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1500 sjömän ger Albert Einstein flott honnör! 
CVAN 65 ENTERPRJSE med de likaledes atomdrivna fa rtygen kry ssaren LO• 1G 
BEACH och fregatten BAJNBR!DGE under förfly ttning i Medelhavet 11 ler 

v ärldsomseglingen Operation SEA ORBIT 1964. 

C. F. ALGERNON Bevingad sjömakt 

Arsberättelse i flygväsende 1967 
(1. avsnittet). 

INLEDNING 

Den som här väntar sig en redogörelse med anknytning till vårt 
flygvapen eller marinens helikoptrar blir måhända besviken. Våra 
flygstridskrafters utveckling och för övrigt hela vårt luftförsvars 
uppbyggnad och sammansättning har diskuterats livligt under de 
senaste årens försvarsutredande. I slutet av 1967 tillsattes en utred
ning om vårt luftförsvars framtida uppgifter och uppbyggnad. Re
sultatet skall presenteras inom något år. Mot denna bakgrund har 
det bedömts lämpligt att låta en årsredogörelse rörande våra flyg
stridskrafter få anstå ett par år. 

Redogörelsen behandlar ett område inom flygväsendet som har 
ingen eller ringa direkt anknytning till våra problem i Ostersjö
området. Utan tvekan gör sig dock den amerikanska flottan och 
dess flygstridskrafter påminda för den intresserade iakttagaren prak
tiskt taget dagligen på olika platser världen runt. I de begränsade 
krig och lokala oroskonflikter, som karaktäriserat det internationella 
läget under senare årtionden har insatser av amerikanska hangar
fartygsstyrkor nästan alltid hört till bilden. I många fall ha r denna 
maktfaktor engagerats på ett iögonfallande sätt - ibland mera i 
skymundan - för att förhindra eller begränsa en konflikt. Indirekt 
berör dessa insatser oss alla. 

2. US NA VY- FLOTTORNAS FORDELNING 

Den amerikanska flottan med dess helt integrerade flygvapen och 
marinkår omfattar idag c:a 870 fartyg, 8.400 flygplan och 670.000 
man. De marina flygstridskrafterna står numerärt endast efter 
US Air Force med c:a 12.400 flygplan och det sovjetiska med c:a 
10.500 flygplan. 
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Sjöstridskrafternas huvuddel är fördelad till fyra flottor - Först 1 
och Sjunde flottan som bildar Pacific Fleet sam t Andra och Sj ät e 
flottan, som utgör Atlantic Fleet. Så snart ett nytt fartyg leverera s 
tilldelas det endera Stillahavs- eller Atlantflottan och fördelas dä _ 
vid till någon av Första-Sjunde resp Andra-Sjätte flottorna. Fa _ 
tygen växlar periodiskt med c:a sex månaders intervall inom re· p 
huvudflotta enligt ett särskil t rotationssystem. Fartyg ur Sjätte fl -
tan (Medelhavet) byter med fartyg ur Andra flottan (Västra Atla -
ten) medan Sjunde flottans (Sydostasien) besättningar och far t) g 
växlar med Första flottan utanför amerikanska västkusten. Person l 
och materiel på de hårdast engagerade "frontflottorna" d v s Sjun• c 
och Sjätte flottan får därigenom välbehövliga möjligheter till rekrc -
tion resp översyn i hemmahamnar. Rotationssystemet är kanske in :c 
så renodlat som här beskrivits eftersom flottorna ej är identisk<> i 
omfattning och sammansättning. Den i många år hårt engagera. c 
Sjunde flottan i Sydostasien är exempelvis mycket större än Sj ä c 
flottan i Medelhavet. Första flottan är den största av flottorna. 

Operationsområden och basering 

De nummerbenämnda amerikanska flottorna har genom sina of a 
publicerade engagemang runt om i världen blivit allt mer vedertagt a 
begrepp. Deras operationsområden och basering skall beröras n å~ Jt 
närmare. 

Pacific Fleet (Sjunde och För ta flottorna) 

Sjunde flottans huvudoperationsområde omfattar Stilla havet V < :,t 
latituden genom Hawaii med gränser i norr till Arktic, i söder t Il 
Antarktis. Första flottans operationsområde sträcker sig från Haw ti 
och öster ut i Stilla havet. Pearl Habour är högkvarter dels f H 

(C in C for the Pacific area) (Befälhavaren för alla stridskrafte i 
Stillahavsområdet) dels för chefen för Stillahavsflottan (C in C llS 
Pacific Fleet). Koncentrationen av flaggmän i Pearl Harbour ir 
påfallande. Ledningsorganen för Stillahavsflottans ubåtar, ubå s
jaktstridskrafter, marinkårsförband, trängfartygsförband m fl stric:>
krafter är nämligen också belägna här. Yokosuka och San Dieao r 
ledningsplatser för cheferna för Sjunde resp Första flottorna. D es a 
orter utgör också huvudbaser med omfattande varvsresurser. f t 
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Yokosuka - den största amerikanska varvsanläggningen utanför USA . 
Varvet hår 9000 anställda . 

dussintal andra stora marina baser sträcker sig från Subic Bay i 
väster, Attu i norr till San Francisco i öster. Flygbaser finns på 
samma platser samt dessutom på flera ögrupper främst i västra delen 
av Stilla havet. 

Atlantic Fleet (Andra och Sjätte flottorna) 

Andra flottans operationsområde omfattar västra Atlanten, me
dan Sjätte flottan tilldelats östra Atlanten och främst Medelhavs
området. Från Norfolk, Virginia leds samtliga stridskrafter i Atlant-
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området av C in C Atlantic Area, som också är chef för Atla1 -
flottan och Supreme Allied Commander Atlantic för NATO. CJ, ·
fen för Andra flottan har här sitt flaggskepp . Liksom i Pearl Hab tr 
är dessutom ledningsfunktionerna för ubåtar, ubåtsjaktsstyrkor, n 1-
rinkårsförband m fl stridskrafter koncentrerade till ett lednin< s
centrum. Chefen för Sjätte flottan utövar sin ledning från sitt flaH 
skepp, f n kryssaren Springfield, som har Villefranche som norn 1l 
hemmahamn. 

Huvudbas för Atlantflottan är Norfolk - världens största n 1-
rina bas med en rad satellitbaser, ex. vis Charleston för polarisubå, 1r 
och jagare, Mayport, Florida för hangarfartyg. Flera andra ba er 
disponeras i amerikanska farvatten och i Västindien. På den eu ,)
peiska sidan disponeras endast Holyloch i Skottland för polarisubå ,lJ' 
samt Rota i Spanien. Medelhavsflottan är för sin underhållstjä st 
helt hänvisad till den rörliga basorganisationen, som erbjuds av J t
lantic Fleet, Mobile Service Force. 

Många flygbaser finns på västra sidan Atlanten - i övrigt end st 
i Keflavik, på Azorerna, i Spanien och på Bermuda. 

Utöver Stilla havs- och Atlantflottorna håller amerikanarna n r
malt en flottstyrka för operationer i Persiska viken och Indi za 
Oceanen. Med -de allt mer begränsade brittiska möjligheterna c .:h 
ambitionerna att uppträda "öster om Suez" har den amerikan ,_:,a 
flottan krävt och fått allt större ansvar även för detta område. )å 
utvecklingen så påfordrat och påfordrar, förstärks denna flottsty !(a 
med hangarfartygsförband från Sjunde eller Sjätte f lottorna. 

3. HANGARFARTYGSSTYRKORNAS SAMMANSATTNINC 

I fortsättningen berörs främst hangarfartygsstyrkorna - som tt
gör kärnförbanden i de olika fl ottorna. 

I flottorna ingår också - mer eller mindre lösligt - förban a v 
polarisubåtar. Detta unga men redan omfattande och väl kä , da 
vapensystem fyller i första hand två viktiga funktioner - dels ' 11-
samm ans med ICBM den preventiva krigsavhåll ande, dels den off n
siva som ett y tterst effektivt vedergällningssys tem i krig på hö ~ ta . o 
m va. 

Hangarfartygsstyrkornas roll däremot är num era främst kn u en 

484 

till uppgörelser på lägre krigsnivåer förutom till den rent pre ventiva 
uppgiften i fredstida konflikter d v s inom den skala Vt upplever 
idag och har upplevt alltsedan VK 2 slut. 

Hangarfartygsbeståndet idag framgår a v efterföljande tabell. 

U.S . AIRCRAFT CARRIER STRENGTH, 1966 
Number 

Full-load Over-all Speed of Sh ips 
in Class Clas s Displacement Length (knots) 

CVAN Enterprise 86,000 tons 1,123 Feet 30 
(78,000 mt) (342 m) 

7 CVA Forrestal approx. 78,000 tons approx. 1,047 Feet 34 
(70,800 mt) (319m) 

33 3 CVA Midway approx. 63,000 tons 979 feet 
(57,200 mt) (298m) 

5 CVA Esse x/ Haneock approx. 42,600 tons approx. 899 feet 33 
(38,600 mt) (274 m) 

33 9 CVS Esse x/ Haneock approx. 42,000 tons approx . 899 feet 
(38,100 mt) (274 m) 

3 LPH Essex 38,000 tons 888 feet 33 
(34,500 mt) (271m) 

5 LPH !wo j ima 18,000 tons 592 Feet 20 
(16,300 mt) (180 m) 

CVA N-nuclear-powered attack carrier; CVA-attack carrier; CVS- :ASW sup
port carrier; LPH-he!icopter carrier (am ph1bwus assau/t sh!p);_ one _M,dway-class 
carrier is now in the yard undergoing a three-year modermzatwn_; m addaw~ to 
the classtotals above, one improved Forrestal-dass and on~ l wo J•ma -class ca,rur 
are currently under construction; plans c all for three addawnal nuclear-powe1 ed 
attack carriers by mid-1970s. 

Attackhangarfartygen (CVA och CYAN) är f n 16 sty~k~n . Be
ståndet har varierat kring detta antal under det senaste artwndet. 
Den mindre Essex-klassen ersätts inom de närmaste åren .med tre 
nya atomdrivna hangarfartyg om c:a 94.000 ton. Ytterhga.~e ett 
fartyg, John F Kennedy av Forrestal-kl ass leverera: 196.8. D~rmed 
kommer antalet under de följande å rttondena att balla stg knng 15 
hangarfartyg. En livli~ ~ebatt om atomdr~ft elloer ~j. för .~~ pl~ne:a~~ 
hangarfartygen har p a gatt under senare ar. P a for re for svar smtms 
tern Mc Namaras initiativ genomfördes omfattande effektkostnads
undersökningar i avsikt att klarlägga bl a och främs.t d~tta prob.lcm : 
Resutatet blev ett beslut om konventionellt framdnvmngsmaskmen 
för CVA/67 (John F Kennedy). Beslutet klandrades kraftigt från 
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CVA 59 - attackhangarfartyget FORREST AL under gång i Medelhavet . 
80000 ton, 320 m , 90-tal flygplan. 

~nilit~~t marint håll och följden blev så småningom ett nytt bcsl t 
mnebar~nde att de tre närmast i tur stående hangarfartygen f r 
at~mdnft (CVAN 68-70). I den mycket hetsiga striden i de111 ,1 
f~aga a~~åg man från marint håll att effektkostnadsutredningen b1 

-
Vlt alltfo~ styrd. mot det av Mc Namara önskade alternativet. O a -
sett om sa verkligen skett eller ej är tillfredsställelsen inom US N a\ v 
med de nu fattade besluten stor. 

U~åtsjaktha1~garfartyg av Haneock-klass disponeras till ett ann ! 
av mo. Dessa mgår som kärnor i de olika ASW Carrier Divisio1 s 
som i s~n .tur ingår i de fyra flottorna. Frånvaron av ubåtshot i 
sy~os~as1at1ska farvatten har f n medgett viss omdisposition , v 
~ba;~J.ak.thangarfartyg. ?å har exempelvis Intrepid "ombestyckat " 
t1~l hm1ted attack carner" och deltar nu i Vietnamoperationerna i 
SJunde flottan. 
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Ubåtsjakthangarfartyg av HA NCOCK-klass. 40000 ton, 275 m, 40 fpl, 20 hkp. 

De fyra flottorna tilldelas ett varierande antal attackhangarfar
tyg. Normalt rör sig antalet om två-fyra. Det aktuella internatio
nella läget avgör i första hand var tyngdpunkten förläggs. Under 
1967 var fördelningen Sjunde flottan fem, Sjätte flottan två sam t 
Första och Andra flottorna vardera fyra attackhangarfartyg. En 
omfördelning mellan flottorna innebär ej enbart överföring a v han
garfartyg med dess flygförband utan också eskortförband i motsva
rande mängd. Varje flotta är med andra ord balanserat sammansatt 
efter antalet attackhangarfartyg. Detta medger att man kan studera 
vilken flotta som helst och ändå få en god bild av uppbyggnaden 
även inom de andra flottorna. Då författaren haft förmånen att få 
följa Sjätte flottans övningar tas Medelhavsflottans normala sam-
mansättning som exempel. 

Sjätte flottan i Medelhavet är normalt sammansatt av följande 
styrkor "Task Forces (TF)". 
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Enheter ur Service Force kompletterar FORREST AL. 

TF 60 (Attack carrier striking force) uppdelat på två förba m 
vardera omfattande ett (två) attackhangarfartyg, en till två robot 
kryssare, sex till åtta jagare av f n Adams- och Gearingklass. Va1 
och ett av förbanden TF 60:1 och TF 60:2 medför en flyggrup p 
"airwing" bestående av varierande antal divisioner som närm ar 
presenteras i det följande. 

TF 61 och 62 (Amphibious (Task Force). TF 61 består av tran 
sport- och lastfartyg, landstigningsfartyg av olika typer, minsvepar · 
samt helikoptrar. TF 62 utgörs av en strids~eredd landstignings 
styrka omfattande en ibland två marinkårsbataljoner om varder .1 
drygt 2.000 marinkårssoldater. 

TF 63 (Service Force) innehåller tank-, proviant-, verkstads- oclt 
förrådsfartyg av olika slag. Denna styrka är i viss mån skräddar 
sydd för Sjätte flottan, vars tillgång på närbelägna baser är obefint 
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lig. Ett av Sjätte flott3ns namn i PR-sammanhang - flottan utan 
baser - är betecknande nog. 

TF 66 (Anti Submarine Force) ingår periodvis i Sjätte flottan. 
Styrkan uppgår till en a två ubåtsjakthangarfartyg med ett 40-tal 
flygplan och c:a 20 helikoptrar, ett 10-tal fregatter och jagare (av 
de senast färdigställda typerna, DLG). I denna styrka ingår också 
fyra a fem ubåtar av konventionell typ fö r målubåtsuppgifter. 

TF 69 (Submarine Force) omfattar ett antal konventionella 
attackubåtar. Und er vissa perioder tilldelas chefen för Sjätte flottan 
dessutom några polarisubåtar. Dessa förband, som normalt opererar 
självständigt, lyder vid uppträdande i Medelhavet operativt under 
chefen för Sjätte flottan. Den sammanlagda numerära styrkan för 
Sjätte flottan uppgår till c:a 50 stridsfartyg, 25.000 man och 200-
400 flygplan. Som jämförelse kan nämnas att Sjunde flottan nor
malt omfattar 125 fartyg, 64.000 man och drygt 650 flygplan. 

4. V APENSYSTEM (endast flygstridskrafter) 

Vart och ett av de 15 attackhangarfartygen är tilldelad en 
"airwing" om 70-90 flygplan. Antalet flygplan i en sådan flyg
grupp varierar beroende på typen a v a ttackhangarfartyg. Forrestal
och Midwayklassen har c:a 90, Essex-klassen c:a 70 flygplan. 

Attack 

Lätt attack 

Varje attackhangarfartyg är tilldelat två divisioner om 14 flyg
plan, typ A 4 Skyhawk. Detta är ett ensitsigt, lätt attackflygplan 
med begränsade allvädersprestanda. Flygplanet har funnits sedan 
1954 och har sedan dess successivt erhållit förbättrade prestan da. 
Moderniseringen har nu drivits så långt det bedömts möjligt och 
lämpligt. Flygplanet konstruerades under den massiva vedergäll
ningens skede och specifikationen för flygplanet ·är en god illustra
tion därav. "Det skulle vara enkelt och robust och kunna bära en 
atombomb och ingenting annat." Med hjälp av en skicklig pilot 
skulle flygplanet kunna navigeras fram till det speciella mål som 

489 



A7-CORSAIR, det nya lätta attackplanet som nu börjat ersätta SKYHAWK. 

denne förare var särskilt utbildad för. Som nyss nämnts har Slc
hawks prestanda efter hand förbättrats och är idag ungefär jämfö ·
bar med Lansen. Räckvidden varierar mellan c:a 150-750 mil ·s 
beroende på val av lastalternativ och företagsprofiL Bomber n 
125-500 kg med upp till 6 tons bomblast samt attackrobotar k; n 
medföras . .. Såväl konventionell som kärnladdningsinsats är möj ll ·r. 
Skyha.w~\: ar. de~1 flygplan~yp ur NAF som flugit de fl esta uppdr l 

gen hrttllls 1 Vretnam. Fran attackhangarfar~ygen i Sjunde flo tt n 
opererar ett lO-tal divisioner och från de marina baserna i DaNa' a 

och ~~u Lai opererar ett 100-tal av marinkårens Skyhawk. Det ~ 
s~mtrdrgt den flygplantyp som redovisat de gynnsammaste förl w. -
sr~~rorna. Fördelarna med flygplanet anses ligga i fl ygplanets b.·
gransade storlek, enkelheten, den stabila konstruktionen och luf ,-
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A-6 lNTRUDER - dagens nya tunga attackplan. 
Lufttanlening övas rutinmässigt av US Navy samtliga flygplantyper. 

tanknin gsmöj ligheterna. Aven om lu fttankning kan förbättra de 
begränsade räckvidderna anses dessa vara all t för korta för flyg
operationer i framtida begränsad krigföring. 

Ett nytt prestandaöverlägset lätt attackflygplan Corsair II (A 7 
A) har det senaste året börjat ersätta Skyhawk-förbanden. Hu

vudprestanda för Corsair är c:a 10 tons vapenlast samt, i förhållan
de till Skyhawk drygt 30 Ofo ökad aktionsradie och fart . Flygplanet 
planeras utrustas med en ny typ av automatkanon, det s k Gatling 
Gun. Detta vapen, som författaren sett demonstreras under en va
penövning vid den amerikan ska testflygbasen Eglin i Florida be
sitter en nästan otrolig eldhastighet, 6.000 20-mm skott/minu t. 

Ersättningstakten för Skyhawkförbanden är emellertid långsam, 
varför detta flygplan sannoligt ännu under några år in på 70-talet 
torde vara US N a vys vanligaste lätta attackflygplan. 

Tun g attack 

Dagens tunga attackflygplan representerat av en 9-plansdivision 
per hangarfartyg är Grumman A-6 lntruder. Det något ovanliga 
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antalet flygplan i divisionen, nio stycken, är en följd av studie 
efter Koreakriget, som visade att detta antal var ett minimum fö, 
att kunna hålla två flygplan kontinuerligt över målområdet 24 tim 
mar per dygn. Ibland kan utvecklingen ta tid även i USA. A (, 
Intruder är resultatet av femton års utvecklingsarbete. Det var de 
nedslående resultatet av mörkerattackanfall under Koreakriget, son 
initierade utvecklingen av detta flygplan. 

Intrudern är tvåsitsig och kan ta upp till 71/2 tons vapenlast. Den 
uppges ha mycket goda räckvidds- och far prestanda. Navigatören 
handhar vapensystemet Diane (Digital Integrated Attack and Navi
gation Equipment), som sammanfattningsvis medger start, anflyg
ning, lokalisering, fällande av vapenlasten och återflygning uta 1 

visuell kontakt förrän i landningsmanövern. Datainstrumenteringe 1 

i denna eldledning matas bl a av en tröghetsnavigeringsanläggninF, 
dopplerradar samt spanings- och målradar. Spaningsradarn presen 
terar en bild av underliggande terräng och används för lokaliserin ~ 
och identifiering av målet. Målradarn kopplas automatiskt in oc 1 

låser på målet och matar därvid in avstånd, höjd och vinkel ti l 
målet. Samtidigt registrerar tröghetsinstrumentet och dopplerradar 1 

flygplanets läge och fart, tredimensionellt. Diane behandlar all i1 -
formation och ger en visuell signal till förare att följa till fällnings
punkten, på vilket lasten automatiskt fälls av eldledningen. Mc N ::
mara karaktäriserade nyligen Intruder som det f n bästa all väder. 
attackplanet i världen. Då man tar del av prestandaspecifikationc r 
och skildringar från de senaste årens mörkeranfall i Vietnam fim s 
ingen anledning betvivla detta påstående. En stor del av mörker oc1 
dåligtväderföretagen i Vietnam flygs numera av detta flygplan . Me l 
hänsyn till det nordvietnameiska luftförsvarets goda effekt undt r 
dager läggs ökad tonvikt på mörkeranfalL Vinter- och vårsäsonger s 
mycket dåliga väder gynnar också denna insatstyp. 

Intruderförband tilldelades Sjunde flottan 1965 och har seda 1 

dess i okänd omfattning deltagit i Vietnam. Hög företagsfrekveJ s 
har kunnat hållas under dåligtväders~songen under lång tid. r'l 
våren 1967 genomförde en division om nio Intruder med 12 besät -
ningar från Kitty Hawk genomsnittligt 12 företag per dygn undl r 
hela säsongen. Framgången för Intruder har varit så stor att chefe 1 

för Stilla havsflottan begärt en utökning av antalet flygplan i div ·
sionen till tolv med konsekvens att Skyhawkdivisionerna proportic-
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US Navys stolthet F4 PHANTOM Il under katapultstart. 

nellt sett måste minskas mer för att ge utrymme och underhållsmöj
ligheter för det större och mer komplicerade tunga attackplanet. 

J akt (Lätt och tung jakt) 

Mer än ett dussin olika jaktflygplanstyper har kortare eller längre 
perioder använts av US Navy under tiden efter andra världskriget. 
Den normala bestyckningen av lätt jakt på attackhangarfartygen är 
nu två divisioner om 12 flygplan. Idag förekommer främst två typer 
av jaktflygplan dels F 8 Crusader, dels F 4 Phantom II. Cr_usader, 
som är ett något mindre jaktflygplan än Phantom används 1 första 
hand på Essex-klassens hangarfartyg. På senare år har parallellt 
utvecklats två nya projekt i Mach 2 + klassen, den ensitsiga, en
motoriga Crusader III och den tvååsitsiga, tvåmotoriga Phantom II 
F 4-B. Efter omfattande värderingar och prov valdes Phantom och 
sattes i produktion. Flygplantypen anses mycket lyckad i alla av
seende. Den förekommer b:lde i flygvapnet och marinen i något olika 
versioner. Den har också sålts till engelsmännen för hangarfartygs
bruk och därvid försetts med brittisk motorutrustning. Phantom 
F-4 B har jaktförsvar som huvuduppgift, men kan också utnyttjas 
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F111 B demonsterarsin variabla flyggeometri. 

för eskort och markattack. Maxlasten ligger på drygt 6 ton. Bevä1-
ning vid jaktuppdrag är Siclewinder och/eller Sparrow-raketer. Fly!
planet har nu börjat produceras. Under 1968 har medel tilldela s 
för att ta fram och utveckla ännu en ny flygplanstyp som skall svar 1 

upp mot såväl -flygvapnets som flottans behov av ett kombinerz. t 
jaktattackflygplan. Projektet kallas VFAX (FA = Fighter Attack 
X= Experiment). 

Under 1970-talet kommer en av de båda jaktdivisonerna rå 
attackhangarfartygen att utgöras av en tung jaktdivision med 
F 111 B, den marina versionen av USAF kontroversiella flygpl2n 
med variabla flygvingar. Liksom det nya projektet VF AX och i v iss 
mån även Phantom av senaste version är det här fråga om ett 1 u 
alltmer eftersträvat s k "joint development" mellan flygvapnet oc 
flottan. Det kan vara av intresse att studera de marina prestand -
krav som uppställts för denna flygplantyp. Fartprestanda Mach 2,5 
på bästa höjd, Mach l på lägsta, topphöjd 20.000 meter med fd l 
bränslelast och 3 tons vapenlast, startvikt 28 ton och längd 19 meter. 
Aktionstid 3,5 timme 150 distansminl!ter från hangarfartyget alter
nativt 1,5 timme på 750 distansminuters avstånd. Hur de verkli•,a 
prestanda kommer att motsvara de här uppställda specifikationen a 
har ej offentliggjorts. Men det är allmänt känt att flottan hyser all
varliga betänkligheter främst för den tunga startvikten och den b '
gränsade sikten vid hangarfartygslandmngar. Prestandaspecifikatio-
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nerna ger vid handen att flygplanet avses utnyttjas på patrullbana 
framskjutit i förhå llande till hangarfartygen, i de sektorer där det 
fientliga flyghotet bedöms primärt. Författaren har haft tillfälle se 
detta imponerande flygplan i dess A-version avsett för flygvapnet 
demonstreras på marken. Att ett så stort flygplan skall kunna ope
rera från hangarfartyg tedde sig därvid nästan otroligt. Men nuva
rande planer talar sitt tydliga språk. Varje flyggrupp (airwing) skall 
få en division F 111 B. Redan 1969 skall de fö rsta flygningarna på
börjas. Nuvarande budget räknade dessutom med ett 50-tal F 111 
till England och 24 till Australien. Under hösten 1967 visades från 
engelskt håll allt större tveksamhet i anskaffningsfrågan. I januari 
1968 avbeställdes serien. Först tolkades detta som ett politiskt mot
drag till president Johnsons ekonomiska aktioner vid årsskiftet 
67/68. Beslutet är emellertid nu definitivt och får betraktas som ett 
klart uttryck för britternas successivt minskande strategiska engage
mang och ambition. 

Spaning 

En spaningsversion av jaktflygplanet Crusader ingår i spanings
divisionen om sex flygplan på de lättare attackhangarfartygen, me
dan de större efter hand utrustas med RA-5 C Vigilante. Ursprung
ligen var det senare avsett att tilldelas attackhangarfartygen som ett 
tungt attackflygplan i Mach 2 + klassen för kärnladdningsinsats. 
Liksom i fallet Skyhawk var Vigilante en produkt av vedergäll
ningsstrategin. Detta stora och tunga attackflygplan skulle leverera 
sin kärnladdningslast mot kraftigt försvarade mål och var byggt för 
att i ett enda förödande anfall uppnå avsett resultat. På 1960-talets 
början ändrades efter hand huvuduppgiften för attackhangarfarty
gen från insatser i vedergällningssyfte på högsta krigsnivå till nu
varande uppgifter inom de begränsade krigens ram. I samband där
med ändrades också produktionen av Vigilante till ett högkvalifice
rat spaningsplan. Flygplanet som väger över 30 ton är utrustat för 
elektronisk krigföring, IR- och fotospaning. Farten överstigande 
Mach 2. Flygplanet samarbetar med det s k I.OIC (Intergreated 
Operation Intelligene Center) ombord på hangarfartyget. Denna 
central medger snabbframkallning och utvärdering av filmer, !R
bilder och elektroniska data. Förändringar i förhållande till tidigare 
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Spaningsplanet VIGILANTE en bjässe pet över 30 ton i Mach 2+ klassen . 
En division medföres pet varje attackhangarfartyg. 

genomförd spaning registreras automatiskt genom bildjämföre'se. 
Resultat av spaningsverksamhet över Nordvietnam anses nu kunna 
erhållas med - i förhållande till tidigare använda metoder - ö' cr
lägsen noggrannhet och tillförlitlighet. 

För flygburen fjärrspaning, AEW (Airborne Early Warning) lis
poneras en avdelning av fyra Grumman E-2 A Hawkeye på v .rje 
attackhangarfartyg. Förutom för spaning används planen även för 
jaktledning och samordning av flyginsatser utanför hangarfartyb~ns 
räckvidd. Essex-klassen har för motsvarande uppgifter det n8.got 
äldre flygplanet Grumman E 1 -B Tracer. 

Ubåtsjakt 

Ubåtsjakthangarfartygen är i dagens läge utrustade med två c tvi
sianer om 20 Grumman S-2 E Tracker samt en division om 16--18 
Sea King helikoptrar och fyra Tracer AEW flygplan. Sjunde flot ·ws 
ubåtsjakthangarfartyg har dessutom tilldelats ett mindre antal j ' t

flygplan typ Skyhawk för jaktförsvar. Tracker är ett fyrsitsigt, vå-
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För fjärrspaning och jaktledning. En rote TRACER över Medelhavet. 

motorigt ubåtsspanings- och ubåtsattackflygplan, som togs fra1~ 
under Koreakriget. Sedan dess har flygplanet förbättrats .och modi
fierats. Det är nu utrustat med MAD och ECM (Electromc Cou11ter 
Measures Equipment), Jezebel (passi~ hydrofon), Julie (~kt.iv hydro
fon). Som vapen bärs AU-raketer, SJLmkbomber och ubatsJakttorpe
der. Helikoptrarna är utrustade med för oss välkän d hydrofonut
rustning inkl Sonobuoys samt ubåtsjakttorpeder och sjunkbo~ber. 
Både Tracker och Sea King kan ta kärnladdningsförsedda SJLmk
bomber. Helikoptrarna samverkar med ubåtsjaktflygplanen och 
eskortfartygen. Dessa är utrustade med AU-rqketer, sjunkbomber, 
ubåtsjakttorpeder och i allt större utsträckning även ASROC. 

Den framtida inriktningen för ubåtsjaktsystemet är höljt i dunkel. 
Mc Namara deklarerade 1967 att ubåtsjakthangarfartygsbeståndet 
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skulle reduceras något sedan Vietnamkriget upphört. Denna kompo 
nenr anses från effektkostnadssynpunkt vara ett mycket dyrt vapen 
system jämfört med atomdrivna attackubåtar, eskortfartyg och de' 
landbaserade långdistanspatrullflygplanet Orion. 

Attackhangarfartygen har nu börjat utrustas med ubåtsjaktheli 
koptrar, vilket också anses minska behovet av stöd från särskild, 
ubåtsjakthangarfartygsförband. Mot denna bakgrund har planern: 
på en efterföljare till ubåtsjaktflygplanet Tracker t v lagts på is 
Frågan skall ånyo aktualiseras då ubåtsjakthangarfartygens roll 
det samlade ubåtsjaktsystemet inom kort tas upp till behandling 
Det anses främst vara utvecklingen och förbättringen av ubåtspatrull
flygplanet Orion för fjärrubåtsjakt samt tillkomsten av ASW-heli
koptrar och eventuellt VSTOL flygplan opererande från andra typer 
av ubåtsjaktfartyg i lokala ubåtsjaktförband, som gör att ubåtsjakt· 
hangarfartygens epok måhända kommer att ändas under 1970-tale . 

Sammanfattningsvis är dagens hangarfartyg tilldelade flygför
band enligt följande: 

Attackhangar/artygen 

Forestal-klass 

Essex-klass 

U båtsjakthangar
farty gen: 
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lätt attack : 2 div X 14 A-4 Skyhawks/byts 
mot Corsair II 

tung attack: 1 div X 9-12 A 6 Intruder 
lätt jakt: 2 div X 12 F-4-B Phantom II 
spaning : 1 div X 6-R A- 5 C Vigi lante 
AEW: 1 avd 3-4 E 2 A Hawkey 
1 avd helikoptrar 

lätt attack: 2 divA 4 Skyhawk 
tung attack: 1 divA 1 Skyraider 
lätt jakt: 2 div E 8 E Crusader 
spaning: 1 div RF-8 Crusader 
AEW: 1 avd X 3-4 E 1-B Tracer 

2 div X 20 S 2 Tracker 
1 div X 16 SH-3 Sea King hkp 

S. BEFKLSFbRHÅLLANDEN 

På högsta nivå i Joint Chiefs of Staff (JCS) ingår såväl Chief of 
Naval operation (CNO) som the Commandant of th e Marin Corps 
ansvariga för organisation, personal, utbildning och utrustning för 
bl a den marina flygorganisationen. Till sitt förfogande har dessa 
chefer ställföreträdare s k Deputees DCNO (air) resp DCS (air). 
Den senare är som " type commander" även chef för Marine A via
tian Division och dessutom s k Assistant ACNO (marine aviation) 
och verkar i den egenskapen som direkt länk mellan CNO och ma
rinkårchefen. På detta sätt har man sökt säkra att Marinkårens 
flygorganisation utvecklas och leds i bästa samordning med flottans 
flygorganisa tian. 

En för den amerikanska flottan speciell indelningsgrund är den 
administrativa indelningen i "type commands". Alla fartyg av sam
ma fartygsslag inom resp huvudflotta står under administrativ led
ning av en type commander som är landplacerad. Ubåtarna i Stilla 
havets leds sålunda administrativt av ComSubPac, kryssarna och 
jagarna i Atlantflottan av ComCruesLant etc. På motsvarande 
sätt finns i varje huvudflotta en Commander Naval Air Force (t ex 
ComNavAirLant). Dessa chefer leder administrativt organisation, 
utbildning, personal- och utrustningsfrågor för alla flygförband. 
ComNavAirLant och ComNavAirPac har dessutom administrativ 
ledning över attackhangarfartygen och dessas flygförband, tendrar, 
verkstadsfartyg och andra enheter som har direkt samband med 
flygförbandens service. I denna ledning sammanfattas ex. vis alla 
åtgärder för att utveckla och standardisera flygverksamheten och 
underhållsverksamheten. För att utöva denna ledning lokalt finns 
underlydande (Sub-ordinate Type Commanders) med geografisk 
spridning inom havsområdena. 

Den operativa ledningen är helt skild från den administrativa led
ningen, utövad av olika Type Commanders. Ett fartyg eller ett flyg
förband kvarbliver inom samma type command oavsett hur fartygen 
eller förbanden operativt indelas och var de utnyttjas inom resp 
Atlant- och Stillahavsflotta. Sjätte flottans samtliga flygplan och 
hangarfartyg indelade i Task Forces enligt ovan Jeds sålunda opera
tivt av chefen för Sjätte flottan ( operational contro l) men kvarbliver 
således under administrativ ledning av ComNavAirLant (admini
strativ control). 
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Som ett .. kuriosum. kan nämnas att cheferna för sjätte och sj und , 

flottorna ar .flygutb1ldade, medan cheferna för Första och Andn 

flott~rna all~1d är "sjö!?än". Vidare kan nämnas att vid numreringe 1 

a v forb~nd mo m de bada flottorna genomgående udda nummer til _ 

delas Snllahavsflottan och jämna nummer Atlantflottan. Av de s· 

hangarfartygsdivisionerna är alltså 2., 4. och 6. tilldelade Atlan1r~ 
flottan och 1., 3., 5. och 7. Stillahavsflottan. 
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R. STROMVALL 
Utvecklingen av sjöfart 

och hamnar 

I tidigare artiklar har flera författare, senast kapten 

Ekman i juli-augustinumret av TiS berört den dyna

miska utveckling som äger rum på sjöfartens område. 

l denna artikel beskriver byr!tchefen R. STROMVALL, 

Göteborgs Hamn, i historiskt perspektiv hur denna ut

veckling berört hamnarna. 

'---------------------------------------/ 

Vid vilken tidpunkt sjöfart i egentlig mening började uppträda är 

vanskligt att avgöra. Om man i begreppet sjöfart inlägger betydelsen 

av målmedvetet företagna, upprepade resor med relativt stora fartyg 

till förutbestämda destinationer och i åtminstone till stor del kom 

mersiellt syfte kan enligt vad Ture Rinman anger i sin till Sveriges 

Redareföreningens 50-årsjubileum utgivna bok "Handelsflotta och 

sjöfart" sjöfartens historia antas sträcka sig 5000-5500 år tillbaka 

i tiden. 
Då mot slutet av 1400-talet de stora upptäcktsresornas epok in

träffade öppnades nya handelsvägar över haven. Den transoceana 

sjöfart som därvid startade mellan Europa och de nyupptäckta fjär

ran länderna använde sig naturligt nog av de hamnanläggningar som 

redan existerade, d. v. s. hamnar på europeiska fastlandet, i England 

samt runt Östersjön och Medelhavet. Fartygen som användes var en

ligt nutida mått små, deras djupgående ringa och deras laster små. 

Hamnarna var naturhamnar såsom floder, havsvikar etc. Träbryg

gor byggdes för förtöjning av fartygen och för lastning och lossning 

av deras last. Det var naturligt att dessa anordningar lokaliserades 

till städernas centra, ty där fanns magasin, i vilka varorna skulle 

lagras och innanför stadens gränser kunde fartygen försvaras och 

skyddas. 
Det var av stor betydelse att avståndet mellan fartyg och magasin 

blev så kort som möjligt, då det enda landväga transportmedlet var 
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häst och vagn. Var fartygets djupgående för stort, måste det ank r, 

och I:sten föras med pråm mellan fartygssidan och magasinet. Ge 

nom ~rhundradena blev fartygen större, dock hade de mycket snab 

ba kh?perskeppen och paketbåtarna under 1800-talet endast komm i 

upp ull en la~tnin gskapaciter av något över 1000 ton . I jämförel s. 

med de omknng 200 ton, som ett fartyg på 1500-talet kunde be 

fordra, var ökningen inte så särskilt stor. Med dessa kvanti teter at 

hantera oc.h med en avgång eller ankomst, som var avhängig a 

?ynn.sam vmd, kan !nan väl förstå att hamnverksamheten var gansk .. 

rdylhsk och hade manga sentimentala facetter. 

Då ~ngfartygen under 1800-taler började uppträd a hade dess 

under lang tid framåt ungefär samma storlek och därmed även sam 

ma djupgående som segelfa rtygen. 

Ångans införande som drivkraft för fartygen medförde att fart) 

gens ankomst och avgång så småningom kunde göras allt mer rid 

tabellsbundna och ti ll stor del oberoende av väder och vin d. Effek 

ten av ångans införande till sjöss var givervis revolutionerande mc. 

var kanske .. ännu större till l~nds, där man för första gånger~ fi c , 

me.del att fora stora lasrkvantrteter över stora avstånd med hög fa r 

Skr.~lnaden var ~~or om man jän~föro t~ed d.~ transporter som ridiga
1 

utfordes med ha-st och vagn pa daltga vagar och med pråmar p 
1 

floderna. 

Det var naturligt att städern as järnvägsstationer för lades till st;

derna~ centru ~11 . Följaktligen blev der ännu mer betydelsefullt att l 1 

? amnmstallattonerna så nära stadscentrum som möjligt, då man dä -

rgenon~ sparade kostnaderna fö r långa växlingsspår till hamnomr. -

det. Vrd slut~t av förra århundradet var situa tionen följaktligen dt 1 

att kommersrella aspekte_r, loka.la t~ansportbetinge lser, järn vägssy
1 

-

p~nkter och fartygens nnga dJupgaende, allt arbetade i den rik -

nmgen att hamninstallationerna sk ulle förläggas så nära stadens hjä ·
ta som möjligt. 

o I slutet på ~örra sekl er och i början på detta började emellert d 

augfartygen bh allt större bl. a. beroende på den allt mer växanL c 

transoceana handeln. Man började också inrikta sig på att bygf 1 

stora och lastdryga segelfartyg med en lastkapacitet om 5-6000 re., 

för att genor~ ~åga driftskostnader kunna konkurrera med ångfart'

gen om de brllrga bulklaster - bl. a. nitrat från Chile - som har ~ 
svårt att bära de högre ångbåtsfrakterna och för vilka snabb lev·

rans och pålitlig framkoms t tid var en underordnad betydelse. F a;-
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tygens större djupgående och större laster sk~pade p~oblem. för ham-

arna. Man tvingades därför göra nya hammnstallattoner, 1 de flesta 

fallen " längre ned i älven". Men då även städerna själva växte, var 

hamnanläggningarna fortfarande kvar inom stadens gränser. De nya 

anläggningarna byggdes naturligtvis enligt större mått men ännu 

efter samma principer - pråmar och järnväg avlämnade eller bort

forslade godset (i någon utsträckning användes häst och vagn för 

lokaltransporter ). . 

Järnvägarna var det förhärskande landtransportmedlet 1 hamnar

na i omkring 100 år, d. v. s. till lastbilens ankomst. Hur skulle dessa 

passa in i redan existerande hamnar? J o, lastbilarna fick ta (eller 

dela) den plats, som var avsedd för järnvägarna. Så förblev det ända 

till efter andra världskriget, då lastbilarna blev så många och så 

dominerande, att hänsynstagande måste göras till de~na nya form a v 

transporter, när nya hamnar byggdes eller gamla ateruppbyggdes. 

Men i ett stort antal hamnar och framför allt i de äldre delarna av 

hamnarna hade lastbilarna att söka plats, varest de kunde finna den 

och förseninga r i godsexpeditionen blev oundvikliga. 

Nästa sak som hände efter dessa ändringar i transportväsendet -

ångare, järnvägar, lastbilar - var en gradvis förändring i godsbe

handlingsmetoderna. Man uppfann maskinell utrustning för att han

tera enhetligt gods, såsom säckgods, lådor, trävaror etc. Denna ut

rustning fordrade större y tor för att manövreras och en jämn ytbe-

läggning på kajerna och uppläggningsplatserna. . . . 

De större fartygen med sina större laster, stockmngarna 1 trafrken 

beroende på att järnväg och lastbilar hade att dela områ~en,. som 

ursprungligen endast var avsedda för järnvägen samt mekamsenngen 

visade att de tidigare hamnområdena var alltför små. 

En "new look" i fråga om hamnbyggandet kunde därför förutses 

redan av ovannämnda skäl, men det som orsakade den nuvarande 

utflyttningen av hamninstallationerna utanför städerna var införan

det av enhetslastningen efter andra världskriget. 

Dessa enheter, om de så bes tår av containers, flak, pallar, trailers 

eller någon annan form av enheter, har en sak gemensamt, nämligen 

att de upptar en stor y ta antingen de användes i sin lastbärande 

funktion eller ej. Detta gäller antingen man behandlar enheterna 

enligt roll-on roll-off, lift-on lift-off, truck-on truck-off eller någ.on 

annan metod. Detta är någonting nytt i jämförelse med konventiO

nell lasthantering, där varuskjulen, kajplanen och upplagsområdena 
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är tomma till några dagar innan fartyget anländer, kraftigt utnyttjade under den tid då fartyget är förlagt till kajen och är tomm a från gods ett par dagar efter det att fartyget har avgått. 
"Terminalen" - inkluderande vad man tidigare kallade kaj, kaj plan, varuskj ul, upplagsområde och andra anordningar i land -liknar idag en fabrik i produktion. I oförändrad utsträckning, oberoende av om ett fartyg är inne eller ej, anländer gods till eller av går från terminalerna under hela veckan. Löst gods för nästa avgående fartyg ankommer för att sättas samman till enheter i term inalen och även containers, flak, trailers etc. ankommer från dc avlastare, som är i stånd till att leverera sitt gods i enhete r. Samtidigt distribueras gods från tidigare ankomna fartyg ut från terminalen. Ankomsten av ett fartyg flyttar visserligen över en del a v akti viteten till fartygets däck och lastrum, men bestyret med mottagnin ). och distribution av godset per landsväg eller per järnväg fortsättc det oaktat. I stället för att ett fartyg tidigare låg i hamn i vecko1 är det nu där i dagar och i stället för att det var i hamn under daga är det där nu i timmar. I stället för att mottagning och avlämnin< a v gods tidigare pågick en eller två dagar före eller efter fartyge t uppehåll i hamnen, pågår det nu konstant. 

Hanteringen av enhetslaster fordrar en hamnanläggning med stor. uppställningsområden. Utrymmesbehovet är på grund av påträngan de stadsbebyggelse ytterst svårt att tillfredsställa i de flesta hamn a1 Anläggningarna förläggs därför ofta utanför det egen tliga stadsom rådet på jungfrulig mark. Läget måste vara sådant att man där fö 1-utom stora landområden även har möjlighet att anordna goda land ' vägs- och järnvägsförbindelser. 
På många håll i Europa, USA, Japan och Australien har man n börjat anlägga eller planerar att anlägga sådana specialbarnnar fö , den nya godshanteringen. Den första nyanlagda dylika specialham nen som togs i bruk i Europa för denna trafik var Skandiahamne 1 i Göteborg. 

Den nya hamnen är belägen på Hisingssidan väster om den dåvarande hamnen. Här håller man på att skapa ett landområde O l' ca 1.300.000 kvm genom utfyllnad i älven. Det är ett av de störst hamnprojekten som är under utförande i Europa. Redan 1966 tog tre terminaler i bruk för roll on/ roll off-trafik på europeiska ham nar. Under hösten 1967 öppnades den första anläggningen för trans-
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d h Fartygen är: Atlantic V den 11/10 1967 av västra delen av Skan ia amnen. Svea och Stena Lines C~ntainer Lines A tiantic Saga, England Svenge Lm Jens 
Stena Germamca. 

. .. d 1.. · ·1 - lasthanteringen ocean trafik. I denna s 1stnamn a an aggnmg s <er 
såväl enligt roll on/ roll off som lift on/lift off-m_etodden. .. te ao ren . h k t c narmas Utbyggnaden av SkandJa amnen s er successlv l d . h 1 a en samman ag och i fullt utbyggt sbck kommer amnen att 1 
kajlängd av ca 2.500 m. . l d torenheter För att lyfta ombord eller i land contamers oc 1 an dra s. lk 1al1 

k ) k ff t s m e v l en n < har en stor specialkran (Paceco ran ans a a ' . mycket snabbt kan lyfta upp till40 fots lastade contam~rs. d _ 
d ··· ·· o vangenom go s Hamnen har rikligt försetts me prnvagssp~r, .o l t trafiken kan fördelas ut på de fem järnvägslmJ:rna som st.ra ar u 

från Göteborg. . . . r·. att förseningar Aven garutnätet har gJvltS en stor kapac_ltet. or.. l h b t-l 11 · ··ff d t1llforse n oc or och trafikstockningar icke s <a mtra a V l b . f o Sk d" h Stora ar eten transporten a v varor ull och r an an 1a amnen. 
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pågår för att förbättra tillfartsvägarna till Göteborg. Ombyggnad 
av de fem största huvudvägarna mot Göteborg till motorvägar på
går eller skall påbörjas inom en snar framtid. De fasta förbindelser
na över älven har utbyggts . Förutom de båda broarna, Götaälvbron 
och Alvsborgsbron, har tillkommit en ny tunnel under älven -
Tingstadstunneln. Alla älvförbindelserna har 6-filiga körbanor. 

För att fördelarna med de moderna godsbehandlingsmetodern;; 
skall komma helt till sin rätt fordras inte blott nya ändamålsenligt 
utformade hamnanläggningar utan även att fartygen får en heL 
annan utformning och förses med en helt annan utrustning än vi( 
konventionell lasthantering. Det räcker därvid inte med att fartyger. 
endast får högre fart, utan de måste också förändras ifråga om last 
rummens och mellandäckens utformning. Lastrummen måste förse 
med plana bottnar för att man skall kunna använda truckar vic1 

lasthanteringen. Fartygssidorna i lastrummen måste göras raka fö 
att motverka minskning i lastkapaciteten. Lastluckorna måste göra 
större. För att kunna ta ombord rullande gods måste portar tas upt 
i ändskepp eller låringar på fartygen och placeringen av enhetern 
på de olika däcken sker ofta via rampar inne i fartygen. Fartyge•, 
kan förses med lyftanordningar och andra anordningar för att ma 
skall kunna placera eonheterna på plats i lastrummen etc. 

En annan nyhet som sett dagens ljus under senare år är de s. k 
läktarfartygen. Dessa fartyg skall sättas in på hamnar, där man an· 
tingen har hamnförhållanden som inte medger containerisering a r 
godset eller där man kan vidaretransportera godset uppför flode . 
Systemet går ut på att man i avgångshamnen tar ombord färdii 
lastade läktare och transporterar dem ombord på fartyget till dest·
nationshamnen, där de åter sättes i sjön. Ombordtagning och sji·
sättning av läktarna sker med på fartyget befintlig elevatoranordnins 
eller gantrykran. Av de 20 specialfartyg för storenheter, för vilb 
USA strax före årsskiftet 1966/67 beviljat byggnadssubsidier, V <' r 
inte mindre än 11 s. k. läktarfartyg. 

De stora förändringar ifråga om sjö transporterna är dock in ce 
endast begränsat till torrgodstrafiken. Under senare år har även t n 
markant förändring inträtt på transportmarknaden för oljeprodu• 
ter. Raffinaderierna, som tidigare till övervägande del anlades v d 
oljekällorna bygges numera nära konsumtionsområdena för oljepro
dukterna. Härigenom kan den i förhållande till de raffinerade oljo -
na mera enhetliga råoljan transporteras i stora laster över den lång< 

506 

Tarshamnen för lossning av rdolja. Vid kaj MIT Höegh Laurel, 82000 ton dw 
och MIT British Statesman 43000 ton ton dw (mars 1967 ). 
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delen av transportsträckan. De olika färdigprodukterna transporte
ras i mindre laster uppdelade på olika sorter den kortare delen av 
transportsträckan. 

Råoljetransporterna är destinerade till ett relativt litet antal raffi
naderihamnar, som kan ges tillräckliga dimensioner för att kunna ta 
emot mycket stora fartyg. 

Denna utveckling avspeglar sig i utvecklingen av tankfartygens 
storlek. Medelstorleken av alla fartyg i råoljetrafik har ökat från 
28.000 dwt 1962 till 33.000 dwt 1964, 47.000 dwt 1966, 51.000 dwt 
1967 och var de 4 första månaderna i år 53.500 dwt. Det störst 
fartyg som för närvarande är i trafik mäter 210.000 dwt. Ytterli
gare 115 fartyg om 200.000 dwt eller däröver, det största på 316.00( 
dwt, är under byggnad eller beställda. Den starka ökningen av fa r
tygens storlek är betingad av att kostnader per fraktat ton stark 
minskar med ökad fartygsstorlek. 

De två största oljeraffinaderierna i Skandinavien är belägna 
Göteborg, vardera med en kapacitet om ca 4,5 milj. ton per år. p ·· 
import av råolja till dessa har Göteborgs Hamn anlagt en dubbel 
sidig pir med möjlighet till lossning av två fartyg samtidigt vi( 
Bjärtholmen i inloppet till Göteborg (Torshamnen). F. n. kan dä 
tas emot fullastade faryg om 90.000 dwt, men arbeten pågår mec 
fördjupning av inseglingsrännan så att redan sommaren 1969 kom 
mer fullastade fartyg på upp till 210.000 ton att kunna tas emot. 
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J. SUNDLOF 

Synpunkter på ubåtsräddning 

kollektiv eller individuell 

räddning 

Kapten JA N SUNDLOF, fartygschef på ubåten Sj~

björnen och med tidigare lång erfarenhet av dyken

frågor , fortsätter här den i de två senaste numren av 

TiS förda diskussionen om svensk ubåtsräddningsma

terieL 
Kapten Sundlöf framhåller den kollektiva räddningens 

överlägsenhet, påpekar svagheter i den individuella 

räddningsmetoden och anger de förbättringar som bör 

tillkomma för denna metod. 

I juninumret av tidskriften slår kommendör Petrelius ett välbe
hövligt slag för vår eftersatta ubåtsräddning ~c~- den med denna 
intimt sammanknutna och lika bortglömda dykentpnsten. 

Som bevis för den av P. hävdade eftersläpningen un_der 60--~alet 
förtjänar nämnas att den försöks- och provverksamhet mom framst 
de medicinska och tekniska områdena, som igång~attes under __ de~en
niets allra första år för att just motverka en saclan e~tersl~pnmg, 
ännu idag endast i minimalutsträckning har kunnat omsatt~s 1 prak
tiken. De som haft anledning att följa motsvarande utvecklmg utom
lands (USA, England, Frank_rike) har sa~tidigt kun~a.t konsta~era 
med vilken intensitet utvecklmgsarbetet dar har bednv1ts och vilka 
imponerande resultat man under samma tid har nått. 

Att spekulera över anledningar till varför någonting går långsamt 
är inte det effektivaste sättet att påskynda detsamma. Men om d_et 
i det här fallet skulle visa sig bero på tveksamheten _beträffar:d ~ . vil
ken av metoderna kollektiv eller individuell rädtlmng som 1 forsta 
han bör omhuldas, må ändå en sådan spekulation kunna tillåtas . . 

P. antyder att de två metoderna kan betr_aktas o som alter~at!va 
i förhållande till varandra. A ven om det a v mnehallet f ramgar att 
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det "kollektiva systemet" har de största förtjänsterna, erhåller det 
ingen egentlig prioritetsställning. Vidare är det en utbredd uppfatt
ning (stundom även i ubåtskretsar) att den kollektiva räddningen 
är en metod som kräver goda yttre förhållanden, som är svårorga
niserad och därmed osäker. Ett sådant resonemang är allvarligt och 
inbjuder enbart till att i enkelhetens om ock i prisbillighetens namn 
vända problemet ryggen. 

Det är min bestämda uppfattning att ubåtsfolk har en tveklös rätt 
att kräva en fullt tillfredsställande kollektiv räddningsmetod för den 
händelse en olycka skulle inträffa. De problem som sammanhängel 
med den individuella räddningen placerar inte ens denna i reserv
ställning, utan "stämplar" den snarast som en nödlösning. 

Genom att i det följande redogöra för några av dessa problen, 
vill jag dels framhäva "kollektivets" överlägsenhet, dels också pekz 
på vilka förbättringar som måste tillföras den individuella rädd· 
ningen. Denna utväg måste givetvis fortfarande föreligga, men förs 
måste även dess metodik utvecklas för att så småningom, och in te 
enligt P. idag, "kan utnyttjas vid stora djup och snabbt sättasiver 
k et". 

Grundförutsättningen för genomförandet av den hos oss seda1 
mer än tio år ti!Iämpade fria uppstigningen är mycket begränsad. 
Jag vill påstå det därför att det räcker med att endast en av all:' 
förekommande delförutsättningar skall brista för att personalen 
säkerhet kommer att bli allvarligt äventyrad. Metoden är helt enkel 
beroende av för många osäkra faktorer för att erbjuda erforderl i, 
säkerhet. Faktorerna är bl. a.: 

Ubåtens belägenhet 

Man föreställer sig gärna att graden av en ubåts skador är avge
rande för besättningens räddningsmöjligheter. Detta är inte riktig . 
En ubåt, som av "enklare skäl" tappat sin förmåga att återväne a 
till ytan, men som i övrigt är helt oskadad, kan nämligen utgö 1 

samma dödsfälla för personalen som en aldrig så "sönderslagen" bå . 
Betydligt mera avgörande är det djup på vilket ubåten har hamna . 

Den fria räddningens metodik bygger på att en utjämning mås ~ 
ske mellan trycken i urstigningsrum och omgivande vatten. Tiden fi." r 
denna tryckutjämning utgör tillsammans med följande väntetid fra1·1 
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till urstigningen den s. k. expositionstiden, vilken måste anpassas till 
aktuellt djup. Detta för att möjliggöra den direktuppstigning som 
sedan skall genomföras av varje man. 

Djupets betydelse i det här sammanhanget framgår med önskvärd 
tydlighet i gällande dekompressionstabeller (DykiM:VI) . Ett djup 
av t. ex. SO meter inskränker expositionstiden till S minuter inför en 
direktuppstigning. I praktiken innebär detta följaktligen att perso
nalen i urstigningsrummet har S minuter på sig på detta djup för 
tryckupptagning plus övriga förberedelser innan det senast är dags 
att lämna ubåten. Overskrids tiden inträffar tryckfallssjuka på väg 
upp till eller på ytan. Resultatet kan bli svåra smärtor, medvetslös
het eller till och med dödsfall. 

Jag har här valt exemplet med SO meter därför att jag anser att 
detta ringa djup utgör gränsen för ett framgångsrikt genomförande 
av fri uppstigning med hela besättningen från ubåtar av typ Haj, 
Dra och Abb. Genom att omedelbart på ytan kunna omhänderta 
personalen för rekompressionsbehandling i kammare, kan gränsen 
tänjas ut något. 

I ubåtar typ Sjöormen, som försetts med sluss, är förutsättningar
na bättre från den här synpunkten ehuru metodiken ännu inte ut
provats. Det finns anledning hoppas på möjligheten till urstigning 
från ca 100 meters djup, kanske något mer, men knappast utan att 
ovan nämnda resurser för rekompression på ytan finns tillgängliga. 

Materielen 

Den fria uppstigningen är inte som man lätt tror fri i den me
ningen att den skulle vara oberoende av materiella resurse·r.· Erfor
derliga hjälpmedel är många, men skall här endast exemphf1eras. 

För det första fordras ett lämpligt arrangemang för den ovan 
berörda tryckupptagningen, vilkens snabbhet och smidighet, som 
framgått, är av väsen tlig betydelse för metodens säkra genomföran
de. Mot denna bakerrund är det närmast skrämmande att kunna 
konstatera att ett sfdant arrangemang i realiteten saknas i Haj-, 
Dra- och Abb-ubåtarna. Istället avses diverse sökta (och ej prövade) 
lösningar utnyttjas, och de system som därvid skall användas är 
avpassade för andra ändamål (torpedtubanläggning, kylvattensystem 
etc). Av den anledningen är de hell er varken lämpligt placerade 
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eller dimensionerade för att motsvara kraven på personell säkerhe• 
i samband med individuell räddning. 

Sor är med sin sluss bättre utrustad i varje fall vad gäll er en c1 
halvan av båten. Däremot är placeringen av slussen, innebäran d . 
ofri uppstigning genom tornkonstruktionen, inte särskilt tillfreds 
ställande från säkerhetssynpunkt. 

Säkerheten är också beroende av den utrustning, vilken varje ma11 
behöver för att kunna stå emot de påfrestningar som vattnet son1 

sådant, dess kyla, obrukbar andningsluft i urstigningsrummet m. n' 
kommer att innebära. Bland här ingående materiel skall nämnas de 1 

andningsventil som kopplas till BIBS (Built In Breathing System \_ 
anläggningen. Detta därför att den är gränssättande för möJ'Ii <'t u,-

• • t.> 

sttgnmgsdj up. De nyaste ventilerna ä r godkända (= bl. a. accept,-
belt andningsmotstånd) för "dykning" till 60 meters djup, de äl d1.: 
och fortfarande förekommande till 40 meter. Det förtjänar påpek, s 
att ett överskridande av dessa gränser är möjligt i mycket rin1 1 

mån och då tillfälligt och endast av mycket erfarna dykare. 
Den redan tidigare berörda djupgränsen för fri uppstigning, :'-J 

meter, blir alltså härigenom ytterligare verifierad och den tänjba -
het jag då nämnde om framträder klart i all sin ringhet. Tyv:"i r 
måste även ub Sar förtjänster (ca 100 meter) nu reduceras. 

En annan detalj är den uppblåsbara livflotte, som skall kunr ,1 

hysa besättningen när denna nått ytan, och som utgör en odiskutal l 
nödvändighet. Flotten är stuvad innanför tryckskrovet på samtl i a 
ubåtar (försök med utombordsstuvning på ub typ Sor har just mi -
lyckats), och den har en volym som lämnar mycket liten utrymm< s
marginal vid sin färd upp genom trumma och lucka. Jag vågar p l 

stå att den ansvarige urstigningsledaren i ubåten endast med ytters a 
tvekan kommer att sända iväg flotten som "första man". Risken tr 

nämligen uppenbar att den fastnar och i värsta fall sedan var k, n 
går att få upp eller ned. Med en sådan effektiv "propp i hålet" 
omöjliggörs givetvis all räddning (troligen även kollektiv sådan). 

Personalen 

Kommendör Petrelius hävdar med full rätt att "fri uppstigni 1g 
kräver av varje man stor psykisk balans och kraft" för att han sk Il 
klara av det här. Vi vet också eller åtminstone tror oss veta var f. >r, 
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men vad vi däremot inte vet är om ubåtsmannen verkligen har dessa 
förnämliga egenskaper. Anledningen må vara svårigheterna (oöver
stigliga eller inte) att uppnå realism i övningar resp. bristande kun
skaper (alltid reparabla) om diverse oundvikliga fenomen och för
hållanden. 

Den springande punkten är väl i alla fall att vi trots allt är be
redda att praktiskt taget dagligen "i god tro" sända ut vårt ubåts
folk i det okända = osäkra. 

slutord 

Den svenske ubåtsmannen är idag fullt medveten om de här svag
heterna. Att han ändå seglar ubåt kan möjligen bero på att han be
sitter just den balans och kraft som är så önskvärd. Men hans väl
vilja får absolut inte fortsätta att tas som inteckning för att så är 
fallet. Däremot bör hans på detta sätt visade och inte litet oförtjänta 
förtroende få stimulera till krafttag på ubåtssäkerhetsområdet. 

Det är något av en ödets ironi att man samtidigt som kommendör 
Petrelius redogör för sin uppfattning i dessa frågor i en annan sjö
militär tidskrift ("Proceedings", juli -68, sid. 126) kan läsa om hur 
fartygschefen på USS Kamehameha (SSBN 642) uttrycker sin till
fredsställelse med "Submarine Safety" i US Navy. 

"Thresher-olyckan" 1963 har utgjort drivfjädern till den utveck
ling som givit detta goda resultat. Commander Dickieson lovordar 
förutom räddningsmetodiken också övriga åtgärder till ubåtssäker
hetens fromma som åstadkommits. Bland de insatser som gjorts av 
"Submarine Safety Center" - införandet av ett "Submarine 
Safety Certification" för varje ubåt, intensifierad utbild
ning med varvsanställd personal m. m. - förtjänar åtskilliga 
erfarenheter vårt närmare intresse. Som Dickieson så talande uttryc
ker det: "learning from someone else's experience is inexpencive and 
painless". 

Det kan väl ändå inte vara meningen att vi måste uppleva en egen 
"Thresher" innan även en svensk ubåtschef och hans medarbetare 
skall känna samma tillfredsställelse? 
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KOBVIT!fN SAC 
1åq liti cmkårs på BtRGtNs 

l yr u d UQors re-qnuödn 
llar uitr också' en nonk e;i\adn 

Korvettens loggbok 

DA NIEL BENGTSON En minnesteckning av en kadettresa 
sommaren 1903 

(3. avsnit tet) 

Uppehållet i Bergen och hemseglingen till Karlskrona 

Att Bergen blivit vald till besökshamn kunde ha haft flera skäl, 

men helt säkert var avsikten med besöket i Norge uttryck åt strä

vandena att genom kontakt med norska marinen knyta band av 

förståelse. Ifrågavarande tid, två år innan unionsavbrottet skedde, 

var ännu inte känslorna för brytning på långt när så uppagiterade 

som de blev senare. Vad jag erinrar mig hade vi kadetter inga sam

talsämnen eller erfarenheter av besöket i Bergen som lutade åt något 

annat än ett gott förhållande gentemot broderlandet, och jag tror 

att de flesta av oss gärna skulle ha velat göra bekantskap med de 

norska sjökadetterna. Dessa voro emellertid ombord i den norska 

eskader, som flera dagar varit i Bergen när vi kom dit, men redan 

påföljande dag måste avsegla. 
N är vi ångade in i Bergens hamn den 26 augusti vid halv niotiden 

på kvällen låg inte långt därifrån de norska örlogsfartygen pansar

skeppen "Eidsvold" och "Harald Haarfager", kanonbåtarna "Sleip

ner" och "Fritjof" samt fyra 1 :a klass torpedbåtar. Vårt ankarläge 

var tillfälligt. Nästa morgon skulle korvetten med bibehållen ånga 

uppe flytta längre in i hamnen. 
Den 27 kl 5 om morgonen var det utpurrning för ångslupens sät

tande i sjön. Fyrarna friskades upp, lotsgösen hissades. Rengöringen 

av däcket fick hjälp av ett livligt ösregn. Det slutade efter en stund 

och när flaggan hissades klockan åtta sken solen vackert och gav 

ljuseffekt åt våra saluter. Först hissades norska flaggan å stortoppen 

och salut gavs med fem skott. Denna salut blev inte omedelbart be

svarad. Därefter hissades norska flaggan å förtoppen och salut gavs 

med femton skott. Efter några minuter besvarades denna salut från 

pansarskeppet "Eidsvold" med samma antal skott. Klockan halv nio 

gav fortet i land svarssalut på Sagas första salut, fem skott. En lots-
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båt kom ut från land. Ankarlättning förbereddes. Vi hade 180 mete: 
kätting som skulle vindas hem. Gastarna sprang runt, runt med spe
let och ett handklaver tonade i språngmarschtakt och först seda ,. 
100 meter spelats in varskoddes lätt ankare och maskinen börjad 
arbeta. En kvart över nio ankrade vi igen. Vi kom att ligga i By 
fjorden, den del därav som gav oss möjlighet att se in emot Våge1 
den äldsta och anrikaste delen av Bergens vattenområden. 

Regnet tog vid igen och det var en blöt uppställning på däck me( 
uppläsning av skeppsorder angående bl a landpermission. KontalneJ 
med land började med fartygschefens officiella besök. 

Fallrep-gevärsfolk hade vi inte haft sedan vi var i Spanien me1 
nu blåste vakthavande underofficeren två visslingar i sin skeppat 
pipa och det ljöd "Fallrep styrbord!" Det var kommenderande gene 
ralen i Bergen som kom ombord. Fartygschefen hade en stund tid i 
gare återkommit och tog själv emot generalen vid fallrepet. Efte 
skepparpipans långdragna "blås över" ser jag, där jag står på hyttan 
generalen iförd regnkapuschong över uniformen, kliva uppför fall
repstrappan. När han beträder däck hälsas han med stram honnö 
av fartygschefen och några av officerarna. skepparpipans "blås in" 
ljuder och sällskapet går in mot gunrummet. Regnet inbjöd inte til 
vistelse på däck. När generalen efter en kon stund åter gick ned 
den väntande ångslupen - det stod Eidsvold på dess frälsarkransa 
- dånade korvettens salut, 13 skott enligt reglementet. Vi såg ång 
slupen ta kurs in mot fortet. När efter en stund vädret klarnade tyck 
te vi oss kunna igenkänna samma ångslup sätta ut från "Eidsvold' 
Den stävade hitåt. Den förde flagga både för och akter. Inom anrop
ningshåll tillropades den av vakthavande kadetten med "vem där ! 
som fick ett "ja" till svar följt av tilläggningsmanöver. Den förlig,' 
örlogsflaggan hade två vita stjärnor, viceamirals befälstecken. 

Det var den norska eskaderchefen, viceamiralen Ch. Sparre, son 
avlade återvisit. Av det gemyt varmed han skakade hand med vå. 
fartygschef kunde vi förstå att dessa herrar förut var bekanta. Se 
nast torde de väl ha råkats när kommendörkapten Lindberg avlag· 
besök i "Eidsvold" tidigare på dagen. Vad dessa herrar kunde h 
talat med varandra om nu, hörde vi kadetter ingenting av, me1 
efteråt förstod man att viceamiralen hade tänkt sig kadettkorvettem 
besök i Bergen som en anledning till någon slags samvaro de bägg( 
marinernas folk emellan och beklagade att händelseutvecklingeJ, 
omöjliggjort detta. 
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Sedan viceamiralen lämnat Saga och honnörssaluten, 15 skott, 
tystnat, fick vi kadetter bemanna en båt och ro till den ålderdomliga 
"Bryggen" belägen i viken Vågens inre del. Samtidigt kom en båt 
från "Eidsvold" till samma mål. Det var norska kadetter som rodde 
den. Befälhavaren förklarade för oss att hans roddare var beredda 
att gå med de svenska kadetter som ville ha vägledning långs "Bryg
gen". Båtarna skulle stanna en timme och tillsynen i båtarna föreslog 
han kunde ske växelvis. Halva rodden i vår båt hoppade i land först, 
sedan de återkommit den andra hälften. Det blev genom detta im
proviserade sammanträffande av svenska och norska ungdomar en 
gemytlig stund. 

Den 28 augusti efter flaggans hissande anropades Saga från 
"Eidsvold" med flaggsignalering och eskaderchefen meddelade att 
eskadern tyvärr måste avsegla och att viceamiralen försökt att få 
förlänga sin vistelse i Bergen en dag men icke kunnat få detta. H an 
tillönskade Sagas chef och besättning en fortsatt lyckosam färd till 
Karlskrona. Vid niotiden sågs eskadern lätta. När den styrde ut från 
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hamnen blåstes det "givakt" ombord i korvetten och befälet gjorde honnör vända emot eskadern. Vi tyckte nog allmänt att det kunde varit roligt om den stannat ett tag till. 
Regnet öste ned nästan oavbrutet större delen av dagen. Andock måste vi ta in kol, som var rekvirerat till denna datum. Fyrtio ton var behovet. Vi bar korgar fyllda med kol från pråm vid sidan av korvetten till kolboxarnas inlämpningshål i däck. Regnet gjorde åtminstone den tjänsten åt oss att dammet bands. Det vackra vita halvdäcket skyddades av utlagda presenningar. På eftermiddagen fick en del av kadetterna landpermission och jag var en av dem. Jag besökte en familj vid namn Kunle. De bodde utanför själva staden och intill vägen ledande upp emot Flöyfjellet. Det rådde vacker utsikt från deras hus. Jag var förut bekant med en av familjem ungdomar som varit i Stockholm och studerat i Gymnastiska Centralinstitutet och genom mina syskon blivit införd i vår krets i Djursholm. Jag fick härigenom en god ciceron till Bergens sevärdheter. Bland många sådana minns jag Fantoftskyrkan. Av en händelse var kyrkan öppen för en grupp engelska turister. Dess inre är i hög grad egendomligt med träfigurer och förbleknade gamla målningar och sades vara Nordens äldsta kvarvarande stavkyrka. 

Under min tidigare skoltid hade jag fått någon liten bekantskap med ålderdomliga städer såsom Visby och Tronhjem. Men Bergem historia kan sägas vara än märkligare. Staden anlades år 1070, ba r~ några år efter den norske vikingakungen Harald Hårdrådes tåg til England, och ett direkt samband kan härledas mellan vikingarna flottor och staden Bergens tillblivelse såsom det Vestenfjeldsh Norges naturligaste och viktigaste sjöfartsstad och importhamn "Bryggen" eller såsom den kallades då, "Den Tyske Brygge", ble' på 1300-talet hemvist för ett hanseförbundets handelskontor. N ä jag på gamla dar skriver om vårt besök i Bergen är det roligt at erinra sig ha fått se de märkliga gamla byggnaderna, som stod län g·; kajen vid Vågen. Det är numera få av dem som finnas kvar. Mång 1 ödelades vid brand 1916. 
Enligt skeppsorder skulle korvetten lämna Bergen den 31 augus 1 och tiden dessförinnan var, förutom av en eller annan landpermi> sion, hårt upptagen av studier i våra ämnen samt dagligen segel exercis, roddövningar och tjänst i ångslupen. Vad som väntade os' kadetter under expeditionens återstående tvenne veckor var uppvis ningar och tentamina. Vad vi eljest om besöket i Bergen erinrar oss 
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t-:ORVtTrtN tÅC.TlU..ANMR~ NÄRA VÅCifN 
DA!'i:f~ÅN >\Uf'!Ul 5!.~ M 

"BtRGtiiS BR';ICr..E .. 
if/I .. W'HW'.PJtR MECPNDR fi\ÅN fORN.T!t, 'E "N 

var det dåliga vädret som rådde. Nästan j~mnt .r.e?nade det. Ma~: 
f. k . a kläder nedblötta och med torkmngsmoJltgheten.dvdar .dd l t c s m . f· · k d · · spn e 1 e dåli t beställt. I kavajhytten mnan or. a ettmassen d i blöt~ plagg en fuktblandad luft som ennrade omdden ~~uf~: ar~ d~sao-kväder erb'öd sig var det en ast pa ormt b en bastulokaL Om tofr. k< "d. \~läder vilket tillgick så att de naja-före kl 10 som man te va ra < ' k D" 11 b .. t och foc masten. ar-des till göling som sträcktes me an ogsp~oe o o -t'tll ft'ck vi emellertid intet tillfälle förr an pa morgoknen avgangs · k · .. gans a genomsur. da en och vid lättningen var mm avaJ annu. . .. . M g d ' .. d ändi het överträddes den reglementsföresknft s?m forbJu-
d 

e no vk g l" o-a sig i våta kläder eller under fnvakt vara er mans apet att agb 
iklädda sådana. 
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Måndagen den 31 augusti ingick med omslag i väderleken me klart och svalt väder. Lotsen kom ombord vid tvåtiden på em från en liten segelsnipa som han menade kunde hänga med på släp me en medhjälpare i den, men efter samtal med fartygschefen ändrade~ taktiken därhän att den extra mannen fick vända med snipan oå beställa lotsens avhämtning i havsbandet medelst lotskutter. Dett8 visade sig välbetänkt ty sedan korvetten ångat ut från Bergens ham11 förbi alla de pittoreska klipp-öarna till öppet vatten så rådde där grov sjögång från norr. Vi blev liggandes bi en stund i avvaktan på lotskuttern som var en liten sjösäker, heldäckad farkost mycket påminnande om de vid denna tid använda på den svenska västk usten Den manövrerades med den äran. Andreas Dahl, lotsen, fick sin lotspenning och med händer och knän kring en lina gled han lekande smart med i kuttern och ropade "ni svenskar ska vare välkomne igen!" -och så var då vårt besök i Norge avslutat. 
"Alle man - sätta segel!" Man ställde sig i närheten av vanten "Antra upp och gör loss märsseglen!" Vi var som skjurna ur kanoner upp i tacklingen. Det löjd: "Märsgastar tre rev i märsseglen!" Kor vetten slingrade och krängde i en dyning som rullade in från öppn2 sjön. Man fick hålla i sig ordentligt. Seglen var ännu hårda ocl sf.gelduken liksom styv papp av fukt. Vinden var nordnordvästlig När vi hade fått segel satta och stopp i maskinen dröjde det in te länge förr än vi kom ut i öppet vatten och kunde sätta kurs som ba ut ifrån kusten och småningom styra sydvästvart. Sjögången va mycket grov och korvetten rullade fantastiskt. Klockan kunde m vara vid pass 5 på eftermiddagen. Jag skulle gå på vakt andra platt vakten, alltså klockan 6 och dessförinnan äta kvällsmålet i kadett mässen. Slingerlisterna var anbringade, men inga saker ville stann · på borden. Under resan tidigare hade vi aldrig haft en viilerval L liknande kvällens. Emellanåt gjorde korvetten krängning hastigt å endera sidan, låt mig säga 30 grader, varvid hovmästare, kadette och allt på borden åkte över åt det hållet. Törngren hade förstån digt nog menat att kall korv och hån bröd var vad kadetterna fi c1 

att inmundiga. Jag kom på däck lagom för att bli med om att bärg , kryssmärsseglet. Därefter fanns intet segel satt på kryssen. På store, var det bara det trevevade märsseglet. På förmasten också trerevar märssegel och därjämte revad fock som blåste, som en ballong föt långa skoter och förstäng. K lockan var nära åtta när focken räm nade och bitarna blåste för vinden. Gaffelfocken sattes sedan focker 
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.. o l l stod vid rodret tillsammans b.. J g hade torn pa 1yttan oc 1 . o lo . argats. a . k t vår att styra l den pa anng-med tre andra. ~o~vett~:.1 ~ar t~1Y~:rd:nvinden var kall. Under min 
en komman~e valdlg~ b)og~;g::1· stickad tröja som jag efter familjen ganska fukttg~ kava! ~.r J ? ()' ick av vakten efter kl 8 Kunles anvismngar .mkopt l fBer ben. Jha.?ft~ga rörelser. Den fördelen h f . k l apltgt trots artygets a l k oc lC sova s< .. .. b l" gen så att rullningen änns l k d att deras mass ar e a o h , ar a etterna. k h nderofficerarna förut maste a minst där. Offteerarna a terut ~c u 
det rätt så skakigt i sina fasta kojer. 

Tisdagen ~en 1 sepftemberdhade h:.id ~~td:r:/~~~{;;~~d~ö~~,t~Jd~~ h . ord e vmnande art sy vart an. . d l . o oc g) . f' k k kl"d Alla kadetterna blev m e ta l omgang-O'h VI tc ror a a er. < • "T"' .. gen. c f ' fem för att undergå tentamen l pnstgo-ar, l grupper om yra ~. , re lemente för marinen och rekrytringen" vars kunskapdhamt~.tsdur o lg ndrade vi till lektionshytten d · · För etta an ama va . V' u~ ervtsmngel:· . h"ll till andra av oss livades i segelexercls. ~n-dar kapten Vlrgm o , och kr ssens märssegel sattes. Av mldden mojna~~, revben . ~tac~s u; gict! att sedan gårdagens utfart från dagens posltlons estamdnllfng ram .. 8 knop tidvis upp emot 10. · h f me e art av mer an , . Bergen Vl a t en "d l k f" .. d . g SOI11 mot eftenmddagen f . k · f va er e s oran nn N u t c Yl er a~a e~ l kr ss Klockan 8 låg vi för en 5 beauforts återgav oss sydvastvldnd o~. l y l . Barometerfall varslade om blåsig sydlig under trereva e marssege . 
natt. 

Onsdagen den 2 september rakade barometern i1ed Ifrån 7~.4 b~f . å kvällen. Vindstyrkan var mye<et vana.. . morgonen ttll 753 P . l b "ff de vad som kunde vanDagen kännetecknades av OVlSS ,;.~ etr~ an o tt på eftermiddagen tas, och segel minskades undan ~r un .an, sa a om antecknats till 
låg vi för bottenreva.~e fmärsfs~gkell .el~ .:;gn:s~r~~ä:sseglet och kryss-6 b f t Strax dare ter lC Vl a b eau or . . . k o SSO och ökade. Sjöarna var över rytan-märsseglet. Vm den gtc pa o dd f ll Vi var båda vakterna d Kl k 10 kvällen ra e u storm. l ~· d" o~ an !lan ~7 11 och 1 på natten. Vinden höll sin styrka tbil s pa ac me d d 3 rember då chefen an e-omkr kl 2 på morgonen tors agen en sep .. d d fl \r · k o d .. t art lopan e un an Y .... -fallde biläggning för att mu~s a pa erJ1 va~ovm på däck till min vakt ten vi fått göra de senaste tlmmarna. ag o do . log lagda 

h d . te fått Jag sag a att Vl a kl 4. Så mycket sömn a e man 111 
• .. 1 Helfocken bi i mycket grov sjö under bottenrevade stormarsseg et, ga 

521 



och mellanmesan. Barometern hade varit nere på 750 men börjad stiga igen. Den gamla dyningen stod kvar från norr och ny sjö frå n syd och sydost gjorde tillhopa ett upprört hav. Men solen kom fram . Vinden drog sig från SO-hållet över mot SW. Vi vände undan vinden vid halvåttatiden, satte märsseglen med enkelrev, underseglen, förstäng och mellanmesan. 
Programenligt skulle vi denna dagen haft tentamen i navigation, men med hänsyn till det dåliga väder vi hade haft det senaste dygnet blev det uppskov till nästa dag. Av samma anledning var det nog som vi fick extraskaffning med kaffe efter ställning till drabbning. Denna måltid var just avklarad när tyska pansarfartyg styrande sydostvart - kurs Skagen - passerade oss. 

Fredagen den 4 september blev det vapenmönstring efter uppställningen klockan halv tio och sedan korum. Den andakten hade inte förekommit på några dagar, kanske till följd av det dåliga vädret. Nu blev det 33 . gången under resan som vi hade korum. Ceremonien ansågs vid seklets början såsom en nödvändig ingrediens i programmet och vi kadetter hade nog ingen annan åsikt. I allmänna läroverk, där vi gått förut, var det morgonbön varje dag, så vi var så att säga vanda vid denna sorts religiositet. Man kan i gebitet hysa olika uppfattningar men stunden efter hornsignalerna då man blottade sitt huvud och lyssnade till bönerna och fick sjunga "Din klara sol går åter opp" hade något högtidligt över sig och utgjorde ett moment av samling. En av underofficerarna berättade hurusom han seglat under en fartygschef som var gudsförnekare men som de t oaktat måste ha korum med i rutinen ombord, ty så var det föreskrivet, si, och det var tradition och skulle så vara, si. Och nån skada kunde det väl inte heller föra med sig. 
Nej, helt visst inte. Såg man efter en smula så kunde man se at t åtskilliga av gastarna tog andaktigt del i bönen, liksom om det va r vad föräldrar tillhållit sonen att göra om morgonen alltid till sjöss så som han hemmavid var van. Det så ofta förekommande korum i ett örlogsfartyg får väl ses mot bakgrunden att de flesta unga männen i besättningen kom från hem där åtminstone ett visst mått av gudsfruktan hörde till ordningen för dagen. 
I dag hade jag tentamen i navigation . Först fick jag redogöra fö r merearor-sjökortets allmänna egenskaper och hur man tar ut kurser och avmäter distanser. Sedan var det logglinans uppstickning och 
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fartenheten "knop" och dess samband med distansminuten o~h v~dare kapten Virgins käpphäst kompassen och dess uppgradenng t 32 streck kardinalstreck och interkardinalstreck, strecken, halvstrecken och k~artsstrecken. Alla rabblade från norr över ost, syd och väst 
och tillbaka till nord. 

Kanonbetjäningarna drillades också i dag och så fick vi eldsläck-ningsövning, som pågick, medan jag var på vakt första platten. 

Lördagen den 5 september skulle vi ta tentamen .. i sjömanskap; ett ämne som omfattade många branscher. Denna lordagen var sa tillvida olika föregående att för oss kadette_r var det st~ärjigt m_ed studierna så att vi smet ifrån däcksskrubbnmgen och pa eftenmd-
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dagen lockade oss inte vanliga muntration på backen. Vädret v~ r 
mojt och disigt och detta, samt att vi närmade oss Skagen, torde vi l 
hava varit orsaken till att ånga togs upp. Jag var på hyttan und( r 
första vakten när vid tiotiden maskinen sattes i gång. 

Den natten hade en överraskning åt oss. 
Vännen Tore Svenonius skriver i sin dagbok följande: 

.. "Klock:n ~alv tolv i natt väcktes vi av hornsignalen larm! Ja~ 
slangde pa rmg bussarong, byxor och stövlar utan att ha tid att t 1 

på ~tru~1por. yppställning för oss på hyttan. Mässen klargjordes fi. .. 
proJeknllangnmg. Kanonerna gjordes klara. Efter en stund anmäl ~ 
sekonden till chefen: 'Klart skepp!' Då small första skottet. Dc t 
följdes o av flera .. Vi fick gå in som ersättare i serviserna. Jag v~ r 
uppe pa hyttan nll klockan 12,15 då jag fick, liksom pågående val -
ten, gå ned under däck för ordentligare påklädsel. Hundvakten bl ev 
trots regn och dimma ganska trevlig till följd av det varma vädrc . 
D:ssutom hade vi ju i går kväll kl 11 satt till ånga så att platsen 1 

knng skorstenen voro vanna och goda." Efter ett par timmar a\
bröts nattövningen, pjäserna drogs in till sina platser innanför bräc
gången och vaktfria fick koja . 

. S~ndagen den 6 september bölade mistluren ivrigt. Det var tjock , 
vr grek med maskinen med svagt pådrag men med seglen satta so1 1 

l~tt fylldes på den sydliga kurs vi höll. Vi hade uppställning i div· 
swner kl halv tio, följd av korum, därefter prisutdelning år frz 1 

senaste skjutningarna berättigade. Från morgonen hade vi hållit l 1 

?st!.ig kurs. Vid middagstid skulle vi enligt den döda räkningen va 1 

r narbeten av danska landet. Farten, sedan en stund reducerad, min -
kades genom att maskinen stoppades och vi avancerade så sakta fL r 
endast seglen. Då inträffade en tillfällig lättning i diset och vi sik
tade Skagens fyr. 

. Till berättelse om dagens vidare händelser tar jag på nytt Sven< -
mus beskrivning till hjälp: 

"Mot eftermiddagen klarnade vädret och vi fick solsken. V l 
halvfyratiden började en hel del fartyg synas omkring oss, däriblaJ l 
ty.~ka. örlogsmän. Klo~kan halv fem passerade vi Skagens fyrskep

1
•. 

Darvrd upphuunos vr av en tysk destroyer som i svindlande fa t 
kom efter oss, rundade fyrskeppet och satte av sydvart. Vi gick f( r 
maskinen med segel också satta i svag västlig vind. Klockan halv se..: 
passerade vi en samling till ankars liggande tyska örlogsfartyg, tre 
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slagskepp och några torpedbåtar. Vi höll vår kurs, som bar inte långt 
från fartygen. Vi stod i vant- och relingsmaning under passagen och 
för vart och ett av pansarskeppen utbragte sekonden: 'Leve Konung
en!' fyra gånger, varje gång åtföljt av vårt: 'Hurra!' och mössans 
svängning. Då vi passerade den sista av de tre hissade vi den tyska 
örlogsflaggan på förtoppen och salut gavs med 17 skott. Båda vak
ternas musköteri, signalmän och hornblåsare var på hyttan. Muskö
teriet skyldrade, hornblåsarna blåste fyra appeller och paradmarschen. 
När vår salut tystnat kom från en av de saluterade, 'Kaiser Wilhelm 
der Grosse' svarssalut med 17 skott varunder svensk örlogsflagga 
blåste på förtoppen." Vi tyckte söndagen blivit så festlig med all 
den saluterande honnören! 

Men gamla Saga fick en eloge själv. Inifrån danska landet kom 
en yachtliknande mindre ångare. Man kunde trott den vara en turist
båt om den inte fört tysk örlogsflagga. Den färdades vår kurs, kom 
akterifrån och gick förbi oss. Uniformerade män ombord stod i 
givakt och gjorde honnör. Och någon av dem ropade: "Schönes 
Schiff, Saga!" 

Måndagen den 7 september ingick med mulet väder och duggregn 
och korvetten låg under ånga ett stycke syd om Läsö Trindels fyr
skepp i Kattegatt på sydsydostlig kurs med till en början segel uppe 
som drog litet i en nordlig svag bris. Det skulle bli skjutningar i dag 
och under dagvakten gjordes förberedelser till stridsskjutning med 
tubkanon, bramseglen bärgades och knavrades ur på topparna, bram
rårna togs ned och därefter bramstängerna. 

Ett par timmars tid knallade och dånade ur alla fartygets eldrör. 
Och korvetten, förande den röda flaggan på förtoppen, girade och 
krumbuktade sin väg för att hålla de avstånd till målen, som skott
vidderna medgav. Det rådde sensation och spänningsfylld förväntan 
hos kanonkommendörerna att nå fina resultat. Varje skott registre
rades i protokollen, och ganska ofta kunde man höra skjutledarens 
uppmuntrande "Vackert skott!" när någon projektil så nära tog i 
målet. Från nedslagen i vattnet av de grövre pjäsernas projektiler 
blev det höga vattenuppkast. Vi saknade sol i dag att belysa dem, 
men tavlan var ändock imponerande. Klockan halv ett em slutade 
stridsskjutningen. Förutom tubammunition hade vi fått skjuta 
5 skarpa skott till 15 cm kanon och 22 st till 12 cm kanonerna. 
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Sedan maskinen åter satts i gång och vi tagit ostlig kurs togs 
bramstängerna upp och bramrårna. Vid fyratiden hade vi kommit 
så nära Skånekusten att styrningen blev med landkänning. Stag och 
gaffelsegel bärgades kl halv sex. Fyra av 12 cm kanonerna sattes 
till bords igen, bemannades och gjordes klara för skjutning, nu med 
lösa skott. Slottet "Sofiero" kom i sikte. Där blåste kunglig flagga, 
denna saluterade korvetten med 21 skott ur 12 cm kanoner samt 
vant- och relingsmaning. Samma pjäser användes en knapp halv
timme senare när salut med nio skott gavs framför Kronaborgs fäst
ning under det att på vår förtopp den danska flaggan var hissad. 

Klockan halv sju på kvällen denna skjutandets dag inlöpte vi till 
Hälsingborg och ankrade på redden för att komplettera vattenför
rådet. I hamnen låg chefsfartyget "Drott" och den danska kunga
jakten "Dannebrog". 

Tisdagen den 8 september blev vår första åtgärd att med kunglig 
salut och relingsmaning ge chefsfartyget vederbörlig honnör när det 
med kungaflagg passerade ut ur hamnen. Under dagen kom tulloffi
cerare för visitation. Omkring kl 3 em var vi klara att lätta ocl 
styrde under maskingång söderöver för att angöra Skodsborg p3 
kvällen. Innan vi kom dit passerade vi chefsfartyget "Drott" son 
återigen fick sin honnör, lika som på morgonen. 

Vid Skodsborg låg vi till ankars över natten. 

Tidigt om morgonen den 9 september togs återigen ånga upp. Vit 
sextiden lättade vi och styrde genom Oresund söderöver geno1 
Drogden. Komna norr om Nordre Röse fyr ankrade vi igen. 

Vi låg till ankars till klockan 4 em. Korvettens ankarliggande , 
Hälsingborg, Skodsborg och i Drogden, varunder seglingsexercis 
inte var påkallad, medgav ett för alla våra tentamina välgörand 
lugn. skeppet var blivet det verkliga skolskeppet. 

sydvästen ilsknade till vid 4-tiden och blev antecknad till 9 beat. 
fort. Ångtrycket togs upp och förberedelser gjordes till avgånf,. 
Maskinen kördes en halvtimme innan ankare lättats och som hjäl 1 
vid lättningen. 

Vi passerade Falsterbo fyrskepp kl l O om kvällen seglandes f · 
stagfock, gaffelfock, gaffelapa och mellanmesan. Inte mycket sege 
minsann, men så blåste det också halv storm, och med vinden p , 
låringen så gjorde vi god fart. Emellertid skulle ju något hända. En 
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Kunglig flagga på Sofiero Slott saluteras av Korvetten Saga med 21 skott 
från 12 cm kanonerna i september 1903 
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knall av skörat segel ekade. Det var stagfocken som sprack. För 

stäng sattes. Ännu knappt ett dygn före resans slut skulle vi få kän 

na av att det blåser på sjön. 

Hundvakten den 10 september siktade vi Sandhammarens fyr 

När Utklippan senare siktades togs upp ånga. Kl 2,30 em ankrad 

Saga på Karlskrona inre redd. Därlågoredan Freja, Najaden, ]arra 

mas och Gladan. 

Så var då denna resan till huvudsaken avslutad. Jag minnes efter 

middagen med allehanda göromål och geisten som rådde bland os· 

alla kamrater, kvickheterna och skämtsamhetens glåpord, som maJ 

bestod varandra. Där var bland andra vännen Allard som speladl 

tennis mycket bra men inte servade så bra ombord, Göran Wahl 

ström som var expert på att valla grisar, Per Olof Silfversköld son 

tjuvtränat äntring innan han kom ombord och därför genast gid 

upp som en stjärna, Sten von Stapelmohr som var skyldig chefe1 

en kappa, Louis Renner som ränner föröver för jämnan och int' 

håller tätt, Gustaf Lunding som bodde i Bankeberg och därför ble\ 

döpt till Bankebergsolyckan, vännen Alexander Ottosson som kon 

från Åmål och blev kallad Den store från Vänern, Gustaf Carlberg 

som sjöng bas i kören och gick under epitetet Bärgarbasen, Carl 

Arendt Hjulhammar som ville hjula från kust till flotta, Arnolc 

Strindberg som fick heta Dusmaskus, ty han var släkt med de1 

store S, vännen Påhlsson som i alla hamnar köpte sig kött fick het~ 

Pålsteken, Carl Gustaf Rudberg som allting kunde och visste, 

tyckte att det var både ruter och hjärter i den gossen så han fid 
heta Rutberg. 

Skulle omständigheterna medfört något gemytligt samkväm i mäs 

sen med officerarna tror jag vi skulle kunna ha kokat ihop en he 

del lustigheter och avskämtat denna sommarsegling med. Men stäm 

ningen lutade allmänt åt allvarsammare ting. Vi var i bägge kate 

gorierna flera kadettaspiranter än vad som skulle antagas. Någr, 

av oss måste alltså vid debarkeringen få besked om misslyckande. 

Ä ven den 11 september gick vi våra vakter, tjänstgjorde i båtarn~ 

och de som förut inte haft tillfälle att manövrera ångslupen blev m 

prövade i den. Korvetten låg nu i relativt strömfritt vatten så till 
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läggningsövningarna vid fallrepet var inte alls så svåra som dem vi 

varit med om till exempel på Ryde's redd. Några kamrater och jag 

fick permission på em för att bl a få uniformen pressad hos en skräd

dare i land. Och så telefonerade man hem förstås. 

Den 12 september anbefalldes snygg klädsel överallt i fartyget. Vi 

skulle avmönstras genom vederbörlig ceremoni klockan 10 fm. Och 

därefter skulle kadetterna ha slutlig examen. 
En stund före mönsterherrens ankomst ombord fick vi alla veta 

våra betygssiffror. Och vilka som "klarat sig". Kadettofficeren an

slog ett schema för dagens examen. Konteramiral Hägg, som förrät

tade mönstringen, var väntad eventuellt kvarbli för att åhöra ka

detterna, men var förhindrad stanna. Några högre ~Jöofficerare från 

land kom ombord för att närvara. 
Kadettmässen var för dagens händelse synnerligen väl städad, 

handfaten och toalettsakerna i näten under bordsskivorna var nog

grant övertäckta med skydd och kadetterna iförda sina bästa klä

der. Så kom in kadettofficeren, kapten Virgii··, i lång rock och sido

gevär. Carl Gustaf Rudberg ropade "Giv akt!" Kaptenen genom

gick litet av ceremonien som skulle följa. Först ämnade chefen säga: 

"God dag kadetter!" Vartill vi skulle svara: "God dag chefen!" Se

dan skulle examensförhören vidtaga. Kapten V. repeterade vad han 

vid resans början ofta hade sagt, att den som är tillfrågad skall 

klämma ur sig vad han vet och inte stå tigande. Chefen hade för

klarat sig ämna avtacka kadettkontingenten. När så inträffade, äm

nade kapten Virgin utbringa ett "leve chefen!" Vilket kadetterna 

skulle komplettera med två hurrarop. Detta repeterades i tysthet 

innan chefen kom till mässen. Och sedan kom chefen och övriga 

officerare, samtliga i långrock och med sabeln vid sidan. Nu var det 

kapten Virgin som kommenderade "giv akt!" och avlämnade kadett

kontingenten till fartygschefen. Denne anbdallde: "Fortsätt!" -
och så vidtog examen. 

Denna avlöpte utan annat än goda intryck på åhörarna. Chefen 

sade i sitt avskedstal till oss att expeditionen hade gått bättre i alla 

avseenden än vad han i förväg vågat hoppas, undantagandes vädret, 

och det goda resultatet tillskrev han till en hel del kadetterna. Vi 

hade, sade han, varit ett föredöme för manskapet som gjorde, liksom 
vi, sin första sjöresa. 

Denna avskedets ·lag fick vi ganska ingående samtal med våra 
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officerare. Det föreföll som om vi vunnit vänner i dem. Och läng ·e 
fram i livet råkade jag samtliga och kunde utbyta hågkomster fr~ 
den trevliga sommarresan med Saga 1903. 

Fartygschefen Henry Lindberg hade jag på 1920-talet såsom ch ' f 
i marinförvaltningen. Både af Klercker och Carlsson träffade j< g 
på Skeppsholmen i Stockholm när jag var minofficer där. Lagerhol n 
kom som läkare i Vaxholm på 1930-talet. Willy Gibson råkade j8g 
ganska oförhappandes en dag i Santa Cruz på Teneriffa när vi bä ;
ge som pensionerade njöt av solen där. Jag har alltid funnit vänn•T 
i sjömännen. 
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Litterafur m. m. 

NAVAL REVIEW 1968 

Liksom föregående år ägnas avsevärt utrymme i denna årsbok åt 
kriget i Vietnam. Sålunda behandlar sex av elva uppsatser i första 
delen skilda ämnen i anslutning till denna konflikt. 

Den första och längsta handlar om marinkårens operationer åren 
1965-1966. Där skildras landstigningen vid Da Nang den 8 mars 
1965, helikopterlandsättningen vid Phu Bai den 12 april och land
stigningen vid Chu Lai den 7 maj. Uppsatsen ger en detaljerad bild 
av natur, klimat och folk i norra delen av Sydvietnam, där marin
kåren bär huvudansvaret för verksamheten. Författaren ger även 
en bild av pacificeringsförsöken och resultaten av konferenserna i 
Honalulu och Manila 1966. 

Utnyttjande av småfartyg i patrulltjänst och landstigningsföretag 
ges stort utrymme i år. En artikel behandlar U S Coast Guards 
övervakning i Thailandbuk ten, där främst 27- och 18-metersbåtar, 
de senare s k Swifts, kommit till användning. Dessa båttyper har 
farter om 17 respektive 22 knop och är beväpnade med tunga kul
sprutor och en 8 cm granatkastare. Denna används till lysskjutning, 
landmålsbeskämpning och insats mot handelsfartyg. Till skillnad från 
vanliga granatkastare avfyras denna typ av riktaren, om så erford
ras i noll graders elevation. Swiftbåtarna har visat sig användbara 
i upp till två meter hög sjö. 

En artikel beskriver Operation Jackstay, ett komplett amfibie
företag utfört i ett floddelta i mars 1966. Företaget riktade sig mot 
ett träskområde sex mil syd om Saigon, där vietcong hade en större 
bas med resurser att reorganisera och utrusta sina förband. Där låg 
bland annat en minfabrik. Operationen illustrerar de små fartygens 
behov av en rörlig basorganisation. 

Uppbyggnaden av den stora marinbasen Da Nang i norra delen 
av Sydvietnam beskrivs i en uppsats. På motsvarande sätt presen
teras den bakomliggande Service Force, Pacific Fleet, som sköter 
underhållet åt främst de marina, men även andra amerikanska och 
allierade förband. Bland uppgifterna märks förrådskompletteringar 
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till SJOSs, understöd åt de civila inom underskottsområden, drift~n 
vid framskjutna baser, bärgningsföretag, sjömätning, sjukvård :h 
uppbyggnad av flygfält och hamnar. Service Force omfattade \ 1d 
mitten av 1967 55.000 man, mer än 2.000 civila amerikaner c ch 
mer än 12.000 utlänningar. Den disponerade 120 fartyg och 2l4 
båta r. Flertalet fartyg härstammar från tiden för andra världskrig ' t, 
men nya har tillkommit och tillförs efterhand. 

En annan författare tar upp frågan hur pass värdefulla baset 1a 
på andra sidan haven egentligen är för USA. I uppsatsen grans! as 
också NATO-samarbetet på underhållssidan samt konsekvenserna tv 
Frankrikes politik och britternas minskade resurser "east of Suez" 

I tvenne artiklar behandlas den amerikanska handelsflottan: " J S 
Merchant Shipping and Vietnam" och "The Economic Importa1 ce 
of a US-Flag Merchant Marine". 

En mycket intressant artikel avhandlar olika VTOL- och STC L
projekt samt för- och nackdelar med dessas egenskaper, speciellt id 
marina applikationer. Här skisseras anvädningsområden såsom h h
försvar utspritt på en huvudstyrkas eskortfartyg, luftförsvar basc at 
p~ konvojernas transportfartyg, ubåtsjakt, luftförsvar vid lands g
nmgar, m m. 

Underrättelsetjänsten och dess betydelse ges en god belysnin i 
uppsatsen "Intelligence and the Navy". Efter en analys av begr··p
pet underrättelsetjänst presenteras med några korta ord hur de1 na 
är organiserad i US N avy. Betydelsen av en rätt skött underrätte ;e
verksamhet exemplifieras mycket konkret med förspelet till sL ;et 
vid Savo Island den 8 augusti 1942. Artikeln diskuterar också nå ra 
typiska anledningar till missnöje med undrapporter och hu r Il cUl 

bör kunna komma till rätta med dem. Avslutningsvis låter förfa _a
ren framskymta vissa farhågor för funktionsdug ligheten i fram ti len 
hos flottans underrättelsetjänst. 

Utsjöfisket utanför Nord- och Centralamerika, som det bedriv av 
Förenta Staterna, är föremål för en mycket instruktiv uppsats. )en 
är förnämligt illustrerad med kartskisser och teckningar av b'ttar 
och fi skeredskap. 

Som vanligt innehåller Naval Review en kronologi över ma 1na 
tilldragelser under det gångna året. På samma vis redovisas sjön k
rens inflytande på årets världshändelser. Här behandlas bland an tat 
problemen kring Panama och Suez, junikriget och Vietnam. 

De små far tygen och båtarna i US Navy har i år fått sto rt ut-
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rymme, då man på drygt trettio sidor presenterar motorkanonbåtar, 
patrullbåtar, flodmonitorer, landstigningsbåtar, min svepare och di
verse försöksbåtar, bland annat bärplans- och svävfarkoster. Beho
vet av små enheter har sedan senaste världskriget var it ganska kon
stant på grund av korea- och vietnamkrigen. Utvecklingen har där
för, i motsats till på tjugo- och trettiotalen, gått snabbt och floran 
av specialfartyg är stor. 

Som avslutning lämnas traditionellt en översikt av försvarspro
grammet-design MeNamara för sista gången, måhända. 

Med sitt rikhaltiga innehåll är årets Naval Review en bok väl 
värd att läsa. För den marint intresserade erbjuder va rje artikel 
något av värde. Hög kvalitet och god layo ut väcker läslusten. Man 
blir faktiskt redan nyfiken på nästa årsbok. 

P. l nsulander 

UBÅ TSTEKNIKENS HISTORIA 

Inom den rikliga historiska litteraturen är teknikens hi storia för
hållandevis sparsamt företrädd. Visserligen finns det åtskilliga arbe
ten, som behandlar den tekniska utvecklingen i stora drag, och likaså 
finns det en mängd skrifter, ofta utgivna av företag och institutio
ner, som behandlar ett geografiskt eller kronologiskt avgränsat a v
snitt av en teknisk produkts historia. Något sällsyntare är arbeten 
som "Die Entstehungsgeschichte der U-boote", en bok av Hans
Joachim Lawrenz om ubåtsteknikens utveckling fram till början av 
vårt sekel. 

Lawrenz' bok är intressant både med hänsyn till typografin och 
till innehållet. Författarens manuskript består av 147 handtextade 
sidor, rikt illustrerade med teckningar, facsmiler och fo ton. J. F. Leh
rnanns förlag i Miinchen har fotograferat manuskriptet och tryckt 
det i offset i något förminskad skala, vilket gör att boken blivit litet 
lätthanterligare än Lawrenz' manuskript. 

I årtusenden har människan drömt om att vistas och färdas under 
havsytan. Källor från antiken omnämner dykarklockor och dy k-
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apparater medan de första uppgifterna om ubåtar härstammar fL 1 

renässansen. Den första ubåt, som framgångsrikt genomförde en dy' -
ning, byggdes år 1620 av Cornelius van Debbel. (Lawrenz har h r 
gjort ett misstag - eljest kännetecknas hans arbete av tysk no· -
grannhet: Christian Huygens kan omöjligt ha bevittnat en dykni1 g 
med Alfonso Borellos ubåt 1620 eftersom den store fysikern föd ·s 
1629. Om det däremot var hans far, rådsherren och räknemästar ·n 
Constatijn Huygens som var vittne, tycks det bli svårt att avgö a 
om Debbel eller Borello skall få äran att vara den förste framgån!;'
rike ubå tskonstru k tö ren.) 

Det är många mer eller mindre framgångsrika ubåtsprojektöt r 
och -konstruktörer, som passerar i Lawrenz' krönika åtföljda , v 

deras mer eller mindre märkliga farkoster. Författaren menar a t 
amerikanarnas insa tser övervärderats och redovisar ingående W -
helm Bauers arbete inom ubåtstekniken. Som kuriosum kan nämn 
att Bauer bl a skisserade en föregångare till Walter-turbinen ! 

Som ovan sagts omfattar "Die Entstehungsgeschichte der U-boot. " 
perioden fram till början av 1900-talet. Lawrenz, som själv r 
elektroingenjör, har dock ifråga om den ubåtselektriska utveckling( 11 

inte satt samma tidsbegränsning. Han behandlar här förhålland •1 

ända fram till andra världskrigets slut. Det ubåtselektriska avsnitt ·t 
är intressant, men borde enligt anmälarens åsikt ej ingått i dem a 
bok, utan redovisats i annat sammanhang. 

I atomubåtarnas och undervattenlaboratoriernas tidsålder g r 
Lawrenz' bok en intressant tillbakablick längs den väg som mänr -
skan så mödosamt tillryggalagt för att kunna börja sin erövring ~v 
"den inre rymden". Man måste beundra de uppfinnare, som bygg< c 
och provade sina ubåtar utan att ha några djupare kunskaper i 
ubåtsteknik. Som ett lustigt exempel på rådande beräkningsmetod .~ 
anför författaren en beräkning av erforderlig framdrivningsefk t 
år 1840. Som effektenhet användes arbetsförmågan per tidsenhet 2 v 
en stycken galärslav! Det är inte minst sådana små detaljer i boke 1, 

som gör att Hans-Joachim La wrenz' "Die Estehungsgeschichte r 
U-boote" är värd sin plats på bokhyllan. 

Sven Rahmbe g 
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Notiser från nar och fjärran 

Väst 
Ubåtar 

Sedan VK 11 har 15 ubåtar tillhörande väs tm akter gått för lorade. Sam manl agt 

har nära 500 sjömän fått sätta li vet ti ll. Några uppgifter om östblockets förluster 

finns inte. Nedan en sam manställnin g över förlusterna t o m "SCORPION": 

Datum Ubåt Nationalitet Ort och orsak Antal 
döda 

10.7.45 "0- 19" nederländsk sydkinesiska sjön, 
strandad och sprängd 

5.12.46 " U 2326" fransk (tyskt Utanför Toulon , 
kri gsbyte) dykolycka 

21.11.47 "P.51" brittisk Utan för e ng. kusten, 
sjöolycka 

25.8.49 "COCHI- amerikansk No rdsjön , 

NO" inre explosion 7 

12.1.50 "TRUCU- brittisk Nära Themsen-m ynni ngcn, 

LENT" kollision 61 

17.4.51 "AFFRAY" brittisk Engelska kanalen, 
antagligen brott på snorkeln 75 

23.9.52 "LA SI- fransk Utanför Toulon , 

B YLLE" dykolycka 70 

4.4.53 "DUMLU- turkisk I D ardanellerna, 
PINAR" koll is ion 91 

16.6.56 "SIDON" brittisk I Portland, va tteninträng-
ning efter inre explosion 13 

30.5.58 "STICK- amerikansk Nära Pearl Harbour, 
LEBACK" koll ision 

10.4.63 "THRE- amerikansk Atlanten, tekniskt fel 

SHER" v id djupdykningsförsök 129 

15.9.66 "HAI" tysk Doggerban k, 
vatteninträngning 19 

25.1.68 "DAKAR" israelisk Ostra Medelhavet, 
okänd 69 

27.1.68 "MINER- fransk Uta nför Toulon, 

VE" okänd 52 
27.5.68 "SCOR- amerika nsk Atlanten, 

PION" okänd 99 
(Soldat und Tcchnik, juli 1968) 
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Argentina 
Minsvepare 

Efter sex års und erhand lin gar skall Argentina få sex minsvepare av den om, ~ 

netiska TON-klassen från Royal Navy. De får namnen CHACO, CHUBG r, 
FORMOSA, NEUQUEN, RIO NEGRO och TIERRA DEL FUEGO. 

Detta fö rvärv är bara en liten del av det stora program för argentinska f!.t
tans uppbyggnad. Det sägs att örlogsfartyg för 150 miljoner pund skall anskaff :ts, 
bl a sex engelska ubåtar av OBERON-klass och fyra allroundfregatte r v 
LEANDER-klass. 

(Navy, eng. juli 1% 8) 

Brasilien 
Nybyggnader 

Det rapporteras att Brasilien kanske lägger ut order till holländska varv på ·a 
10 fregatter, fyra ubåtar och andra örlogsfartyg inklusive ett segelskolfartyg. 

(Marine News, aug. 19( l) 

Filippinerna 
Örlogsfartyg 

USA lämnade nyligen över sju örlogsfartyg till filippinska flottan. Fartyg n, 
som levererades i hemligbet med det militära hjälpprogrammet är RPS D A' U 
KALANTIA W (förut amerikansk eskorrjagare), QUEZON (minsvepare), LIM\
SA WA (ett nyligen ur tjänst taget trängfartyg från US Coast Guard) och f) ra 
SWIFT patrullbåtar. 

(All Hands, juli 19<8) 

Frankrike 
Budget 

Franska marinens budget för 1968 uppgår till 16,9 °/o av tota la försvarskt t 

naderna (ca 25 miljarder Francs), vilka i sin tur utgör 4,34 °/o av br uttonation l
produkten (jfr Sverige, 4,2 °/o). Förutom den tredje atomubåten skall inga be y
dande nyproduktioner äga rum inom marinen under budgetåret. 

(La revue maritime 5/68, MS/B ,J) 

NATO 
Fartygsförband 

Fr o m 2/7 1968 har sex tyska ubåtar av typ U 4 ställts till COMNAVBALT \P 
förfogande. Det är de förs ta tyska ubåtar som underställts NATO. 

I övrigt disponerar NATO över följande västtyska fartygsförband: tre jag. r
eskadrar, 4 mtb-eskadrar och 6 msvp-eskadrar. 

(MS/Prc,s) 
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USA 
Budget 

Flottans äskanden för budgerå ret 1969 på 3,8 mi ljard er doll ar för flygplan, 
robotar och underhåll, innefattar 1,8 miljarder för anskaffnin g av 594 strids

flygplan. 
(Military Review, juli 1968) 

Fartygsförband 

I juni firade USA:s s;attc flotta, medelhavsflottan, sitt 20-årsj ubileum . I 20 år 
har "Power for Peace" varit flottans valspråk. Sjätte flottan är vanligen sam
mansatt av 50 fartyg, 25000 man och 200 flygp lan. 

(Die Weltwoche Ziirich , 28 juni 1968) 

Eskortjagare 

Eskortjagaren USS SAMPLE (DE 1048) har satts i tjänst i Seatrle. Sample är 
utrustad med moderna undervattensvapensystem, inkluderande en långdistans
hydrofon monterad i stäven, sjunkbomber, au-raketer och två typer av akustiskt 
styrda torpeder. 

Sample är ca 130 m lång, 12 m bred och deplacerar 3500 ton fullt lastad. Den 
nya jagaren är också utrustad med ett automatiskt stabiliseringssystcm, som avse
värt reducerar den vanliga hårda gången hos tidigare jagartyper. 

(All Hands, juli 1968) 

Simulator 

För övning av fartygsbesättningar och utprovning av lämplig taktik har i 
New Brunswick, USA, färdigställts en ny simulatoranläggning till en kostnad av 
38 miljoner D -mark. Utveckling och byggnad har tagit 5 år. Utbildningen kan 
avpassas för alla fartygstyper och anläggningen simulerar alla data som kan 
komma in till ett modernt fartygs str idsledningscentraL Nio sic-betjäningar kan 
utbildas samtidigt och upp till 128 sjö- och luftmål kan spelas. 

(Soldat und Tecknik 7/68) 

V östtyskland 
Flo ttan 

Totalt bestod Bundcsmarinc den 30 april av 183 stridsfartyg, 97 trängfartyg 
och 215 flygplan. 

(Leinen Los, juli 1968) 

537 



MARINSTABEN Biblioteket 

Förteckning över nyinkommen litteratur 1/5-31 /8 1968 

I. FORSV ARSVASENDET I ALLMANHET 

Ruge, Friedrich, Politik und Strategi Strategisches Denken und politisches H :tl
deln. Frankf.a.M. 1967. 319 s. 

Strategic survey 1967. Lond. 1968. 50 s. (The Inst. for Strategic. Studies). 
War, mutiny and revolution in the German navy. The world war I diary >f 

seaman Richard Stumpf. New Brunnswich, N. J. 1967. 442 s. Ill. 
Hafström, Georg, Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa. Uddevalla 19C8 . 

147 s. Ill. 
(Starens Sjöhistoriska Museum meddelande XI) . 

Herrick, Walter R., jr., The american naval revolution. Baron Rouge, La . 19( 6. 
27 4 s. Ill. Litt. Reg. 

Craig, William, The fall of Japan. New York 1967. 368 s. Ill. 
Waters, John M., jr., Bloody winter. Princeton, N. J. 1967. 279 s. Ill. 
Lord, Walter, Incredible victoriy. (The battle of Midway). London 1968. 331 s. 

Ill. Reg. 
Heinl, Robert Debs, jr., Vietory at high ride. The Inchon-Seoul campaign. Phih d. 

m fl 1968. 315 s. Ill. Reg. Kart. 
Mulligan, Hugh A., No place to die. The agony of VietNam. New York 19( 7. 

279 s. Ill. 

II. SJOVASENDE 

The Soviet fleet today. Submarines. Genua 1967. 64 s. Ill. 
Howard, Michael, The Mediterrancan strategy in the seeond world war. London 

1968. 82 s. 
H erring, Robert W ar in g, Soviet naval strategy. Fifty years of theory and p ra et .;e. 

Annapolis, Md. 1968. 250 s. 
Kungl Svenska segelsällskapet. Arsbok 1968. 
Svenska Kryssarklubben. Arsbok 1968. 
McLachlan, Donald, Room 39. Naval incelligence 111 acnon 1939-45. LoM' 'n 

1968. 438 s. Ill. 
Farago, Ladislas, The broken sea!. The story of "Operation Magic" and the Pearl 

Habor disaster. New York 1967. 439 s. 

538 

Quill, Humphrey, John Harrison. The man who found longitude. London 1966. 

255 s. Ill. 
Gotter, Charles H., A history of naurical astronomy. London (m. fl.) 1968 . 387 s. 

Ill. Litt. 

III. LANTFORSVAR 

U. S. Marine Corps, Docrrine for riverine operations. Washingran 1967. 222 s. Ill. 

V. MEMOARER 

Ericson, Stig H :son, Kuling längs kusten. Srhlm 1968. 237 s. III. 
The Alliluyev memories. London 1968. 238 s. 

VI. RATTS- OCH STATSVETENSKAP 

Sanger, Richard H., Insurgent era. New patterns of political, economic and social 
revolution. Washingran 1967. 222 s. Ill. 

Oppenheim, L., International law. A treatise. Ed. by H. Lauterpacht. Vol. l. 
Peace. 8 ed., 8. impr. London 1967. 1072 s. Vol. 2. Dispures war and neutra
lity. 7. ed., 6. impr. London 1965. 941 s. 

Kungl Sjöfartsstyrelsen, sjötrafikföreskrifter m m. Stockholm april 1968. 72 s. 
Vinde , Pierre, Hur Sverige styres. Centralförvaltningen och statens budget. Stock

holm 1968. 220 s. 
Myrdal, Gunnar, Asian drama. An inquiry into the poverry of nations. Vol. 1-3. 

New York 1968. 2284 s. 

VIII. NATUR VETENSKAP 

Marfeld, A . F. , Atomencrgie in Krieg und Fricdcn . Kcrnreaktoren und nukleare 
Waffen. Berlin 1966. 500 s. Ill. 

X. OVRIG LITTERATUR 

Mashashi, !to, The Emperor's last soldiers. New York 1967. 191 s. III. 

539 



Transportkonstruktioner AB 
för lyftanordningar 

Stahl ElEKTUS kättingtelfrar lyftkrafter 150-2000 kg 
normal- och lågbyggt utförande över EX-skyddat. 

Stahl lintelfrar lyftkraft upp till 32 ton 
även i Ex-skyddat utförande 
Traverser och svängkranar av egen tillverkning. 

Stromag 
Strömtillförselutrustning 
Gränsbrytare 

frömag 
Kabeltrummor, fjäder- och motordrivna 
Även för gas och vatten 

Vacu-lift 
Vacuum lyftapparat utan matning av främmande kraft. 

lng. F:a Transportkonstruktioner AB 
Nyängsvägen 11 
161 37 BROMMA 

T el. 08 l 26 00 22 - 26 95 69 

HARRY OLOFSSON AB 

VI 
Medlem i 
Svenska 
Fabriks
betong-

föreninge11 

Box 68 - Karlskrona 

lEVERERAR all slags byggnads- och väggrus mur
och putsbruk makadam singel och färdig 
betong. 

UTFOR alla slag av schakt- och planeringsarbeten 
samt uthyr maskin och lastbilar. 
Tel. Kont. Karlskrona 229 20 växel. 
Betongfabriken leråkra Tel. 0457/801 26. 
Beställning före och efter kontorstid Grus ma
kadam och betong. 
Verkmäst. l. Ti llman Karlskrona 229 22. 
Murbruksfabriken K.Nilsson Karlskrona 229 21 . 
Betongfabriken leråkra Tel. 0457/801 26. 
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