrag till den sjökri gshisto r 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 o ch lwnventionellt; det börjar sålunda med författarens födelse, år 1883 , och en ko r tfattad red ogörelse 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
m indre 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 torpedbä ten m· 14. Cunningham va!' därefter utan avbrott c'1ef på torpedbåtar, jagare och jagarförband intill
slutet på iir 1919 , en sjökommendering, som åtminstone under nutida
förhåll anden tee sig skäligen enastående.
Första världskri[;et tillbragte Cunningham i Medelhavet och han har ett och annat att berätta om det mångomskrivna DanlanellerrörelageL och vissa andn1
operationer; eftersom clet gälier personliga U!>vlev e 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 krigsutbrottet förde högsta befälet till sj öss . Den n a befattning upphöll
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han sedan under flera år med ett kortare avb r ott för en lcomm ende rin g till Washington. Un d er krigets s lutp eriod bekläd d e han be.
fattn in gen som Fö r ste Sjölord och ledd e som sådan den brittisl-a
krigföringen till sjöss. I sak f ra mkommer, frånsett v issa de talj er.
r ela Uvt få verkliga n yh eter. Av största intresse är däremot att f öl ja
framför allt hur s j ökrigsledningen i Mede lhavet bedömde läget 0 ('1 1
reagerade infCr de skifta n de situationer, som upp stodo, och de direktiv, so m lämnad es från London.
Cunningham är offensivens man. Hans ledande tanke v ar enlul
och riktig: målet för s jökrigföringen var att tilldela. fi end en h ård ast
möjliga slag och tillförsäkra britterna sjöh erraväldet i Medelh avet. Vir!
denna princip stod han orubbligt fast. Han var ofta och med r ät t 1
bekymrad över läget men föll al drig för frestelsen att övergå till r en
defens iv . I detta hän seende h ar hans bok mycket att, giva.
Medelhavsflottan led und er långa tid e r brist på praktiskt tagr>t
a lltin g och Cunnin gh am var ständigt på j akt efter förstä rkn in ga r.
främst lätta fartyg, flygplan och luftvärn för baserna. Lätta far t yg
och f lyg voro emelle rtid icke t ill fy ll est. Cunninghams framställni ng
efterlämnar, avsiktligt eller ej, ett m ycke t bestäm t intryck av sla f','skeppens oumbär lighet och grundl äggande b etyd els e för s j ökrigförin gen
vid denna tid. Så länge d e 3-4 slagskeppen voro intakta kände h an
sig som situ ationens h erre; när divisionen i slutet på år 1941 gen om
förlu ster och skador h elt försattes ur stridb a rt skick, r u bbades uppen barligen till och n"Led Cunninghams enastående lugn. Detta t er
sig förklarligt n og, eftersom han i samband med und sättningsop erationer till Malta tvingades att sätta in endast lätta kryssare samt j·lgare mot italienernas slagskepp och tunga kryssare. De brittiska lätt a
förbanden löste emellertid sin uppgift och krisen övervanns, va n id
chefernas skicklighet och okuvliga offensivanda spelade en avgör •m de roll.
Samarbetet mellan Amiralitetet i London och Cunnin gham k an
i stort sett betecknas som gott. Då och då framskymtar emeller ti d
att Cunningham ansåg, att Amiralitetet lade sig i detaljer och u tfiirdade order och anvisningar, som lämnade föga eller ingen ledning
samtidigt som de irriterad e de re gionala 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 .
nämli gen var gränsen skall dragas m ellan den centrala och r egion all
lednin gens befogenheter.
Det är självklart, att Cunnin gh am und er sin lå n ga tjänstgör ir c;
i framträdande befattningar träffa de många intres santa männisl;:o' .
däribland flertalet av andra världskrigets ledande per s onlighet e r . }l . n
är en stor beundrare a v Churchill. dock med reservation fö r a t t lll'>'-

ibland tenderade att förd j upa sig i detaljer.
detta
lränse ende har amiralen säkerligen rätt; var och en som läst Churchills
sto r a arbete »The Seconcl 'World \Var» erinrar sig utan tvivel den
sagolika mängd prememorier, anvisningar och order - ibland rörand e
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 str äva
sätt och obenägenhet att låta britterna deltaga i Stilla Havskriget
understundom synes h a lagt viss sordin på stämningen. Framför all a
andra tycks emellertid Eisenhovwer ha vunnit hans hjärta. Vid ett
av d eras första sammanträffanden yttrade Eisenhower: »Jag vet inte
hur lå n gt man kan gå med Er engelsmän, men jag undrar, hur länge
det skaH dröja, innan Ni kallar mig Ike. » Cunningham s ·mrade: »Precis t r ettio sekunder under förutsättning, att Ni kallar mig Andrew ,>
och därm ed grundlades en b estående vänskap.
Cunningham har dessutom både för överordnade orh underlydand e mån ga 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
kl arl ägger han brittiska flottans insatser i kriget och ger framför allt
sina u nderlydande 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 adelssk ap och å tskilliga andra sällsynta utmärkelser. Däremot har han
ytterst litet att säga om vad han personligen uträttat, vilket dock
måste ha v a rit av största betydelse. Endast en verkligt stor befälhavare kan uneler världshistoriens största krig ha förvärvat den ryktbarhet, som redan nu kommit Cunningham till del, nått en av Britframför allt tiska Imperiets högsta militära b efattningar och förmått egga sina underlägsna stridskrafter till sådana ansträngnin gar,
som gjordes av brittiska Med elhan;flottan uneler de ödesdigra å r en
1940-194 2.
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