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och Maskinväsende 

Årsberättelsen utnyttjar stadgarnas medgivande att behandla viss 
del av vetenskapsgrenen genom koncentration till övervattensfartygs 
maskinerier med tonvikt på den allt mer ökade användningen av 
gasturbiner. Samma gren av ämnet avhandlas i årsberättelsen 1951 
av ledamoten O Falkendal (1) 1

• I dennas sammanfattning förutspåd
des användning av extremt lätta gasturbiner i kombination med lät
ta dieselmotorer i mindre fartyg, vilket nu även blivit fallet. Aven 
nu förekommande kombinationsmaskiner ånga-gas förutsågs. Där
emot har under mellantiden problemen med de tunga bränslena ej 
lösts utan har i stället lätta - men tyvärr dyra - bränslen accep
terats även för större örlogsfartyg. Utvecklingen synes även numera 
gå mot vidgad användning av gasturbiner för en mångfald fartygs
typer, varvid den enkla, öppna cykeln, baserad på jetmotorer för 
flygplan, föredrages framför många av de komplicerade anläggning
ar, som man experimenterade med 1951. 

Integrerad fartygskonstruktion 

Framdrivningen kan inte längre betraktas som ett fristående pro
blem från fartygets övriga egenskaper och från de alltmer växande 
kraven på mekaniska och kraftkrävande anordningar ombord. Knd
rade förutsättningar för krigföringen kräver även en ökad samord
ning med övriga skeppstekniska funktioner. Exempel härpå är stäng
ning och automation under ABC-förhållanden, ökade mekaniska 
chockrisker, samt avvägningen mellan olika materiels magnetiska 
0ch akustiska egenskaper. Dessa förhållanden medför att en optimal 

Siffrorna inom parentes hänvisar till bibliografien, som fogats till årsberättelsen. 
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fartyasprojektering bör innefatta en komplett integrering av de 
b . k 

skepptekniska och vapentekniska funktionerna . Dängenom an sä-
gas att den modärna flottans vapen kommer att utgöras av det in
tegrerade fartyget, som stöder sig på land- eller fartygsbaserad led
nings- och underhåll so rganisation . 

Med denna utgångspunkt utgör maskinerivalet en kompromiss 
mellan driftsäkerhet, prestanda, vikt och utrymmesbehov, tillve rk
nings-, drifts- och underhåll segenskaper chocktålighet, bulleregenska
per, automationsgrad och - inte minst betydelsefullt - kostnad. 

Prestanda och operativa förutsättningen formuleras i de primära 
stabskravcn, vilka dock under den iterativa projekteringsprocessen 
kan få anpassas, främst till kostnadskalkylen. Självklart leder denna 
process till olika resultat för flottor med begränsade operationsom
råden och sådana som skall sättas in på olika delar av världshaven. 
Maskinerivalen i sto rmaktsflottorna kan därför ej omedelbart tj äna 
till förebild för t ex svenska örlogsfartyg. Närheten till egna baser 
möjliggör i det senare fallet bl a att tillsyns- och reparationsresurser 
förlägges dit. Härigenom kan andra maskinkomponenter med fö r
delaktiga egenskaper väljas än om en stor del av det erforderliga 
arbetet skall ske till sjöss av den egna besättningen. 

I denna bild ingår även storleken av och kompetensen hos drifts
personalen och därmed kvaliteten på dennas utbildning. Vikten av 
en besättningsman med tillhörigheter, förläggningsu trustnin g, fö rråd 
och del i värme-, sanitets och elanläggningar kan för en torpedbåt 
under vissa förutsättningar sättas till ca 750 kg vartill kommer den 
sekundära ökningen av fartygsstorlek och maskineffekt som bli r en 
följd av varje ytterligare mans vikt och utrymmesbehov. Mera so
fistikerade maskinerier kräver dock ökad kunnighet och utbildning 
hos person:1len. En genomgången specialkurs för varje viktigare ma
skinerityp l an komma att k rävas före ombordkommendering. 

Utveckling av nya maskintyper visar sig kräva stora insatser på det 
ena ell er det andra området. Ångturbinmaskinerierna u tgör kom
plexa system som kunnat tekniskt förbättras genom stegvisa ändringar 
vid varje ny installationstyp främst av alla de olika ingående hj:·ilR
maskinerna och apparaterna. Varje ny typ av dieselmotorer ha r vi
sat sig kräva mångårigt utvecklingsarbete för att ernå driftsäkerhet 
och goda prestanda. Gasturbiner har ofta ansetts va ra principiellt 
enklare än både ång- och motoranläggningar. Grundmaskinens u~
veckling kräver dock här oerhörda kostnader och det har i allt w 
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dare kretsa r acceptera ts att för fartyg använda turbiner utvecklade 
som turbinprop- eller jetmotorer för flygbruk. Anpassningen till den 
marina miljön har dock v isa t sig kräva avsevärt ytter ligare utveck
lingsarbete även för fullt fl ygutvecklade motorer. Främst är det be
läggningar, korrosion, chocktålighet och i någon mån fartyesvibra
tioner som skapat hittillsvarande svårigheter. 

I den integrerade fartygskonstruktionen har under senare tiJ för
märkts en tendens till förenk ling av maskininstallationerna som hel
het. Samtidigt som de ingående delarnas individuella driftsäkerhet 
ökats har antalet reserver ombord kunnat minskas, vilket i sin tur 
minskar risken för sekundära materie l- och skötselfeL D essutom för
enklas eventuella automationsutrustningar, vilka i och för sig visat 
reglera maskineriet på ett effektivare och säkrare sätt än vid manuell 
skötsel. Installationsförenklingarna gör även underhållet lättare. Un
derhåll genom utbyte och ve rkstadsöversyn har blivit allt var.ligare 
men kräver anpassning av fartygsarrangemanget med montageluckor 
och -trunkar. För att optimera maskineriet i nu antydd riktning 
användes allt oftare modeller i reducerad eller fu ll skala, beräkning
ar med matematikmaskiner samt studier av samverkan mellan ma
skiner och människor. 

Anganläggningar 

För stora effekter på stridsfartyg är fortfarande ångturbinanlägg
ningar den domi11erande maskintypen. Den enda effektgräns som 
finnes är vad som kan absorberas a v propellern. De utveck lingsten
denser som angavs i årsberättelsen i skeppsbyggeri och maskinväsen
de 195 5 (2) ha r i stort sett kännetecknat även tiden därefter. 

De ökade elektriska kraftbehoven tillfredsställs vid nybyggnad 
lätt med utgångspunkt fr ån en ånganläggning för framdrivningen.1 

För hangarfartygs katapulter, där kortvarigt upp till 25 .000 hk kan 
behöva utvecklas (3 ), har ånga visat sig va ra den bästa driv källan. 
Detta behov ha r kunnat kombineras med framdrivningsanläggning
en, som därfö r nödvändigtvis måste vara av ångturbintyp. Aven alla 
kryssare, jagare och stora flertalet eskortfartyg (fregatter), som 
byggts hittills, har försetts med ånganläggningar. --l Vid ombyggnader har däremot ofta gasturbin generatorer tillgripits om den bc-

hntliga rannkapaciteten ej möjliggjort ångturb inaggrega t. 
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Fig. 1. 
Ängpanna med eldning under tryck frdn en avgaskompressor. 

N NOLJi\ 

D e individuella delarna av ånganläggningen har utvecklats mot 
högre verkningsgrad och lägre vikt. Exempel på detta finnes hos 
själva turbinaggregatet i de norska fregatterna av Oslotyp, varav 
prototypfartyget beräknas gå provtur hösten 1965. Turbinkonstruk
tim1en är gjord av Stal-Laval Turbin AB och bygger på de principer 
som framtogs i samarbete med marinförvaltningen för minfartyget 
Alvsborg ( 4 ). Alvsborgs turbin, växel och kondensor vägde endast 
21,2 ton för 12.500 hk, d v s l ,7 kg/hk. Oslo s 20.000 hk-anläggning 
torde ha ungefär samma specifika vikt. 

På pannsidan har Foster Wheeler Corp (5) framlagt en intressant 
konstruktion, fig l, som användes i amerikanska eskort jagare, ty
perna DE 1040 och DEG. Varje fartyg har en propeller med 35 .000 
hk och en ånggenereringsanläggning bestående av två s k tryckpan
nor, vilka uppges vara 50 °/o lättare än motsvarande anläggning aV 
konventionell konstruktion och endast kräva samma utrymme so!11 
en sådan för 20.000 hk. Pannan har en avgasdriven kompressor, var
lgenom eldningen sker vid drygt 4 atö tryck. Den eldas med lätt 
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bränsle och är mycket snabbmanövrerad; på 30 sek kan effekten 
ökas från l O till l 00 Ofo. 

För framtida ånganläggningar har Royal Navy startat en under
sökning av möjligheterna att anpassa de dynamiska egenskaperna hos 
de individuella komponenterna till ett förenklat, självreglerande 
system. Mekanisk hopbyggnad av vissa komponenter ingår i pla
nerna ((3). 

Kärnkraft 

A v övervattensfartyg med kärnkraftdrift finnes endast ett fåtal , 
alla så vitt bekant tillhörande US Navy. Nybyggnadstakten har va
rit låg. Den huvudsakliga fördelen synes ligga i aktionssträckan, vil
ken dock kan vara svår att utnyttja eftersom andra förråd än bräns
le behöver kompletteras oftc>.re. 

Samtliga anläggningar utnyttjar ångturbiner. En ökning av reak
torstorleken synes ha möjliggjorts, vilket förenklar installationen, 
främst på hangarfartyg där antalet reaktorer kan minskas. Andra 
förenklingar av systemet bearbetas troligen på olika håll, varför en 
vidgad användning även på övervattensfartyg kan förutses, 
särskilt om förenklingarna leder till kostnadssänkning. Den 
öppna informationen om kärnkraftanläggningar på örlogsfartyg är 
mycket begränsad, varför det sagda närmast får gälla som antyd
ningar om tendenserna. 

Dieselmotoranläggningar 

För fartyg av specialkaraktär och för snabba båtar har dieselmo
torn befäst sin ställning. 

Den långsamtgående fartygsdieselmotorn med effektområde vid
gat till över 25 .000 hk har blivit allt mer dominerande på handels
far tygssidan. På stormakternas underhållsfartyg, främst oljetankers, 
börjar sådana " Large Bo re" -motorer tränga ut hittillsvarande ån g
anläggningar. 

På andra trängfartygstyper har den medelsnabba dieselmotorn, 
ofta i arrangemang med flera motorer per axel, befäst sin ställning. 
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Allt fler sådana motortyper med effekter om ca 500 hk per cylinder 
och varvtalen 400-600 rim har kommit i marknaden. 

På fregatte r och korvetter har anläggningar med upp till fyra 
motorer använts i ett fl ertal länder. Från flera håll har dock fram
förts ~tt drifttillgängligheaten för dieselfregatter varit lägre än på 
angdnvna fartyg. Underhallskostnaderna har även rapportera ts va
ra avskräckande höga. I och med utvecklingen av medelsn c1bba mo
tortyper med effekten i området 6.000-12.000 hk kan för aktuella 
fartygstyper antalet motorer per axel begränsas till högst två, vilket 
torde vara önskvärt ur underhållssynpunkt. 

Ett exempel på sådana motorer är den nya AO-serien från Ruston 
& Hornsby Ltd, England, som tro ligen kommer att antagas som 
standard för Royal Navy. Motorn kommer att från 1967 finnas som 
6,_8 och 9 cyl radmotor och från 1968 som12 och 16 cyl V-motor. 
EHekten blir för tjockolja 500 hk/cyl vid 450 rim motsvarande 
vikten ca 9 kg/hk för radmotorn resp 7,5 kg/ hk för V-motorn. Vid 
dieselbrännolja beräknas 800 hk/cyl kunna tas ut vid 600 r/m. Mo
torn är en överladdad tvåtaktare med spolluftportar och 4 avgas
venti ler per cylinder. 

MAN, Tyskland, ut vecklar f n också en ny stor motor för örlogs
fartygsbruk Som 24-cylindrig betecknas den V12V 26 5/30 
och skall kontinuerligt ge 7.500 hk vid 1.040 rim . .Aven' 12-
och 16 cyl V-motorer planeras. Motorn är en höguppladdad fyr
taktare. Ramlagren är av rullagertyp, varför vevaxeln demonteras 
i motorns längdriktning. 

En redan tidigare känd motor inom detta effektområde, men nå
got tyngre, är Pielstick PC2, som bl a tillverkas av Lindholmens 
Varv. Motorn finn s i 6-9 cyl radutförande och 8-18 cyl V-utför· 
ande med 450-500 hk/cyl vid 425-450 rim, vilket ger vikten 11 
-14 kg/hk. 

Torpedbåtar och lcanonbåtar förses också med dieselmotorer i 
~~ånga fall. Det rör sig härvid i regel om en vidareutveckling a' ti
digare kända snabblöpande, lätta typer. Napier-Deltic--motorn an
vändes i många fall i turboladdad version och finns med effekter upp 
till 3.750 max hk. Maybach-motorn, som bl a är känd i sin torped
båtsversion MD 872 med 3.600 max hk, har utkommit i 20 cyhnd
rigt utförande, MD 1082, med 4.500 max hk vid 1.900 rim. f iats 
nya 1.700-varvsmotor typ X 180 med fyra rader korsställda c y lind· 
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rar erbjudes i 24- och 32-cylindrigt utförande, den senare med 4.000 
rnax. hk. 

Minsvepare är nästan undantagslöst dieseldrivna. Motorer, speciellt 
byggda med upp till 98 °/o omagnetiskt material, har använts i många 
fall. De kostar dock 2- 3 gånger så mycket som vanliga motorer. 
En billigare lösning är att i vissa delar tillåta magnetiskt material 
som kompenseras omsorgsfullt t ex med dipolmetoden. Omfattande 
system för bullerbekämpning har även börjat införas. 

Gasturbiner 

Som redan framhållits koncentrerar sig intresset för gasturbiner 
på örlogsfartyg till möjligheterna att utnyttja för flygplan redan 
utvecklade turboprop- och jetmotorer. Huvudskälet är att de enorma 
utvecklingskostnaderna för grundkomponenterna betr strömnings
teknisk utformning, högtemperaturmaterial , förbränningsproblem 
och bränslesystem m m då ej behöver bäras av det begränsade an
talet marina enheter. 

Tillgången på flygmotorer, lämpade för detta ändamål, bedömes 
emellertid minska i framtiden. Intresset för tu rboprop-drift a v flyg
plan synes stagnera och inga nya motortyper tas fram. Rena jetmo
torer ersättes av turbofläkt- (by-pass) motorer. De senare lämpar 
sig inte som gasgeneratorer till fartygspropellerturbiner. En sanno
lik väg för framtiden är därför att för marina aggregat utnyttja vis
sa komponenter av ':urbofläktmotorer ävensom att tillämpa beräk
ningsunderlag och erfarenheter från dessa men med speciella marina 
material och konstruktioner. 

Ett visst intresse att framta speciella marina grundlastturbiner med 
god ekonomi finns även. US Bureau of Ships låter bl a General Elec
tric Co studera en regenerativ tvåaxlad anläggning på ca 15.000 hk 
som syftar till mycket god bränsleförbrukning, 180 g/hkh (6) . 

Om alltför speciella marina krav ställes på ett gasturbinaggregat 
kommer, även om det är fråga om en enkel cykel av flygmotorlik
nande princip, lätt resultatet att bli annat än det väntade. Exempel 
härpå är Associated Electrical Industries Ltd:s gasturbin G 6 på 
7.Soo hk för Royal Navy (7). De av Royal Navy uppställda önske
lllålen gällde bl a hög chocktålighet, gastäthet, glidlager samt hori
sontaldelade kompressor- och turbinhus. Detta medförde relativt 
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hög vikt, 2,5 kg/hk, stort utrymmesbehov och höga utvecklingskost, 
nader. Dessutom blev bränsleförbrukningen så hög som 350 g/hkh 
vid full last. Driftsäkerheten var ej heller helt tillfredsställande. T ex 
inträffade ett fall av svåra skovelskador på HMSAshanti i oktober 
1962. Luftkylningen av turbinskivorna ändrades för att förhindra 
liknande haverier. Därefter ra p porterades de 23 installerade tur, 
binerna ha fungerat bra under sammanlagt mer än 13.000 tim drift 
(6). 

Vid anpassningen av flygjetmotorer till fartygsdrift och till den 
marina miljön tillfogas först och främst en kraftturbin, som om
vandlar en del av energien i avgasstrålen till rotationsenergi. Denna 
kraftturbin konstrueras i regel med så få expansionssteg som möj ligt, 
vanligtvis ett eller två. Turbinen är mekaniskt fri från jetmotorn, 
som i detta sammanhang brukar kallas gasgenerator. Turbinskivorna 
är ofta monterade på en överhängande axel med dubbla glidlager i 
gastutloppsänden. Vid stora effekter konstrueras kraftturbinen för 
lång tid mellan översynerna (ca 10.000 tim), vilka då utföres om
bord. Gasgeneratorerna göres däremot uttagbara ur fartyget för 
översyn i verkstad med föreskrivna intervaller (i storleksordningen 
2.000 tim). 

Vid gasgeneratorns omkonstruktion för marin drift bytes magne
siumhaltiga lättmetaller till saltvattenbeständigare aluminiumlegering
ar, kompressorskovlarna bytes till rostfritt stål eller titan, material som 
är känsliga för spänningskorrosion i saltatmosfär utmönstras, bränna
re och brännkammare anpassas till drift med dieselbrännolja i st f 
flygfotogen eller reabensin, bränsle- och reglersystemen anpassas tili 
att normalt användas vid marknivå, säkerhetsanordningar för far
tygsdrift tillfogas och den uttagbara högsta effekten begränsas till 
lämplig nivå för att bl a sänka den maximala temperaturen i tur
binen. I några fall har man försökt klara vissa av korrosionspro
blemen genom ytbeläggningar. Dessa har dock i regel visat sig ge ett 
otillräckligt skydd, vilket speciellt gäller målning. 

På de hetaste delarna av aggregaten - ledskenor och turbinroror· 
skovlar i de förs ta stegen av kompressorturbinen - har de marin: 
förhållandena visat sig särskilt besvärliga att behärska (8). För att f~ 
tillräcklig hållfasthet vid rådande höga gastemperaturer, 850-900 
C, måste speciella materiallegeringar väljas. Dessa visar sig korro· 
dera, erodera och spricka i närvaro av natrium och svavel. Nat riu~1 

kommer från havssalt i de fina vattendroppar, som kan med föl J ~ 
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förbränningsluftcn. Svavel finns i den för gasturbiner använda die
selbrännoljan i högre procent än i jetmotorbränslet. Försök med ke
ramiska eller metalliska beläggningar av ledskene- och skovelmate
rialen har i regel inte varit framgångsrika . Ett intensivt sökande ef
ter lämpligt grundmaterial, ev med passande beläggning, pågår, 
främst i England och USA. Sänkning av drifttemperaturen förmins
kar korrosionshastigheten och tillgripes därför i för sta hand men ger 
ju samtidigt en begränsning av effekten. Aven förbättrade avskilj
ningsanordningar för droppar i luftintagen är under utveckling för 
att minska korrosionsriskerna på de heta delarna. 

En annan verkan av de salthaltiga dropparna i förbränningsluften 
gav sig tidigt till känna (9). Salt utfälles på skovlarna i kompressorns 
rotor och stator och stör gradvis allt mera strömningsbilden för luf
ten. Den genomströmmande luftmängden går ner och enär bränsle
mängden är oförändrad stiger gastemperaturen som en följd härav. 
Detta resulterar i sänkt toppeffekt och försämrad verkningsgrad. 
Motsvarande störningar erhålles av feta avsättningar i kompressorn, 
vilka kan komma från skorstensavgaser, smörjoljerök eller t o m 
ventilationsavlopp från kök. Genomspolning av kompressorn med 
destillerat vatten och fettlösande vätskor under det turbinen köres 
i tomgång har visat sig i regel återställa temperatur, effekt och verk
ningsgrad. Om detta behöver ske var dag eller oftare utgör den stora 
vätskeförbrukningen en nackdel på småfartyg och dessutom är me
toden ej alltid verksam. F n prövas att låta halvhårda partiklar pas
sera kompressorn t ex krossade nötskal eller plommonkärnor. 

Om gastmbiner skall användas för backmanöver krävs speciella 
anordningar och man har därvid prövat olika vägar. Backslag av 
vanlig slirkopplingstyp eller med dubbl a epicykliska växlar har in
stallerats. Aven förekommer dubbla hydradynamiska kopplinga r i 
kombination med växlar med vändhjuL Ställbara propellrar torde 
vara på frammarsch för ändamålet. Slutligen utredes om krafttur
binen kan göras reverserande. General Electric Co har riggprovat en 
konstruktion där varje rotorskovel i kraftturbinen har sin inre del 
utförd som backskovel med omvänd profil (6). Ledskenorna för så
väl framåt som backprofilen är vridbara och den icke använda de
len är därvid sluten. Aven i avloppet från backdelen sitter slutande 
VridspjälL Den termiska verkningsgraden sänks 2 0/o och toppeffek
ten nedgår 2,7 °/o av dessa extra anordningar. En annan lösning, som 
torde bearbetas f n, är att utföra kraftturbinen med inåtströmmande 
radialbeskavling och vridbara inloppsledskenor. 
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Rena gasturbinanläggningar /ör propellerdrift 

Vid de första proven med gasturbiner i örlogsfartyg var för man
över och som reserv bensin- eller dieselmotorer installerade.1 Den 
första rena gasturbinanläggningen torde därför ha varit den engels
ka försöksinstalla tionen 1951 i Grey Goose av två Rolls Royce gas
turbiner typ RM 60. Försöker blev av olika anledningar ett miss
lyckande. 

Den engelska torpedbåten Brave Borderer, som gick provtur 1959, 
och systerbåten Brave Swordsman var däremot helt framgångsrika 
rena gasturbininstallationer. Typens konstruktion har beskrivits i 
många sammanhang (10). De tre gasturbinerna av typ Bristol Sidde
ley Marine Proteus var inreglerade att vardera ge max 3.550 hk. De 
drev var sin fast propeller över en Allen-Stoeckicht vinkelväxel med 
backslag av epicyklisk typ. 

Tyskland har från Brave-klassens byggnadsvarv, Vosper Ltd i 
England, anskaffat två helt gasturbindrivna bårar, närmast för för
sök. Strahl är en nära kopia av Brave-klassen men gasturbinerna har 
högre effekt, 4.310 hk, och vissa ändringar har skett av båtens di
mensioner och bryggans arrangemang. Den andra båten, Pfeil, är 
mindre, 75 ton standard mot 95, och har endast två Proteusturbiner. 
Båda båtarna har Allen-Stoeckicht backslagsväxlar med fasta pro
pellrar. 

Danska marinen har nyligen fått två gasturbindrivna torpedbåtar, 
den första med typnamnet S jölöven, levererade från Vospervarvct . 
Maskinanläggningen är i allt väsentligt densamma som på Strahl, 

men deplacementet är minskat till 75 ton. Bårens form är närmast 
en nedskalning av Strahl och båtens proportioner avviker från Pfeils. 

I klassen skall ingå ytterligare fyra systerbåtar, som dock kommer 
att byggas vid Orlogsvaerftet i Köpenhamn. 

Helt gasturbindrivna blir som bekant även den svenska Spica

klassens torpedbåtar (11). För framdrivningen installeras tre Proteus
turbiner med var sin vinkelväxel utan backslag samt med ställbara 

1 Engelska .MGB 2009 år 1947 med en Metropolitan Vickers 2.500 hk Gatric gas

turbin hade två Rolls Roycemotorer a 1.250 hk, svenska T 3 år 1950 med en 

dc Laval-Goblinturbin 2.000 hk hade två Penta Hesselmanmotorer på vardera 

60 hk, de engelska Bold Pioneer och Bold Pathfinder år 1953 med två Mctro

vick 4.500 hk G 2-turbiner hade två 2.000 hk Mercedes Benzmotorer vardera· 
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Fig. 2. 

Maskinarrangemang p!i torpedb!it, typ SPICA. 

propellrar. Detta arrangemang, fig 2, erbjuder möjligheter till för
bättrad bränsleekonomi vid reducerad fart jämfört med om fasta 
propell ra~ anv~nts. De ställbara propellrarna är nämligen av en ny 
konstruktwn, ftg 3, där bladen kan ställas helt långskepps, fullflöj
las, när någon av turbinerna inte behövs fö r framdrivningen. Fasta 
propellrar, frikopplade från turbinen, skulle utsättas för snabb ka
vitation-erosion och dessutom ge ett kraftigt ökat motstånd, fig 4. 
Det valda arrangemanget är därför fördelaktigt ur aktionssträcke
synpunkt, fig 5, och ger högre marschfart än vid fasta propellrar 
om endast en eller två turbiner är igång. Propellrarnas inställbarhet 
kan även utnyttjas för att välja fördelaktigaste stigning vid olika 
nedlastnings- och driftsituationer. Exempelvis kan vid en- och två
P:opellerdrift aktionssträckan ökas med l O resp 4 procent om stig
~~~ngen väljes optimal för dessa driftfall jämfört med om stigningen 
for drift med tre turbiner bibehålles. Med ställbara propellrar blir 
manöverbarheten mycket god och i styrhytten kan lätt arrangeras 
enspaksreglage för varje maskinaggregat. 
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Fig. 3. 

Nav till flöjlingsbar propeller av typ Kamewa L. 

I US Navy förekommer ett par mindre båttyper där gasturbiner 
kommit till användning som enda källa att driva p ropellrarna (6). 
Två 1.000 hk Solar gasturbiner, typ 10-MV, sitter i 14 stycken land
stigningsbåtar typ LCSR. 26 stycken 220 hk Boeing turbiner, typ 
502-10C, är installerade i lika många Mine Sweep La~mch (MSL). I 
några andra fall med enbart gasturbindrift rör det s1g om provll1-
stallationer. Exempel härpå är 

Pratt & Whitneys ca 3.000 hk-turbin, typ FT 12, med en Land
ing Craft, Mechanized som plattform för ett 1.000 tim prov 

(12). o o 
Lycomino-s o-asturbiner TF 20 (T 55) och TF 14 (T 53) pa 1.50 
resp. 9oo\l~ i var sitt par Logistic Support Vehicles (L VW resp 
LVH) (6). 

Inga större örlogsfartyg har ännu försetts med enbart gasturbiner 
för framdriften. 
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Släpmotstånd hos flöjlad propeller och medroterande propeller 

med normalstigning. Pmpellerstorleken motsvarar SPICAS. 

Det har föreslagits att anordna t ex två mindre turbiner och en 
större på samma propelleraxel, vilken kombination brukar betecknas 
COGAG.1 Vid marschfart skulle då de små turbinerna användas 
och vid full fart alla. Med t ex Bristol Siddeley Marine Proteus kan 
3.400 hk tas ut kontinuerligt medan samma företags större turbin 
Olympus kan limna 22.000 hk max och 18.000 hk kontinuerligt. 
Den föreslagna kombinationen skulle då ge fördelaktiga driftpunkter 
vid 3.400, 6.800 och 28.800 hk per axel. Om fartyget är av depla
cerande typ och gör en toppfart av t ex 36 knop skulle 17,_5 och 22 
knop bli lämpliga marschfarter om effekten antages vanera me~ 
tredje potensen av farten. Det är känt att utvecklingsprov pågår 1 --l Combined Gas and Gas. 
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Relativ aktionssträcka för fartyg liknande SPICA vid olika relativa fart er 
med 1, 2 och 3 propellrar drivande med normalstigning. 

England för de nämnda turbintyperna, varför den antydda kombi
nationen kan bli aktuell inom något eller några år. 

För stora effektbehov kan tänkas att flera Olympusgasturbiner 
kombineras på samma axel. Bristol Siddeley Engines Ltd har till-
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verkat kraftstationsturbiner där upp till fyra Olympus jetmotorer 
genererar gas till var sin kraftturbin. Dessa turbiner sitter efter var
andra på samma axel med automatiska frihjuls- och synkroniserings
kopplingar. Ett liknande arrangemang för fartyg skulle kunna bli 
mycket kompakt och ge god ekonomi över ett stort fartregister. 

Gasturbiner i kombination med dieslar eller ångturbiner 

Det finns flera skäl att för propellerdrift med konventionella ma
skintyper kombinera gasturbiner. 

l. Gasturbiners specifika bränsleförbrukning stiger förhållan
devis starkt vid dellast. 

2. Ångturbiner och dieselmotorer har en etablerad teknik för 
omkastning. 

3. Det övre effektregistret används på flertalet örlogsfartyg 
under endast en mycket liten del av den totala driftstiden, 
varför det är olämpligt att belasta fartyget med stora vikter 
för detta ändamål. Gasturbinens vikt per hästkraft är i all
mänhet väsentligt lägre än de konventionella maskinernas. 

4. Gasturbinen är mera snabbstartad än de konventionella ma
skinerna, vilket kan utnyttjas vid nödfall. 

I avsnittet "Rena gasturbiner för propellerdrift" har nämnts att 
de första gasturbindrivna örlogsfartygen, den engelska MGB 2009, 
den svenska T 3 och den engelska Bold-klassen hade motorer som 
manöver- och ångfartsmaskineri. Andra snabgående båtar har se
dermera byggts efter samma princip. Kort tid efter Brave-klassens 
tillkomst byggde Vosper Ltd i Portsmouth i samarbete med Bristol 
Siddeley Engines Ltd en sådan båt, Ferocity, för egen räkning. I 
samarbete med amiralitetet har F eracity varit utrustad med viss be
väpning och torde därigenom varit ett ganska unikt privatägt strids
fartyg. Avsikten torde varit att stimulera olika mariner att anskaffa 
torpedbåtar av billigare typ än Brave-klasseu och då givetvis helst 
från Vosper- varvet. Skrovet är av samma typ som för den tidigare 
nämnda Pfeil, för vilken den, efter viss modifiering, utgjorde p ro
totyp. Liksom denna har F eracity två Proteusturbiner men med vin-
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kelväxlar av Vospers egen konstruktion utan inbyggt backslag. För 
backning, manöver i hamn och gång med 9-10 knop är en Math
way/Daimler diesel på 150 hk kopplad till vardera växeln över ett 
normalt båtbackslag. Vid användning av motorn är gasturbinen 
frånkopplad genom en automatiskt synkroniserande koppling. 

Samma typ av maskineri får de hos Vosper nyligen beställda fyra 
torpedbåtarna avsedda för Malaysias flotta. Själva båtarna uppges 
vara av samma modifierade 75 tons typ som de tidigare nämnda 
danska S jölöven-båtarna. Malaysia-båtarna får alltså tre propeller
axlar med Proteusturbiner - varav 15 är beställda hos Bristol Sid
deley Engines Ltd -, Vosperväxlar, manöverdieslar och fasta pro
pellrar. 

Ett annat exempel på Proteus-turbiner och dieselmotorer i samma 
farkost utgör den amerikanska 108 tons bärplanbåten PC(H)1, High 
Point, där dock motorinstallationen utgöres av en Curtiss Wright 
600 hk dieselmotor, som driver en separat, uppsvängbar propeller. 
De två huvudturbinerna är av en 3.800 hk version (3.100 hk kon
tinuerligt) och driver vardera en dragande och en skjutande pro
peller, fäst till de indragbara bärplansstöden. Propellerarrangemang
et torde ge upphov till svåra kavitationsproblem (13) . 

Som en utveckling av den italienska motorkanonbåten MC 490 
(160 t standard, 4 dieselmotorer a 2.500 hk, 35 knop) byggdes under 
1958-63 MC 491 (170 t, 40 knop) och försågs med två dieslar p?t 
bordvansaxlarna och en gasturbin på centeraxeln (14) . Dieselmotorn 
var Fiats då nyutvecklade typ 560 med 32 cylindrar i 4 rader, som 
anordnats som ett liggande X med 50° vinkel. Effekten uppges till 
2.750 hk kontinuerligt och 3.600 hk under 30 min. Gasturbinen var 
konstruerad av Metropolitan-Vickers med typbeteckningen G 4. 
Konstruktionen var ursprungligen avsedd för Royal Navy som en 
vidareutveckling av den tidigare nämnda Bold-klassens G 2-turbiner. 
Bland förändringarna märks främst rostfria kompressorskovlar i 
stället för aluminium samt glidlager även i gasgeneratordelen. Effek
ten uppges till max 4.500 hk och vikten med växel och tillbehör 
motsvarar ca 1,5 kg/hk. Turbinens propeller har fasta blad medan de 
frikopplingsbara dieselmotorerna driver ställbara propellrar. Som 
systerfartyg påbörjades 1960 MC 492 men uppges ha konver
terats till en förbättrad version. 

Nästa utvecklingssteg är serien MC 590 - 593 (175 t standard), 
som har samma principiella arrangemang men där Fiatdieslarna (nY 
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Fig. 6. 

Marsch- och fullfartsmaskineri för den kanadensiska ubåtsjagande 
bärplanbåten F H E 400. 

y._rbet:cknin~ X 1832) f~tt 1/2 timmeseffekten höjd till 3.800 hk och 
ar Bnstol S1ddeley Manne Proteus med 4.250 hk max ersatt Met

rovickturbine~1, som gåt: ur produktion. Turbinen är av typ 1276, 
d V s har en mbyggd pnmärväxel till 1.000 r/m vari<>enom den kan 
kopplas direkt till propelleraxeln utan sekundärväxel Alla tre pro
p~llrarna är ställbara av Kamewatyp. Med dieslarna kan farten för
vantas vara 30-32 knop, med dieslar och turbin tillsammans 38-
40 knop. Den andra kanonbåten i serien uppges nyligen sjösatt (15 ). 

Ett annat örlogsfartyg i samma storleksordning som de italienska 
~anonbåtarna blir den kanadensis~~ b~rplat:.båt:.n för ubåtsjakt, 

f!E 400 (6, 16). Effektbehovet nar baten ar barplansburen är 11 
~~nger så stor som vid deplacerande drift. För det senare ändamålet 
tnnes :n 2.000 hk Paxman dieselmotor, typ 16 YJCM, som över 

en delmngsväxel driver två flöjlingsbara Kamewapropellrar, vilka 

38 
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Fig. 7. 

Propellermaskineri för projekt till 500 t korvett, uppgjort av Vasper Ltd. 

under bärplansdrift ligger över vattenytan, fig 6. Som huvudmaski
neri insättes i F HE 400 en Pratt &. Whitney Aircraft FT 4A-2 gas
turbin, inställd för maximalt 2S .OOO hk, vilken driver två parallell
kopplade fasta propellrar över en delningsväxel och axlar i bärplan
stöden. FT-4 har som gasgenerator jetmotorn J 7S med Pratt & 
Whitney's egen kraftturbin. Maskintypen undergår f n ut
vecklingsprov i US Naval Boiler and Turbine Laborato ry, 
där vid slutet av 1964 totalt 1.97S drifttimmar uppnåtts, 
varav cirka hälften vid mer än 20.000 hk. Kalibrering av tur
binen har skett upp till 30.000 hk. Under l.SOO timmar har marin
miljö simulerats, varvid bl a korrosionsfrågan studerats. Ett ytter
ligare 1.000-timmarsprov med införda förbättring~r g~non;.föres 11~1. 

Sannolikt huvudsakligen tänkt som ett alternativ ull barplanba
ren F H E 400 framtog Vosper Ltd under 1963 ett projekt till en 50 
knops planande, V-bottnad korvett med SOO tons deplacement. Pro
jektet är uppbyggt kring två 22.000 hk Bristol Siddeley Olympus 
ga~turbiner, _som via fril:julskopplingar och ~eduktio:1sväxl~ r sl~ ~Jl ~~ 
dnva var sm superkav1terande propeller, hg 7. T1ll vaqe vax 
skulle alternativt en Napier Deltic 2.000 hk dieselmotor kunna an
slutas över en frikoppling och ett vinkeldrev. Motorn har inby ggt 
backslag. All manöver skulle ske med motorerna, som även r :ic!~er 
upp till marschfarten 1S knop. En jämförelse av projektens berak
nade prestanda visar att toppfarten för F H E 400 är 60 knop n: o t 
Olympuskorvettens SO. Aktionssträckan är SOO resp 300 dist !Ull

1
· 

FHE 400 gör 12 knop under l.SOO dist min vid dieseldrift mot kor-
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vettens 1S knop under 1.900 dist min. Den tillgängliga vikten för 
vapen uppges till ca 1S ton för bärplanbåten och 60 ton för korvet
ten. Inga vidare planer på byggnad av korvetten är kända. 

En installation, liknande den kanadensiska F H E 400 får den ame
rikanska 320 tons experimentbärplanbåten AG (EH), som beräknas 
bli färdig i slutet av 196S. Effekten vid bärplansgång blir till en 
början 2S.OOO hk uppdelad på två propellrar med vardera en Gene
ral Electric Company LM 1SOO gasturbin ( 6, 13 ). Planer finns att 
sedermera fördubbla effekten genom att sätta in ytterligare en turbin 
per propeller. Farten skulle därvid öka från SO till 80 knop och bär
planen gå super- i stället för underkaviterande. På motsvarande 
sätt som vid den tidigare nämnda Pratt & Whitney FT-4-turbinen 
bygger LM 1SOO på en jetmotor, J 79. Utan att några utvecklings
prov företogs iland har två exemplar av LM 1SOO använts vid olika 
tillfällen, i Maritime Administrations bärplanbåt HS Denison där 
det ena kördes 2S9 timmar och det andra hittills uppnått 140 tim
mar. US Navy beställde därefter ett omfattande utvecklingsprogram 
för turbinen, där ett provexemplar först kördes i provbänk under 
marina förhållanden, varefter erforderliga delar modifierades. Den 
mariniserade turbinen provas nu i ett avslutande SOO-timmars lång
tidsprov. Transmissionssystemet på AG ( EH) är komplicerat på 
grund av att bärplanen är uppfällbara. Vardera turbinen driver två 
tvärskeppsaxlar över en dubbel vinkelväxeL En likadan växel vin
der axelriktningen föröver vid bordläggningen, varvtalet reduceras 
i en parallellväxel varefter en ny vinkelväxel leder kraften i två 
axlar nedåt och ytterligare en växel akteröver till propellern. För 
marschgång i deplacerande läge installeras två Curtiss Wright diesel
motorer med effekten 7SO hk (kont), 900 hk (max) samt tillhörande 
uppfällbara och styrbara propellerdrev placerade styrbord och ba
bord akterut. 
. Ett kombinerat diesel/gasturbinmaskineri uppges vara avsikten att 
Installera i de fyra av US Navy beställda kanonbåtarna PGM 
84-97, varav en torde levererats sommaren 196S. Ytterligare tre är 
beviljade. Fartygen är på ca 230 ton och har en gasturbin General 
Electric, typ LM 1SOO på max 14.000 hk samt två dieselmotorer, 
sannolikt med relativt låg effekt, (6). LM 1SOO har berörts i avsnittet 
b~ll AG (El-l). För PGM är det troligt att den enda turbinen och de 
ada dieslarna tillsammans verkar på två (eller möjligen en) pro

Pellrar. En komplicerad transmission med tre drivkällor och två (alt 
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Fig . 8. 

Siluett av finsk 600 t kanonbdt under byggnad vid Sandvikens skeppsdocka, 

W ärtsiläkoncernen, Helsingfors . 

en) utgående axlar torde därför fin nas. Fartygen uppges få en högsta 
fart av ca 40 knop och en marschfart av 16. Det kan därur beräkn as 
att 750- 900 hk erfordras för marschfarten, vilket skulle tyda på 
att motorvalet är samma som på AG (EH) (Curtiss Wright) och att 
endast en motor användes vid den nämnda farten . 

Ett annat, nyligen offentliggjort, exempel på kombinerat maski
neri är det som planeras för de finska kanonbåtar på 600 ton,_ som 
beställts hos Wärtsiläkoncernens varv i Helsingfors, Sandv1kens 
skeppsdocka, fig 8 ( 17). Som högfartsmaskineri installeras en ~r i stol 
Siddeley Olympus gasturbin (22.000 hk max, 18.000 hk kontmue_~· 

ligt), som över en reduktionsväxel driver centeraxelns propeller. For 
marschfart insättes två dieselmotorer för att driva ställbara propell
rar på sidoaxlarna. Till centeraxeln kan i marschfart kopp~.as en 
särskild dieselmotor, som håller propellern roterande och da rmed 

minskar dess motstånd. 
Huvudturbinens gasgenerator tillverkas i England och utgör en 

moderniserad version av den jetmotor, som bl a användes i engelska 
V-bombare och som i en vidareutvecklad upplaga avses för över
ljudsplanet Concorde. Jetmotorns kompressor är uppdelad i en l~g
trycksdel och en högtrycksdel som drivs av var sin enskiviga turbll1· 
Lågtrycksrotorns axel går genom högtrycksrotorns hålade axel och 
·de båda rotorernas varvtal är mekaniskt oberoende av varandra. 
Detta arrangemang ger goda dellastegenskaper och det höga kom· 
pressionsförhållandet (9 ,5: l) medför låg bränsleförbrukning, för den 
kompletta turbinen ca 240 g/hkh vid max effekt. 

En komplett Olympusturbin har tillverkats hos tyska Bro wn, 
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Propellerturbin med Bristol Siddeley Olym.pus gasgenerator, tillverkad av 

Brown, Bovcri & Cie, Mannheim för utprovning av tyska marinen. 

Boveri & Cie A. G., Mannheim, varvid den engelskbyggda gasgene
ratorn försetts med en tysk, tvåskivig kraftturbin, fig 9. Detta 
aggregat, som demonstrerades under drift för inbjudna i maj 1964, 
torde siktat på användning i t ex jagare med stora krav på chock
säkerhet och hade därför en ganska hög vikt, ca 10 ton. De finska 
turbinaggregaten och växlarna levereras av den schweiziska moder
firman Brown, Boveri & Cie, Baden med en enskivig, lättare kraft
turbin. 

Av större örlogsfartyg med kombinerat diesel- och gasturbinma
skineri, vilket i detta sammanhang brukar populärbenämnas 
CODAGl, är de sex tyska fregatterna av Köln-klass mest bekanta 
(18). I detta fall kan de båda maskintyperna användas tillsammans 
vid hög fart medan dieslarna enbart användes vid låg fart. Fartyget 
har enligt fig 10 två propellrar, vardera driven av två 16 cylindriga 
3.000 hk (3.600 hk max) MAN dieselmotorer typ V16V24/30, och 
en Brown, Boveri 12.000 hk (14.400 hk max) gasturbin av relativt 
tung industriell typ. Gasturbinen är ansluten till propelleraxeln ge
nom en epicyklisk reduktionsväxel, som samtidigt tjänstgör som fri----l Combined Diesel and Gas. 

559 



MARSCH D 11:: SEL MOTOR 
I(A IVJ EVA- PRO PELLF R H6G fARTSTU RBI N 

- DIE.St::.LG.E.NI:':RATOR 

Fig. JO . 

Maskinarrangemang för tyska fregatten K.ÖLN. 

koppling. De båda motorerna arbetar via tömningsbara, hydradyna
miska kopplingar på huvudväxeln, där deras effekt inkopplas till 
propelleraxeln via endera av två epicykliska växlar med olika re
duktionstal. Härigenom erhålles större nedväxling vid drift med 
enbart dieslarna än när dessa skall samverka med turbinen. Systemet 
kräver en komplicerad regleringsutrustning och omkopplingarna 
måste ske enligt en invecklad rutin. En bidragande orsak härtill är 
att turbinen är av enrotortyp, vilken kan arbeta bara inom ett be
gränsat varvtalområde (från 2.500 till 3.600 r/m). Alla andra i 
denna årsberättelse nämnda gasturbiner tar ut kraften från en 
mekaniskt oberoende friturbin, som kan arbeta ända ned till O rim 
eftersom gasgeneratordelens varvtal ej direkt påverkas av krafttur
binens. På Köln finnes, trots turbinens varvtalsbegränsning, manö
vermöjligheter med gasturbinen enär ställbara propellrar valts. 
Dessa, som är av Kamewatyp, torde f ö vara de effektmässigt största 
ställbara propellrarna i världen med sina ca 20.000 hk. 

En annan kombination har valts i England för två typer av Royal 
Navys större gasturbinfartyg nämligen med ång- och gasturbiner, 
COSAG'. De ursprungliga skälen härför var att så hög effekt speci-

1 Combined Stcam and Gas. 
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COSAG-maskinerier för de engelska robotjagarna av COUNTY-klass 
och fregatterna av T R! BAL-klass. 

ficerades för grundlastmaskineriet att ingen lämplig dieselmotor 
fanns tillgänglig. Vidare ansågs ångturbiner tillförlitliga om svårig
heter skulle uppstå med gasturbindelen, backning kunde åstadkom
mas på hävdvunnet sätt och personal fanns utbildad . .Aven bidrog 
att det förmodades vara enklare att samköra två maskiner av turbin
typ än en turbin och en kolvmotor. 

De fartygstyper där denna filosofi tillämpats är County-klassens 
r?.botjagare och Tribal-klassens fregatter, fig 11 (19). Den först
~amnda typen har två propelleraxlar, vardera med en i hög- och 
lagtrycksdel uppdelad ångturbin på 15.000 hk och två Associated 
Electrical Industries (AEI) gasturbiner typ G 6 om 7.500 hk per 
styck. Sammanlagt är således installerat 60.000 hk. 
k Tribal-fregatterna har endast en propeller, driven av dels en en
elr~torångturbin på 12.500 hk, dels en AEI G 6 7.500 hk gasturbin. 

r Bada fartygstyperna har liknande, komplicerade växlar för sam
mg och hopkoppling av de olika turbinerna, fig 12. Kompliciteten 
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Fig. 12. 

Principskiss för gastu1·binernas inkoppling till propellcmxeln 
på COUNTY- och T R! BAL-klasserna. 

sammanhänger med en vidgad målsättning för driftsättet. Ursprung
ligen avsågs all manöver och drifr. upp till marschfart ske med ång· 
turbinen. Gasturbinen skulle inkopplas endast som effekttillskott 
("boost") vid hög fart. Under projekteringen tillkom krav på att 
den snabbstartande gasturbinen i nödlägen skulle kunna användas 
vid manöver när ångmaskineriet ej hunnit ta upp tryck. Det har 
sedermera visat sig att gasturbinen används över hela fartygsregist
ret mycket mera än man ursprungligen avsett. Vid boost-drift är 
gasturbinen med en manuell klokoppling, som endast kan manövre
ras vid stillestånd, ansluten till en primärreduktion, som över en 
självsynkroniserande koppling av SSS-typ driver andrareduktion_en
Ångturbinen driver därvid även propellern via en dubbelreduktion 
med tillslagen manuell klokoppling. När gasturbinen skall användas 
för manöver skall en tredje klokoppling slås till och den först nämn
da klokopplingen slås ifrån. Därigenom kopplas gasturbinen direkt 
till en manöveranordning, vilken består av två tömningsbara hydro· 
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Maskineri från ST AL-Laval T urbin AB /ör en propelleraxel till de danska 
fregatterna HERULF TROLLE och PEDER SKRAM. 

dynamiska kopplingar, en för fram och en för back. Den först
nämnda ansluter gasturbinen till dess primärreduktion, dock med 
viss slip jämfört med klokopplingen vid boost-drift. Den andra 
hydradynamiska kopplingen ansluter däremot gasturbinen till en spe
ciell primärreduktion med vändhjuL I båda fallen passerar effekten 
därefter SSS-kopplingen och sekundärreduktionen. Vid gasturbin
manöver kan ångturbinen vara frånslagen genom sin klokoppling. 

Gasturbinen, typ AEI G 6, har omnämnts i avsnittet "Gasturbi
ner", vari även nämnes ett omskrivet haveri på Tribal-fregatten 
Ashanti. När detta och vissa andra haverier på anläggningarna åt
gärdats har synbarligen COSAG-maskineriet fungerat till belåtenhet. 

Ett par, kanske mindre kända CODAG-fartyg tillhör den italien
ska flottan. Två fregatter Circe och Climene, på 2.000 ton standard 
uppges ha maskinerier med fyra dieselmotorer på tillhopa 16.500 hk 
och två gasturbiner, typ AEI G 6, varigenom den totala effekten på 
två propellrar blir 31.500 hk. Dieslarna ger 24 knops marschfart. 
J:Ie!a maskineriet uppges ge 29 knop. Gasturbinerna är troligen 
hcensbyggda hos Tosi, som möjligen även gjort motorerna. 

Kryssaren San Giorgis har ombyggts till övningsfartyg och därvid 
toorde ångturbinanläggningen utbytts till ett CODAG-maskineri be
staende av fyra Fiatdieslar, typ 3012 RSS, som ger 4.500 hk vid 900 r/m vardera och två Tosi AEI G 6-turbiner. 
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Av stort intresse är CODAG-maskineriet i de båda danska fre

gatterna Herulf Trolle och Peder Skram, som f n är under b~g~nad 
vid Helsingfors Skeppsvarv. Här tillämpas den enklaste pnnC1pen 

med alternativ drift dieseligas (20). Vardera av de två propellerax

larna har en General Motors 16 cyl tvåtakts V-dieselmotor, typ 

567 D, med 2.400 hk kont effekt (3.000 max hk) vid 800 rim och 

en Stal-Laval!Pratt & Whitney FT 4 gasturbin med 18.500 hk kon

tinuerlig effekt (22.000 hk max), fig 13. Båda maskintypern~ har 
mekaniska frihjul för koppling till den gemensamma växeln. Dresel

motorn har dessförinnan en hydrodynamisk, ständigt fylld kopp

ling för utjämning av momentpulsationer. Propellern är av Kamewas 

ställbara typ. I marschfart användes enbart dieselmotorerna och ma
növer sker med propellrarna. Vid övergång till högre fart startas 

gasturbinerna och köres upp till rådande varvtal varvid turbi.nfri
hjulen kopplar in automatiskt och dieselfrihjulen kopplar ur. Drese l

motorerna stoppas därefter. I nödläge kan turbinerna användas för 

manöver med de ställbara propellrarna. Att dieslarna ej utnyttjas 

vid toppfart innebär en fartminskning med endast ca 4 % beroende 

på deras jämfört med gasturbinerna låga effekt. Å andra sidan blir 

marschfarten låg, ca 14 knop om toppfarten antages till 28 knop. 

Det första fartyget torde komma att göra sina provturer hösten 

1965. 

Ett intressant fartygsprojekt har nyligen framlagts av Yarrow & 

Co Ltd, i Glasgow, troligen i avsikt att intressera köpare i främman
de mariner (21) . Det gäller en 1.430-tons fregatt med olika utrust
ningsalternativ inom en vapenvikt av 150 ton. Maskineriet är en 

CODAG-variant liknande den som de amerikanske ?GM-kanonbå
tarna antages ha. De två propelleraxlarna med ställbara Stoncs/ 

Kamewa-propellrar drivs över en gemensam växel fr~n d~ls e n 

dieselmotor dels en Bristol Siddeley Olympus gasturbm, frg l4. 

Ekonomisk' fart är 17,5 knop, kontinuerlig fart med gasturbin 25 

knop. Aktionssträckan är över 6.000 distans~inuter vid mars~~L~:t, 
över 1.000 distansminuter vid full fart. Maslemarrangemanget ar !att 

och enkelt samt ger god manöverbarhet men skyddet mot stridsska

dor synes vara ganska svagt. 

Yarrow-fregatten torde ej vara avsedd för Royal Navy men lik

nande anläggningar kan vara aktuella. Härpå tyder bl a att den eng~ 
elska flottan på International Engineering Exhibition i London 1 

april 1965 visade ett CODAG-maskineri med en Olympusturbin och 
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Fig. 14. 

FÖRL. ~-1ASKINRljM 
MED GASTURBIN, VÄXEL 
OCH HJ,ÄLPMASKINER 

CODAG-maskineri föreslaget av Yarrow & Co Ltd 

för ett ko;·vettprojekt på 1430 t. 

en Ruston & Hornsbys 8.000 hk dieselmotor, typ AO 16 samt ställ
bar propeller (22). 

Slutord 

Den här gjorda inventeringen av befintliga, under byggnad eller 
planering varande och projekterade örlogsfartyg med gasturbiner 

torde klart visa att gasturbindriften nu lämnat försöksstadiet. I allt 

flera fall kan rena gasturbin installationer eller kombinationer med 

främst dieselmotorer kunna förutses för både större fartyg och 

s~abbgående båtar med krav på höga prestanda. Rena dieselanlägg
ningar kommer även att vidga sin andel till allt fler stridsfartygs
typer, men kanske främst "arbetshästarna" bland dessa. Ångturbi
nen1a kommer i sin mest utvecklade form sannolikt ännu att hävda 
8~?, främst för de största fartygstyperna. Kärnkraften, slutligen, får 
formadas även fortsättningsvis bli tilldelad en numerärt blygsam 
roll på övervattensfartyg, främst av kostnadsskäl. 
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AV KAPTEN 

BERTil DAGGFEl DT 
Makt bakom ord 
Om värdet av stridskrafter 

Andra världskriget påskyndade den termonukleära utvecklingen, 
som de stridskrafter och stridsmedel som brukats i kriget gjorde sig 
därigenom själva i ett slag omoderna. Alltsedan svampmolnen bredde 
ut sig över Hiroshima och Nagasaki har ti ll tron till de konventio
nella stridsmedlens värde undergräv ts. Så har inte minst varit fallet 
i vårt land. 

Men supervapnet behöll inte länge den särställningen som makt
medel, som det övertagit från de konventionella stridskrafterna. När 
USA:s kärnvapenmonopol brutits, och balans hade skapats mellan 
stormakterna, ansåg många, att massförstörelsevapnet hade överl evt 
sig självt och fått sitt värde som stöd för utrikespolitik starkt ned
satt. Det var givetvis risken för det totala, allt förintande kriget, 
som åstadkom denna förändrade syn. 

Idag tar många fasta på denna devalvering av såväl konventio
nella som icke konventionella stridskrafter. Slutsatsen skulle då bli 
att militär styrka spelat ut sin roll som stöd för en rationell utrikes
politik. Som grund för detta resonemang anföres den militärtekniska 
utvecklingen, som förändrat krigets karaktär. 

Konsekvenserna av detta onyanserade och starkt förenklade reso
nemang har däremot - vilket heller inte var att vänta - avsatt 
konkreta spår i den strategiska världsbilden. Tvärtom har de sen :1re 
åren kännetecknats av styrketillväxt, särskilt hos stormakterna, vilka 
håller sig med stridskrafter av anmärkningsvärd omfattning även i 
förhållande till respektive makts folkmängd och bruttonationalp ro
dukt. Tendenser till avspänning i form av nedrustning, som vissa 
tycker sig skönja, bör snarare uppfattas som anpassning till en fö r
ändrad strategisk doktrin eller en dämpad upprustningstakt. 

Men även småstaten tycks idag anse att militär styrka, om också 
bara konventionell, har sitt värde. Vår försvarsbudget bär här syn 
för sägen. Vari ligger då värdet av dagens militära maktmedel? Frå
gan är komplex och kräver en uppsortering av olika fall. 
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I huvudsak råder i dag en fredssi tuation i världen. Samtidigt har 
stormakterna ansenliga insatsberedda st ridskrafter av alla sla<>. Man 
vågar sig inte på radika la förändringar beträffande de ståenci"'e styr
kornas omfång. Eventuell nedrustning måste ske successivt och på 
båda sidor, så att den inbördes balansen inte förskj uts. Det är alltså 
uppenbart att militär styrka har stor betydelse i fred och kanske till 
och med ibland är en förutsättning för fred. 

Givetvis skulle st ridskrafterna sakna betydelse i f red om förut
sättningarna för krig saknades. Dessvärre lär oss historien att kon
fliktanledningar alltid förekommit och sannolikt även i fortsätt
ningen kommer att prägla världen. 

De politiska syften som i dag, under en relativ fredsperiod, gör 
det angeläget för stormakterna att vidmakthålla militär styrka är 
av fl era slag. 

Ingen av stormakterna är väsentligt överlägsen den andra i fråga 
om totala militära resurser. I det politiska spelet mellan de stora har 
därför de militära maktmedlen förlorat i effekt som stöd för offen
siva eller aggressiva utrikespolitiska syften. Den från Sovjets syn
punkt otillfredsställande situationen i Berlin exemplifierar Röda 
armens låga användbarhet som instrument i det nuvarande jämn
viktsläget. Symtomatiskt är nu talet om "fredlig samexistens" och 
"tävlan med ekonomiska och vetenskapliga medel". 

Den viktigaste uppgiften för både USA:s och Sovjets stridskrafter 
torde i stället vara av defensiv natur. Rädslan för att exponeras för 
~äp!1at angreppo eller politisk utpressning från motparten avspeglar 
s1g 1 blockens staende styrkor. USA:s utspel under Kuba-krisen är ett 
exempel på defensivt utnyttjande. 

. Stormakternas militära styrkor har således i dag huvudsak defen
siva uppgifter. De ger respektive makt "råg i ryggen" vid utrikes
~oli_tiska friktioner. Riskerna för storkrig tvingar till ömsesidig för
~.1kughet i utrikespolitiken. För statsmännen är huvuduppgiften att 
overtyga motståndaren om vad som kan och inte kan tolereras om 
Var gränsen går mellan varmt och kallt krig. ' 

Ovanstående resonemang gäller för den samlade militära styrka 
~.0111 en stormakt kan ianspråkta vid ett krig av stor omfattning. Men 
a_ven delar a v dessa krigsmakter spelar stor roll för den förda u t
:lkespolitiken under perioder av fred eller relativ fred. Väpnade 
Interventioner av stormakterna i oroliga och känsliga områden har 
Under efterkrigstiden hört till dagordningen, t ex i Ungern, Korea 
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och just nu i Vietnam. Vi betraktar dessa ingripanden på avlägsna 
och begränsade skådeplatser och med konventionella vapen so111 
tämligen vardagliga. 

Gemensamt för alla dessa lokala krig är det begränsade politiska 
målet och den likaså begränsade krigsnivån och geografiska utb red
ningen. Så länge endast en av stormakterna direkt medverkar - den 
andra kan dock tänkas slåss genom ombud - och övriga förutsät t
ningar för att hålla kriget lokalt före ligger, bör den militära styrkan 
i denna vanliga nyttjandeform nästan kunna tillerkännas "förkrigs
kvalitet", d v s samm a värde som kunde påräknas före atombomben, 
vad gäller dess användbarhet som stöd för utrikespolitik. Onekligen 
är det åtskilliga vi llkor som alla måste uppfyllas för att skapa spel
rum för sådan militär aktivitet . Risken för sp ridning och höjning av 
nivån inverkar starkt återhållande. Detta begränsar antalet situatio
ner där stridsmedlen är användbara. 

Ost understödjer på flera håll det subversiva kriget. Vapen och 
militär expertis ställs till gerillans förfogande i "mjuka" områden. 
På ett verksamt sätt gagnar här stridsmedel och stridskrafter, ur 
Osts synvinkel, meningsfu lla politiska syften. Krigföringen rub ri
ceras också som "nationella befrielsekrig" eller "antikolonialistiska 
krig". 

De till stormaktsblocken anslutna staterna omfattas av det förda 
resonemanget. Deras stridskrafter bör ses som en del av blockets. 
Frankrike och Kina utgör emellertid undantag. För att kunna föra 
en självständig utrikespolitik bygger dessa stater upp avsevärda 
krigsmakter. 

Bland övriga stater finns exempel på sådana som för en expansiv 
och aggressiv politik stödd på militära maktmedel -- bl a Indonesien 
och Egypten. Utbytet för dessa staters del har emellertid som regel 
blivit litet. Främst beror detta på att stormakternas intressen har 
berörts, varigenom dessas militära resurser kommit att öva inflytande 
på utvecklingen. 

Inför hotet av storkrig - vad betyder då den icke paktanslu tna 
småstatens stridskrafter? Om ett storkrig skulle börja som en ren 
affär mellan de stora och redan i inledningen ligga på en hög nivå, 
blir den lilla nationens konventionella stridskrafter utan större be
tydelse. Man måste emellertid betrakta en sådan utveckling som 
mindre sannolik. Risken för att en begränsad konflikt "trappar upp" 
till ett storkrig är en mera påtaglig väg till ett sådant. 
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I det sammanhanget blir småstatens militära styrka däremot be
tydelsefull. Den höjer krigsnivån för angriparen och ökar risken för 
"upptrappning". Därför får den kanske angriparen - den presum
tive - att tveka och att avstå. Som stöd för en alliansfri utrikes
politik i fred har militära stridskrafter således ett obestridligt värde. 
Militär svaghet skulle å andra sidan göra alliansfriheten mindre tro
värdig och inbjuda till preventivkrig av begränsad omfattning. 

Den fredsbevarande effekten av militära stridsmedel och strids
krafter är den angelägnaste och det är den som utrikespolitiken har 
den största nyttan av. 

Om läget emellertid blir sådant att makt måste sättas bakom ord, 
har då utrikespolitiken spelat ut sin roll och avlösts av det oför
nuftiga kriget eller kan stridskrafterna fortfarande anses stödja en 
rationell utrikespolitik? Svaret blir beroende av stridskrafternas ut
formning och den tillämpade strategin. 

Om stormakterna lägger tyngdpunkten vid de strategiska veder
gällningsvapnen och hyllar motsvarande strategi, nedgår krigets 
värde som komplement till utrikespolitiken. Så var fallet från 1945 
till i slutet av 1950-talet för USA:s del, då man litade till sitt kärn
vapenmonopoL Sovjet anammade delvis samma strategi under Chrus
tjev - kanske främst av ekonomiska skäl. Idag är situationen en 
annan. MeNamara-strategin med valmöjligheter, och den uppluck
rade Sokolovsky-strategin ger stridskrafterna en helt annan använd
barhet. Genom att, som McNamara, sträva efter hög grad av kon
troll över den militära styrkan kan denna göras till ett redskap för 
s~atsledningen. Genom "city-sparing" eller "counter-force-strategy" 
fmns även i ett kärnvapenkrig valmöjligheter och utrymme för för
handlingar. 

En alliansfri stat, som blir neutral i krig exemplifierar kanske allra 
bäst värdet av militär styrka för utrikespolitiken. Om landet inte är 
av. strategiskt förstahandsintresse, vilket knappast är förenligt med 
alliansfrihet, så förefaller det möjligt att det skulle kunna stå utanför 
ett krig även av relativt stor omfattning, om den militära styrkan 
ta~ övertyga stormakterna om att ett preventivt ingripande inte 
l ra vs, eller att vad som kan vinnas genom ett anfall mot det neutrala 
andet inte står i rimlig relation till den erforderliga insatsen. 

fö Mil~.tär .styrk~ torde där~ör i de all_ra fle~ta fall vara en nödvändig 
rutsattnmg for att en 1 fred all1ansfn stat skall kunna förbli 

neutral under ett storkrig. 
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Det sagda hän för sig ti ll dagens situation. Men åt vi lket håll gå r 

utvecklingen? Frågan är intressant bl a den anledningen att pro

jektering och framtagning av krigsmateriel tar lång tid. Oft::t krävs 

tidsrymder om 5-l O år. Prognoser angående stridsmedels allmänna 

värde och olika strid smedels relativa värde blir därför nödvändiga 

för den som planerar inom detta- område. Den internationella strate

giska debatten ger vissa ingångsvärden för en långsiktig bedöm

niw;. Stormakternas företagna och planerade förändringar av de 

militära styrkornas omfång och sammansättning ger oss, i den mån 

de redovisas, deras bedömning av utvecklingen. 

En strävan bör vara att så långt möjligt göra det i krigsmakten 

investerade kapitalet räntabelt, med vilket då menas att stridskraf

terna utformas så att de besitter god användbarhet som stöd för ut

rikespolitiken. 

Militärtekniska framsteg, t ex i rymden, kan komma att ru bba 

maktbalansen. Om och i vilken utsträckning och till vems fördel är 

alla öppna frågor. Eventuella förändringar i de militära makt

medlens ro ll som stöd åt utrikespolitiken, föranledda av den tek

niska utvecklingen, kan därför inte förutspås. 

Däremot kan den politiska utvecklingen med en pågående märk

bar uppluckring av stormaktsblocken medföra vissa förändrin gar. 

Fältet kommer att lämnas friare för styrkepol itiskt agerande. Den 

nationella säkerhetspolitiken kan komma att fordra bättre balan

serade stridskrafter och större slagkraft än vad som behövs för en 

delstat i ett av de två stora blocken . 

Det är svårt att skönja ett slut på de grundläggande motsättningar 

som nu råder. Därmed kan möjligheten av en mera omfattande ned

rustning inom överskådlig tid avskrivas. För USA:s del ter sig en 

fortsatt och ytterligare accentuerad tillämpning av McNamara 's 

strategi med valmöjligheter sannolik. 

De nyvaknade nationella strävandena i Afrika och Asien stäl ler 

allt större krav på stormakternas mi litära styrka eftersom stormak

ternas intressesfär omspänner äver dessa områden. Här kommer 

konventionella stridskrafter även i fortsättningen, och kanske i högre 

grad än nu, att behövas. Förband av speciell natur, lämpliga för 

bekämpning av gerilla, har satts upp av USA. Gissningsvis kommer 

under de närmaste åren dessa förband att y tterligare utvecklas för 

at t ge stöd å t den amerikanska "hi t men inte längre"-strategin· 

572 

B ärigenom. ~kar man betydelsen av mi litär styrka som stöd r· · 
extern a poht1k. or sm 

o S?vjet e~kä:111er inoffi~iell t värdet av McNamara's strategi och 

s~. !a 1~?e .~rovnngst~nken .111te ~<an til låtas ta sig uttryck i ett sto,rkrig 

bor darfor utvecklingen 1 Sov;et bli likartad med d · USA b ··f 
f d .. d en l etra -
an e v~r et av styr~~a ... Med Sovjets i dag stora stående sty rkor, av 

konventiOnellt och darfor mera användbart slag a·· d ···1· 
· · l" .. c < < ' r et mo; 1gt att 

?ov;:t 1 m~. a get har en battre av·vägd krigsmakt, som kr ä v er 1~i~dre 
andnngar an USA:s under den kommande perioden. 

Et~ s:>:'_nbart te~ken på en omställning mot den nya strategin finner 

man 1 forslaget till den senaste milir:irbudo-eten 1' USA u 11· 
r .. .. c b • tvec ( mgen 

av ytter tgare ~_nassforstorelsevapen och vapenbärare har till stor del 

s~op!~ts o~h overhu:.ud märker 1~1an en tydlig tendens från den 

udioar e. markant~ karnvapendommansen. Samtidigt utvecklas de 

konventwnella stndskrafterna överallt i världen 

Militär styrka har fortfarande stor betydels.e fo"r· t ·k 1· ·k 
G . u n espo 1t1 . 

enom at~. den strategiska synen nu blivit mera nyanserad har denna 

b.~tyd~lse okat. Man kan säga att stormakterna, och då främst USA 

forst 1 slt~tet a,; 50-talet ?lev vuxna den nya situationen. Kärnvap~ 
n~n. har mte astadkommtt de stora förändringar som man till en 

b~r~an trod.~e . De har öl~at riskerna för förödande slag och ställer 

dan ?enom okade krav pa den som har dessa vapen. Rationellt ut

nytt;ade kan de dock gagna rationella syften. 
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AV LEDAMOTEN 

INGMAR WICKBERG 

Likheter mellan militär 

och civil utbildning 

Sammanhanget militär och civil utbildning. 

Utbildningen inom krigsmakten anses på många håll vara sär

präglad och skiljaktig från annan utbildning i samhället. Den mili

tära verksamheten i fred med dess innehåll av planläggning och 

förberedelser för försvar mot anfall på vårt land sammanbinds inte 

med verksamheter inom andra samhällsfunktioner. Att man gör åt

skillnad mellan militära yrken och civila yrken och därmed mellan 

militär utbildning och civil utbildning kan därför te sig naturligt. 

Men om man i begreppet militär utbildning lägger all den faktiska 

utbildning som bedrivs för att krigsmaktens personal skall kunna 

utföra sina åligganden i fred och i krig och inte bara räknar dit 

specifik utbildning såsom den grundläggande allmänmilitära utbild

ning envar krigsman möter och den direkta yrkesutbildning för tjänst 

i krigsbefattningar, som värnpliktiga genomgår, blir den rätta bilden 

en annan. Huvuddelen av den militära utbildningen - vare sig det 

gäller grundutbildning eller tillämpad utbildning; utbildning i tek

nisk tjänst, administrativ tjänst eller befälstjänst - har inslag av 

ämnen och kurser som återfinns i kursplaner vid civila skolor. Det 

faktum att militära tekniker och administratörer med framgång 

hävdar sig i konkurrensen på civila arbetsmarknaden ger belägg för 

påståendet, att militär utbildning har civilt värde. 

Inslaget av civil utbildning i krigsmakten har tidigare i ett fa ll 

haft ett särskilt syfte. Den allmänbildande undervisning som det 

blivande stamunderbefälet meddelades tidigare - före underbefäls

reformen i början på 1950-talet - syftade bland annat till att höja 

individens bildningsnivå och underlätta hans övergång till civil 

tjänst. Numera när underbefälet är långtidstjänstgörande och yrket 

har blivit ett karriäryrke som övriga yrken för befäl, styr detta 

motiv inte längre underbefälsutbildningen. . 

Principen att erbjuda personal vid krigsmakten möjligheter tJII 
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civil utbildning för att underlätta individens övergång till civil tjänst 

är som sådan inte förlegad. Den kommer naturligt i blickfåno-et när 

det är fråga om korttidsanställning av befäl. I danska mari~1e1~ till 

exempel, där rekrytering till de lägre befälskårerna sker genom kon

traktsanställn.ing av konstapelselever meddelas sådan utbildning. Un

der kontaktsttden , som är tre år för operatörer och fem år för tekni

ker, erhåller eleverna civil utbildning efter önskemål och förkun

skaper. Denna utbildning har mycket stor bredd och ~ir direkt an

passad till civila examen och civila yrken. Utbildningen bedrivs i 

form av . kla:sundervisning eller korrespondensundervisning. Vid 

denna utbtldnmg fästes stor vikt inom danska marinen. 

skolväsendets utveckling i vårt land i dag pekar på ett större 

s~mgående mell~n mi.litär och civil utbildning. Pågående upprust

~mg av den. obhgat_ons~a skolan, som har som mål att ge ungdomen 

mte ?.ara v1d~ad btldnmg utan även yrkesförberedande utbildning, 

medfor att kngsmakten 1 fortsättningen i ökad grad bör kunna re

kr_r.t~ra personal och anställa befäl, som besitter förkunskaper för 

1111htara yrken. Principen att utnyttja de värnpliktigas civila för

k~nskaper. vid urval, utbi ldning och krigsplacering är ju redan en 

hornsten 1 arbetet med att vidmakthålla och vidareutveckla den 

svenska krigs.makten. Statsmakrerna torde också ha den uppfattning

en, att man 1 större omfattning bör kunna anställa personal, vilken 

redan vid tillträdet besitter sådana grundkunskaper, som för närva

rande förmedlas vid försvarets skolor, och på så sätt kunna undvika 

dubbelorganisation av utbildning och hålla samhällskostnaderna nere. 

~eso~em~ng~t . får d?ck aldrig skymma behovet av militär yrkesut

btldmng 1 milttär miljö för att uppnå fullgod kompetens för kri a-s-
befattning. b 

Inom krigsmakten förmedlas alltså utbildning som i olika avseen

den har motsvarighet i de civila skolorna. Vanligen finns det smärre 

:k!ljakt~~h~ter. i såd~n jämförb~r utbildning, vill;et ~eror på att man 

ran Im!Jtar s1da v1d utformnmgen av kursplaner 1cke eftersträvat 

e~ formell likformighet, när så varit tänkbart. Detta beror i sin tur 

pa att en ensning av kursplaner icke ansetts ha tjänat nåo-ot praktiskt 

syfte ur militär tjänstesynpunkt. b 

Jämförelse av viss utbildning melLan marin personal och sjöbefäl. 

Många intressanta frågor kan dras fram kring problemställningen 

Vad som är och bör vara lika och måste vara olika mellan militär 

575 



utbildning och civil utbildning. Här skall i fonsättningen endast 
läggas fram några reflexioner i en begränsad fråga, som berör mari
nen, men som kan tas som utgångspunkt för vissa principiella re
flexioner. Frågan gäller likheter mellan den nautiska och maskintek
niska utbildning vid sjöbefälsskolorna och den praktiska tjänstgö
ringen i handelsflottan å ena sidan och motsvarande utbildning och 
tjänstgöring ombord inom marinen å andra sidan. 

Utbildningen av handelsflottans högre och lägre sjöbefäl regleras 
av bestämmelser av relativt färskt datum. 19 59 års sjöbefälsstadga 
avhandlar den högre utbildningen av sjökaptener, styrmän, sjöingen
jörer och maskintekniker samt en särskild kungörelse av år 1960 
den lägre nautiska och rnaskintekniska utbildningen. I nämnda sjö
befälsstadga finns intagen en bestämmelse, som säger att den som 
genomgått utbildning vid marin utbildningsanstalt kan få genomgå 
kompletterande utbildning vid sjöbefälsskola för att uppnå likvär
dighet med viss utbildning, som bedrivs vid sådan skola. Vad som 
behöver kompletteras i olika fall skulle bestämmas av överstyrelsen 
för skolorna, Sjöfartsstyrelsen - numera ersatt av skolöversty
relsen - i samråd med Chefen för Marinen. En arbetsgrupp med 
representanter från Sjöfartsstyrelsen och Chefen för Marinen har 
studerat vad sådan kompletteringsutbildning bör omfatta för perso
nal i marinen, som har jämförbar utbildning och har förutsättn ingar 
genomgå kompletteringsutbildning. Kompletteringen avser naturligt 
nog vanligen ämnen med direkt anknytning till tjänsten i handels
flottan såsom exempelvis författningskunskap och varukännedom. I 
några fall anser arbetsgruppen att likvärdighet kunna gälla utan 
någon komplettering. En föru tsättning, som erfordras för att uppnå 
likvärdighet - med eller utan komplettering - är emellertid enligt 
sjöbefälsstadgan att vederbörande har fullgjort den praktiska tjänst
göring som fordras för inträde till ifrågavarande utbildning vid sjö
befälsskola. Detta innebär en spärr, då tjänstgöringen på mari nens 
fartyg endast anses jämställd med mindre kvalificerad tjänstgöring 
i handelsflottan. Personal från marinen som vill uppnå likvärdighet 
med utbildning vid sjöbefälsskola måste i vissa fall tjänstgöra en tid 
i handelsflottan för att fylla kvoten av praktisk tjänst för inträde 
till sjöbefälsskola och fordringarna för komplettering. 

I 1960 års sjöbefälskungörelse fastställd efter förslag av 1951 år; 
bemanningsutredning regleras kraven på praktisk tjänstgöring pa 
handelsflottans fartyg för erhållande av behörighetsbevis (brev) . r 

576 

denna kungörelse saknas dock bestämmelser om hur marin sjötjänst
göring skall tillgodoräknas i sådant avseende. Praktisk tjänstgöring 
i handelsflottan kan ju som nämnts även bli aktuell för personal 
från marinen, som vill komplettera sin utbildning vid sjöbefälsskola 
för att erhålla likvärdighet med viss utbildning som bedrivs där. 
Frågan om hur marin sjötjänstgöring skall jämföras med tjänstgöring 
i handelsflot_tan kan därför sägas primärt påverka hela frågeställ
ningen om hkhet mellan utbildning vid sjöbefälsskolan och tjäns!·
göring i handelsflottan å ena sidan och utbildning och tjänstgöring 
ombord i marinen å andra sidan. Bemanningsutredningen avgav år 
1964 förslag till konungen i frågan. 

Innan dessa förslag kommenteras kan det vara lämpligt att dröja 
något vid de bestämmelser, som gällde innan 1959 års sjöbefäls
stadga och 1960 års sjöbefälskungörelse trädde i kraft. Grundhand
lingen blir då 1936 års sjöbefälsförordning, som samlat innehöll be
stämmelser om hur teoretisk utbildning och praktisk sjötjänstgöring 
vid marinen skulle tillgodoräknas och om likvärdighet mellan jäm
förbar marin utbildning och dåvarande utbildning vid sjöbefälsskola. 
I de flesta fallen föreskrevs kompletteringsutbildning, i några fall 
angavs likvärdighet föreligga utan komplettering, bland annat mel
lan sjöofficersexamen och sjökaptensexamen. Något villkor at t äga 
stadgad praktisk tjänstgöring för inträde till sjöbefälsskola som för
utsättning för kompletteringsutbildning föreskrevs ej. Bestämmelser
~a om erhållande av behörighetsbevis slår vakt om behovet av prak
ttsk tjänstgöring i handelsflottan men samtidigt värderas tjänstgö
ring på marinens fartyg - utan inskränkning beträffande fartygs
typ - som sjöfart jämställd med viss handelssjöfart. 1936 års sjö
b~fälsförordning inrymde koncentrerat kompletta uppgifter, som 
gjorde det lätt för den intresserade att skaffa sig upplysningar i saken. 
. Bemanningsutredningens förslag till konungen angående hur ma

fln sjötjänstgöring i fortsättningen bör tillgodoräknas för behörighet 
m m för tjänst i handelsflottan innehåller flera intressanta uttalan
den. De sakkunniga anser att bestämmelserna i sjöbefälsstadgan om 
möjligheter till och kraven för kompletteringsutbildning för marin 
P~rsonal är lämpliga. Man anser vidare att sjöbefälskungörelsens krav 
Pa kvalificerad praktisk tjänstgöring på handelsfartyg för erhållande 
av brev ej kan eftersättas. En minskning kan enligt utredningen vara 
motiverad endast för marin personal, som söker erhålla styrmans
brev, och då med sex månader från 18 månaders tjänstgöring på 
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handelsfartyg i nordsjöfart eller vidsträcktare fart till 12 månaders 
tjänstgöring. 

Att kravet på behörig kvalificerad tjänstgöring i handelsflottan 
för erhållande av brev upprätthålls är naturligt, även om 1936 års 
sjöbefälsförordning medgav vissa lättnader för marin personal. D är
emot kan man tycka att villkoren för marin personal att äga stad
gad praktisk sjötjänstgöring i handelsflottan för komplettering av 
kunskaperna vid sjöbefälsskola för att uppnå likvärdighet med sjö
befälsutbildning skulle kunna uppmjukas. Motiv som kan anföras 
härför är att praktiktid på handelsflottans skol- och elevfartyg har 
ett särskilt mervärde vid beräkning av tjänstgöringstid och att lik
nande praktiktid även förekommer på marinens fartyg; att undre 
tonnagegränsen för fartyg, på vilka viss behörig tjänstgöring för er
hållande av styrmansbrev och högre brev kan ske, är 30 ton liksom 
också att tjänst på t. ex. fiskefartyg kan godtas till en del och att i 
marinen även finns övningsfartyg och trängfartyg som isbrytare, 
sjömätningsfartyg, där tjänsten kan anses väl så kvalificerad för 
ifrågavarande ändamål som tjänst på små fartyg och fiskefartyg. 
De sakkunniga anser att utvecklingen går därhän att likheten mel
lan tjänstgöring på handelsflottans fartyg och på marinens fartyg 
minskar allt mer. Handelsflottans fartyg sägs bli större, mera kom
plicerade, medan marinens fartyg bedöms bli mindre och utbildning
en på dessa mera specifikt marint inriktad. Man kan tycka att bär
kraften i argumenten haltar, om man beaktar att övergången t ill en 
mera lätt flotta är en utveckling på lång sikt med hänsyn ti ll far
tygens livslängd, att marinens fartyg även i framtiden kommer att 
vara sjögående i egentlig bemärkelse och ha påmönstrade bcs;itt
ningar samt att modern skeppsbyggnadsteknik och moderna hjälp
medel av alla de slag utvecklas jämväl på marinens fartyg. Handels
flottans fartyg differentieras allt mer efter ändamål, men likvä! 
anförs icke som konsekvens därav behovet av skärpning av nuva
rande regler för behörig tjänstgöring, som ju som nämnts till viss del 
kan fullgöras på fartyg ned till 30 ton och på fiskefartyg. 

De sakkunnigas hittills omnämnda förslag har gällt marin perso
nal som fullgjort sin utbildning efter det att 1960 års sjöbefälskun
görelse trätt i kraft. För marin personal som utbildats före denna 
tidpunkt föreslås bestämmelserna i 1936 års sjöbefälsförordning allt
jämt få gälla. 

Hur tillägget till 1960 års sjöbefälskungörelse om tillgodoräknan-
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de av marin sjötjänstgöring för erhållande av brev m m kommer att 
utformas har konungen ännu inte fastställt. Man kan dock förvänta 
såsom antytts här, att de nya bestämmelserna kommer att markera 
att marin sjötjänstgöring anses ha mindre likheter med tjänstgöring 
i handelsflottan i fortsättningen. Ett sådant ställningstagande torde 
även överensstämma med de uppfattningar, som är rådande inom 
sjöbefälets olika personalorganisationer. 

Reflexioner. 

Här har behandlats frågor som uppstår vid jämförelse av utbild
ning och tjänst mellan marinen och handelsflottan. Amnet har gällt 
en särskild verksamhetssektor som har sitt speciella intresse för marin 
personal men som kan ha ett visst allmänt intresse. Avslutningsvis 
kan perspektivet vidgas till vissa principiella frågeställningar och 
reflexioner. Utbildningen vid krigsmakten bedöms i framtiden i oli
ka avseenden komma mer i beröring med civil utbildning än tidigare. 
Frågor om likvärdighet mellan militär och civil utbildning och om 
värdering av praktisk tjänst kan beräknas bli allt vanligare mot en 
bakgrund som tecknas av ökad utbildningsverksamhet och friare 
former för sådan inom hela samhället. 

Intressena för arbetsgivaren och arbetstagaren inom krigsmakten 
kan sägas i viss mån skära mot varandra. Från militärt håll finns 
normalt ingen anledning att ge den militära eleven någon tilläggsut
bildning av civilt värde under den militära yrkesutbildnino-en me-

o ' 
dan den militära eleven däremot gärna mäter sin militära yrkesut-
bildning efter den civila skolans måttstock och värderar sitt yrke 
efter civila mått. Med de knappt tillmätta militära resurserna - tid, 
lärare och medel - som blir särskilt dominerande i nuvarande brist
situation, finns vanligen inget utrymme för att på tjänstetid bedriva 
Utbildning som icke är primärt inriktad på den militära tjänstgöring
en. Samtidigt finns det emellertid ingen anledning att icke acceptera 
e.~ faktisk likställdhet mellan civil och militär utbildning och under
latta skapandet av en sådan, när så kan ske utan att de militära in
t~essena eftersätts. Konstlade gränser mellan militär och civil utbild
ning har inget syfte. De motverkar riktig upplysning om den militä
ra tjänsten och försvårar för allmänheten att rätt värdera vad krigs-
11lakten ger sin personal ifråga om utbildning och arten av den 
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militära t)anstgonngen. Har man definierat viss utbildning so111 

likvärdig, öppnas möjlighet att anställa i krigsmakten redan yrkes

utbildad personal, vilken annars kanske i många fall skulle gå krigs

makten förbi. Nya rekryteringsvägar kan öppnas. För den militära 

individen har frågan om han besitter en militär utbildning som har 

civilt värde ofta en personlig betydelse. Vetskapen att så kan vara 

fallet kan skänka vederbörande en personlig tillfredsställelse och 

öka hans självkänsla i yrket, vilket som inledningsvis nämndes :tv 

många utomstående betraktas som väsensskilt från andra yrken i 

samhället. Förutom detta innebär en likvärdighet självfallet ökade 

möjligheter för individen att söka sig ut på civila marknaden med 

dess friare lönesättning för gott eller under fritid och efter ålders

pensionering från den militära tjänsten. Det kan också ha sin bety

delse för att kunna påvisa eventuellt bristande överensstämmelser 

mellan hans förmåner och jämförbara förmåner i civil tjänst. D enna 

senare fråga är dock närmast av personalorganisatorisk art. 

A v principiell betydelse för alla parter är, att uppkommande frå

gor rörande likvärdig utbildning och jämförbar tjänstgöring, militärt 

och civilt, handläggs förtroendefullt av militära och civila experter 

i samarbete och en genomgång av de reella förutsättningarna fö r "m

givande av likvärdighet och jämförbarhet sker i varje enstaka fa ll. 

I de fall förutsättningar finns bör onödiga olikheter mellan civil och 

militär utbildning och tjänstgöring överbyggas. När ny utbildning 

skapas inom krigsmakten i fortsät tningen bör man ha frågan för 

ögonen och klarlägga vad utbildningen står civilt sett. Utgående 

från den självklara regeln att den militära yrkesutbildningen icke 

får eftersättas, finns det säkerligen mycken dold likhet som kan 

komma i dagen till gagn för alla parter. 
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Av KOMMENOCRKAPTEN 

TORSTEN MAlM 
Regeringen och deparfe

menfen 

. Författningsut~edningens . huvudbetänkande (Författningsutred

m~gen : VI. Svenges statsskick; SOU 1963 : 16) och de följande re

mlssytt~andena starta~e ~n viss debatt i författningsfrågor. Den blev 

kortvar~g, knapp~st hvbg och koncentrerade sig på frågan om en

eller tvakammarnksdag samt det s k kommunala sambandet. 

Propo~ition nr 65, som antogs av riksdagen 28/5 i år, berörde en 

genomgnpande omdaning av en kärna i vårt statsliv: departementen. 

Tro ts _dess o v1kt rönte .frågan föga uppmärksamhet och gav inte upp

hov ul_l _nagon e_gentl1g debatt. Detta kan möjligen bero på dels att 

P_~oposJtJOnoens titel mte lät ana något stort: " ... angående anslag 

for budgetaret 1965/ 66 till statsdepartementen m. m .... ", dels att 

proposi tionen var av osedvanlig knapphet i fråga om motiv och 
innebörd. 

J ag skall här något beröra och kommentera dessa vitala händelser 
främst ur militär synpunkt. ' 

.. Gru~1dla~arna utgår från att varje statlig angelägenhet kan hän
foras ull nagon av de fyra statsfunktionerna 

styroelse jä1:1te förv_altning (utövas i princip av Konungen i 
radet1 = 1 konselJ); 

l~gs tif~ning (utövas av Konung och riksdag); 
rattsskipning (utövas av domstolarna); 

beskattning och statsreglering (utövas av riksdagen). 

stats-

J?en styreande m_akt~n kan givetvis inte i detalj utövas av Konung

en l statsradet. Tdl SJtt förfogande har man därför det speciellt i ---~ D:trycket "statsråd" har trefaldig betydelse: a) Konungens råd oo ivare som kol-

dektl~ enhet ; b) den enskilde ledamoten av detta kollegium; c) d; sammanträden 

,~r arendena avgörs. - Uttrycket "regeringen" används stundom i betydelse 
onungen i statsrådet". 
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Sverige utvecklade systemet med förva ltningsorgan i central, regio
nal och lokal instans. (I central instans oftast benämnda centrala 
ämbetsverk.) Förvaltningsorganen handlar självständigt enligt sina 
av Konungen givna instruktioner men deras beslut kan i stor ut
sträckning överklagas - i sista hand till Konungen. 

Uttrycket regeringsärenden används i grundlagarna om alla de 
ärenden, som författningsenligt skall prövas av Konungen (i stats
rådet) med undantag av 

vissa ärenden rörande den kungliga familjen; 
hovärenden; 
utdelning av ordnar; 
utövandet av det direkta befälet över krigsmakten. 

I regeringsfo rmens § 14 stadgas att Konungen personli gen äger 
högsta befälet över rikets krigsmakt. Numera innefattar dock Ko
nungens befälsrätt över krigsmakten i praktiken huvudsakligen av· 
görande av s k kommandom ål, vilka är en form av regerings~irenden. 

Med kommandomål förstås enligt regeringsformens § 15 "sådana 
som Konungen i egenskap av högste befälhavare över k rigsmak ten 
till lands och sjöss omedelbartigen besörjer" . Vidare stadgas i lag
rummet att en särskild lag närmare skall ange, vilka regeringsären
den som må handläggas som kommandomåL Denna lag om kom
mandomål är av 28/ 1 1921. Beslut får sålunda ej fattas i komman
doväg om det innebär rubbning eller föridaring av gällande lag dler 
författning eller särskilda a v Konungen i statsrådet meddelade be
stämmelser, om det berör svenska medborgare annorledes än 50111 

krigsmän samt om det medför (extra) utgift för statsverket. Lage1; 
om kommandomål innehåller ä ven en bestämmelse att Konungen ma 
- i den för behandling av kommandomål stadgade ordningen - åt 
särskild militär tjänsteman eller myndighet uppdra att avgöra ären
den som enligt lagen må behandlas som kommandomåL 

Delegering (decentralisering) sker givetvis. Det gäller ärenden, 
som icke är av grundläggande natur eller av större räckvidd eller 
eljest av principiell innebörd. . . 

Sådan delegering har t ex skett genom instruktionerna fö r OB 
och försvarsgrenscheferna, genom TjRK 1960 och genom gen eral· 
order (go) nr 1666/ 1958 (TSB nr 29/ 1958). Beredning av komman
domål sker inom försvarsdepartementets kommandoexpedition so!11 
kan sägas arbeta som en stab till skillnad från statsdepartemen tens 
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övriga enheter, där "övriga" regeringsärenden (=huvuddelen) 
bereds. 

Formellt kännetecknas det nuvarande svenska systemet av att de 
flesta regeringsärenden (utom kommandomål) behandlas i allmän 
konselj . Formellt ministerstyre - d v s rätt för statsråd att själv
ständigt besluta i regeringsärende - förekommer i mycket ringa 
utsträckning. Reellt råder en annan ordning. Det slutliga ställnings
tagandet i nästan alla ärenden av mindre vikt träffas av ett statsråd 
och även ifråga om ärenden av större vikt är det gemensamma 
ställningstagandet inom statsrådskretsen ofta av ganska formell 
karaktär. 

Författningsutredningen anser, att när ärenden i realiteten avgörs 
- och lämpligen bör avgöras - av enskilt statsråd, skall den for
mella beslutanderätten, liksom det konstitutionella ansvaret, ligga 
hos denne. På motsvarande sätt anser utredningen, att regerings
ärenden, som är av mera politisk natur eller i övrigt är av större 
vikt, bör avgöras av ministären i dess helhet genom ett kollektivt 
beslut och med et t kollektivt ansvar. 

Statsråden sam lade till ministerråd skall enligt förslaget utgöra 
den centrala gemensamma instansen i regeringens verksamhet. I 
denna krets bör beslut fattas i alla ärenden av större vikt. 

Vid tillkomsten av vissa regeringsbeslut bör enligt utredningen 
statschefen (Konungen) medverka (i konselj) i sin ställning som 
företrädare för riket och riksstyrelsen. Hit hör framför allt rege
ringens propositioner liksom några andra ärenden berörande riks
dagen samt vissa tjänstetillsättningar. Statsråden framstår enligt för
slaget inte längre som statschefens rådgivare. De har för sin del i 
ministerråd under konstitutionellt ansvar fattat beslut i de ärenden 
som sedan föredras i konseljen. 

§ 13 i utredningens förslag till ny regeringsform lyder: "Overbe
fälhavaren har under regeringen ledningen av rikets krigsmakt". Pa
ragrafen motsvarar regeringsformens ovannämnda § 14, där det 
stadgas att Konungen personligen äger högsta befälet över rikets 
k_:igsmakt till lands och sjöss. Utredningen anför följande: "Såvitt 
ratten för konungen personligen ti ll högsta befälet över krigsmak
ten framstår bestämmelsen i regeringsformen § 14 som föråldrad. 
Instruktionen för överbefälhavaren ( 30/6 1961) förutsätter också 
att denne, under regeringen, har den militära ledningen av krigs
makten. O verbefälhavarens ställning och uppgifter måste anses så 
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betydelsefulla att stadgande därom bör upptagas i regeringsformen." 

"Kommandomålen kommer med utredningens förslag att ingå under 

den allmänna beteckningen regeringsärenden, vi lkas avgörande till

kommer regeringen såsom utövare av riksstyre lsen. Särskilt stadgan 

de i grundla o- om militära regeringsärenden synes icke erforderligt." 

Utredningen vanser att huvuddelen av alla nuvarande kommandomål 

torde kunna avgöras av chefen för försvarsdepartementet. Man f 1r 

hoppas att den smidiga handläggningsformen för kommandomål in te 

o-år förlorad med den föreslagna ändringen. Den snabbhet med vil

ken nuvarande kommandomål kan handbggas är något som krigs

makten ur effektivitetssynpunkt knappast har "råd" att förlora. 

I motsats till åtskilliga andra länders författningar innehåller den 

svenska regeringsformen ingen allmän bestämmelse om medborgares 

plikt att delta i rikets försvar. Grundläggande bestämmelser åter

finns i särskilda lagar, främst värn pliktslagen 30/12 1941, civi l

försvarslagen 22 /4 1960 och allmänna tjänstepliktslagen 17/4 1959. 

Enligt författningsutredningens mening bör grundsatsen om medbor

gares rätt och plikt att delta i rikets försvar komma till uttryck i 

grundlag. I kapitel 2 av utredningens förslag till regeringsform be

handlas i de sju första paragraferna vissa för svenska medborga re 

grundläggande fri- och rättigheter. § 7 föreslås få följande lydelse: 

"Det är svensk medborgares rätt och plikt att deltaga i rikets försvar 

enligt vad därom stadgas i lag". - Ovriga paragrafer behandl ar 

opinionsfrihet, personlig frihet, skydd för äganderätt, rätt till un der

visning och utbildning, närings- och yrkesfrihet, rätt till arbete och 

till social hjälp. 
Gällande grundlagar innehåller även i övrigt endast ett fåtal be

stämmelser, som tar sikte på krig och andra extraordinära förhållan

den. Bl a saknas regler rörande förfarandet, om riksdagen eller myn

dighet blir satt ur stånd att fullgöra sina normala uppgifter. Man 

torde utgå från att den s k konstitutionella nödrätten i trängande fall 

ger i första hand regeringen möjlighet att vidta de åtgärder som 

befinns påkallade. .. 

Författningsutredningen har emellertid avvisat tanken att ma~1 for 

vårt lands vidkommande skulle nöja sig med att i krissituatwner 

åberopa nödrätten. Den anser att riksdagen så långt det överhuvud 

taget är möjligt bör fungera även under utomordentliga förh ållan

den. Då p g a krigsförhållanden en fu lltalig riksdag inte kan samd 

manträda, bör dess befogenheter utövas av en riksdag med reducera 
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sam.mansät~ning; cirka. 50 representativa medlemmar och lämpligen 

benamnd nksdagens kngsdelegation. För att man inte i fredstid skall 

behöva. vidta en så uppseendeväckande åtgärd som att välja krigs

delegatiOn bör sammansättningen fastställ as i regerino-sformen. De

legationen föreslås bestå av talmannen (talmän i 2-k;mmaralterna

rivet), vice _talm~nnen samt av ledamöterna i finans- och lagnämn

~~rn ~ och 1 ut~1~es- ?eho konst~tutionsutskotten. (Genom beslut på 

sarskild proposlt!on ull arets nksdag har en dylik krigsdelegation 
redan konstituerat sig.) 

Beslut i ministerråd bör under krig m m kunna fattas med lägre 

antal statsråd än normalt. Minimiantalet bör enligt utrednino-en 

lämpligen bestämmas till tre statsråd. Man påpekar att det i h1n

delse a v krig kan bli erforderligt att förlägga riksstyrelsen till annan 

ort än huvudstaden. Lika litet som f n bör hinder föreligga mot att 

regeringen under krig verkar på ort utom riket. Man måste även 

räkna med möjligheten av sådana förhållanden att varken riksdagen 

eller .dess ~rigsdelegation kan sammanträda. I ett sådant läge bör 

r~genngen mte bara vara berättigad utan även skyldig att utöva på 

nksdagen ankommande uppgifter. (Endast beslut om åtgärder som 

syftar till a tt skydda riket och slutföra kriget - ej t ex stifta grund
lag.) 

Enligt regeringsformen § 80 skall krigsmakten organiseras efter 

grunder, som fastställs genom samfält stiftad lag. Jämlikt § 28 i 1941 

års värnpliktslag äger Konungen efter statsrådets hörande - således 

ej _be~ lu t i kommandoväg - till tjänstgöring inkalla samtliga värn

pliktiga eller behövligt antal av dem , "då rikets försvar eller dess 

säkerhec eljest det kräver"; utom rikets gränser får dock armen till

delade värnpliktiga användas endast till rikets försvar och även i 

s_ådam fall endast efter riksdagskallelses utfärdande, om ej riksdagen 

ar samlad eller skall sammanträda inom 30 dagar. 

Författningsutredningen anser rätten att fatta beslut om krigsmak

:.ens insättande i strid i princip böra tillkomma regeringen såsom ut
ovare av riksstyrelsen. 

Regeringsformförslagets kapitel10 § 3 lyder: 

. :'Utom riksdagens medgivande må rikets krigsmakt eller del därav 

~ä 1!1sät.tas i stride annat ~n för att avvä~ja angrepp mot riket. (Kurs . 

.. r. ) EJ ? eller ma utan nksdagens medgivande svensk väpnad styrka 

sandas ull annat land, såvida icke förpliktelse därtill föreligger på 

grund av rikets anslutning till mellanfolklig organisation. För att 
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värna rikets neutralitet under krig mellan främmande stater äger 

regeringen bemyndiga krigsmakten att använda våld i den utsträck

ning som internationell rätt och sedvänja medgiva." 

Så långt om författningsutredningens förslag .. Författnin?sfrågan 

är visserligen f n satt på sparlå?a n;!en de~1 är lli~v~l ?ela uden ak

tuell. Flera å tgärder under det s1sta aret star ocksa 1 direkt samband 

med författningsfrågan. Om man så vill kan väl även ?e.n nya 

"neutrala" lydelsen av krigsmans erinran ses som ett led h~r~. Men 

fr a är detta fallet med den inledningsvis nämnda propositiOn nr 

65. Till grund för propositionen ligger de förslag som den s k depar

tementsutredningen under statsrådet Hermansson framlagt. I propo

sitionen berörs fyra av utredningens huvuduppgifter, nämligen del e~ 

gering och decentralisering av ärenden s_om . avgörs av :I<:onungen 1 

statsrådet, departementens interna orgamsat10n, samordnmg mel.lan 

departementen samt uppgifterna för statsdepartementens ~rgamsa

tionsavdelning. Delegeringsfrågan anmäls bara helt summanskt den

na gång. Arbetet har hittills huvudsakligen varit .av förber~dande :m 

men i 20 olika promemorior, som överlämnats ull vederborande de

partementschefer, har överflyttning av beslutand.erätt - ~rån Konung

en i statsrådet till underlydande organ föreslapts. Forslagen torde 

efter beredning anmälas av vederböra1~de ~epartementsch~fe1:- .. 

Uppenbarligen siktar man mot en v1ttgaende decentrahsenng sar

skilt till de centrala verken. Farhågor har framförts från några håll 

att regeringen riskerar att tappa det mesta av kor:takten med det le

vande förvaltnino-sarbetet med en sådan utvecklmg. - Normalor

ganisationen för ~tatsdepartement ~kall bestå av .. arb~ts.~nheter ~?m 
inom lämpligt avgränsade sak01nraden svarar for sava! pla::.enng 

och riktlinjer som handläggning av löpande ärenden. ~h.efstpnste

männen i departementen, d v s statssekreteraren, expeditlOnschefen 

och rättschefen skall till skillnad från tidigare system utöva var 

sina funktioner' över departementets hela verksamhetsområde. Det 

innebär vido-at ansvar för dessa och man kan kanske undra hur deras 

vittfamnande parallella arbete skall kunna rationellt samordnas. -

För biträde med samordning, planering och budgetarbete m 11_1 sl~ a!l 
finnas särskilda sekretariat. Försvarsdepartementets nya orgamsanon 

framgår av skiss. 
o ·r h d kl" tars-Samordningen mellan departementen av1 ar uvu sa 1gen s '. 

rådsberedningen som redan tidigare fått en statssekreterarbefattning 
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0ch ett nytt statsråd utan departement. Bl a anförs i propositionen 

att behovet av samordning inom och överblick över det statliga 

utredningsväsendet ställer nya krav på statsrådsberedningen. 

Organisationsavdelningen skall här icke ordas mycket om. Vare 

nog sagt att dess verksamhet från inrättandet 1948 huvudsakligen 

kommit att omfatta löpande kamerala ärenden och inte organisa

tions- och rationaliseringsverksamheten. Denna brist vi ll man nu 
råda bot för genom personalförstärkning. 

Personalfrågorna utgör en central del av propositionen. Förslaget 

innebär inrättande av ett relativt stort antal nya tjänster. För att 

snabbt kunna anpassa organisationen efter behov begärdes att riks

dagen skulle bemyndiga Konungen i statsrådet att i departementen 

utom i UD få inrätta andra tjänster än chefstjänstemännens, d v s 

som departementsråd i Br 4, kansliråd i Br 3 samt departementssek

reterare i Br l och departementssekreterare eller kanslisekreterare i 

högst Ae 27. I konsekvens härmed skulle anslagsposten till avlöning

ar till övrig icke ordinarie personal vara förslagsvis betecknad. Nyhe

ten med detta är fr a att man praktiskt taget helt gör slut på den 

oavsättlighet som väl tidigare ansetts vara en styrka för departe

menten. Man säger sig dock skola överväga om inte bland departe

mentssekreterarna i varje departement bör finnas åtminstone några 

som tillsätts med fullmakt. Rättssäkerhetssynpunkterna och behovet 

att trygga en viss kontinuitet synes även enligt propositionen tala 

för att det för de flesta sakområdena finns en sluttjänst på löne
plan B. 

I propositionen uttrycks slutligen förhoppningen att den föreslag

na organisationen skall kunna erbjuda sådana arbetsuppgifter och 

befordringsförhållanden som kan tilltala personal av den art som 
behövs i kanslihuset. 

Departementens nya organisation gäller enligt riksdagsbeslutet 

från l juli i år. Andringen har blivit kallad "lilla departementsre
formen" men ordet "lilla" kanske borde utgå. 
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Litterafur m m 

OSTERSJOPORT ARNAS FORSVAR 

Ett författarteam vill i "Von Forsvar" ge en bild av dansk militärberedskap. 

De säger genast ifrån att det danska folket ingalunda är militäristiskt till sin 

natur, men de konstaterar att utvecklingen utanför landets gränser har tvingat 

Danmark att bygga upp försvaret till en storlek, som ger det en central plats 1 

samhället. Att orientera om detta är syftet. 

Boken är ej en officiell publikation, men fackmän står likväl för uppsatserna. 

Man vill ge en mindre tillfällig beskrivning av försvaret än vad dagspressen 

förm år. 

Frihetskampen medverkade till att mången dansk medborgare börjat se för

svarsspörjsmålet med nya ögon. Läxan från senaste storkrig visade, att frihet 

och säkerhet ej uppnås av sig själv. Danskarna kom att erfara, att ofärden med

förde större militära utgifter än man någonsin anat och detta, märk! igt nog, tili 

förm ån för en ovälkommen främmande militärmakt. Vidare klargjorde händel

serna då mer än tydligt, att den isolerade neutraliteten ej gav trygghet. Flertalet 

går nu in för att landet skall ha ett dugligt försvar och att a llt ta] om nedrust

ning är riskfyllt om nedrustningen ej är världsomspännande. 

Det aktuella läget bedöms illusionsfritt. Några helt säkra tecken på avspän

ning finns ej. Bl. a. nämns atomstoppavta let som ett betydelseful lt steg mot av

spänning, men icke heller mer. De två stora motparternas militärstyrka är idag 

effektivare än någonsin. 

SUNDEN l STORSTRATEGIN 

En anal ys av Danmarks geografiska position i förMilande till de västliga och 

Östliga blocken och deras strategiska intressen ger den nödiga bakgrunden för att 

förstå de danska försvarsåtgärderna . Det geografiska läget vid Ostersjöns port 

förlänar landet en nyckelställning. Området är märkligt i sjöstrategisk bemär

kelse. Rik tigheten bekräftas senast genom händelserna i andra världskriget, då 

;.;-;~~var" Nyt Nordiskt Forlag Arnold Busk. J 964 sid. 424. 
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tyskarna den gången hade anl edning att över rump la Danmark. Akt~ell t .har 
Sovjet övertagit det tyska arvet som den sta rk aste medlemmen vtd Osters)on. 
O stersjön kallas v isserl igen ett "fredens hav", men likväl har det byggts fl ott
och andra baser län gs den ryskt kontrollerade Ostersjökusten. Sov jet har även 
flera ocean<>ående u-båta r baserade i Ostersjön. 

Författa r~1 a bedöm a det, under sådana omständigheter, som livsviktigt för 
Sovjet att v id krigsfa ll kunna passe ra sunden för operationer i Atlanten med 
Ostersjökusten som bas. Dessa omständigheter utgör en av faktorerna som be
t in o-ar Danmarks nuvarande situation. 

Den sovjetiska flottan syftar genom sin byggnadskonstruktur till opera ti oner på 
oceaner. Dan skt territorium stänger utfartsväga rna. För att säk ra operatiOne rna 
på världshave n bör bl. a. de danska farvattnen disponeras över. . . . 

Ehuru sunden är små och obetyd liga på värl dskartan, är deras position lik väl 
v iktig i storstrategin. De tas med säkerhet i beaktande vid militära och polit iska 
överväo-anden såväl i Ost som V'ist. I en katastrofsi tuation blir geografm där 
därför 

0

ett omstritt område. Om området ryskt sett ä r i blickpunkten är det även 
omvänt av vitalt intresse för Väst att kontrollera utfartsvägarna från Ostersjön 
och hindra de ryska u-båtarnas utfart och deras retur till baserna. Dåda parterna 
har följaktligen såväl offensiva som defensiva intressen i de danska områdena. 
Danmark kan icke undgå att hamna i brännpunkten redan i en inledande fas av 
ett krig. Så bedöms skeendet oberoende av om Danmark är neutralt eller ans lutet 
till NATO. 

Också luftstratet;iskt ligger det danska territoriet i skärningspunkten för sto r-
maktsintressen. För Sovjet betyder behärskandet av Jyllands västkust, utt ryck
ligen för luftförsvaret, en chans att redan i ett tidigt stadium erhålla ~ars el om 
inflyo-nino- av västli"t fly g och raketer. Vidare ges möjlighet att ställa t ord nwg 

b b o . J f " flygplatser för jaktflyg och avskjutningsramper. Härifrån kat~ äve~~ vna a or-
bindelser i Nordsjön och Atlanten avskäras. Samttdtgt om1ntetgors N A TO :s 
möjligheter att utsträcka sitt luftförsvar till det danska luftrummet. Racbrsta
tioner i Danmark stärker västs säkerhetssystem. Dåda parterna bedöms ha mtresse 
av baser. Danmark är värdefullt som basland, särskilt för medeldistansrakcter. 

Det är även av militärt intresse fö r vardera parterna att förfoga över d,tnsk t 
territorium för fortsatta aktioner i större sammanhang; till lands, till sjöss samt 
i luften. 

Danmark är militärgeografiskt flankerande för operationer i Centraleu ropl· 
För Sovjet skulle området trygga den nordliga flanken i Tyskland. Det skulle 

Il O · .. 1 och hindra NATO att från denna sektor operera och kontro era stersJO ;:usten 
störa en sovjetisk framstöt i Västeuropa. För NATO betyder en sovjetisk kontroll 
av danskt territorium ett allvarligt hot mot försvaret i Nord-Tyskland. 

Vi erfar, att det från dansk synpunkt sedd vo re lättsinnigt att drömm .1, .att 
' k f " b. D .. .. k b' le V:~st-ett krig i Europa skulle ga Danmar or 1. et ar att mar a, att ac. · 

och Ost-experter bedömer, att tyngdpunkten för landmilitära operattoner 
Europa ligger i Tyskland. 
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ATLANTPAKTEN 

Det senaste storkriget visade vad ett neutralt Danmark tvingade' att genom
lida. Det blev offer för ögonblickets aggressiva sto rmakt. Efter k r i get sto d landet 
inför en skiljeväg. Det var uppenbart, att ett isolerat försvar ej skulle ge säker
bet. Den färska bakgrunden var i gott minne. Sikerheten söktes genom anslutning 
till NATO :s kollektiva försvarssystem, där varje medlem har att bidra med egna 
styrkor, som överensstämmer med dc krav det geografiska läget bestämmer. Så 
har Danmark från år 1949 sitt avsnitt av den sammanhängande försvarslinjen 
genom Europa från Nordkap till Medelhavet. I princip har varje medlem att 
fö rsvara sitt eget territorium. Gemensamt finns centrala rörliga reserver som är 
avsedda för det samlade försvaret och som främst demonstrerar, ge nom sin 
styrka, en krigsförebyggande faktor samt NATO-solidariteten. En angripare har 
sålunda att kalkylera med avsevärt starkare stödstyrkor än de lokala styrkorna. 

ANGREPPSHYPOTESER 

Aggressionens former diskuteras. Man utgår å ena sidan från ett kuppbetonat 
angrepp medan den andra varian ten har karaktären av ett regelrätt angrepp med 
större målsättning. Den moderna militirdoktrinen och danska erfaren heter från 
förra gången ger sådana fingervisningar . 

Det förstnämnda alternativet ä r att angripa territoriet 1nnan den danska 
bundsförvanten hinner ingripa hjälpande. Aktionen r:iknas dock vara världsom
spännande och beteckna inledningen till uppgörelse mellan Ost och Väst. Det 
överraskande företaget bedöms ha en psykologisk bakgrund: sabotage, S.kolonnens 
samtida insats, man vill försvaga handlingskraften genom att åstadkomma panik 
och kaotiska si tuationer med insats av moderna vapen och olika propaganda
metoder. Fallskärmsjägare kastas ner över viktiga militära objekt. En aktion av 
kuppkaraktär antas ske med mindre styrkor i dess första fas. Den första inva
sionsvågen antas vara relativt svag. Att angripa med stora styrkor skulle vara 
vanskligt och göra det svårt att skyla förberedelserna för Västs vakande under
rättelsetjänst, sägs det. 

Ett regelrätt angrepp men vid målsättning, som ett led i ett angrepp mot hel a 
Västeuropa, anser författarna va ra svårt att hemlighålla. Angreppet tänkes i dess 
vidaste form komma från tre håll: 

luftvägen, fallskärmstrupper, trupper landsatta med transport- och glid
plan, 

sjövägen mot kusterna, trupptransporter i olika fartygskategorier, från 
oceangående handel sfartyg till fiskebåtar och med speciallandsättningsfar
koster 
den klassiska angreppsvägen i historien, genom Schleswig och J ylland. 
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STYRKEUPPGIFTER 

Fredsförsvaret innefattar ca 35.000 man. Fältstridskrafterna uppg:lr till ca 

85.000 man. För regionalförsvar av hemvärnskaraktär finn s ytterligare 55 .000 

man. 
Enligt NATO-uppfattning anses militärtjänste tiden 18 månader vara lämpl ig 

för att dana en god soldat. År 1953 infördes i Danmark en dänned överensst:i111• 

mande tjänstetid, vi lken av politiska skäl reducerats etappvis till 12 månader 

samt 2 månader för repetitionsövningar. Mot bak grunden av Ostblockets v:irn

pliktstid, 36 t ill 60 månader, är tiden betänkligt kort enligt författarna. 

ATTITYDEN TILL ATOMVAPNET 

Ett bekymmer kvarst:lr, helt militärt sett, ifall det danska försvaret ej ha r 

tillgång till samma vapen som motståndaren. Motståndaren kan göra sin invasion 

betydligt mera samlad, medan försvararen är hänvisad till en ytterst spndd 

gruppering som sitt enda omedelbara skydd. Sedan man kunnat avgränsa de rent 

taktiska atomvapnens verkningar att omfatta rent militära m:ll utan att för

orsaka stora andra ödeläggelser, har dessa ett vida större berättigande i försvaret. 

Å andra siclan har ingen stormakt förnekat, att atomvapnet kommer att ins ~ttas . 

Den danska regeringen har erkänt nödvändigheten av aromvapnet i samförsvarer, 

men man önskar ej uneler nuvarande omständigheter uppl agra atomladdningar 

och ej heller stationera utländska trupper i landet i fredstid. Detta beslu t stöder 

sig på såväl utrikespoliriska som inrikespoliriska hänsyn. En fortsatt existens av 

aromvapen finns dock i NATO :s försvar för bruk i givna fall. Att helt a Y stå 

från kärnvapenhjälp sammanhänger med möjligheten att alla i framtiden skall 

a v sr å f rån dessa. 

TYSKT OCH DANSKT SAMARBETE 

I dagens läge betraktas västliga Ostersjön och de danska och västtyska om

rådena där som en helhet. Försvarssynpunkterna sammanfaller i denna sektor, 

någon ski ljelinje mellan de båda ländernas försvar kan ej gärna dras. Mil!t:ir

geografiskt sett kan detta tillstånd ej ändras. Västtysklanels marina in sats i 

NATO :s Ostersjöförsvar har under senaste tid blivit allt viktigare. Den viist

tyska flo ttan är i dag betydlig t större än den danska och håller planenligt pa att 

växa. 
Genom NATO :s styrka i Schlesvig-Holstein är det danska J y Iland-försvaret 

väsentligt förstärkt . NATO :s framskjutna strategi, genomförd även i Sch lesvig

Holstein ända fram till järnridån, ger även Danmark andrum om något skulle 

hända. 
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Militärgeografiskt sett kan den dansk-tyska gemensamma situationen ej ändras. 

pet är paradoxalt, men samförsvaret är betingat av den nuvarande politiska 

konstellationen. Förr var Danmarks och T ysklands fiendskap vid Jyllands gräns 

nära nog traditionell. 

I den korta genomgången av tankar i boken har vi mest uppehållit oss vid de 

allmänna strategiska problemen, som berör ett land som ligger vid stränderna av 

samma vatten, som även sköljer våra kuster. I arbetet analyseras de flesta för

svarsproblem och läsaren får en god orientering i alla totalförsvarets sektorer. 

K-E Lindeman. 

RYSKA TRADITIONER 

Man kan inte förstå dagens sovjetiska politik utan kännedom om den ryska 

historien. Bolsjevikerna påst:lr visserligen, att Ryssland i och med och alltsedan 

revolutionen hösten 1917 skulle ha slagit in på helt nya vägar och fullkomligt 

brutit med den tsaristiska förgångenheten. Det stämmer inte. Ett av de många 

exemplen på detta är Peter den I :s dotters regering, vilken regerade som tsarinna 

Elisabet Petrovna 1741-62. Daria Olivier, ryska av födsel, har skildrat hennes 

liv i ett nu också p:l tyska utgivet verk (Elisabeth von Russland, Paul Neff Ver

lag), som erhöll pris av Academie Fran~aise. Det är den enda moderna mono

grafin över tsarinnan. 

Av den mängel av de i boken med stor åskådlighet och noggrannhet behand

lade pol itiska fdgorna, som är framställda på ett intressant sätt, kan två fram

dragas: den utrikespolitiska imperialismen och den inrikespolitiska maktkampen. 

Redan Peter I hade för avsikt att efter införlivandet av Ingermanland, Liv

oc.h Estland slå delar av den ostpreussiska kusten under Ryssland. Denna plan 

mtsslyckades, då Västeuropa med England i spetsen var emot den. Elisabet 

~etrovna tog upp sin faders tankar och slöt i sjuåriga kriget förbund med Oster

nke och Frankrike för att erövra Ostpreussen. D å kämpade förresten tre kvinnor 

mot Fredrik II av Preussen: kejsarinnan Maria Teresia av Osterrike tsarinnan 

Elisabeth av Ryssland och Mme de Pompadour, älskarinna till Lud~ig XV av 

Frankrike och eldsjälen i kampen mot Fredrik II (och England). Återigen blev 

det intet av de ryska strävandena. De dök upp på nytt i första världskriget och 

UtgJorde ett av de krigsmål, som tsar N ikolaj II officiellt angav för sina för

b~ndna. Men först det andra världskrige t bragte i uppfyllelse den sedan 250 år 

n.arda Önskan med anslutningen av Königsberg (Kaliningrad) och dess omgivning 

tJI! SSSR. 

h Större lycka. än i kampen . mot Preussen, vars slut tsarinnan inte fick uppleva, 

ade hon 1 knget mot Svenge, som inbringade Västkarelen till Ryss land. D är

med hade början gjorts till hela Finlands underkuvande, som följde 50 år senare. 

Betecknande för denna, som för alla ryska erövringar alltsedan Peter I, är 
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det faktum, att in get av de erövrade län derna tid iga re hade hört till Ryssla nd, 
inget var bebott av ryssar och inget var nödvändigt för Rysslands skydd, när ing 
eller välgång. 

för den ryska inrikespolitiken för tiden efter Peter I till Alexander l (1725 
-1801) är de nästan oavbrutna maktkamperna vid ryska hovet omkring tsar
tronen karakteristiska. Under denna tid srymd mördades inte mindre än tre tsarer 
(Perer TII , l van VI och Paul I), och upphöjander av en ny tsar på tronen skedde 
ofta med hjälp av de i huvudsraden inkvarterade gardesregementena. 

Ef ter Peter J :s död grep Katarina Skavronskaja, en tjänsteflicka, vilken son1 
hans hustru hade stigit till kejsarinna, med understöd av gardet regeringen so111 
Katarina I. Hennes rättmätiga efterföljare var Elisabet, men i ställer för hen ne 
lyckades Peter II, sedan Anna Ivanovna och Anna Leopoldovna (som regent fö r 
den omyndiga lvan VI) komma år tronen. Först 1741 kunde Elisabet genomd riv :~ 
sina anspråk på tronen med hjälp av garder. Vad partier för dagens härskare i 
Ryssland betyder vid kampen om högsta makten i snten , var under Elisabets rid 
gardet i S :t Petersburg. 

Oskar Angelus. 

l Ol KOKADE TUPPAR 

Den brittiske flott-ämbetsmannen Samuel Pepys skrev 1660-1669 en dagbok, 
vari han införde varenda dags händelse r i en självkonstruerad chiffer, som tyd
des 1825, och som sedan dess varit en sprudlande källa till förståelse för dåti de ns 
dagliga liv i England . Nu har även britten Oscar A. Mendelsohn plöjt igenom 
gamle Samucls dagbok, och noga upptecknat allt vad han skrivit om den ti de ns 
dryckesvanor. Uppteckningarna har utgivits i bokform av londonförlager l\1ac 
Millan & Co. 

Mendelsohn, som är en av Storbriranniens stora vinkännare, framhåller kraft igt 
i en kommentar till Pepys uppteckningar vinets hälsobringande vä rde, från mor
gonens "magborsta re" till kvällens konjak eller visky. 01 utskänktes på Pepys 
tid särskilt rikligt på krigsfartygen. Der ansågs inre som ett njutningsmedel utan 
som ett allmänt näringsmedel, som dracks av nödvändighet, för bårarnas vat tCJl 
var oftast odrickbart. Att der fanns alkohol i ölet tänkte man inre på. 

Många rätter, som se rverades ombord för officerarna var kokade i öl , och 
Pepys omtalar särskilt i öl kokta tuppar - en rätt med alldeles särskilda ve rk
ningar! 01 blandar med smör var en av officerarna gouterad dryck. Mendelsohn 
framhåller, att smörfett förenar sig utmärkt med sprit - tänk bara på "irländskt 
kaffe", som består av visky och starkt svart kaffe med en stor klump visp grädde 
ovanpå! 
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P Il A R 

Medan ko nserveringen av dc fem i Roskildefjordcn utgrävda v ikin gaskeppen 
pågår, av lockas det tusenåriga virket ständiga hemligheter. En iakttagelse, som 
kan få betydelse inte minst vid rekonstruktionen av forntidens fartyg är den, att 
man då uthögg sina ekstammar på ett all deles särskilt sätt. Man har lagt snitten 
in mor t räets kärna som ekrarna i ett vagnshjul, och har därigenom utnyttjat 
stammen bäst möjligt samt samtidigt fått dc starkaste plankorna. Den någon tre
kantiga formen har glättats ut, men man kan dock se l1ur vikingatidens bfltbyg
garc fört sin yxa. 

Ma n har även gjort den iakttagelsen att ett av skeppen beskjutits med pilar. 
Det gäller vrak n:r l, ett kraftigt fartyg, som har form och sty rka till seglats på 
Nordatlanten. Museuminspektör O. Crumlin-Pedersen betecknar detta skepp som 
"Danmarks första Amerika-liner" . 

Den ryske forskaren dr Hans Bucholz, som företagit en grundlig undersökning 
av den egeiska bronst idens (omk rin g 2000 f. Kr.) skjutvapen, sk ri ver i en nyut
kommen bok att der är en felaktig förestä llnin g, att båge och pil under den 
mykenska tidsåldern endast nytt jades till jakt, och att strid utkämpades man och 
man emellan uteslutande med svärd och sköld. Fynd från Knassos och Pylos i 
Grekland pekar tvärtom på att båge och pil på den tiden var ett mycket vikti"t 
k 

. 
b n gsvapen. För detta talar även de mykenska befästningsanläggnin garna, ty utan 

långt nående vapen skulle de varit betydelselösa. Detsamma gäller för dc dåtida 
"slagskeppen", som var försedda med förhöjt däck samt mastkorgar för båg
skyttar. 

Från tiden 16-12 årh. f. Kr. har man funnit omkring 1.600 pil spetsar, varav 
cirka 400 är av flinta och 1.200 av brons. Flintspetsarna är små mästerverk, 
mycket spetsigare och skarpare än bronsspetsarna. Man har under en jakt prövat 
en pil med fl in tspets och en modern pil av stål. F lintspetsen trängde vida djupare 
och sårande in i vävnaden därför att den sågade, medan stålspetsen endast skar. 
Det bör därför inte förvåna, att en del av perserhären under 5 :c å rh. f. Kr. ännu 
var utrustad med pilar med flintspets. 

Till en bågskytts utrustning hörde förutom ett pilspetsbryne även arm- och 
fingerskydd av ben eller läder. 

För att fö rmå soldaterna att stå kvat· i ledet under st rid en, förklarade präs
tern a redan för fyrarusen år sedan, att gudarna sköt de flyende i ryggen med 
Pilar. Så gjorde den indiske demonen Rahu, och den vredgade Apollon sände från 
Sin båge dödande pilar efter fega grekiska soldater. Judarn as Jahve straffade 
rned p ilbeskjutning inte bara flye nde soldater utan även misshagliga fredliga 
rnanniskor, och hans p ilar var till på köpet förgiftade. l Femte Moseboken 32: 23 
säger den förtörnade Herren: J ag ska ll hopa olyckor över dem, al la mina pilar 
skall jag avskjuta på dem. Och Job klagar i 6 : 13: J ag kan inte styra mina ord, 
ty den allsmäktiges pilar har träffar mi g, och min ande indrickcr deras gift. 

Snorre Sturlasson skriver i sin skildrin g av striden vid Fyrisvallarna mellan 

595 



Erik Segersäll och Styrbjörn Starke, att på tredje dagen, kampens sista, spred sq; 

en allmän bävan bland Styrbjörns kämpar, ty skurar av pilar svävade över dem i 

luften, och de blev liksom förblindade av dem. Det är Odins pilar, ropade man. 

N u såg Styrbjörn att hans fall var nära. Han ropade åt sitt folk att stå kvar 

fattade sitt märke och stötte dess stång med ett enda ryck djupt ner i marken, 

varpå han rusade mitt in bland fienden, där han föll. 

Det intressantaste av Snorres skildring av slaget är nog odinspilarna. Här har 

tydligen Erik Segersäll brukat en krigslist: han har i träden gömt en mängd pil

skyttar, och när dessa begynte skjuta ropade hans krigare på marken att det var 

odinspilar, med resultat att förvirring och rädsla uppstod bl and Styrbjörns min. 

Aven till Norden hade nämligen den uppfattningen spritt sig, att gudarna sköt 

med pilar på de människor som hade ådragit sig deras missnöje. 

D e söderifrån till Norden kommande renjägarna har lämnat två minnen efter 

sig. Dessa första invandrare hade en bopl ats i trakten av Sorö på Själland, och 

där har påträffats deras tolvtusen år gamla redskap av flinta, huvudsakligen 

grova pilspetsar. D en andra boplatsen har funnits v id Malmö. Den :ir ungeLir 

lika gammalmed liknande fynd . 

Under det skede, då Sydsverige över Danmark hörde ihop med den nordväst

europeiska kontinenten och som därför kallas fastlandstiden, var det lätt för m

vandrande stammar att över den dansk-skånska landbryggan komma över ull 

Sverige och Norge. I deras tio- till åttatusen år gamla boplatser har påträfLns 

rikbaltiga uppsättningar av grövre och finare, oslipade flintredskap som y~or 

och pilspetsar. 
Från omkring 4000 f . Kr. var det vann are i Norden än nu, varför den m

vandrande befolkningen kraftigt tillväxte. Storvilt sköt man med pilar av fl mta 

och kvartsit. Fågelpilen var av ben, från 6 ända till 10 tum lång, och längs ena 

eller båda sidorna försedd med skarpa flintskärvor, som var fästade med harrs. 

Det varma vädret fortsatte till bronsålderns slut. Bronsen var inte ett tekn isk t 

framsteg som ändrade nordbornas levnadssätt så starkt som den slipade fli nuns, 

ty arbetsredskap av brons kunde inte mäta sig med sådana av slipad flinta, och 

dessutom var de alldeles för dyra. Under hela bronsåldern bearbetades därför de 

danska och skånska flintgruvorna alltjämt, och exporten försiggick som under 

yngre stenåldern, både av råflinta, halvfabrikat och färdiga flintredskap . .Man 

har funnit sådana föremål långt uppe i Västerbotten och Norge och långt nrre i 

Mellaneuropa. D e funna flintspetsarna till bågpilarna är liksom de mykenska 

små mästerverk, mycket spetsigare och skarpare än bronsspetsarna. 

Nils Hewe. 
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Notiser från nor och fjärran 

Sammanställda av marinstabens prcssavdelning. 

Australien 

Jagare 

Jagaren BRISBANE kölsträcktes i januari 1965. 
(Marine News, maj -65) 

Frankrike 

Fregatter 

Fregatten SUFFREN SJOSattes som tidigare meddelats i Lorient i nUJ år. 
Systerfartyget DUQUESNE skall byggas på örlogsvarvet i Brest. 

(Marine News, juni -65) 

Atomubdt 

Den första franska atomubåten har påbörjats i Cherbourg. Meningen är att 
fa rtyget skall tagas i tjänst 1969. Ubåten skall bestyckas med 16 Polarisrobotar 
med en räckvidd av 2500 km. 

(Kern technik, Mtinchen, juli -65) 
Bogserb/lt 

Bogserbåten No. 1055 på 112 ton har sjösatts hos Ateliers et Forges de l'Ouest 
i St. Nazaire i maj 1965. 

(Marine News, augusti -65) 

Indien 
Ub&tar fr /In Sovjetunionen 

Den indiske försvarsministern Chavan har nyligen varit på besök i Moskva för 
att diskutera inköp av ryska ubåtar till den indiska flottan. Antalet ubhar är ej 
känt men har uppskattats till sex . 

(Badische Neucste Nachrichten, augusti -65) 
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Fregatt skadad vid kollision 

CASTORE erhöll allvarl iga 

Ita lien 

skador vid en kollision med lastfartyget ETNA i 
mars i år. Fyra besättnin gsmän omkom 
varv i Messina och har nu reparerats. 

vid olyckan. Fartyget bogserades till ett 

(Marine News, maj -65) 

skolfartyg 

l k . MONTECUCCOLI som läno-e använts som skolfartyg i Den o-am a ryssaten ' " IO · 1· k"a flottan har nu avrustats och ersatts av jagaren SAN GIORG , som tta t ens , . .. d o 1 H.. ·d h bl o fattande modernis'·r ing för sitt nya an ama . arvt ar a genon1gatt en on1 '"' 
bestyckningen väsentligt än drats. 

(La Revue Maritime, aug-sept -65) 

Japan 

Fartygsbest!ind 
Den japanska flottan består idag av 18 jagare, 28 fregatter~ 6 ubåt:r, 2 min

fartyg, 43 minsvepare och ett stort antal mmdre enheter av ohka type · 
(Soldat & Technik, augusti -65 ) 

Kanada 
Hangarfartyg skrotas 

H f MAGN IF !CENT har sålts och skall skrotas. an g ar a ny get 

Ub!it 

Ubåten 
Charhams 

(Marine News, augusti -65) 

· f 0 OKANAGAN kölsträcktes vid S 74, som förmodhgen ar namnet , ... .. 
· • · o. Uba0 ten l·on1mer enli"t planerna att SJOSattas 1966. va rv 1 n1ars 1 ar. ...._ o 

(Marine News, maj -6 5) 

Helikopterjagare 
o . d "l! l ["k ·· <>are och är det fj:i rde SAGUENA y har aenomo-att ombyggna ti 1e 1 opterp,, .. . .. . " " o d ·· D_ vn ~T 1 at f . ST LAURENT -klass som byggts om p a etta satt. c tre o "' anyget av . ... T LAURENT Fartygen ASSINIB01NE OTTA WA och typfartyget splvt, S . · 

är försedda med Sea King-helikoptrar för ubåtsjaktändamåL 
(The Crowsnest, juni -65) 
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Kina 
U b!! tar 

Enligt amerikanska källor är Kommunistkina i färd med att snabbt bygga ut 
sin ubåtsf!otta. För närvarande finnes ett trettiotal ubåtar i Kinas flotta, varav 
flertalet är ryskbyggda. Enligt viss,l uppgifter kommer detta antal att fördubblas 
inom kort. 

(Sud-Ouest, Bordeaux, juli -65) 

Malaysia 
Patrullb!itar 

Ytterligare 14 snabba patrullbåtar av SRI KEDAH-klass har beställts hos 
Vasper Ltd. i Portsmouth av den malaysiska rege rin gen. 

(Marine News, augusti -65) 

N ederländerna 
Ub!it 

Nyligen SJOSattes ubåten POTVIS vid Wilton-varvet i Feijenoord. POTVIS' 
deplacement är 1240 ton. Dimensionerna är 80X7,8 X 4,9 meter. Maskineriet be
står av 12-cylindriga MAN-dieslar och elektromotorer. Eventuellt blir POTVIS 
och systerfartyget TONIJN, som nu befinner sig under byggnad, de sista kon
ventionella ubåtarna i den nederländska marinen. För närvarande pågår över
läggningar om byggandet av en eller två atomdrivna ubåtar inom de närmaste 
åren. Beslut har ännu ej fattats men kan förväntas inom kort . 

(Soldat & Technik, augusti -65) 

N orge 
Patrullb!itar 

I Mandal i Norge har fyra patrullbåtar byggts. Fartygen har fått namnen 
DELFIN, KNURR, L YR och SKREI. Ytterligare fyra enheter av samma typ 
skall byggas. Fartygen har en längd av 24 meter och är bestyckade med en 40 mm 
kanon och fyra 53 cm torpedwber. 

(Marine News, maj -65) 

Peru 
Patrullb!it 

VERLADE, som är den första i en serie på sex enheter, levererades i juli från 
Yosper Ltd. i Portsmouth. Fartyget ha r en längd av 34 meter. 

(Marine News, augusti -65) 

41 
603 



Polen 

Fartygsbestånd 

Polen har f n den starkaste flottan av satellitstaterna. Den består av 5 jagare 

(varav 4 Skoryj), 8 fregatter (Kronstadt-typ), 8 ubåtar (varav 6 kustubåtar på 

350-420 ton), eskortfartyg under byggnad, 17 patrullbåtar, 20 motortorpedbåtar, 

36 landstigningsfartyg och ett 30-tal minsvepare. 
(FBU Befäl, september 1965) 

Sovjetunionen 

Förrådsfartyg 

Nyligen har två nya typer av förrådsfartyg blivit kända. Fartygen tycks spe

ciellt lämpade för ubåtskrigföringsändamåL 

Den ena typen, som fått NATO-beteckningen LAMA, är byggd som förråds

fartyg för ubåtsrobotar och påminner en hel del om de amerikanska Polarisdepå

fartygen PROTEUS, HOLLAND och HUNLEY, vilka dock är betydligt större. 

Den andra nya typen har få tt beteckningen OUGRA. Tydligen är detta fa rtyg 

också avsett som ubåtstender och har verkstäder och förråd för torpeder ombord. 

OUGRA är en vidareutveckling av DON-typen. 

Tekniska data : 

Deplacement .... .. . . .. .. ... . . 

Längd . . .. . .. . ..... ..... . .. . 

Bredd . . ..... . . . . . . .. . . .. .. . . 

Djupgående . . . . . ............ . 

Maskineri ...... ... ... . .. . .. . . 

Fart . . ... ... .. ... ..... . .... . 

Bestyckning .. .... . .. . . ..... . . 

LAMA 

5000 t 
100 m 
12,3 m 

5,8 m 

Dieslar 
15 knop 
2X 4/57 mm 

OU GRA 

6000 t 
112,8 m 

19,8 m (?) 
6,0 m 

Dieslar 
17 knop 
4X2/47 mm (57 mm?) 

(Soldat & Technik, augusti -65) 

Storbritannien 

H angarfartyg 

ARK ROYAL skall genomgå ombyggnad, som i första hand avser förläggnings

utrymmena ombord. 
(Marine News, maj -65) 

Kryssare 

Ombyggnaden av kryssaren BLAKE till helikopterhangarfartyg påbörjades 

april 1965 vid varv i Ponsmouth. 
(Marine News, maj -65) 
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Fregatt 

Fregatten NAIAD, som levererades i mars 1965 är den första 

LEAND:R-k.las.s som utrustats med Seacatrobotar. Kostnaden för 

har uppgatt trl11 runt tal 4,8 miljoner pund. 

fregatten a v 

detta fartyg 

(Marine News, maj -65) 

Minfartyg 

Ett minfartyg på c:a 1200 ton och med två 16-cylindr1'a-a d' 

1530 hk d 1 b leselmotorer om 
var era 1ar beställts hos ]. I. Thorneycroft & Co. Ltd. 

(Marine News, augusti -65) 

Bevaknings- och forskningsfartyg 

H YDRA sjösattes den 14 juli hos Yarrow & Co. Ltd. Systerfanyoen HECLA 

och HECATE har tidigare levererats av Yarrow's. HYDRA ha 2800b d l 
cement h .. 14 k r tons ep a-

oc gor nop. Besättningen uppgår ti11117 man. 

Patrullbåtar 

(Marine News, augusti -65) 

Patrullbåtarna GAY BRUISER och GAy CA VALIER h o! 'Il . 
d" d f 0 

ar sa ts t1 Itahen 
ar e att namnen P2 respektive p 1 De har o · b ' 

. · genomgatt v1ss om ygo-nad vid 

et.t varv J Woolston och har bl a försetts med b' b 

!k 
gastur mmotorer. Det är eJ· känt 

VI et ändamål de skall användas för i Italien. 

Ubåtsvapen 
(Marine News, augusti -65) 

.. Vid sidan o av USA är Storbritannien den NATO-medlem som redan förfoo-ar 

~ver atomubatar. Tre av dessa har torpedbestyckning och fyra som nu är under 

yggnad, skall få Polarisrobotar. 46 konventionella ubåtar med d' J h 1 k 

maskineri finnes dessutom. ' Jese - oc e e tro-

(Leinen Los, september 1965) 

Fregatter 
Sverige 

Ombyggnaden av stadsJ'ao-arna VISBY ocl1 SUNDS 
··k b VALL till fregatter be-

ra nas vara klar under 1966. 

Min- och depåfartyg 

Pr ·k · 
bo OJe tenngen av två minfartyg, som även skall användas som depåfartyg för 

b
u atar, har framskridit så låna-t att medel f" f b 
udgetåret 1967/68. b' or anygens yggande avses äskas 
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P!ibörjade fartygsbyggen 

Byggandet av sex torpedbåtar av typ T 121 och fem attackubåtar av typ Sjö

ormen (A 11) fortlöper planenligt. Avsikten är att fyra av torpedbåtarna skaii 

levereras under 1966 och de två övriga under 1967. Ubåtarna beräknas bli kla ra 

för leverans under 1967 och 1968. 

USA 
Robotfregatt 

Robotfregatten BIDDLE (DLG-34) sjösattes vid Bath Iron Work s i staten 

Maine i juli i år. Fregatten är på 7900 ton och påbörjades i december 1963. 

BIDDLE är systerfa rtyg till fregatterna BELKNAP, JOSEPHUS DANIELS, 

WAINWRIGHT och WILLIAM H. STANDLEY. Län gden är 166,7 meter, 

bredden 16,7 meter och farten 34 knop . 

(Our Navy, augusti -65 och La Revue Maritime, aug-sept -65 ) 

Docka för landstigningsfartyg 

OGDEN, som är en transportabel docka för landstigningsfartyg av samma typ 

som RALEIGH, som f ö besökt Göteborg i september 1965, har levererats från 

New York Naval Shipyard. Fullt lastad har OGDEN ett deplacement på 16.000 

ton och har 513 mans besättning. 
(Our Navy, augusti -65) 

Ubåtar 

GUARDFISH (SSN-612) SJOSattes den 15 maj. En vecka senare sjösattes atom

ubåten JAMES K POLK (SSBN-645). 
(Marine News, augusti -65) 

Kanonbåt 

Motorkanonbåten ASHVILLE sjösattes den 1 maj. Tre kanonbåtar av samma 

typ har påbörjats i maj månad. 
(Marine News, augusti -65 ) 

Västtyskland 

Jagare 

Jagaren BAYERN färdigställdes vid Stiilcken-varvet i Hamburg i juli. 

BAYERN är på c :a 3300 ton och ingår i HAMBURG-serien. Längden är 134 

meter och besättningsstyrkan 280 man. Det fjärde fartyget i HAMBURG-serien, 

HESSEN, är nu under byggnad på samma varv. 

(Soldat & T echnik, augusti -65 och Neue Zi.iricher Zeitung, juli -65) 
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Minsvepare 

Minsveparen FRAUENLOB, som a··~· de11 fo··rsta l · en 1eren 1 en serie pa no min-

svepare av s. k ARIADNE-klass, sjösattes i april vid Krogerwerft i Rendsburg. 

(Marine News, juni -65) 
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285000 kW 
Under 1965 tas Konti-Skan-kabeln i drift 

och ger möjlighet till elkraftutbyte mel· 

lan Kontinenten och Skandinavien. För 

den ca 58 km långa sträckan f rån Bill· 

dal, söder om Göteborg till laesö sva· 

rar liljeholmens Kabelfabrik för pro· 

duktion, transport och utläggning. 

Kabeln med nominella spä nni nge~ 

250 000 v, har en ledararea av 625 mw 
och kan överföra mer än 285 000 k 

då den garanterats kontinuerl igt tåla 

275 000 V likspänning. 




