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Medd eland en
från
Kung l Örlog sman nasäl lskap et
Nr 7/1980 Högtidssammanträdet i Karlskrona den 17 november 1980
(Utdrag ur protokol l)
i närvaro av 52 heders- , ordinarie och korrespo ndehölls
l. Högtidss ammantr ädet
gäster samt regementsofficerare och vederlikar
inbjudna
särskilt
,
r
ledamöte
rande
från Karlskro na garnison.

ade.
Regionmusiken under ledning av regionka pellmäst areFo/ke Nilsson medverk
2.

Förrätta des val av ordföran de och vice ordföran de.

Till ordföran de för arbetsår et 1980-81 valdes ledamote n Bengt Rasin.
.
Till vice ordföran de för en tid av tre år valdes ledamote n Lennart Forsman

3. Föredrog sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet under arbetsåret
1979-80.
4.

Tillkännagavs av Sällskapet beslutade belöningar.

Nr 8/1980 Ordinarie sammanträde i Stockholm den 9 december 1980
(Utdrag ur protokoll)
l. Meddelade ordföranden att sedan föregående sammanträde ledamoten Bertil
Broorne avlidit. Ordföranden lyste frid över hans minne.

Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och si lvermedalj till kommendörkapten
Anders Billström och fil kand Hans Dahlin.

2. Valdes ledamoten Roderick Klintebo till föredragande i vetenskapsgrenen " Strategi. Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart" för å r 1980-81.

Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och penningbelöningar till ledamoten Curt
Borgenstam, korresponderande ledamoten Carl-Axel Malmberg , örlogskapten Gun nar Mannervik, major Bo Stålsparr, kapten Hans Berndisson och jur kand Fredrik
Sundberg.

3. Ledamoten Jarl Elisen höll sitt inträdesanförande med titeln "Säker kärnkraft
till sjöss under tre decennier - ett intressant personal problem " .
Stockholm den 30 december 1980
Bo Granath
sekreterare

Kungl Örlogsmannasällskapets diplom och hederssköld till hedersledamoten Bengt
Lundvall, ledamöterna Bo Granath och Bertil Daggfe/dr samt korresponderande ledamoten Valter Schytt.
Alla belönade utom örlogskapten Mannervik var närvarande och fick motta sina belöningar ur ordförandens hand.

Örlogsmannasällskapets Bibliotek
Förteckning över nyförvärv under 1980

5. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter som under det gångna arbetsåret
avlidit. Därefter föredrog sekreteraren tillsammans med led amoten Fredholm minnesanteckningar över det bortgångna , utom ledamoten Tornerhjelm som undanbett
sig sådan.
De under arbetså ret avlidna är
hedersledamoten
hedersledamoten
hedersledamoten
ledamoten
ledamoten
ledamoten
ledamoten

Uno Willers
Jacob Wallenberg
Ivar Virgin
Torsten Lundberg
Henning Hammargren
Viktor Tornerhjelm
Sven Cagnell

6. Hedersledamoten Bengt Lundvall och korresponderande ledamoten Valter
Schytt gav några glimtara från den vetenskapliga expediti onen YMER 80.
7.

Nedlade ordföranden sitt ämbete med ett anförande , vi lk et på grund av att övriga
på programmet dragit ut på tiden blev avsevärt avkortat.

pur;~kter

Stockholm den 18 december 1980
Bo Granath
sekreterare
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Bobson C m tl
Breyer, Siegfried
Breyer , Siegfried
Breyer , Siegfried
Childers , Erskine
Ehrensvärd, C. A.

Ericson Stig H:son
Frantzen , Ole
Fregatten Norrköping:
Fregatten Norrköping:
Forum Navale
Frykenstedt , H.
Garting , Bengt
Gu nston, Bill
Hale J. R.
Halpern , Paul
Huntingford, G . W. B.
Huntingford , G. W. B.
Kähler, Wolfgang
Leavenworth
Malmberg, C.-A.
Marinmuseet
Mäkelä , Matti E.

The Crue llest Night
Groskampfsh iffe 1905-1970. Sowjt/Russlande
Mittelmeeranlieger , ABC Staaten S-d amerikas.
Grosskampfschiffe 1905-1970. England-De utsland
D:o USA, Japan
Sandbankarnas gå ta
Resa till Italien 1780 , 1781, 1782 sa mt De Fria Konsters Philosophie.
(Den lilla sä ll synta 2:a upplagan)
Lord Louis Mountbatt e n of Burma (minnesan teckni ngar)
Truslen fra Oest
Dagbok m m 1861- 1862
Orderbok
Nr 33
Carl- August Ehrensvärds resa till Itali e n 1780--82
Vega Svens Dagbok
Mode rn Military Aircraft
The Trave! Journa l of Antonio de Bcatis.
T he Keyes Paper Il
The Pe riplus of the Erythrea n Sea. (The Hak luyt Society
1980)
Blekingeboken 1980
Sch lachtsc hiff '"Gneisenau"
Papers no l
Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling 1680--1980.
Aktuellt 1979
Auf de n Spuren der Goeboen
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Polarområdet i Braendpunkter
SIPRI
Thoren , Ragnar
Thoren, Ragnar
FOA Reports

Yearbook 1980
Svenska arktiska expeditioner under 1800-talet. A:4 stencil
Applications of remote sensing to oceanography
& sea ice (2 ex)

KUNGL.ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPETS
T Ä VLINGSSKRIFTER
Kungl Örlogsmannasällskapet är en Kunglig akademi stiftad 1771. Sällskapets syfte
är att följa och arbeta för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.
I enlighet med detta syfte delar Sällskapet ut belöningar för tävlingsskrifter, artiklar i
Tidskrift i Sjöväsendet och förtjänta arbeten vid militärhögskolan.
Tävlingsskrift får även avhandla valfritt ämne inom sjökrigsvetenskapen eller sjöväsendet i allmänhet. Vägledande vid ämnesval kan då vara den indelning i vetenskapsgrenar och fack som gäller inom Sällskapet nämligen:
l. Strategi . Taktik med sambandstjänst. Navigation och sjöfart.
2. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
3. Handvapen, artilleri- och robotteknik. Torpedteknik. Minteknik.
4. Krigsfartygskonstruktion. Maskin- och elektroteknik . Teleteknik.
5. Underhållstjänst och förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin .
Tävlingsskrift för år 1981 skall senast den l september 1981 vara Sällskapet tillhanda
under adress:
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 STOCKHOLM .
Tävlingsskriften bör åtföljas av ett förseglat kuvert som innehåller författarens namn
och adress.
Om tävlingsskrifter bedöms förtjänstfulla kan författaren tilldelas Sällskapets medalj
eller hedersomnämnande samt penningbelöning.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift, Tidskrift i Sjöväsendet, publicera inlämnad- även inte belönad - tävlingsskrift .

ÄMNEN FÖR T Ä VLINGSSKRIFTER

7. Automation ombord- hur långt kan man gå?
(Vid en ökad grad av datorisering resp fjärr- eller automatisk reglering av väsentliga system och anläggningar ombord kan vinnas ökade prestanda och ev minskning av besättning. Mot detta kan ställas ökad sårbaFhet , samt ökade service- och
underhållsproblem.)
8. Modernisering eller nybyggnad.
(Med tiden blir fartygen dels omoderna främst beträffande vapenmaterielen , dels
ökar underhållskostnaderna. Konsekvenserna av dessa faktorer har betydelse för
bl a livslängdsbestämning av fartygen.)
9. Har en bataljonschef (motsv) i marinen kunskaps- och erfarenhetsmässiga förutsättningar för att planera, styra och utvärdera sin verksamhet så att disponiblaalltmer krympande - ekonomiska resurser kan totaloptimerat utnyttjas i utbildningsarbetet?
10. Är livsmedelstjänsten rätt utformad inom örlogsbas i krig med hänsyn till
analyser en! Bas/78, ÖB beslut om underhållstjänsten samt utvecklingen inom
det civila samhället och i vilken omfattning kan en ytterligare integrering inom
livsmedelstjänsten mellan försvarsgrenarna bli aktuell?

FABIAN OCH EWA TAMMS STIPENDIEFOND INOM
KUNGL.ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET
Fonden har till ändamål att genom stipendier främja sjökrigsvetenskapligt arbete
inom områdena sjötaktik - även innefattande utvecklingen av vapenbärare , vapen
och hjälpmedel - navigation och sjöfart.
Örlogsmannasällskapet beslutar varje år i oktober månad på förslag av sin styrelse om
utdelning av stipendier för inlämnade och granskade arbeten . Stipendiet utdelas vid
Sällskapets. högtidssammanträde.
Den som önskar ifrågakomma för stipendium under år 1981 skall skicka in utredning
eller avhandling till
Sekreteraren i Kungl Örlogsmannasällskapet
Fack 8
104 50 Stockholm
senast den l september 1981.
..
Arbete för vilket författaren tilldelats stipendium förbehåller Orlogsmannasällskapet
sig rätten att publicera i sin tidskrift, Tidskrift i SjöväsendeL

l. Ubåtar i Östersjön under 1980- och 1990-talet. Operativt utnyttjande , taktiskt
uppträdande. Konsekvenser för vår sjöoperativa verksamhet.
2. Nästa generation ytattackfartyg. Taktiska och tekniska krav.
3., Åttiotalets utbildningsmiljö; krigets krav- eller fredens.
4. Att vara sjökommenderad i jämställdhetssamhället.
(Familjen , jobbet, ekonomin- problem för unga yrkesofficerare .)
5. Alternativa former för allmän värnplikt vid försvarsavvägningar.
6. Försvarsgemensam utveckling och anskaffning av vapenmaterieL Politiska och
ekonomiska önskemål granskade mot praktisk genomförbarhet.
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Arleigh Albert Burke
En märklig svenskättad chef för USN 1955-1961

Anteckningar av hedersledamoten, amiral Stig H:son-Eficson

Rost

torr avfuktad luft skyddar materielen
- och spar energi.

<2}Munters
AB Carl Munters· Box 608

191 26 Sollentuna

Tel . 08 ·96 01 40

Mobil har oljor som sätter fart
på vilken motor som helst

Mobil SuP.er- stabil6retrunt-oljo för varierande
temperaturer.

Mobil SP.eciol - högkvalitativ multigrode-olja för
allo driltsförh611onden.

M@bil
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Mobil SHC- oljan för
stressode motorer. syntetisk specialolja för ex·
tremt sv6ro körförh61 landen.

Smörjoljespecialisten

I april 1956 mottog jag av dåvarande marinchefen i Förenta Staterna, amiral Arleigh Burke, ett välkomstbrev vid ankomsten till New York . Det gällde den
första etappen av några veckors studieresa i United States Navy.
Brevet är värt att återges in extenso
enär det avspeglar amiral Burkes allmänna inställning till Sverige , hans förfäders
hemland , och då det utgör inledningen
till många sammanträffanden och en omfattande skriftväxling under flera årtionden (skrivet 1980):
"It is with great personal pleasure that
I welcome you to this country as a guest
of the Unites States Navy.
Your visit here provides many
apportunities for deeper understanding
of our mutual naval problems, and for a
clearer realization of the missions of our
services in the development of sea power
for the defense of world peace. We of the
United States Navy feel confident that
the close and active cooperation which
exists between the naval forces of Sweden and the United States will be further
fostered by the personal contact now
afforded us.
It is my earnest hope that you find
your visit valuable and rewarding in every respect. "
Burke, som vid denna tid varit marinchef (CNO) blott ett drygt halvår , hade just startat en intensiv kamp för större
anslag till flottan , en flotta som han förutsåg måste genomgå en genomgripande
modernisering i atomkraftens och robotarnas epok. De personliga kontakterna under detta första studiebesök blev
emellertid begränsade . Amiral Burkes

intensiva arbetsprogram tillät inte att
många timmar offrades på den svenska
marinchefen. Mina kortfattade spontana
anteckningar om Burke är dock ganska
signifikativa: "Redan vid första kontakten fick jag klart för mig att det var en
verkligt förnämlig, klar och öppen man.
Honom blir man inte besviken på. Det
skall bli roligt att få vidare kontakt med
honom i fortsättningen."- " Burke är en
utmärkt vänlig, lugn och tillgänglig man
med fast, öppen blick och ett lika spontant handslag. Talar avvägt och tydligt.
Säkerligen en ledare som respekteras
och som kan få de sina med sig. Kanske
den bästa typen jag överhuvudtaget sett
här i USA." Hur riktiga skulle inte dessa
första snabba intryck visa sig vara.
När jag i efterhand studerat amiral
Burkes märkliga levnadsbana i både
biografier *) och andra redogörelser har
jag fått en bestämd uppfattning om att
denne svenskättade sjökrigare spelat en
stor roll i USN: s moderna historia och att
han haft ett väsentligt inflytande på anda
och moral i flottans ledande kretsar.
I det följande skall jag sammanfatta
det viktigaste i Burkes marina karriär
och samtidigt belysa mina intryck av hans
person.
Arleigh Burke härstammar från en
västgötasläkt, som kan härledas till
1600-talets mitt, först under namnet
Olofson, senare Björkegren (Hudene
församling) och slutligen , efter emigrering till USA, omvandlat till Burke. Det
var amiralens farfar som följde den
*) Se särskild förteckning
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svenska strömmen mot lyckolaodet i väster. Dennes son Oscar ägde och skötte
ett jordbruk om 150 tunnland i Colorado, där Arleigh föddes den 19 oktober
1901 och växte upp som den äldste av sex
syskon. Hans mor var av halländskt ursprung. Vid sidan av lantlivets speciella
fordringar och lärdomar fick han en normal skolutbildning. Hans kvinnliga lärare var tydligen gripen av sjölivets attraktiva sidor trots det stora avståndet till fria
vatten. Den unge Arleighs intressen riktades alltmer genom henne mot detta
lockande liv. Hans far lyckades få kontakt med en kongressledamot med vars
biträde dörren öppnades till sjökrigsskolan i Annapolis. I juni 1919 steg han
över tröskeln till det arbetsområde som
skulle bli ett sällsynt framgångsrikt livsverk. Han var ingen läsbegåvad elev: enligt eget uttalande måste han "work like
hell". Efter genomgångna kurser utnämndes han till fänrik som sjuttionde
man av 414 i juni 1923. Trettio år senare
utnämndes han till marinchef (CNO)
med förbigående av 92 äldre amiraler!
Samma dag han blev officer gifte han sig i
Annapolis med Roberta (Bobbie) Gorsuch av brittisk-irländskt ursprung. Deras äktenskap har förblivit lyckligt men
barnlöst.
Härmed är vi inne på den bana som i
en levnadsteckning (Jones and Kelley)
summerats med orden: "There is ample
evidence to support the conclusion that
Arleigh Burke will go down in history as
the greatest Chief of Naval Operations in
the annals of the United States naval
service, and eventually will be canonized
as a multidimensional naval hero , newminded in the furnace of combat at sea,
and finished in the tining pot of Washington's unremitting and crushing pressures
and turbulence."
Andra skrev om den "nutida viking-
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en" att han "har varit det bästa som hänt
U. S. Navy sedan John Paul Jones".
Sina fem första år tjänstgjorde Burke
på slagskeppet U. S. S. Arizona under
den något exceptionella amerikanska
uppfattningen: "Ensigns don't know
anything; are not expected to know
anything; and must be treated accordingly ." Hans insatser här och under de
närmaste konventionella åren avspeglar
inte några särskilda ledaregenskaper.
Däremot får han alltfler omdömen både
om lojalitet i bästa bemärkelse och ett
brinnande intresse för sjöofficersyrkeL
Han bedömdes vara snabb och intensiv ,
inte sällan hetlevrad och alltid med "courage de son opinion".
Hans uppfattning återspeglas i flera
egna uttalanden, som är värda att begrundas: "Om du finner någon på väg att
sätta Förenta Staternas väl på spel, så är
det din plikt att övertyga honom om att
han har fel. Om du inte kan övertyga honom står du inför ett svårt val: Du kan
antingen föra oenigheten högre upp eller
släppa den . Men om du släpper den så
har du inte gjort din plikt. -- Män som
alltid säger 'ja' till sina överordnade
kommer också att säga 'ja' till sina fiender. En man som inte har mod att stå för
vad han anser vara rätt under eget vänskapligt rådslag kommer inte att på slagfältet stå för vad han anser vara rätt. Med
andra ord, kommer inte att strida fö r
principer med mindre än att han strider
för principer på alla arenor , vänskapliga
såväl som fientliga."
Arleigh Burke förk larar sambandet
mellan denna uppfattning och lojalitet på
följande sätt sedan han medgett att han
inte alltid höll med en av sina chefer ,
amiral Mitscher, under kriget: "Jag gjorde det (följde amiralens önskemål) inte
därför att jag kände det som min plikt att

ställningar och mycken övertalning lyckades han också få befälet över en jagardivision , efter ett halvår följt av posten som eskaderchef för två jagardivisioner (Destroyer Squadron 23). Under
denna tid (februari 1943-mars 1944)
gjorde sig Arleigh Burke ryktbar som en
utomordentligt skicklig sjökrigare, omsorgsfull och förutseende taktiker, djärv
och uthållig. "Under hans ledarskap",
skriver en levnadstecknare, "blev /Des
Ron -23/ den mest framstående jagareskader i den amerikanska flottans historia". En av hans egna fartygschefer
skriver: "Arleigh är en stor ledare, som
vi alla vet är han vaksam och redo ; han
strålar av entusiasm. Han har en lycklig
kombination av humor och allvar och
Till Burkes doktriner hörde: "Låt inte
föregår med utomordentligt föredöme".
en dag gå utan att uppnå något i ditt jobb, I hans biografier återkommer ofta Burinte för dig själv utan för någon annan
kes framåtanda och hans vilja att slåss för
och, ännu viktigare, för din flotta o.ch ditt sin sak, som krigare och som planlägland." Det var givet att "Mugford" med
gare. Han medgav att krig inte var något
Burke på bryggan skulle vinna flottans
ärofullt men att på stridsplatsen visa
eftertraktade artilleripokal , bli trea i rnaskicklighet och mod var fyllt av ära.
skintjänsttävlingen och hålla sig väl
Jagarnas huvudoperationsområde låg
framme ifråga om förbindelsepriset.
i det inre farvattnet mellan SalomonMolnen hopade sig snart även över
öarna , "The Slot'' . Burke satte som mål
Förenta Staterna. Burke, som under hela
att samträna de åtta jagarna, ofta splittsin tjänstetid visade ett ovanligt förutserade för specialuppdrag, till en stark och
ende, drev sin besättning mycket hårt.
slagkraftig enhet. Det passade honom
Tyskland hade invaderat Polen, Burke
utmärkt att med fast hand ena de "små
hörde inte till dem som trodde på ett kort
bävrarna" (Burkes namn på sina flitiga
och begränsat krig. När han i juli 1940 jagare) efter noga genomtänkta doktrilämnade sitt fartyg, var det en topptrimner .
mad, stridsberedd jagare. Själv fick han
Han sammanfattade dem i en viktig
kommendering som inspektör vid Naval
slutpunkt: "När kontakt erhållits med en
Gun Factory vid Navy Yard i Washing- fientlig styrka , skall jagare i täten inleda
ton DC , där han skulle stanna fram till
ett samordnat torpedanfall UTAN ORjanuari 1943. Han var väl kvalificerad för DER". De väl intrimmade principerna
detta arbete sedan han tagit en ingen- för anfallets utförande - de två jagardijörsexamen vid universitetet i Michigan visionerna i växelverkan - byggde i stor
(juni 1931) under subalterntiden, men
utsträckning på FAITH (förtroende) , ett
han längtade till sjöss som de vikingar ord som ofta förekom i Burkes ledarprinhans förfäder varit. Efter ihärdiga fram- ciper. Han tillämpade det neråt och ut-

göra det , men därför att jag kände att
han gjorde sin plikt , och jag ville hjälpa
honom att göra sin plikt. Det är verkligen
en mycket tydlig skillnad. "
Efter olika kommenderingar i land ,
vid skolor och på fartyg , återfinner vi
Burke som lieutenant commander på jagare vid tiden för krigsutbrottet, först
som sekond på USS Craven och från juni
1939 som chef på USS Mugford, en
1.500-tons jagare. Han skulle härmed
göra sina mest kända insatser i Stilla Havets jagarförband. Hans sista sjökommendering före utnämningen till rnariochef var också som chef för Atlantflottans samtliga jagarförband (första halvåret 1955).
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bad sig det för egen del från sina överordnade. Och han fick det i allmänhet.
När Burke inspekterade sina enheter
vid befälets tillträdande framhöll han
kravet på att vara före sin tid. " Skillnaden mellan en god och en dålig officer
är ibland lO sekunder", förklarade han.
Han ansåg det vara ett bra drag att starta
tidigare än förutsett , förflytta sig snabbare än väntat , och att anlända före utsatt tid . Det var inte för inte som han
snart fick namnet "3 1-knot-Burke" av
ingen mindre än toppamiralen William
F. Halsey .
Den hårda träningen av Burkes förband hade till mål att var och en i strid
skulle av instinkt handla rätt utan ordergivning . Det var inte lätt när eskadern
ofta splittrades för mindre uppdrag i små
grupper oberoende av varandra. Själv
diskuterade han gärna igenom många alternativ till taktiska lösningar före varje
operation ; han visste att snabba beslut på
bryggan oftast byggde på instinkt.
Första tillfälle att genomföra sina
operationsorder fick Burke under slaget
i Empress Augusta Bay den 2 nov. 1943 ,
där han i amiral Merills Stridsgrupp 39
(fyra kryssare jämte Burkes åtta jagare)
under en delvis förvirrad nattstrid medverkade till att en japansk lätt kryssare
och en jagare sänktes. Striden inleddes
med att Burke utan order gick till anfall
med det kortfattade meddelandet till
Merill : " Contact hearing nine-one,
30.000. I'm heading in! " En amerikansk
historieskrivare nämner att 24 fartyg manövrerade och sköt om varandra på ett litet område och att en kronologisk beskl>ivning vore lika svår som att plocka ut
ett kilo små torkade ärter ur 5 kilo stora
hagel med en boxhandske på! Den japanska amiralen Omori förhindrades
emellertid att genomföra en attack mot
amerikanskt transporttonnage, en viktig
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länk i striderna om öarna i Salomonarkipelagen. Svårigheterna att skilja vän fr ån
fiende i dessa nattstrider på korta avstånd ledde till åtskilliga ödesdigra misstag. "A classic of Navy Humor" blev
Burkes svar på en snabb igenkänningssignal efter felaktiga salvor mot en egen
jagare : " You']] have to excuse the next
four salvos. They' re already on their
way. " Efter striden mottog Burke följ ande signal från sin amiral: " Thanks fo r a
jobbetter than weil done!"
I slutet av november 1943 sände japanerna ut jagare med ett tusental soldater
för att förstärka garnisonen på ön Buka
och för att ta hem sjuhundra man frå n
nedlagda flygplatser på ön . Det var fem
moderna 2.000-tons jagare under befäl
av kommendörkapten Kagawa. Nu blev
det dags att följa upp Burkes målsättning: " Be a little better t han the best" .
Det var första gången som ett ame rikanskt jagarförband sändes iväg ensamt
på ett uppdrag utanför räckvidden av
eget flyg. I första hand skulle de japanska
sjöstridskrafterna vid Buka förstöras och
i andra hand installationer i land bombarderas. Burke hade denna gång preciserat sin anfallsplan så att alla hans jagare skulle anfalla från samma sida om
fienden för att undvika det virrvarr som
uppstått under slaget vid Empress A ugusta Bay.
På beräknad plats och tid fick Burke
till sin glädje se sin motståndares fö rband
på radarskärmarna. Han hade förm ånen
av bättre radarutrustning än japanerna ,
lyckades genskjuta dem och komma in
på 4.000 meters avstånd innan han sköt
sina första torpedsalvor kl. 2 på natten.
Fullföljande sina taktiska planer och efter skickligt manövrerande av de vältränade jagarcheferna sänktes tre av de japanska jagarna och av de återstående två

fick minst en allvarliga skador. Hans eget
förband hade inga förluster. Med segern
vid slaget utanför Cape St. George på
morgonen till Thanksgiving Day slutade
Burkes så högt skattade jagarbana. Hans
" Des Ron 23" blev det enda jagarförband som fick en "Presidential Unit Ci tation" med rättigheten att föra en blågul-röd vimpel som ärestecken. Med detta följde ett långt uttalande av presidenten med utomordentligt uppskattande
ord . Sammanlagt hade de " små bävrarna" under Burkes ledning förstört en japansk kryssare, nio jagare , en ubåt , åtskilliga småfartyg och ett 30-tal flygplan.
Det måste ha känts egendomligt för
Burke, då han som CNO i april 1960
överlämnade sitt forna jagarflaggskepp
"Charles Ausburne" till den tyska marinen i samband med dess återuppbyggande . Hans tal blev en hyllning till jagarens insatser mot japanerna i stilla Havet, till dess besättnings skicklighet och
mod samt inte minst till jagarvapnet över
huvud taget.
Bland de svårigheter Burke haft att
övervinna var det japanska torpedvapnets högre kvalitet än det amerikanska .
De japanska " långa lansarna" hade en
räckvidd av upp till 11 sjömil och en fart
av 49 knop , vilket medgav torpedskjutning utanför slagskeppens räckvidd. Den
amerikanska torpeden hade en fart av 36
knop och dess sprängladdning var hälften så kraftig som den japanska .
Bland de tre skälen till att Japans
krigsmakt besegrades var enligt General
Hideki Tojo de dödsbringande insatser
som Task Foirce 58/38, USN:s " bisvärm", gjorde under striderna i Stilla
Havet. Till detta förb and, under befäl
av amiral Mitscher på hangarfartyget
Lexington, kommenderades Burke i
mars 1944 som chef för staben. Det väckte uppseende att stabschefen inte var fly-

gare . Burke hade också vissa svårigheter
att bli accepterad och att få de nödvändiga personliga kontakterna med Mitscher. Men hans egenskaper och snabba
intellekt gjorde att insikten om sjöflygets
betydelse snabbt kom att diktera hans
egen operativa planläggning: " it would
make this erstwhile destroyer squadron
commander one of the leading proponents of carriers in the United States" .
När planerna för erövringen av Saipan , Tinian och Guam utarbetades vilade ett enormt ansvar på Burke . Viceamiral Mitschers hangarfartygsflotta skulle
prestera flygskyddet åt landstigningsstyrkan (127 .000 man) samt även skydda
amfibiefarkosterna och trupperna väl
iland mot ingripande av japanska sjöstridskrafter. Mitschers operationsgrupp
58 , vars insatser planläggningen gällde ,
bestod bl. a. av sju slagskepp , sju stora
och åtta lätta hangarfartyg, åtta tunga
och tretton lätta kryssare samt nära sjuttio jagare . Man kan förstå mängden av
svårlösta problem som hopade sig kring
stabschefen Burke .
När han slutligen överlämnade planerna till sin chef godkändes de utan vidare.
Mitscher hade på kort tid fått det största
förtroende för sin närmaste medarbetare. Det kommande slaget i Filippinska
sjön gav anledning till det berättigade i
Mitschers nya inställning. Amerikanarna
genomförde planlagda erövringar inom
Marianerna och tillfogade den japanska
flottan mycket svåra förluster särskilt
ifråga om marinflygeL Nya amerikanska
baser kunde upprättas inom bombflyghåll från Japan . Den japanska flottans
slagkraft var väsentligt uppluckrad och
krigsledningen i Tokio allvarligt skakad .
Mitschers omdöme om sin stabschef vid
ett senare tillfälle var: " the most outstanding tactician and the most experienced
officer in the Atlantic Fleet to day" .
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I augusti 1944 tog amiral Halsey befälet över den nyorganiserade 3. flottan ,
där Mitschers styrka , nu under beteckningen "Task Force 38", ingick. Arleigh
Burke var fortfarande amiralens stabschef (och operativa planläggare) . Mitseher och Burke trivdes allt bättre med
varandra . När en jagare vid ett tillfälle
lade sig långsides flaggskeppet Lexington gav Mitscher chefen för marinsoldaterna - utan att dra på munnen - order
om att övervaka stabschefen tills jagaren
kastat loss . Burke hade som en levnadstecknare skriver, " visat att han kunde
slåss i luften lika bra som till sjöss . Han
var öppen , pragmatisk , alltid frågvis,
alltid mottaglig för nya ideer och planer. När han inte var på sin vakt , förlorade han lätt humöret och han kunde
"turn the air blue" med en sjömans
skymford som en gammal båtsman. Han
kunde fortfarande tala väl så länge när
han inte gav order , för hans order var
mästerverk i koncentration." Men han
gav av princip så få order som möjligt.
Burke skulle också få uppleva det avgörande slaget vid Leyte (återerövringen
av Filippinerna) i oktober 1944, som hade ett stort inflytande på stillahavskrigets kommande avslutningsskede. Det
skulle kräva alltför mycket utrymme att
här redogöra för stridshändelserna, som
utspelade sig i fyra olika operationsområden . Vare nog sagt att det japanska nederlaget hade kunnat bli än värre om
Burkes förslag ifråga om de amerikanska
slagskeppens disponerande vidarebefordrats av Mitscher till Halsey och om
denne tagit fasta på det. Mitscher ville
dock inte störa sin chef Halsey med Burkes förslag .
Mitschers operationsgrupp 38 gjorde
emellertid en betydande insats med
sänkning av ett flertal tunga och lätta
japanska enheter. I själva verket har
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Leyte-slaget betecknats som historiens
största sjöslag. Trots flera missade chanser anser USN att det är den största sjöseger som amerikanska flottan någonsin
vunnit . Japanska flottans möjligheter att
operera var reducerade till ett enda tillfälle flera månader senare .
Burkes analyser av slaget ledde till
kravet på större djärvhet , den slags
djärvhet som Halsey representerade.
Ansvarsfördelningen kritiserades och
Burke framhöll betydelsen av att inget
tvivel får råda om vem som är ansvarig
för varje enskild del av en operation .
Som stabschef fick han mottaga en
bland sina många krigsutmärkelser med
följande motivering: " En inspirerande
och modig ledare , fullgörande sina
många och komplicerade uppgifter på ett
utmärkt sätt. Kommendör Burke planerade och utförde en lång serie av lyckade
offensiva operationer till stöd fö r
minskningen av det japanska försvare ts
yttre omkrets kring Nya Guinea , Carolinerna, Marianerna , Balrnahera och de
filippinska öarna . Till stor del tack vare
kommendör Burkes utomordentliga yrkesskicklighet , outtröttliga energi och
kallblodiga beslut under loppet av dessa
operationer och under upprepade flygattacker utförda i full styrka mot tungt
skyddade bålverk i av fienden kontrollerade vatten, har Stilla Havs-flottan ko mmit inom räckhåll för det japanska kejsarriket med möjlighet att fortsätta vår
oeftergivliga kampanj mot fienden. "
I april 1945 fick Burke , fortfarande
som Mitschers stabschef vara med om att
definitivt göra slut på resterna av den japanska flottans motståndskraft. Det var
under striderna kring Okinawa. Han hade liksom tidigare utarbetat planerna för
den strid som ledde till en japansk förl ust
av bl. a. två slagskepp och fyra jagare. I
de fortsatta striderna med starka insatser

av sjöflyg från båda håll tvingades Mit- en flock betande kor". Han satte igång
seher med stab att byta flaggskepp två med en framtidsplan omfattande tio år.
gånger på grund av de japanska själv- Efter ett kort mellanspel som chef på
kryssaren Huntington under en goodmordsplanens träffar.
Vid ett av dessa tillfällen räddade Bur- will expedition , då han införde täta samke med fara för eget liv de delar av staben mankomster med sin besättning , återsom inte föll offer för Kamihaze-flyga- gick han till Washington som biträde till
rens direktträff i bryggkomplexet. De yt- marinchefen. Han kastades in i de bittra
terligare medaljer som tilldelades Burke striderna kring problemet om enhetlig
med anledning av denna händelse åtfölj- försvarsledning med en kraft som så när
des av uttalanden om hans "totala bort- hade kostat honom karriären vid flottan .
seende från egen säkerhet", " inspireran- Striden gällde främst flottans krav på att
de exempel på kallblodighet och mod" få behålla sitt eget flyg och att få fortsätta
och att hans överensstämmelser med " de byggandet av hangarfartyg. Men även
högsta traditionerna för tjänsten i Fören- frågan om marinkårens vara eller icke
ta Staternas Flotta". Han bär femton vara blev ett mycket hett diskussionsämkrigsutmärkelser med de mest hedrande ne. Burkes uppfattning var naturligtvis
motiveringar, sannolikt ett rekord i helt klar , byggd på egna krigserfarenheter. Det var inte utan starkt motstånd
USN.
hans opponenter som Burke i febfrån
Stilla
i
månader
31
efter
1945,
I maj
Havets krigszon, skedde en omorgani- ruari 1950 blev flaggman .
Som CNO:s (Sherman) personliga resation i de amerikanska sjöstridskrafverkade Burke sedan i Korea
presentant
Pearl
till
terna . Burke fick flyga tillbaka
Harbour i Halsey's privata flygplan och under åtta månader 195G--51 , där han
kom icke mer tillbaka i " combat zones". övervakade planeringen av de ameriÅter i Washington ägnade han sig kanska invasionerna med hjälp av en libl. a. åt att ingående analysera de ameri- ten handplockad stab . Under tiden majkanska operationerna i Stilla Havet. Han september 1951 förde han dessutom sin
sammanfattade sina synpunkter som flagg på 5. kryssardivisionen, som opereblev föremål för stor uppmärksamhet rade kring Korea både för eldunderstöd
och gjorde honom känd i vida sjömilitära och blockad. Större bekymmer bereddes
kretsar. Han hade icke mer än väl börjat han dock under de fortsatta långa och
stilleståndsförhandlingett nytt arbete om försvarsorganisatio- komplicerade
nen i dess helhet och särskilt om dess en- arna, där han spelade en stor roll som
hetliga ledning förrän hans förre chef, medlem av kommissionen. Hans eramiral Mitscher , krävde att få tillbaka farenheter från de kommunistiska rekommendörkapten Burke (han hade presentanternas förhandlingsmetoder återgått till sin fredstitel) som stabschef baserade på sex månader i stilleståndspå amiralens nya post som chef för åt- tältet- blev ett viktigt bidrag till Förenta
tonde flottan och senare som chef för At- staternas fortsatta åtgärder.
I december 1951 utnämndes Burke till
lantflottan. I denna sjökommendering
kvarstod Burke till i mars 1947, då amiral Director of Strategic Plans, ett arbete
som av många bedömdes vara det viktiMitscher hade avlidit.
Burke "susade därefter in i 'Navy's gaste i flottan näst CNO. Det var i praktiGeneral Board' som ett brummande bi i ken Burke som skötte "marinens schack-
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bräde". Den sovjetiska diplomatiska offensiven 1952 och 1953 innebar att Burke
"skulle lösa ett schackproblem per timme under dagtid eller fyrtioåtta strategiska problem i veckan" . Hans kontakter
med Förenta Staternas högsta politiska
och militära ledning blev mycket täta.
Han fortsatte med att koncentrera en
stor del av sin tankeverksamhe t till planerna för flottans framtida utveckling .
Att "tänka i förväg" var ett tema som
Burke ofta återkom till. All sin lediga tid
ägnade han åt detta: " Han är troligen
den mest hobbylösa man i huvudstaden", skriver en journalist. "Hans enda
hobby är flottan ." Detta låter j u lite
torrt, men motsvarar inte de personliga
intryck man får av denne vänlige och leende människa med åtskilligt av humor
bakom den öppna blå blicken.
I en nio månaders paus fick Burke tillfälle att åter gå till sjöss, denna gång som
chef för 6. kryssardivisionen i Atlanten.
Sitt sista direkta befäl över sjögående
fartygsförband förde han under första
halvåret 1955 som chef för Atlantflottans
jagare, sammanlagt omkring 200, ett
drömbefäl för den jagarman Burke i själ
och hjärta förblivit.
Till mångas besvikelse blev Burkes jagarbefäl mycket kort. Efter komplicerade turer i landets och marinens högsta
ledning utnämndes Arleigh Burke till
CNO sommaren 1955 med förbigående
av 92 äldre amiraler. När Burke erbjöds
CNO-befattning en tvekade han i det
längsta. Han var minst av allt intresserad
av politik och han var hårt bunden till sin
nya. befattning som högste jagarchef.
Han förklarade också entydigt att han
även som ev. CNO skulle vidhålla sitt
motstånd mot enhetlig ledning av försvaret. Han dolde inte att han var envis
och ibland högljudd. President Eisenhower hade gjort sitt val, stödd av en rad
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sakkunniga rådgivare, ett val vars riktighet bl. a. befästes genom att Burkes
chefsperiod blev längre än någon annans. Hans mål var och förblev att ständigt öka flottans beredskap och stridsförmåga.
Burkes marinchefsperiod skulle dikteras av sjöstridskraftern as snabba utveckling ifråga om atomkraft och robotbestyckning med allt vad därtill hör. Han
var klart för denna revolutionerande utveckling och drev hårt på den tekniska
forskningen. Liksom han insåg flottan s
behov av särskilda robotsystem i motsats
till flygvapnets stridslystna monapalattityd. Riktigheten av Burkes inställning ,
Polarisrobotens tillkomst, liksom det
fortsatta byggandet av hangarfartygen
etc ligger nu i öppen dag.
Burke var tidningsreportrar nas favorit
för sina kvicka och orädda kommentarer , så exempelvis ifråga om dragkampen flotta-flyg:
"När du försöker att få något gjort
skall du inte vara rädd att trampa någon
på tårna. Ingen får sina tår trampade om
han inte står still eller sitter i jobbet ."
" Vanligtvis tar det 20 procent mer arbete att få l procent mer resultat. Om era
principer är goda och om ni har ett gott
uppslag men inte sätter dem i verket så
gör ingen annan det heller --- ni måste
handla. Försäkra er om att ha rätt få
'
flottan med er. Sälj er ide! "
De som befarade att Burke skulle vidta större ändringar bland toppbefattningarna och i organisationen lugnades
snart. Visserligen föryngrades topparna
men först i och med att innehavarna föll
för åldersstrecket. Och, skrev Burke :
"Varje gång något går på tok i U. S. Government, tycker någon att organisationen mås te ändras. I verkligheten är det
vanligtvis så när något går fel, att någon i
organisationen inte gör sitt jobb

jetplan förde honom till alla delar av Staterna på kort tid. "31-Knot-Burke "
nämndes " 631-Knot-Burke ". Samtidigt
talade man. gärna om "the most unpompous admiral " som någon sin funnits. Dessa egenskaper gjorde kanske
mer intryck på hans omgivning än
mycket annat.
Det var en helt ny typ av flotta med
okonventionella fartygstyper och med en
tekniskt avancerad vapen- och elektronutrustning som efter hand växte fram
i USN. Denna utveckling ledde till att
Burke fäste allt större avseende vid att de
ledande i flottans organisation hade en
gediken teknisk utbildning (som han
själv hade). Robotvapnet blev ett av
Burkes skötebarn . Med stor kraft drev
FBM-(fleet-ballis tic
fram
han
missile )-systemet och Polarisroboten.
Han tog stora risker men lyckades helt i
sina ansträngningar.
Burke insåg dock också behovet av ett
stort antal fartyg . Han lät utarbeta ett
omfattande moderniseringsp rogram för
de äldre fartygen , särskilt jagarna. Anledningen var inte minst behovet av en
skärpning i antiubåtsförbere delserna ,
sedan det stod klart att Sovjets ubåtsflotta växte med oväntad fart .
1957 förlängdes Burkes förordnande
som CNO första gången mitt i en hektisk
utvecklingsperio d , då han fick använda
all sin övertalningsförm åga för att driva
utvecklingen efter sina linjer. Han stod
ganska snart också mitt i striden kring
president Eisenhowers förslag om koncentrering av försvarsmaktens ledning i
en hand , hos Secretary of Defence , genom minskning av befogenheterna för
Secretaries of Navy , Air Force and Army. Försvarsgrensche fernas operativa
skulle övertas av the Joint
uppgifter
*) Han arbetade för en ändring i avvägningen
mellan försvarsgrenarna (1955: flyget Chiefs, vilkas ordförande (då amiral
47 %, flottan 29 % och armen 22 %).
Radford) skulle få mera makt. Princi-

ordentligt." Detta hindrade inte att han
ville minska på organisationen och öka
de personliga insatserna. Han fann för
sin del att flottan hade en " mycket obunden organisation" och han slog fast att
detta var en fördel inte ett fel. "Den har
alltid varit obunden och det gäller alla
flottor. Vi är så mycket beroende av
individer. "
I början av l 956 inledde Burk e en
stark offensiv i kongressen för att övertyga den om behovet av en starkare flotta
av en helt ny typ. Sovjets styrka till sjöss
och den snabba utvecklingen av dess
sjöstndskrafter var enligt den nye CNO
"den mest betydelsefulla inriktningen av
Sovjets storstrategi sedan andra världskriget" . Hans givna avvägning inom de
tillkämpade anslagsramarna var nedskärning av personalkadrer och rustningar till förmån för nybyggnader av fartyg.
Burke anslöt sig mer till de begränsade
krigens sannolikhet än till storkonflikternas vedergällningsstr ategi. Han förutsåg
atomvapnens "stålridå", bakom vilken
de konventionella stridskrafterna skulle
väga tungt.*) detta ledde honom fram
till hangarfartygens stora betydelse.
Jämförda med andra tänkbara atombombmål var dessa genom sin rörlighet ,
sin styrka och sitt flygskydd starka enheter med enorm offensiv kraft, användbar i alla sorters konflikter. Hans
uppfattning har i alla avseenden bestyrkts av händelsernas gång.
Burke bedrev personligen genom ett
stort antal föredrag en intensiv uppl ysningsverksamhet om flottan. Han var
ingen stor talare men genom sin hängivenhet och sitt rättframma sätt fångade
han alltid sina åhörare. Hans snabba
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piellt skulle försvarsgrenscheferna bli
mera rådgivande än operativa chefer. I
ett senare skede ansåg Burke att en tredjedel av hans tid gick åt för denna rådgivning. Trots presidentens uttryckliga
önskan att få stöd från försvarets toppmän gick Burke ensam emot förslaget.
Burke ville ha kvar den operativa kontrollen av "supports, logistics, communications and so on with which the JCS
sh out d not be concerned". Han kämpade
också hårdnackat för att CNO skulle få
det direkta befälet över Polaris-ubåtarnas operationer. Inget sjöbaserat system
borde få ledas av med sjöförhållanden
okvalificerad befälhavare. Secretary of
Defence själv var missräknad "men ingen tillhåller Burke vad han skall säga om
han inte själv tror på det".
Detta hindrade nu inte- kanske tvärtom - att Burke fick ett tredje tvåårsförordnande i början av 1959 och detta
på Eisenhowers egen önskan. Det var
första och hittills enda gången som en
CNO fått mer än en förlängning av sitt
mandat. Det bedömdes att hans aktiva
intresse för utrikespolitiken och de nationalekonomiska problemen bidrog till
Eisenhowers önskan att behålla honom,
trots att Burke öppet kritiserade flera av
administrationens planer. Han hade också särskilt vunnit Dulles gillande. Efter
president Kennedy's tillträde i januari
1960 ökade Burkes svårigheter att få gehör för flottan. Kontakterna med den
nye presidenten blev långt ifrån så intima
som med Eisenhower. Han lyckades
dock övertyga försvarsministern Connally att under tio dagar helt ägna sig åt att
följ? CNO:s verksamhet. Tydligen blev
detta en givande lektion och början på en
ömsesidig uppskattning, som återspeglas
i ett brev (till SHE) där han beklagar att
Connally "is now out of the race" som
presidentkandidat 1980.
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Burkes inställning i stort var att flygvapnet byggts upp för ett kort, totalt
atomkrig, armen för ett tvåårigt krig
dock utan nödvändiga flygtransportmedel och taktiskt flygskydd, marinen
för ett bredare spektrum av konflikter ,
även om luckor fanns. Att fylla dessa
luckor blev Burkes sista ambitiösa ansträngningar. Trots detta tilläts amerikanska flottan att minska från 817 fartyg
till 440 under de därpå följande tjugo
åren. Bland de sistnämnda inräknades
dock fyrtioen Polarisubåtar, vilkas tillkomst Burke hade planlagt.
Vid ett sammanträffande med expresidenten Eisenhower i augusti 1962 på Sofiero uttryckte denne sin stora uppskattning av amiral Burke.
Arleigh Burke koncentrerade nu sin
uppmärksamhet alltmer på behovet av
att stävja de kommunistiska aggressionerna och krigsförberedelserna. I det
ena föredraget efter det andra underströk han sin uppfattning att kommunisterna sannolikt skulle vilja blanda in
USA i ett begränsat krig än i ett totalt.
Vapen som kan utnyttjas i ett storkrig är
annorlunda än de som krävs i begränsade
konflikter. Han uttryckte sig själv: "Ett
av de bästa sätten att kontrollera begränsad aggression är att använda rörliga
styrkor, styrkor som snabbt kan förflyttas till oroshärden, exakt avvägda efter
behovet, för att stödja våra många vänner i alla delar av världen. När aktionen
är över , dras dessa styrkor tillbaka och
väntar på att ingripa i nästa konflikt , var
helst den flammar upp ."
Burkes starka insatser för att påvisa
det kommunistiska hotet mot den fria
världen väckte ett icke obetydligt uppseende och föranledde uttalanden i senaten. Vita Huset hade ett intresse av att
det kalla kriget inte trappades upp genom alltför öppenhjärtliga varningar. I

ett av sina avskedstal sa Burke ifråga om
Kremls män: "You can't sel! a little part
of your honor. You cannot sel! part of
your virtue. You can't give away one baby- throw the baby to the wo lves and expect the wolves willnot follow the sleigh.
They'll keep coming on- they'll want the
next baby and mor!" and more-you can't
succumb to blackmaiL" The Evening
Star håller med honom och tror att presidenten anser det vara en meningsfull varning.
Utöver de tidigare berörda viktiga insatser som Burke gjorde under sin marinchefstid må följande nämnas och ytterligare understrykas.
Hans åtgärder följde enligt vad tidigare sagts konsekvent en linj e som ledde till
ett nybyggnadsprogram lämpat för begränsade, konventionella krigsuppgifter.
Ett uttryck härför var hans kommentar
efter den s. k. Suez-krisen : "as usual, only naval forces could take the military
action that was required when the situation broke".
När det gällde en förskjutning från vedergällningsprincipens stora krav på anslag för atomvapen till Strategic Air
Command mot de konventionella stridskrafterna samarbetade Burke nära med
armechefen general Taylor, som var en
stark motståndare till att huvuddelen av
försvarsanslagen gick till "atomic statemate". De ansåg dels att kvantiteten
atombomber i sig var tillräcklig och dels
att Polaris-ubåtar skulle genom sin rörlighet vara effektivare avskjutningsplattformar än det sårbarare bombflyget.
För Burkes del betydde detta förutom
ett snabbt ökat antal Polarisubåtar utbyggande av såväl hangarfartygsförband
för begränsad krigföring som antiubåtsstyrkor för bekämpning av fientliga
atomubåtar. De stora program som Burke förordade - 900 fartyg 1970 - kunde

emellertid inte genomföras, men inriktningen förblev oförändrad.
Burke övergav inte sin uppfattning om
att endast en fackman, CNO, skulle vara
ansvarig för flottans operationer. Ironiskt nog ledde han också personligen
med framgång de två större efterkrigsinsatserna i Libanon och vid Taiwan medan kongressen som bäst diskuterade Eisenhowers förslag till centraliserad ledning. Den senare konflikten rörde Quemoy-öarna. USA stödde Chiang Kai
Shek's anspråk på öarna: "If we retreat
under fire and retreat under pressure,
where does t hat le ave us in the eyes of the
rest of the world - and our own eyes?"
(Burke)
Burke gick till och med så långt att han
anslöt sig till dem som ville utnyttja taktiska atomvapen mot kinesiska artilleribatterier, flygfält och truppkoncentrationer, om en invasion från fastlandet bedömdes överhängande.
Dessa sommarmånader 1958 innebar
således en utomordentligt allvarlig kris.
Burke utnyttjade sin befälsposition till
en stark flottkoncentration kring Formosa och den ifrågavarande sjunde flottan
förstärktes med atombomb-bärande
flygstridskrafter på hangarfartygen. Under två månaders intensivt kinesiskt
bombardemang av Quemoy försågs ön
med förstärkningar skyddade av amerikanska sjöstridskrafter som också övervakade de kommunistiska styrkorna på
fastlandet. Den 3 september rekommenderade den amerikanska Joint
Chiefs of Staff att taktiska atomvapen
skulle utnyttjas- på order av presidenten
-om en invasion igångsattes. Efter några
dagars intensiv diskussion om vad följderna skulle kunna bli gick Eisenhower
med på förslaget. Lyckligtvis togs aldrig
det steget, då Peking den 5 oktober gjorde "eld upphör" , vilket bedömdes inne-
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bära att kineserna inte ville låta Quemoy-konflikten leda till storkrig. I slutet
av året var krisen över.
Burkes sista år som CNO ägnade han
huvudsakligen åt budgeten och krigsplaneringen, även om det kalla kriget
krävde stor uppmärksamhet och olika
slag av flottkoncentrationer. Särskilt
gällde detta kriserna i Laos, Cuba och
Berlin." Nautilus" gjorde sin expedition
under Nordpolens isar i augusti 1958 och
"Triton" sin 84-dagars jordenruntresa i
undervattensläge våren 1960, allt för att
samla vetenskapliga data, testa de atomdrivna ubåtarna och få erfarenheter för
de nya Polarisubåtarna.
Kort efter Kennedy's installation som
president erbjöd han Burke vid flera tillfällen en fjärde period som CNO . Burke
avböjde detta bestämt med motivering
att en yngre kraft borde överta ansvaret.
Han önskade inte heller mottaga en erbjuden post som ambassadör i Australien eller en sådan uppgift över huvud taget.
Den l augusti 1961 överlämnade Arleigh Burke sitt befäl till efterträdaren
George W. Anderson. Dessförinnan hade han av president John F. Kennedy
mottagit nya utmärkelsetecken och innehade nu allt som överhuvudtaget fanns
att tillgå. Stoltast sade han sig dock vara
över sina medaljer för livräddning. Presidenten uttalade att han "inte kände till
någon amerikan som bättre motsvarade
de finaste kvalifikationerna hos den
amerikanska statens ledande personer."
I sitt avskedstal till amiral Burke yttrade försvarsministern bl. a.: "Admiral
Burke has championed and led the Navy
in a technological revolution - he has
ushered in the a ge of nuclear power,
guided missiles and supersonic flight.
History will record these things. But
mor e importanti y, history and the lon g
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Iine of sailors who follow him will remember his impact as a leader of men
and his influence upon the moral fiber
and motivation of the officers and men of
the United States Navy."
I sitt eget tal vid samma tillfälle underströk Burke sjömaktens betydelse inte
bara för krigföringen utan även för att
vidmakthålla freden, vilket innebär ett
särskilt ansvar för sjöofficerarna. Han
utvecklade de karaktärskrav man måste
ställa på dem , deras kunskaper och integritet. Han påvisade också om hur sjömaktens vanhävd under historisk tid hårt
drabbat marint beroende nationer.
"They turned their eyes from the sea .
And when these mighty nations lost their
ability to reap the benefits offered by the
sea, all too often they lost their freedom
as we l l."

*
Mot bakgrunden av denna levnadsbana, återgiven i starkt sammandrag,
blev mina många personliga sammanträffanden med Arleigh Burke liksom en
omfattande (1980 fortgående) brevväxling av särskilt intresse.
Under det inledningsvis nämnda
USA-besöket i april 1956 blev de personliga kontakterna som sagt ganska få
och alltid brådskande. Utöver mina tidigare citerade förstahandsintryck kunde
jag alltså konstatera att Burke hade ont
om tid och ofta tvingades kasta om sina
planer för hastigt påkallade konferenser
i Vita Huset, på Capitolium eller i högsta
försvarsledningen. Dessutom kunde ju
knappast den svenska marinchefens besök ha bedömts vara av särskilt hög angelägenhetsgrad, även om Burke gjorde
allt för att ge intryck av motsatsen. Jag
konstaterade att raden av sådana besök
av representanter för främmande flottor
var mycket lång.

Det första givande mötet blev den
middag som amiral och fru Burke själva
gav i marinchefshuset på Observatorie kullen i Washington DC. Det gjorde ett
starkt intryck av värdighet och charm,
byggt i slutet av 1800-talet och sedan
1920 utnyttjat som CNO:s officiella bostad. Värdinnan, Bobbie Burke, var en
pigg liten varelse med många intressen
även vid sidan av sin plats som flottans
första dam. Hon var uppenbarligen ett
utomordentligt stöd för sin man, som
hon bistod i alla hans många representativa uppgifter. Hon satte sig noggrant
in i de officiella gästernas personalia och
hjälpte sin strängt upptagna man med
upplysningar som kunde vara av intresse
för att göra samvaron både fruktbärande
och angenäm. Hon var obegränsat lojal
och förstod helt sin mans kärlek till och
fasta band med flottan. De hade inga
barn men förklarade hon: "Flottan är
Arleighs barn och han är mitt". Hon lär
också haft förmågan att dämpa Arleigh 's
ibland väl snabba och ohöljda missnöje
med saker och personer som gick snett i
tjänsten. Det rådde ingen tvekan om att
Arleigh och Bobbie Burke framstod som
den perfekta modellen för ett värdfolk i
Admiralty House .
Vid den ovan berörda middagen deltog förutom min maka såväl det svenska
ambassadörsparet ·Erik Boheman som
ett antal amiraler och högre Pentagonfunktionärer med damer. Burkes visade
sig vara ett högst tilltalande värdfolk. Tal
utväxlades och konversationen med och
utan tjänstefrågor flöt ogenerat och
okonventionellt. Värden följde oss till
tamburen och jag gjorde en slutkommentar i min dagbok, som visade sig nog
så riktig: "--- kände oss som om vi fått
ett par verkligt goda, nya vänner för all
fram tid" .
Dagen därpå hade jag ett mycket gi -

vande timslångt tjänstesamtal med Burke i Pentagon. I ett avskedsbrev skriver
han bl. a.: "The high seas are the avenues of peace and prosperity, and it is
our task to keep them open for the seeurity and economic well -being of our
friends and allies" och han tillägger:
"Your frankness and knowledge of the
world situation were stimulating, and the
understanding gained through such mutual exchanges is vital to our cooperation" . Naturligtvis återspeglar mitt
tackbrev vår stora beundran för USN och
dess namnkunnige ledare. En inbjudan
framfördes också till återbesök i Sverige.
Det skulle dröja ända till i april 1960 innan amiral Burke fick möjlighet att besöka svenska flottan och sina fäders land.
Efter detta sammanträffande ingrep
Burke i mitt långa besöksprogram och
införde en del ytterst intressanta objekt,
såsom besök på en just färdigställd robotkryssare, samt på hangarfartyget Saratoga, som låg under utrustning, demonstration av nya ubåtsjaktmedel och
utkasten till en helt nya jagartyp med
toppmoderna vapen och elektronik. För
mina två åtföljande officerare, kommendörkapten Lennart Rudling och
kapten Per Rudberg, blev dessa studiemöjligheter mycket givande.
Något avskedsmöte med Burke personligen kunde inte ordnas då han flugit
till Fjärran Östern, när tidpunkten för
återfärden var inne.
I oktober 1958 fick jag tillfälle att avlägga ett andra studiebesök vid USN, huvudsakligen ombord på Atlantflottans
olika fartygstyper under övningar till
sjöss samt vid dess baser och utbildningsanläggningar från Key West i söder till
New London i norr. Amiral Burke stod
som initiativtagare, men först efter ett
tiodagarsprogram på "fronten" med Atlantflottans chef, amiral Jerauld Wright,
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som värd fick jag kontakt med Burke vid
en mottagning i Washington. Han var
ledsen att han inte ännu fått tid att realisera sitt planerade besök i Sverige. Mina
slutsatser av angelägna upplysare var att
presidenten Eisenhower inte kunde låta
Burkelämna USA under den kritiska perioden i Fjärran Östern , då han var den
ende med full kapacitet i frågor som till
stor del berörde marinstridskrafterna .
Vid en högtidlighet på den svenska
ambassaden överlämnade ambassadör
Jarring storkorset av Svärdsorden till Arleigh Burke, som stått den svenska marinen bi i många avseenden och som hade
en stor och varm känsla för sitt ursprungs
hemland . Hans tack innehöll ett understrykande av "a strong bond between the
Swedish Navy and the U . S. Navy" . Burke hoppades att han skulle kunna resa till
Sverige 1959, men hans fru var inte så
optimistisk. Hon antydde att resan kanske inte kunde bli av förrän han går i
pension, "men då kanske ni inte vill ha
honom utan guld på armarna" tillade
hon med en spjuvers ögon . "Det är inte
guldet vi vill ha", svarade jag, "utan
människan Arleigh Burke - och hans
fru! "
Samma kväll hade Burkes ordnat en
intim middag i sitt hem, där Lord Mountbatten för tillfället bodde som gäst.
Värdfolkets öppna otvungna sätt inbjöd
till givande diskussioner , som i flera avseenden skulle bära frukt bl. a. på materiel- och studieplanet. Han ordnade ett
improviserat möte med en samling ytterst kompetenta specialister på sjökrigets olika områden. Det blev också
mÖjligt att få en sista överläggning med
Burke, civilklädd på sin post i Pentagon .
Jag fick tillfälle att göra en sammanfattning av våra förhoppningar om att få del
av nya tekniska sjökrigsmedel och moderna utbildningsanläggningar.
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Under detta besök överlämnade jag i
ett album en sammanställning som jag
låtit utarbeta rörande den B jörkegrenska släktens ursprung , så långt det nu lät
sig göra. Min medhjälpare hade t. o. m .
fått fram fotografier av en del Burke 'sk a
förfäder. Amiralens uppskattning av
detta var inte att ta miste på, särskilt som
det mesta var okänt för honom. Hans
tacksamhet för detta och för annan visad
uppmärksamhet bekräftades alltid 1
mycket personliga och uppskattade brev,
en gest som visade hans känslor utöve r
den traditionella artighet , som i så hög
grad tillhör det amerikanska umgänget.
Efter denna andra mycket givande resa hade även jag anledning att använda
språkets superlativer i mitt tackbrev till
Burke. Den öppenhet och det förtroende
som visats svenska marinchefen var säkert ganska enastående . Jag hade en
stark känsla av att Lord Mountbattens
vänskap med amiral Burke härvid spelade en viss roll. I varje fall kunde mi n
svenske följeslagare, dåvarande kommendörkaptenen Dag Arvas , och jag
medföra betydande upplysningar frå n
världens största och mest avancerade
flotta.
Våren 1959 valdes amiral Arleigh Burke till hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet, som vid denna tidpunkt hade endast en ytterligare utländsk hedersledamot , Lord Mountbatten.
Det var den 5 maj 1960 som min maka
och jag jämte åtskilliga andra avvaktade
ankomsten av CNO, amiral Arleigh Burke och hans fru på Bromma flygpl ats.
Därmed började ett fyra dagar långt , digert besöksprogram med Grand Hotel
som boplats för gästerna. Visiter och
presskonferenser , rundturer och middagar , omväxlande med helikopterfärder till marina anläggningar och delta-

gande i övningar på örlogsfartyg till
sjöss . Ett besök vid familjen Björkegrens
(Burkes) hemort Hudene i närheten av
Herrljunga uppskattades inte minst. Här
togs han emot som " traktens store son "
med allmän flaggning och kalas av olika
slag. Hela socknen var på benen och gåvor med släktanknytning från 1700-talet
överlämnades. Själv lade han ner kransar på de uppsnyggade släktgravarna och
höll tal på svenska. Allt var okonstlat ,
rakt och rörande.
Konungen och drottningen gav lunch
på Ulriksdal.
Burkes popularitet bland de många
följeslagarna var uppenbar. Vid kontakterna med den svenska försvarstoppen och under middagarna med ett flera!
finans- och industrimän blev utbytet
mycket gott och även givande . "De båda
Burkes är högst charmerande och lätttillgängliga människor" , antecknar jag.
Och vidare: "Burke var utan tvivel starkt
tagen av kontakten med sin hembygd och
dess folk. Han är en kännande personlighet väl stöttad av sin Bobbie med Christian-Science-tro . Det vore värt att skriva
djuplodande om detta par" . Deras personliga vänlighet mot all slags servicepersonal gick utöver gränserna för det
vanliga.
Förbindelserna mellan marincheferna
blev genom detta besök än mer givande
än tidigare, både ifråga om tjänsten och
den personliga kontakten. Några rader
ur Burkes " tackbrev" må citeras: "One
thing that particulary impressed me during my entire stay was the wonderful
pride that was evident in your officers and
men. This pride, which is such an essentia! ingredient to a successful and vital
Naval organisation , was a wonderful
thing to see and to feel".
Det skulle inte dröja mer än 15 månader innan Burke lämnade sin post som

CNO . Själv hade jag 18 månader kvar!
De positiva följderna av dessa upprepade möten och studiebesök blev betydelsefulla och · underlättade påtagligt våra
förbindelser med Förenta Staternas
tekniska industrier.
Burkes starka ställning i U . S. A :s militära ledning tog sig uttryck i att han utnyttjades som rådgivare i landets politiska frågor. I maj 1961 skriver han att den
hektiska situationen i Washington medfört att han nästan inte alls kan ägna sig åt
marinen. Han sitter mest i konferenser
om situationen i Sydostasien och är en
stark företrädare för hjälp åt Laos. Den
nya administrationen innebar många nya
i toppen- och alla ville göra ändringar av
olika slag , skriver han. "Några av invändningarna är bra, andra dåliga, men
alla kräver stora arbeten av staberna.
Det är ganska svårt att förklara att i en
stor organisation alltför många ändringar, även goda sådana, kan åstadkomma
mer skada än nytta." Känns situationen
igen!

*
Sedan Burke frånträtt sin befattning
som CNO togs han snabbt i anspråk för
en hel del andra uppgifter, trots att han i
ett brev en månad tidigare ännu inte visste vad han skulle ägna sig åt. Han blev
ganska snart stiftare och ledare för Center for Strategic Studies vid universitetet
i Georgetown, styrelsemedlem i bl. a .
Newport News Shipbuilding and Dry
Dock Company, Capitol Radio Engeneering Institutet , Texaco Inc., Chrysler
Corp. , First National Bank of Washington och Financial General Corporation .
Härtill kom en rad andra sammanslutningar och officiella organisationer. Det
var inte fullt trovärdigt när han skriver:
"Inherently I am lazy and a slow pace
suits me fine " .
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Den fortsatta brevväxlingen kom av
naturliga skäl att ändra karaktär. De
marina förhå llandena hamnade i bakgrunden, de politiska och internationell a
kom mer i fokus. 1964 understödde Burke aktivt republikanen Barry. M . Goldwater i dennes presidentkampanj . Burkes intensiva arbe tslust, kunskaper och
rättframhet gav hans uppdragsgivare stor
behållning. Det framgår att han hörde till
dem som president Eisenhower gärna
rådfrågade och diskuterade med. Hans
brevkommentarer återspeglade de amerikanska problemen och hans ofta kritiska inställning. Jag kund e dra slutsatsen
att han var mera " hök " ä n "duva". Han
utesluter inte ökat kommunistinflytande
på Kuba och i sydamerikanska stater och
han förutser stora svårigheter i Sydostasien under 1963, som han tror blir
"sanningens år" . Han hade stora förhoppningar på att som ledare för "Ce nter for Strategic Studies" vid Georgetown Unive rsity kunna bidra till att belysa tvärvetenskapliga problem , ekonomiska , militära och politiska. Breven
kommer ofta in på dessa frågor. Breven
om dessa arbetsuppgifter var så entusiastiska att jag utbad mig mer uppl ysningar för att kunna bedöma om något
liknande institut vore tänkbart i Sverige.
Det fanns ju sådana även i England . Det
dröj de emellertid inte länge förrän han
uttryckte sina tvivel på den akade miska
världens " översofistikerade" välsignelse. "Kanske enklare lösn ingar på de
många problemen skulle vara mycket
bättre" och i ett annat brev: " dessa professorer som har så många synpunkter
ocH som kan uttrycka sig så mångordigt
om än ej så klart" .
Hans första åte rbesö k i Sverige ägde
rum 1964 i augusti, då han sökte upp sina
vänner på olika håll i landet , i Stockholm
U. S. A.-ambassadören Parson , på So-
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fiero oss själva och i Hudene sina nyagamla anförvanter.
Hos oss i hovmarska lksvi ll an vid Sundet stannade Arleigh och Bobbie Burke
två innehållsrika dar med sight-seeing i
parken, ledd av kungen, middagar och
party hos amiralens f. d. svenska mycket
uppskattade adju tant, dåva rande kommendören Kierkegaard. Om honom
skriver Burke bl. a.: "--- marked h im
as an outstandi ng student and indicated
his superior abi lities as a naval officer"- - " We learned through him of the
splendid spirit and capabilities of the officers and men of the Royal Swedish
Na vy. " Det blev också lå nga och givande
samtal som väl återspeglade amiral Burkes syn på USA -politi ken. Jag citerar ur
" Vita Havet", Bonniers 1976: "Vad
tyckte och tänkte nu Burke om de stora
frågorna, väl insatt som han var i USA:s
inre cirklar. Han var ingen Kenn edy-vän
och han var ganska sval mot Lyndon BJ ,
även o m han erkände dennes skicklighet.
Själv hade han på fl era vägar försökt få
fram sin kritik mo t åtgärde rna på Kuba
samt i Laos och Vietnam. Ifråga om
Vietnam var han dock optim istisk vid bedömningen av ett biläggande av konflikten. Ingripandet hade va rit nöd vä ndigt,
men den långsam ma eskaleringen gillade
han inte . Burke hade skrivi t till Kennedy
och sagt sin mening , utan annan påföljd
än att han ko mmit på kant med regeringe n , 'o kunniga toppmänniskor'. Nu hade
det visat sig att han fått rät t - men för
sent. Man hade rekomme nderat honom
att söka få fram sina åsikte r genom politiska ka na ler. Det hade inte gått. Då ansåg han att republikanerna låg närmast
till hans ideer och för dem arbetade han
nu, inte för Goldwater e lle r någon an nan
individ. Han ansåg att både repub likaner
och demokrater hyser inom sina led såväl
kom munister som socialister. Republi-

kanern a har dock ett starkt ko nservati vt
inslag , demokraterna ett libera lt. Det är
större spännvid mellan ytterlighetsmeningarna inom varje parti än mellan partierna inbördes.
Särskilt illa ansåg han att demokraterna skött utrikesfrågorna och den ekonomiska politiken. Inre problem som ungdomsbrottsligheten var försummade.
Han var orolig för kommunismen och för
de led ande personer som hade utpräglade sympatier för Sovjet. Som chef för
marinen hade han ohöljt kastat sig in i den
antiryska propagandan. Han ansåg också
att stora svårigheter och slitningar skulle
uppstå i Chile och Boli via. H an blev med
andra ord i många avseenden sannspådd .
Tar ma n marginal för de typiskt amerikanska överdrifterna i " the biggest show
of the world" finns det onekligen mycket
nyttigt stoff i initierade amerikaners syn
på världens problem och därmed även på
våra egna.
Burkes inflytande på opinionen i USA
var inte betydelselös. Han var ledare för
'Center for Strategic Studies' vid
Georgetowns universitet och ledde utgivandet av ett flertal skrifter. I ett av sina brev skriver han: "Ä ven om våra lösningar huvudsakligen baseras på vad som
är bäst för USA , så sammanfaller också
den fri a världens intressen med USA:s .
Jag vet att detta inte är hundraprocentigt
riktigt , men jag är säker på att det är sant
till större delen ". Brevledes hade han
tidigare uttryckt sina bekymmer över de
starka krafter som motarbetade atomkraft och kärnvapen , men talade för avrustning . Han var inte heller nöjd med
moralen i flottan och de andra försvarsgrenarna. " However , I am sure that this
situation will improve , for services do
have their u ps and downs. " Inte sant!
Burkes , som hyrt en bil för sin rundfärd i Sverige , fortsatte efter sitt uppehåll

hos oss med utsikt över Sundet och den
livliga ryska fartygs- och trålartrafiken som livligt intresserade den f. d . CNOtill Oslo via Hudene.
Fyra år senare var de tillbaka hos oss,
sedan Arleigh Burke blivit utsedd till
"Årets svenskamerikan" , trots att han
var född i USA ; " det avgörande i detta
fall är emellertid inte föd e lseorten - huvudsaken är att vederbörande hållit kontakte n med sina fäders land och genom
sina insatser hedrat sitt svenska ursprung" (Vasa Orden av Amerika). Och
det kan man ju säga att Arleigh Burke i
hög grad gjort.
Han hade i Philadelphi a utmärkts av
Swedish Colonial Society, som uppka llade ett rum i Swedish Museum "Dahlgren-Burke Room ". D et var den beryktade Amandus Johnson som höll i trådarna.
Det var i augusti 1968 som Burke hyllades på detta sätt i en rad festliga sammanhang bl. a. vid en regeringslunch i
Stockholm. Därifrån bilade han med sin
fru via emigrationscentrumet i Växjö till
Karlskrona för att närvara vid sjösättningen av ubåten Sjöhästen. Där anslöt
sig även min fru och jag för att sedan fortsätta med dem till Sofiero.
Det blev tid för några sight-seeingutflykter och lunch hos kungen , väl bevakad då säkerhetspolisen varnats för
Vietnam-demonstratio ner mot Burke.
Han var inte någon vän av Vietnampolitiken men ansåg att insatserna varit
alldeles för små och valhänt skötta med
den långsamma eskaleringen. Tillsammans med många äldre officerare hade
han vänt Lyndon Johnson ryggen och
hoppades nu på Nixon - "oförkl arligt
tycker jag! " är min kommentar i dagboken. Han ansåg att Kennedy varit svag:
"Ett starkt land frågar inte andra innan
det tar ställning och handlar", var hans
omdöme.
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Efter detta "officiella" möte har kontakterna upprätthållits brevledes.
Det framgår av öppenhjärtliga regelbundna redogörelser att arbetsbördan
sedan han lämnade sin CNO-post ingalunda minskat. Han försöker att avsäga
sig en hel del, men " I find it is much harder to cut down onthese activities than it
is to start them" . Hans resor i Nord- och
Sydamerika samt till Fjärran Östern och
Australien i styrelseärenden är påfallande många. Hans lätthet att " ta folk"
var säkert en stor tillgång för hans uppdragsgivare liksom de intryck han kunde
samla för deras räkning. Han tvivlade på
sina sydamerikanska vänners optimism i
fråga om framtiden . Att utvecklingen
skulle bli lugn ansåg han vara ett orealistiskt önsketänkande.
Som f. d . CNO var han uppenbarligen
starkt oroad av de antimilitära rörelserna
i USA. Inte minst det förhållandet att
pressen gjorde allt för att förstora påtalade missförhållanden. Att allt inte kunde
vara bra förnekade inte Burke: "I don't
know what the outcome will be, but r
doubt if it will be pleasant".
Det stora evenemanget kring Örlogsmannasällskapets 200-årsminne i november 1971 blev särskilt innehållsrikt
för Burke som då besökte Stockholm .
Hans ryggonda tvingade honom att gå
med käpp men eljest var han som vanligt
"fit for fight". Kanske mer återhållsam i
sin kritik av diverse amerikanska utväxter och under alla förhållanden nöjd
med Nixon-regimen som den republikan
han är. Hans vän, Christer Kierkegaard,
nu chef för kustflottan, tog hand om honarv en dag som avslutades med middag
på flaggskeppet. Det var en nöjd amiral
som återvände till sin boplats hos oss på
Slottsbacken. Han fic k under dessa dagar även goda tillfällen att råka ledande
bank- och industrimän samt ett mycket
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stort antal amiraler , bland dem kungen ,
danska kungen och prins Philip av England . Dagen efter festligheterna återvände han till USA . Hans tacksamhet för allt
som ordnats för honom med utflykter ,
till Gripsholm och andra sevärdheter var
stor. Jag kunde försäkra honom att
svenska flottan ansåg det vara ett stort
privilegium att få räkna hohom som "en
av de sina" och att han velat göra den
långa resan för att delta i jubileet. Själv
hade han deponerat allt svensk-amerikanskt i sin ägo hos American-Swedish
Historical Museum i Philadelphia och
allt det marina hos United States Navy
Museum . " That's the one bad aspect of
ha ving no direct descendants." I anslutning till detta filosoferar han brevledes
om amerikanarnas bekymmer för framtiden i den snabbt växlande världen och i
skuggan av kommande presidentval.
Det senaste besöket Arleigh Burke ,
följd av sin maka, har gjort i Sverige var
som ledare av den amerikanska presidentens delegation vid kung Gustav VI
Adolfs begravning. Av naturliga skäl
blev våra kontakter då mycket obetydliga trots en kort samvaro i vårt hem.
Hans muntliga och senare skriftliga kommentarer var översvallande positiva både ifråga om ceremoniernas organisation
och personligt omhändertagande . Burkes positiva känslor för Sverige ledde
också vid hemkomsten till att han gjorde
en framstöt på hög nivå för en förbättring
av de då irriterade diplomatiska förbindelserna mellan USA och Sverige :
"the world is full of enough troubles without losing the friendship of good
people". Så sent som i januari 1977 tilldelades Burke av president Ford USA:s
förnämsta civila utmärkelse , Medal of
Freedom, som erkänsla för sina insatser
efter amiralspensioneringen.
Allt eftersom tiden går och Burke av-

går från flera av sina "civila" poster ägnar han sig uppenbarligen alltmer åt politiska frågor. Breven avspeglar både bekymmer och kritik infö r den komplicerade och osäkra utvecklingen. Han beklagar att presidenten earter inte tagit
erfarna rådgivare till sin hjälp , särskilt
för åtgärder på längre sikt. Hans personliga stab är alltför ung , arrogant och obenägen att lyssna på förslag om de inte
sammanfaller med deras egna önskemål.
President Carter själv finner inte heller
nåd inför Burkes raklinjade mentalitet .
Särskilt kritiserar Burk e (dec. 1977) hans
ställningstagande i Panamafrågan , inte
bara ut politisk-militär synpunkt utan
även med hänsyn till ekonomin . Som den
utpräglade antikommunist han är, befarar Burke blivande farliga förbindelser
mellan Panamas Tonijos och Kubas
Castro . Men framförallt är det Carters
oförmåga att klara de ekonomiska förhållandena som oroar Burke, liksom
hans oförmåga att se och ta hänsyn till
sambandet mellan de militära, politiska
och ekonomiska problemen . I ett senare
brev tillstår dock Burke att han kanske
var väl pessimistisk i Panamafrågan och
att man får vänta på utfallet i flera år.
Ä ven ifråga om Carte r blev hans inställning mildare. Mot hans stab står kritiken
emellertid kvar.
När tiden för 1980 års presidentval
närmade sig var Burke alltjämt kritisk
mot Carter och särskilt mot hans rådgivare. earter har visat sig "bedrövligt
dum", Kennedy är bara "folklig med tvivelaktig moral " . Själv hade han velat ha
Connally , men eftersom han inte längre
är med i heatet föredrar han Reagan med
Lugar som vicepresident. Reagan är en
"pragmatisk man med kunskaper och
gott omdöme".
Den f. d. marinchefens syn på de nya
fartygen i USN är inte heller i alla av-

seenden postttv. I ett nötskal innebär
kritiken att de fått för mycket dataelektronik och för lite vapen. " I have bee n
advocating that we try eliminating all the
!east essential automatic and computerized elements, and go back to manual
operation in those things and put in the
expensive new gear only when it will increase the performance greatly" (juli
1978) . Han fick medhåll i mitt svar! Vid
fortsatta besök på USN jagare- alltjämt
Burkes stora intresse - är han orolig för
att den nya generationen inte har den
rätta känslan för vad tiden, snabba beslut
och hundraprocentigt pålitliga vapen betyder. Ä ven om oron för stridsmedlens
kapacitet och pålitlighet blivit mindre ,
tvekar han dock vid tanken på sina egna
krigserfarenheter.
I ett senare brev (sept. 1979) nämner
han att de aktiva vapenofficerarna och
teknikerna i flottan haft överläggningar
med sina pensionerade föregångare i
bestyckningsfrågan. "The old-timers are
nearly unanimous on recommending
much heavier armament on our new
ships ." Men för det fordras kraftiga anslagshöjningar. De aktiva är motståndare till billiga (enklare) vapensystem, som
bedöms bli mindre effektiva . De ser också faran i att politikerna skulle i fortsättningen kräva den billigare vägen. " It is
heartbreaking to see technical problems
be ing decided most! y on political terms ."
Burke anser det nödvändigt att gå tillbaka till den tidigare formen av administration . I ett följande brev återkommer
han till olägenheterna av att politikerna
lägger sig i tekniska problem "and the
politicians do not seem to realize that it is
not possible to change trends quickly and
get combat ships all at once when they
are needed".
I sina senare brev återkommer Burke
gärna även till de stora utrikespolitiska
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frågorna. Afganistaninvasionen upprör
honom och han anser att ryssarna här ,
liksom de före andra världskriget utnyttjade Spanien, begagnar tillfället att
pröva nya vapen och trupper i ett litet
kontrollerbart krig, allt i syfte att förbereda ett större krig i framtiden. Det
misslyckade fritagningsförsöket i Teheran grämer honom och hans totalsyn
över världsläget (maj 1980) är pessimistisk.
Även USA:s egna problem vållar honom bekymmer , särskilt invandrarströmmen, som han dock i princip inte
tycks ogilla. Svårigheten att kontrollera
och utestänga alla brottsliga element i
den strida dagliga strömmen av tusentals
flyktingar är det värsta problemet: båtfolk från Vietnam och Cambodia, en
kvarts miljon kubaner och tusentals
människor från Haiti och San Domingo.
Det finns redan mer än 10 miljoner mexikanare i USA , i vissa stater kanske fler
spansktalande än engelsktalande.
Det är få amerikanska amiraler som
själva har så mycket av betydelse att
skildra som Burke. Nu (dec . 1980) pågår
en omfattande historieuppteckning av
flottans problem och åtgärder genom
muntliga utfrågningar av de amiraler
som varit "mest i elden" till sjöss och i
politiska sammanhang. Det är the Naval
Institute som leder studierna och Burke
är självfallet en av huvudpersonerna .
Han tvivlar dock på nyttan av det hela,
då minnet ofta sviker, när det gäller händelser som ligger 30 a 40 år tillbaka .
Han tvingas att gå igenom mängder av
handlingar för att kunna nysta upp den
räUa tråden . Denna nya form av historieskrivning beräknar han skall ta ett par år
i anspråk .
Burke ser med oro på framtiden, särskilt ifråga om den ekonomiska utvecklingen. USA har levt långt utöver sina

26

tillgångar, anser han. Drastiska åtgärder
måste vidtas för att genom minskade
statsutgifter undvika en hotande finansiell kris. Reagans seger visar enligt hans
uppfattning, att amerikanarna inser detta , men om de sedan är villiga att skära
ner utgifterna tillräckligt för att rädda situationen är en annan sak . Burke är
starkt kritisk mot många av de sociala
programmen , som enligt hans mening
dikterats av inkompetens och falska underlag, särskilt inkompetens. Han ser
med ängslan på 1981, ett kritiskt avgörande år. "Om Mr Reagan inte kan genomföra sin svåraste uppgift (ekonomin)
kommer vi att hamna
verkliga
svårigheter. "
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Ubåtsutvec kling-tende nser -och
tekniska lösningar
Årsberäuelse för 1979-80 i velenskapsgrenen " Krigsfarrygs k onsrrukrion.
Maskin- och eleklroleknik. Teleleknik " .

Inledning
Årsberättelsen behandlar utveckling
inom ubåtsområdet. Det är inte möjligt
att på rimligt utrymme ge en heltäckande
bild av de senaste årens skeppstekniska
utveckling vad gäller svenska och utländska ubåtar. Det som redov isas är
axplock från teknikavsnitt som av olika
skäl tilldragit sig min uppmärksamhet.
Ubåtar med kärnreaktorer , atom ubåtar ,
är genom sitt för fr amdrift och hjälpkraft
"obegränsade" energiförråd väsensskilda från konventionella ubåtar och berörs endast i mindre omfattning.
En önskan att göra årsberättelsen
ohemlig har nödvändiggjort kontroll av
att samt liga lämnade uppgifter finns tillgängliga i den öppna litteraturen samt ett
medvetet utelämnande av delar av den
information jag erhållit i tjänsten vid
FMV- M :F ubåtsbyrås projektsektion.
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Kostnader, deplacement
och dimensioner
I de flesta , sannolikt alla , mariner pågår
en ständig kamp att söka minska eller
hålla nere fartygskostnaderna till förmån
för ett större antal enheter eller minskade försvarsutgifter. Samtidigt stiger prestandakraven. Såväl i Sverige som annorstädes talas det då och då om att man
bör söka bygga små och billiga ubåta r.
Det förh åller sig nu tyvärr helt enkelt så
att en ubåts storlek mycket kort sammanfattat är en funktion av framdriftprestanda och vapenlast/slagkraft. Jag för-

utsätter då att moderna komponenter
generellt utn yttjas och att besättningen
reducerats så långt det är möjligt av flera ,
inte enbart momentant stridsmässiga,
hänsyn. Krav på en hygglig förläggningsstandard medför att nämnvärd
minskning av boendeutrymmena ej kan
göras. De variationer som kan göras är
t ex att genom lämpligt val av längd/
bredd-förhållande och ett listigt ut nyttjande av volymen öka packningsgraden i
ub åten. Krav på framkomlighet , service
och underhåll sätter dock gränser för
detta . Små ytterligare variationer kan
förekomma beroende på vald aktionstid
(normalt 45 dagar för moderna konventione lla ubåtar) sam t i fr åga om hydrofon- och strids- och eld ledningssystemens kapacitet och komplexitet. Om en
kraftig ekonomisk satsning till åts kan
smärre vinster i vikt och volym göras genom nyutveckling av stora komponenter
såsom propeller- och dieselmotorer , batterier , pumpar m m.
Det är uppenbart att inga uppseendeväckande reduceringar av ubåtsstorlekar
eller styckepriser kan förväntas så länge
inga stora tekniska genombrott åstadkommits . De förbilliganden som kan göras begränsar sig främst till utnyttj a nde
av standardkomponenter , optimering
gentemot de uppställda prestandakraven
samt ubåtsbyggnad i så långa serier som
möjligt.
Av bild l fr amgår leveransår , ulägesdeplacement och besättningsanta l för
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några kända ubåtstyper. Ett studium av
tillgängliga prestanda styrker resonemanget att deplacementet är en funktion
av framförallt framdriftprestanda (batterikapacitet , brännoljeförråd , fart , aktionstid) och vapenlast/slagkraft. Det
jämförelsevis stora deplacementet hos
japanska Yuushio kan bero på att man ej
bemödat sig att reducera besättningen.
De planerade norska ubåtarna typ 210
uppges av chefen för Sjöförsvarets Försyningskommando , konteramiral Julius
Meyer , komma att få ett standarddeplacement mellan 900 och 950 ton dvs ett
ulägesdeplacement över l 100 ton. Kostnaden per ubåt anges till 300 miljoner
norska kronor .
Diametervalet har stor betydelse när
det gäller att utnyttja volymen i ubåten.
En ubåt med ca 6 m diameter kan ges ett
arrangemang i två våningar, men om
man går upp till ca 8 m kan man åstadkomma ett arrangemang i tre nivåer, t ex
midskeppssektionen i holländska Walrus-klassen som nu är under byggnad.
Beroende på val av diametern får ubåten
med hänsyn till den erforderliga volymen
en viss längd.
Om man minskar en ubåts längd/
bredd-förhållanden (L/b) får den en i
förh ållande till sin volym minskad våt yta
och därmed ett lägre friktionsmotstånd .
Förutsatt att man inte samtidigt radikalt
försämrar ubåtens formmotstånd (som
utgör en mindre del av det totala motståndet) så åstadkommer man en
minskning av det totala motståndet. Detta kan utnyttjas i form av ökad fart och/
eller ökad aktionsradie .
Det är även ur manöver- och hydraakustisk upptäcktssynpunkt angeläget
att göra korta ubåtar. Detta har lett till
att man, då så varit möjligt ur arrangemangssynpunkt , sökt hålla nere längd/
bredd-förhållandet . Efter övergången

från långsmala dykbåtar till ubåtar har
L/b stabiliserat sig i registret 7,5-10 (bild
2). Det kan finnas skäl att vid en " förstoring" av. en ubåtstyp bibehålla tryckskrovsdiametern och genom enbart förlängning av ubåtens cylindriska del inrymma exempelvis tillkommande brännolje- m fl tankar , större ackumulatorbatteri m m. Det kan förutom önskan att bibehålla ett lyckat grundarrangemang vara omöjligt att öka diametern och därmed djupgåe ndet p g a begränsat vattendjup t ex vid en docktröskeL Som
framgår av bild 2 står de ubåtar som bär
strategiska robotar, SSBN, i en slankhetsklass för sig p g a robotsektionens
längd. Trots detta är Ohio-klassens djupgående 10,8 m! För de amerikanska
atomdrivna attackubåtarna, SSN, tycks
L/b skena iväg medan såväl ryssar (Alpha) och britter (Swiftsure) som fransmän
(SNA 72) lyckas bättre med att bibehålla
en gynnsam skrovform .
Alpha- klassen vars uveckling/färdigställande pågått sedan 1970 är helt annorlunda (Lib =7 ,9) än övriga sovjetiska
attackubåtar t ex Victor Il (9,9) och Victor III (>9,9). Det är sannolikt att
man för Alpha lyckats utveckla ett nytt
komprimerat atomaskineri . Ubåten
uppges i västpressen avsedd för dykdjup
mellan 900 och l 200 m och kunna prestera över 40 knop i uläge .
US Navys ekonomiska svårigheter att
bygga tillräckligt många och bra ubåtar
tilldrar sig stort intresse.
Attackubåtar SSN:
Under 1978179 startades ett utvecklingsprogram med två syften, dels att kring
1983 kunna avbryta tillverkningen av de
dyra SSN-688 Los Angeles- ubåtarna och
i stället och till större antal påbörja byggnad av en billigare variant kallad Fleet
Attack Submarine, FA-SSN, dels att få
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fram en framtida SSNX för att kunna
svara upp mot det föväntade hotet på
1990-talet. FA-SSN förutsågs kunna vara
en förbättrad variant av Sturgeon-klassen
till ca 2/3 avLas Angeles-klassens storlek
och kostnad som är 6 900 ton resp 450
milj dollar. US Navy bgärde utvecklingspengar för FA-SSN för 1980/81 samt
även medel för anskaffning av reaktormateriel med lång leveranstid.
En kommitte inom kongressen och
även vissa krafter inom US Navy motarbetar kraftigt planerna på en mindre
och "less capable" FA-SSN. Motståndet
har ökat allt eftersom information om
den sovjetiska ubåtsutvecklingen framkommit. Det är nu snarare troligt att
FA-SSN blir en förbättrad variant av Los
Angeles-klassen. Kongresse!1___§._om fortfarande säger ~sig-- vilja stödja alla ansträngningar att få fram en billigare attackubåt har inte beviljat några medel
för anskaffning och man har skurit ned
utvecklingspengarna för FA-SSN i avvaktan på en precisering från US Navys
sida.
strategiska ubåtar, SSBN:
Kongressen har åter tagit upp ideerna
om en billigare Trident-ubåt. Varje ubåt
av denna nya typ som har arbetsbeteckningen SSBN-X förväntas kunna bli ca
300 milj dollar billigare än ubåtarna av
Ohio-klassen vilkas styckepris är ca l ,25
miljarder dollar. US Navy har från
1978/79 fått utvecklingspengar för projektet. För 1981/82 och fortsättningsvis
har per år begärts ca 80 milj dollar.
.
I en rapport från februari 1980 redovisas tre studerade lösningar:
1. En bantad Ohio med deplacement
15 000 ton och med 24 Trident IIrobotar. Robotsektionen skulle få erforderliga diametern 12,8 m medan
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resten av ubåten i princip skulle slimmas till 10 m.
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skrovmaterial
De stål som nu används inom NATO för
militära ubåtar ligger i sträckgränsområdet <Ts = 500-700 Nimm' (HY 80 = 560,
HY 100= 700). De amerikanska räddningsubåtarna DSRV är byggda i HY 140
och delar av URF i HY 130 (980 resp 900
N/mm'). Vid ökande konstruktionsdykdjup ökar skrovvikten snabbt vilket
reducerar förmågan att bära nyttig last.
För djupgående ubåtar som på detta sätt
blir "viktkritiska" är det angeläget att fmna höghållfasta, lätta material. Förhållandet sträckgräns/densitet ((]s/p) är ett
för jämförelser användbart mått.
För ubåtar som skall operera i grunda
vatten, exempelvis de svenska, är
skrovvikten inget större problem. Det är
önskvärt att för krävda prestanda göra
ubåten så liten som möjligt. Detta ger en
hög packningsgrad, med bl a minimala
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Försvarsminister Harold Brown har
sagt att det inte är bestämt om SSBN-X
kommer att byggas och talesmän för US
N a vy tror att åtminstone 17-20 ubåtar av
Ohio-klassen kommer att anskaffas mnan underlag för någon annan typ kommer fram.
Av de större specifika utvecklingsprojekten för bå 80/81 märks framförallt en
avancerad
reaktorkonstruktion
för
framtida ubåtar samt ett nytt avancerat
komplett framdrivningssystem för Trident-ubåtar. Bl a önskar man tystare pnmärkylvattenpumpar och turbinväxeL
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3. En "lång Poseidon-ubåt" med 10 m
diameter men med 24 Trident Irobotar.
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serviceutrymmen - man säger att ubåten
i stället är "volymkritisk". Ubåt typ
Näcken tryckskrov är byggt i ett tryckkärlsstål med <Ts=420 N/mm medan för
A 17 studeras ett seghärdningsstå l i klass
med HY 80.
stålkvaliteten i de amerikanska pågående ubåtsbyggena har ej officiellt angivits. Beträffande de sovjetiska ubåtarna har från officiellt NATO-håll (dock ej
från Sovjet) sagts att den jättestora (ca
30 000 ton) strategiska robotubåten Typhoon byggs av titan . Sedan lång tid finns
uppgifter på att attackubåtarna i Alphaklassen liksom den sjörobotbärande
ubåten typ Oscar*) likaledes byggs av
detta dyrbara material som sägs kosta ca
100 000 kronor per ton. Detta är ca 9
gånger så mycket som HY 80/100 och ca
2 ,5 gånger så mycket som det omagnetiska stålmaterialet i de västtyska ubåtarna
av klass 206.
<T.,;fp är för den sannolikt använda titanlegeringen ca 19. Motsvarande siffra
är för HY 140 = 12,6, för HY 80=7 ,2 och
för det västtyska materialet=6,3 .
I USA har titan använts för miniubåten Alvins sfäriska tryckskrov no 2.
Genom övergång från HY-100 till titan
kunde med oförändrad skrovvikt dykdjupet ökas från l 800 till 3 660 meter.
Sommaren 1980 beslöts att miniubåten
Sea Cliff skall ersätta Trieste 11 och ges
rörsystem och tryckskrov av titan som
medger dykning till 6 100 meter.
Titanlegeringarnas motstånd mot galvanisk korrosion är mycket goda men säkerheten mot spänningskorrosion anses
ännu ej fullt utredd. Materialet är vidare
praktiskt taget omagnetiskt. Genom att
göra övrig utrustning magnetiskt separatkompenserad eller i omagnetiskt ma*) (deplacement 10-20 000 ton enligt olika
källor)
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terial kan ubåtarna ges god möjlighet att
oskadda passera minspärrar med magnetiskt väckbara minor samt göras svåra
eller omöjliga att upptäcka med botteneller flygplansbaserad MAD-utrustning
(Magnetic Anomaly Detection). Sovjetiska källor uppger att en ubåt kan upptäckas med MAD från flygplan på 2- 300
meters avstånd. Sannolikt avses härmed
ett okompenserat stålskrov mot en magnetiskt tämligen jämn bakgrund.
System för framdrift
Den konventionella dieselubåtens största svagheter hänger samman med dess
behov av att snorkelladda dvs att med
hjälp av dieselmotordrivna generatorer
ladda sina ackumulatorbatterier. Ubåten
måste därvid under viss del av sin tid i
uläge visa någon mastdel ovanför ytan ,
åtminstone snorkelluftintaget. Risken
för ubåten att röja sig ökar härvid ofantligt såväl akustiskt och visuellt som IR- ,
radar-, lukt- och MAD-mässigt.
Man kan för olika dygnsgenomsnittliga förflyttningsfarter tala om den " indiscretion rate" som gäller för en ubåt
dvs hur stor procentuell del av dygnet
som någon mast måste visas ovan ytan.
Givetvis eftersträvas lägsta möjliga " avslöjningstal" och dessa siffror hålls normalt hemliga . I pressen har nyligen något
överraskande lämnats ut uppgifter om
franska Agasta men det bör sägas att avslöjningstalen normalt inte är jämförbara eftersom de även beror på exempelvis batteristatus och hur s k laddningspauser räknas . Den allmänna utvecklingstendensen för att minska avslöjningstalet är att öka motor/generatoreffekten, att få igång laddning med full
effekt på kortast möjliga tid efter visad
mast , att kunna avsluta laddningen
snabbt och att göra batterierna så laddningsmottagliga som möjligt. Den senare

åtgärden har visat .sig svår att åstadkomma om man önskar samma batteri optimerat för lågeffektuttag. En ökning av
generatoreffekten ger inte proportionell
utdelning i form av minskat avslöjningstal då det endast är under en del av laddningen som full effekt kan utnyttjas dvs
till dess batterierna når full spänning .
Om det av taktiska skäl är önskvärt att
lägga in hydrofonlyssningsperioder under den totala laddningstiden kan och
bör dessas längd och intervall anpassas
på optimalt sätt med hänsyn till inladdningstiden.
För att minska röjningsrisken vid
snorkling är utvecklingstendenserna följande:
- Att släppa ut avgaserna under ytan
t ex i tornkammen.
- Att göra dieselgeneratoraggregaten
mindre bullrande.
- Att göra luftintaget (snorkelhuvudet)
så litet som möjligt och med egenskaper som reducerar upptäckt med radar- och !R-spaning.
- Att möjliggöra att luftintaget förs så
nära ytan som möjligt.
- Att vid ev förande av andra master t ex
periskop eller speciell varnarmast tillse att den kombinerade radarmålytan
minimeras.
Snorkelhuvuden med små dimensioner konstrueras och säljs t ex av Maschinenbau Gabler i Uibeck och av Calzoni
i Bologna. De senare förefaller tekniskt
mest avancerade med minimala dimensioner och sprutminskande utförande,
små strömningsförluster och snabb hydraulisk ventilfunktion. Calzoni har för
Sauro-kiassen levererat kompletta snorkelmaster med automatisk nivåreglering
av snorkelhuvudets höjd över vattenytan. Detta för att minimera upptäcktsrisken .

För dieselmotorer pekar trenden på
överladdade högeffektmotorer för höga
mottryck och låga och varierande inloppstryck. Flera ubåtar förses ännu med
mekaniskt överladdade motorer men
exempel på tillämpningar med turboöverladdning finns, t ex svenska Sjöormen, Näcken , A 17 sam t vissa ryska
ubåtar. MTU i Västtyskland arbetar nu
intensivt på turboöverladdade dieselmotorer med hög effekt per vikt och volym.
Bl a har man presenterat en 16-cylindrig
motor som har dubbla turboöverladdare
och som ger en effekt av ca l 500 kW.
Samma motor (396-serien) kommer att
kunna levereras i ubåtsversion men då
med något lägre effekt. Fördelarna med
turboöverladdade dieselmotorer jämfört
med mekaniskt överladdade är en lägre
drivmedelsförbrukning samt potential
för lägre kostnader.
Utsläpp av avgaser i tornkammen
minskar behovet av att av !R-röjningsskäl kyla avgaserna före skrovventilerna.
En förutsättning för att bli av med de
skrymmande inombordskylarna är dock
att inre och yttre avgasskrovventilerna,
speciellt tätningarna, tål höga temperaturer och smutsiga avgaser.
Calzoni säljer dyrbara sådana ventiler
som med framgång provats och finns på
italienska ubåtar.
Utvecklingen av ubåtsbatterier går
mot en tyvärr ganska långsam ökning av
energiinnehållet per vikts- och volymsenhet samt av laddningsverkningsgraden
(mottagligheten för laddning). Beroende
på användarnas behov av långvarigt lågt
effektuttag eller kortvarigt höga uttag
kan batterierna optimeras i endera riktmngen.
I Tyskland har genom utvecklingen av
2-etagecellen åstadkommits en genomsnittligt högre och jämnare strömtäthet
hos cellplattorna samt ett kraftigt redu-
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cerat inre motstånd . Detta har lett till en
avsevärt förbättrad kapacitet i mellanoch högeffektområdet men även en icke
föraktlig ökning i lågeffektområdet.
Varta och Wilhelm Hagen som i samarbete utvecklat etageceller för västtyska
206-klassens batterier uppger att laddningstiderna kunnat förkortas märkbart.
Hus Tudor i Sverige har utvecklingen
gått efter andra linjer med speciellt goda
resultat inom lågeffektregistret. De tyska tillverkarnas tidigare problem med
oönskad hydrogenutveckling uppges i
den tekniska litteraturen ha övervunnits
genom en lång rad åtgärder.
På propellermotorsidan går utvecklingen mot en förbättring av systemverkningsgraden samt möjlighet till
kontinuerlig fartändring inom aktuella
fartområden samtidigt som sådana pådrag som kan ge propellerkavitation ,
helst automatiskt, förhindras. Elektriska
omkopplingar som kan ge buller får ej
förekomma i "tysta" fartområden .
Styrning - roder
De flesta moderna ubåtarna har mycket
goda manöveregenskaper. Detta är av
stor vikt t ex för att klara undanmanövrer vid ubåtsjakt . Som exempel kan nämnas att Kockums Type 45 i uläge beräknas få en girradie = 60 m dvs något
mindre än ubåtens egen längd samt djupändringshastighet av storleksordningen
2m/s. En kortare ubåt kan ges ännu bättre manöveregenskaper . Girvilligheten
förbättras om tornet placeras långt förut.
Genom alltför förlig placering blir ubåten dock instabil och ständig korrigering
måste ske med rodren vilket leder till
ökad hjälpkraftförbrukning och ökat
vattenmotstånd. Ubåtar med stor längd
och stort längd/bredd-förhållande får extremt förlig placering av tornet. Så är t ex
fallet med amerikanska Ohio-klassen.
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För styrning sker en övergång till enmansbetjänade styrpaneler varifrån även
de flesta eller alla framdriftfunktioner
kan skötas (trim, viktreglering , propellervarvtal). En del nya styrpaneler , företrädesvis på stora ubåtar , ges medvetet
dubbelkommando trots att tekniken för
enkelkommando finns. Moderna styrpaneler innehåller mikrodatorer för automatstyrning, kombinationsstyrning av
förliga och aktra roder, prediktering
mm.
De flesta ubåtar förses med aktra roder traditionellt placerade i korsform. På
svenska ubåtar har fr o m Sjöormen tilllämpats kryssroder dvs fyra av varandra
oberoende roder placerade diagonalt
med de på tvärsnittsplanet projicerade
diagonalerna bildande 45° mot horisontalplanet. Fördelarna med detta arrangemang är att djupgåendet akter blir mindre liksom bredden över aktra roder. Det
är möjligt att styra ubåten med enbart de
övre eller de undre rodren vilka parvis är
kopplade till varsitt hydraulsystem.
Förutom denna redundans är haveri av
typ roderlåsning med alla roder lagda för
nedgång nästan omöjligt att åstadkomma. Kryssroder av nämnda slag kräver
styrpanel med dator för samordning av
roderrörelserna. Haverier har inträffat
på ubåtar med korsroder där djuprodret
låst sig.
Den holländska W al rus kommer som
första icke-svenska ubåt att förses med
kryssroder.
Enligt rykten kommer ytterligare en
ubåtstyp som nu är i projektstadiet att få
kryssroder .
Förliga rodrens placering är i huvudsak en arrangemangsfråga. Placering i
tornet synes bli vanligare . Bl a är det
med tornroder möjligt att vid låga farter
klara djuphållning utan trimförändring.

l

l

stötmotstånd
En hundraprocentig övergång till målsökande ubåtsjaktvapen avsedda för direktträff skulle teoretiskt eliminera behovet av att bygga ubåtar med hög stöthållfasthet. Såväl minor som relativt enkla, billiga sjunkbomber kommer dock att
existera för överskådlig framtid och vissa
av dessa att vara konstruerade för utlösnings/detonationsavstånd som fortfarande gör det lönsamt att bygga stöttåliga ubåtar. De ubåtsproducenter som
berättar om sin kapacitet säger sig alla
bygga stöttåliga ubåtar men prestanda
härvidlag är oftast hemliga och i den mån
de anges råder oklarhet beträffande ubåtens funktionsduglighet efter shock. Avser man att ubåten är stridsduglig eller är
den nätt och jämt i stånd att ta sig hem till
basen?
För att få fram praktiska beräkningsmetoder för skrov och utrustning relaterat till stötavstånd och laddningsvikt erfordras omfattande teoretiska datorstödda beräkningar verifierade genom praktiska sprängförsök.
I den hos Kockums AB beställda projekteringen av A 17 ingår utveckling av
en mycket avancerad sådan metod. De
tidigare sprängningarna mot ubåtssektionen stålmyggan har under hösten
1980 följts upp med sprängningar mot
ubåten Näcken (bild 3). Genom de senare proven har vi, trots de av hänsyn till
besättningen längre sprängningsavstånden, kunnat visa att Näckens stöthållfasthetskrav är uppfyllda samt även fått ytterligare stöd för de för A 17 ansatta beräkningsmetoderna . Praktisk och teoretisk utveckling pågår härutöver f n
främst i USA och Frankrike.
Luftoberoende maskinerier
Försöken att konstruera ett luftoberoende ubåtsmaskineri pågår i många län-

der. Den som först lyckas bygga en taktiskt användbar " ytoberoende", ickeatomdriven ubåt kan raskt förbättra sin
marina slagkraft till rimlig kostnad och
om han så önskar skapa exportmöjligheter och därmed tillgodogöra sig ekonomiska serieeffekter i sin ubåtsproduktion.
Det är ingen lögn att påstå att luftoberoende ubåtsmaskinerier kan konstrueras och byggas med dagens teknik .
Frågan är närmast vilka krav man ställer
på verkningsgrad, tillförlitlighet m fl
egenskaper. Det är önskvärt att få ut
längsta möjliga aktionssträcka och -tid ur
den energimängd som kan medföras ombord. Maskinerityper med för låg verkningsgrad är av denna anledning mindre
attraktiva som huvudmaskineri men
tänkbara som tillsatsmaskineri för att
förlänga ubåtens dolda uppträdande i
operationsområdet.
A v denna anledning kan exempelvis
bränslecellmaskineri, BC, hänföras till
gruppen tänkbara huvudmaskinerier
medan stirling- och krets-dieselmotorer
(utom ev i civila tillämpningar) får nöja
sig med en roll som kraftkälla för generatorer med begränsat el-effektuttag. För
samtliga gäller taktiska krav på tysthet,
driftsäkerhet och stöthållfasthet, krav på
säkerhet, ekonomi m m.
Det italienska företaget Sub Sea Oil
Services, SSOS, har nyligen presenterat
en civil miniubåt PH-1000/1 med planerad sjösättning i december 1980. Ubåten
som har utslussningsmöjlighet för dykare
har som huvudmaskineri 2 krets-DM på
vardera 67 kW. Maskineriet som utvecklats av SSOS har körts dels laboratoriemässigt 6 000 timmar dels i
uläge 4 000 timmar, bl a på testubåten
PH-X02.
Motorerna kan i ytläge köras i öppen
krets med luft som oxidationsmedel och i
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uläge i sluten krets med oxygeninsprutning.
Den italienska bedriften har väckt internationell uppmärksamhet , speciellt
eftersom den redovisade specifika bränsle- och oxygenförbrukningen är förvånansvärt låg (250 resp 800 g/kWh vid
80 % last) . Tankarna går obevekligt till
svenska marinens i stort sett lyckade försök med kretsmotorer i början av 1960talet. Det var den gången en kombination av för högt ställda krav, en övertro
på den då pånyttfödda bränslecellutvecklingen samt ekonomiska hänsyn som
mer än tekniska svårigheter ledde till att
projektet avbröts.
Stirlingmotorn har goda förutsättningar att kunna utvecklas för elkraftproduktion i ubåtar och andra undervattenstillämpningar.
En ekonomisk förutsättning är att
stirlingmotorer av lämplig storlek blir
kommersiellt utnyttjade och serietillverkade . Utgående från sådana basmotorer
kan sedan undervattensversioner till
rimligt pris konstrueras med sin speciella
utformning , t ex med högtrycksbrännkammare med oxygeninsprutning.
Utsikterna att kunna utveckla en Ulldervattensversion av stirlingmotorn är
nu avsevärt större än för 10 år sedan
(projektet A 14 S), speciellt i Sverige , eftersom svenska United Stirling, USS, i
samarbete med ett amerikanskt företag
och under överinseende av amerikanska
myndigheter målmedvetet arbetar mot
en massproducerad stirlingmotor för
miljövänlig fordonsdrift.
FMV har 1980 hos Kockums AB med
us~ som underleverantör beställt en studie avseende realiserbarbeten av stirlingmotordrift i svenska ubåtar (bild 4) .
USS har ifrån det franska företaget
Comex fått beställning på ett stirlingmotor/generatoraggregat för använd-
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ning i miniubåt. Aggregatet som tillsammans med oxygen och bränsle är monterat i en tryckfast utombords cylinder
levererar dels elkraft dels varmvatten för
miniubåtens dykare .
Under åren 1963-70 bedrev ASEA utveckling av bränsleceller, BC, avsedda
för svenska ubåtar. Trots att flera av dåtidens problem småningom löstes t ex
vad gäller tillverkningsnoggrannheten
och cellernas livslängd återstod vid projektets slut många problem , främst vad
gäller inbyggnaden i ubåt. De många
kringsystemen var komplicerade och
skrymmande t ex lagringen/produktionen av hydrogen . Utvecklingen har sedan dess gått vidare i andra länder.
Strömmen av tekniska rapporter om BC
förefaller på senare tid ha tilltagit och en
försiktig optimism för BC-drift av ubåtar
förmärks . Exempelvis redovisar den tekniska öppna pressen uppgifter att västtyska marinens nästa ubåtsserie kommer
att få BC-maskineri , att en landanläggning kommer att vara i drift 1985 och att
den första ubåten , sannolikt en prototyp ,
kommer att vara klar senast 1990. Uppgifterna styrks i viss mån av västtyska
ubåtsflottiljchefen, Hugo Baldus uttalanden i pressen under 1980. Att en
satsning på BC görs i Västtyskland tycks
klart- detaljuppgifter som t ex att fartkravet är 22 knop kontinuerligt är dock
sannolikt chanstagningar från skribenterna.
BC-system som kraftkälla för oceangående ubåtar har tidigare ifrågasatts
p g a svårigheten att medföra tillräckliga
mängder drivmedel t ex 0 2 och H2.
Daimler Benz har nu framställt metallhydrider med mycket hög förmåga att
lagra H2.
Hantering och lagring av flytande 02
förekommer i kemiska fabriker, i stålindustrin, i flygplan etc och är en etablerad
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teknik. Ett område som f n studeras är
utveckling av billigare katalysatormaterial för att minska bränslecellernas kostnad.
I USA satte Lockheeds miniubåt Deep
Quest rekord 15-16 aug 1980 genom att
under 42 timmar förflytta sig 54 ,5 sjömil i
uläge enbart med hjälp av bränsleceller.
Provet utgjorde slutfasen av ett uppdrag
från US Navys Sea Systems Command.
Deep Quest var försedd med 2 st 30 kW
BC-moduler samt gasformig hydrogen
och oxygen för en total kapacitet av 700
kWh . BC-modulerna utvecklades ursprungligen för US Navys räddningsubåtarDSRV I och II av United Technologies Power Systems Division .
Amerikanska senaten har hösten 80
beordrat US Navy att ånyo studera möjligheterna och effekterna av att bygga
"icke-atom-ubåtar" som komplement
till atomubåtar för att till en rimlig kostnad hålla antalet ubåtar uppe. - Debatten om SUM (The Shallow Underwater
Missile System) gick hög kring årsskiftet
1979/80. Enligt systemets förespråkare
skulle de 550 Minuteman III robotarna
stationeras på 138 st små konventionella
ubåtar i stället för iland som planerna är
för det omtalade MX-projektet. Ä ven
om denna senare propos ej förts vidare
finns det säkert tillräcklig anledning för
US Navy att fortsätta de redan före
"atomåldern" påbörjade BC-studierna.
Utvecklingen av Lithium-thionylkloridbatterier (LT) har gått snabbt de två
senaste åren. säkerhetsfrågorna anses
nu lösta. Celler med kapaciteten 10 000
Ah tillverkas av GTE i USA och är tänkbara att bygga samman för användning i
ett tillsatsbatteri i en ubåt.
Jämfört med blybatterier har L Tbatterier ca lO gånger så högt energiinnehåll för given vikt och volym. Kostnaden
per Ah kan förväntas ligga på ungefär
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samma nivå för de båda batterityperna.
Tyvärr är L T-cellen av engångstyp medan blybattericellen kan återladdas några hundratal gånger.
Säkerhet och kontroll
Ansträngningar görs för att minska riskerna för ubåtskatastrofer. Driftsäkrare
system och inbyggda redundanser skapas
för att förhindra haverier såsom roderlåsning , vatteninbrott , kollision etc. Om
de likväl inträffar finns olika metoder att
söka bringa ubåten till ytan och hålla den
kvar där. Bland de mera iögonfallande
lösningarna är västtyska Raumfahrtzenter ERNOs utveckling av gasgeneratorer
för snabb tömning av ballasttankar. Generatorerna av typ RESUS väger vardera 200 kg, placeras företrädesvis i förliga
ballasttankarna i lämpligt antal och aktiveras automatiskt vid intagande av kritiskt dykdjup alternativt manuellt från
manöverrummeL Gasutvecklingen sker
genom katalytisk sönderdelning av hydrazin under ca 13 sekunder. Försök har
gjorts med ubåtar av 205/206-klasserna
och installation kommer att ske i samtliga 24 ubåtar vid ordinarie översyner . Installation kommer sannolikt att ske även
på vissa av de från Västtyskland exporterade ubåtarna. I flera mariner är man negativ eller tveksam till systemet. Ett alternativ som i stället tillämpas är förbättrat arrangemang för blåsning av förliga
ballasttankarna med luft.
Västvärldens utan jämförelse största
Dynamics
ubåtstillverkare , General
Electric Boat Division har vidareutvecklat metoden att med ultraljud kontrollera
ev förekomst av svetsfel och korrosion i
rörsystem. Utvecklingen har ingått i US
Navy Trident-program . Den Ultra
Image utrustning som har tagits fram används för att på plats kontrollera ubåtars
sjövattenförande rörsystem . Med ultra-
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ljud kan, punkt för punkt, avståndet från
en yta till en diskontinuitet mätas och
registreras exempelvis en plåts eller rörväggs tjocklek eller ett svetsfels djup under ytan.
Ultra Image bygger på principen att
med hjälp av ett datorminne lagra informationen från mätningar i många
punkter. Man kan sedan presentera en
TV-bild som i upp till 16 färgnyanser visar tjockleksfördelningen över en avsökt
yta . Samtidigt kan önskade tvärsnitt presenteras (bild 5) . Alternativt kan en
3-dimensionell bild av t ex en fräta visas
på TV-skärmen sedd från valfri vinkel.
Utrustningen består förutom dator och
video av en mekanisk avsökande utrustning som monteras på det rör eller den
komponent som skall kontrolleras. Mätnoggrannheten är 50 IL· Det kan tyckas
förargligt för General Dynamics att det
på den första Trident-ubåten Ohio uppstått förseningar till stor del beroende på
svetsproblem i rörsystemen.
En liknande utrustning för upptäckt av
sprickor och korrosion i borrtorn , pipelines etc är under utveckling hos Intersub . skillnaderna är bl a att avsökningen där sker med hjälp av en böjlig
matta bestående av 160 st sändar/mottagar-element vilken spänns fast av en
dykare . Mätnoggrannheten är ca ± l
mm.

Inom US Navy fortgår utveckling av
brandskyddsmaterieL Bl a har man för
att avlägsna giftiga och andra partiklar ur
brandrök utvecklat en apparat som förutom filter innehåller en bädd för elektrolytisk
partikelseparation
(dielectrophoresis) . Utrustningen uppges avsevärt effektivare än tidigare använda
elektrostatiska filter. För att ge ubåtsbesättningar möjlighet att öva brandsläckning under realistiska förhållanden
konstrueras en simulator .
Dataöverföring - fiberoptik
En ubåt är en extremt svår miljö för dataöverföring. Det ringa utrymmet gör att
störkänsliga mätkablar och kablar ingående i strids- och eldledningssystemet
måste förläggas i närheten av kablar som
är kraftigt störande på grund av att de
överför stora och varierande strömstyrkor t ex för framdrift och magnetminskydd. Dataöverföring via optiska fibrer
är en lösning som nu börjat tillämpas i
ubåtar. Principen är att omvandla en
elektriskt modulerad signal till en motsvarande modulerad ljussignal vilken efter överföring via fibern åter omvandlas
till en elektrisk signal. Överföringen
störs ej av den omgivande elektriska miljön och ingen hetta alstras i kablarna.
Sändaren kan om så önskas isoleras elek-

41

triskt från mottagaren. I stort sett alla typer av signaler kan överföras liksom stora signalmängder i multiplex form .
TV-bilder kan överföras genom knip pen av 10 11.-fibrer. Avstånden i ubåtar är
så korta att billigare plastfibrer ibland
kan användas i stället för glasfibrer.

Luftrening
För koldioxidrening används på US Navy atomubåtar flytande absorptionsme del t ex monaetanolamin som kontinuerligt genomgår ett kretslopp av absorption-desorption. De franska atomubåtarna använder molekylsiktar som
cykliskt "rengörs" med hjälp av vacuum.
För båda dessa processer krävs en relativt omfattande utrustning samt hjälpkrafteffekter av en storlek som bedöms
oacceptabla för konventionel la ubåtar.
På de senare används traditionellt
"andningskalk" av engångstyp till större
de len bestående av kalciumhydroxid.
Aktionstiden beror därmed direkt av
mängden medförd kalk. På några miniubåtar bl a DSRV används på motsvarande sätt litiumhydroxid med ca 3 gånger större reningskapacitet. Detta absorptionsmedel kan dock vålla retningar
på andningsorgan, ögon och hud om fi ltrering av finfördelat stoft ej utförs noggrant.
Den
italienska
räddningsubåten
MSM-1/S som planeras levereras 1981
kommer att få ett nödsystem med 120
timmars aktionstid där den verksamma
substansen utgörs av kaliumperoxid ,
K02. Kaliumperoxid reagerar exotermisi<;t med vattenånga varvid oxygen frigörs och kaliumhydroxid bildas som i sin
tur reagerar med koldioxid så att kalium karbonat bildas och ytterligare oxygen
frigörs. Utrustningen synes lämpad speciellt för små utrymmen där den even -
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tuellt kan utnyttjas utan användande av
fläktar.
En jämförelse mellan K0 2 och
kalk + oxygenfacklor visar att vikt- och
volymsbehovet blir ungefär detsamma
medan kostnaden för K02 är 3 a 4 gånger högre.
På brittiska ubåtar har införts nödaggregat för ko ldioxidrening bestående av
kalkpatroner samt fläktar som drivs från
saltvattenaktiverade metallbatterier. Erforderlig luftcirku lation kan även erhå llas med hjä lp av "trampbälgar" som
uppges ha provats med lyckat resul tat .
Vidare har man funnit att absorptionsförmågan hos vanlig andningskalk (soda
lime) kan ökas med upp til l 50 % genom
tillsats av lämplig mängd vanligt havsvatten .
Om " okonventionella" ubåtar kan
förses med luftoberoende maskinerier
kommer deras aktionstider i rent uläge
att förlängas avsevärt. Detta kommer att
accentuera kraven på luftreningssystem
med högre verkningsgrad än vad man f n
accepterar.

S P RICkA

r .RR1A

X-mm
koRR05/0N5-

D/UP%

so
/f o
30

20
lO

o

Ubåtsräddning
Allt fler länder planerar för räddn ing
med hjälp av US Navys flyg- och ubåtstransportabla räddningsubåtar , DSRV,
och anpassar sina räddningsp lattformar
och luckor för anslutning av såväl DSRV
som räddningsklockor. Många länder inför även som reservmetod individuel l
räddning genom fri uppstigning, FU ,
från enmans litstigningsslussar av engelsk typ (single escape tower , SET) t ex
Sverige för A 17 .
I England är alla SSBN och några av de
konventionella ubåtarna förberedda för
DSRV.4 SSBN modifieras successivt till
att kunna vara moderubåtar för DSRV.
Såväl 1 Frankrike som England
(+Canada och Australien) , Holland och
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Italien har man gått in för principen att i
både förlig och akterlig vattentät avdelning ha dels anslutningsmöjlighet dels
sluss för FU. Svenska Näcken och A 17
är speciella såtillvida att en enda sluss
och ovanför densamma placerad plattform kan utnyttjas för utstigning från

vardera av de två vattentäta avdelningarna. SET har praktiskt provats från 180
meters djup och anses fullt användbar till
230 m (med tryckupptagningstid 20 sekunder). Utstigningshastigheten är l
man ca var 4:e minut. I England och
Frankrike pågår utveckling av metoden
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till 300 meter . De flesta nationer har för
FU accepterat den engelska utstigningsdräkten SEIE Mk 7 (Submarine Escape
Immersion Equipment).
Nästkommande västtyska ubåtstyp,
Klasse 208 , kommer att förses med två
vattentäta avdelningar och utrustas troligen med en i området mellan dessa placerad räddningskula som rymmer hel a
besättningen (max 24 man) . Räddningskulan har flytkraft och kan frigöras från
insidan i vinklar upp till 60° från horisontalplanet . Den kan på ytan fungera som
livbåt och är därför försedd med luftreningsutrustning. I västt yska marinen
räknar man med att besättningsantalet
genom au tomatisering etc skall kunna
hållas nere till ca 22 man trots planerad
övergång fr ån 2 till 3-vaktsystem . En ligt
västtyska källor kommer även norska
Klasse 210 med ett standarddeplacement
av ca l 000 ton och två vatten- och trycktäta avdelningar att förses med räddningskula. Enligt norska källor däremot
(kk Arntzen) kommer aktra avd att få arrangemang för FU och DSRV och förliga
enbart för DSRV.
Italienska marinen bygger nu vid Breda Shipyard en egen räddningsubåt
MSM-1/S för leverans 1981. Ubåten
byggs i HY 80, får 3 rum varav det mellersta försett med DSRV-kjol. Ytdeplacementet blir 22 ton, operationsdjupet
600 m och räddningsdjupet 300m.
Bogsering skall vara möjlig med upp
till 10 knop. Maxfarten anges till 4 knop
(elhydraulisk drift) och batterikapaciteten medger l ,5 knop i 8 timmar .
I USA planeras totalt 19 ubåtar modifierqs för att kunna fungera som moderubåtar för DSRV. Den 1977 presenterade policyn att utöver DSRV-systemet utveckla och tillverka nya räddningsklockor står fast . De nya klockorna får troligen ett räddningsdjup av 600 m (mot nu-
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varande 260m) och rymmer 25 man. De
planeras kunna hanteras dels från
ASR-21-klassen dels ingå i flygtransportabla räddningssatser.
Färdigställandet av det nya svenska
ubåtsräddningssystemet vari räddningsubåten URF ingår har försenats p g a
personal- och andra resursproblem.
URF fungerar väl som räddningsubåt
äve n om samtliga prestanda ännu inte
uppfyllts . Systemet för bogsering kräver
ytterligare prov och eventuellt modifieringar liksom det ombordbaserade djupdykarsystemet. Räddningssystemet skall
enligt planerna vara operativt sommaren
1981. Djupdykarsystemet beräknas dock
nå sin fulla kapacitet , 300m, först ett år
senare.
Sovjetmarinen har en för ubåtsräddning avsedd diesel-ubåt stationerad i Stilla Havet. Ubåten uppges medföra 2
klockor i aktra delen av överbyggnaden .
Det står dock inte klart om dessa är av
typ dykarklockor eller räddningsklockor.
Utveckling pågår vad gäller utrustning
för lokalisering av ubåta r. Allt fler ubåtar förses med hydraakustiska tonsändare (pingers och transponders) samt bojar
med radionödsändare bl a av sådan
konstruktion att de kan skjutas ut från en
ubåts signalkanon. US N a vy utvecklar en
nödsändare för kontakt via satel lit.
Det internationella samarbetet inom
ubåtsräddningsområdet ökar även om
detta endast tycks ske stegvis. Ett samarbete mellan USA, Frankrike, England
och Sverige har startats för samordning
av räddningsresurser.

Bilskeppningar är vår specialitet
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TRANSPORTCENTRUM med strategiskt läge och uppland under stark industriell
expansion.
NYEXPLOATERING av industrimark . olje ham n samt bergru msan läggning för f lytande bu lkvaror. med väl skyddad hamn.
VADENDJUP vid kaj 8-14 meter.
den nya uthamnen med roll/on/off för enhetslast er .
STILLERYDSHAMNEN 140.000 m2 upplagsyta med 21 .000 m2 magasin samt järnvägsspår. 2 st portal·
kranar med vardera 35 tons lyftkapacitet v id 600 m kaJ med 8 - 1 1 m vatten dJUP
och utmärkta väg- och järnvägsförbindelser.
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l CA-handlarens
butikslag jobbar för dig

Dessa enheter, liksom många andra fartyg världen över, är utrustade
med MTU:s kompakta och specifikt lätta dieselmotorer och aggregat.
MTU har stolta traditioner och har i modern tid investerat i forskning, utveckling och moderna fabriker. MTU är därmed en av de STORA motortillverkarna som garanterat kommer att kunna ge sina kunder all t stöd
under en lång framtid.

m tu

Motoren- und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH
M.A.N. Maybach Mercedes-Benz

1\!:ARJ:NDJ:ESEL
Kronobergsg 21 112 33 Stockholm Tfn 08-54 07 25

Vi l CA-handlare har landets populäraste but ik er. Men så finns där också allt man
vill ha. Den personliga omtanken, som följer med egen butik. Våra låga priser, som
beror på att vi !CA-handlare är Sveriges största matinköpare. Vilket också betyder
att vi kan hålla hög kvalitet l Och sist men inte minst viktigt: Bra service och goda rad
från duktiga medarbetare. Välkommen in till oss l Vi jobbar för d1g
Mer för pengarna hos din l CA - handlare .

lCA

Ledamoten
JARL ELLSEN

De säkra kärnkraftverken finns på sjön!
Utdrag ur inträdesanförande i Kungl Örlogsmannasällskapet den 9. december 1980.
INLEDNING

Säkerhet

Den svenska marinens uppgift under
krigstid är att tillsammans med andra
vapengrenar hindra angripare från att
geno~n invasion över havet skaffa sig
fotfäste på svenskt territorium.
Flottan måste därvid kunna verka så
l5.ngt ut som möjligt från våra kuster.
Under fredstid och vid neutralitets-.
tillstånd när krig pågår i vårt lands närhet måste flottan kunna hävda vårt
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oberoende _genom att avvisa utländska ·
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styrkor, som opererar inom vårt territorialvatten. För sådana uppgifter krävs
effektiv och tillförlitlig materiel, som
fungerar säkert även under svåra miljöförhållanden till sjöss.
Philips Elektronikindustrier AB har
under många år levererat eldledningsoch kommunikationsutrustningar till
svenska marinen. Dessa utrustningar
har efter omsorgsfull utprovning och
under längre tids användning visat sig

Philips Elektronikindustrier AB

kunna uppfylla mycket högt stäUda
krav och därigenom bidra till vår natio·
nella säkerhet.

Philips Elektronikindustrier AB
Försvarserektronik
Fack

175 20 JARFALLA l
Tel. 0758/100 00
Telex 115 05 peab s

PHILIP§

Kärnkraftsdebatten har efter en tids "vapenvila" åter blossat upp i vårt land. Ännu inte med samma inten sitet som före
folkomröstningen, men temperaturen
torde stiga vartefter vi närmar oss den
tidpunkt , då beslut skall fattas om vår
långsiktiga energipolitik. Märkligt nog
har man i debatten om kärnkraftproduktionens säkerhet och risker inte från
något håll berört erfarenheterna från de
många flytande kärnkraftverk som finns
på de atomkraftdrivna örlogsfartygen i
framför allt USA:s flotta , men även inom
andra mariner. Vad har amerikanska
flottan för erfarenheter? De har ju allt
sedan början av 1955 satt i drift 127
atomdrivna fartyg, därav några med fler
än ett aggregat. USA är en öppen demokrati och ändå har ytterst litet sipprat ut
om de eventuella problem , incidenter eller olyckor man råkat ut för under dessa
nära 3 decennier.
Kanske har man inte råkat ut för några
olyckor? Ja , hade en olycka med dödsoffer hänt , är det svårt att föreställa sig att
detta skulle kunna ha skett utan att det
kommit till allmänhetens kännedom inte
minst genom den påpassliga amerikanska pressen .
Här skall ett försök göras med hjälp av
de öppna källor som finns tillgängliga
bringa klarhet i dessa intressanta förhållanden . Har allt gått i stort sett bra, så
bör ju ett mycket stort och för säkerhetsbedömningen av kärnkraft viktigt erfarenhetsmaterial här finnas.

Något statistiskt material finns dock
inte offentliggjort . Vi vet däremot åtskilligt om hur det första marina kärnkraftverket kom till. Vi vet också en del
om några incidenter och olyckor som inträffat med atom ubåtar (vilket inte är
detsamma som olyckor i dessas kärnkraftanläggningar).

*

Som ett led i studiet av de fartygsburna
kärnkraftanläggningarna , deras utveckling och driftsäkerhet är det lämpligt att
först behandla den märkliga person som
har varit hjärnan och drivkraften bakom
det amerikanska marina kärnkraftsprogrammet och att något redogöra för tillkomsten av det första kärnkraftverket i
världen i "nyttig" drift , nämligen det
som installerades på ubåtenNautilus.
Hyman G Rickover
Hyman G Rickover föddes i Polen år
1900, där hans far var judisk skräddare.
1906 flyttade familjen till Chicago i USA
där Hymans skolgång började. Den gick
till en början mycket bra, men i "high
school " sjönk betygen, närmast som en
följd av att familjens ekonomi var så dålig att den unge Rickover måste ta "extraknäck " som telegrambud varje dag efter skolan under 8 timmar. Detta är belysande för den energi som Rickover redan i unga år utvecklade , som han sedermera i livet så eftertryckligt demonstrerade och som han till stor del ännu bevarar vid åttio års ålder.

*
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Genom rekommendationer av en god
vän till familj en, som var kongressman ,
fick han tentera in i Sjökrigsskolan i An napolis. Måhända grundmurades här
den faiblesse för kongressmän som Rickover senare med stor fram gång utn yttjat.
Han blev antagen och kastade sig med liv
och lust över studierna som nu resulterade i goda betyg , delvis på bekostnad av
kamratlivet. Han blev den ensamma vargen.
Rickover tillhörde kurs 1922 och
fick efter officersexamen kommendering
på en jagare. I väntan på denna tog han
en kurs i psykologi och en i historia vid
Chicagos Universitet. Han skulle få användning av bådadera.
Efter jagarkommenderingen ko m han
till ett slagskepp , där han började visa sitt
stora tekniska intresse . Han blev ovanligt tidigt utsedd till fartygets "e lectrical
officer".
Tillbaka i Annapolis specialutbi ldades
han till elektrikerofficer , studier som fördjupades med en Master Degree vid Columbiauniversitetet. I stället för att därefter återigen behöva kommenderas på
slagskepp , lade han in en ansökan om att
få komma till ubåtsskolan. Med tveksamhet antogs Rickover, eftersom han
vid 29 års ålder ansågs vara i äldsta laget.
Därefter har hans levnadsålder inte utgjort något hinder.
Hyman Rickover var även på ubåt ytterst energisk , men intresset för tekniken
tog tid från allt annat som hör ubåtstjänsten till. Han ansågs följaktligen inte
lämplig för att gå vidare och föra eget befäl på ubåt. Trots detta fick ha n ett hedersomnämnande av marinministern för
stor rådighet och skicklighet , när han
grep in och hindrade en katastrof ombord på ubåten S-48, då en battericell
fattade eld och hela besättningen kommenderats upp på däck , redo att överge

50

fartyget. I sammanhanget rädd ade han
också livet på en medlem av fartygsbesättningen.
Efter ytterligare en slagskeppskommendering som elektroingenj ör , under
vilke n tid han bl. a . lyckades spara så
mycket energi ombord, att USS New
Mexico fick speciellt hedersomnämnande av chefen för Atlant-flottan, fick
Rickover 1937 sitt första- och enda- fartygsbefäl. Det var på en rostig och nedsliten skorv som huvudsakligen sku lle a nvändas för målbogsering , med hemmastation i Tsingtao , Kina'
Rickover beslöt att göra USS Finch,
som fartyget hette , till flottans smycke
och påbörjade genast en " genera löversyn" med egen besättning " utan hinder
av operativa uppdrag till sjöss". Besättningen utsattes för en stenh ård moralisk
uppryckning. Det var inte precis eliten i
flottan som placerats på USS Finch och
varje person som tillfälligt av någo n an ledn ing fö ljde med ombord fick en rosthacka i handen och ordern "Get goin g"!
Snart spred sig ryktet till flaggen att såväl
chef som besättning på Finch kort och
gott kunde betraktas som galna. Men
Finch gjorde sitt jobb.

*
År 1939 kom Rickover till Washington
där han blev stf chef för skeppsbyggnadsavdelningens elektriska sektion och efter
ett år dess chef. Han inledde därmed en
tjänst som under krigsåren sku lle få en
mycket stor betydelse för stridsduglighet
och stridstålighet hos all elektrisk instrumentering ombord på flottans fartyg.
Under denna tid fick både över- och underordnade klart för sig vilken kapacitet
man fått i chefen för elektriska sektionen. Hans arbetsmetoder grundlade
dock en fiendskap hos det högre befäletmed vissa undantag - vilken han visser-

börja tänka på ett fredligt utnyttjande av
atomkraften. Men efter kri get försvann
en stor del av vetenskapsmännen och
teknikerna tiJl andra uppgifter. Det kalla
kriget skulle snart ta upp en stor del av
intresset för att få fram mer effektiva
bomber , varför utvecklinge n på kärnkraftområdet mer eller mindre stannade
upp .
En viss del av verksamheten inom
Manhattanprojektet drevs från den civila
industrins sida av Monsanto Chemical
Company.
Monsanto Chemical skickade nu en inbjudan till Armens flygvapen (Army
Air Force) , till flottan och till några särskilt utvalda industrier i landet. Det gällde tillsättning av en arbetsgrupp vid
Monsantas Clinton Laboratorium i Oak
.
. .
Ridge, Tennesee, som skulle medverka
Konteramiral Hyman G Rtckover vtd ttden till att skapa världens första atomreaktor
för projektarbetet med Natilus .
för kraftproduktion . Monsanto bedömde att Army Air så småningom skul!igen då som senare helt ignorerade , men le kunna bli intresserade av att bygga ett
som skulle resa många hinder i hans och atomdrivet flygplan. Flottans intresse för
ett atomdrivet fartyg borde inte heller
atomubåtsprojektets väg .
Efter att någon månad vid krigsslutet vara alltför avlägset och industrin som
ha varit chef för en basorganisation på hade pengar borde bli intresserad av att
Okinawa och därefter chefsinspektör på snarast få fram kärnkraftverk.
Brevet från Monsanto mottogs med
19. " malpåseflottan ", i San Diego , gjorde Rickover en förfrågan i Washington blandade känslor inom flottarts ledning.
om han inte kunde få genomgå en kurs Några amiraler bedömde att man aldrig
och därefter få någon tjänst som hade skulle få fram atomdrivna fartyg , andra
med atomenergi att göra. Och i april att problemet i varje fall låg långt fr am i
tiden, varför Monsantoförslaget knap1946 hade Rickover - och därmed som
past hörde till de mer angelägna. De älddet skulle visa -sig , också USA-flottan re inom flottan ansåg att detta var ett allten stor tur , då en möjlighet öppnades för
för äventyrligt projekt att riskera sin
Rickover att förverkliga sin önskan.
karriär på. De yngre däremot såg kärnRickovers "Naval Group" bildas
kraftdriften som en inte allt för avlägsen
Det började med det s. k . Manhat- framtidsmelodi .
Följden blev att man som representantanprojektet som tog fram atombomben .
President Truman hade på ett tidigt ter till arbetsgruppen skickade unga och
stadium uppmanat Manhattanfolket att relativt oerfarna, ehuru mycket duktiga
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Rickover och hans "Naval Group".
officerare. Som ledare för flottans grupp
utsågs den kontroversielle Rickover.
Flottans Monsantogrupp bestod nu av
8 personer, däribland 3 civila. Bland dem
som senare var med och tog fram atomubåten må nämnas reservlöjtnanten Ray
Dick, metallurg och attackdykare under
kriget samt kaptenen Lou Roddis, en erkänt skicklig mariningenjör.
Gruppen blev snart sammansvetsad,
framförallt medlemmarna insåg vilken
formidabel, orädd och rättfram ledare
man fått i kommendörkaptenen Rickover. Emellertid började man , sedan
man lärt sig en hel del om atomfysik, att
tvivla på att Monsanto- eller som det
ocks~ kallades, Daniels-projektet någonsin skulle ge praktiska resultat. Det
hängde samman med att man i kongressoch regeringskretsar mer och mer började intressera sig för rent civila atomprojekt. Därvid lämnade en hel del av "hjär-
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norna" Danielsprojektet, som under
1946 såg ut att självdö.
Atomubåtstanken föds
Innan Rickover for ut till Oak Ridge gick
han i "BuShips" arkiv igenom vad som
fanns att läsa om kärnenergi. Han fann
därvid ett PM från december 1945, skrivet av en commodore H A Shade , i vilket
iden att driva en ubåt med kärnkraft
nämndes.
Det var närmast en medförfattare till
Shade , tekn. dr. Phil Abelson , som på ett
undanskymt ställe i detta PM förde fram
iden, vilken dessutom illustrerades av
en skiss över en tysk Walterubåt, där en
atomanläggning ritats in.
Ett närmare studium visar för övrigt
att denna revolutionerande ide redan
1939 framförts av Abelson och en medforskare.
Att konstruera en atomubåt blev efter

denna stund en fix ide hos Rickover.
Någon vecka före avresan tog han kontakt med representanter för General
Electric. Han förespeglade företaget att
få vara med om ett intressant marint
objekt , vilket de närmare skulle kunna
utveckla i sitt nya laborato rium , Knoll's
Lab i Shenectady utanför New York.
Rickover levde nu i tron att han hade
blivit utsänd av flottan till Oak Ridge
med en enda mission: att bygga en atomubåt. Han var emellertid inte road av att
ha några närmare kontakter med Washington, vilket han visade genom att
negligera större delen av den pappersflod som strömmade därifrån. Däremot
avsändes regelbundet rapporter till
BuShips om iakttagelser och uppnådda
resultat. " Rickover's reports" blev snart
berömda, liksom arbetsgruppens medlemmar själv. De betraktades som
skickliga , effektiva, energiska och dessutom utrustade med affärssinne. Man
trodde allmänt ute i Oak Ridge att den
här gruppen inte skulle ge sig förrän den
utvecklat en atomubåt.
Bakslag
Men bakslagen kom. Till en början genom att en annan captain, Albert Mumma, helt plötsligt utsågs till ansvarig för
kärnkraftsfrågorna i BuShips. Dennes
assistent blev samordnare mellan flottan
och General Electric. "Hädanefter skall
alla rapporter gå till mig" , meddelade
Mumma. Rickover svarade kort: "Eftersom det stora Manhattanprojektet lyder
under armen , står jag och min grupp till
armens förfogande och följaktligen
kommer alla rapporter att gå dit". Därmed fick rapporterna gå som förut.
Den första skrivelsen till
the Secretary of the Navy
I november 1946 kom ett brev till Rick-

over från Manhattanprojektets driftschef, i vilket meddelades att Atomenergikommissionen (AEC) , som då hade
bildats, snarqst ville ha ett klart besked
beträffande flottans avsikter och målsättning för atomdrift hos framtida
stridsfartyg.
Rickover och hans "Naval Group " i
Oak Ridge såg nu ett lysande tillfälle att
upplysa marinministern , BuShips (som
alltså skulle få veta varför man egentIigen skickat ut The Naval Group till Oak
Ridge) , AEC , Presidenten och Kongressen om flottans mål och planer.
I en PM meddelade Rickover bl. a. att
ett atomdrivet örlogsfartyg skulle vara i
drift inom 5-8 år. Inom 15 år skulle Förenta staternas flotta ha de viktigaste oceangående fartygsslagen atomdrivna .
Detta PM gick för säkerhets skull tjänstevägen.
Inom BuShips var man lätt skakad
över den självpåtagna programförklaringen för atomdriftsutvecklingen i flottan och många var övertygade om att
Rickovergrupper totalt tappat omdömet. BuShips' Amiral Milis gjorde en
påskrift innan pappret skickades över till
marinministern: "Det bör observeras att
vad som framföres i detta PM står helt för
den personliga uppfattningen hos två enskilda officerare".
Industrin kopplas in
Men captain Hyman Rickover arbetade
oförtrutet vidare . Han ansåg att General
Electric (GE) var den industri som skulle
få uppdraget att bygga den första reaktorn för fartygsdrift. Företaget var väl
framme med studier av en anläggning för
jagare , och sysslade redan med en breeder-reaktor.
Den senare imponerade självfallet, då
den skapade mer klyvbart material än
den förbrukade. Rickover lyckades dock
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övertyga GE att börja arbeta med en betydligt mindre reaktor , t ex en som skulle
passa på en ubåt. Då skulle det ju inte vara några större problem att senare öka
dimensionerna för jagar- eller hangarfartygsdrift. (Därmed skulle dock breedem vara ute ur bilden.) Under någon tid
framöver hemlighöll GE att det i själva
verket var en ubåtsreaktor man arbetade
med.
Bakslag igen - men Rickover
ger inte tappt
I januari 1947 kom ett dråpslag för "the
Oak Ridge Naval Group". Captain
Mumma blev utsedd till Chef för
BuShips' kärnkraftavdelning. Man får en
känsla av att flottan, speciellt efter det
nyssnämnda PM:et, mer och mer låtit
Rickover och hans team arbeta i "lufttomt rum".
Rickover meddelade sina unga medarbetare att han hade full förståelse, om de
nu ville börja arbeta för Mumma . Men
de vägrade och blev tills vidare lojala mot
sin chef.
Men i juni gjorde även GE honom besviken, genom att signera ett kontrakt
med flottan om den fortsatta forskningen, vilken nu främst trots allt skulle gälla
breederreaktorn. Den mindre fartygsreaktorn sattes "på sparlåga", d v s studierna m m fick kosta högst $ 30 000 om
året. Däremot skulle man få börja studera dess värmeväxlare för 2,25 milj dollar.
Det senare var enligt Rickover att spänna kärran för hästen . Det tog 3 år innan
GE återgick att helt ägna sig åt "Rickovers reaktor" .
Rickover lät nu sin grupp bedriva intensiva studier vid alla forsknings- och
andra reaktoranläggningar i USA för att
lära sig allt som fanns om kärnkraft. Under studieresorna lyckades man få till
stånd långa diskussioner med alla fram-
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stående vetenskapsmän och specialister
på området.
Därvid fick man bl a kontakt med den
berömde tekn. dr. Edward Teller, som
var en av huvudmännen vid framtagandet av de första atombomberna. Denne
blev imponerad av de unga, entusiastiska
och uppenbarligen mycket kunniga officerarna och skrev ett brev till ordföranden i försvarsdepartementets forskningoch utvecklingskommitte , dr Lawrence
Hatstad och föreslog att man inom departementet skulle lyssna mer på vad de
hade att säga. Tills vidare hände dock
ingenting .
Rickowers grupp utarbetade så en
slutrapport, i vilken fanns tre konkreta
förslag:
- Man skulle omedelbart börja arbeta
på en reaktor för fartygsdrift med vatten som kylmedium .
- Arbetet skulle ledas av en "naval task
force" d v s Rickovers grupp, såsom
varande den som kunde mest om de
aktuella problemen.
- Gruppen skulle även vara adjungerad
vid Atomenergikommissionen, för att
därigenom den mest idealiska samverkan skulle kunna etableras.
Rickovers ideer skulle senare accepteras intill bokstaven . Men i september
1947 besvarade BuShips förslaget med
att upplösa arbetsgruppen och ge medlemmarna helt andra kommenderingar.
Rickover blev, trots ett kraftigt motstånd
i marinledningen , kvar i BuShips som
"assistent i kärnenergifrågor". Därmed
var första kapitlet i projekt Nautilus slut ,
innan det egentligen hade börjat.

*
Vem som helst skulle sannolikt ha gett
tappt inför alla dessa bakslag. Så inte

Rickover. Han började nu i stället ett enmansjobb för att väcka ubåtsprojektet
till nytt liv. Han for bl a ännu en gång ut
till Oak Ridge och fann som väntat att de
flesta forskarna hade försvunnit.
Men en liten kärna av entusiaster
fanns kvar. På något sätt lyckades Rickover övertala dessa att helt släppa "Danielsprojektet" och börja ägna sig åt en
mindre reaktor för fartygsdrift. Detta
skedde i största hemlighet. I Washington
(inklusive AEC) var det bara chefen för
BuShips, vilken trots allt uppskattade
den exentriske kommendörkaptenen,
som kände till det hela under flera veckor
framöver.
När AEC-ledningen så småningom fick
vetskap, lät man den nya forskningsinriktningen i Oak Rid ge stå kvar, eftersom man ändå bedömde den småskaliga
verksamheten så som betydelselös.
Amiral Chester Nimitz är positiv
Som nästa åtgärd beslöt Rickover att avlåta en skrivelse från BuShips till marinchefen (CNO) den berömde krigshjälten amiral Chester Nimitz, en gång
ubåtsofficer. I denna skrivelse klarlades
hela problemet. Rickover hoppades att
få CNO positiv, varför skrivelsen utmynnade i ett förslag att Nimitz själv
skulle underteckna den och insända den
till the Secretary of the N a vy.
skrivelsen sattes upp med hjälp av
Rickovers tidigare unge medarbetare i
arbetsgruppen Ray Dick.
Den gamle ubåtsofficeren Nimitz blev
entusiastisk och den 5 december 1947
gick skrivelsen vidare till marinministern. Denne var också positivt inställd
och utsåg BuShips som ansvarig instans
för att utveckla och konstruera en atomubåt. Därmed skiftade signalerna till
grönt hos alla chefer, som dittills motarbetat eller varit ointresserade av Rickovers ideer.

Atomenergikommissionen är tveksam
Men ännu hade man inte fått med Atomenergikommissionen på dessa nya signaler. Tillfället·yppade sig dock. Det fanns
en sammanslutning vetenskapsmän, ingenjörer och marina representanter som
bildade ett "Undersea Warfare Symposium". Detta begärde från BuShips att få
någon därifrån som kunde hålla ett föredrag om atomdrivna örlogsfartyg vid
symposiets årliga sammankomst. Rickover räknade ut att här hade man ett utmärkt tillfälle att ordentligt skaka om
AEC och föreslog därför att CBuShips
själv, amiral Milis, skulle hålla föredraget, till vilket Rickover skulle bli författare.
Symposiet hölls 2 april 1948 (alla de
här angivna data är viktiga i det första
kärnkraftsverkets historia!) inför 700 av
USA:s vetenskapliga toppar.
Amiral Milis började: "Hittills existerar i det här landet endast två forskningsobjekt inom området atomdriven
ubåt. Dels hos General Electric , dels i
Oak Ridge. Det är inte mer än en handfull personer som sysslar med dessa, utan
nämnvärd hjälp av kompetenta fysiker
och utan resurser för praktiska försök.
Hittills torde knappt l % av allt arbete
som krävs för att få fram den här båten
vara utfört". Han fortsatte: "AEC har
aldrig betraktat ubåtsprojektet med någon nämnvärd realism, trots att CNO
och marinministern i dec 1947 förklarat
detta vara en militär nödvändighet och
att AEC strax därpå fått en officiell skrivelse i saken från BuShips. I utlandet
svävar man i tron att projektet kommit
mycket långt och har högsta prioritet" .
Talet väckte stort uppseende, men inte
heller nu blev det någon kursändring hos
AEC. Då skrevs ett brev till kommissionen från BuShips, vilket personligen
föredrogs av dess stf chef. I detta brev
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meddelades att nu hade marinen tröttnat
och skulle ta fram ubåten utan AEC:s
medverkan. Brevet var Rickavers ide.
Den kulan tog! Kommissionen accepterade marinens krav.
Rickover hade till slut, efter 9 månaders kamp, lyckats övertyga både flottan
och Atomenergikommissionen att atomubåtsprojektet fr o m den l maj 1948
skulle ges högsta prioritet.

*
Nu anslöt sig också det stora företaget
Westinghouse till atomubåtsiden. Kontrakt skrevs enligt vilket de skulle sätta
upp ett forskningslaboratorium och inrikta sig på att ta fram en värmeväxlare
till en mindre reaktor med natrium som
kylare, medan GE arbetade med vattenkylning under högt tryck efter en ide
av professor Enrico Fermi, som byggde
den allra första reaktorn 1942 i Chicagouniversitetet. Kontraktet rörde sig
emellertid inte om mer än $ 800 000.
Rickover lyckades också genomföra
en annan av sina gamla ideer. En samverkansgrupp, bestående av hans gamla
arbetsgrupp som kärna, bildades, vilken
skulle ha en fot i vardera BuShips och
AEC. Organisatoriskt rörde det sig om
en militär och en "civil" grupp . I AEC
hette den "the Naval Reactors Branch in
the Division of Reactor Development".
En perfekt lösning! Nu kunde nämligen
Rickover, som i sammanhanget utmanövrerat Captain Mumma och blivit
chef för BuShips Nuclear Power Division, skriva förslag om åtgärder till sig
själv, vilka, får man förmoda, oftast beviljades.

*
Det gick dock långsamt inom AEC ,
delvis beroende på en utlokalisering till
Chicago, till vilket ingen ville flytta. 5
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månader förflöt utan nämnvärda framsteg i den nya reaktorutvecklingsdivisionen. I februari 1949 beslöt dock AEC att
forskning och utveckling skulle följa 4
huvudlinjer :
- Ubåtstermisk reaktor med vatten som
kylning,
- General Electrics breeder
(mot Rickavers ideer) ,

reaktor

- En liten materialprovningsreaktor,
- En slags experiment-breeder-reaktor.
Nu skrevs också ett kontrakt mellan
AEC och Westinghouse , i vilket firman
åtog sig att ta steget från enbart en värmeväxlare till att ta fram en hel reaktoranläggning.

Projektarbetet börjar på allvar
Rickavers grupp i BuShips utökades väsentligt, men man fick genast svårigheter
- materialbrist och brist på pengar. Man
fick $ 3 milj att starta med. Det var inte
lätt att få fram material som kunde klara
den höga temperaturen och som inte absorberade neutroner, dvs minska hastigheten i kedjereaktionen.
Det fanns dock bl a ett material som
svarade mot dessa krav , nämligen Zirkonium , dvs olika legeringar med stor korrosionsbeständigheL Enligt uppgift från
metallurger skulle detta dock kosta
$ l 000 per gram. Dessutom fanns det inte mer Zirkonium tillgängligt i hela USA
än som räckte till att "fylla en skokartong". Allt måste tas fram "för hand". I
samarbete med industrin lyckades man
dock lösa det enorma problemet att fabriksmässigt framställa Zirkonium i stora kvantiteter.
När Secretary of the Navy , Kimball,
vid tiden för kölsträckningen av Nautilus
frågade Westinghouse hur de hade burit
sig åt för att lösa detta till synes olösliga

I april 1950 lyckades Rickover - som
problem, svarade man: " Det var Rickvanligt inte utan stort motstånd - överover som fick oss att göra det".
(I större mängd lyckades man också ta tyga flottan och två av världens största
industriföretag att projektarbetet - i
fram en annan väsentlig metall , Hafnium, som frånsett att den klarade tempe- första hand studierna- skulle läggas upp
raturerna , absorberade neutroner. Ge- så att
nom att i reaktorn införa stavar av detta - Westinghouse skulle bygga första rematerial kunde man därmed bryta kedaktoranläggningen på land, d v s vid
jereaktionen. Det finns numera även anAEC laboratorier i ökenstaden Arco,
dra lämpliga material.)
Idaho,
Rickover och arbetsgruppen drev nu
- Electric Boat i Groton skulle stå för
arbetet med stor intensitet. 14--16 timden sektion av ubåtsskovet (inbyggt i
mars arbetsdag var regel.
en klotliknande byggnad), i vilken
Rickover lämnade inte de inblandade
Nautilus
systermaskinanläggning incivila företagen någon ro . Han var oftast
klusive reaktor, skulle monteras
på resande fot och dök upp än här , än där
("Mark One),
för att övervaka arbetena.
Westinghouse skulle bygga Nautilus
Rickover drev två huvudteser. Dels att
maskinanläggning i Groton, där Elecarbetet med projektet till 5 % var fysik
tric Boat Company skulle stå för själva
och till 95 % konstruktionsarbete och
skrovet m m ("Mark Two "),
mekanik. Dels att det redan från början
var nödvändigt att ta ut särskilt lämpad - General Electric och Electric Boat
och allmänt skicklig personal samt att utskulle samarbeta med ubåt nr 2 , som
bilda den väl. Han började redan 1949
blev Sea Wolf, ("Mark A resp. B").
med ett uttagningssystem , innefattande
Kylmedium för denna reaktor var
orginella personliga intervjuer, som han
natrium .
än idag är med att tillämpa.
Westinghouse projekt hette "SubVidare genomfördes i Massachusetts
Institute of Technology en helårs special- marine Thermal Reactor" och General
"Submarine
Intermediate
kurs för, i första hand, den personal som Electrics
Reactor".
skulle bli eller redan var inblandade i
Rickover grep personligen in och beprojektet. I denna Rickavers grundstämde
att "Mark One" skulle inmonläggande ide ligger sannolikt en stor del
teras
i
en
helt och hållet skalenlig sektion
av förklaringen till att amerikanerna haft
så relativt få bekymmer med sina sjögå- av ubåtsskrovet, så att man från början
fick brottas med alla problem som skulle
ende reaktoranläggningar.
Även Westinghouse's ingenjörer och uppstå i de trånga utrymmena ombord .
ledning sattes i specialkurser. "Gent- Detta försvårade givetvis byggandet och
Jemen", sa Rickover, "Vad vi vill är att ni hanterandet av prototypanläggningen
skall 'spika ihop' den här båten åt oss, att högst väsentligt. Han var dessutom noga
ni skall ta reda på allt om dessa ovanliga med att all material skulle utsättas för inmetaller och hur de reagerar i reaktorns tensiva prov med hänsyn bl a till de vathöga temperatur samt att ta reda på vil- tentryck ubåten skulle utstå, t ex konken skyddssköld som blir den bästa. Där- densorns rörsystem och inte minst påfrestningarna vid sjunkbombanfalL
emot vet vi redan att E=mc'!"
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"Natilus" görs underhållsvärdig
Tidsfaktorn var viktig. Därför beslöt
man sig för att " ökenmaskineriet" endast skulle ligga några månader före
Nautilus maskineri för att på ubåten ge
möjlighet till omkonstruktioner och justeringar. N å gr a större haverier inträffade märkligt nog inte . Rickover förvånade både sina medarbetare och industrimännen med att ha ett slags sjätte
sinne som slog larm , innan någonting
gick på tok.
Han predikade också att allt skulle göras så enkelt som möjligt. Mängder av finurliga och tekniskt glänsande komponenter underkände han direkt, ibland
efter att helt sonika ha slängt ut föremålet i fråga genom fönstret och konstaterat att det inte höll. Enkelhetsprincipen är också en orsak till att Nautilus
som skulle få en högsta ulägesfart väl
över 20 knop , inte byggdes i någon
avancerad droppform. " Maskineriet är
fullt tillräckligt komplicerat , för att vi
skall experimentera med andra innovationer", ansåg Rickover. Ett undantag
var en ny syreproduktionsanlägg ning tillsammans med luftrenare, som skulle göra ubåten helt osynlig under långa tider.
Härigenom kunde man utnyttja atommaskineriets luftoberoende och dess , relativt sett, obegränsade elektriska energitillgång. Detta system utprovades i full
skala på en äldre ubåt , som liggande vid
kaj med sin besättning om 22 personer
"stängdes till" under 6 veckor!
Maskininstallationen i själva ubåten
var självfallet ett ytterst hårdknäckt
problem. Den fick inte bli för skrymmande, inte för tung och skulle ändå ge
besättningen fullgott skydd mot strålning
och värme . AEC lämnade ett förslag , i
vilket alltsammans var kompakt inneslutet i en enda blytäckt låda. Förslaget förkastades genast av Rickover, som insåg
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vilka problem som skulle uppstå vid underhåll och reparationer. I stället kom
Westinghouse med en " Rickoverlösning" som , skulle det visa sig , fungerade
perfekt och knappast krävde en enda
ändring när installationen i Nautilus genomfördes.
Public Relations
Rickover hade också en annan ide , som
kan vara värd att nämna. Han ville absolut inte ha någon form av PR-verksamhet
kring den fantastiska ubåten. Detta inte
så mycket av sekretesskäl , som av risk för
att man för tidigt " skröt " med något som
kanske skulle visa sig bli ett misslyckande .
Han ansåg dessutom att det inte behövdes någon PR för att hålla projektarbetet igång. För det sörjde Rickavers
stora förmåga att skapa- och att hålla de
rätta kontakterna, vilka han sökte dels
hos aktuella industriers toppar , dels i regering och kongress . Bland de senare bör
nämnas ordföranden i Atomenergikommissionen , Gordon Dean , och senator
Brian Mc Mahon, som var ordförande i
kongressens atomenergikommitte samt
Secretary of the Navy , Dan KimbalL
Dessa tre karakteriserade Rickover
som sparsam, beslutsam och hårt arbetande och de blev hans bästa stöd. Så
var knappast förhållandet beträffande de
egna amiralerna , med några få undantag.
Dessa ogillade skarpt hans oreglementariska stabsmetoder och personalledning, som bl a innebar att han satte civi l
personal att leda militär , om vederbörandes kompetensförhållande n gjorde
ett dylikt befälsförhållande effektivt. Sådant passade sig inte på den tiden i
Förenta Staternas Flotta.
Hangarfartygsprojekt
Frågan om att bygga ett atomdrivet

" Mark One" i Arco, ldahoöknen .

hangarfartyg hade tidigare väckts. Under 1950 fick Rickover också uppdraget
att inom sina organisationer börja dra
upp riktlinjerna för en sådan maskinan-

läggning , vilket trots allt borde vara ett
mindre problem än det man höll på med .
1952 skrevs de första projektkontrakten
med industrin.
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Chockprov
Arbetet med Nauti/us gick emellertid
raskt vidare. Ett mer funktionellt sätt än
att kasta komponenter ut genom fönstret
för att prova chocktåligheten var att genomföra fullskaleprov. Man monterade
in önskad materiel i en obemannad
VK2-ubåt, satte in kameror och instrument , sänkte med fjärrkontroll ned ubåten, som hängde i bojar samt sprängde
sjunkbomber så nära man vågade utan
att båten definitivt gick till botten.
Dessutom byggdes en 50-fots modell av
Nautilus, mot vi lken man utförde ska lenliga sprängningar, en orginell metod
som inte företagits i samband med svenska ubåtsbyggen.
"Nautilus" börjar konstrueras
Våren 1951 drogs detaljplanerna upp för
själva ubåtsbygget vid Electric Boat.
Därvid kom bl a besättningsproblemen i
förgrunden. För en ångturbinanläggning
och ett reaktorsystem ansågs normalt behövas 15 a 20 man per vaktskift , dvs alldeles för många för en 2 800 tons ubåt.
" Manöversystemet måste göras enkelt", konstaterade Rickover , en uppmaning som föranledde hans egen stab
och Westinghouse många månaders tankearbete . Till slut hade Westinghouse
konstruerat en enkel kontrollpanel , som
krävde insats av endast några få man .
Byggstarten uppsköts gång på gång
vartefter nya problem dök upp. Någon
"erfarenhetsliggare" att gå efter hade
man ju inte. Men Rickover drev på arbetet med en otrolig energi . Oftast använde han nätterna till resor till de olika
industrierna och laboratorierna eller för
samnianträden.
Rickover befordras inte
Midsommar 1951 sammanträdde befordringsnämnden med uppgift att föreslå utnämning av ett antal amiraler, bl a
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sådana med distinktionen "Engeneering
Duty Only" (EDO). Bland kand idaterna
var Rickover. Han blev " överhoppad".
Självfallet var detta ett hårt slag för
Rickover och stor förvåning och misstro
spred sig i hela han s stab. Utåt ignorerade han emellertid det hela och arbetade
oförtrutet vidare.
Pressen uppmärksammade vid denna
tid inte befordringsärendet men väl
Rickavers roll i atomubåtsbyggandeL
Tidskriften Life skrev t ex att Hyman
Rickover skulle gå till historien för att ha
lika stort inflytande på skeppsbyggnadsutvecklingen som Robert Fulton
(med ångbåten ). Rickover hade blivit en
" kändis" i USA.
Nautilus kölsträckning skedde den 14
juni 1952 under sedvanlig pompa med
president Truman som huvudperson.
Rickover stod själv diskret i bakgrunden.
Den 8 juli 1952 sammanträdde en ny
befordringsberedning för att utse 39 nya
amiraler, bl a 6 sådana med EDO. Beredningen utgjordes av 6 viceamiraler
och 3 konteramiraler.
I beredningens handlingar fanns bl a
för Rickover de högsta tänkbara vitsord
från bl a ordföranden i Förenta Staternas
Atomenergikommission, från chefen för
BuShips (under kriget). Där fanns också
ett brev från Senator Mc Mahon till CNO
med ett kraftigt yrkande på att såvä l flottan som nationen i sin helhet var skyldiga
att visa Rickover sin tacksamhet genom
att befordra honom. Till dessa kom den
orden, Legion of Merit , som Rickover
nyss tilldelats av USA:s president.
Rickover överhoppades lika fullt för
andra gången. Enligt pensionsbestämmelserna var i och med detta Rickover ,
vid 52 års ålder, tvungen att lämna den
aktiva tjänsten och därmed ledningen för
atomubåtsprojektet , som ännu bara
kommit halvvägs.

Rickover hade emellertid fått en officiell skrivelse med anmodan att stanna
kvar i tjänst från chefen för personalavdelningen. Rickover befann sig i e tt svårt
dilemma , bl a för att han hade fått ett
flerta l goda anbud om befattningar i industrin. Han ville emellertid inte av fl ottan bli beskylld för att ha arbetat enbart
för egen vinning och ära. Han och hans
medarbetare arbetade därför oförtrutet
vidare med Nautilus och den andra ubåten Sea Wolf, som kongressen anvisade
pengar till i juli 1952 liksom någo n tid
därefter till hangarfartyget Enterprise,
som man redan arbetat en tid på in o m avdelninge n. Även dettas maskinan läggning skulle "dubbelbyggas" i en landbaserad upplaga.

Osäkerheten huruvida man hade marinledningens verkliga stöd eller inte sedan " Rickoverkriget " bröt ut, medförde
emellertid trots allt en tröghet i arbetet
som stal tid.
Rickover - ett fall för kongressen
Senator Jackson startade nu med stöd av
kongressmannen och demokraten Sidney Yates, debatter om den skandalösa
behandlingen av Rickover. Yates gick
hårt åt flottans ledning. Pressen kopplade villigt på till Rickovers förmån. Yates
påpekade bl a att flottan uppenbarligen
var rädd för individualister och inte ville
bli trampad på tårna. Många av de inblandade industriledarna skrev också direkt till kongressen.

Nautilus sjösätts i närvaro av President Harry S Truman . Rickover - civil - i 4:e
raden något till höger på bilden.
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Nästa steg i detta minst sagt märkliga
utnämn ingsärende var att ett antal senatorer önskade att Rickover sjä lv sku lle
komma till Capitol Hill och hjälpa ti ll att
reda ut fakta. Detta tyckte dock R ickover var " unfair", varefter politikerna
utverkade BuShips tillstånd att några av
Rickavers medarbetare i stället fick utfrågas. När försvarskommitten nästa
gång sammanträdde blev man imponerad av Rickavers unga medarbetares
mod att riskera sina karriärer genom de
vittnesmål som lades fram och som till
väsentliga delar gick stick i stäv med marinens officiella.
Ny president i USA - Rickover
blir konteramiral
Ny president var nu Dwight Eisenhower
och inflytelserika kre tsar i kongressen
meddelade under hand den nya administrationen att det var klokast göra något åt den här saken, annars skulle allmänna opinionen kräva en fullständig
omarbetning och nyinriktning av befordr ingsbestämmelserna inom hela försvarsmakten.
Den nye marinministern Robert B.
Andersson meddelade i ett brev ti ll
försvarskommitten att ett formellt fel
blivit begånget och föreslog att ett speciellt utskott skulle tillsättas för att besluta om att Rickover enligt egen önskan
fick kvarstanna i tjänst ytterligare ett år,
samt att en ny befordringsberedning
omedelbart skulle tillsätta för att diskutera en e nda ka ndidat med ato mdriftserfarenhe t , vi lken skulle kunna föres lås ti ll
Konteramiral, Engeneering Duty Only.
Försvarskommitten accepterade direkt Anderssons förs lag och i juli 1953
befordrades till slut Hyman Rickover.
Han är nu fyrstjärnig amiral.
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Ej långt efter Rickavers utnämning
A tomenergikommissionen
kungjorde
att Nautilus' landbaserade reaktoranläggning "Mark One" i Arco, ldaho ,
blivit "kritisk" för första gången. Därmed var en nästan exakt kopia av världens första ej experimentella kärnkraftverk verklighet. För första gången i
världshistorien hade man lyckats få nyttig kraft ur atomen.
Nautilus i drift
Den 21 januari 1954 SJOSattes Nautilus
och döptes av Mrs E isenhower. l september samma år hissades ubåtens befä lstecken och den 17 januari 1955 kunde
hennes chef sända den berömda signalen : "Unde r gång med atomdrift".
På fem år hade detta väldiga projekt
utvecklats frå n en ide hos Rickover och
hans medarbetare till verklighet. Fram
till 1948 rörde det sig enbart om diskussioner och studier utan att några nämnbara penningsummor förbrukades.
Ubåten kostade slutligen omkring 60
miljoner dollars , varav drygt 15 användes för atomreaktorn.
Nära 30 års erfarenhet av kärnkraft
Hur har nu Rickavers kärnkraftanläggningar på USA:s örlogsfartyg fungerat
under de nära 30 år som de varit i drift?
Med Nautilus rör det sig om 117 ubåtar, 3
hangarfartyg och 8 kryssare/fregatter.
Här före ligger således ett omfattande
"statistiskt material", när man vill dra
slutsatser om kärnkraftverks (och komplicerade sådana , eftersom de är mobil a
och kompa kta) driftsäkerhet. De större
enheterna har dessutom fler reaktora nläggningar.
Om detta föredrag skall tas som ett inlägg i kärn kraftdebatten, så måste fö rst
och främs t fram hållas att här behandlas
enbart amerikanska förhå ll anden. Vad

som hänt i Sovjetunionen elle r anno rstädes är en annan sak , som inte ka n påve rka den här behandlade statistiken . Dessa
erfare nhe ter säger vida re inte t om de
utbränt
gälla nde
förvaringsproblem
kärnbränsle , som man ha r att brottas
med .
Vad är det då som man kä nne r till ? Till
en börj an kan sägas att e rfarenheterna
fr ån Nautilus först a år blev så goda att
dieselmotorn för rese rvd rift monterades
bort .
Två atomubåtar ha r förolyckats,
Thresher och Scorpion . E tt till bud , som
kunde ha blivit allvarligt , inträffade dessutom ombord på den sto ra ubåte n Triton
under hennes jordenruntsegling i uläge
1960 . Låt oss se lite nä rmare på dessa
händelser .
Thresher-olyckan
USS Thresher tillhörde en ny snabbgående och djupdykande ubåtskl ass 1962.
Hon hade gått ett år på e n "shakedowncruise", varefter hon togs in på va rv för
en omfattande översyn eller " uppö ppning". Efter varvsöve rsynen skulle hon
gå ut på sin första provtur till sjöss , varvid besättningen ökats nära 50 % med
varvspe rsonal och teknike r fr ån civila leverantörer.
Efter några ko rta provd yknin gar meddelade Thresher att hon skulle gå ne r till
maximalt tillåtet djup , uppskattningsvis
omkring 275--300 meter. Vattendjupet
på platsen som låg utanför ko ntin entalsockeln , var c:a 2 800 m . Det kan ju
synas märkligt att det inte gick att utnyttj a ett mer lämpligt bottendjup . Provet följdes fr ån ett ubåtsbärgningsfartyg,
USS Skylark, och förbind else va r upprättad vi a undervattenstelefo ni .
Från början gick allt väl och man tog
god tid på sig att testa på djupnivå efte r
djupnivå. Sedan man meddelat att ub å-

ten var på väg till de n sista nivån , kom
emelle rtid några märkliga meddelanden
med någon minuts mellanrum : " Har
smärre problem", "--- dykvinkel posiblåsa
fö rsöker
"
ti v",
(ballasttankarna)". Övriga ljud drunknade i ljudet frå n en c:a l min lång blåsning . Efter ytte rligare några minuter
hördes ljudet fr ån ett skrov som bröts
sönder .
USA :s fl otta startade en omfattande
undersökningso peration , som bara den
är värd en redogörelse. Man använde
bl a hath ys kate n Trieste, som kunde gå
ner till största havsdjup . Trieste hittade
spillror fr ån ubåten , som spritts över ett
mycket sto rt område på havsbotten , vilENTERPRISE
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undergång.
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ka fotograferades. Därefter började ett
besvärligt
analysarbete
beträffande
olycksorsaken . Rickover meddelade
pressen strax efter olyckan att han bedömde det såsom helt uteslutet att det
inom området skulle föreligga risk för radioaktiv strålning , ett tvärsäkert uttalande som förvånade en och annan.
Sedan fotografierna närmare undersökts , fann man emellertid reaktorkärlet, till synes helt intakt , nedkört i bottendyn, vilket måhända bekräftar Rickovers uttalande. Ingen strålning kunde
konstateras vid ytan.
Den direkta orsaken till olyckan torde
trots allt ha med reaktoranläggningen att
göra. De slutliga teorierna går nämligen
ut på att medan ubåten med viss sjunkkraft sakta styrdes mot maxdjupet , kan
ett smärre vatteninbrott- t ex genom att
en packning släppt i en rörgenomgång ha orsakat ett elektriskt fel i reaktoranläggningens manöverpanel.
Genom att Rickover varit minutiöst
noggrann beträffande alla tänkbara säkerhetsanordningar, började därmed
automatiskt ett avstängningsförlopp i reaktorn, som inte direkt gick att hejda och
som resulterade i blixtavstängning i ångledningarna till turbinerna för propellerdriften. Möjligen har båten blivit litet
extra tung av vatteninflödet, men detta
är inte nödvändigt för det fortsatta händelseförloppet.
I de första uv-rapporterna nämndes intet om något vatteninbrott, en allvarlig
omständighet som i så fall borde ha rapporterats. Felet vid manöverpanelen kan
ha varit banalt, t ex en felaktig temperaturmätare , som också den skulle ha startat säkerhetsprocessen .
Rickover hade i sitt förutseende måhända inte tänkt på att en nödavstängning av reaktorn skulle inträffa i ett dykskede mycket nära det maximalt tillåtna
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djupet. När båten tappar framfart fungerar rodren allt sämre. Man har tydligen
lagt djuprodren dikt för uppgång , vilket
har fått nosen att peka uppåt. Men
sjunktendensen kunde ej hävas, trots att
man förmodligen kopplade in de (dock
mycket svaga) reservelmotorerna.
I detta läge blåste man med tryckluft ut
vatten ur ballasttankarna , med utnyttjande av alla resurser. En minuts blåsning på 300 m djup motsvarar på grund
av mottrycket bara 2 sek blåsning vid observationsdjup. Vid en så kraftig blåsning kan på grund av trycksänkningen
även ispluggar ha bildats vid ventilsätena . Tryckluften räckte inte , särskilt som
båten , med ökat djup , trycktes ihop, så
att det upplyftande deplacementet blev
allt mindre. Till slut nådde ubåten kollapsdjup och katastrofen var ett faktum.
Atomubåt som försvann
Beträffande ubåten Scorpion, som försvann i Atlanten 1968 i närheten av Azorerna , vet man inte mycket annat än att
hon hade varit 70 dagar i följd i u-läge .
Hon bara försvann. Amerikanerna lär ha
lokaliserat vraket och också lyckats undersöka det , men något som tyder på en
reaktorolycka har inte framkommit. Både amerikanare och andra har som bekant förlorat ubåtar i fredstid vid åtskilliga tillfällen. En atomubåt är utanför reaktor-turbinanläggningen en konventionell ubåt med de inbyggda risker som
mer eller mindre finns hos sådana farkoster. Olycksorsaken kan alltså ha varit av
rent ubåtsteknisk art.
Kritiskt på Tritons världsomsegling
under havet
Den stora ubåten Triton gick 1960 (med
undantag av ett kort uppehåll i mellanläge för att överföra en svårt sjuk besättningsman till ett annat fartyg) i un-

dervattensläge hela vägen runt jorden.
Resan (36 000 M), tog 83 dagar. Man hade bl a brått att , när resan var fullbordad , visa Sovjet hur långt man
kommit i ubåtstekniskt avseende , förutom i allmän skicklighet. Färden måste
därför även fungera som en shakedowncruise, eftersom ubåten var alldeles ny.
Expeditionen gick inte heller utan diverse haverier , bl a på ekolodet som totalhavererade (ett väsentligt instrument för
ulägesnavigering i okända farvatten). En
verkligt allvarlig incident inträffade dock
i den ena av Tritons två atomreaktorer ,
en händelse som av sekretesskäl då inte
av FC , Captain Edward Beach , beskrevs
i den efterföljande boken ("Round the
world submerged").
Driftstörningen
uppmärksammades
först av tjänstgörande reaktorpersonal
på vaktskiftet, genom att dennas personliga dosimetrar började reagera
onormalt. Fartygschefen kallades. Man
hade då utrymt själva reaktorrummeL
Denne gick in i rummet och med ett särskilt observationsperiskop kunde han
betrakta utrymmet i undre delen av reaktoranläggningen utanför själva reaktorkärlet.
Han observerade då att detta var fyllt
med ånga som tydde på en läcka i rörsystemet för kylvatten, dvs stor strålningsfara förelåg. Fartygschefen , som ännu
inte själv hunnit få någon nämnvärd
strålningsdos, beslöt sig för att undersöka och fastställa läckagets läge, orsak och
möjligheter till motåtgärder. Reaktorn
avstängdes för att strålningen i kylvattnet
skulle avklinga och efter någon timme ,
samt efter utfläktning, äntrade FC in i
anläggningen iklädd tjocka kläder och
ansiktsmask med skyddsglasögon. Hettan chockade honom nästan , men värst
var det tjutande ljud som kom från de
turbindrivna cirkulationspumparna , som

här nere gick in med full ljudstyrka. Han
hade inte tänkt på hörselskydd.
Läckan var av en pennas tjocklek i ett
förbikopplingsrör av rostfritt stål i ett
system för rening mot oönskade metaller. Rickovers stående order var att före
installationen och första igångsättning
och efter längre avstängningar skulle alla
rörsvetsar röntgas, liksom alla rör över
en tums diameter. Men denna läcka
fanns i ett halvtums böjt rör och inte i någon svets. Något slag av materialfel förelåg tydligen , vilket sedermera vederbörande leverantör genom Rickovers
försorg skulle få erfara. (Hot om avbrutna leveranskontrakt tillhörde Rickovers favoritinledning vid dylika samtal.)
FC och den personal som sedan skulle
bränna av röret och blindflänsa fick före
nedstigningen i det undre rummet ta in
jodtabletter. Svetsarna fick order att arbeta i området högst tre minuter , motsvarande en normal veckostrålning ombord. Haveriet åtgärdades i uläge och
framdrivning av ubåten skedde via reaktor nr 2.
stutsatser
Captain E Beach tyckte det var i trängsta
laget att ta sig fram mellan rörknippena,
medan han till varje pris måste undvika
att komma i beröring med det läckande
vattnet. "Men, säger han, "hade inte
amiral Rickover , i motsats till konstruktören, varit så förutseende och så envis
då det gällde att göra varje vrå i och del
av ubåten maximalt underhållsvänlig ,
skulle operationen omöjliggjorts". Och
häri ligger säkerligen en annan del av förklaringen till att kärnkraften till sjöss, i
varje fall i USA, uppvisar en så god säkerhetsstatistik.
En annan orsak till den säkra driften är
med största sannolikhet en noggrannt utvald och kvalificerad personal- även i de
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mer underordnade befattningarna. Ingen blir kommenderad till tjänst på atomdrivna ubåtar (övervattensfartyg ligger
naturligt nog i detta hänseende något annorlunda till) utan att ha utexaminerats
från en högklassig specialutbildning.
Rickavers tekniker lär nu vara igång
med att utveckla en modifiering av världens första civila kärnkraftverk, Shippingports lättvattenreaktor , som stått
förebild för de flesta kärnkraftverk idag .
Dessa studier kan leda till ett enklare och
säkrare alternativ till breederreaktorn .
Den nya reaktorn skall kunna producera
uran i stället för plutonium 239, som kan
återanvändas i reaktorn utan farliga biverkningar.
Med de erfarenheter som direkt eller
indirekt kan dras av de förhållanden som

berörts i denna framställning, kan man
kanske påstå att kärnkraftanläggninga r
med väl utvecklade kontrollsystem och
bemannade med välutbildad personal,
kan göras så säkra att en katastrof- med
följder för omgivande samhälle - inte
kan inträffa.
Det kanske till slut ändå bör framhållas att Rickover, denne fanatiske kärnkraftförespråkare, nu varnar sina landsmän för att tekniken ska ta det totala befälet över människorna. För någon tid sedan krävde han stiftandet av en lag som
förbjuder nya tekniska innovationer, innan dessa bevisats kunna vara till nytta
för mänskligheten och framförallt är garanterat katastrofsäkra.

AKTIEBOLAGET

TU DOR
Batterianläggninga rna för den nya svenska ubåtsklassen "Näcken" har levererats av AB TU DO R. De har tillräckligt energiinnehåll för c :a 5 dygns undervattensoperationer med låg fart eller några timmars drift vid
högsta fart.
AB TU DOR har varit huvudleverantör av ub- batterier till svenska marinen sedan första världskriget.

Hyr dig ett bankfack, så sover du lugnare.
~) Skandinaviska Enskilda Banken
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Ledamoten
JAN FRIEFELDT

OE- nygammalt begrepp inom försvaret
Under hösten 1980 har inom försvaret
utbildats 15 utvecklingskonsulter av ny
typ . De skall arbeta inom OrganisationsEffektivitetsområdet (OE) som är en vidareutveckling av vad vi brukar kalla OU
( organisationsutveckling) och som varit
föremål för utbildning på bl a Gällötsta
ett tiotal år.
Minska kostnaderna för fredsdriften
OE och OU ingår i den s k processorienterade
rationaliseringsverksamheten
som utvecklats starkt under de senaste
decennierna och som nu betraktas som
ett nödvändigt och viktigt komplement
till den traditionella strukturella rationaliseringsringen . Tillämpningen av OE
är att systematiskt använda vissa lednings- och beteendevetenskapliga metoder. Med hjälp av dessa skall den totala
organisationens förmåga att fullfölja sina
uppgifter förbättras. OE är inriktad på
organisatoriska processer, innefattande
bl a träning av den " interpersonella"
förmågan. Behovet av OE avgörs av förbandschefer på olika nivåer och genom förs med hjälp av specialutbildade GEkonsulter. Många hävdar att processinriktade åtgärder kanske är viktigare än
strukturella omorganisationer som är
"påtvingade" av högre myndighet. Sanningen torde vara att bägge typerna av
rationalisering blir i hög grad nödvändiga
unde.r 80-talet såväl inom försvaret som
inom samhället i övrigt. Det ekonomiska
läge vi tyvärr ser framför oss kräver ökad
effektivitet. Vi har vårt budgetunderskott , våra stora utlandslån, ökande oljepriser o s v. Alla måste spara, krav ställs

68

också på försvaret i detta sammanhang.
Även om vi med fog kan hävda att Sveriges säkerhetspolitiska läge ej ändrats och
försvarets styrka därför måste bibehållas
trots en sviktande ekonomi , torde erforderliga ramhöjningar vara önskedrömmar. Vi får under alla förhållanden
också fortsätta på den andra vägen: att
med bibehållna ramar öka effektiviteten.
Den s k fredsdriften tar nu mer och mer
av våra pengar i anspråk. Mindre och
mindre blir över till anskaffning av ny
materiel för krigsorganisationen och till
utbildning . Denna trend måste brytas.
Fredsorganisationen får ej bli dyrare på
materielens och kvalitetens bekostnad.
I linje med MBA-S, DEPROL
Den processorienterade rationaliseringsmodellen är också i linje med statsförvaltningens nya effektivitetsbegrepp
enligt medbestämmandeavtalet (MBAS): att nå målet för myndighetens verk samhet med iakttagande av god hushållning med resurserna och med beaktande av personalens behov av arbetstillfredsställelse, medbestämmande, utveckling och god arbetsmiljö " . OU och
OE syftar just till att - utgående från
människornas behov och förmåga - öka
effektiviteten, så att organisationen bättre når målen för sin verksamhet. Arbetsmiljölagens och AMLAs krav på den
psyko-sociala arbetsmil j ön är i mångt
och mycket just sådana saker OU och
OE arbetar med.
För en ökad användning av processorienterade utvecklingsåtgärder talar
också den decentraliseringsdrive som

startat inom försvaret. När de lokala cheferna blir mindre bundna av centrala order och bestämmelser kan de lättare genomföra förbättringar och förenklingar i
olika arbetsprocesser inom förbanden .
Mot denna bakgrund är det naturligt
att försvaret söker nya och kompletterande metoder att öka effektiviteten i
fredsorganisationen. 80-talet kommer
att kräva att ett effektivt försvar blir än
effektivare.
OE i US Navy och Army
Den utbildning som nu genomförs i Sverige har sitt ursprung i USA. Där infördes i början på 70-talet ett utvecklingsprogram OE (organizational effectiviness) i US Navy. Med bl a Navy's erfarenheter som grund, införde US Army
OE i mitten på 70-talet. Vid en speciell
skola utbildas OESO (organizational effectiviness staff officers) under 16veckorskurser för att göra dem lämpade
att tjänstgöra som OE-konsulter vid staber och förband . Hittills har ca 500
OESO utbildats. Navy har ungefär lika
många utbildade OESO-officerare. Resultatet av deras arbete har varit positivt.
Skolan kallas OETC (Organizanionell
Effectiviness Training Center) och ingår
i Training and Doctrine Command
(TRADOC). Den har ett 75-tal lärare ,
forskare och administratörer, specialutbi ldade för uppgiften. (Ett tiotal har fil.
doktorsexamen , ibland kombinerad med
hög officersgrad.) Under hösten 1978 genomgick forskaren Anders Risling , FOA
55 och Ast/Utb , en av skolans ordinarie
kurser som förste utländske elev. De
amerikanska eleverna utgöres av kapte ner och majorer, ofta med civil utbi ldning i beteendevetenskap, företags- eller
nationalekonomi ,
motsvarande
fil.
kand. eller högre.

Provkurs i Sverige
FRI och FOA har följt denna verksamhet och ordnade förra året ett seminarium för tersvarets myndigheter, vilket ledde till beslut om den nu genomförda "prov kursen" .
Försökskursen har innefattat 9 veckors teoretiska studier och 5 veckors
handledd praktik vid förband ur armen ,
marinen och flygvapnet. Den har letts av
den amerikanske professorn R Zackrison , beteendevetare som var med och
byggde upp US Army's program och som
tjänstgjort som lärare vid dess skola .
Han har biträtts av andra f d lärare vid
US Army och Navy , bl a tre f d commanders samt av forskaren Anders Risling, FOA 55. Den svenska provkursen
följde i allt väsentligt den amerikanska
förebilden. Undervisningen skedde på
engelska med anglosaxisk litteratur.
Uppläggningen bygger på Kast och Rosenzweigs systemteoretiska syn på organisation (fig 1).
Teorin vill förklara hur alla sub- och
suprasystem inbördes påverkar varandra . Förändringar inom ett subsystem
påverkar alla andra subsystem . OE är inte enbart inriktat på det psykosociala
subsystemet - som vissa tidigare utvecklingsprogram - utan försöker täcka in
den totala systemsynen .
Beteendevetenskaplig grund
Den inledande undervisningen är dock
inriktad mot det psykosociala området
och uppbyggd i följande block:
INDIVIDEN- GRUPPENLEDARSKAP

Detta kan sägas vara grundläggande
konsultfärdigheter, främst byggda på beteendevetenskaplig grund. Hur fungerar
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Det omgivande suprasystemet

rare i NBO-systemet har under hösten
1980 genomgått handledarutbildning för
UGL vid MHS. UGL har också prövats
på flera ställen inom försvaret under
1980 , bl a Karlberg. UGL har tre primära mål:
a) utveckla en först åelse för hur grupper
fungerar och utvecklas ,
b) utveckla förståelse för situationsanpassat ledarskap ,
c) utveckla kommunikationsförmågan.
Det första målet bygger på den s k
FIRO-teorin (William Schultz 1958) som
säger att varje grupp går igenom tre stadier som tillfredsställer tre behov hos
människan nämligen: Tillhöra (inclusion), Kontroll (control) och Närhet (affection). Insikten i gruppens utveckling
är viktig för chefer bl a för att rätt använda makt och auktoritet så att gruppen
når optimal effektivitet.

Hög

Detta är också kopplat till det andra
målet, att förstå det situationsanpassade
ledarskapets filosofi. Av Blake och
Mountans 9. ~-modell har vi tidigare lärt
oss ledarskapets två dimentioner : den
uppgiftsrelaterade och den relationsrelaterade. De amerikanska forskarna Hersey och Blancbard har (1977) utvecklat
denna med en tredje dimension: medarbetarnas och gruppens mognad. Just
" mognadsgraden " styr det situationsanpassade ledarskapet. Detta kan åskådliggöras med fig 2.
Mognadsskalan längst ner skall relateras till kurvan i diagrammet . När gruppen är omogen (t ex nybildad) kräver ledarskapet hög uppgiftsinriktning och låg
relationsinriktning , d v s man bör arbeta
i " orderkvadranter". När gruppen mognar (börjar bli en grupp ej endast formellt) kan man minska något på uppgiftsdelen och öka relationsdelen -man
arbetar i sälja-kvadranten. Efter ytter-

Sälja

Medarbeta

i

In och utflödt> uv material. energi och

Figl

Teorin vill förklara hur alla sub- och suprasystem inbördes
påverkar varandra. Förändringar inom ett subsystem påverkar
alla andra subsystem. OE är inte enbart inriktat på det psykosociala subsystemet - som vissa tidigare utvecklingsprogramutan försöker täcka in den totala systemsynen.

olika människor enskilt och mot varandra. Vad händer när de blir en grupp och
hur . bör ledarskapet anpassas till gruppens utveckling? En vidareutveckling av
ledarskapsboken kan man säga.

Tillämpning i NBO
Huvudinnehållet i denna del av kursen
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information.

finns koncentrerat i en enveckas-kurs ,
" Leadership and Management Development Course (LMDC)" , som har översatts och anpassats till svenska. Den har
fått namnet utveckling av grupp och ledare (UGL) och kommer att bli ett obligatoriskt inslag i ledarskapsutbildningen
inom NBO . Alla blivande ledarskapslä-

Relationsinriktning

-l

'

Låg

Order

Delegera

Låg

Fig 2

Mogen

~

~

Uppgiftsinriktning --7 Hög

Mognadsgrad - ' )

Omogen
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ligare mognad - när "teamet" börjar
växa fram kan ledaren minska såväl
uppgifts- som relationsinriktningen (arbeta i medarbetarkvadranten). Gruppen
fungera fastän ledaren agerar mindre och ger mindre order. Den fullmogna
gruppen - det riktiga laget - kräver små
insatser av ledaren såväl på det känslomässiga planet som order och direktiv .
Laget är sammansvetsat och alla jobbar
mot samma mål med en hög grad av delegering.
Fyrstegsprocessen

Efter denna personlighetsutvecklande
del följde tillämpade konsultfärdigheter
d v s OE arbetssätt och metoder. Dessa
beskrivs enklast med den s k fyrstegsprocessen.
MÄTNING- PLANERING-

Kartläggning av styrka och svagheter
Viktigt är att inte ta fram fler mätningsdata än man hinner bearbeta och behandla i de efterföljande stegen. Tyvärr
har vi väl i försvaret tidigare brutit mot
detta - stora enkätundersökningar har
gjorts på olika förband och personalkårer. Dessa har givit intressant information och därmed väckt stora förväntningar hos personalen. Förväntningar som
sedan inte infriats i avsaknad av konkreta
åtgärder.
Som en mätmetod utnyttjas ett frågeformulär som utarbetats inom US Navy
där man årligen använder det på samtliga
förband. Det är alltså en vetenskapligt
utarbetad och praktiskt prövad metod utvecklingskostnaden var 38 miljoner
dollar! Formuläret bygger på Likert's
teori om en organisations fyra dimensioner. (Fig 3.)

t-----f

--

ORGAN l SATORI SKT
KLIMAT

GRUPP
PROCESS

RESULTAT

GENOMFÖRANDE - UTVÄRDERING

Vill ett förband ha hjälp av OE konsulter för att se över sina arbetsformer , för
att öka effektiviteten och/eller arbetstillfredsställelsen bör chef och konsulter
först diskutera igenom GE-projektets
uppläggning i stort, så att förväntningarna på varandra är utklarade . Detta bör
bekräftas i en skriftlig överenskommelse. Före start skall kontakt tas med
personalorganisationerna enligt förbandets gängse rutin. GE-projektet inleds därefter med att konsulterna gör en
mätning - "tar tempen" på organisationen . Härvid utnyttjas främst frågeformulär och intervjuer- enskilda och i grupp.
Dessa behandlas anonymt - ingen enskild skall kunna spåras i det sammanställda mätresultatet. Detta är mycket
viktigt för att man skall få fram hur organisationen och dess människor verkligen "mår" - inte hur de tror de har det
eller hur ledningen anser det är.
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Man mäter dessa fyra faktorer och söker därav fastställa organisationens/
förbandets styrka och svagheter samt få
indikationer var åtgärder behöver sättas
in. (Detta måste oftast kompletteras med
intervjuer m m.) Linkerts teori innebär
att överordnade chefer (t ex förbandschefen och hans närmaste män) inte direkt kan påverka arbetsprocesserna vid
sitt förband. Detta kan endast ske via
"mellanskiktes"chefer, d v s indirekt
påverkan. Denna teoris omsättning i det
praktiska livet har säkert många chefer
åsikter om .
Utgående från mätresultaten skall organisationen tillsammans med konsulterna göra en åtgärdsplanering - vad
skall man göra för att komma tillrätta
med de problem som mätningen visar.
Observera att det är organisationen förbandet - som planerar; konsulterna
hjälper till , föreslår, men beslutar ej.

Planering och genomförande
Konsulterna är också behjälpliga vid genomförandet av planerade åtgärder.
Dessa kan naturligtvis variera kraftigt
mellan olika förband beroende på vilka
problemen är. Här följer några exempel
på åtgärder:

-

Kommunikationsträning
Beslutsfattning
Målformulering
Motivationsskapande
Konflikthantering
Ledarskapsutbildning
Problemlösningsmetoder
Tidsplanering
Sammanträdesträning
Rollklargörande
Avlösning av byte av nyckelpersonaL
Team-building

Uppföljning sker efter någon eller
några månader: vilka effekter har åtgärderna haft , upplever organisationen
en förbättring, behövs ytterligare mätning och åtgärder?
Erfarenheter
O E-metodiken har - förutom de tidigare
nämnda UGL-kurserna - prövats vid
några förband inom armen. 1978-79 genomfördes ett OE projekt vid Kungl
Svea Livgarde som syftade till ett förändringsarbete på kompani- och plutonsnivå. Man lyckades åstadkomma
ökad handlingsfrihet och nya samarbetsformer. I projektet ingick också att utnyttja KB-vpl som truppförande plutonchef fr o m de GB-vpl inryckning och
resten av utbildningsåret. Av slutrap-
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porten framgår att förändringsmålen
framgångsrikt kunde genomföras och att
truppbefälet uppskattade den ökade
handlingsfriheten och de nya samarbetsformerna. De berörda KB-vpl värderade
sin utbildning bättre än föregående årskurser. Erfarenheterna från I l har också utnyttjats vid utarbetandet av den nyligen utkomna läro boken i trupputbildning (LTU) som bygger på ledarskapsboken från 1976.
1979-80 genomfördes ett GE-projekt
vid armens Tekniska Skol a (ATS). Resultat som utgöres av dels strukturella
förändringar dels attitydsförändringar ,
visar att vissa avgörande förändringar inträtt.
I årets försökskurs ingick en praktikperiod på 5 veckor. Konsulterna arbetade därvid i team om 2-3 vid 7 olika förband ur armen, marinen och flygv apnet. En vetenskaplig utvärdering av dessa GE-insatser kommer att göras våren
81 genom FGA försorg.
Ny kurs 1981
Hittills gjord utvärdering av årets kurs
visar emellertid redan nu att ytterligare
en kurs bör anordnas hösten 1981 med i
huvudsak samma uppläggning.
De 15 konsulter som utbildats i år utgöres av regoff samt ekonomer, psykologer och pedagoger med akademisk ut-

bildning. De kommer från armen. marinen , FMV, FGA, FRI, MHS och Gällötsta kurscentrum. 1981 års kurs kommer att ha liknande sammansättning.
Konsulterna skall kvarbli på respektive
tjänstgöringsplats, men utöver ordinarie
arbetsuppgifter kunna åtaga sig konsultuppdrag såväl inom egen organisation
som a nnorstädes i försvaret. Hur ko nsultverksamheten i framtiden skall administreras är ännu ej beslutat. Tills vidare är FRI sammanh ållande , men en
fastare knytning till Fst och fsg-staber
torde kunna förutses.

Behöver vi OE?
Skall nu 15 nya konsulter kunna " revolutionera" försvaret och lösa alla problem? Förvisso icke - men väl starta en
evolution. GE bör bli ett viktigt komplement till alla andra åtgärder för att göra ett effektivt försvar ännu effektivare.
Nödvändiga rationaliseringar för att anpassa kostnaderna för fredsdriften till
den ekonomiska ramen torde till stor del
komma att ske genom strukturella förändringar - närmast vid 1982 års försvarsbeslut. Detta kommer emellertid
inte att utesluta kompletterande processrelaterade förändringar i effektivitetshöjande syfte. Tvärtom torde detta behov
öka i decentra liseringens tidevarv. GE
blir dä rvid ett viktigt komplement.

Därf ör
KaM eWa
Sedan 35 år tillbaka bedriver KaMeWa
i eget marinlaboratorium forskning och
utveckling av propellrar för handelsoch örlogsfartyg.
Modellförsök och fullskaleprov från
stort antallevererade anläggningar utgör
den teoretiska och praktiska grunden för de
utmärkta driftsresultat som KaMeWaun,u<au.ar uppvisar.
För marina fartyg har KaMeWa:
TYSTGAENDEPROP ELLRAR
Propelleranläggningar för bl a fregatter måste vara
tystgående även vid högre farter. KaMeWa uppfyller
dessa fordringar.
FULLKA VITERANDE PROPELLRAR
Höga krav ställs på verkningsgrad och kavitationsresistens på propelleranläggningar för snabbgående
örlogsfartyg. Den fullkaviterande KaMeWa-propellern
uppfyller dessa krav.
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En enhetshelikopter av familjetyp ger stora
möjligheter till kostnadseffektiv standardisering och ökad samordning såsom ledning, utnyttjande, utbildning och underhåll.
Operatörer med stort strategiskt tänkande
men med små ekonomiska resurser väljer
LYNX.
MARIN LYNX
För sjöoperativa uppdrag som utbätsjakt, m in fäl lning, minsvepnmg, e ldledning av sjomälsrobot,
sjöräddning m.m. i det mest kråvande väder, dag
som natt.

ARMELYNX
Modern pansarvärnshelikopter. Sta r k, snabb och fäl t·
massig med unik meranvåndning. Ro ll byten på några
minute r frän robotbärare till trupp· alt. sjuktransport,
mi nu tläggning, raddningst jänst m.m.
- 8 T ow robotar klara fOr skjutning plus 8 i kabin
9 soldater plus pilot och skytt

3 liggande pi! bår plus 2 sittande
1360 kg last hängande i krok

WG 30 LYNX
Allsidig transport· och räddningsheli kopter med
extra styrka och vo lym. Den kan dessutom utrustas
för sjöoperativa uppdrag.
last 2,5 ton (hängande i krok 2270 kg)
voly m 13m3 , kabin L 4.4 m, B 2,0 m, H 1.7 m
14 till 22 soldater
6 liggande p~ bär p lu s 8 sittande

GEMENSAMT
e Välutprovad teknologi med hög funktionssäkerhet e Samma dynamiska system såsom motor, rotor och transmission

e Mark· och romgerutrustning
e Utbildning av besättning och

eUnderhäll, verktyg, reservdelshållning och dokumentation
taktisk flygträning i samma SIMU LATOR.
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