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(Utdrag ur protokoll)
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KUNGl
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Meddelande
Nr 5/1968

Ordinarie sammanträde i Stockholm den12mars 1968

Ordinarie sammanträde i Stockholm den 18 apri/1968

(Utdrag ur protokoll)

(Utdrag ur protokoll)

1. Utsågs ledamoten Berlin som föredragande och ledamoten
Troell som suppleant inom vetenskapsgrenen "Underhållstjänst och
förvaltning. Hälso- och sjukvård med navalmedicin" för år 1968.

1. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående sammanträde ledamöterna Einar W aern och Oscar Linden avgått med döden.
Ordföranden lyste frid över deras minne.

2. Föredrog ledamoten Nilzen utdrag ur sin årsberättelse i vetenskapsgrenen "Organisation och förvaltning" för år 1967 betitlat
"Förvaltningstjänst i regiona l nivå".

2. Utsågs ledamoten Tornerhjelm som föredragande och ledamoten Hallerdt som suppleant inom vetenskapsgrenen "Organisation
och personal. Utbildning" för år 1968.

3. Talade ledamoten Danckwardt över ämnet "Försvarsutredningen; några synpunkter".

3. Föredrog ledamoten Rydström utdrag ur sin årsberättelse inom
vetenskapsgrenen "Navigation och sjöfart" för år 1967 betitlat
"Aktuella sjöfartsfrågor".

Stockholm den 23 september 1968.
HANS HALLERDT

4. Talade ledamoten Lundström över ämnet "Regalskeppet Wasas
återuppbyggnad".

sekreterare

Efter sammanträdet följde demonstration av skeppet Wasa och
dess träskulpturer under ledning av ledamoten Lundström.
Stockholm den 23 september 1968.
HANS HALLERDT
sekreterare
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"Skeppsfasf"
C BORGENST AM

eller "utbytbart "

verkstaden är den i samma skick som en ny motor. Allt utan att
varken piloten, trafikledaren eller passageraren ägnar mer än en
flyktig tanke åt all den maskinteknik som är förborgad i dess inre.

r------------------------- -- -- -- - - - - - - ,

l

J samband med en s k driftkonf erens anordnad av
marinförvaltningens verkstadsbyrå höll dess chef marindirektör CURT BORGENSTAM ett föredrag berorande manna underhållsproblem 1 v ad avser m atenell beredskap och dnftsakerhe t. l avvaktan på en
mera faletabetonad art1kel 1 ämnet langre fram , belyse r
författaren här problemen i k åseri/orm .

j

Flygplanet verkar nästan stillastående i rymden. Endast motorbullret och de lätta vibrationerna skvallrar om att vi är på väg med
god fart. Genom fönstret skymtar en av motorerna, som gav å tskilli ga tusentals hästkrafter när vi startade. En mä;1gd raffinerade
maskindelar, hopkomponerade till ett paket som väger cirka två ton ,
eller ca ett halvt kg per hästkraft. Hur många bita r är det? Gissningsvis ett par tusen, som vi rv lar runt och fungerar timma efter
timma. Maskineriet övervakas av en pilot som ibland kastar en blick
på sina instrument, men som knappast har sett ett k ullager eller en
hylsnyckel på nära håll. Och allt fortsä tter att fungera i 2000 drifttimmar mellan översynerna utan annan tillsyn än instrumentkontroll
och rengöring av filter.
Armbandsuret visar 20.37. Innanför boetten finns elva små kugghjul lagrade i rubiner, ett balanshjul som svänger exakt 300 gånger
i minuten, reglerat av en spiralfj äder, tunn som ett hårstrå. Hela
denna invecklade och fina mekanism fungerar med stor exak th et i år
efter år utan att ägaren ägnar en tanke åt antalet eller funktionen
hos dess finmekaniska delar.
Vi landar på fl ygplatsen. På andra sidan ligger ;ungaren där en
motor under loppet av en förmiddag kan by tas mot en ny eller nyrenoverad. I verkstaden tas motorn isär och inspek: eras, dess slitn a
delar bytas, varpå den hopm onteras och provas. När den lämn ar
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-- "Vi kan inget lo va, men vi siktar på att vara klara för provtur
om fjorton dagar, om inget oförutsett inträffar!" Det var beskedet
som fartygschefen fick på konferensen.
Kring bordet satt en verkstadsdirektör, en verkstadsingenjör, en
farty gschef, två marindirektörer, en verkmästare och en förvaltare
i en dryg timme och disku terade "fallet". I fartygets maskinrum stod
uppbördsmaskinisten, en ingenjör och en förman böjd a över en
ritning.
Samtidigt svävade en fartygschef och en flottiljchef med tillhörande staber i okunnighet om nästa avgångstid.
De tvåhundrafemtio besättningsmännen visste inte om och hur
övningsprogrammet skulle ändras eller hur många kvällar de kunde
planera hos familjen eller på stadens förlustelseställen.
På maskinrumsdurken låg en svarvad gjutjärnspjäs, som en gå ng
varit en så kallad "startslid". Det var den som var "fallet", och so m
stod i centrum för allas intressen. Därför att den råkade vara sprucken! Och därför att det naturligtvis inte fanns en till likadan! Varken på varvet eller hos motortillverka ren, som hade ttt svagt minne
av att ha gjort startsliden för ett par decennier sedan.
Den olycksaliga järnbiten satt på en skeppsdiesel av så kallad
"robust" typ. Hundratio ton bastant gjutjärn. Effekt 3000 hk. En
vikt av 37 kg/hk borde ge garanti för driftsäkerheten, om det nu
inte var så att järnet satt på fel ställen!
Kring denna robusta motor fanns draperat ett ormbo av handbockade kopparrör med ventiler som måste stå rätt, el-drivna olj eoch vattenpumpar och separatorer. De tretusen hästarn a med tillbehör vårdades av två maskinister, tre högbåtsmän och ytterligare
ca 15 man maskinpersonal med hytter och mässar, personalproblem
och sociala inrättningar, vilket allt skall inrymmas inom det flytande
samhälle som ett större fartyg utgör.
För att hindra alltför tråkiga malörer, som nu det här med startsliden, görs regelbundet s k "kolvdragningar" ungefär varje 2000:e
drifttimme. Då släpas några ton av maskinens ädlare delar ut med
545

hjälp av taljor och block, mycken möda och trätor om utebliven
permission m m. I dålig belysning, i ett trångt maskinrum och med
en personal som skiftas två gånger om året, görs en rengöring och
en inspektion (med de primitiva instrument som finns tillgängliga)
varpå det hela sätts ihop igen.
skulle några tekniska problem eller frågor uppstå vid en sådan
översyn ombord, så blir fartyget liggande tills de rätta vise männen
har uppspårats, samlats och fattat sitt beslut under hård press och
tidsnöd. Ofta blir beslutet ungefär detta: " Det går nog ett tag till ;
vi har inte tid att reparera det nu, och förresten har vi i alla fall
inte de reservdelar som behövs!"
Och så åtskiljs man med mer eller mindre gott samvete, den ene
stolt över att ha tjänat in en reparationskostnad åt stat och skattebetalare, den andre med förhoppningen att han skall fått en annan
kommendering när fuskreparationen definitivt ger upp. Men en och
annan kanske har en dunkel känsla av att den s k "robusta" maskintekniken i själva verket är en tämligen spröd kuliss som inte riktigt
motsvarar ett fartygs krav på gångberedskap och driftsäkerhet.
"Järn är starkt, sägs det, mycket järn borde alltså vara ännu starkare! Men - tänk om det inte stämmer!"

Vad är nu slutsatsen av detta? Ska vi ha flygmotorer i stället?
Nej, exemplet var extremt och valdes blott för att illustrera det
paradoxala faktum att driftsäkerhet vinnes icke genom stor vikt
utan genom stor erfarenhet.
Det är rent självbedrägeri att lita till vikten som en genväg till
styrka. En konstruktion blir inte hållbarare för att den yxas till
grovt och klumpigt. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk.
Avgörande för driftsäkerheten är den konstruktiva omsorgen om de
mängder av länkar som en motorkonstruktion utgör. Sådan omsorg
måste baseras på systematisk bearbetning av drifterfarenheter från
många lika enheter.
Flygmotorn i vårt exempel konstruerades för tjugu år sedan och
gick då kanske inte mer än ett par hundra timmar mellan översynerna. Sedan dess har tusentals exemplar byggts, körts och renoverats. Mätprotokoll har uppgjorts, samlats och delgivits tillverkaren,
begrundats och burit frukt i form av konstruktiva förbättringar.
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Motsvarande drifterfarenheter från den tunga motorns översyner
ombord blir av praktiska skäl tämligen ofruktsamma. Mätverktygen
är primitiva, och personalen kan i praktiken aldrig bibringas samma
vana vid arbetet som en kunnig motormontör eller avsynare. Erfarenheterna stannar nästan undantagslöst inom maskinpersonalens
egen kategori och kan sällan befrukta en konstruktiv utveckling av
detaljerna.
Inom flygtekniken har däremot utbytessystemet blivit en nödvändighet. Det har också slagit igenom på ett flertal andra tekniska områden, t ex bil- och teletekniken.
Vad marinen beträffar, har utbytessystemet redan tidigt framtvingats inom torpedbåtsvapnet. Dess konstruktions- och underhållsproblem skulle överhuvudtaget ej vara lösbara på annat sätt.
Liknande principer, ehuru med högre maskinvikter och längre
drifttider, har under de senaste åren börjat tillämpas även inom ma-
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kunna utföras på ca ett dygn om erforderliga lyftanordningar finnas
och installationen i övrigt är rätt utformad.
I vad mån principen kan tillämpas även för högre effekter sammanhänger med utvecklingen av kraftöverföringar av olika slag.
Experiment- och konstruktionsarbete pågår f n på flera håll med
kopplingar och växlar, resp elektrisk överföring för sammankopplingav ett större antal motorer med gemensamt kraftuttag.
Sammanfattningsvis kan sägas, att maskinteknikens strävan efter
ökad materiell beredskap och driftsäkerhet på grundval av de praktiska erfarenheterna icke kan baseras på ökade vikter. Vägarna till
framgång synes i stället vara:
l) standardisering
2) Utnyttjande av serietillverkade enheter
3) Underhåll genom utbytessystem.
En utveckling efter dessa linjer medför ej blott ökad driftsäkerhet, utan även lägre vikt, mindre utrymme och mindre krav på den
sjögående maskinpersonalen i fråga om både antal och kvalitet.

"Why not take advantage of our exchange engine plan, Chief? just slip your old
unit out and slip in one of our reconditioned engines"

rinens allmänna motorteknik, där en omställning skett till mindre,
lättare, snabbgående motorer. Det är därvid ej i första hand vinsterna i vikt och utrymme som varit avgörande, utan främst möjligheterna att basera underhållet på utbytessystem och grundservice i
verkstad.
Vi har i dag tillgång till lätta dieselmotorer av mycket hög teknisk kvalitet. Dessa byggas i stora serier och har systematiskt finsli pats i sin detaljutformning tills de nått en mycket hög driftsäkerhet.
Trots en så förhållandevis låg vikt som ca 5-10 kg/hk kan man
räkna med en gångtid av 5-10 000 timmar mellan översyner i
verkstad. Drifttiderna är sålunda i praktiken längre än för de äldre,
långsamgående typerna.
Monteringsarbetet med dessa motortyper ombord har underlättats
genom införande av elastiska anslutningar för rör och drivaxlar samt
standardisering av motorerna och deras delar. Ett motorbyte bör
548

549

Tillförlitlighetsmått B GRANATH

Skrivbordsargument?

l TiS dec 1963 fanns införd en artikel betitlad "Tillvaratagande av erfarenheter från >naterielens användning" av ledamoten J af Pe tersens och byråintendenten W Sabelström. Artikeln behandlade marinens materielup pföljningssystem System 63, som sedan utvecklats till System 64, och avslutas på följan de sätt:
"Genom m aterieluppföljning av ifrågavarande
slag finns möjlighet att studera flera av de faktorer t ex materiel, organisation och personal
som har ett avgörande inflytande på vapensystemens effektivitet.
Man kan genom en sådan kartläggning eff ektivt
tillgodogöra sig erfarenheterna på såväl dagens
som morgondagens marina system."
Med anledning av denna slutsats och med hänsyn till
att mer än fyra år förflutit sedan den formulerades
har kommendörkapten B GRANATH, chef för MF
V apenavdelnings kontrollkontor, funnit anledning att
undersöka i vad mån förhoppningarna uppfyllts. Denna granskning utgör samtidigt en kommentar till ledamoten Nerpins artikel i TiS februarinummer 1968.

J

Observation och slutledning
Mycket av vad som presteras inom dagens teknik skapar beundran och förvåning. Beundran för den komplicerade och förfinade
tekniken och förvåning över att så komplicerade apparater överhuvudtaget fungerar. Väl genomarbetade tekniska lösningar samt precision och kvalitet i produktionen har möjliggjort dessa imponerande resultat. Många stora projekt skulle inte ha kunnat genomföras
utan hög kvalitet. Det är då frågan hur denna kvalitet kommit till
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uttryck. Enklast är att säga: " Materielen skall fungera". För materiel där risk för liv och lem föreligger har kvalitetskrav av denna
karaktär tidigt angivits i definierade funktions- och tillförlitlighetskrav. Kraven har presenterats såsom sannolikheter för funktion under varierande miljöbetingelser samt vidmakthållits genom stränga
underhållskrav. Eftersom sannolikheten = l är ytterst sparsamt
förekommande har givetvis kraven inte kunnat .sättas så högt, men
för många komponenter ligger funktionssannolikheten mycket högt
- på gränsvärdet mot 1. D e tekniska resultaten visar också att så
höga sammansatta funktionstill gängligheter är möjliga att uppnå.
Resultaten har dock ej uppnåtts utan mödosamt och ihärdigt arbete.
Funktions- och tillförlitlighetsdata är sannolikhetsstorheter och
bygger på fakta från utförda observationer. Ju större antal observationer, som underlaget är grundat på, desto säkrare blir predikteringen.
Många exempel från det dagliga livets självklara händelser kan
tagas för att visa vad jag menar. Växlingen mellan dag och natt,
årstidernas växlingar och planeternas rörelser är exempel på händelser, vars tillförlitlighet är så hög att vi icke ifrågasätter de uppgifter som lämnas i almanackor och astronomiska uppslagsverk. Fenomenen har observerats och upptecknats sedan urminnes tider.
Utan kunskap om den verkliga mekaniken och lagarna för systemet.s
funktion hade man tidigt fått en sådan mängd data att förutsägelser
kunde göras med förvånande tillförlitlighet.
Vi har andra exempel som ligger oss närmare och där också täta
observationer under långa tider övertygat oss om systemens höga
tillförlitlighet. När vi på morgonen vrider på vattenkranen förväntar vi oss p g a erfarenheten att vattnet skall strömma ur kranen,
och sker inte detta funderar vi ej på vattenledningsnätets konstruktion och möjli ga svaga punkter. Vi tillåter oss kanske i stället att
förmoda att ett oväsentligt fel i form av en droppande kran hos
grannen just håller på att repareras. I regel är också denna vår förmodan riktig ty våra tidigare observationer utvisar, att detta är det
fel som vanligen inträffar. P å samma sätt förväntar vi oss att det
elektriska lju.set skall tändas då vi slår till strömbrytaren på väggen.
Inträffar inte detta så kollar vi först glödlampan, sedan säkringen
och därefter om vi har någon apparat inkopplad som är trasig. Förutom en intuitiv uppfattning om systemets funktionssäkerhet har vi
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här också i vår erfarenhet ett felsökningsschema och standardisera
felbeskrivningar som erfarenheten givit oss.
Vad jag genom dessa exempel velat visa är att man för olik
system, genom observationer, medvetna eller omedvetna, kan skaft
sig en uppfattning om deras tillförlitlighet utan att behöva någo1
kunskap om systemens tekniska uppbyggnad och arbetssätt. Restdta
tet blir i hög grad beroende av två egenskaper hos oss, nämligen för
mågan att observera och förmågan att dra slu tsatser.
Tillförlitlighetstekniken tillämpad på materiel i allmänhet ställe,·
samma krav på sina utövare och dessutom tillkomm t!r en viktig fak
tor nämligen viljan att utnyttja de instrument, som stå r till vårt fö r
fogande .

Definitionsproblem
När man har konstaterat problemets existens gäller det att på et
så enkelt sätt som möjligt taga fram några storheter 30m ger ett måt ,
på tillförlitligheten. Flera definitioner finns i olika publikationer t ex
i Handbok teknisk systemplanering, Bestämmelser för System 64
Ett avsevärt arbete har utförts vid FOA/FTL och inom Svenska
Elektriska kommissionen (SEK). Ett utskott inom SEK har un der
lång tid varit sysselsatt med att taga fram definitioner inom tillförlitlighetsområdet. Arbetet har skett i intim samverkan med internationella elektriska kommissionen. Förslag finn s till en tillförlit!iahetsteknisk ordlista men några fas tställda normer inom områd~t
finns ännu ej. Detta är beklagligt enär just definitionerna för dessa
områden är betydelsefulla för den som skall tolka resultaten av tillförlitlighetsundersöknin gar och som skall ställa praktiska tillförlitlighetskrav.
Vad som därför står till buds är definitioner som praktiskt utnyttjas i sys tem där man söker följa upp tillförligbeten inom olika
materielområden. Inom marinförvaltningen har man i "Handbok
Teknisk systemplanering" angivit några definitioner som sedan n ågot förändr ade praktiskt utnyttjats i materieluppföljningssystemet ,
System 64. Man använder här dels MXBF (= medelvärde mellan
fel) och dels tillgänglighetskvoter. Tillgänglighetskvoterna kan vara
grundade antingen på drifttider (funktionstillgänglighetskvot ) eller
på kalendertider (klartillgänglighetskvoter). Medelvärde mellan fe l

552

är ett p å observerade värden grundat statistiskt medelvärde p å materielens karaktäristiska driftvärde mellan två fel och är en för alla
och envar begriplig storhet. Tillgänglighetskvot är kvoten mellan
en tid (drifttid eller kalendertid) och samma tid ökad eller minskad
med materielens obrukbarhetstid. Kvoten får sålunda betraktas som
ett kvalitetsmått uttryckt såsom sannolikheten för att en enhet vid
en g~dtyckli g . tidp~nkt inom ett givet tidsintervall befinner sig i
ett v1sst funktwnsnllstånd. Detta kvalitetsmått är miljö- och organisationsberoende, vilket kommer till uttryck genom ob ru kbarhetstiden, som icke enbart är beroende av materielen utan även av dess
krin gutrustning nämligen personal, reservdelar och verktygsutrustning. Tillgänglighetskvoterna blir härigenom mera "otillgängliga"
än m edelvärdet mellan fel, därför att de kräver betydligt mera arbete och överväganden innan man kan tillgodogöra sig betydelsen
av dem. De har därför hittills ej kunnat nyttiggöras p å sa mma sätt
som medelvärden m ellan fel.

Befintlig materieluppföljning
Känslan för tillförlitlighet är inte ny, såsom inledningsvis antyddes. N yheterna ligger i sättet att presentera måtten för tillförlitlighet. Att en känsla för tillförlitlighet och behovet att på något
sätt följa upp denna visar den mångfald av loggböcker och journaler som finns i vår organisation. Några exempel är eldrörsböcker,
fel- och reparationsjournaler, eller historikkort i anläggningsregister. Det gemensamma för dem är att de utgör skriftliga felbeskrivnin gar, i första h and kalendertidsbundna men med möjlighet till
komplettering med driftvärd en. Det råder full frihet för den som
för dessa journaler att uttr ycka händels er och fe l på sitt eget sätt.
N ågon formalisering av skrivsätt eller materielbenämningar är ej
föreskriven. Det är därför möjligt att identiska fel och händelser
kan uttryckas på olika sätt, varigenom också de slutsatser man i
efterhand skall dra av materialet kan komma att bli olika.
Så länge observationsmaterialet är av ringa omfattning är det
möjligt att överblicka för en mänsklig hjärna m en ganska snart får
materialet en sådan omfattning att det blir mycket svårt för en
människa att so rtera ut väsentliga uppgifter och att ur dessa dra
riktiga slutsatse r. När en rapporteringsrutin kommer i detta läge
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kommer den antingen att självdö d v s inga uppgifter kommer ir
eller också kommer den av rutin att gå i tomgång, men inga bear
betade uppgifter kommer ut.
Exempel på båda typerna av utveckling finns. Man har då kom
mit i ett läge som omöjliggör en överblick över materielens tillför·
litlighet. Orsaken härtill anser jag ligga däri att man vid uppbygg
nad av sina rutiner ej gjort klart för sig hur man skall utnyttja er
hållna uppgifter och hur slutsatserna skall presenteras. En bidra
gande orsak har också varit att man saknat hjälpmedel för att be
arbeta stora mängder av statistiskt material.
Den moderna datatekniken har därvid blivit ett utmärkt hjälp
medel för att klara sådana uppgifter. En förutsättning för att den
na teknik skall lösa våra uppgifter är att den maskin som skalllösa
problemen matas med uppgifter i en sådan form att den kan arbeta
med dem. Vi tvingas därför att tänka om och att ändra våra rutiner och omarbeta våra rapporteringsu nderlag så att de blir möjliga
att bearbeta i en datamaskin. Vi tvingas också att p å nytt tänka
igenom hela problemet med vår materieluppföl jning och bestämma
oss för hur tillförlitlighete n för materiel skall uttryckas.
Inom de områden där kraven på tillförlitlighet har varit störst
har sådan tillförlitlighets uppföljning av materielen kommit längst .
Flyget startade först med sitt driftanalyssyst em, numera DIDAS.
Marinen har något senare kommit med System 64. Underlaget fö r
dokumentering av inträffade händelser har i dessa system utforma ts
helt annorlunda än för de äldre rutinerna. Blanketterna är utformade som stansunderlag och ger relativt sparsamt utrymme fö r
löpande text. Huvuddelen av uppgifterna lämnas genom kryssning
i rutor. Varje blankett utgör också en uppgiftsdel som behandlas
separat. Man får således ingen löpande uppräkning av händelser
som i en loggbok.
Bearbetning av uppgifterna, som med tidigare rutiner måste göras för hand, utföres nu i datamaskinen. Hur resultatet kan se u t
framgår av bild.

Resultat
Man bör nu jämföra resultaten från de äldre manuella rutinerna
med de nya datasystem. Resonemangen hänför sig till erfarenheter
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från marinens System 64. Systematisk bearbetning och presentation
av resultat från de äldre metoderna har förekommit i mycket ringa
utsträckning. I den utsträckning bearbetning har förekommit har
denna endast utförts på telemateriel och resultaten har ej givits
någon allmän spridning.
För den materiel där tillförlitlighete n följts upp genom System 64
har resultat kontinuerligt presenterats sedan systemet togs i bruk.
Resultaten har presenterats på listor där drifttider, antal fel, felyttringar, medeltider mellan fel, funktionstillgä ngligheter m m har
sammanställts och ordnats i olika kombinationer för materielen.
Uppbyggnaden av och innehållet i de olika listorna har i sitt ursprungliga skick beskrivits i ovan relaterade artikel i TiS 1963. De
har senare avsevärt förbättrats och modifierats för att bli mera
lättolkade och tillrättalagda för de olika abonnenter de är avsedda
för. Listorna är f n indelade i fyra huvudgrupper:
l) Funktionssäke rhet och tillgänglighet
2) Materielanalys
3) Underhåll (Driftjournaler )
4) Reservdelar
Uppläggningen är gjord med inriktning på att få fram tillförlitlighetsvärden för hela vapensystem, genom att summera tillförlitlighetsvärden för huvudenheter. De karaktäristiska tillförlitlighets måtten är medeltid mellan fel (MTBF) och funktionstillgä nglighet
(FTG), vilka uttrycker hur materielen tekniskt fungerar i sin organisationsenhet. Möjligheter till motsvarande presentation har ej
funnits i de manuella systemen.
Totalt uppföljs f n i System 64 ca 100 huvudenhtc:ter av vilka kan
sammansättas ca 15 vapensystem . Uppföljningen är begränsad till
vapenmaterieL För denna vapenmateriel framtages sålunda tillförlitlighetsvärde n och andra uppgifter på de olika typer av listor som
ovan angivits. Dessutom kan ur "rålistor" även andra uppgifter
lämnas. Erfarenheten är att alla uppgifter som hittills begärts om
materielen, utom uppgifter om personalfel, kan besvaras. Materialets konfidens blir givetvis beroende av antal, enheter, drifttid och
rapporteringsn oggrannheten. A v dessa är rapporteringsn oggrannheten den svåraste att få ett grepp om. Men det är otvivelaktigt så
att rapporteringsv illigheten vid många förband är låg i synnerhet
för enklare fel, som är lätta att åtgärda och för vilka reservdelar
finns på platsen. En möjlighet till kontroll av rapporteringen ligger
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i att stämma av antalet felrapporter mot reservdelsförbrukninge
Så har gjorts i enstaka fall och man har därvid överslagsvis kunna
konstatera att antalet rapporterade fel är skrämmande lågt, ca 20 °/
av antalet verkligen inträffade. Detta får dock anses vara undan
tagsfall, men allmänt kan man säga att en förbättrad rapporterings·
villighet är önskvärd. Man måste dock komma ihåg att trots all
är System 64 ganska nytt och existerar jämsides med andra m ot
svarande rutiner, vilket gör att det ej har trängt igenom och accep
terats överallt. Vägen till bättring är utbildning och upplysnin gsverksamhet.
Inflytandet på tillförlitlighetsmåtten av antal fel och driftti(
kommer automatiskt fram på listorna genom att datamaskinei
räknar ut konfidensgränser för MTBF och FTG. Litet antal fel ocl
korta drifttider ger sålunda vida konfidensgränser. Härav följer
också den slutsatsen, att materieluppföljningssystemet ger de snabbaste svaren för materiel av mängdkaraktär med hög bruksft·ekven
och med sådan teknisk uppbyggnad att en tillförlitlighetsanaly
över huvud taget är meningsfylld.
De praktiska resultaten bestyrker detta påstående. Sålunda h a
man inom telematerielområdet för vissa nylevererade apparate
speciellt koncentrerat sig på materielen under garantitiden för at
ha väl underbyggda egna tillförlitlighetsvärden och egen felstatistil
att ställa upp mot leverantörens interna felstatistik. För en del artillerimateriel har man med bättre tyngd kunnat påpeka konstru ktionssvagheter som bör undvikas i samband med nykonstruktior
av likartad materiel. Avsaknaden av väl grundade tillförlitlighets·
värden har man i ett annat fall kunnat konstatera vara tili stol
nackdel bl a vid utarbetande av vårdföreskrifter för materielen
Ytterligare intressanta upplysningar kan erhåiias genom att sam·
manstäila funktionstillgänglighetsvärde n med träffsannolikhetsvärden.
Man har också kunnat finna att för materiel med låg bruksfrekvens icke inom rimlig tid ger några väl underbyggda tillförlit·
lighetsvärden, varför sådan materiel borde rapporteras på ett fö renklat sätt. Om möjligt bör dock samma rapporteringssystem bi·
behållas för att få ett enhetliga system för all marin materiel.
Ett enhetligt materieluppföljningssystem är också förutsättnin g
en för att man skall kunna få tillförlitlighetsmått för funktionell ;;
system.
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Utnyttjande
Man kan således med fog påstå att i fråga om tillförlitlighetsvärden för materiel rapporterad i System 64 finns ett ganska gott underlag även om det för en del huvudenheter är behäftat med brister. Problemet är att få materialet förstått, accepterat och bearbetat. Stora svårigheter föreligger härvidlag och lösningen är densamma som för rapporteringsvilligheten, nämligen utbildning och
upplysning. Vi måste ha klart för oss att tillförlitlighetstekniken
är ung och de tankegångar som tillämpas och framförallt den nomenklatur som används inte är allmänt bekant och förstådd. Det
är därför naturligt att svårigheter och tveksamheter uppstår vid
tolkning av resultaten. Aven om datamaskinen sorterar fakta och
utför olika programmerade beräkningar och tabelleringar åt oss
kan den inte fatta logiska beslut. Det måste vi göra själva, men
maskinen kan hjälpa oss i vissa valsituationer om vi instruerat den
på rätt sätt.
Vad datamaskinen lämnar ifrån sig i form av listor (out-put) får
därför närmast jämföras med balansräkningen i ett bokslut, nämligen vår ställning efter händelser under en bestämd tidsperiod. Ar
man inte nöjd med resultatet måste man göra detaljgranskning på
misstänkta siffror. När det gäller listorna från ett materieluppföljningssystem med de sannolikhetsvärden och den felanalys som där
presenteras är det dock svårt att göra ett uttalande om man är nöjd
eller inte. Man får sig förelagd ett siffermaterial och uppgifter i en
form som man tidigare ej träffat på. Man får således ett resultat av
en teknik och en behandlingsmetod utan att äga kännedom om
dem. Anledningen härtill är ej att de ansvariga underlåtit upplysning i samband med systemets introduktion, utan att man felbedömt den tid och den insats som behövts för upplysningsverksamheten. Tillförlitlighetskraven har också fortfarande i liten utsträckning kommit till uttryck vid beställning av ny materiel.
Det har inte heiier varit möjligt att för olika materielslag eiler
huvudenheter fastställa krav på tillförlitlighetsvärden, trots att visst
underlag förelegat. Kraven på tillförlitligheten har alltså varit för
svagt formulerade för att stimulera till ett utnyttjande av de erfarenheter som materieluppföljningssystemet kan ge.
Värdefullt material har därför legat outnyttjat. Men det finns
dock klart att användas och i samband med undersökningar och
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Fig 2

f

planering för underhållsorganisationen ligger många frågor och
väntar på svar, som endast kan erhållas ur ett materieluppföljningssystem.

Presentationsmetoder
En bidragande orsak till svårigh eten att tillgodogöra sig ett material kan ligga i den använda presentationsmetoden. En datamaskin
lämnar i regel sitt resultat i form av siffror och text ordnade i rader eller kolumner. Man får ett tabellverk som för många bereder
besvär därför att man inte kan få en sammanfattande överblick av
allt material (se exempel fig 1). Det är emellertid möjligt att programmera en datamaskin så att den ritar stapeldiagram och kurvor, en
presentationsform, som de flesta är mera bekant med. Resultat och
uppgifter lämnas också för avgränsade tidsperioder, vilket gör att
man måste studera flera papper och listor om man vill skaffa sig
en uppfattning om resultatet för längre tidsperioder.
En förbättrad överblick och läsbarhet skulle således vara möjlig
om man mera utnyttjade grafisk framställning och för tabeller använde accumulerat siffermateriaL Detta är möjligt att åstadkomma.
Exempel härpå visas i fig 2.

Ekonomiska synpunkter
ADB-system är dyrbara. I en del fall kan personalreduktioner
göras men den reella vinsten i detta avseende torde vara obefintlig
enär ADB-personal oftast är högt kvalificerad och välbetald. I fråga om materieluppföljningssystem för studium av tillförlitligheten
har sådana tidigare icke funnits. Här gäller det alltså en utökning
av verksamheten med nya kostnader, som icke ger direkta kostnadsminskningar på annat håll. För att verksamheten skall vara
försvarbar måste dock kostnadsminskningar eller effektivitetshöjningar kunna redovisas på annat sätt. Det bör dock vara tillåtet att
ange att dessa vinster verkar på lång sikt med hänsyn att man arbetar inom ett tidigare delvis okänt och obearbetat område. Effektivitetshöjningar kan anses åstadkommas genom ::ttt man skaffar
sig underbyggda tillförlitlighetsmått på sin materiel, vi lk et man
tidigare inte haft.
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Kostnadsminskningar kan man få inom underhållsverksamheten,
tack vare att man med tillförlitlighetsmåtten kan bedöma om utförd a underhållsåtgärder haft åsyftad verkan .
Underhållsintervallerna kan förlängas och omfattningen av vårdåtgärderna kan minskas. Dessa är mycket viktiga och betydelsefulla
åtgärder i tider då underhållsanslaget minskar medan materielens
komplexitet ökar.

slutord
En uppföljning av materielen är nödvändig för att man skall
kunna verifiera att den fungerar på avsett sätt och med begärda
prestanda. Resultatet av uppföljningen måste uttryckas i mätbara
och jämförbara storheter d v s i tillförlitlighetsmått. Man måste
komma ifrån subjektiva uttalanden och skrivningar om materielens
funktion och detta kan endast åstadkommas genom att använda
tillförlitlighetsteknikens mått. Jag rör mig då inte längre med
skrivbordsargument utan använder observerade fakta sammanställda på ett logiskt sätt. Argumentationsförmågan blir också starkare då man framför nya objekt eller förslag till ändringar om kraven kan grundas på observerade fakta uttryckta på ett ganska enkelt sätt.
För materielen måste tillförlitligheten byggas in redan på konstruktionsstadiet. För oss själva måste vi bygga in tillförlitlighetsbegreppen i oss och göra dem till våra lydiga instrument i vår strävan att åstadkomma effektiv krigsmateriel.
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N-E WERIN

Sysfem 64 och
underhålls rapportering

~---------------------------------------- ,

Kommendörkapten R Nerpin har i sin artikel i TiS
februari 1968 framfört förslag med syfte att tillgodose
operativ chefs önskemål om underhållsinformationer.
De önskade informationerna fick dock inte vara för
detaljrika utan borde kunna inlemmas i svar på frågor
typ: "Hur många attackföretag återstår att göra med
mina torpedbåtar"?
För att erhålla underlag /ör svaren har ett samspel
mellan System/M och operationsanaly tiska spel föreslagits. Det system, System 64, som är särskilt framtaget
för materieluppföljning är därvid inte nämnt, och det
kan kanske därför vara av intresse att närmare undersöka vilket underlag detta kan lämna för beslutsfattning. Kapten N-E WERIN, 1. lärare på vapenofficersskolan, BÖS, behandlar i denna artikel detta och lämnar ett förslag till schematisk lösnin g.

teriel
kring
De
mått.

som erfordras för att vapensystemen och organisationen
dessa skall göras allt effektivare.
grunder som därvid användes är olika funktionssäkerhetsDessa är:

medeltid mellan fel som stoppat eller stört anlä).;gningen =

(MTBF) =

Driftvärde
Antal fel

funktionstillgänglighet N et to
(FTGN) =

J

Driftvärde
Driftvärde + Obrukbarhetsvärde

funktionstillgänglighet Effektiv =
(FTGE)

=

Driftvärde
Driftvärde + Felsökningstid + Reparationstid

klartillgänglighet Brutto
System 64 startade i december 1964 och har sedan dess varit i
bruk. Systemet är konstruerat för automatisk databehandling och
har till ändamål "att insamla materielerfarenheter och omsätta dessa i sådana åtgärder att önskvärd effektivitet erhålles hos aktuella
vapensystem (befintliga och planerade)".
Erfarenheterna från materielen samlas in genom särskilda rapportblanketter. Innehållet i rapporterna skall lämna uppgifter om
drifttider, om inträffade fel och om vidtagna underhållsåtgärder.
Uppgifterna samlas därefter upp i dataregister (magnetband) ur
vilka det finns möjlighet att göra sammanställningar för presentation av materielens egenskaper.
Presentationen sker genom utskrift av listor och listorna förväntas ge den återkoppling från verksamheten med befintlig mate562

=

(KTGB) =

=

Kalendertid - Tid för stopp

-----------------------~~-, och

Kalendertid

klartillgänglighet N ett o =
Kalendertid - Obrukbarhetstid
(KTGN) =
Kalendertid

Funktionssäkerhetsmåtten och de ytterligare uppgifter on1 materielen som lämnats på rapportblanketterna presenteras på olika
typer av listor. Dessa är indelade i fyra huvudgrupper. Inom varje
sådan grupp skalllistor tagas fram enligt följande:
563

Grupp
1

2

l

Område

l

Lista

Funktionssäkerhet

11

Sammanställning per vapensystem

och tillgänglighet

12 A

Sammanställning per huvudenhet

Grupp 1, funktionssäkerhet och tillgänglighet

12 B, C

Sammanställning per materielindivid

21

Uppgift på de enheter inom en
huvudenhet som de flesta fel en
inträffat på och de enheter som
orsakat de längsta obrukbarhetstiderna.
Grafisk framställning

Resultat av systemsammanställningen v1sas
system A och B är där representerade.

Materielanal y s

22 A

22 B

T?t~ler

4

Underhåll

Reservdelar

System B

l HUVUDENHETER lMTBF lFTGNI FTGE IKTGNI MTBF lFTGNI FTGE IKTGN
Radar

~~

0.9171 0.987

0.991

~

0.9171 0.987

0.991

0.856

0.973

l

Torpe typ 21

av föregående detaljredo- 1

Torpe typ 22

--;;-l~ -;:;;-l~--,------

Totalt:

1 118

23

Listor för förrådsställd materiel
(ej klar)

31

Prognoser (ej klar)

32

Uppföljning per materielindivid
avseende de fel som inträffat och
de underhållsåtgärder som vidtagits kompletterade med gjorda
och planerade insatser i form av
mantimmar och kostnader för underhåll

41

Sammanställning för varje materidindivid över de enheter och
detaljer på vilka åtgärder vidtagits samt driftvärdesintervall me!lan fel på samma enhet

42

Sammanställning för varje huvudenhetstyp över de enheter och detaljer på vilka åtgärder vidtagits

43

Listor för förrådsställd materiel
(ej klar)

För att erhålla underlag för bedömning av System 64 möjligheter
väljs här de resultat ~om ordinarie uppföljningen a v torpedsystem
lämnar. Granskningen är knuten till de olika huvudgrupperna enligt
ovanstående tabell. Benämningarna på torpedsystemen och deras
funktionsvärdesdata har med hänsyn till .sekretessen ändrats varför
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bild l. Två torped-

System A

Detaljredovisning för materiel i
bruk av felyttringar, felbeskri vningar och felpåföljder för en viss
huvudenhetstyp
V!Slllng

3

lämnade värden endast är fik t i va. För ett principiellt studium a v
System 64 har detta förfaringssätt ingen betydelse.

Innehåll

l

37

l 0.8821 0.9741 0.9881

32

0.612

l 0.561 l 0.8461 0.965

Bild 1

En jämförelse mellan de båda systemen visar att system A är
funktionssäkrare än system B. Medeltiden mellan fel för system A
är nära fyra gånger längre än motsvarande tid för system B. Nu
behöver detta i och för sig inte vara utslagsgivande. Felen kan vara
små och lätta att reparera.
En kompletterande och mera innehållsrik bild ger värdet för
FTGN. System A kräver för 88 timmars drift en obrukbarhetstid
av 12 timmar och system B kräver för 56 timmar drift en obrukbarhetstid av 44 timmar. Utnyttjandegraden för system A kan med
et t ungefärligt värde sättas sex gånger så hög som den för system B.
För den operative chefen är dessa resultat inte tillfyllest eftersom
de endast redovisar ett visst vapens tillgänglighet. Kompletteras de
däremot med även vapenplattformens tillgänglighet så erhåller den
operative chefen med detta ett värdefullt underlag för sina bedömanden.
Plattformen, fartyget, följs idag inte upp av system 64 men det
synes värdefullt att så vore fallet. Skulle System 64 inte vara lämpligt för just den typen av uppföljning så bör det system som kommer till användning dock som slutprodukt lämna ett värde som
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direkt kan komplettera och fullständiga uppgifterna från System 64.
Från underhåilssynpunkt är det av intresse att göra en jämförelse
mellan FTGN och FTGE. Skiiinaden mellan dem är ett mått p å den
väntetid som uppstått innan reparation kunnat påbörjas. För sy stem A är den för 100 timmars drift 9 timmar och för system I.
för samma drifttid 29.5 timmar. För båda vapensystemen cirk 1
75 Ofo av obrukbarhetstiden.
Dessa väntetider ger ett visst mått på hur underhåilssäkerheten
är ordnad och bör kunna tjäna som delunderlag då frågor om un
derhåll och reservdelsfördelning på olika instanser diskuter~s
större sammanhang.
skillnaden i tillgänglighet mellan de båda systemen kan ur bild 1
direkt härledas tili att den är orsakad av system B dåliga eldled
ningsfunktion. Vill man veta huvudanledningen till detta så måst <
listorna i grupp 2, materielanalys studeras.

Grupp 2, materielanalys
Analyserna utförs på listorna 21, 22 A och 22 B.
Lista 21, bild 2, ger en grafisk presentation av den procentuell ;.
fördelningen av antal fel och summa obrukbarhetstid fördelade p 3
i Torpe 21 ingående enheter. Man konstaterar snabb t att cirk ;
85 °/o av obrukbarhetstiden är att hänföra till huvudinstrumentet
Orsakerna till obrukbarhetstiden redovisas på lista 22 A, bild 3
Enligt denna lista kan de flesta felen hänföras till den mekanisb
enheten men även andra enheter uppvisar fel. Genom att studer;
felen och åtgärderna mot dem så bibringas man lätt misstanker
att instrumentet är utslitet. Den logiska följd en av detta blir, at
vederbörligt sakorgan måste överväga fortsatt och kanske kostsan
reparation med även låg tillgänglighet av materielen som följd, elle'
utbyte av instrumentet i sin helhet.
Lista 22 B, lämnar en sammanställning av tid till fel efter tiii
slagning, vidtagna åtgärder, teknisk felpåföljd, fartegenskaper, in
verkan på övningar, huvudanledning till väntetid och om felobse r·
vation gjorts vid periodiskt underhåll eller ej.
Särskilt huvudanledningarna till väntetid bör kunna lämna vik
tigt underlag till underhållsorganisationens uppbyggnad och äve1
till frågor om reservdelars utformning med hänsyn till att even
568

ruelit byte bör kunna ske utan insats av kvalificerad personal. Som
huvudanledningar redovisas väntan på:
personal vid egen instans
personal från annan instans och
väntan på reservdelar.

Grupp 3, underhåll
För prognosen avses lista 31 utnyttjas. Listan är ännu ej programmerad men dess innehåll förväntas medge uppskattningar av följande :
underhållskostnader för förrådsställd materiel
underhållskostnader för materiel i bruk och
beräknad tidpunkt för översyn och kostnad för översyn.
Samtliga uppgifter verkar vara av stort intresse. Både för verksamheten i fred och verksamheten i krig. Den beräknade tidpunkten för översyn bör kunna ligga till grund för grovplaneringen för
varv och reparationsresurser. Man kan här fråga sig varför listan
ännu ej är framtagen. Beror det på att organisationen kring
System 64 har för små resurser eller beror det på att våra förvaltande myndigheter inte har intresse av eller kraft för att tillgodogöra sig uppgifterna?
Med lista 32 sker uppföljning per materielindivid i vad avser
inträffade fel och vidtagna underhåiisåtgärder.
Listorna för den aktuella perioden är för många för att presenteras här, men en sammanställning av deras uppgifter visar för t ex
Torpe 21, att 186 mantimmar tagits i anspråk för materielens underhåll. Av tiden faller 135 timmar på personal från annat förband
och 51 timmar på egen personal.
Presentationen av arbetsinsatsens omfattning och fördelning förefaller även den kunna lämna v iktigt underlag för beslutfattning
kring frågan om underhållsorganisationens utformning i krig.

Grupp 4, reservdelar
För beräkning av reservdelsbehov har listorna 41 och 42, (ex lista
42 bild 4) tagits fram. Sammanställning över enheter som repare569
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En sammanställning av behovet iland och beräknad operationsfrekvens kan kanske lämna underlag för reservdelsbehovet i olika
baser. Möjligheten synes särskilt värdefull då det gäller att snabbt
bestämma reservdelars fördelning på olika instanser för nytillkomna fartyg och fartygsförband. Volymen av dessa enheters behov
kan presenteras i ett relativt tidigt skede om intensifierad uppföljning görs redan under framtagningen av deras utrustningar.
Granskningen ger vid handen att System 64 kan lämna ett i
många fall unikt underlag för beslut. Det torde dock inte kunna
lämna svar på den av kommendörkapten Nerpin konkretiserade
frågan: "Hur många attackföretag återstår att göra med mina torpedbåtar"? Det förefaller emellertid vara så att man för att få svar
på frågan måste utnyttja både System M och System 64. System 64
skulle då lämna erforderligt underlag för en riktig bestämning av
arten och omfattningen av den förrådshållna materielen. Omfattningen får då givetvis ses mot bakgrund av den livslängd som respektive vapensystem förutsatts att få och eventuellt med hänsynstagande till operationsanalytiska spel.
System M roll blir därefter att redovisa de faktiska tillgångarna
vid en viss tidpunkt. Om tillgången på materiel som är direkt avgörande för stridseffekten då jämföres med behovet för viss förväntad återstående drifttid, så har man underlättat för sektion II
att lämna svar på den operative chefens frågor. För att komma
ifrån alltför precisa beräkningar vid för många tillfällen kan man
kanske tänka sig den möjligheten, att system M slår larm då underhållet inte är säkrat. Hänsyn skulle då vara tagen till de underhållsresurser som respektive chef disponerar över och larmgränsen
sätts vid visst antal återstående drifttimmar.
Svaret på den operative chefens fråga skulle i så fall före denna
gräns kunna göras beroende av återstående ammunitionseffekter
och tillgång på drivmedel, en räkneoperation som kan klaras utan
datamaskin.
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Den presenterade lösningen är mycket schematisk, men kansh
principerna ändå är användbara. Förutsättninge n för att lösninger
skall ge riktigt resultat synes dock vara att ett ytterligare och inti
mare samarbete kommer till stånd mellan på ena sidan operati v ~
chefer och på den andra, chefer i olika förvaltningar.

C P ALGERNON

Bevingad sjömakt

Årsberättelse i flygväsende 1967
(2. avsnittet) ''·)

6. Styrka och uppgifter idag

Framställninge n begränsas till attackhangarfa rtygens uppgifter.
Ubåtsjakthang arfartygens roll och verksamhet inom ubåtsjaktkrigföringen har nyligen berörts i en årsberättelse.
Det är inte möjligt att här ange de olika flottornas uppgifter såsom det formulerats av den marina ledningen - en sådana information står av naturliga skäl inte att få. Det är däremot möjligt att
mot bakgrund av de engagemang som attackhangarfa rtygen tagit del
i sedan VK 2 slut, dra vissa slutsaser om deras uppgifter idag.
Vid VK 2 slut fanns 25 större attackhangarfa rtyg och 8 mindre
av Essexklassen rustade eller under byggnad samt 74 eskorthangarfartyg. Sammanlagt utnyttjades 111 hangarfartyg under VK 2. De
totala förlusterna uppgick till 11. Ett kännetecknand e drag för den
marina flygkrigföringe n under VK 2, i varje fall i Stillahavsområ det,
var att vare sig det gällde amerikanska eller japanska hangarfartygsoperationer så engagerades hangarfartygen i regel med fientligt landbaserat flyg, frånsett de fåtaliga men desto mer ryktbara tillfällen
då hangarfartyg uppträdde på båda sidor ex.vis slaget vid Leyte
och Midway.
Vid Koreakrigets utbrott 1950 var sju attack, fyra lätta och fyra
eskorthangarfa rtyg rustade. I västra Stilla havet fanns i slutet av
juni 1950 endast CVA 45 Valley Forge. Fartyget beordrades till
koreanska farvatten och fick omedelbart uppgifter att understödja
''·) I det för sta avsnittet skildrade ledamoten Algernon d e amerikanska flottornas fördelning, hangarfartygsstyrk ornas sa mmansättnin g, deras vapensystem
samt b e fälsförh~llandena. Å rsberä ttelsen avslutas i detta nummer.
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landstigningar i Pjongjangområdet samt slå mot fientliga markstyrkor och kommunikationer. Förstärkningar beordrades till området
under sommaren 1950. Fyra av de sju attackhangarfartygen va r
snart engagerade i Korea. De andra hangarfartygen fördelades med
en till hemmafarvatten och två till Medel havet, där spänningen i
Osteuropa successivt ökat efter brytningen mellan Moskva och
Belgrad. Sjunde flottan s fartyg och flyg understödde landstigningarna vid Inchon. Under tiden dessförinnan hade amerikanska flyg vapnets attackplan måst överge baserna i Sydko rea och operera
från amerikanska baser, vilket ökade betydelsen av Sjunde flottan s
flyginsatser. I samband med den kinesiska invas ionen i slutet a v
året kringrändes den l o. armekåren i närheten av Chosinreservoaren. Samtidigt hade det taktiska flyget ur Air Force berövats möj ligheterna att uppträda från framskjutna baser. Hangarfartygsfly g
insattes med 200-300 företag per dygn. I varje för:::tag kunde flygplanen uppträda l-l 1/ 2 timme i målområdet och kunde utföra mellan fem till nio attackanfalL Det har efterå t ansetts klarlagt att
genom dessa kraftfulla insatser av främst marinflyget kunde den
följande evakueringen av c:a 100.000 man med utrustning genom föras med obetydliga förluster. Under återstoden av Koreakriget
ökades hangarfartygsbeståndet med över 50 °/o genom rustning av
reservflottans enheter till totalt 18 fartyg.
Nästa större engagemang, där hangarfartygsförband var inblan dade, ägde rum 1955 norr om Formosasundet i samband med den
kinesiska invasionen av Tachenöarna. A v Stillaha vsflottans nio
hangarfartyg beordrades fem omedelbart till dessa farvatten. D e
mer än 1.800 flygföretag som genomfördes under en dramatisk vecka
dokumenterade USA möjligheter att ingripa utan att tillgripa kärn vapeninsats. Ett relativt lugn återstä lldes i området. 1958 startad e
oroligheterna åter med en kinesisk uppladdning på fastlandet och
deklarationen om Formosas befrielse. Detta ledde så småningom till
beskjutning av öarna Quemoy och Matsu. Sjunde flottan ingrep
ånyo med attackhangarfartygsstyrkor i en ring kring Formosa, un derstödjande nationalistkinesiska underh ållstransporter till öarna.
Samtidigt med dessa oroligheter seglade Libanonkrisen upp. P å
den libanesiska presidentens önskemål intervenerade amerikanarna
snabbt. Inom 12 timmar från order kunde Sjätte flottans båda
attackhangarfartyg understödja marinkårens landstigningar för att
säkra flygbasen i Beirut. Under fyra dygn lufttran sporterades anne574

trupp till staden, medan Sjätte flottans flyg upprätthöll luftherraväldet.
Medelhavsflottan hade tidigare under långa tider varit hårt engagerad. Utvecklingen i Sydösteuropa har tidigare berörts. Den politiskt kritiska våren 1951 dubblerades Sjätte flottans styrkor under
viss tid, militär hjälp utlovades till Jugoslavien. För att unde.rstry.ka
det amerikanska engagemanget och Medelhavsflottans kapacitet, mbjöds president Tito att medfölja hangarfartyget <:=oral Sea. Denna
utveckling pågick alltså samtidigt med Koreaknget. 1956 under
Suezkrisen hölls hangarfartygen i hög beredskap i östra Medelhavet
och skyddade evakueringen a v 1.700 amerikan.ska militärer. frå~
Israel och Egypten. Ett halvår senare bröt oro~1gheterna ut 1g~n 1
form av det kommunistiska hotet att överta lednmgen av Jordamen.
Denna gång utnyttjades Sjätte flottan som en demonstration av
USA beslutsamhet att värna Jordaniens oberoende.
Under slutet av 50- och början av 60-talet sker en gradvis förstärkning av hangarfartygsstyrkorna. Forrestal-klassens större ha?garfartyg börja r komma i tjänst i allt större antal oc~ fram ull
1961 tillkom sju nya attackhangarfartyg ink! det atomdnvna Enterprise CVAN - 65. 1960, i samband med att Sovjets tryck mot Berlin ökar, höjs den amerikanska vedergällningskapaciteten på kort
sikt och på olika sätt. Bl a tar detta sig uttryck i en 50 °/o fö~stärk
ning av Sjätte flottan samtidigt som en krafti~. fö~stärkmng.. av
attackdivisionerna ombord genomförs. Denna skarpnmg av karnladdningskapaciteten upprätthölls under c:a ett år. Den kulminerade
sedermera i särskilda beredskapsövningar i Västindien som undanhölls allmänhetens information.
1963 är Sjunde flottan i elden igen. Denna gång i Thailand ~ör
att understödja marinkårens operationer orsakade ~v Kommumstkinas överträdelse av eldupphörsöverenskommelsen 1 Laos. Samma
år på hösten bryter Cubakrisen ut. Andra flottans hangarfartygsförband förstärks. Under drygt två månader genomförs över 120 flygföretag per dag i samband med Cubakarantänens upprätthållande.
Samtidio-t vidmakthålls styrkan i Medelhavet för att gardera eventuella s~vjetiska framstötar mot Turk~et, meda?. ~~t attac~~~ng.~r
fartyg ur Första flottan baseras fram ull Hawau for att m~Jh~gora
en snabbare förstärkning av de tre attackhangarfartygen 1 SJunde
flottan.
1964-65 förskjuts tyngdpunkten för de politiska och militära
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engagemangen allt mer mot Sydostasien. De första insatserna av
hangarfartygsbaserat flyg i Vietnam ägde rum 1965. Under påföljande år förstärks Sjunde flottan till tre fyra attackhangarfartyg.
Detta antal är fortfarande normalt baserat till Vietnam-farvattnen .
En ständig patrullering upprätthålls utanför kusten dels i söder dels
i norr. Huvuduppgiften är attack huvudsakligen mot mål i Nordvietnam. Under det senaste året har omfattningen och även effekten
av attackföretagen mot det starkt luftförsvarade Nordvietnam ökat
främst under mörker och dåligt väder. Okningen bn delvis sättas
i samband med att det tidigare beskrivna nya attackflygplanet
Intruder tillförts förbanden.
Under 1967 i kriget mellan Israel och Arabländerna ökas beredskapen vid Sjätte flottan. En tyngdpunktsförskjutning av USA
irJtresse i Medelhavet mot öster har sedan dess kunnat förmärkas .
Den ökade sovjetiska aktiviteten med insatser av sovjetiska sjöstridskrafter i östra Medelhavet sedan senare delen a v 1967 torde
nu närmast styra Medelhavsflottans disposition.
Attackhangarfartygsförband ur de olika flottorna har sammanfattningsvis tagit aktiv del i konflikter och begränsade krig under
de senaste båda decennierna enligt följande.

a

Datum

Kris

~ ~ ----~-- - · - ------ -----~------------

Juni 1950-53
Maj-dec 1951
Febr 1955
Okt 1956
April-maj 1958
Aug-dec 1958
Juli 1960
Sept 1960
Nov 1960
Febr-april 1961
Juni 1961
Maj 1962
Okt-dec 1962
1964-68
1967
L68
- --
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Korea
J ugosla vie n
Evakuering av Tachenögruppen
Suez
Libanon
Quemoy Matsu
Kongo
Berlin
Guatemala Nikoragua
Laos
Dom ini kanska R epubliken
Thailand
Kuba
Vietnam
Israel
Korea

Mot bakgrund av attackhangarfartygens engagemang i samband
med ovan angivna kriser kan uppgifterna för dessa styrkor formuleras.
Uppgift för CVA

l

Exemplifiering

~ ~-----

F lygund erstöd vid landst.operationer
D :o vid evakueringar
Flygunderstöd tills baser för landbasera t fl y g upprätta t s
Direkt taktisk samverkan med armeförband
Demonstrera amerikansk närvaro
Färdighållning för blockad, spaning
och anfall
Genomförand e och skydd av transporter av kvalificerad krigsmateriel
(flygplan, ammunition etc)
Bidra till strategisk vedergällning med
kärnvapen

Inchon , Libanon (och Kuba)
Hungnarn, Suez, Tachens, Kuba
Libanon, Thailand, Korea
Korea, Vietnam
Jugoslavien, Tachcns, Jordanien, Libanon, Kongo, Quemoy Matsu, Dominikanska republik en, Korea (1968)
Kuba, Guatemala, Nikaragua
Korea, Vietnam
Berlin, Libanon, Kuba m fl områden

Ovanstående sammanställning medger ytterligare några slutsatser
om utnyttjandet hittills av de amerikanska attackhangarfartygsförbanden.
Förbandens fördelning och strategiska rörlighet har möjliggjort snabba insatser när så erfordras inom vitt skilda geografiska områden.
Förbanden har varit direkt inblande i flertalet kriser efter
VK 2.
Styrkorna har kunnat utnyttjas mångsidigt.
Den expose över insatser som gjorts sedan VK 2 slut får anses ge
tillräcklig belysning av de allmänna uppgifter som ,lttackhangarfartygsförbanden hittills tilldelats i "fred" med detta Segrepps relatin
värde, d v s täckande ett spektrum från mindre internationella kriser
till större konflikter och begrä 1sade krig.
7. Styrka och uppgifter i framtiden

Tveklöst har en successiv svängning i uppgiftsställningen till och
det avsedda utnyttjandet av hangarfartygsförbanden ägt rum under
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tiden efter VK 2. På 50-talet fanns en klar tendens att ålägga attackhangarfartygsförbanden huvudansvaret för nationens offensiva, nukleära slagkraft. Detta återspeglas tydligt i valet av flygplanstyper
och deras utrustning - ett förhållande som tidigare berörts. Under
60-talet förändras attackhangarfartygens huvuduppgift efter hand
från strategisk offensiv till vad som i amerikansk terminologi betecknas som "general war operations". Aven detta återspeglas i flygplanvalet. Det är nu produktionen av det kvalificerade tunga attackflygplanet Vigilante ändras till att i stället omfatta produktion a v
ett kvalificerat spaningsplan. Den successiva ändringen i uppgiftsställningen för hangarfartygsförbanden torde i hög grad ha påverkats av Polarissystemets tillkomst. Här har skapats ett - vid sidan
av ICBM-systemet - sannolikt ytterst effektivt och i det närmaste
osårbart vedergällningsvapen, som ännu ger västsidan ett visst övertag vid krig på högsta nivå.
Men säg den strategiska obalans som varar beständigt. Sommaren
1967 beräknade det amerikanska försvarsdepartementet att Sovjet
disponerade minst 130 robotar av polaristyp och ett 50-tal atomubåtar, av vilka minst 1/3 idag kan avfyra dylika robotar. Det är
ingen tvekan om att man på amerikansk sida känner det växande
sovjetiska ubåtsrobothotet mycket starkt. När en balans närmar sig
även på detta område och därmed också en kraftigare återhållande
effekt mot krig på denna nivå skapas får åtgärderna att höja krigsporensialen för uppgörelser på lägre nivåer ökad betydelse. Det är
här som attackhangarfartygssystemet kommer in i bilden med förnyad kraft. Det är intressant att studera hur denna åsiktssvängning
inom amerikanska försvarsdepartementet kan beläggas med siffror.
1965 planerade Mc Namara en reduktion av de 15 attackhangarfartygen till 13. Samtidigt skulle under 70-talet de 15 flyggrupperna
(airwings) minskas i motsvarande grad . Den föreslagna reduktionen
av 70-80-talets styrkor motiverades främst av tre faktorer; dels
tillmättes de nytillkommande hangarfartygen en större stridseffekt
per enhet, dels ansågs kravet på hangarfartygens deltagande i "strategic alert mission" ha utgått och dels slutligen angavs landbaserade
flygets numerär, prestanda och stridseffekt ha ök<lt. Under 1967
ändrades planerna. 15 attackhangarfartyg (nuvarande antal) bibehålls och den mindre Essex-klassen ersätts med större atomdrivna
fartyg. N uvarande 15 flyggrupper reduceras till 12. Därmed görs
ett avsteg från principen ett fartyg - en flyggrupp. Detta kommer
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att innebära att hangarfartygen i fredstid utnyttjas med något under
maximal flygplanbestyckning. Flygstyrkan avses vid behov kunna
förstärkas. Reduktionen av flygförbanden genomförs under en fyraårsperiod. I praktiken innebär detta emellertid ingen större minskning av totala antalet flygplan ombord, eftersom den mindre Essexklassen under denna tid ersätts med större attackhangarfartyg och
en viss omfördelning av flygplantyper samtidigt genomförs. Den
mindre reduktion, som trots allt genomförs, drabbar främst de tunga
attackflygplansförbanden.
1970-80-talets attackhangarfartyg kommer sammanfattningsvis
att vara utrustade med följande sju olika flygplanssystem.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

" Tung jakt" (High Performance Fighter Interceptor, F 111 B)
"Lätt jakt" (Multipurpose Fighters, Phantom)
Spaningsflygplan (Vigilante)
Lätt attack (Corsair)
Allvädersattack (Intruder)
AEW-flygplan (Hawkeye)
ASW-helikoptrar (Sea King)

Med dessa vapensystem anser man sig ge styrkorna optimal effekt
för huvuduppgiften i krig på avsedda nivåer och i fredstid. Av intresse är också att konstatera hur attackhangarfarty;;en i framtiden
kommer att tilldelas egen ubåtsjaktkapacitet. Detta ;peglar den ovan
skildrade osäkerheten i uppbyggnaden av framtida ubåtsjaktsystem.
Fredsuppgifterna i framtiden för de amerikanska attackhangarfartygsstyrkorna kan på goda grunder antas förbli desamma som
hittills och som analyserats i föregående avsnitt. Hur uppgifterna
i krig i detalj utformas för de olika flottorna är förvisso en information, som ej står att erhålla. Mot bakgrund av studier, artiklar
och kommentarer i facktidskrifter samt studiebesök vid Sjätte flottan, kan dock exemplifieras hur huvuduppgifterna för en flotta här Sjätte flottan - sannolikt kan vara formulerade .
Sjätte flottan skall
medverka i Natos operationer inom Medelhavsområdet
förhindra eller försvåra WP tillträde till Medelhavsområdet
vid sidan av i Medelhavet stationerade polarisubåtar utgöra en
del av N atos avskräckningsstyr kor.
Uppgifterna förbereds i fredstid genom en kontinu~rlig hög beredskap och färdighållning för allsidig krigföring (flyg-, sjö- och land579

stigningsföretag ), varvid såväl konventionell S~'m nukleär vapeninsats skall kunna utföras.
På ungefär motsvarande sätt torde ex.vis Sjunde flottans uppgifter i krig vara formulerade - i aktuellt område dock inom ramen
för SEA TO- och CENTO-pakte rna.

8. T jänsten och livet ombord på en Attack Carrier Striking Fo rce
Miljön och verksamheten ombord på ett attackhangarfa rtygsförband kommer i detta avsnitt att konkretiseras till Sj~"itte flottan i
Medelhavet.
Som redan framgått tidigare utgör Attack Carrier Striking Force
(Task Force 60), huvudstyrkan inom Sjätte flottan. D en no rmala
sammansättnin gen av denna Task Force är två hangarfartyg av Forrestalklass, två robotkryssare och 16 jagare, vara v flertalet nun'era
är robotbestyckad e med Tartar robotar och ASROC. TF 60 är up2delat på två jämnstarka styrkor. Vardera styrkan stå r under befä l
av en konteramiral som lyder under chefen för Sjätte flottan (viceamiral) . Denne utövar sitt befäl från ett flaggskepp, normalt en
kryssare stationerad i Villefranche-su r-Mer. Sjätte flottan är underställd dels chefen för de amerikanska sjöstridskrafter na i Europa
(CINCUSNAV EUR) i London dels natobefälhavar en för de allierade styrkorna i Sydeuropa (CINCSOUTH ). I sin egenskap av N atobefälhavare är chefen för Sjätte flottan tillika chef för de allierade
sjöstridskrafter na inom Sydsektorn (COMSTRIKE FORSOUTH)
med stab placerad i N eapel. Eftersom chefen för Sjätte flottan alltid
är embarkerad ombord på sitt flaggskepp leds staben i Neapel av
en ställföreträdan de chef.

Uppträdande och övningar
TF 60 båda styrkor hålls alltid spridda minst 200 nm. På ett dygn
kan styrkorna förfl y ttas c:a 800 nm. Med hänsyn till fl ygförbandens
medelräckvidd er om c:a 1.000 nm och möjligheterna att lufttanka
fl ygförbanden hos den andra styrkans fl yggrupp uppnås en god
strategisk räckvidd och stor rörlighet.
Utnyttjandet av dessa operativa egenskaper övas rutinmässigt genom lufttankningar och förfl yttningar i hög fart . Ett visst mönster
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för uppträda nde i Medelhavet har av allt att döma utbildats. Höst
och vår sammanhålls flottan hu v udsakligen i östra delen, vinter och
sommar i västra delen av Medelhavet. Flera avsteg från detta mönste har gjorts i samband med kriser och konflikter i östra Medelhavet. <;om tidigare framhållits har den på senare tid öka de sovjetiska
flottakt:viteten från Svartahavsflot tan i östra Medelhavet kommit
att påver kJ Sjätte flottan s dispositioner i här berö rda avseende.
TF 60 samc)var normalt med TF 69 (ubåtsförbandet) och vid flera
tillfällen varje år med T F 60 (amfibiestyrkan ), som utgör den andra
huv udstyrkan inon; Sjätte flottan. Periodiska och särski lt i konfliktsituationer förstärks flottan med TF 66 (ubåtsjaktshang arfartygsförbandet). Samövningar med hela Sjätw flottan förekommer regelmässigt vid ett par tillfällen om året. De två styrkorna inom TF 60
representerar två sidor (Blue och Gold) och kan dä rigenom ge varandra rikliga tillfällen att realistiskt öva jaktdivisionern a i luftstrid.
För attacken disponeras skj utområdm i Spanien, Italien, Sardinien,
Nordafrika, Grekland och Turkiet. Sovjetiska fart yg - inte min st
radarspanande trålare och robotatta.~kfa rtyg av K oma r-typ (egy ptiska) torde ge spaningsförban den realistiska mål.
Flygverksamhe t
Under förfl y ttningarna till sjöss är den rutin sa tta flygtiden 08002300 vardag såväl som helgdag. Starter oc11 landningar till ett antal
av c:a 300 per dygn genomförs.
Rutinen i fl ygtjän sten ombord är påtaglig, s:ikerhe ten likaså. För
en utomstående iakttagare - även den flygutbilli:tde - imponerar
skickligheten. Starter och landningar sker rutinmä ~: igt med korta
intervaller. En fyr gruppssta rt kan göras på 20 sekunder, landningar
under dager var l O:e sekund, under mörker var 20 :e sekunL! . Detta
tempo är helt beroende av en perfekt organisa tion av "marktjänsten". Flygdäcksoffic eren instruerar före varje landni ngspass sin personal med hj älp av en modell med fl ygplanssymboler. Detta sker på
några minuter och p g a bullernivån nästan helt utan n,untliga order.
Därefter k an sex divisioner landa inom 15 minuter under dager eller
dubbla tiden under mörker. Helt utan störningar i form av förnyade
landningsförsö k torde detta sällan genomföras i varje fa ll inte under
mörker. Och vid en landning även den sista av de fyra landningsvajrarna missas sker förnyat pådrag och landning. Den landnings581

Fyrgruppstart inom 20 sekunder. Landningstempot är också högst sekund under dager, var 20. sekund under mörker.

var 10.

teknik som detta förfarande kräver, nödvändiggör att vid varj e
sättning maximalt pådrag görs under 0,8 sekunder. Då en signal
skvallrat om att "kroken tagit" dras gasreglaget i botten. Denna för
piloten onaturliga och bakvä nda teknik krävs för att om "ikrokningen" misslyckats ha tillräcklig effekt för pådrag och förnyad landnmgsm anöver.
Varje övningspass förbereds med divisionsvis genomgång i de olika
divisionernas briefingrum. Här gås kommande prog ram igenom och
lämnas kritik över de genomförda. Diskutabla landningar - varje
landning TV-inspelas i varje moment - kan här spelas upp och
kommenteras eller också studeras av den enskilde föraren direkt efter
landningen, i fartygets TV-studio.
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Varje landning TV-övervakas. Piloten kan direkt efter landning studera sin teknik
i fartyget s TV-stud1o.
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Verksamheten som den här beskrivits pagar i tre veckors följd.
Beredskapen hålls under denna tid mycket hög. Förbandet ligger till
sjöss under ständig förflyttning och efter perioden löper styrkan in
till någon hamn i Medelhavet för en veckas uppehåll. De tv å styrkorna inom TF 60 alternerar härvidlag så att en styrka alltid befinner sig till sjöss. Under dygnets al la timmar och även i hamn hålls
flygförband av varierande styrka i högsta beredskap med olika bestyckningsalter nativ. Flygspaningsfö rbanden har av allt att döma
verksamhet igång dygnet om.
Den höga beredskapen och det hårda tempot i övningarna har
medverkat till att personal och fartyg byts var 6 :e månad. Under
den tid som den avlösta personalen och fartygen uppehåller sig i
Andra flottan inläggs översyn och ledighet. För flygförbanden fortsätter flygutbildninge n därvid även från flygbaser i land.

Hotmiljö och fartygens uppträdande till sjöss

Tempot i övningarna år hogt - over JOO starter och landnmgar per dygn.
Rotationssystemet med utbyte av fartyg och besattnmga r var 6.e m/inad ä r
nödvändigt och effektivt.
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Det hot som Sjätte flottan främst räknar med är flyg och robotar
samt ubåtar i nämnd ordning. För att ga rdera sig främst mot lufthotet vidtas följande passiva åtgärder.
styrkorna opererar med stor rörlighet
underhåll tillförs under gång till sjöss främ st under mörker och
p å kortast möjliga tid
intensiv övervakning med luftspaningsrad ar från flygplan , jagare
i eskorten samt p å hangarfartygen . Jaktstridsledni ng är möjli g från
såväl flygplan, eskort- som hangarfartygen. Huv1J ddelen av de
eskorterande jagarna grupperas framskjutet 20-40 nm i olika riktningar för att öka täckningen och förvarningstiden. Av ovanstående
åtgärder är den första rörligheten och övervakningen ägnad att minska även ubåtshotet medan den utsp ridda grupperin ge n ökar detta.
Denna " obalans" i systemet torde vara ett av huv udproblemen vid
det aktiva försvaret av det känsliga skyddsobjekt som hangarfartygen utgör. Prioriteringen a v försvaret torde dock vara helt klar.
I för sta hand tillgodoses försvaret mot luften. De aktiva komponenterna i luftförsvaret utgörs av den ombord baserade jak ten samt robotar på eskorterande fartyg. Kanonluftvärn finns på vissa av hangarfartygen och räknas som den sista försvarslinjen . Det aktiva luftförsvaret gynnas dels av att aktio nstiden i lufte n kan förlängas
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Kanonluftvärn -

Framskjuten jakt, robotar och kanonluftvärn är komponenterna i det aktiva
luftförsvaret. En T ARTAR-robot avfyras här från ett eskortfartyg.

genom lufttankningar samt dels genom att inriktningen av fientlig
flyginsats alltid kan anses vara bestämd - det är alltid hangarfartyget som anfalles. I farvatten, där ubåtsfaran anses påtaglig, kan
eskortskärmen dras närmare hangarfartyget. I ett sådant läge torde
flyghotet främst garderas genom att lägga jakt i luften i patrullbana
och genom höjd startberedskap.
Attackhangarfartygsstyrkorna förflyttar sig normalt i en gruppering med fyra jagare på stort avstånd 20-40 distansminuter framskjutet och med några eskorterande fartyg som närskydd. I ubåts586

den allra sista försvarslinjen mot fientligt flyg.

infekterade vatten avdelas flera eskortfartyg till en indragen skärm
runt hangarafartyget. Förflyttningen sker under kontinuerlig sicksackning avbruten endast för start- och landningspass, då hangarfartygen bibehåller härför lämplig kurs. Vid dessa manövrar, som
normalt sker under så korta tidsskeden som möjligt, styr hangarfartyget rakt mot vinden. Härvid dirigeras eskorten i förväg till nya
lägen i förhållande till start och landningskurser. Fart och kurs väljs
med hänsyn till rådande vindstyrka vid start och landning. Endast
i sällsynta undantagsfall kan kraftig sjöhävning begränsa möjligheterna att starta flygplan . Start kan också ske i det närmaste oberoende av vindstyrka. Landning vid kraftig sjöhävning och vindstyrka är
däremot mer problematisk. Hangarfartyget mister styrfarten vid
farter under 8 knop. Vid vindstyrkor över 12 m/sek 1;1åste landande
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l
Underhållstjänst "modell A". Utvecklinge n på detta tidigare fö rsummade område
är nu intensiv.

flygplan förändra anslagsvinkeln, vilket kräver större effektuttag .
Detta i sin tur ger mindre effektmar ginal kvar för eventuellt erforderlig återstart om landningsm anövern misslyckas . Av detta följer
att landninge n vid vindstyrko r över 12-15 m/sek blir något hasardbetonade.

Underhåll stjänsten

Underhåll stjänsten för Sjätte flottan ombesörjs .w den speciella
Mobil Fleet Service Force (TF 63). Komplette ring ~ ker huvudsakligen under mörker och förflyttnin g. Hittills har förrådsfar tygen
överbring at gods med vinschar med c:a 1 /2 ton per vajer. Bunkers för
fartyget och flygdrivm edel överförs med slangar med stor kapacitet
till hangarfar tyget som sedan i sin tur bunkrar de eskorteran de jagarna. Manövern är känslig och innebär viss risk för kollision på
grund av den kraftiga venturieff ekt som uppstår mellan skroven.
Dessutom är procedure n tidsödande .
F n prövas ett nytt komplette ringssyste m innebäran de att helikoptrar lyfter över gods i pendeltraf ik från ett närliggand e förrådsfartyg. Detta minskar kollisionsrisken och förkortar tiden. Inom
underhållsområdet har på senare år en intensiv utveckling kunnat
iakttas. Först mot vad som betecknats som en "onestep" komplette ring, därefter mot en "nonstop" komplette ring. Efter att ha tidigare
utnyttjat särskilda förrådsfar tyg för ammunitio n, fl ygbränsle, livs-
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Underhållstj änst " modell N y". VERTREP- (vertical veplenishme nt) helikopter
i pendeltrafik med 5-tons luft.

medel, reservdelar, olja har nu en andra generationens underhå llsfartyg börjat tillföras flottorna, de s k AFS (Combat Store Shik) och
AOE (Fast Combat Suport Ship) som kombinerar lastfunktionern a.
Dessa fartyg är specialbyggda med utnyttjande av det allra senaste
rönen inom transportteknik en. Förrådshållnin g och hantering sker
datastyrt. Utrustning finns för VERTREP (vertical replenishment)
med helikopterlandn ingsdäck och utnyttjande av lasthelikoptrar med
fem tons lyftkapacitet. Med hjälp av dessa helikoptrar kan komplettering ske över större avstånd och på kortare tid. Med ökat framtida
utnyttjande av atomdrivna fartyg minskar kompletteringsbehovet
ytterligare. Flygdrivmedel och olja kommer dock inom överskådlig
framtid alltjämt att kräva viss komplettering över fartygssidan. En
av de uppenbara fördelarna med atomdrift p å attackhangarfa rtygen är den ökade kapaciteten att ombord medföra fl ygbränsle, som
dessa stora hangarfartyg i avsaknad av eget utrymmeskräva nde
bränslebehov får. Den ökade satsningen på atomdrift kan p å längre
sikt komma att realisera drömmarna om en "nonstop" komplettering d v s att genom VER TREP komp lettera ett hangarfartyg utan
att de båda engagerade fartygen över hu vud taget kommer inom
sikte av va randra.

Inre tjänst- disciplin och resurser
Det säger sig själv att den krävande och precisionsbeton ade tj änsten på bangarfartygen ställ er höga krav p å disciplin och ordning
ombord. Den tillämpade övningsrutinen med c:a tre veckor i sjön
och en vecka i hamn samt rotationssystem et ger tjänsten en speciell
karaktär. Därtill bidrar säkert också besättningens storlek c:a 4.500
man, va rav c:a 600 officerare på ett och samma fartyg. Inte heller
torde en verksamhet liknande den här skildrade få karaktären av en
" utlandsexpediti on" . För den amerikanska flottan är det en tvingande och alltid upprepad rutin genomförd i över två årtionden efter
VK 2 av i runt tal 15 hangarfartyg med flygb esättningar - övriga
fartygstyper ej nämnda. Att man lyckats uppnå en god disciplin är
ställd utom tvivel - flerfaldiga svenska studiebesök ger också goda
vittnesbörd härom. Vad som närmast frapperar iakttagaren vid en
direkt kontakt är den positiva attityd som visas upp - även "från
trossbotten". Det är nöjda män man möter. Men välinformerad per-
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Vip -besök är regel. CFV i samspråk med FC FORREST AL i november 1965.

sonal är i regel nöjd personal. Detta är en sanning ~om amerik~nar
na förstått att utnyttja. Vidare har man satsat kraftlga resurser 1 allt
vad som har med personalvård att göra. Slutligen torde d~:1 bäst.a
grogrunden för god anda och disciplin skapas genom en val motlverad tillit till de egna förbandens stridsförmåga.
Några exempel må anföras för att belysa vad här sagts. I ?angarfartygens samlingssalar finns stora fjärrskriftsskär mar, där l~lte~na
tionella nyheter radieras i lysande skrift dygnet runt. Skep.pstldmngar sekondorder, interna TV-sändningar distribueras dagligen. Den
lekamliga spisen har amerikansk standard. VER TREP ~ör jer för att
grönsaker ingår i den dagliga föda~ i riklig m~ngd. 14 b.l.?grafe: med
olika program samt idrottsanläggm ngar av ohka slag hplper. t1ll att
fylla ut fritiden . .Aven för den andliga spisen är det väl söqt. Pro-
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testantiska och katolska mässor ges dagligen i någon a v fartyget s
kapell. Kyrksamhet en lär va ra hög.
Man har på amerikansk sida ett välutveckla t sinne för PR-verksamhet och VIP-besök ombord är regel - de fordrar förvisso heller
inga särskilda övningsarran gemang. Ett besök ombord under de
rutinmässiga övningarna är alldeles tillräckligt och skapar respekt
och kanske också förståelse för flottan s verksamhet och stridsbe-

Attacken anfaller -

Vapendem onst ration.

red skap.
Trots dessa resurser ombord hägrar helt naturligt hamnbesöke n
efter tre veckor till sjöss. Medelhavslä ndernas hamnar står gärna
öppna för dessa flottbesök. Det torde inte enbart bero på hårdvalutan, som strömmar in. Sjätte flottan är inte bara "flottan utan bas"
den kallas också '"Friendly Fleet" i Medelhavso mrådet. Det är påfallande hur man från flottledninge ns sida uppmuntrar en hän synsfull och diplomatisk attityd gentemot de besökta nationerna. Som ett
litet exempel härpå citeras några punkter ur en sekondorder från
ett besök i Toulon nyligen.
"Arabquarte rs" remains "out of bounds".
If you fight a Frenchman you've had it.
Stay out of politics.
Watch for communist agitation, and ignore it.
This is a Navy town and a French town. Respect both and enjoy
your stay in Toulon. Flaunt (briljera) either at your own risk.

9. Amerikansk sjömakt i framtiden

H amnbesöken häg rar efter tre veckor i sjön. Hongkong är en populär hamn f ör
Sjunde flottan.
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Vi konfrontera s ofta med insatser av amerikanska han ga rfartygsstyrkor på olika håll i världen. Detta vapensystem konstituerar förvisso ej ensamt den amerikanska sjömakten. Det utgör en del vars
betydelse är särskilt stor i konflikter och krig på nivåer under det
totala kärnladdnin gskriget. Hur kan framtiden tänkas gestalta sig
när det gäller utvecklingen och utnyttjande t av detta - uppenbarligen utomordentl igt kostnadskrä vande - vapensystem . Den frågan
sammanhän ger ytterst med vilken betydelse man i framtiden från
amerikansk sida torde tillmäta innehavet av global sjömakt. Låt oss
söka snegla in i framtiden med amerikanska ögon.
Politisk sett har en utveckling ägt rum som ökat betydelsen a v
kontroll över världshaven . Sedan VK 2 har antalet nya nationer
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snabbt ökat. De ursprungli ga 51 medlemm arna i FN har mer än
fördubblat s till 122. De flesta av dessa nya unga nationer håller på
att utvecklas ekonomisk t, socialt och politiskt. Under denna process
~ar f~ert~let av dessa nationer utsatts för yttre påverkan eller aggresswn 1 ohka former från rent "ekonomis k hjälp" till direkt militär
inblandnin g i en vid skala från subversion till ren inrervension. Dessa förhålland en har i sin tur lett till bildande av a v tal och pakter.
USA har iklätt sig försvarsåt aganden gentemot över 60 nationer
varav så gott som samtliga utan annan gräns med USA än världs~
!1av_en. USA ambitione r som ledande världsmak t och dess åtaganden
för och
1 ohka avtal och pakter skapar och nödvändig gör ett intresse
n.
en fortsatt kontroll över alla fyra världshave
Atlantomr ådet inkluderan de Medelhav et och de västra tillfartsvägarna till Europa kommer även i framtiden att uto-öra ett för
USA mycket viktigt område att upprätthå lla kontroll ö~er. I framtiden ~orde detta främst ske genom NATO eller dess efterföljar e, där
sannohkt USA även framdeles måste påta sig ett ston ansvar.
Stillahavs området torde därjämte tillmätas den största betydelsen
för USA, med SEATO spelande motsvaran de roll som NATO i
Atlantomr ådet men med de amerikans ka resurserna helt dominerande.
Det arktiska området är nästa havsområd e som blivit och blir ett
allt mer angeläget intresse för USA.
Indiska oceanen slutligen omgivet av länder med betydande tillgång~r på strategiskt råmaterial , av vilkas välvilja och förmåga
amenkans k industri är mycket beroende och gentemot vilka USA
hoar omfattand e åtaganden , är ett havsområd e av stor betydelse. Omradet som under århundrad en legat under Storbritan niens kontroll
h~.r r~dan o~h kommer allt mer att ändra karaktär. Ett 40-tal självsrandiga natwner med mycket varierande politisk stabilitet och med
till detta
politiska grupperin gar åt alla tre maktblock en o-ränsar
0
er har
stridskraft
och
baser
ka
amerikans
på
Tillgången
e.
havsområd
början
i
nerna
deklaratio
b~_ittiska
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mycket
varit
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av 1968 att mmska sma araganden oster om Suez efter en allt snävare tids~~ala likson: annulleran det av ordern om de 50 F 111 flygplanen staller USA mför än större problem inom detta område.
.. H~.ndel.svägarna m.ellan dessa världshav passerar fyra strategiska
fortrangm n?ar av VItal betydelse för kontroll av världshan deln;
Panama, Gibraltar, Malaeka och Röda Havet. Här måste - mer
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eller mindre historiskt dokument erat - upprätthå llandet av politisk stabilitet te sig angeläget för USA.
Vad hotar då de amerikans ka intressena och kontrollen i de fyra
världshav en utöver det allestädes närvarand e men mer eller mindre
starkt accentuera de flyghotet? VK l och VK 2 ubåtskrigf öring i
Norra Atlanten resp i Atlanten och Stilla havet torde gett USA en
tydlig demonstra tion av detta vapensyste ms effekt. Sedan .dess ta~ar
den intensiva utveckling en av den sovjetiska ubåtsflott an s1tt tydliga
språk. Amerikan ska sjömaktsin tressen hotas nu inom samtliga värl~s
hav. Samtidigt har effekten i ubåtsvape nsystemet utvecklats kraftigt
och snabbare än motmedlen . Den sovjetiska ubåtsflotta n består idag
av c:a 400 ubåtar, varav ett växande antal atomdrivn a och än fler
robotbesty ckade. Den lika imponeran de utveckling en av Sovjets
handelsflo tta och dess påtagliga struktur måste för USA te sig särskilt irriterande mot bakgrund av dess egen handelsflo ttas status.
Endast 7 Ofo av amerikans k handelssjö fart går på inhemska kölar.
Resten går på utländskt tonnage, en del visserligen styrt av amerikanska intressen och medel. 80 °/o av de amerikans ka handelsfar tygen är idag mer än 20 år gamla. Under de senaste åren har emellertid omfattand e forskning och ansträngn ingar satsats på att initiera
en utveckling inom detta område. Försvarsd epartemen tet går hand
i hand med handelsde partement et ex.vis då det gäller forskning och
utveckling av lastsvävfa rtyg. På flera andra sätt driver försvarsde partement et på utveckling en för att ta igen många års förs umm elser.
Det är mot denna bakgrund man bör se de enorma ansträgnin garna att anskaffa och utveckla stridskraft er som de båda världsmak terna gör - för att säkra resp bestrida en kontroll av världshave n.
Det torde för USA del ej längre enbart räcka att säkra hotet mot
sjöfarten. Ej heller torde för Sovjets del enbart vara fråga om att
förs våra eller förhindra västsidans sjöfart. Den tekniska utveckling en har efter hand onekligen gett begreppet sjömakt en ny dimension!
Från sjöburna vapensyst em kan ett hot nu etableras inom en djup
kustzon och långt in över kontinente rna. Med ubåtsburn a robotar
av polaris A-3 typ och Poseidon- typ kan praktiskt taget varje punkt
iland nås. Hangarfar tygsbaser at attackflyg är en annan komponen t
med mindre räckvidd men med större valbarhet i imatsen. En tredje
faktor - sjöburna amfibiesty rkor - med kapacitet för ve rtikal omfattning i modern skala ger andra möjlighete r till överraskan de insatser och fotfäste i områden innanför kusterna. D essa tre nya sjö595

burna vapensystem som den militärtekni ska utvecklingen producerat, medger en politisk och militär variation och anpassning i insatsen efter krigsnivåns hela spektrum. Kärnkraften s utnyttjande i
stridsmedel förstärker hotet samt ökar insatseffekte n. Kärnkraften s
ökade utnyttjande som framdrivnin gsmedel ombord på stridsfartyg
ger därjämte u p penbara fördelar; ökad räckvidd, ökad fart, ökad
utnyttjandeg rad men minskat bas- och underhållsberoende. I denn a
form ger kärnkraften ej heller någon politisk belastning.
Som en logisk följd av här skisserad politisk och militärtekni sk
utveckling torde USA i framtiden primärt satsa på strategiskt rörliga stridskrafter och vapensystem både i anfall och försvar.
Polarissystemets roll härvid är given - ett hot och ett anfallssystem på och för högsta nivå.
Ubåtsjaktsystem, landbaserad e och sjöburna, för skydd av
sjöfarten samt för att skapa nödvändiga lokala "herravälde n
under ytan" i områden där insatser med offens i va stridskrafter avses göras.
Attackhang arfartygssty rkor sl utligen för offensiva insatser i
begränsade krig- den även i framtiden mest sannolika krigsnivån samt som hittills för den preventiva rollen som Powers
for Peace.

Power for Peace
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N RAMEL

Intryck från
''insatsberedskap"

r----------------------------------------,
Löjtnant N RAMEL, normalt tjänstgörande i marinstaben, redovisar här i korthet några intryck och erfarenheter från tjänsten på torpedb!lt i patrulltjänst i
sö dra Ö sters jön i samband med tjeckoslovakiska krisen i augusti-september i år.
Författaren har funnit det värdefullt att, i den mån
som sekretessen tillåter, med torpedbåten Argo som utsiktspunkt belysa resultatet av en beredskapshö jning
inom fredsramen.

Från CM: "Med ändring av mo F nr 5 1968 skall torpedbåtarna Argo och Arcturus snarast fullbemannas enligt fredsbesättningslista nr ... . ..... ... .... Lt Ramel MS/Fl Vap skall omgående inställa sig på tb-depån i Karlskrona". Detta meddelande var upptakten till en period av intensiv verksamhet med en allvarlig bakgrund
för bl a två torpedbåtsbesättningar.
Nu efteråt kan det vara värdefullt att belysa resultatet av en
beredskapshöjning inom fred sram, här mest med torpedbåt en Argo
som exempel.
I Karlskrona finns en torpedbåtsdepå bestående av en gemensam
besättning för tre torpedbåtar typ Plejad. Kort tid efter order om
fullbemanning av ytterligare två båtar hade en båt, Astrea, avgått
på uppdrag med depåbesättningen, undantaget visst maskinbefäl
som placerats i nyckelbefattningar p å de två övriga båtarna. Vid
samma tid var Argo och Arcturus bemannade till ca 2/ 3 av särskilt
kallad personal. A v de värnpliktiga hade en tidigare tjänstgjort p å
torpedbåt, de övriga hade genomgått grundutbildning och var i
huvudsak tagna från GKU och KOS. Andreofficeren var stamkadett och navigeringsstyrman nyutexaminerad från MUOS utan erfarenhet från torpedbåt. I maskin var maskintjänstchefen och två
underbefäl befarna.
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Samma dag som merparten av besättningen kommit sat~es en
koncentrerad tjänstegrensvis utbildning igång och fartygen g1ck en
fö rsta prov tur, varefter de förk larades gångklara och beredd a lösa
enklare spaningsuppgifte r. Efter ytte rli gare en dag had e fartygen
tagit ombord full stridsutru stning och beordrades ut på första uppdrag i södra Ostersjön. Under detta första pass övades bl a för första gången artilleriskjutning.
Det för årstiden ovanligt h ögsommaraktiga vädret underlättade
i viss mån den fortsatta verksamheten men en tidvis tät dimma,
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långa patrullpass (ca 8-10 timmar) och intensiv fartygstrafik av
olika slag satte främst manöver-, navigerings- och den helt ovana
sambandspe rsonalen på prov. För att kunna identifiera andra far tyg i tjockan tvingades patrullfarty gen ofta att gå in på mycket
korta avstånd. Hög fart var också nödvändig för att kunna effektivt avpatrullera området, vilket bl a innebar att hinna upp och
identifiera det stora antalet utländska örlogsfartyg och statsägda
fartyg, samt kontroll av eget territorialva tten. Besättninge n av alla
kategorier visade en mycket stor offervilja och tog allvarligt och
ambitiöst på sin uppgift. Efter en kort tid fungerade fartygen under rådande förhållanden förvånansvä rt bra inom alla tjänstegrena r.
Den materiella standarden visade sig mycket god. Argo och
Arcturus tillryggalade under ca fjorton dagar en distans motsvarande Göteborg- New York utan något störande haveri och med
små möjligheter till tillsyn mellan passen.
Sammanfatt ningsvis kan sägas att tack vare fartygens depåförläggning kunde de omedelbart tas i bruk utan igångsättnin gshaverier. God service och ledning från landmyndig heter underlättad e
i hög grad fartygens patrulluppg ifter. Besättningens vilja och ansvarskänsla kompensera de till viss utsträckning vakanser och otillräckliga kunskaper så att fartygen effektivt kunde lösa sina spaningsuppgif ter.
Utan tvivel var det till största delen det skärpta läget som för mådde besättningen att på mycket kort tid nå en för tillfället relativt god utbildningss tandard. Något av samma effekt uppnår man
också i den fredsmässiga utbildninge n t ex vid kustflottans tävlingsskjutningar, CKF inspektion eller vid mobrustnin g.
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Litterafur m. m.
60 JAHRE DEUTSCHE UBOOTE 1906-1966
av Bodo Herzog

J.

F. Lchmanns Verlag. Mi.inchen 1968.

T ysk land nödgades se sig besegrat i de båda vä rldskrigen . Bägge två slutad e
med rikets totala nederlag och avväpning. I båda fallen var en av de till nederlaget bidragande orsakerna den, att denn a traditionellt kontinentalt inställda stormakt, utan förståelse för sjömaktens sty rka och möj ligh eter, råkade i konflikt
med världen s stora på detta område. Den politiska led nin gen ställ de landets
flott a inför övermäktiga uppgifter. Genom segrarm akternas åtgä rder utplånades
såväl den ansenliga kejserliga örlogsflottan so m Tredj e rik ets Kriegsmar in e. I bägge krigen satsade den tyska sjök rigsledningen hårt på ubåtsv::tpn et för att nå ett
avgörande oc h tvingade närapå Storbritannien , have ns härskarinna dåförtiden,
på knä.
Redan hösten 1914 tycktes den än så länge tekniskt ofull ändade su bmarinen
bli ett frukt a ns värt hot mot dc starkaste örlogsflottor. Året därpå kom dykbåten
på allva r in i bilden som hand elsförstörar e oc h blev efterhand det förnämsta vapnet i sjöfartskriget ute på öppna ha ve t. Inalles 100 all ierade krigsfartyg: 10 slagskepp, 16 kryssare, 29 jagare, 10 ubåta r m m föll offer för ubåtarnas torpeder.
Kapt.löjtn. Weddigcn sänkte med U 9 fyra brittiska kr yssare (43.950 ton) varav
Aboukir, Hogue och Cressy den 22.9 .1 4 tätt på varandra. Sjöfartskri get res ulterad e i 6.394 sänkta handelsfart yg på samm a nlagt 12 milj brt. Det stö rsta var
48.000-tonnaren Britann ic. Toppen nåddes i april 1917, då 458 lastfartyg (841.1 18
brt) likviderades av 87 anfallande ubåtar, med förlust av blott en. Ett måndsres ultat, som st ått sig intill våra dagar. Historiens res ultatrikaste utbåtsräd genomförde U 35 i Medelhavet sensommaren 1916. Under denna treveckors expedition
kund e kapt.löjtn v. Arnauld de la Periere bokföra sänkningen av 29 å ngare och
25 seglare på 90.350 brr. Samme ub åtschef förstörde allena inalles 194 handelsfart yg (453.716 brt), ett än idag gällande " världsrekord". Världens mest fram gångsrika ubåt genom tiderna är U 35, som under fyra chefer Kophamel, v. Arnauld , v. Heimburg och v. Voigt sänk te 224 farty g (535.900 brr). Den överlevde
kriget, liksom cheferna , a v vilka de tre för stnämnda dekorerades med den förnäma Pour le Merite-orden. Vi lken f ö 26 andra ub åtsäss innehade. Priset för de
vunna framgångarna var 178 ubå tar och 4.744 man, eller hälften av det insatta
ub åtsfolket. Och det eftersträvade målet, avskäran det av de allierades vikt iga
sjöförbindelser, nåddes ej.
Aven under andra världskriget sveks dc på dykbåtarna ställda förhoppningar na i gr und. Dc tre första kr igsåren var dc grå havsva rgarnas fö rlovad e tid. Motstå ndarnas konvoj er sprängd es oc h fartygsfö rlusterna bara ök::tde. Men frå n maj
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194 3 - då 44 sänka fartyg kostade tyskarna 42 ubåtar - för byttes jägarna 1
jagade, britter oc h a merik a nar e fick övertaget och den sto ra ub åtss lakten börjad e.
Av inalles 1.171 ubåtar insattes 863 i sjöfarts kri get. Dc lycka des tillinte tgöra
2. 840 hand elsfartyg motsva rand e över 14 milj brt. Toppen nåddes i novembe,
1942 med 11 8 fartyg (743.3 21 brt). Flocktaktik nyttjades i stor utsträcknin g.
D en var icke Dön itz' uppfinning, utan hade pra kti serats redan 1918. De n bäst a
ub å ten U 48 kom und er sina chefer Schu ltze, R ös in g, Bleichrodt upp till 51 en heter (3 10.407 br t) oc h överlevde kr iget, likso m besättnin garna. Andra värld skri gets toppm an kapt. löjtn Kretscl1mer han n likvidera 44 fartyg (266.629 brt),
inn an U 99 den 17.3.41 överlistades av jagaren Wa lk er och Jkepparcn tillfångato gs. In alles 32 chefer nådde siffran 100.000 brt och mera. Järnkorsets Ridda rk ors
tilld elades 145 ubå tsmän . För utom lastfartyg sä nkte ubå ta rn a 148 krigsfa rt yg :
2 slags kepp, 5 ha nga rfart yg, 6 kr yssare, 52 jagare, 9 ub åtar m m. Handelskriget
kost ade tys karna icke min dre än 630 förlorade ubå ta r oc h med dem 27.296 stupade eller 80 °/o av deras beman ni ng. Oc h åter beseg rade dc allierade sin vä rsta
fiend e till sjöss.
Tyska rna har inte uppfunnit ub åten, om också Wi lh elm Bauer tillhör banbr ytarn a på det subm arina området. Den första tyska dykbåten U l trädde i tjän st
den 14.12.1906. Andra nat ioner, såsom England, Fr ankrike, USA, Sve ri ge, had e
redan hunnit lä ngre. Men värld ens effek tiv aste ubå tsvapen skapades utan tvi vel
i T yskl a nd. D etta bevisar dc båda världs kri sern a, liksom segra rn as bes lu t efter
desam ma att helt förbjuda tyska rna håll a ett dylikt kampi nstrument. De tysk a
varvens kapacitet är impone ra nde: Åren 1906- 18 byggdes 374, å ren 1935-45
hela 1.171 och 1961-67 d ussinet ubåtar för det egna landet, va rtill ko mmer 30
för utländska bes tä ll a re. Flera hundra stap ellades, men blev aldri g fä rdi gstä lld a.
Ovanstående upp gifter och mera därtill återfinnes i ovan r ubricerade bok, som
Bodo H e r z o g skrivit med anledning av det tyska ubåtsvapnets 60-åriga
existens. Insam landet och sovrandet av materialet tog över tio år i anspråk och
resulterade i 2.000 källor. Med två års försening kunde verket slutligen utkomm a.
På 324 sidor har Herzog lyckats presentera det tyska ubåtsvapnets skiftan de
hi sror ia åren 1906-66. Boken är mycket innehå ll srik, men bör på grund av de
många förteck nin garna oc h tabell erna mera betraktas som kalender och uppslagsve rk. U nderhåll ande eller rolig är den knappast. Det dramatiska stoffet serveras
med torr saklighet. Vilka fasor och lidanden de ka lla siffrorna döljer kan läsaren
blott a na. Utan hopp om räddning följde tusende människor sina tOrpederade skepp
i djupet. Ubåtens stålskrov förvan dlades ofta till sarkofag för hela besättningen.
Samtliga tyska ubåtar, deras byggnadsår, varv, data, krigsinsats, chefer och slutli ga öde presenteras jämte 118 fina typskisscr. Också den efterkrigstida Bundesmarines få ubåtar. Verket avslutas med en alfabetisk lista över de ca tvåtusen
befälhavare oc h de båtar de fört. D e 137 illustra tionerna är förstklassiga, en def
unika. I kronologisk ordnin g ger de en uttömmand e bild av de olika båttyperna,
li vet om bord, ubå tsbygge och -utrustning, perso nalutbildning, kriget m m. Med
blandade känslor betraktar man bilden med U 39, trevande sig fram bland 20.000
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kringflytand e lådor ap elsi ner hä rrörande fr å n en å ngare den nyss sänkt.
En viss di sproportion mellan kampanj erna 1914-18 och 1939-45 kan man
anmärka på. Medan förfa tta ren uppgjort en detalj erad förtecknin g över de av
ubåtarn a under för st a vä rldskri get sä nkta örlogsfa rt ygen, saknas en dylik för
perioden 1939-45 och har ersatts av en li ten siffertabell. Att t ex de brittiska
han garfartyge n Courageo us, Ark Royal, Eagl e samt slagskeppet Royal Oak och
Barham förstördes av t yska ubå tstOrped er få r man inte ve ta . Andra liknande
exempel kunde framföras. Första vä rld skri get synes ha behandla ts ge nom gåen de
med större no gg rannh et än det andra, ehuru det senare sä kerligen var händ elserikare. Biografi erna öve r å tta ubå tschefer fr ån l. VK förefall er öve rflödi ga, isynnerhet so m de ve rkli ga ässen, med undant ag av v. Arnauld, icke behand las.
Andra vä rld skriget s sto ra hajar och tonnage-kun ga r har helt förbigå tts.
H erzo gs bok visa r, att ubåten ledd av ski ckli g hand va r ett fruktansvärt vapen
und er de två värld sbränderna. Dess roll ä r in galund a utspelad. Tvä rtOm . Id ag
representerar den atomdrivna, med lå ngdi stands robotor utru stad e, uthålli ga un dervatten sbåte n ett a v de mest avs kräcka nd e för störelseredskap samtiden kan
upp visa. Den av marinhistorisk/ teknisk forskning int resserad e rekommenderas
boken för benäget studium. Den , som tviv lar på ub åtsvapnets effekti vitet, bör få
någo ntin g att fu nd era över.
P. O. E.
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FORVANDLAR
VI TILL KRAFT

Luft. Ett villkor för vår existens. Men samtidigt dagens
mest mångsidig a, mest ekonom iska kraftkälla. Hela
industrin drar nytta av Atlas Capeos tekno logiska ledarskap på tryckluftområdet. Verkstadsindustrin, bi lindustrin ,
flygindustrin , varven, gruvorna och bostadsproduktionen .
Tryckluft nitar, filar och slipar. Skruvar, borrar och mejslar. Flyttar, lyfter och sänker. Rensar, blästrar, målar.
Allt ifrån att flytta berg till att laga tänder. Det är faktiskt
få områden där tryck luft inte kan öka produktiviteten.
Fråga den som använder tryckluft! Eller ännu bättre fråga oss. Att göra kraft av luft är vårt jobb.
(Ovan) Slipning av svetsfogar med tryckluft vid Arendal- ett av
världen s tekniskt mest avancerade skeppsvarv. Här används
uteslutande Atlas Copco tryckluftve rktyg•

../lilas Copco Tryckluft över hela världen

