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Ord-inarie sanlinanträde d en 2 december 19.5.9.

(Utdrag- ur protokoll)

·1. Valdes till föred ragande i vetenskapsgrenen robotvapen för å r
1960 ledam oten Svedman med ledam oten Kierkegaar d som suppleant.

2. Fastställdes fö ljande a rbetsordning för år 1960:
H ögtidssam•mnr~triide tisdagen den 15 november (i Karlskrona ).
Ordinarie sammanträdnt
·i K m-lskrona

onsdagarna den 13 januari, 3 febmari. 2 ma1-s. 6 april , 12 oktober,
2 november och 7 december.
E:rtra samnLalt träd c
-i S tork!to/m
torscl a_~;-cn

elen 18 fehrua r i på KungL S j ö krigsskolan, Näs by slot t.

3. Fö redrog ledam.oten C. Engdahl utdrag ur sin årsberättelse
för ;'\r 19!'i9 i vetenskapsgrenen artilleri och handvapen.
Karl skrona den 28 december 1959.

L. RUDLIN G.
sekreterare.

Utdrag ur Årsberättelse i artilleri för år 1959
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Projelltilb aneckvatio ncr och deras lösning.
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De ekvationer , som gä ller fö r projektilba nor iiro av relativt komplicerad art. I ballistiken s tidigare ;"11· gjordes, b~tde avsiktligt och oavsiktligt, så många förenk lad e antaganelen betrii f f ande projektilba nan
att denna var möjlig att integrera i ett steg. Alltefterso m skottvidderna ö~-::ade och kraven på precision stego och man Jessutom kom
underfund med att det fanns faktorer, som man tidigare ej tagit
hänsyn till, men vilka påverkade projektilba nans utseende, blev också ekvationer na alltmer kumpliG.: rade. Det var då inte längre möjligt
med integration i sluten form a v projektilba nans ekvationer . För
att kunna lösa ekvationer na blev ma n och ~i r fortfarand e tvungen
att göra approx im ationer. Dessa få dock icke vara så stora att de
medföra fel av praktisk betydelse i slutresultaten. Man tillgrep s k
bågvisa beräkninga r, d vs man integrerad e enelast över en liten del
i taget (bågen) av banan. Även för IJågen måste man tillåta sig
vissa approxima tioner, vilkas införande var nödvändig t för att ekvationerna skulle kunna lösas. l huvudsak två metoder har kommit
till användnin g vid marinen vid cle bågvisa ber~ikningarna, nämligen
GHM-metoclen och elen s k Finska metoden. GHM-met oclen är till
sin uppbyggna d betydligt mera komplicera d än Finska metoden och
därför också mera svåröversk ådlig. Del praktiska räknearbe tet utfördes dock alltid efter ett r~ikneschema och därvid spe lade det ingen
.större roll om teorierna bakom fo rm u lä r en vor o inveck lade ell er ej .
Det manuella a rbetet vid banberiikn ingarna var emellertid mycket om fattande och tidskrävan de vid båda meto derna . iiven om det var
något mindre vid Finska metoden .
Projektilb anans ekvat ioner se idag ut på följande sid!:
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vindhastig hetskomp osanter

i\ ven dessa ekvationer uppvtsa vissa approxima tioner, så t ex antages luftm otstånd et verka tangentiell t och vidare antages jordaccele rationens variation med höjden vara r~itlinjig .
Vid beräkning ar i Sverige utnyttjas numera Dupuis' luftmotstå ndslag vid besLimning av I' (M). En skjuttabell måste alltid gälla för
ett visst antaget utseende på lufthavet, det s k normalluft havet. Detta är sedan några år tillbaka samma för de olika försvarsgr enarna
och är bl a definierat av en med höjden rätlinjig temperatu rvariation. (Införande t a v ett normalluf thav utgör ingen approxima tion.)
För att lösa ovannämn da ekvationer på manuell väg (med hjälp
av vanliga räknesnur ror) erfordras ett både omfattand e och tidsödande arbete. Det var då ganska naturligt att man vid tillkomsten
av matematik maskiner strävade efter att taga dessa till hjälp.
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2. Jl!latematikmas!? ·i~lcr och sl<futtab e!lräkn·ing.

Frågan om anskaffn ing av matemati kmaskine r i Sverige blev aktuell i mitten på ±O-talet. Det kan noteras att KMF härvid spelade
en viktig ro ll. Så lund a föreslog marinför valtninge n Kungl Maj :t vå ren HJ4() att professo r Ekclöi, som då i annat uppdrag vistades
i US/\ , skulle H til l uppg ift atl st ud era där bef intliga maskiner ,
något som också bifölls. Efter s in hemkom st på hösten samma år
lämnade pro i csso r Ek e lö f i ma r in för va ltn ingen or ientering u m dessa
studier .
l Oslo fanns på lnstitutt för teo retisk Ast rofys ik en av p rofessor
Rooselan d byggd di ffe rentia la nalysator , avsedel för lösande av ekvationer i samband m ed astronomi sk fors kning. En delegat ion sändes
hösten 1947 av ma r införv altningen till Os lo f ör undersök ning av
möjlighe terna alt lösa projektil baneekva tioner på maskin er av denna typ. Det v isa de sig möjligt att lösa ekva tionerna, dock endast
med utnyttjan de av en fö renk lad luftmots tånds lag (Gävre- lagen ).
De!l noggrann het, som kriiv es i ballistisk a sammanh ang, var eme ller tid icke möj ligt att uppn å. Under hösten 1948 s~inde marinför valtninge n åter u t en de legat ion, denn a gi'mg till USA, med uppgift
att stuelera b get på matem atikmaskin f ronten samt att undersök a
möj ligb ete rna att anskaffa en sådan ma skin . Del visade sig vara
svårighe ter med inköp av maskin , och då unge fär samt idigt i Sverige (docent Con ny Palm vid KTT-l ) fram lades fö rslag om tillverkning av en svensk relämask in , bl ev nägot inköp aldrig av .
Vi lka hav sLi ll de mau då på en matema tikmaski n lä mplig för
klllisti ska be räkn ingar? D en sku lle främst kunna lösa norm albanans
ekvatione r, dessutom måste den kunn a beräkna de s k störnings v;irdena och v idare borde den helst kunna utnyttjas i det fortsatta
tabellarb etet. Resu ltaten måste ha en viss noggrann het, exv is intil l
BO s skjuttid m~t s t e fe let vara mindre än 1 m. Man vi ll e vinna t id
och kostnade rna måst e vara rimliga.
Störn ingsvärel ena hade i det manuella systemet lösts med särski lda
ekvatione r, uppkomn a genom parti ell deriverin g av no rma lbanan s
ekvation er. Härigeno m gjorde man vid det manuell a förfaring ssätte t
avsevärd t idsbespa ri ng. S kulle störn ingsekva t ionerna ut nytt jats i matematikm askinerna h ade detta kräv t uppgöra nde av ett anta l stö rningspro gram (störn ing i V , rp, c, T o osv), vidare hade ford rats
o
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ett. ant<J l från banheräkn ing<Jrna erhå llna värden sku ll e inmata ts
i mas ki nen. Man fann därför lämp ligast att ick e utnyttj<t de särsk il da störn ingsekvat i onerna utan istii iJet beriikna in f lytelserna s storiek genom att jämföra norm albanan med " störda norma lhanrJr", dvs
på aktuell primär pa rameter ( 'T· V , c). va ri genont 1
111 cd iin d rat viirde
o
- l l
.
'
någon ny pro;.;ramm ermg eJ er lorc races.
Den av docent Conn y Palm föres lagna maskin en blev byggd och
döpte;; til l HA HK ( binär automati sk rebkalky lator ) . Maskinen blev
k!rtr "19:10 o,·h va r den första maskin för v ilken pro jekt ilbanep roblc111 ct kocladcs i Sve rige. Som integra ti onsmetod användes "Fin ska
natu rl i~tvi~ för 111 etoden "' ( Cotes formel") . J\,1ång-a problem voro
bl a att få s5
gällde
Det
t.
knippade med kodning m m av probleme
e ft ersattes.
et
hetskrav
noggrann
att
st"Or steglängel som möj ligt utan
P å maskinen räknad es m[t nga hundr;1 banor. F:n medt> llång nnrmalba na, som vid manu ell beräkni ng tog c :a 20 t immar, kund e "BARK
beräkn a på något öve r en timma. M a skin en var el ock icke lämplig fö r

;tl l

det fo r tsatta tabell arbetet.
Sna rt efter det BAHK var färdig påbö rjades en ny matemat ikmas kin , denna gång dock en elektroni sk. Dess förkortad e benämnin g
bl ev TlESK (biniir elektri sk sekv enskalky lato r ). Den blev färd ig å1·
19fi4. i'\ ven hii1· har projekt il baneprob lem et kodats. Som integrat ionsmetod använd es Hunge-K utta . T~FSK är många gånger snabbare än
BA R K och med anlednin g d ära v ansågs det onödigt a tt va r iera steglän gden. varför en steglängd om 1 s genomgå ende anviind es. För
beräk n ing av en proj ektilbana av medelsto rlek åtgår för BES K c :a
l minu t. U tskrift av begärda resultat tager em ellertid ytterligar e 3
min ( j f r 20 timmar vid manu ell beriiknin g) . Ei heller BESK ä r
lämplig- fö t· den vidare tabellberi ikningen.
Secla n relativt lång tid ti ll baka ha r elen svenska industrin utnyttja t hå lk ortsmask iner av olika fabrikat (IBM. Bul l. Powe r ). Maskinerna byggel es ursprung ligen för komm ersi ella problem. men senare
modell er kunna även använd as f ör lösning av åtskill iga matemat iska
probl em. dock ick e norm alt för sådana av iterativ karak tä r och dit
hör proj ektilbana ns ekvat ione r. E mellertid f inn s seelan ett pa r å r
t i Il baka vid Centrala F lygve rkstaden i Arboga, en stö rre progr a mmerad bålkortsm askin benämnd IB M -650, vil ken m edger lösning även
av ifrågava rand e ekvatione r. En I BM-650 har för övrigt för ett
par m å nader seelan även t ill fö r ts Stati stiska Centra lbyrån i Stockholm .
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Marinförvaltnin gen kommer att få maskintid där, vilket med h~insyn
till närbelägen heten hl i r a v sto rt värde för marinen. Ave n för IBM f-i 50 har projektilbanepr oblemet kodats. va r vid som integrationsmetod R unge-Kutta använts. Denna maskin ä r dock betydligt långsam mare än l3ESK, varför det åter - på samma siitt som vid BARK ansågs nödvändigt att variera stegEingelen i banan allt efter noggrannhetskrave t Beräkning av en normalbana tager med IBM-6fi0
omkring 15 min. Maskinen har goda in - och utorgan och kan sannolikt användas även för det fortsatta tabellarbetet. Den har dock än nu
ei programmerats härför.
Beräkning av en skjuttabell innebär ju inte endast att beräkna
normalbanor och inflytelsefaktor er. "Anpassning" måste ske så att
banor erhållas, som gå genom inskjutna punkter. Det fortsat ta arbetet innebär bl a om l ~iggning a v variabler, ex vis fö r lv-tabeller
från skjuttid till lutande avstånd, från utgångsvinkel till höjdvinkel
osv, samt för flackbanetabell er t e omräkning av banvärdena från
funktionsvä rden av utgångsvinkeln till avstånd som ingångsvärde.
För dessa omläggningar av variabler, för beräkning av primära inflytelsefaktore r, för erforderliga interpoleringar m m har tidigar e ett
avsevärt manuell t arbete - oftast i form av grafik - fått u tföras.
N u sker istället dessa beräkning a r normalt medelst hålkortsmaskin er
(ofta en serie av maskiner ), för vilka erforclerlig<t rutiner utarbetats. De vinster, som beträffande tid och arbetskraft gjorts beträffande detta s k fortsatta tabell arbete, äro avseviinJa och torde
vara fullt jämförbara med dem. som g jorts ifråga om banberäkmngarna.
I samband med tabelli nskjutningar måste ett stort anta l vindviseringar ske, viel iv-skjutning inmiitning av luftkrevader osv . De utv~ir
deringar av teodolitdata , som diirvidmåste göras. kr;iver rä!t utförda
ett mycket omfattande räknearbete. som vicl manue ll a metoder blir
i det närmaste ogörli gt. 1letocl för fu ll ständig berikning fi nns nu mera utarbetad och denna ha r nyligen programmerats fö r ITIM -650.
Man kan sålunda i fortsiittn ingen förvänta sig både rikt igare och
snabba re resul tat från utförcia teoclolitm;itn ingar i sam hand mecl
tabellinskjutningar.
3. B allistis/w tab ellve1·k.

Den bågvisa manuell a beräkningen av projektilbanor och inflytelsefaktorer är mycket arbetskrävande . Det ~ir då naturligt att man

fö rsöker göra fö rberede lser s;i att. Jlar en ~kj ut taiJel l beräkni ng bli r
aktu ell. ticlen för skjuttabe ll ens färdigstä ll ande nedbringas. E n sådan förbereda nde åtgiird är att för handsber;i kn a h ;~nor. Om tillräckJi ot många viirden före ligger. kunna dessa samma nsb llas ti ll tabellv: rk. ur vi lka öns kade v;i rden för norm:1 lha nor ka n hämtas ut an t idsödand e r ä knearhete .
E tt tabe llve rk hör bcka hela omdtdet för förekommande utgångshastigheter. utg5ngsvinklar och projekti lt yper. vilk a utgöra ett tabellverks in gångsvärden . De egentlig<t bane lementen iiro komplicera de
funkt ion er av ingångsvärdena och direkt int erpolerin g mell an nit rliggande värden är möjligt endast vid små inter vall er. Detta kriiver
stor täth et. elvs må nga h<tno r som grun cl för tabell ve rket. Fö r att
komm a i från detta har i tidiga re tabell verk ko nstgrepp ofta till gripits. t e så <ttt icke hanelementen utan istä ll et f un kt ioner av dessa
tabell erats. Dessa funktioner ha då va rit så beskaffade att d irekt interpolering kunnat ske. f)~irefte r ha 1· dc egentli ga banelementen beräkn ats u r funk! ion e rna med si rski lda fo rmler. Det finns också tabell verl<, i vilb man direkt kan utlii sa banelemente n. men dä r man
vid behov av interpoler in g m;hte göra detta med hj älp av särskilda
interpoleringsfo rm ler.
V id ti llverkning av ett tabell verk fo rdras främst ett stort an tal
grunclliiggande banor. Dessas vii rclen l1a r i de flesta tabellverk lagts
upp graf iskt . varefter avläsning och tabell ering skett med tätare värden än de ursprungligen ber;iknade. Det är naturligtvis möjligt att
direkt utnyttja sålunda upplagd graf ik, men för att noggrannheten
vid av läsningen skall bli till räck lig, erfordras en mycket stor skala
och därmed blir nomogrammen otymrliga alt hanelskas merl. Exempel på ballistiska " lexikon" i form av nomogram finns dock (t e
P arodis). De ii ro dock med nutida krav ej använd ba ra för annat
~in

övers lagsbe räkninga r.
D et id elsta kända tahell vc rkel ii r frå n mitten av 1700-talet (Eu lers)
och därefter ha många fö lj t. Uneler senare v ä d elskriget och även
diirefte r användes vid mari nen främst S ugols balli st iska tabellverk
samt A rti lleristabens ba llistiska tabellverk
Sugots tabeller har som und erlag banor beräknade enligt Charbonniers metod vad g~ill e r de mindre utgångsv inkl arna. För övriga
banor har GS.vre-metod en utnyttjats. Vid banberäkningar na har GS.vrelagen samt fran skt normallufthav använts.
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Artill eristabens l1alli stiska tabell verk ularhetades und e r åren 192836 och hase ras på c :a GfiO banor, beriiimad e en ligt G HM -metoden oc h
med Gav re-lagen som lu ftmotstånclslag- sa mt med ett no rmallufth av
som väsentligen grund ade sig på lu ftbt hetens avtagan de med hö jden enligt ett visst uttryck . Tabe ll verket iir lätt att a rbcta med . men
ii r. som f ra mgåU. omodernt i fråga om luftmotstånds lag m m. Det
har dessutom den nackd elen att det ti ll s in omfattni ng icke bcker
det ma rina behovet mer än i stort sett fö r lätta pj~iscr.
Försvarets ballistiska tab ellverl<.

Det har länge förelegat behov av ell modernt ballistiskt tabellverk.
om fa ttand e alla för försvaret aktuella utgångshastigheter och c-vä r-

den och grundat på ett t illräckli gt stort antal p r e limin~i r a bano r. Dessa borde i sin tur vara grun dade p å n ogg ranna lösn in gar a v moderna
uttryck för projektilbanans ekvatione r, inklu sive mod ern luftmotstånclslag. Vida re bord e vid banberäkn ingarna ha utn yttjats det för
fö rsvaret numera gemensamma normallufthav et
För att åstadkomma ett sådant tabell verk ford rades emell ertid tid igare alltför stora resurser. Först seelan matematikmaskin er blivit tillgängliga i Sver ige såg man en möjlighet att kunna r ea li sera sina
önskemål och för 7-8 år seelan beslöts av marinförvaltningen och
annetygförvaltningen gemensamt. att ett "Försvarets ballistiska ta bellverk", omfattande en flackbanedel och en luftvärn scl el. skulle u tarbetas . Det var ett synn erli gen omfattande arbete, som då låg fram för dem, som vid sidan av ord inarie uppgifter sku ll e lösa uppgiften.
Därom vittnar för Övrigt kanske bäst det förhållandet , att tabell verket ännu id ag ej är fu ll t fä rcligt.
Som unelerl ag fö r tabe ll verket behövd es friimst ett stort anta l
projekti lbanor mecl vissa bes tämda värden på grund elementen utgångshastighet. utgångsvinkel och c-vär de. Den matematikmaskin
man till en bö rj an had e till gång till var BARK. seelerm era tillkom
HESK och ] Rl\II -650. En fö rsta bestä llnin g på omkri ng 1000 banor
gjordes . Avs ikt en var att in terpolering skull e sk e mella n vii rcl en från
dessa ban or. Det sto d dock sna rt klart att intervaU ern a bl evo alltför
stora för att interpolering skull e ge tillräckligt noggranna värden och
beräkn ing av ytterliga re ca 1000 banor g jordes. Det skull e emellertid
så · småningom visa sig att ännu flera banor erfordrades och som
unelerlag för tabellverket finns idag omkring 3500 banor, av vi lka
c :a 2000 räknats på BARK och BESK och övriga på IBM -650.

Hur tabellv erket i sitt s lutgi ltiga skick komm er att se ut ä r icke
definitiv t bestämt. Så mycket synes emellertid vara avgjo rt som a tt
hela tabellv erket, således även BARK- och BESK-r~i kn a <l e h e~ n o r ,
komm er a tt överföras till h ålkort. De banor, som räkn ats på l HM G50 finnas på kort redan från början. l)essutom kommer en sarsklld.
utskri ven nedslagsdel i bokform a tt iordningstäl las. Dess uppd elning i und eravdelninga r och v idare redi ge rin g ä r f n und er utl·ecl -.
komme r a tt 1Jlt
nin g. Fö ljand e uppgifter för oli ka ((J, V och c
0

tabe ll era clc : IJ. t

,
5

VD' •J',

x, y, l

0

och \·. Tätheten i rp blir var G.
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grad (och dessutom 2 °), c . 10 kommer att va ri era melhn J och
o
J 6 med ca 6G mell anli ggand e v~irden och slutli gen V kom mer alt
0

ligga mell an GO och J 200 m / s med intervall på !')0 m / s (ev mind re).
Luftvä rn skorten inn ehåll a samman hö ra nd e v~irclen enli gt fö lj ande:
ro
r'

V

o'

c

L x: y ;_
o' s' ·' ' '

y'

M och (/)

För närvarande är läget beträffand e und erl aget för tabellv erk et
enligt nedan :
mellan GO och 600 : mindre kontroll a rbete åte rstå r
För V

o

V

"

o

V

650 och 750: färd igt
800: interpoleringen har m isslycka ts och skall gö ras om

o
V

o

V

850: färdigt
me ll an 900 och 1200: e.1 klart. ytter li gare banor måste

o
beräknas.
D et kan idag - med elen snabba utveck ling, som ägt rum inom
di skuteras . om ett tabellverk
matematikma skinernas område verkligen erfordras. Synpunkter på denna fråga fra mlägges n ecl~n.
R edan när el en första för balli stiskt bruk användbara matemallkmaskinen (BARK) var färdig i Sverige, dv s å r 19GO, disku terades
om inte maskinen h elt kund e ersätta tabell verk. Det var vi sse rli gen
så, att maskinen räknade betydligt snabbare än som var möj ligt manu ellt, men å andra siclan var BARK, på g ru nd av att varj e problem
måste kopp las upp, enelast lämpli gt för sådana problem, där stora
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serier av likartade ekvation er sku lle lösas . Del kan nämnas alt bara
uppkoppl ingen av projektil baneprob lemet tog 7 dagar. Maskine n mås te utnyttjas även för andra uppdrag än ballistisk a. och lång väntetid kunde uppstå. BARK var sålunda ej lämpad för enstaka tabellberäknin gar. D et kan omta las a tt kostnade n för en medellån g bana
var ca 75 kr (exk l uppkoppl ingskostn acler).
HESK iir en program merad maskin, cl~ir program met läses in i
maskinen s minne hån en pappersr emsa. Inhisning en a 1r program met
lager enelast nf1gra minuter. Enär inre checkar sa knas, bör varje
bana ur kontro llsynpunk t köras två gånger. Resultate n erhå ll as på
en pappersr emsa. Översättn ing av denna till läsbart dokumen t kan
skt: vid TIESK å ti ll maskinen kopplad skrivma skin. För att vinna
tid, hör dock Översättningen gö ras vid siclan av. En mede llång bana
kostar vid clubbel körning ca 50 kr. I och med att en program merad
maskin var ti1lgänglig för projektil haneberä kningar kunde behovet
av tabellver k starkar e ifrågasät tas. ty nu var det möjligt att snabbt
få beriiknin gar ut förda. Emel lertid får man inte bortse från dels
att ~iv en denna maskin erfordras för åtski lliga andra uppgifter , dels
att det ur beredska pssynpun kt icke kan vara tillfredss tiillande att
lita på endast en maskin.
IBM-650 är också en program merad maskin . Inmatnin g av programmet sker från hålkort med 7 order på varje kort, vilka alla gå
in parallellt. Inl äsningsti den blir h~ir ännu mindre än vid HESK. Då
maskinen :ir förseeld med inbyggda checkar, behöver beräknin gen endast göras en gång. Maskine n är långsamm are än BESK men trots
detta har kostnade n för en medellån g bana hitt ill s enelast varit ca
25 kr. (Det låga priset beror dock i viss mån på gynnsam t avtal. )
!)et iir givet att inte bara tidsbespa ringssynp unkter utan även ekonomiska synpunkt er måste anläggas på ifrågavar ande problem. Huru
många skjuttabe ll er erfordras då innan tabellver ket kan sägas vara
betalt? Man kan räkna med att tabellver ket kr;iver omkring 4000
banor. För upprättan de av en skjuttabe ll erfordras för en flackbane tabe ll omkring 90 banor, för en lv-tabell 90 banor (skjuttic lmax 30 s)
och för en allmålspj äs 90 banor till nedslag samt 45 banor till skjuttid max 30 s. Svaret skulle alltså bli att överslags vis ca 45 flackbane eller lvtabeller eller 30 allmålsta beller skulle erfordras innan kostnaderna äro täckta .
Avs lutningsv is kan sägas, att vid den tidpunkt, då arbetet med
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tabell verket startades , förelåg etl klarl bt:hov av detta. Seclan numera
nyare och för projektil baneberä kningar mera Jiimpad e maskiner till kommit och då man nu icke längre ;ir beroende av en enda maskin.
har läget ändrats, så att man blivit mindre heroende av tabe llverket.
Emellertid är ett tabellver k alltid av värde. Det finns al ltid till hands,
det är en utmärkt tillgång vid överslags heräknin gar och projekter ingar, det är en tillgång vid ballistiku ndervisni ngen m m . Det är dock
givet att färdigsbl land et av etl tabellver k , av den storlekso rdning det
hä r är fråga om, icke endast består i beräknancl et av ett antal normalbanor . Dessa utgöra endast elt underlag. En omfattan de bearbetning, redigerin g och andra personal - och kostnads krävande åtgärder
måste utföras. Hade man först idag· haft att taga ställning till hu ruvida ett tabellver k skulle utarbetas ell er ej. ii r det nog sannolik t
att tabellver ket icke kommit till utförand e.

13

12

.

Kustartilleriets mmvapen
Några synpunkter på nutida krav på detsamma samt på utvecklingen under de sista årtionden och för framtiden.
Inträdesanförande i KöMS av l edamoten P. O. KARLBERG .

Utvccklin gc n inom kustartilleri ets minvapen (rån kustartilleriets
tillkomst 1.902 och fram till senare delen av 1930-talet inn ebar icke
några väsentliga förändringa r . Materielen - såvä l fa r tygs- som minmateri elen - och fällningsmetod erna V<tr i stort sett densamma un der hela tiden. De fasta flyt- och bottenminorna fälldes från de
under åren 1.87fi- 1905 byggcia minutläggarna, i början benämnda
ångkra npråmar, vilk<t icke medgav mineringspersonalens fö rläggn ing
ombord. f<'ö rutom elen maskindrivna minutläggaren användes en hel
del personalkrävande farkoster av olika slag, som framdrevs med
ro c~cl ell er måste bogseras t ill pl a ts. Minkabel- och förankringsma tenelen va r tung och ohanterlig. M in fä llnings förfarand et krävde
lång tid och kunde icke ske uneler mörke r. Ä.ven minstationsmateri elen hade sina svagheter.
Syftminor sprängdes linj evis med oftast sto r minåtgång, där de
fl esta minorna voro verkningslösa.
Sådant vat- läget för ungefär 20 år sedan. Att detta ick e kan motsvara dagens krav är ju självklart.
Kustarti ll eriets nutida uppgifter och stridsmed lens samt striclstaktikens- och strid steknikens utveckling fordrar ett minvapen med helt
andra möjligheter.
Omfattningen av det antal min eringar, som vid krigstillfälle skall
utbggas kräver fällningsförfarand e och materiel, som medger snabb
utlä~gning .~ :.desamma. Hotet från luften medför, att minfällning
1 storsta 1110Jhga utsträckning bör kunna ske uneler mörker och att
minutläggningsdivisionernas fartyg och båtar under dygnets ljusa
del h ar tillgång till i fredstid iordningställda och med hänsyn ti ll
mineringsplatserna väl belägna och iiven i Övrigt - bl a med hänsyn
till skyddet - lämpliga krigsförtöjn ingsplatser. Även uneler mörker
bör tiden för förf lyttning till och från krigsfö rtö jningsplats samt
uppehållet på m ineringsplatsen vara elen minsta mö j liga.

Den föreligg-ande risken för att en minutläggningselivision genom
fiendens åtgä rder i vissa lägen kan bli förh indrad att nå sin arbetsplats samt önskvärdheten med h iinsyn ti ll tidsfaktorn att kunna
utnyttja hjälpfartyg för utläggning av " enk lare" mineringar framhäver betydelsen av att mineringar i vissa fall bör kunna utläggas
med reservmetod er iiven om det tager läng-re tid iin normalt fäll nings förfarande.
Minutläggningseliv isionens personal bör kunna vara förlagd om bord på elivisionens fartyg och båtar med hänsyn till att persona len skall kunna effektivt utnyttja s och för att skyddet av minutläggningselivisionens fartyg och båtar skall kunn a ordnas på ett effektivt
s~itt på krigsförtöjningsplatserna.
Minåtgången vid oskadliggörande av ett fartyg bör vara minsta
möjliga. Systemet måste medgiva, att rätt antal minor kunna sprängas i rätt tid iiv en mot fartyg, som vidtagit skyeldsåtgärder mot moderna minkon struktioner. Mineringarna skola dessutom ha st0r stridsuthållighet, el v s ett flertal mål sko la kunna hejdas .
Laddningsv ikter och minavstånd måste vara av passade efter dc
mål mot vilka minorna i första hand skall verka . Den moderna inva sions- och in f iltreringstaktiken samt el en ökade risken för kuppfö retag med mindre styrkor, ofta kanske transporterade m ed hjälp
av ubåtar, ställer därvid delvis h elt andra krav på minvapnets utformning än för några årtionden sedan. Synen av stora a rtill erifartyg.
som forcerar inloppen, leker väl num era ingen i hågen. Övervattensfarty g av upp till jagares sto rlek samt invasionstonnage av olika
slag iiro dc övervattensfartyg, som närmast böra kunna bekiimpas .
A ll t större hiinsyn måste dock num era tagas till undervattensfartyg.
eniir hotet från dessa ökat och ett effektivt vapen mot clem iir Jcn
kontrollerbara minan.
Kravet att snabbt kunna upprätta minspärrningar på platser, där
dylika ej tidigare funnits och för att kunna ingå i rörliga spärrförband fordrar härför särskilt anpassad materiel.
Minmateri elen måste vara så anpassad, a tt mineringar kan ordnas
äv en på platser, där egen trafik måste kunn<t gå fram även om bottendjupet är ringa.
Mineringarna måste vidare kunna anordnas så att de erhålla bästa
skydel mot upptäckt, röjning och sabotage och om möjligt kunna
ver ka ~iven om t ill mineringen hörand e anläggningar i land bli tagna
eller förstörda.
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S lutli~en bör även ~ran:hå ll~s betydel~en av. en välorgan iserad
skyddstJanst ombord pa mmutlaggarna, sa att eJ haverier och skador, som kunnat avhjälpas, leeler till för luster av de svårersättlig a
lartygen.
Det är som synes ett flertal fordringar, som i dagens läge stiilles
p ~L ett modernt minvapen vid kustartilleriet. Ett minvapen av mode![
1940 fy llde ej tillnärmelsevis dessa krav . Utvecklingen seelan dess
h ar emellertid gått mycket snabbt.
Sekelskiftets ängkranpråmar har samt! iga numera ersatts med 111 0 _
de rna minutläggare av vilka dc flesta tillkommit under 1950-talet
Dessa ha god sjöduglighet och navigatorisk utrustning, medger så~
v~il ban- som dävertfällning och möjliggör mineringsperso nalens fö rläggning och förp lägnad ombord. Den vid minutläggning tidigare använda ej maskindrivna båtmaterielen bar ersatls med motordrivna
minarbets båtar av en större och en mindre lyp, av vilka den m indre
medföres ombord på minutläggaren. Den större typen ;ir fö rsedd
med ekolod, varigenom bottenprofiler snabbt kan erhållas.
Den nuvarande fartygs- och båtmaterielen syn es för närvarande i
stort sett ändamålsen li g. Dock synes minutläggarens fart vid kommand e moderni sering om möjligt böra ökas och de mindre båtarna
vid ersättningsansk affning utbyta s med modernare lättare typer ev
i plast.
Minor mot in vas ionstonnage och för rörliga minspärrningst roppar
bör utformas så att de icke komma att kr~iva speciell båtmateriel
för .sin utläggning utan kunna hanteras av för andra ändamål avsett båtmaterieL
Fä llningsförfaran det har gått avsevärt framåt dels genom införande
av lätthanterligare kabel- och förankringsmat eriel, smidigare fö rankringsvajrar och sjiilvankrancle bojar samt tillkomsten av en ny
fällningsmetocl. samt införand e av banfällning även för fasta minor.
dels genom tillkomsten av materiel, som medger minfällning under
mörker. Den gamla metoden, fast fälln ing, kvarstår men beniimnes
numera dävertfä llning. Banfiillning kan utnyttja s för såväl flyt - som
hottenminor och sker genom att minorna skjutas i sjön akterut från
minutläggaren. Fällningsmetod en har möjliggjorts genom in förande
av halvautomatisk a ankare och minankarvagna r för flytmin or och
styrflottörer för bottenminor.
Båda metoderna torde kunna ytterligare utvecklas genom i vissa
avseenelen lämpli~ar-e materiel.
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Tillkomsten av utbildningskate gorien röj dykare underlättar a vse.. . mineringsperso nalens arbete genom kontroll av utlagda mmor
vi\;1\ablar, arbeten på utlagda m inor och biträde vid hemtagning.
oc Reservm etoder för minfiillning, clå minutläggare saknas, finn as
f
d. . .
.
. 1..
"
l
utprovade.
personalens verksamhel om Jord pa en mmut aggmngs tVIStons ar,0. och båtar såväl vid mineringsarbet en som övrig verksamhet har
~~~]erats dels ge_nom Fördelni ngsbok för minutlä.~ga~-e typ M~l 12,
dels ett banfällnmgsreg lemente och ett 1 utkast fore hggand e davert fä llningsreglemente, som för niirvarande prövas.
Minåtgången vid ett fartygs oskad li ggörande har minskats bl a
()"enom införande av m ineringar med avståndsverkan de minor med
~ fter hand förb;ittra de instrumentering ar, som i dagens läge fylla
högt ställda krav på effektivitet. Teknikens snabba utveckling bör
här efter hand utnyttja s för el en avståndsverkan de minmaterielens
ytterligare fu lländning.
Mineringarnas stridsuthållighe t har ökat genom att linj esprängning i stor utsträckning frå ngåtts.
Minornas laddningsvikter har efter hand anpassats efter de nutida
målens motståndskraft och de ä ld re sprängiimnena ersatts med modernare och mera högbrisanta.
Även de rörliga minspärrn ingstropparna kommer att tillföras för
sina uppgifter lämpligt anpassad materiel , som kan variera beroende
på grupperingsplat sen .
Kravet på egna fartygs passagemöjligh eter tillgodoses genom utnyttjande av kontrollerbara minor, som utliiggas på sådant sätt att
erforderligt segelfritt dj up erhålles.
Motåtgärder för att en fiende ej skall kunna sätta en minering
ur spel, innan den hunnit verka ~ir av allra största betydelse. Enär
en flytmi na ur denna synpunkten är mera sårbar än en bottenmina
har utvecklingen gått mot allt större utnyttjande av bottenminor, där
vattendjupet det tillåter. Vid stora djup fordras stora laddningsv ikter.
Kustartilleriets modernaste bottenmina medger en variation av laddningsvikten inom vida gränser.
För att försvåra åverkan på en m in erings kabelsystem och förhindra, att en minering sätts ur spel genom att minstationen i land
förstörs bör eftersträvas en utveckling, som leder fram till ett starkt
förenklat kabelsystem och möj ligheter till alternativa minstationer
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så att minering-en kan bring-as till verkan även om m instationen
land tages .
Förefintliga möjligheter att anordna skenlandfästen, skenminstationer och försåtanläggnin gar mot grodmän skola tillvaratas.
Vad skyddstjänsten ombord be trä Har har denna under de senaste ttren gått avseviirt framåt. Minutbggarnas fasta och lösa utrustning för denna tjänst omfattar materiel i elen utsträckning, som rim ligen kan begäras. All personal vid minavdelningen får utbildning i
skydelstjänst ombord, och verksamheten regleras av en 1957 fast ställd skycldstjinstins truktion för kustartill eriets fartyg och båtar.
Som framgår av ovan lämnade korta redogö relse för de senaste
tjugo årens utveckling har mycket medhunnits uneler denna tid .
M an torde med fog kunna påstå , att kustartilleriets minvapen i väsentliga delar helt bytt ansikte. Men framtiden kräver ytterligare ut veckling för att vapnet skall förbli effektivt. Önskemål för fram ticlen - den närmaste eller på längre sikt - kunna redan i dagens
läge uppstä ll as och flera torde efter hand komma att uppstå.

Förläggnin gsproblem et än en gång
Av civilingenjör SVEN RAHMBERG.

I artiklar i denna tidskrift har löjtnant B. Sj unn esson (nr 10 1959)
och kapten T. Malm (nr 12 1959) tagit upp förläggningspro blemet till
diskussion . Denna f dtga hl ir mer och mer triinganek efte rhand som
krav en på bestyckning, teleteknisk utrustning och fart ökar in om elen
lätta flottan. Om man t ex på en torpedbåt sk u Il e vii j a öka in redningen, m~tste samt idigt fartygets vikt ökas, eftersom skrovet mi'tste göras
större och inredningsskott mm troligen tillkommer. Ökar skrovet med
1 ton . måste maskinstyrkan ökas med :iO ~L 100 hkr, om farten ej skal l
nedgå. S kal l aktionsradien bibehå ll as, måste då även br~insleförråclet
ökas, och dessa ökningar medför i sin tur en ökning av skrovvikten.
Den ovanniimnd a viktökningen med l ton för att tillgodose inredningen blir cbdör i ställ et kanske 2 lon, vilket erfordrar ytterligare
ökning av maskineri ocb bränsleförråd. och så skruvas storlek och
kostnad upp . Det skisserade förhållandet är ännu mer påtagligt på
ubåtar där al\ förläggning sker inuti ett skal, som skall kunna framföras med relativt hög fart djupt uneler vattnet. Det bör för fu ll ständighetens skull nämnas, att förläggningspro blemet inte är lika
svårbemiistrat på kryssare och jagare. då man på dessa fartyg har
större fordringar på sjövärdighet. uthållighet. skyeld m m. Härigenom
får man relativt stora skrov med acceptabla förläggningsmö j ligheter.
För lekm annen förefaller det vara så att komforten på våra torpedbåtar och ubåtar måste nedbringas till den minsta möjliga, för
att storleken och därmed anskaffningsko stnaderna för dessa fartyg
skall kunna hålla s nere till förmån för antalet fartyg. Detta innehär
givetvis inte att kojer skall göras mera obekväma än nödvändigt
eller att inredningen skall disponeras på ett sämre sätt än vad som
kan göras efter utnyttjande av all expertis på om rådet. Det kan
emellertid ifrågasättas om kravet på förläggning skall ställas högre
än vad som erfordras för att fartyget skall ha till fr edsställande uthållighet i krig och i krigsmässiga övningar.
L äsaren av detta har troligen vid det här laget frågat sig om inte
nedskrivaren av dessa rader tillhör den kategori, som sitter på lanelbacken och därför inte kommer att bli nämnvärt besvärad av de säm-
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re förläggningsförhållanckn. som han stt varmt rekommenderar. Della är fullsLincligt riktigt. Emellertid mftstc man i krigstiu inom större·
delen a v krigsmakten räkna med ytterst ot i11 fredsst~illancle för lä o· u ningsförhållanclen. Ett in fanterikompani i fronttjänst skul le nog
m~mga gånger avundas bcs~ittningen på ett fartyg, även om förlägg ningen ombord ~i r stridsmässig. 1 f redstid förekommer chremot för
armens vidkommande, såvitt föriaUa ren vet, inga längre samman hängande perioder, då förbanelen ej kan utnyttja kaserner, pens ionat
ell er personalens egna bostäder. Förhållandena ~ir annorlunda i flottan, d~ir besättningarna l[mga ticler iir förlagda på rustade fa rtyg.
Denna personal bör, då slriclsmässiga övningar ej lägger hinder i
vägen, kunna ha vissa anspråk på sin inkvartering. Vi har ju i detta
land en ganska hög standard på bostäder, varför det måste vara önskvärt att ~iven de medborgare, vilka tjänar i flottan, erhåller en rimlig bostadsstandard uneler sjökommendering. Att jämföra med hanelelsflottan är kanske inte adekvat men ger en tankeställare.
Om man accepterar det hittills förda resonemanget, kommer man
till att man utöver den spartanska inredningen på stridsfartyget bör
ha någon annan förläggningsmöjligheL Som de bägge inledningsvis
omnämnda författarna framhållit, kan man v~Llja på tre alternativ :
depåfartyg, rullande landorganisation och landförläggning och av skäl
som de redovisat är depåfartyg elen förläggningsmö j lighet, som ~i r
att föredraga.
Kostnaderna för depåfa rtyg behöver kanske inte bli allt för av skräckande. Figur l visar ett förs lag till depåfartyg, där man utnyttjat skrovet till en s k paragrafbåt Genom att fartyget ej behöver
nedlastas till fu llt djupgående har backen kunnat slopas. Vidare har
ett däcks:ms .~1idskepps uppförts . Far tyget, som kan göra ca 12 knop ,
lampar s1g for att användas som ett flytande pensionat.
o~
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TVÄRSEKTION
Fig. 2.

Figur 2 visar det enkla arrangemanget i fartyget : raka korridorer
i centerlinjen med hytter på bägge sidor. .[ dessa korridorer drages
staml edningar för ventilation, belysning, vatten o s v, vilket innebär
en billig lösning av rör- och kabeldragningen ombord .
Figur 3 visar inredningen av fartyget. Några närmare studier över
lämplig elisposition av hytter och elylikt har inte gjorts. Det kan disakterut ' som
om fartygets egen bes~ittning skall förläarras
kuteras
bb
.
VIsats, eller om de aktra något oregelbundna utrymmena borda användas för andra ~inclamål. Med den planlösning, som skisserats å
fig~r 3, rymmer fartyget utöver egen besättning: 4 fartygschefer, 12
o ff~cerare, 2~ unelerofficerare och 80 man. I detta fall har samtliga
offiCerare forlagts 1 enmanshytter, samtliga unelerofficerare i tvåmanshytter och allt manskap i fyramanshytter. Om man till åter en
ökad beläggning av en del hytter och lägger ner mera arbete på clispo~itionen av fartyget, torde utöver fartygets egen besättning omknng 20.0 man kunna förläggas ombord på ett elylikt fartyg. Däckshu set ~~:Iclskepps kan förlängas akterut, om båtarna flyttas upp till
~ryg~·dack. ..Fartygets stabilitet lägger ej hinder i vägen för en elylik
andnng. Forslaget räknar inte med att någon stab skall förläggas
ombord . Det har nämligen bedömts realistiskt att räkna med att under
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Fig. 3.

krigsförhå llande alla staber placeras i land (givetvis med unelantag
av staberna på vissa större stridsfarty g). Att uneler sådana förh ållanden anordna signalförb indelser för en stab ombord på depåfartyg
har ansetts för kostnadsk rävande. Fartyget med för tillräckligt med
proviant och andra förnödenh eter för att kunna unelerhålla de ubåta r
eller torpedbåta r, som replierar på fartyget. Ammuniti on , olja och
bensin avses ej finnas utöver fartygets eget behov.
Anskaffni ngskostna den för en fullt rustad "paragrafb åt" torde
uppgå till 2 Mkr. Om man för konstrukti onsarbete, inredning, ventilation, belysning, köksutrust ning, båtar m m r~iknar med samma
belopp, skulle ett dylikt depåfartyg kunna anskaffas till ett belopp
av 4 Mkr under förutsättni ng att man nöjer sig med handelsfar tygsstandard ifråga om material och utrustning . Som jämförelse k;1 n
nämnas, att den motortorp edbåt större, till vi lken löjtnant Sj mmesson
ritat sitt inreclnings förs lag, kostar 14 Mkr. Man kan fråga sig om
det i marinens hårt pressade anslag finns möjlighet att inrymma anskaffning av ett par mindre depåfartyg . Om man räknar med anskaffning av fartygsma teriel för 100 Mkr per år, blir anskaffnin gsvärdet under 25 år (vilket troligen motsvarar livslängde n på ett depåfartyg) 2500 Mkr. Kan man genom långt driven förenkling n edbringa anskaffnin gskostnade n med 12 Mkr, d v s 1fz Ofo av total-

kostnaden, finns utrymme för 3 st depåfartyg i nybyggnad sprogrammet. Dessa tre fartyg skulle då kunna byggas med viss anpassning
för tre olika ändamål, t ex förläggnin gsfartyg, komb förläggnin gsoch verkstaclsf artyg, komb. förläggn ings- och förrådsfar tyg.
Författaren är inte kompetent att yttra sig om huruvida kombinationen stridsfarty g med låg förläggnin gsstandard + depåfartyg med
uod förläggnin gsstandard är ett godtagbar t alternativ inom flottan.
"'Avsikten har enelast varit att föreslå en utväg att inom en given
kostnadsra m för fartygsma terielen kunna er b j ud a besättning arna en
rimlig komfort. Det måste än en gång understryk as, att utvägen att
bygga rymligare stridsfarty g med nödvändig het måste innebära en
minskn ing i stridsvärd e eller en ökning i kostnader, vilket senare
alternativ troligen kommer att gå ut över antalet fartyg. Det är
troligare att utv ecklingen kommer gå mot en försämring av förläggningarna ombord på ubåtar, torped- och kanonbåta r, vilken försämring skulle kunna kompenser as genom anskaffnin g av billiga men
troligen ganska an vändbara depå fartyg .
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Befordran

förtur
Av kapten GUNNAR HAGMAN .

ALLMÄNT.
[ juni 1955 utfiirdacle Kungl Maj :t (SFS 476/55) nya best~im
meJser angående befordran av milihir personal. Denna s k befordringskungörelse föreskriver bl a, att en befordringsberedning skall
finnas vid varje försvarsgren "med uppgift att såsom rådgivanek
organ pröva och värdesätta officers lämplighet för befordran till
regementsof ficersbefattning".
Befordringsberedningen vid sjöofficerskåren bar av chefen för
marinen erhållit vissa direktiv, vi lka i huvuddrag publicerats i "Meddelande från chefen för sjöofficerskåren" nr 2/56. Av detta framgår .
att befordran kan förekomma i .förtur, i normal tur och i eftertur
Vad som menas med de olika befordringsformerna tarvar ingen närmare förk laring. Några tidsgriinser, inom vi lka befordran i förtur
kan förekomma, finnes icke uppdragna. Som orientering kan anges.
att uneler senare år sådan befordran skett högst följande antal å r
före ordinarie tur:
Till kmcl
kk1
kk2

2,5 år
2,5 .,
1,5 ..

Att i detta avseende ange en siffra för kommendörsbefordran är
vanskligt, emedan befordran t i 11 denna grad i viss utsträckning sker
efter lämplighet för viss befattning. Vidare förekommer inom gra den olika lönegrader, varvid uppflyttning från bgre till högre bestiillning enligt befordrin gskungörelsen är att anses som befordran .
~yss angivna siffror kan givetvis icke anses som prejudikat, uta n
tidsgränserna mi'1ste riittas efter behov et. Jhrmecl instäl ler sig elen
i detta sammanhang centrala frågan: hur stort är behovet av befo rdran i förtur?
Behovet av befMdran i förtur.

E n av ett befordringssystems viktigaste u ppg ifter mås te a nses
vara att mö j liggör a för de dugligaste officerarna att kandid er a t ill

de högsta befattningar såväl inom som utom egen försvarsgren. Med
de senare avses här främst sådana nyckelbefattningar, som kan besättas av representanter för de olika försvarsgrenarna. Det kan diskuteras, om icke siittet att besätta dessa befattningar någon gång kan
påver ka ~iss~ förslag i avv~i?.·ningsf.rågor, som. under.ställes Kungl
Mai :t provnmg. Att genom val avvagcl beforclrmgspohttk och kom111 e1; deringsgång få fram lämpliga kandielater till dessa högsta befattningar synes diirför vara av stor betydelse.
Även p;t ett något lägre plan kan befordringsmetoderna ha viss
in ver kan. Officerare av samma grad ur olika försvarsgrenar kan t ill
exempel kommenelera s till samma avdelning i en stab, varvid chefsskapet tillkommer elen till tjänstestäl lning främste , d v s i detta fa ll
den som först befordrats ti ll innehavd grad.
Befordringsförhållaliden ino111 dc olilw försvarsgrc11arna.

Om man jämför befordringslägd i regementsoff icersgraderna i de
olika försvarsgrena rna (tabell J - 3) finner man som väntat, att de
yn gsta regementsofficerarna finnes inom flygvapnet. Överraskande
är m åhända dock. att marinen i viss mån distanse rats även av armen
i vad avser befordran till kmd j öv. Detta läge torde bero på förförh å llandevis mindre anviindning inom marinen av befordran i
förtur. Tnom flottan har si'tlunda uneler år 1956-59 enelast tre fö r tursbefordringar förekommit. en ti ll va r dera graden kmd. kk1 och
kk2 . )\v en kustarti ll eriet kan i detta avseend e r edovisa hög r e siffror.
K ortfattad be.f01·dringsprognos.

Enligt den år 195(-i redovisad e utredningen ang befordringsförhåll and en inom sjöoiiicers- och sjöunderofficerskårerna (CM Pers
A 2 : 21 /5 6 ) bör vid en befordringsenhet av sjöofficerskårens struktu r befordran till de olika regementsofficersgraderna kunna ske efter
fö lj an de antal tjänsteår som officer:
befo rdran till kk2 efter J 8 tjiinsteår
21
kkJ
26
kmcl
D e verkli ga värdena fö r å r en 1956- 59 h a r va ri t r esp 18 (knappt ),
22 och 27 (drygt) år. För n ärm aste fem å rsper iod kan, frånsett
mind re förs kjutn in gar p g r a ojämnhet i antalet pension savgångar,
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24
fö rutses i
menderad
att 1/3
2/3
1/2

stor t sett oförändrade siffror, om av utredningen rekom befordringsprocent fö ljes. Denna innebär i r unda siffror
av antalet kpt befordras till kk2
" kid
kk2
"
, kmd.
,
kid
,

Det kan i detta sammanhang vara av intresse att exemp lif iera hu r
antalet befordringar beror av befordringsåldern . Om medelbeford -·
ringsåldern till kk2 höjes med två år, möj liggöres ytterli gare en kk2befordran per år. Om å andra siclan medelbefordringsåldern sän kes med 2 år, blir resu ltatet en minskning av antalet årli ga klä befordringar med 0,7 st. Ökat antal befordringar vore förmodligen
välkommet ur personalvårclssynpunkt, men en ökning av befordringsåldern är knappast önskvärd ur tj~instesynpu n kt.

.. r der är påkallade för att

slutsatser.
Ovan relaterade jämförelser mellan befordringsförhållandena inom
de olika försvarsgrenarna samt planerade åtgärder inom armen synes
vara värda att beaktas. Det kan ifrågasättas, om icke särskilda åt-

görligaste mån hålla befo rdringså ldern

ma nivå som tillämpas vid övriga försvarsgrenar. Härvidlag torde
en ökning av såväl antalet befordringar i förtur som tidsgränserna
för dessa vara en möjlig utväg. En fö rutsättning måste självfallet
vara, att verkligt kvalificerade kandidater stå till förfogande. Det
finns dock ingen anledning att betvivla, att tillgången på sådana
kandielater sk u Il e vara siimre inom f lottan än inom armen och
flygvapnet.
Tabell 1.
JAMFöRELS t·: öVER lJEFORDlZINGSLi\GET DEN 1/ 11 1959.

Övcrstarjlwmmendörcr ( och högre).
lVI-a-r-i-n-c-n

Befm-dringsförhållandcn inom ar111e'll.
Inom armen påverkas befordringsförhållandena i högre grad än
inom flottan av elen stora officersrekryteringen uneler krigsåren.
I en nyligen ut:;äncl personalorientering (AstjP nr 12: 25 den
9/ 12 1959) beräknas sålunda medelåldern vid befordran till m j stiga
från nuvarande 19 tjänsteår till ca 21 år (för kurserna 1943-48 )
för att sedan sjunka till ca 18 år för kurs 1958. På liknande sätt
beräknas meclelåldem för befordran till öv l och öv stiga t ill 26 resp
29 år för vissa kurser. I samma orientering påpekas, att
"elen i prognosen för utseelda höjningen av medelbefordringsåldrarna kommer att medföra en icke önskv~ird "förgubbning" av kanelidaterna till högre chdsbefattningar. Detta kan endast förebyggas genom befordran i extra förtur av s~irskilt kvali ficerade kandidater".
Befordringarna till och inom regementsoff icersgraderna föreslås
därför i armestabens skrivelse spridela mera på dj upet än hittill s.
l\Iecl extra förtur skulle vid mj-bcforclran förstås en tidsvinst av
3- 5 år i jämförelse med medelbeforclrin gstidpunkten för egen kur~
och vid övl- och öv-befordran 2 år i j~imföre lse med medelbefordringst idpun kten för mj resp övl med samma befordringsår.
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I~r flottans kandidater till försvarets olika toppbefattningar vid sam-

Armen

Årskurs

29

12
14
9
5
3

30

31
32
33
34
35

Totalt

Sjöoff.

l
1
3

2

4
4

s

KA-off.

3
2

Marinint.
off.
1

Flygvapnet
3

6
5
2

3
2
2

36
37

1
1
1

38
39

2

40
41
42

}ÄM FöRELSE öVElZ BEFORDRlNGSLAGET DEN 1/11 1959.

Över stelöji1W1'1fer j !w mm cudörlwpt cucr J. g·r (och högre)
M Årskurs

35
36
37

Arm en

Totalt

a-r-i-n-e- n
Sjöoff.

KA-off.

8
4

5
2

2

9

16

6

3

3

7

1

Marin in t.
off.

Flygvapnet

s
2

27

2()
Årskurs

Armen

38

Total:

Sjöoff.

KA-off.

Marinint.
off.

2

3'9

Flygvapn c·t
2

4

40
41

6
4

42

6

43
44

Tabell 3.

.J.Ä.l'vfFöRELSI·: ö\' I ~ R BEFOH.DRJN GSL.\GET DEN 1/ 11 1959 .
}laim-erjlwnun cndörlwpteuer 2. gr (och högre).
M-a-r-t-n-c-n
Arskurs

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

A rm en

Totalt

Sjöoff.

37
14

17
15
4

Il

4

7

8

3

KA-off.

Marini nr.
off.
2

Flygvapnet

12
9
15
8

7
5

7
2

Jervis Bay och Stureholm
Av redaktör BERTIL JACOBSEN .

På lördagskviillen elen 17 oktober i fjol var Royal N a val Association samlad i Londons stora konserthus för alt fira sin årshögtid. Den viildiga lokalen fylldes helt av brittiska sjömän av all a
åldrar och grader jämte anhöriga och vän ner. På scenen var uppriggad en signa lmast, från vars gaffel the ·White Ensign bl åste i
strålkastarsken. Vid scenen fan ns också en massorkester frå n Royal
Marines.
Royal Naval Associat ion är en sammanslutnin g ungefär motsvarande vår förening Flottans Män. Dess presiclent är för närvarande
el en namnkunnige amiralen sir Jolm Cunningham och den inte mindre berömde Lord Mountbatten är vicepresident. Man håller en sådan "Reunion " varje år. Programmet brukar omfatta en festföreställning från scenen under medverkan av en rad kända artister
från Londons teatervärld och därefter dans och samvaro. Festföreställningen avslutas med en "Final e", avsedel att åskåd liggö ra och
hugfästa minnet av någon sjökrigshistoris k hiindelse.
1958 - 200 år efter Lord N el sons fö delse - gick fina len i Nelsonminnets tecken. N u. i oktober 1959, hade man valt att erinra om
hj älpkryssaren Jervis B ay' s hjältemodiga strid med tyska fickslagskeppet Admiral Sche er i november 1940. Detta annonserades i programmet med fö ljande ord :
"To night we salute the memory o f a brave Captain and Ship's
Company - Captai n Eclwarcl Stephan Fogerty Fegen ancl the men
of I ervis Bay.
\Ve pay tribu te also to Cap!a in Sven Olander and th e crew of
tl1 e Swed ish motorship Stureho!m, without whose gall antry, in rescuing sur vivors, it is unlikely that any memher of the crew of
l ervis Bay would have lived".
Allas ögon var riktade mot scenen, där the \Vhite Ensign blåste
under gaffeln. Belyst av strålkastare gick nu också en svensk flagga
i topp uneler ena rånocken, medan elen v~ilcliga folkmassan reste
sig i givakt och salen mäktigt genljöd av "Du gam la, Du fria",
spelad av j ätteorkestern.
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Detta har berättats av en vid tillfället närvarande svensk gäst.
Det kan vara av intresse att närmare utforska vad som ligger bakom
denna onekligen unika händelse.
J crvis JJay var ursprungligen ett passagerarcfartyg, byggt 19 2 :~
och sysselsatt på Australien-traden. Hon var på 14.000 ton och
kunde göra en fart av ca 15 knop. Vid krigsutbrottet 1939 blev hon
omedelbart tagen i anspråk av flottan . Hon utrustades till hjälp
kryssare och fick en bestyckning om 8- 15 cm kanoner, placerad ~:
p[L båtcliicket för-, akter- och midskepps, samt ett fåtal luftvärnspj ~i 
scr. Hon had e avstånd smäta re men i Öv rigt ingen egentl ig eldl ed
ningsu trustning.
Man had e dragit sig för att hugga upp brunnar i det vackra tr~i
däcket för kanonernas bakstycken, varför eldrören ick e kunde ges
en tillräcklig elevation . vilket på ett olyckligt sätt beskar artilleriets
vcrkningsradie.
l'a rtygsche f på .T ervis B a y var alltifrån övertagandet Captain E ~
Fogerty Fegen, en aktiv sjöofficer. Han beskrivs som en jätte til l
kroppsbyggnaden, en frifräsare och h[,rclför rughyspelare. Han had \'
dt kraftfullt modellerat ansikte "med en fyrkantig haka av grani t
och ett streck till mun". Han hade flera utm~irk e lser från först a
vii ridskriget och hade ~i ven sedermera utmärkt sig genom räddnings
brageler till sjöss .
.lcrvis Bay hacle åtskilliga konvojer över Atlanten bakom sig. Vi d
detta tillhlle, den 5 november 1940, befann hon sig återigen på ett
så dant uppdrag, denna gång som ensamt örlogsskydel för en konvoj
om 37 handelsfartyg av dc mest ski lda typer och farter. alla med full
!:ist u pp över däcken av krigsmateriel för fronterna i Europa. Kon
vojcn ilefann sig nu prt lat G2°45' N. Iong- 32°13' vY, elvs ungeLir
111itt p;\ en linje fdn Irlands sydkust till nordpiken av Newfouncllancl. lervis Ra~· gick fram norr om konvojen och hade sålunda denna på sin styrbo rel s sida. P~L ett av handelsfartygen i konvojen var
konvojbefälhavaren, konteramiral H B Maltby, embarkerad. Det var
gott väder och så långt hade inga störningar inträffat.
Vid dagning och skymning är som bekant belysningsförhållandena
de mest lägliga för fientliga anfall. Sin vana trogen kom också
Captain Fegen på bryggan en stund före skymningen. Med kikare
överfor han sina skyeldslingar så långt han kunde se dem, och allt
syntes vara väl. Seclan riktade han kikaren mot horisonten i norr
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~onvojen HX-84 sådan den tedde sig från Admiral Scheer. Fartyget Längst t. v.
ar ]erv ts Bay, som är under eldgiv ning och vars artilleri, som uppkastet i förgrunden v isa r inte når fram . Fotot taget i det ögonblick den första salvan fr ån
Admiral S ch e er slår ned framför hjälpkryssarens stä v.

och observerade då en låg skying, som h an emellertid bedömde som
ett moln. H an vände sig just om för att liigga kikaren ifrån sig
då ett rop kom från utkiken.
- Bryggan! Fartyg tv~irs om babord!
Snart därefter framträdde hela elen mäktiga silhuetten av ett
tyskt. fickslagskepp. D et var Admiral Scheer. Hon g jorde hög fart
- ciarom skvallrade elen vita drivan kring förstäven.

.. A~miraL Schccr hade lämnat Danzigerbukten elen 23 oktober på
formtddage t~ - en elyster dag med häftigt regn. Väl till sjöss stoppad~s .. maskmerna och all e man kallades akteröver. Fartygsche fen ,
Kapt~~n zm~ See Theodor Krancke, lät i korta ordalag besättningen
veta andamalet med elen fö r estående expeditionen. Avsikten var att
- undvikande . de överlägsna brittiska sjöstridskrafterna i nordl iga
vatten - ta s1g ner ttll Syclat lanten och Indiska Oceanen för att
cl~ir operera mot fiendens handeiss j ö fart.
Vägen togs genom Kiel-kanalen och upp efter norska kusten, v 1dare norr om Island mot Grönlanels sydspets, där kursen sattes mo t
syd.
Den 5 november, en stund före skynmino·en siktades en mängel
rökar förut och snart därpå en skog av ma:te/
Upptäckten var knappast välkomm en. D et gällde att oskadad och

De t svenska motorfartyget Stureholm 1940.

med mesta möjliga av ammumt10n och förrå d ta sig ner till södra
halvklotet. Å andra s iclan - detta v ~ilcliga byte var alltför tacksamt.
Och så ilade Admira.l Schccr mecl sina 28 knop, med sina 8- 28,
8- l 5 och 6- 10,5 cm kanon er mot det feta målet.
Den brittiske konvo jbefälhavaren hade givit signal om skingring
uneler rökutveckling från skorstenar och rökbilclningsapparater. D e
37 fartygen spreds nu med all elen fart de förmådde för alla vindar.
Ingen vill e längre va ra i el en andres närhet - två skrov lockar mera
än ett.
Admiral Scheers projektiler hade börjat h~irja i konvojen. 17 000tonnaren Rangitilli låg maktlös, brinnande och s j unkande, och tyskens kanoner sökte redan sitt nästa mål. D et var bara en tidsfråga,
när elen snabbe fienden skulle hinna upp och förgöra det ena efter
det andra av sina offer.
Det var bara en tidsfråga. Utan tvivel stod den tanken klar för
Ca pta in F egen på J ervis Bay. Kunde han uppehåll a den anstormande
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fic k ena arm en bortsliten. Han lyckades ta sig igenom elden
till aktra bryggan, där han höll sig upprätt och alltj ~im t
ocdhde stri den. Och alltjämt sköt hans kanonbetjäningar, de. som
le
.. n u var lwu 11
..
levde med de kanoner, som an
<)a ra.
annu
'

fegei~ken
1

11borcl på Admiral Seheer hade man sett, hur l ervis Bay för
o-ra ögonblick hade förlorat styrförmågan, men att hon därpå å te rna~ kursen rätt mot sin fi ende. Man häpnade, en häpnad som inom
to,
.
l ...
kort
förbytt es i fö rundran och beundran: "A
. u.t. el em. mittscliitS
fi.irchterlich brennenclen Hilfskreuzer, der e me n es 1ge, bre1te sch warze
Rauchfa hne hin te r sich herschleppt, si nd es in zw ischen immer weniger
Blitze geworden. J et z t schiesst n ur noch das H eckgeschiitz . - Da clri.iben musseineHöl Je toben. \ i\Tie es die Männ er an dem letzten Geschiitz
noch fe rtig bri ngen, in cliesen1. Inferno von Rauch, F lammen und
krepierenclen Granaten noch ein eini ge rm assen gezieltes Feuer be izubehalten, erfi.ill t di e "Sche er"-Männer mit Verwund erung und still er
Hochachtung vor cliesem verbitt ert harten Gegner. Auf "Scheer"
kennt nieman d den N amen des Hilfskreuze rkommandanten . E in es
steht aber fest , dass er ein echter Brite und ein Seeoffizier alter
Schul e sein mu ss . . .''
;

o

Kapten Sven 0/andcr, befiilha·varc p!l m/f Sturcholm.

ptten om så bara några minuter, så skulle fler av de fartyg och
liv han hade under sitt beskydd , kunna hinna undan. Han fatta de
sitt beslut.
- Babord dikt! Han salte kurs riitt mot fienden.
H itti ll s hade man ombord p~t / l d mir al S e!t eer inte ägnat detta fa rtyg, som så till synes för ryc kt styrde rakt in i fiendens gap, annal
än förströdel uppmärksamhet. H on hade kanske roderskada . H on
var under all a omständigheter ett säkert byte. Men när hon nu ock
så var djärv nog att börja öppna eld med ett artilleri som inte nådde fram, förstod man, att hon var ett bestyckat hjälpfartyg och besl iit
att göra processen kort med henn e.
Den första salvan från r ld·miral Sc heers 28 :or slog ned tätt fra mför fö rstäven på J ervis Bay och lyfte hennes förskepp nästan ur
vattnet. I nästa ögonblick överöstes hon av projektiler och blev ett
enda inferno av våldsamma explosioner och bränder. Rorledningen
hade slitits sönder men med hj älp av de båda propellrarna höll Captain Fegen henne alltjämt med kurs på fienden .
Bryggan skadades av en träff och råkade i häftig brand. Captain

Den ojäm na striden hade pågått nära en timma och nu var enelast
fy ra av konvojens 37 fart yg ännu i sikte frå n Admiral Sehecr. Det
hade också börjat mörkna.
l ervis Bay låg sti ll a, slagen till döds, och var snabbt på väg mot
djupet. Besättningen hade börjat lämna henne, men under tiden sjönk
hon plötsligt och tog med sig Captain Fegen och 197 man.
Kvar på det svarta vattnet låg nu en li vbåt och fyra liv flotta r
med samman lagt 68 man, de fl esta mer ell er mindre svårt så rade.
Natten var kall, männen var våta och frös bittert.
Man må förestiilla sig deras vaknande hopp och seelan de ras glädje, när de senare på natten al lt tydligare kunde höra ett motormaskineris välbekanta brummande och seelan försik tigt dämpade anrop
ur det fu ll ständiga mörkret. Någon hade dock tänkt på dem!
En hög, mörk skepnad kom försiktigt glidande inti ll dem. Snart
Var de alla ombord på motorfartyget S tureho lm, ti llh örigt Svenska
Amerika L inien .

-Stureholm, befälhavare kapten Sven David O lander, hade tillhört
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konvojen och sökte först i likh et med de Övriga farty gen rädda sig
unelan A dmira.l S ch cer genom flykt. Kapten O lande r berättar för e11
kanadensisk tidning: "Då jag kom upp på bryggan såg jag vad son1
förefö ll vara ett slagskepp. Granaterna visslad e över våra ma ste r
och nästan samtidigt såg jag J crvis B ay i full fart styra upp mot
fi enden. I h ela mitt liv skall jag minnas dessa tappra män på f crvis
Ba)l, som gick en säker död till mötes då de tog upp kampen för att
skydda konvoj en. Själva had e vi kommit i skydel bakom en rökridå ,
som l ervis Bay lade ut".
D et bjöd em ellertid kapten Olancler emot att just bara fly, lämnande et t s j unkande fa rtygs hjältemodiga besättning åt sitt öde. M en
innan han fattade sitt beslut, ville han höra sin bes~ittnings mening
i denna fråga, som kunde komma att gäll a allas Ev. "Tillbak a ti ll
hj~dp !" var, enligt kapten O landers egna ord, d et samfällda svar han
fick av si na 30 män, varav 19 var svenskar, 6 danskar, 2 norrm iin,
l finn e, l holländare och l engelsman.
Om sjä lva räddningen förtäljer Stureholms skeppsjournal kortfattat:
" At about 2200 stopped in vicinity. At about 2300 one lifeboat
a longsid e ship and 20 survivo r s from H.M. S. J ervis Bay taken aboa rcl.
On being in formed that further survivors w er e in rafts, J CTI.' is
Bay' s li fboat was manned from Stureholm' s crew in charge of Secon eJ
Officer and 15 men r escued during two trips. As wind and sea w ere
increasing Stureholm proceecled alongsicl e the three r emaining r a fts
ta king a ll survivor s aboa rd . Altogether 68 men were r escued. M any
of them more or less wounded and three found to be deacl".
Av publicerad e uppg ifter framgår inte om St~weholm var inom synh å ll för A d·m.iral Schecr, då hon beslöt sig för att vända och bistå
de nödställda. I det fa ll Stureholm,s undsättning observerats fr ån
det tyska örlogs fartyget , har man i dess uteblivna anfall att se, som
Handelstidning en skrev: "e tt hoppingivande bevis för att krigets obevek liga lagar ibland kan komma till korta inför kraften av d e hu manitära impulsernas utlösning".
Under alla omständigheter måste Stureholms befälhavare och besättning kallt räkna med den uppenbara faran i det ögonblick m an
fattade sitt beslut. Det var en bragd, en modig insats i människokärlek mitt under det grymma förgörandet och döclandet, inför vilken kanske f iendens kanoner förstummades.

I(a )ten Sven David O lander var född i Skee i norra Boh uslän .
~vlade s jökaptensexame n 1916 och var sederm era under m ånga
H an av 1ecl 1· sep ·
·1 L'1111· ens tartyg.
·
}lan
o . befälhav are 1 Svenska Amen .::a
1
o
63
al ber 1957,
a r gamma .
1
tel~(nappa två m ånader efter el en nu skildrade händelsen mötte Stw·c lm sitt öd e. Hon fö rli ste i d ecember 1940 och drog då m ed sig i
~;jupet tio av de män. som så nyligen ha de räddat li v i fara till sjöss.

KALLOR:

J. E. Maedonn eJ: "Val iant O ccasions", London 1952.
T heodor Kran eke: "RRR - Das gliiekhaftc Schiff'', Biberach a n der Ris s 1955.
Nautisk T idskrift 1957 och 1940.
Svenska Amerika Liniens Arkiv.
MS/Und öppna handlin ga r.
]ervis Bay tar upp striden med Adrr.iral Scheer och lägger ut dimma för al t
skydda konvojen. (Efter målning av Charles Pears.)
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Åtgärder för att höja den fysiska konditio nen
hos flottans personal
Av kapten G. F. PR IP P.

På skilda s~itt h ar uneler senare år g jorts g~illande, att konditi onen
för individer i samma å lder sjunker år från år. D e testr esultat son1
förel igger, har dock tagits på allt fö r små grupper för att resul ta ten
ska ll kunna anses statistiskt säk rade och därj ~1 mt e har de i några
fa ll C!·hållits genom vetenskaplig t mindre ti ll för litliga metoder. Saq.
nolikheten för att den nedgående tenden sen dock ~ir riktig, syn es
emellertid vara sto r. Faktorer, som stöder detta bedömand e, ä r blanc]
annat ökande kroppsvikt, all tm er a utomat iserat och stillasittand e arbete samt ökad motorism.
Att slwj>a en viss gmnd kondition tord e med rati cn ell tränin g ta
c :a två månader i anspråk. D en bör då bedrivas del s som löpträ ning.
dels ~iven i annan fo rm som exempelvis gymnastik, rodd eller an nan
styrketränin g. Det fordras vidare 4 a 6 övningstimm arj vecka . T'ör
att underhålla en sålund a skapad kond ition kräv es 2 a 3 gånger
per vecka en halv timmes träning. Intensiteten i övninga rna bör
dä r vid efter h and ökas, och andnings- och cirkul ation sorgan en bringas
i "loppvarv " . Träni ngen måste självklart anpassas efter å ld ern med
för denna lämpad dos, men träningstid en blir i stort densamma.
Konditionen nedgå r avsevärt på ett par vecko r, om det sla rva s med
elen und erhållande tr~iningen och det tager proporti onellt längre tid
och mer arbete att åte r bygga upp elen.
Flera larmrapport er har und er sena re å r inkomm it om elen ofta
genomgåend e c\[diga fysisk:.t konditionen hos f lottans personal. l [ur
bedriv es då den fysiska träningen iland och ombord?
På de ma r ina skolorna i la nd torde för elevernas del ansl agen
tid per vecka för fysisk träning vara n ågorlunda tillfyllest. Den
värnplikt iga pe rsonalen genomgår emellertid endast fe m veckors rek·
rytutbildning iland, innan den i allm2inb et embarkerar på far tygen
och då i praktiken maximalt fy ra v eckor disponeras för fysisk trän ing, kan inte erforderlig grundkondit ion bibringas elen enskilde.
stampersona lens träning kan som regel bättre tillgodoses, då den
första tj änstgöringsti clen iland är av längre va raktighet.

Bur sko ts den for:_satta t r~i nn;gen ombord? Svaret på detta ar,
som regel skots und erma!J gt ell er mt e all s. A nl edmngarna
.. .
.
e11 Fartygsch efen h a r ett omfattande ut 1H'l( l nmgsa.. t_t 'lclera.
oc11 ovnm gsa1_ t -ram för sin besättning för att göra sitt fa r tyg str iclsclugligt.
~ ~~;etstakten är hög, tidsn~den ofta stor, då det gä lle:· att hinna
·d övnin gsprogramm et Fo rh and spe rsonalen, som ocksa skall leda
111
e1 fysiska träningen, är redan tidiga re den h[u·dast pressade kate11 ..
·
1 · 1·
dei
u rien och fa rt ygschefen kan som rege . eJ c n va t ram ratiOn e a ov ~~nuar i fy sisk tr~ining, uta n dessa in skränker sig ofta ti ll "grönbete",
" besättningen öv erhu vud taget får idrott på schemat.
. . "11 .
.
om
Enligt min ås ikt skull e fartygsledni ngen s otta negativa Jnsta nmg
ti ll fysisk tränin g kunna zmdras, 0111 chan se rna till idrott tillvaralogs
å ett bättre sätt. För ku stflottans fysiska triining i 1-lå rsf järden
~ åste ett landbaserat se rvi ceorgan skapas, best;tende av några, i möjJi a utsträ ckning. fackutbi ldade instruktörer (för närvarand e fi nns en
h~ltidsansblld in st ruktör på ett förband på mer än 2000, ibland
3000 man! ) . Till den na serv iceo rgani sation sku ll e fart ygschefen hmna lämna hela sin besiittn ing i omgångar för rationell träning . Observera vad ovan sagts, att den värnp liktiga personalen förhiggs ombo rd ,
innan ännu grundkondit ionen skapats. Men det ä r inte bara "gastarna" som skall tränas, det ~ir också mycket vikti gt att allt befäl deltager i träningen, både som föredöm e och av omso rg om den egna
kondition en.
I spetsen för basens idrottso rganisation måste stå en idrott sofficer, (kapten, i undantagsfa ll äldre löjtnant) , som bland sina prim ä ra
uppgifter ha r att uppsöka och samråda med r esp fartygs chef och
idrottsofficer fö r att i god tid kunn a presentera ha sens a kluell a alternat iv fö r den fys iska träningen under dagar av sti llaliggande för
fartygen. Sam ordning måste också ske med Derga örlogsskolor , så
att alla tränings mö j 1igheter (och de ä r många) tillv aratages.
När fartygen är ti ll sjöss ell er på ut eankarplats kan idrottsi nstruktörer medfö lja för att h ancllecla fartygens egna idrottsledare sam t
demonstrera och leda lämpl iga motionsprog ram. Vidare behöver även
ibland självverksam h eten ombord stimuleras, som ti ll exempel den
skivstångs träning, som seelan flera å r p å b j u elits men som i regel
inskränkts till materielens tagande till uppbörd.
Ansvaret för besättningen s kontinuerlig a rutinmässiga träning måste vila på fartygens iclrotts leclare. D essa måste därför ha till förfo-
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gancle dels motionsprogram anpassade för fartygstypen, dels förslag till uppl äggning av cirkelträning. Denna träningsform, so111
torde vara bekant för de flesta, uppövar främst styrkan och u tgö r
ett gott komp lement till främst elen löpträning, som end ast kan erhåll as iland.
D å kustflottan vintertid uppdelas i tv å övningsgrupper måste - li ksom på Hårsfjärelen - i Karlskrona skapas en arbets- och ledargrupp
för fys isk t riining med analogt arbetssätt.
M ed kontinu erlig träning kan inom ku st flottan skapas föruts iit tningar för en ny typ av masstäv lin g, exempelvis i terränglöpning eller
simning. Denna skulle då läggas upp så att u träknaneJet av förban dets
med eltid grundade sig på ett 75- 90 °/o deltagande av förbandets personal. E n sådan tävlin g skull e kunna bli en godm äta re på förband ens
konditionsstatus på bredaste bas.
E n stark id rottsbaso rganisation skull e vidare kunna ta hand om
ar rangemangen vid kustflottans tävlingar, som nu i stället lägges på
förb and schefe rna med ofta otillräckli ga förberedel setider.
Vid KA l är enligt uppgift befälets i I ch-IM anbefalld a ob ligatoriske\ idrott organiserad så, att c :a åtta olika träningspass pe r vecka
e1·bj u des, vareft er berörd personal har att deltaga i minimum tv å
övningar. För flottans landkomm enderade stabs- och förvaltn ingsperson al samt personal , som inte kan hänföras till utbilclnin gsskolo rna ,
kan ett liknand e förf arande rekommenderas, om arrangemangen gå r
att genomföra. Gjorda iakttagelser av skilda personer talar för att sådana obligatori ska Övningar vore lämpliga för Be rgasko lorn as persona l, som ej erhåll er fysisk träning i trupptjänst och som utom expeditionsticl är nästan uteslutande bil - ell er bu ssburen.
lVlotsvarancl e personal i Karlskrona kan måhända bedömas vara
i något bättre fysisk trim, då cyke ln och "apostlahästarna" där ännu
för ekommer i allmänt bruk och närheten till fritidsområden i orörd
natur är större och också utnyttjas . Att ordna gemensam ob li gator isk
träning för en sådan miingcl personal som det här är fråga om kräver inst ruktörer och materi elJ a resurser som idag sannolikt inte kan
disponeras . Detsamma torde vara fall et för dem som tj änstgö r i
Marinledningen.
Den personal, för vilken inte obligatorisk idrott kan organiseras,
bör genomgå konditionstest, förslagsvis två gånger per år, där den
enskilde genom sina resultat får en kontroll av konditionsl äget

IclriM påb juder obligatorisk jclrott för personal under 45 år. Mig
s det självklart, att all aktJv person als skylcl!ghet skall vara att
s~I~~: sig i go d fysisk trim. Denna erhålles genom för åldern lämpli gt
ha lagd träning. 45-årsgränsen bör dä rför avskaffas .
upb et är vid are lättare att bygga upp och vidmakthålla en god kondition om mittfullh et iakttages vad gäller kosten san~t bruke~ av
rit och tobak. Förvisso finnes här i många fall an leclnmg att tanka
för såväl in tend enter, mässföreståndare m fl som elen enskilde.
s~
0
Det behövs in om el en fysis ka träningen liksom i alla andra viktiga
o-renar av tj änsten bnpl iga i vissa fall fac ku tb ildade instruktörer
för att leda och unelervi sa främst befälskårerna, som seelan s kall
föra budskapet och kun skapen vidare till elen enskilda enheten. Vi
bör därför all tfort i möj lig utsträckning sända eleve r till GCI och
GIS samt i marinens egen regi ordna inst ruktörskurser .
Chefen för Marinen har i en rad tal i utbildningssammanh ang
påpekat, att vår tekniska utrustni ng står på toppen, men att högklass ig personal måste finnas för att elen på bästa s~it t ska ll kunna
utnyttjas. D en enskild es tekniska kunnande och taktiska uppträdande
måste blanc! ann at komp letteras med god fysisk trim för att bästa
resultat i pressade situationer skall kunna uppnås.
Skall en uppryckning ske av den fysiska träningen inom fl ottan
och skall elen enskilde sjömannens kondition hållas på en godtagbar
nivå ~ en kon dition som ofta i dagens läge är helt obef intlig måste de ansvariga till se, att regelbundet återkommande tid på övningsschemat finnes för träning samt att idrottsledarna erhåller tillräcldig tid för uppgifterna och inte som ofta nu är fallet att dessa
får komma i sista hand.
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Atomdrift av örlogsfartyg -

en översikt av

ÖVRE REAKTORRUM
TILL TURBIN

U. S. Navy's utvecklingsprogram

ÄNGDOM

Av kapten E. CHARPENTI E R.
FRÄN KONDENSOR

Det ii r i år elva år sedan ubåten N autilus atommaskineri beställdes, och man kan konstatera att allt sedan dess är det U. S. N a vy,
som har världens största program för utformning och användning
av atomreaktorer.
Utvecklingen av atomreaktorer innebär, att örlogsfartyg kom mer
att uppnå mycket höga prestanda vad beträffar fart och avverkad
distans uneler reaktorns livstid. En översikt av amerikanska flott ans
byggnadsprogram och några uppgifter om fartygens karakteristika
kanske i viss mån belyser elen kommande utvecklingen av såväl örlogs- som handelsfartyg .
Här lämnade uppgifter baserar sig på en artikel i septembernu mret av elen amerikanska tidskriften N ucleonics "N a vy Makes Great
Strides" författad av Mr. J oh n E. Kenton samt på orienteringar
från lieutenant-commander John E bersole, Medical Corps, U. S.
N a vy, som i flera år varit komm enderad som läkare på atomreakto rdrivna ubåtar och som jag hade äran att sammantriiffa med si stlidna sommar.
A tomreal~torn som energikälla för fartyg.

Att fullständigt beskriva en atomreaktor skulle med föra en lång
och tekniskt komplicerad artikel. Det principiella arrangemanget kan
emellertid beskrivas och valet har fallit på ub åten Nautilus atommaskineri, vars uppbyggnad kan utläsas av figur l.
En vatten fylld reaktor kan helt enkelt betraktas som ett rum med
uranatomer. När detta bombareleras med neutroner, splittras uran atomerna (fission), och detta resulterar i bildningen av hög radioaktiv
och kinetisk energi. Den kinetiska energin i form av värme kan
överföras till reaktorns kylvatten, som hålles uneler mycket h ögt
tryck (ca 70 kgjcm 2 ). Efter fissionen återstår två fissionsprodukter,
som är starkt radioaktiva och som utsänder såväl gamma- som betastrålning. Dessa fissionsproclukter orsakar kvarstående reaktor-

UNDRE REAKTORRUM

PUMP

Fig. 1.

strålning lång tid efter det att reaktorn stoppats. 1\eaktorn bildar
således såväl omedelbar radioaktivitet (gamma- och neutronstrålning )
som kvarstående radioaktivitet (gamma- och betastrålning). Men dessa ä r inte de enda strålkällorna, ty när reaktorn arbetar bildas en
kraftig neutronstrålning, som aktiverar stabila icke radioaktiva atomer i kylvattnet, som flyter genom reaktorn.
När kylvattnet flyter genom reaktorn kommer vattnets temperatur att stiga som följd av fissionen . Det upphettade kylvattnet får
avge en del av sitt värme i en ånggenerator, innan det återföres till
reaktorn via en cirkulationspump . Två synpunkter är betydelsefulla
i detta system :
l. Det primära kylvattensystemet måste vara absolut tätt.
2. Den bildade ångan i ånggeneratorn är icke radioaktiv.
Observera att det radioaktiva kylvattnet inte är i direkt kontakt
tnecl elen bildade ång-an . Denna kan därför föras ut i vanliga ångleclningar och användas för drift av en konventionell ångturbin.
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Området, som innehå ll er det beskrivna systemet, utgör en sektion
av ubåten. Detta område kallas för reaktorrumm et och utgörs a v
en rak cylinder, delad av ett horisontellt däck, som därvid dela r
cylind ern i övre och undre reaktorru:11met. Detta däck är ett tjo ckt
strå! skyclcl , unde r v ilket reaktorn och kylsystemet är placerat. D et
övre reaktorru mmet innebåller s[tledes inget radioaktivt kylvatten.
En viss g<::mma- och neutronstrålni ng kommer att finnas i öv re
reaktorrumm ct, när reaktorn arbetar till följ el av att däcket inte
helt eliminerar strålningen från undre reaktorrumm et Denna strålning hindra r emellertid inte mänskligt arbete i Övre reaktorrumm et.
Den maximala intensiteten här uppgå r till cirka fem millirem p er
timma.<:-) Det undre r eaktorrumm et får icke beträdas så länge reaktorn a rbetar . Seclan r eaktorn stoppats och viss tid förflutit kan un dre
reaktorrum beträdas under iakttagande av särskilda försiktighe tsåtgärder.
Ett stort antal manövreran de och kontrolleran de organ erford ras
för driften av r eaktorn, och de vidtagna säkerhetsåtg ärderna ä r
minst sagt många.
Den radioahtiva strålningens betydelse för fartygets besättning.
Utnyttjande t av atomreaktor er ombord ställer stora krav på utformningen av det skydd, som omger reaktorrumm et, dels med h ~in
syn till att avståndet mella n atomreaktor n och elen enskilde besättningsmannen är ganska litet, dels med hänsyn till att samma besättning uppehåller sig i fartyget flera månader och uneler denna tid
kontinuerlig t utsittes för radioaktiv strålning.
Atom reaktordr ivna fartyg utrustas med ytterst noggranna mä tinstrument, som kontinuerlig t r egistrerar elen radioaktiva strålningen
i olika delar av fartyget. Dessutom b ~ir varje man en personlig dosmätare. Några erfarenbeter från atomubåtar belyser elen radioakti va
strålningens betydelse.

För närvarande tillämpas i USA följande normer:
Tillåtlig dos = 300 millirem per vecka ell er 15 000 millirem unel er
50 veckor. För att h elt vara på säkra siclan har nationalkom mitten
*) Rem. "Roentgen equivalent man". Enhet för biologisk strålningsdos. 1 rem
av joniserande strålning ger samma biologiska effekt som l rad röntgenstrålning med energien 200 ke V. 1 rad är 100 erg/gram.
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Fig. 2.

för skyeld mot radioaktiv strålning reducerat veckadosen till 100
milli rem eller 5 000 millirem per å r.
Följande medeldoser har erhållits:
N a utilus 1955

1956
Seawolf 1957

173 millirem per man och år
210
204

Ovanstående värden (1956) blir 1,4 O/o av tillåt lig dos eller mindre
än 5 °/o av elen nya rekommende rade dosen.
Den dos, som elen maximalt bestrålade besättningsm annen utsätt s
för, är följande:
Nauti lus 1955

1956

"
Seawo l f J 957

1438 millirem per man och år
2100
"
1126

(Seawolfs värden är extrapolerad e från mätningar uneler sex månader).
För Nautilus 1956 blir denna bestrålning 14 O/o resp ektive 44 0/ 0
av de rekommende rade maximala årscloserna .
.. Figuren illustrerar elen individuell a årsdosens förde lning inom besattningen. Det bör observeras att ungefär 50 0/ 0 av besättningen er-
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håller en så låg dos, att den inte kan m~itas. För dessa blir den erh[tl lna årliga dosen mindre än för den na artikels läsare, då elen erhå llna sammanlagd a årliga dosen till viss del hänför sig till elen
kosmiska strå lnin gen. UbåtsbesiiU.ningen skydelas frå n denna på gru nd
av det skydel för kosmisk strålning, som vattnet ger, när ubåten befinner sig uneler vaUnet.
Aterstoelen av besiittningen tillbringC~r varierande ticler i reaktorrummet och därför erhåll er dessa en viss bestrålning.
Slutsatsen blir, att de amerikanska experimente n konstaterat, att
elen erhållna dosen väl unelerstiger de fastställda och rekommende rad e
tillåtliga doserna för industriellt arbete i fred.
Utvech!ingen fram till september 1959.

Sex amerikanska ubåtar har sensationellt uppfyllt och Överträffat
de förväntninga r man ställt på dem . Ubttten Nautilus välkända nordpolsbrd bestyrker i viss mån detta, och det kan tilläggas, att ing·a
haveri er har inträffat på fartygens atomdrift.

Fig. 3.

Ubåtspror;ra mmct september 1959.

I t jänst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
På varv för reaktorbyte . . . . . . . . . . . .
Sjösatta, under färdigställni ng . . . . . .
Kölstriickta, uneler byggnad . . . . . . . .
Beställda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
l
4
12
11

Summa

33

Övcn·att C11Sfart)',r;s programmet , september J 959.

Kryssaren Long Beach har sjösatts. Hangarfarty get Enterprise ä r
uneler byggnad, och arbetet med skrovet har nått hangardäck. Jagaren ( destroyer-lea cler) Bainbridge har kölsträckts.
Sedan amerikanska flottan 1948 började sin verksamhet med atom reaktordrivn a fartyg har utgifterna h~irför varit 3,1 miljarder dollar,
som gått på flottans anslag och 495 millioner dollar, som bekostats
av At01nic Energy Commiss ion.
Erfarenhete rna från atomubåten Skipjack har överträffat alla förväntningar. Hennes strömlinjefo rmade skrov ( fig 3) och förstklas-

siga atomreaktor har verksamt bidragit till detta. Reaktorn, typ S5W,
världens första "massproduc erade" atomreaktor kommer att bli standardreaktor de närmaste åren i den amerikanska flottan. Samma
reaktorer kommer således att utnyttjas på attackubåtar , Polarisubåta r
och övervattensf artyg, varvid antalet reaktorer varieras med hänsyn
till energibehov och utrymmen.
En översikt av amerikanska flottans atomfartyg (N u el ear N a vy)
framgår av tabell l.
Synpunl?ter på atomdrift av fartyg.

Den amerikanska flottans högste chef, amiral A rleigh A . Burke
har g-jort följande uttalande: "Om vi inte hade ekonomiska svårigheter skulle vi bygga in atomdrift på alla fartyg, där detta är tekniskt möjligt. D etta skulle innefatta atomdrift på alla ubåtar, hangarfartyg, kryssare och j agarledare (fregatter). Vi skull e önska atomdrift på jagar e och eskortfartyg-, när det blir tekniskt möjligt att
förse dessa mindre fartyg med atomreaktor er. Emellertid har vi
ekonomiska problem. Därför är vår nuvarande strävan att förse alla

,...
o:,

Tabell 1.
Fartyg
Nr
SSN
SSN

Namn

l

571 Nautilus ............
575 Seawolf .. .. . .. .....

SSN 578
SSN 579
SSN 583
SSN 584
SSN 585
SSRN 586
SSGN 587
SSN 588
SSN 589
SSN 590
SSN 591
SSN 592
SSN 593
SSN 594
SSN 595
SSN 596
SSN 597
SSBN 59B
SSBN 599
SSBN 600
SSBN 61 1
l SSBN 602
SSN 603
SSN 604
SSN 605

l

l

Skate
Swordfish ....... .. .
Sar go
seadragon ..........
Skipjack .... .. ......
Triton .... .. ........
Halibut
Scamp .......... . ...
c._;corpwn
.
...... . .. ...
Scuipin
Shark
Snook
Thresher . . .. . ...... .
P ermit
Plunger
Pollack ..............
Tullibee ...... .... . .
George Washington ..
Patrick Henry
Theodore Roosevelt ..
Robert Lee .... .. ....
Abraham Lincoln .. . .
Barb
. ... ... .......
..... . ... ...
Hadd o
.. .. .. ........
Jack

606
607
6')8
60'9
6l0
611
612
613
614
~.SN
615
9
CGN
CVAN 65
DLGN25
CVAN66
SSN

SSN
SSBN
".SBN
SSBN
S3BN
SSN
SSN
SSN

*

Dimensioner
Reaktor
Typ

•

•

•••••

•••

•

•

o

••

•

o

o

••••

o

o

•

•••

•

•

o

••••••

••••••••••

o

••••••

••••••••••••

•••

o

•••

••

••••

••

o

o

o

o

••

•

••••

o

•

•

•••

o

•••

o

o

o

o

••••

Tinosa . . ............

Dace
Ethan Allen
•

•

o

••••••

•

••••

. . • ••• o .

. ...... .
o

••••

••

•

••

•••

o

•

o

.... .. . .

-

. .. .....

... . ....
•

•••

o

•

••

Long Beach .. .. .. ..
Snterprise
Bainbridge ......... .
. .. .....
•

•

o

••

o

•••

•

s 2 w
S 2 G
S 2 W-A
s 3 w
s4w
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Fatygsförkortningar:
~··"·N
Atomubåt av attacktyp
SSRN Atomubåt radarspanare
SSGN Atomubåt robotbestyckad (Guided)
S5BN Atomubåt robotbestyckad (Ballistic)
CGN Atomkryssare robotbestyckad
CV AN Atomhangarfartyg
DLGN Atomjagarledare robotbestyckad .

Reaktorförkortningar:
S Ubåt
A Hangarfartyg
C Kryssare
D Jagarledare
W W esting House
G General Electric
C Combcrstion Engineering.
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nybyggda ubåtar med atomdrift och arbeta på att bygga upp en sj (i_
styrka med atomdrivna övervattensfartyg.
.
Vi hoppas, att inom fem år ha denna sjöstyrka färdig (två hangarfartyg, två kryssare och tolv jagare ). I slutet av år 1961 kommer
flottan att ha en atomdriven styrka om ett hangarfartyg, en kryssare och en j agarleclare.
Uneler ticlen står flottan inför två stora arbetsuppgifter nämligen
att minska kostnaderna och att minska förhållandet vikt per hästkraft. Kostnaderna per sjömil har minskat något, men kostnaderna
per maskinanläggning har inte minskat som vi önskat".
Då Nautilus i juni 1959 hade förbrukat sin andra reaktorinsats
hade hon avverkat 93 000 distansminuter. Den första reaktorinsatsen
medgav 62 000 distansminuter. Den tredje reaktorinsatsen kommer
att medge en elistans av 139 500 elistansminuter eller 225 0/ 0 ökning
i förhållande till hennes första reaktorinsats. Flottans målsättning
är att utveckla en reaktor som varar fartygets livstid. För när varande arbetar man me c! projekterade reaktorer, som kommer att
vara tre till fyra år. Jagarledaren Bainbriclge kommer att kunna gå
100 000~150 000 elistansminuter vid full fart på sin förs ta reaktorinsats . Som jämförelse kan nämnas, att motsvarande oljeeldade jagarledare kan gå 2 000 elistansminuter på en fullständig bunkring.
Kostnaderna för ett atomdrivet fartyg ligger cirka 75 0/ 0 över kostnaderna för ett ol jeeldat fartyg av samma typ, men man måste
komma ihåg, att det atomdrivna fartyget är oberoende av olja och
tankfartyg.
Flottans planer fram till 1970 innefattar byggnad av ett atomhangarfartyg vartannat år, ett stort antal atomkryssare och atomjagare, 75 atomubåtar av attacktyp och 40~50 atomubåtar, utrustade
med Polarisrobotar.

Den nya atomdrivna ubåtsflottan.

Förutom standardiseringen av reaktorer kan man skönja en annan
standardisering; önskemålet att nedbringa antalet ubåtstyper. Det
kommer huvudsakligen att finnas två olika typer, attackubåt typ
Skipjack, som dessutom utrustas för ubåtsjakt, och ubåt typ George
vVashington, som utrustas med Polarisrobotar. övriga ubåtar, Triton,
Tullibee och Halibut får anses som försöksfartyg för olika ändamål.

:En beskrivning av. några ol~.ka atomubåtar ger en uppfattning om
s. Navy's stora mtresse for dessa fartyg:
riautilus utrustas för närvarande med sin tredje reaktorinsats och
f~· sin första generalöversyn. Denna görs särskilt noggrant för
~t man skall få ut så stora erfarenheter som möjligt. Man kan
~ärfÖr betrakta Nautilus inte enbart som ett fartyg utan även som
tt flytande atomlaboratorium. Efter nio månaders översyn kommer
~autilus att vara i tjänst igen med sin nya reaktorinsats, som ger
längre gångticl. Högsta farten ändras ej , eftersom framdrivningsmaskineriet och icke reaktorn är elen avgörande faktorn.
Seawolf kommer inte att få sin reaktorinsats utbytt. I stället kommer hon att utrustas med en helt ny reaktor av samma typ som
N autilus. Orsaken till detta ii. r att Seawolfs ursprungliga reaktor
är natriumkyld, ett förhållande som ur driftsynpunkt är mycket bra,
men som har elen olägenheten att eventuella reparationer i undre
reaktorrum knappast kan utföras annat än på varv. Den nya vattenkylda reaktorn kan emellertid repareras av besättningen under pågående expedition.
Skate han nu varit i tjänst i två år och har uneler denna tid bl a
utfört en nordpolsexpedition. Systerubåten Sarga har varit på expedition till sydpolen, hon lämnade Golden Gate elen 11 januari i
år, besökte Pearl Harbor och återvände till San Francisco den 3
april efter att ha tillryggalagt 19 000 distansminuter, därav 18 900
distansminuter i uläge - 99,5 °/o av ticlen! Som jämförelse kan
anföras, att en liknande konv entionell ubåt går cirka 18 000 distansminuter på ett helt ~n·, därav 75 O/ o av tiden i ytläge.
Shipjack är den första verkligt revolutionerande konstruktionen
på ubåtsområdet - den första ubåt, där skrovformen helt utformats
enbart för gång i uläge. Hon är för närvarande amerikanska flottans stolthet. Hennes fart är givetvis h emlig, men en gissning är
35-40 knop i uläge ; man säger endast, att hon går snabbare och
djupare än alla andra ubåtar. Uneler gång på ytan måste hennes
aktra barlasttankar vara delvis fyllda, eftersom skrovformen söker
tvinga ned henne uneler vattnet. Uneler vattnet uppför hon sig ungefär som ett flygplan i luften. Manöverförmågan är mycket god
oc~. man säger, kanske med rätta, att ett besvärligt problem är att
besattningen blir fartblind, precis som bilisten på motorvägen.
Reaktorn S5W kommer att medge 90 000-100 000 distansminuter
l).
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Fig. 5.

Long Bcvrch

Fig. 4.
George Wl ashington

vid fu ll fart och utgör en modernisering av ~ antilus reaktor. Den
nya reaktorn ;ir 30 Oj 0 effektivare än Nautilus reaktor och trots detta av mindre dimensioner. Kylvattnet får i reaktorn passera t re
gånger i reaktorinsatsen. Ånggeneratorn har försetts med cyklonseparatOl-er för att kunna leverera torr ånga. Dessutom har kontrolloch driftsanordningarna väsentligt förenklats .
Thresher är en efterföljande ubåt av samma klass, som byggs
på erfarenheterna från Skipjack. Hennes reaktor får större livslängd, hennes fart blir högre, och hon kan dyka el j up are än sin förebild. Hydrofonernas räckvidd kommer att öka femfaldigt, och vapenutrustningen kompletteras med "Subroc", en robot, som avfyras
från en vanlig torpedtub, varefter roboten ger sig upp till vattenytan. Härifrån startar elen sin luftfärd och ·kan färdas 40-50

distansminuter. I närheten av målet, en fientl ig ubiit, dyker Subroc
ner i vattnet, söker med sin hydrofon, Cmgar m ~tlet och styr mot
detta. stridskonen inneb åller en kärnladdning.
Georg e W ashington ( fig 4) är elen första av de stora atomubåtarna, äv en kall ade framtidens slagskepp. Denna ubåtstyp kommer att
få samma typ av vapenutrustning som Sk ipjackklassen. Härutöver
förses elen med 16 Polarisrobotar och därmed följer krav på ytterligt noggranna nautiska instrument. Högsta fart blir något mindre
(2% -5 knop) än Skipjacks högsta fart, bero ende på att skrovformen måste modifieras med hänsyn till robotanordningarna ombord.
Kostnad för ubåten blir 100 miljoner dollar och dessutom tillkommer
50 miljoner dollar för en uppsii.ttning Polarisrobotar.

De nya atomdrivna övcr<Jattcnsfartygen.
Long B ea ch , ( fig 5) amerikanska flottans torsta atomdrivna övervattenfartyg, sjösattes i juli månad och b er~iknas göra sina provturer
hösten 1960 för att våren 1961 ingå i sjöstyrka. Hon är utrustad med
två reaktorer varelera lämnande 35 000 hästkrafter; maskinanläggningen kan skyddskopplas, och farten kommer att uppgå till omkring
30 knop .
. Enterprise ( fig 6) är världens största krigsfartyg och förmodligen
htstoriens största fartyg . Detta väldiga fartyg, deplacerande 86 000
ton, kommer att drivas med hjälp av åtta reaktorer, som totalt avger 280 000 hästkrafter. Enterprise, liksom Long Beach, kommer att
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T HE SOWIET IMAGE OF FUTURE WAR
Av R ay mon d L. Ga rthoff.
F ö rl a g : Pub lic Affa irs P r ess , Washington .

Tidigare har man i Västerlandet i mycket nonchale rat den uppfattn ing on1
krigets karaktär, som varit rådande i Sovjeuyssland. An ledni nga rn a härt ill h1r
sannolikt varit flera. En anledning kan ha varit den, att dc sovjet iska ta n J..,_
gångarna tillmätts mindre värde och gångbarhet, emedan de icke a nsetts ha
besditt provet i verkligheten, då de på slagfältet konf ronterats med västerländ ska
ideer. Dc sovjetiska doktrinerna synes tidigare merendels haft en defensiv ka r.l Lrär och har därför saknat stö rre intresse hos sådana nationer, som ej har näg'a
offensiva ambitioner. En tredje anledning kan ha varit dc sovjetiska lärorn.Ls
svåråtkomlighet dels med hänsyn till den sekretess, som i Sovjet omges led ande
principer för krigsmaktens uppträdande, dels därför att dc varit svåråtkomlig a
på originalspråket, som kanske ej direkt förstås av "strategerna" i väsrcrlan cb.
I och med att Sovjets krigsmakt fått en mera utpräglat offe nsiv inriktn ins
har det emellertid blivit en livsnöd vä ndighet för berörda nationer att förstå dc:1
sovjetiska grunduppfattningen om krigets karaktär för att därur försöka url:is:1,
hur kriget kan komma an utlösas och fortlöpa, i den mån Sovjet kommer :m
påverka händelseförloppet. Detta har naturligtvis det allra största inrresse ä v:n
för en liten nation med en utsatt geografisk belägenhet.
Som en följd av Sovjets steg rade militära betydelse har västerländska iak tta gare i högre grad sökt analysera och beskriva den sovjetiska uppfattni ngen om
krigets karaktär. Härigenom har detta ämne blivit avhandlat på mera allm.i nt
tillgängliga språk.
En amerikansk forskare, so m under många år ägnat dessa betydelsefulla fr å:,J r
sitt intresse och som p ublicerat f lera vä ldokumenterade analyser om sovjet is k
militärstrategi är Raymond L. Garthoff. Han har tidigare skrivit "Soviet Mili t.tr)'
Doctrine" (1953) och "Soviet Strategy in the Nu.clear Age'' (1958), vilka n! ldragit sig det allra största intresse och so m i flera avseenden torde påve rkat uppfattningen övera ll t i Västerlandet.
Garthoff har n u utgivit en tredje bok i ämnet "The Soviet image of Futll,.C
H1ar" (1959), som försöker kla rl ägga den sovjetiska synen på det fra mtida krigers
karaktär. Aven denna bok ä r av stort intresse, bl a därför a tt den kl a rt p åvis:1. r,
att den sovjeti ska uppfattnin gen är den, att det to tala kri ge t (världskrige t) torde
få en längre vara kti ghet än man p å många håll rä kna t med i Västerland et.
Boken presenteras i ett förord av den amerika nske generalen James M. Gavin,
författare till boken: " 111ar and peace in the space ag e'' (1958 ). Otvivelaktigt

Gavin en expert, vars föro·rd skä nker ytterligare tyngd åt Garthoffs frarp-

..
. .
.
ställnin g.
Garthoffs arbetsmetod är att analysera ohka uttalanden av sov jetiska statsman
ch militära författare. Härvid har han tydligen även haft tillgång till visst ma0 rielmed konfidentiellt innehåll, exempelvis tidskriften "Voennaia mysl", som
::]igt uppgift endast är avsedd för förtroli g information till betrodda sovjetiska
office rare. Overhuvud taget är dc källförteckn in ga r och citat, som rikligt förekomm a i Garthoffs arbeten, av stort intresse och värde, om man önskar skaffa
·a en överblick av sovjetisk militär litteratur.
st,

Föreliggande arbete av Garthoff anslL;ter till hans närmast föregående studie
"Soviet Strategy in the Nuclear Age". Författaren inl åter sig på en djupgående
analys av de sovje tiska ås ikterna beträffand e den grundläggande ekonomisb.
krigspotentialen, som bl :1 enligt Gavin är a v utslagsgivande betydelse samt beträffande de militära, politiska och moraliska faktorerna i ett krig, ävensom den
aktu ell a betydelsen av överraskningsm omentet under ett krig i atomåldern.
Inl edningsvis framhåller Garthoff, att den militära strategin icke odelat ä r
inriktad på planering för kriget. Dc nya vapnen har nämligen en såda n räckvidd
och slagkraft, att de blivit politiskt ineffektiva. Den militära strategin försöker
därför uppnå sina mål genom hot och påtryckningar av olika slag (vilket ofu
sammanfattas under begreppet ''det kalla kriget").
Garth off fastslår, att Sovjets fundamentala mål på lång sikt alltjämt är det
kommunist iska sys temets genomfö ran de i hela världen. Detta får icke bortskymm as av dagens förändringar i det takti ska uppträdandet. Det är detta mål
som alltid lig ger bakom Sovjets fundamentala fientlighet mot den fria vädden
och fru ktan för den frihet, som människorna där åtnjuter. (Järnridåns motivering).
Men i första hand gäller det för ledarna i Sovjet att bevara och förstärk::t
sitt infl ytande inom kommunistblockeL I sin strävan att förbereda världskommani smens genombrott får Sovjets egen maktställning icke äventyras. Garthoff ,wser, att detta innebär, att Sovj et icke inom överskådlig framtid vill riskera ett
världskrig och att Sovjet tills vidare inskränker sig till att med "fredliga" medel
utvidga sitt inflytande o~h sin maktställning. Härvid åberopar Sovjet allmänna
ideal såsom fred och nedrustning och nationell frigörelse, vilka ställas i motsats
till imperialism, kolonisianism och kapprustnint;, som anses omhuldas av västmaktern a.
I sin politik kan Sovjet emellertid tänka s vara beredd att taga "kalkylerade
risker", exempelvis även ett "begränsat" krig, om så skulle befinnas lämpligt. Emedan tiden anses arbeta f ör sovjetsystemet är det emellertid en ligt sovjetisk uppfat tning oriktigt att inlå ta sig p å äventyrl igheter. Detta är ett ge nomgående drag
i sovjetisk stra teg i. D ett a ka llas f ör " att kalkylera styrkcförllålla ndet mellan
olika kraft er" , vil ke t ursprungligen av Lenin angavs vara det allra viktigas ee
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ledet vid utformandet av den marxistiska taktiken. Detta övervägande göres ~v
partiet, och det kan vid varje tillfälle endast finnas en enda r iktig handli ngs.
linje, som alltså bestämmer om det skall bli krig eller fred, anfall eller ret rätt,
direkt eller indirekt offensiv eller defensiv.
Krustjev har själv angivit att vid bestämmandet av styrkebalansen tages h:insyn till både politiska, ekonomiska och militära faktorer. Före 1957 framhölls
ofta, att kapitaliststaterna inringade Sovjetunionen med sitt mot Sovjetunionen
framskjutna bassystem, men med upps:indandet av den första sputnik dett a år
anser man - sannolikt med rätta - att en stor förändring av styrkeförhållancb
mellan Ost och Väst ägt rum till de socialistiska staternas fördel. I börj an av
1959 angav Krustjev och Mikojan vid XXI partikongressen, att denna förän dring är fullt bestämd och bestående. Inringningen av Ost har brutits. Båda maktblocken torde numera anse, att det f n råder en viss terrorbalans i världen.
Sovjet synes vilja utnyttja denna situation så att medan man genom den na
styrkebalans förhindrar Väst att tillgripa ett öppet krig så förhindrar man även
Väst att effektivt ingripa mot andra sovjetiska framstötar, vilka företages p å ett
annat plan än det rent militära. Som framhållits tillåter dock Sovjet ej, att dessa
politiska, propaganda-, ekonomiska och militära framstötar ("short of general
war") under några förhållanden för närvarande får utvecklas till ett totalt kärnvapenkrig, vilket ur sovjetisk synpunkt skulle vara en alltför äventyrlig strategi
under rådande styrkeförh ållanden.
Garthoff anser även, att den här redovisade sovjetiska attityden innebär en
viss garanti mot ett sovjetiskt "Pearl Harbor"-anfall. Ett sådant skulle vara ett
alltför äventyrligt utspel att bygga en strategi på - därmed inte sagt att o•n
och när ett krig beslutas, så kommer det att igångsättas överraskande.
Mera riskabelt anser Garthoff det vara, att ett krig kan uppkomma genom
"misstag", exempelvis genom att ett " begränsat'' kärnvapen- eller konventionel lt
krig oavsiktligt utvecklas mot ett rotalt krig eller genom att den ena sidan tro r,
att den andra avser insätta ett överraskande anfall, som därför måste förekommas.
Garthoff har beträffande målsättningen för den sovjetiska krigsmaktens prim'ira
insats i ett framtida kärnvapenkrig den uppfattningen, att det viktigaste fortfarande anses vara förintander av fiendens krigsmakt och främst han s känlV apenbaser - detta är mera betydelsefullt än att exem pelvis slå mot fien dens
ekonomi, industri och befolkning, som Sovjet själ v se nare kan komma att b>
höva utnyttja. Aven fiendens hemmafront kan dock komma att utsättas för anfa ll (repressalier), men det fundamentala målet anser Sovjet vara fiendens stridskrafter och ockuperandet av hans territorier.
För genomförandet av denna m ålsät tning ans er Sovjet det nödvändigt att
koordinera alla vapen och försvarsgrenar, vilka måste vara väl balanserade mot
varandra. Sovjetisk militär doktrin förkastar varje ensidig satsning på ett särskilt
vapensystem (inklusive interkontinen tala robotar med kärnvapensrridsspets) . En

olitik anses äventyrlig och därför oförenlig med sovjetisk uppfattnin::;.
.
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Sovjet anser att överraskningsmomentet har ökat i betydelse och nu t o. m
kan inran geras bland de "avgörande" militära faktorerna. Detta beror på t d lkomsten av överljudsflygplanen, långdistansrobotar och kärnvapen. Icke de sto
mindre anser Sovjet, att en överraskande insats med dylika vapen kan neutraliseras av en slagkraftig och påpasslig motståndare.
Den sovjetiska krigsmakten är allsidigt uppbyggd. De konventionella stri.:\skrafrerna är betydande. Sammansättningen av Sovjets krigsmakt ger belägg för
vad som anförts beträffande sovjetisk strategisk uppfattning. Det framstår icke
_ på samma sätt som för västmakterna - att kärnvapen avses ersätta de konventionella stridskrafterna utan dessa infogas i krigsmakten vid sidan av de
konvention ell a.
- Vid en nyårsmottagning senaste årsskiftet framhöll Krusrjcv enligt Tass,
att Sovjet skulle kunna tänkas reducera sina väpnade konventionella styrkor och
använda huvudsakligen raketvapen till sitt försvar, om nedrustningsförhandlingarna kör fast. Den sanna innebörden av uttalandet är aock oklar, men den torde
väl närmast vara avsedd som en politisk manöver. Garthoff diskuterar Sovjets sannolika inställning till olika slag av krig från
det totala kriget, med eller utan kärnvapen, till det lokala kriget, under enahanda förh ållanden. De sistnämnda formerna av krig torde erbjuda vårt land
ett särskilt intresse. Garthoff kan dock icke återge direkta belägg för vad den
sovjetiska inställningen är beträffande lokala krig och framhåller, att anledningen
till att lokala krig ej diskuteras i Sovjet kan vara, att just sådana krig äro klassiska i Sovjetunionens historia.
Enligt Garthoffs uppfattning talar tre särskilda omständigheter för att lokala
krig kommer att bli mera sannolika än förr. Det första skälet är USA :s möjligheter att avskräcka från det totala kriget. Det andra skälet ;ir Sovjets möjligheter att avskräcka USA från att med kärnvapen ingripa gentemot begränsade
sovjetiska aktioner. Detta avskräckande kan komma att öka med den operativa
betydelsen av den sovjetiska interk ontinentala roboten. Slutligen kan USA:s
alltmer tilltagande tendens att förlita sig p å kärnvapen stimulera Sovjet till begränsade, eventuellt indirekta aktioner under skydd av sovjetiskt kärnvapenhot.
Det synes sannolikt, att Sovjet kommer att börja med att använda kärnvapen
1
ett lokalt krig men ganska säkert kommer Sovjet att svara upp med, dyliKa
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vapen , om USA börjar med kä rnvapen . Detta innefattar visserli gen risk för att
det lokala kri get kan spri d a sig i icke beräknad utsträckning, men denna risk
kommer Sovjet - liksom USA - att noggrant kalkylera , innan man eve ntuc:lt
in lå ter sig på densamma.
Om Sovjet blir övertygat om att USA ej kommer att ingripa i lokala kr ig
med kärn vapen, ökar risken för att Sovjet skall utn yttja si na konventio nell "
st rid sk rafter för begränsade aktioner.

Sedan Garthoff i bokens för sta kapitel genomfört föreg ående disku ss ion o ,~ 1
krig och militär strateg i övergår han i nästa till att granska, om någo n för ;in drin g inträtt i Sovjets uppfattni ng om vad som är dc "avgörand e faktorern a' i
ett mode rn t kri g. D er gäl ler d å först att klarlägga Sovjets in stä llnin g till ett
mode rnt krigs va rakti ghet. Man har d å i Sovjet framh å llit, att tekn iska fr amsteg givetv is påskyndar h än del seförloppet och att nya tekniska hjälpm edel k 111
framtvinga en sege r tidigare än förr men ick e desto mindre a nser ma n, att ''mfattningen av de st ridande st y rko rn a på ömse sidor och krigsskåd eplatsens sto ra
utbredn ing medför att fientli ghete rn a ej kan avsl utas und er ett kort krig . D etta
gäller även efter tillkomsten av kä rn vapen och långdistan srakcte r, som snar·arc
kommer att förlänga än förkort a kri get !
Det kan ha sitt intresse att an ge dc fem faktorer so m Stalin 1942 a ngav va:-.\
dc "avgörande faktorerna" för ~rtgå ngen av ett krig.
D essa faktorer voro :
a)
b)
c)
d)
e)

hemmafrontens stabilitet,
armens moral,
antal et stridande divisioner och dessas kvalitet,
armens beväpning och
befälskårens organisatoriska skickl ighet.

Utöver dessa fem " a vgö rand e faktorer" angav Stalin även andra, so m hack
övergående ell er tillfällig betydelse, kanske särskilt v id början av ett krig rW 'l
som i det lån ga lopp et icke ansågs ha utslagsgivande betydelse. D en mest bety del sefulla faktorn härvidlag var över raskningsmomentet.
Vid den tidpunkt, då Sralin framlade dessa teser, d v s då tyskarna ti ll
synes övermäktigt trängde in i Sovjetryssland tjänade Sralins uttal a nde na tu r·
ligtvis främst ändamålet att stärka den egna moralen genom att framhå lla, ,nr
tyskarnas överlägsenhet skulle vara tillfälli g och övergående och att Sovj et p.1
längre sikt likväl skulle vinna kriget.
Efter kri ge ts slut mellan 1945 och 1'953 tjäna de teserna ä ndam ålet ~ltt på vis a,
att den amerikanska överlägsenh eten på kärnvapenområdet ej behövde vara u'slagsgi van de.

Efter Sralins död 1953 har en v iss ändring av själva formul erin garna i reserna
,;orts men själva innebörden av d em (d e tillskrives numera Lenin ) mås te all r".!rnt anses gälla. H emmafrontens stabilitet står a lltjämt främ st bland dc "avJ~. ande faktor ern a" och däri ha nu särskilt inlagts statens ekonomiska, po li ti ska
a or
~ch moraliska möjli gheter. I det ekonomiska fältet in går bl a kri gs industr i och
rransportväsende. Den ekonomiska potentialen t illmä tes en ökad bety del se.
Moralen är den andra nyckelfaktorn och här anses sov jetsys temet vara mera Ins irerande än d et reaktionära kapitalistiska syste met, so m eftersträvar ett orättvist
!fallskrig, v ilket icke hela folket kan tänkas stå bakom och understödja. Detta
]eder i de kapitalistiska state rna till en övervärdering av d e militära faktorerna s
betydelse eller av ett särskilt vapen eller försvarsgren . Man anser i Sovjet, att
C!en moraliska faktorn vuxit i bet ydelse eft er kärnvapnen s tillkomst. Det st ä ll s
större krav på den enskilda soldaren under ett atomkrig ifråga om st ånd ak ti ghet,
uth ållighet och di sciplin.
Ovriga permanenta operativa fak torer behö ver här icke några utförli ga kom mentarer. Det bör dock kanske framh ållas, att atomkriget anses ställa sä rsk ilda
krav p å ständi gt st rid sberedda styrkor liksom p å snabbt mobiliserbara re serv•:r.
I detta sammanha ng på pekas nödvändi gheten av spridning med hän syn till kärnvapenhot et.
Den tekni ska utvecklingen har även i Sovj et medfört kommentarer beträffande
kraven p å st rid sk rafternas beväpning men d et har understrukits, exe mpelvis 8V
marskalk Sjukov, att flyget och kärnvapnen icke enba rt bestämmer utgå ngen av
ett krig utan att d er vid sidan av atom- och vä tevapnen behövs starka kon ventionella sty rkor, vilkas omfattnin g måste vara avpassade med hänsyn till dc förluste r, som uppkommer genom kärnvapnen . Det måste äve n vara vä l sö rjt for
dessa stridskrafters underhåll under lång rid. En seger över motst åndaren anses
alltj ämt främst kräva, att dennes militära styrkor för störas genom omfattand e
och långvariga militära operationer. Detta ställer i sin tur stora moralisk a krav
på stridskrafterna och en utomordentlig eko nomi sk ansträngning hos hela rntion en. Sovjetsta ten inriktar sig meto diskt härför.

Garrhoff und ersöke r i ett särskilt kapitel i sin bok om Sovjet har ändrat sin
uppfat tnin g beträffande överraskningsmomentets betydelse so m operativ fakt.:>r
på grund av vapentekni kens utvecklin g. Det finn s sovjetiska författare som an se r,
att ett öv erraska nd e massanfall med kärnvapen i v issa fall kan åstadkomma en
snabb kollaps hos en stat, va rs motstånd sfö rm åga ä r låg, men härv id uteslutP.r
rnan i varje fall både Sovjet och USA. Ett blixtkrig kan enligt sovjetisk uppfattn ing med fullständig framgång föra s endast mot svaga re makter. Blixtanhll
(rned kärnvapen) äro dock mycket farliga för envar och kr ä ve r särskilda beredskapsåtgärder för att man skall kunna motstå dem. Sovjet anser enligt Ganhoff, att varje försök att slå ut en motståndare genom överraskande kärnvapens-
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anfall är äventyrspolitik, och detta är, som förut framhållits, en dödssynd enlior
bolschevikisk grundläggand e uppfattning. Detta utesluter icke att överraskning~.
momentet kommer att utnyttps av Sovjet men endast om styrkejämförelsern
a
l
l
.
.
1 övngt utvisar en k ar över ägsenhet till sovjetisk förmån. Det sovjetis kt ~"e.
hktor
operativ
de
avgöran
en
är
överraskningsmomentet
senemanget om huruvida
eller ej. klarlägger även Sovjets inställning till det preventiva kriget, vilket Sovio
, el
anser 1cke kan bringa en stormakt på fall. Ett krig a v större omfattning ~~
enligt sovjetisk uppfattning en mycket långvarig affär, vars slutliga utgån g beror
av summan av de militära, ekonomiska och moraliska potentialerna ho s 11101_
ståndarna. Det förtjänar dock framhållas, att Sovjet anser, att överraskninos
b.
momentet numera är en "k ritisk faktor" i ett modernt krig.

Garthoff avslutar sin bok med art i fullständig översättning från ryska språket
återge t re sig nifikati va artiklar, som skrivits av sovjetiska författare, vil ka :Jn.
givas auktoritativt återge det sovjetiska militära tänkandet. Artiklarna belyser
på ol ika sätt, vad Garthoff själv framhållir härom i sin bok.
När man studerat Garrhoffs bok gör man samma reflexion, som general Gav in
framför i inledningen, nämligen att väst och öst i mycket har olika uppfa ttn ing
om de fundamenta la militära faktorernas betydelse. Detta påkallar ett nog~ram
st udium av det sovje ti ska mi litära tänkandet. Garrhoff har i hög grad bidragir
härtill.
H . U.

Amerikansk och rysk krigsfilosofi.
LIMETED WAR- The C hallenge to American Strategy av Rob er t
Endicott Osgood. The University of Chicago Press 1957.
WAR AND THE SOVlET UNION; Nuclear weapons and the revol uti on
in soviet military and political thinking av H. S. Dinerstein ;
The Rand Corporation Atlantic Boo ks 1959.

Amerikas Före nta Stater ha sedan gammalt varit kända för en högst ak rnin~s
värd produktivitet särskilt ifråga om industriella produkter. På senare år, da
landet tvingats ax la den ledand e vä rld smaktens börda har produktiviteten pJ·
tagligen kommit att utsträckas till ett nytt område, nämligen milirärpol iti3!rn
och st rateg iska utred ningar <Jch publikationer. Ett flertal institutioner och forsk·
11
ningsgrupper ha bildats som allvarligt och fördomsfritt försöker analysera d~
världspolitiska situationen och anvisa vägar f ör att und gå det totala vätevapea·

.

raanarök. So m exempel kan bland andra nämnas Rand Corporation, fors!<:-

knge~rup;er vid universiteten i Princctown, Columbia och Chicago eller förfat-

11111gs, som Kennan, Kissingcr, Finletter och på senaste tid Ray mond L. Gartrnamn
ca ff 19 59 utkom från The Rand Corporat ion en bok av H. S. Dinerstein med
ho ' "War and the Sovict Union". Den utgör på sätt och v is en pendang och
111
ote len erin g till den 1'957 utgivna boken "Limited War, the Chall enge to Amckoll1 P
Scrateay". Den forra behandlar utveckl!ngen under det se naste decemuer
.
k d D en se nare ana l ysera r d en amek
"
ncan sk t ' militärt
Jt!S t ta n an c.
oc l1 m t'l'ttarpo l ..
ai:: t;ska inställnin gen till kriget alltsedan första och andra världsk ri gen, jämför
~en med den ryska maktpolitiken och anvisar vägar till bättre utnyttjande av
USA :s poliriska och militära resurser.
I sin bok "War and th e Sovict Union" framlägger Dinerstein genom rikhalt iga
och träffand e utdrag en kronologisk uppföljning av den ryska militärpol itiska
debatten. H an påvisar hur denna i Ryssland väsentligen har påverkat framtiden
för individer på den högsta politiska nivån. Den kom otvivelaktige att påskynåa
Malenko vs fall. Denne var anhängare av en försiKtigare inställning till vcd~r
gällningsvapncn. Han bl ev stämplad som defaitist.
Huvudpersonen i Dinersteins skildrin g är generale n Talenskii , som va r utgiva re av den ryska tidningen Voennaia mys!' (Militärt tänkande). I en artikd
1953 bringar han i tvivelsmål gil tigheten av den knäsatta sovje tiska militärdoktrinen, som var baserad på Stalins analys av kr iget. Stalin hade hävdat att "de
perma nenta operativa faktorerna" avgjorde sege r eller nederlag. Dessa faktorer
innefattad e hemorrens stabilitet och armens storlek, moral, vapen och ledning.
Talenskii hävdade, att i A-vapcnkrig den angripare som utnyttja r överraskningen
kan göra de permanenta faktorerna mindre relevanta. Han gjo rde också gällande
att en väpnad konflikt var underkastad sina egna lagar lika för båda stridand e
parter. Detta väckte våldsam opposition. En militär skribent skrev:
"Förhållandena i ett socialistiskt och i ett kapitalistiskt sam hälle är kvalita tivt olika, och den militära vetenskape ns normer, som äro uttryck för dessa förhållanden, mås te således vara olika - - -".
T alenskii stödd av Krusrjev vann till slut gehör för sina synpunkter, vilket
anses ha bid ragit till en utbyggnad av det sovjetiska atomvapnet med högsta prioritet.
I den ryska debatten beträffande atomkrig och preventivkrig vill man officiellt
i propagand an hävda att Sovjet är fredligt och aldrig börjat krig och inte helle r
avser börja. Men liksom det för närvarande är Sovjets officiella politik att vara
redo att utdela tidigt förödande slag vid hot om fientlig attack så är det också
offi ciell politik att offentligen förneka existensen av någon sådan militär doktrin.
Dinerstein ägnar ett avsnitt åt Sovjets marina synpunkter. Där hävdas, att i
och med robotar och A-vapen de stora fartygens tid är förbi och att "task
forces" av ameri kansk modell ha föga värde. Ubåtar och nya vapen gör eransPorren över haven allt svårare och överskeppningsföretag vanskliga. USA kommer
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att få svårt att komma sina europeiska allierade till hjälp. Å andra sid an bli
ubåtar med ballisriska robotar ett svårbemästrat hot inte bara för USA tned
sina långa kuster uran även för Sovjet.
Kontentan av vad den ryska militära filosofin vill nå fram till är dock nu
liksom förr att Sovjet är berett för alla sorters krig, och alltid kommer att vi nna
oavsett hur de börja.
Osgood strävar i sin bok "Lim ited War" att med alla medel komma fra m med
arg ument och metoder, som kan förhindra utbrott av ett toral t n ucleärt kr ig.
Hans rankegångar och formuleringar närma sig i åtskilligt vad man tid i~ are
kunnat läsa hos den amerikanske diplomaren Kennan och den engelske gene n len
Fuller. Kennan citeras också. Citatet ger i ert nötskal det grund lägga nde bek ym ret
- den ame rikanska hittillsvarande instäl lningen till kr iget:
"Demokrat ien kämpar i vredesmod - den kämpar just av det skälet at t de n
blev tvingad ::m gå i krig. Den kämpar för att straffa den makt, som va r t illräckligt djärv och fiendig för att framkalla kriget - för att lära den makten
en fäxa som den aldrig skall glömma, att förhindra den saken att hän da
igen. - - - Det förefa ll er verkligen som om den verkliga källan till den
emotionella glöd som amerikanare kan gripas av vid krig ligger mindre i ett
objektivt begripande av de aktuell a problemen än i en djup irritation öve r att
andra folk provoce rat oss därhän att vi måste gripa till vapen."
Det är fömuftmässigt fullt klart att en sådan inställning utgör en allvarl ig
risk för tota la krig. Osgood visar detta utförligt och tålmodigt och pekar på
en tänkbar lösning genom en det begränsade krigets strategi. "Det begrän sade
krigets strategi är ingalunda enbart ett militärstrategiskt problem utan är en
vi dare begrepp, problemet att kombinera militär styrka med diplomati och med
ekonomiska och psykologiska hjälpmedel inom en helgjuten nationell strategi so m
kan bära upp Förenta Staternas politiska intressen utomlands."
Osgood lägger f ram förutsättningarna för ett sådant handla nde, analyserar de
tid igare beg ränsade krigens förfall , appeasemcntpolirikcn, den ryska inställningen
till krig och Dulles' vedcrgällningspolitik. Han slutar med att utforma grun der na
för en amerikansk handlingslinje. Simorden kunna vara värda att citera.
" Förvisso skulle en det begränsade krigets strategi ställa nya hårda krav på
amerikanens tålamod, k lokhet och mognad. Alla de naiv t förhoppningsfulla känslor och förväntningar, som traditionellt understött Amerikas ingripanden på
värl dsarenan sku lle tv ingas underordna sig den ansvarsfyllda maktpo litikens disciplin. Dock skulle accepte ra ndet av en sådan discipli n kunna ge uppho v till
ett slags praktisk idealism, och även ett slags hjältemod, som skulle kunna öve rträ ff a alla de moralis ka topp unkte r, som denna nation uppnå tt t idigare då makte ns ansvar var mind re pressande."
Det är välgörande att läsa O sgood. Han hör för visso till dem som bid rager
till att ett det totala v ätevapensk rigets apokalyps in galunda behöver bet rakras
såsom oundviklig.

M . Hammar.
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är byggd på den brittiske imperiestabschefcns, Fältmarskalk Ala nbrooke,
dagboksanteckningar åren 1943-46.
Collins, London 1959.
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va··1 till Sto rb ritanniens och Förenta Statcrnas altkartade strategtska malsattmng,
särskilt avseende sydöstra Europa och Bortre Indien, som till respekt ive genera~tabers olikartade struktur och historiskt betingade erfarenheter. Det hade vant
s
d
o
mer anmärkningsvärt om en helt gemensam grundsyn på alla prob lem ha c crn atts.
Att vinden vid förhandlingsborden understundom nådde stormstyrka måste
även hänföra s till den psykiska och fysiska press som dc agerande under lång
tid var utsatta för.*)
Aven Churchi ll sviktade och var särskilt månaderna efter sina upprepade l unginflammationer i hög grad indisponerad. Vid si dan av sin beundran för de närmaste medarbetarna hyser Brooke den största högaktning för bl a Stalins, BedeliSmith s (Eisenhowers stabschef), Montgomerys och den tyske generalen Kesselrings militära kapacitet. Omdömet om Eisenhower är däremot blandat. Han
kritiseras särskilt därför att han genom onödig försiktighet inte nådde ett avgörande på västfronten redan hösten 1944.
När huvudlinjerna för krigets slutförande skulle dragas var det två väsentliga
problem som skulle lösas . Det första var avvägningen mellan insatsen i Stilla
Havet och Europa. Här kom fruktan för en tysk-rysk separatfred samt för
eventuella tyska hemliga vapen vågskålen att väga över till den europeiska krigsskådeplatsens favör, något som innebar en seger för den brittiska handlingsli njen .
Däremot vann engelsmännen icke gehör för en planerad storoffensiv över I ndiska
Oceanen kring vilken de hade vitala intressen att bevaka. Främre och Bortre
Indiens framt ida status inom samväldet stod på spel.

---

. *) Anm. Som et t ex på arbetsbördans infl ytand e p å den balanse rade Brookes
Stnnelag kan anföras hans refl ektioner vid begravningen av f örste sjölor den, Sir
Dudley Pound: ''I felt as I sa t next to his coHin t hat amongst the three Chief s
Df Staff he had certainly ehosen the one road that led at last to peace and as
an end t-o these wordly srru ggles and in same ways, I envied him".

fi4

65

Den andra frågan gällde var, när och hur "Fcstung Europa" skulle stannas,
Bakom de brittiska planerna låg en önskan att mjuka upp fästningen genon1
anfall från sidan genom Italien och Balkan före invasionen av Västeuropa. Man
ansåg sig även på detta sätt bäst förebygga en väldig framskjutning västvart av
Sovjetunionens positioner. Det synes som om den senare synpunkten trän gd es
i bakgrunden inom den amerikanska krigsledningen skymd av en önskan att t ill
varje pris snabbt bringa Tyskland till kapitulation.
Ett intressant samt för vårt land aktuellt problem, nämligen hur en demokratis
samlade resurs er bäst tillvaratages i krigstid, behandlas ingående i boken. Med
bitter erfarenhet av bristande samordning mellan den politiska och militära ledningen under första världskriget konstituerade engelsmännen redan hösten 1939 "a
direct committee of the War Cabinett" bestående av dc tre försvarsgrenschef erna
varav en som ordförande . När Churchill sedan 1940 övertog båae premiär- och
försvarsministerposterna blev detta triumvirat i praktiken direkt föredraga nde
för honom och för de ministrar vilkas departement var särskilt viktiga för den
samlade krigsansträngningen. Försvarsgrenscheferna bevistade dessutom regelb undet krigskabinettets måndagssammanträden. Ett smidigt ledningsinstrument skapades på detta sätt utan att ansvarsområdena mellan den politiska och den mil itära ledningen suddades ut. The Chicfs of Staff Comittee ansvar för de militära
operationernas genomförande var odelat, och det hände aldrig att Churchill genomdrev ett beslut mot de tre ansvariga chefernas vilja. Systemet med tre sidoordnade försvarsgrenschefer som topporganisation anser Brooke ändamålsenligt.
Divergerande åsikter tvingades här genom diskussion allt närmare varan dra
- utan maktbud - för att slutligen resultera i ett beslut fattat under gemen samt ansvar.
Brookes vidsynhet samt förmåga att förstå de övriga försvarsgrenarnas betydelse är omvittnat i efterkrigslitteraturen. Sannolikt är detta ett resultat av både
hans personliga egenskaper och hans långa kommendering, åtta år, vid Impe ria l
Defence College under vilken tid rikliga tillfällen gavs till personlig kontakt
med framstående officerare från de övriga försvarsgrenarna . Det synes som det
förslag till gemensam högre officersutbildning, som nyligen framlagts i vårt land ,
är ett stort steg i rätt riktning mot bakgrund även av det ovan sagda.
Nils Hellström .
Suomen

Rannikkotykistö 1918-1958.

(F i n lands kustart i Il er i 1918-1952.)

Redigerad av överste K. J. Mikola.
Utgiven av Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r. y . (Kustartilleriets Officers·
förening r. f.) Helsingfors 1959.
Kustartilleriet är som vapenslag betraktat relativt ungt. Först vid sekelskiftet
utvecklades detsamma till ett eget vapenslag med en viktig mission att fyll a

i110 rn de till havet gränsande ländernas försvar. Kustartilleriet har från för.sta
början tillhört Finlands försvarsmakt som en kraftig beståndsdel. Men så ärvde
rnan också 1918 en väsentli g del av en stormakts sjöförsvarssystem, en stabil materiell grun d att bygga vidare på. A v alla Finlands vapenslag var emellertid kustartilleriet under självständighetens första år det minst bekanta. Inom sjöstridskrafterna var flottan mera känd och synligare än dc avsides belägna kustfarten.
skärgårdens befolkning blev först medveten om närvaron av kustens försvarare
och unde r årens lopp spred sig kunskapen om dem till en allt vidare krets. Under
de hårda krigsåren stärkte det finska kustartilleriet ytterligare sin position i det
allmänna medvetandet. Kustförbandens insats var betydande och vann erkännande å högsta ort. Flera verk har skrivits om dem, men någon sammanhängande
historia har hittills ej funnits. Beslut om en dylik historik fattades vid Kust:u tilleriets officersförenings årsmöte 1953, och resultatet har nu framlagts för
offentligheten.
Redakt ionskommitten under översten vid Huvudstaben K . J. Mikola, känd och
erkänd militä r skribent, har på 362 sidor lyckats skildra det finska kustförsvarets
mångski ftande väg genom fyra decennier. Medarbetarstaben räknar ett flertal
sakkunniga, som delvis varit med från starten 1918 och vilkas namn är en borgen
för historikens vederhäftighet.
Man talar om en "fleet in being". Det finska kustartilleriet är ett gott exempel
på ett ''coast artillery in being", om uttrycket tillåtes. Utan ett kraftfullt dylikt
hade det finsk-ryska kriget gestaltat sig helt annorlunda. Det berättas, att då
statsminister Cajander kort före Vinterkriget var bekymrad för huvudstadens
trygghet, av Försvarsrådets sekreterare lu gnades han med orden, att de utanför
Helsingfors belägna kustforten representerade en a v världens starkaste anhopningar av svårt och tungt artilleri. Statsministerns oro var befogad, ty närmaste
fientli ga basområde låg blott några timmars sjöresa från staden. Genom sin blotta
närvaro verkade kustbatterierna emellertid avskräckande på varje angripare. Detsamma var fallet utefter hela den långa kuststräckan. Efter några trevande framstötar (Utö, Russarö, Vederlax) under krigets första dagar vågade sig ryska
krigsfartyg inte mera inom skotthåll för batterierna väster om Björköarna.
Truppförband, som erfordrats för kustens säkring mot invasion, kunde härigenom
insättas vid fronten i öster. Föruran ett effektivt kustförsvar hade situationen
varit en helt annan. Under Stora nordiska kriget bidrog landsättningar mot
oskyddad kust i armens rygg - vid Helsingfors 1713 - till' att tsar Peter
ganska snabbt kunde erövr~ Finland. Ett annat exempel på angrepp mot otillräckli gt befäst kust erbjuder britternas strandhugg mot Finland under Krimkriget
1854-55 .
Kriget mot Japan 1904-05 och Tsushima hade praktiskt taget utplånat den
ryska Ostersjöf!ottan. För att skydda St. Petersurg och armens flank satte tsarriket sin tillit till ett av de mäktigaste sjöbefästningssystem världen dittills skådat.
Finska vikens bägge kuster från Kronstadt till Åland och de baltiska öarna späc-
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kades efterhand med batterier. Denna Peter den Stores Sjöfästning, som i syn nerhet fortifikationssystemet i Parkkala-passagen sedan 1'9 13 kallades, blev al d rig
helt fullbordad, ej heller fick befästningarna på allvar pröva sina eldrörs träff_
säkerhet. Istället för fienden kom revolutionen 1917, och hela systemet föll sö nder inifrån.
Med anlitande a v den å finska sidan kvarblivna omfattande art illerimaterie lcn,
som genom Dorpat-freden 1920 tillerkändes Finland, uppbygg des kustförsvaret
under förkrigsåren. Tjugutalet förflöt i organiserandets och skolningens tec ken .
Under 30-talct genomfördes flera långtgående förnyelser inom skj utteknik och
- taktik, vilka i hög grad förbättrade hu v udarrilleriets, 152 resp. 254 mm, prestanda. Den ärvda ammunitionens ballistiska egenskaper förbättrades, nya sk ju ttabeller uppgjordes etc. Sextums Canet-kanonens rör jämte vagga vändes upp
och ned, varvid större elevation och därmed nära nog fördubblad räckvidd
naddes. Bristande kännedom om detta faktum blev ödesdigert för den ena av
de ryska G-jagare, som 14 dec. 1939 kom för nära Utö batterier.
VId krigsutbrottet stod det finska kustartilleriet, liksom fältartilleriet, på en
hög nivå. Finland var i flera avseenden ett föregångsland på området. Som det
första i världen förlade finskt kustartilleri pjäserna i spridd ord ning i terrän gen
långt från varandra, varvid obegränsade skjutsektorer och skydd mot fie ntlig
eldverkan erhölls. Det befästa Singapore togs av japanerna bakvägen från landsidan, utan att dess kanoner, som endast kunde bestryka sjöområdet, hade någon
chans att ingripa. Den genom goebbe lsk propaganda övervärderade Atlantval len
var inte heller situationen vuxen, när den allierade invasionen kom. Det fin ska
batteriet å Saarenpää (Björkö) kunde med sina sex 254 mm pjäser avvisa de båda
ryska slagskeppens (12 st. 305 mm var) vid jultiden 1939 företagna attacker
från sjösidan samt därpå i två månaders tid verksamt understöda försva ret å
västra Näsets landfront. De red ut stålorka nen från svårt skeppsarrilleri, bombflyg, fältbatterier med ringa förluster.
Det finska kustartilleriets verksamhet inskränkte sig icke enbart till Finska
viken och Skärgårdshaver, utan batterier uppfördes ockSå vid Ladagas och under
krigsåren vid Onegas stränder. Vid bildandet av dessa insjöpositioner fann s naturligtvis inga ex-ryska anläggningar att tillgå, allt måste planeras och uppbyggas från början, för att sist och slutli gen åter evakueras eller förstöras . Aw n
de neutraliserade Ålandsöa rn a befästes, och anläggn in garna raserades tvenne
gånger under senaste världskrig.
Efter kriget ställdes de finska sjöstridskrafterna inför en gigan tisk upp gift :
climinerandet av de 60.000 minor och svephinder, med vilka de tre krigförande
åren 1941-45 infekterat Finska vikens vatten. Det är ej mången bekan t, att
av de 200 minsökare, som 1'945 startade sitt riskfyllda värv, över hälften va r
bemannade med KA-personal (139 fartyg - 1170 man), resten med flottan s fo] k.
I samband med nyorganisationen av Finlands försvarsmakt 1952, varvid man
strävat till att territoriellt sammanföra olika enheter under en och samma led-

. "" överfördes kustartilleriet till landstridskrafterna. P å basen av vunna krigs. k a samt
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1
kustinfanteriets.
och
~ d'ess 11 ya verksamhetsområden, de motoriserade batteriernas
a ···stridskrafterna består idag av flottan allena.
SJ~en välredigerade volyme n innehåller tolv kapitel behandlande kustartilleriets
lika områden och deras utveckling, såsom förhistoria, andel inom försvaret, inre
:ro-anisation, taktisk användning, befästnings- och skjutreknik, förbindelsetjänst,
e~sonal, krigsinsat s. Det sistnämndas 70 sidor behandlar kustkriget 1939-45:
Saarenpää, Järisevä, Mantsi - lysande namn i finsk krigshistoria
pV'llh-erhicrets
\. b
_ fortsättnin gskrigets Hangöudd, Hogland, Sommarö osv. Också kustartilleriets
samarbete med ortsbefolkningen och marinskyddskårernas verksamhet ävensom
det frivilli ga, uppoffrand e soldathemsarbetet (marketenteri) har fått var sitt
kapitel. Av de 131 goda illustrationerna utgöres 25 av kartor över olika krigsskådeplatser, 17 avporträtterade personer, vilkas verksam het på ett eller annat
sätt sammanhänger med det finska kustförsvarets utv eckling. Korta biografier
över generalerna Nenonen, Valve, Järvinen, överstarna A 1mqvist, Rikama, Lyytinen och måhända några till hade varit på sin plats. En förteckning över samtliga batterier med angivande av pjäsantal, kaliber, anläggningsår, krigsinsats m. m.
hade inte heller skadat. De är knappast några krigshemligheter numera.
Boken försvara r väl sin plats i raden av krigshistoriska verk och utgör ett
värdefullt bidrag till Finlands historia. Den bör intressera varje anhängare av
ett starkt sjöförsvar, framförallt dc, som verkat inom kustartilleriet. Och icke
minst de otaliga svenskspråkiga män, som tjänat i förkrigstidens l. A v delta eller
l.KA-Regementets svenska sektion. För en nordi sk läsekrets får man hoppa s p:'t
en svensk översättning.
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Notiser från nar och fjärran
sammanställda vid Marinens Pressdetalj

Storbritannien.
HANGARFARTYG.
Det meddelas att Albion kan bli ombyggd till trupptransportfartyg, om Bulwarks ombyggnad visar sig lyckad.
Marine News. December 1959.
Hermes lämnade Barrow den l november för att dockas i Southampton och
efter fullkraftsprov i Engelska kanalen överlämnades hon den 18 november t ill
flottan av leverantören Vickers-Armstrong Ltd. Hon är i tjänst och stationerad
i Porrsmouth sedan den 25 november.
Marine News. December 1959.
KRYSSARE.
Cumberland anLinde den 3 november till Newport för nedskrotning.
Marine News . December 1959.

FREGATTER.
Berwicks sjösättning, som skulle ha ägt rum den 20 november, har blivit försenad av strejk vid byggnadsvarvet.
Marine News . December 1959.
Bri ghton sjösa rre s den 30 oktaber i ScotstOun.
Marine News. December 1959.
Fem fregatter (Ca wsend B a y, Cowdrey, Launcesron Castle, Lo ch Seavaig och
Loch Tarbert) skall skrotas.
Marine News. December 1959.
När Orwell s översynsperiod är klar
ersätta Tarie i pakistan ska flottan .

1

maJ 1960, kommer hon troligtvis att
Marine News. December l959.

Starling kom till Porrsmourh den 6 no vember för nedskrotning. Hon har sedan 1946 tj änstgjort som utbi ldningsfartyg och var under kriget den mest kända
ub~tsjagaren med 15 förstörda ubåtar som resultat av operationerna.
Marine News. December 1959.

Newfoundland har sålts till peruanska regeringen den 2 november. Det meddela\
att även systerfartyget Ceylon skall köpas av Peru.
Marine News. December 1959.
Lion, som är klar :ttt träda
Medelhavet.

tjänst

1

JU ni 1960, förmodas ersätta Birmingham
Marine News. December 1959.

Tremadoc Bay anlände till Genua den J 8 septe mber, förmodligen för att
skrotas.
Marine News. December 1959.
UBÅTAR.
Orph eus, den andra båten i Oberon-klasscn , sjösattes den 17 no vember i Barrow.
Marine News. December 1959.

JAGARE.
Asine skall byggas om till flygdirigeringsfarryg.
Marine News. December 1959.
Cheviot återkom till Portsmouth den 22 oktober och ligger nu med låg beredskap och är till salu för nedskrotning. Hon kommer att ersättas av Cassandra,
som börjar sina övningar i början a v 1960 för att i slutet av året avgå ti ll
Fjärran östern.
Marine News. December 1959.
Sjunde jagarskvadronens fartyg återvände till sina hemmahamnar den 18 november. Broadsword är förtöjd i Chatham, Denkirk i Devonport och Jurland
och Trafalgar i Ponsmouth.
Marine News. November 1959.

Förenta Staterna.
SLAGSKEPP.
Maryland bar anlänt till San Franc;sko för skrotnin~;.
Marine News. December 1959.
HANGARFARTYG.
Gu adalcanal och Mission Bay har bogserats från New York till Japan för
upphuggning.
Marine News. Nove mber 1959.
Shamrock Bay anlände till HongKong den 17 november, dit hon har bogserats
för skrotning.
Marine News. December 1959.
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KRYSSARE.
New Orlean s har bogserats till Baltimore för upphu gg n ing.
Marine News. December 1959.
Det första aromdrivna övervattensfartyget, kryssaren Lon g Beach, kommer efter
f ärdi gställa nd et i september 1960 att baseras på ostkusten.
Our Navy. November 1959 .
JAGARE.
J agarna Claxton, Dyson och Charles Ausborne kommer att överlämnas ull
Västtyskland under tiden december 1959-april 1960.
Marine News . December 195 9.

I och med utgången av 1'959 kommer 14 av flottans hamnförsvarse nheter at t
läggas n ed. ~e kommer att ers ätta s a v två huvud stationer: en i Norfolk och eJ•
. San F ranc1sko.
1
I ett uttalande från flottan heter de t att "genom detta centraliseringsprogram
ökar flottans möjligheter att försvara hamnar inom ett stort område i händel se
.
av fara".
D e t vå hamnförsvarse nhete rna komm er att utbilda ha mnförsvarsg rupper tör
att snabbt kunna insättas i USA elle r utomland s med tran spo rrabel radar, radiourrustning och annan indikeringsmaterieL P å var och en av dc två platserna
,,kall tjänstgöra 30 officerare och 350 man.
. De fjorton enhe terna so m skall n ed läggas ä r: Porrsmouth i New Hampshire,
W'inth rop i Massachusets, Jamestow n, Highland, L ewes i Delaware, Mayport i
Florida, Cristobal, Balboa, San Diego, Los Angeles, Porr Townsend i Washin gton,
Pearl H arbor, Guam och Subic Bay på Filipinerna.

USS Co nner har under n amnet Aspis överta gits av Grekland.

O ur N a vy. N o ve mber 1959.

Our Navy. November 1959.

Frankrik e.
På gru nd av bristen på penningmedel komm er intervallet mellan översynena
att utst räcka s från 27 till 36 månader. Detta kommer emellertid ej att påverka
jagarnas operationsdugligh et.
Our Navy. November 195 9.
UBÅTAR.
Kraken har efter genomgripande modern isering i Pearl Harbor överlämn .lU
till Spanien.
Our Navy. November 195 9
USS Liza rdfish har moderniserats och överlämnats till Itali en, där hon erhal1it
namnet Evangel ista Torricelli .
Our Navy. November 1959
MINSVEP ARE.
MSC 276 överlilmnadcs av byggnadsvarvet un der oktober.

I början av november månad 1959 var följande fartyg under byggnad:
H angarfartyget Foch vid varv i Brest, eskortfartygen Victor Schoelder, Commandant Bory, Amiral Charner, Commanda nr Bourdais, Doudart de La Gree,
Balny, Protet, La Galisso niere och E. V. Henry vid varv i Lor ient, helikopterkryssaren PH 57 i Brest, ubåtarna Daphne och Diane i Nanres, Doris, Flore,
Euridice, Galatee samt en av typ A i Cherbourg.
Marine News. December 1959.
D en f ranska marinbucl ~e ten för 1960 upp går till :
Skuld 1)
Bemyndigande
miljarder frs
Drift
Materiel

Marine New s. December 195 9
MSC 279 öve rlämnades

oktober t ill Spanien och fi ck na mne t Ge ni!.
Marine New s. D ecember 1959

Två kontrakt har tecknats mellan f lottan och White Sewing Machinc Corpo r,lrion om till verknin g av torpedtuber av glasfiber för ett belopp av 1 mil jon
dollar. Omkring 600 av tuberna skall levereras under dc närmaste tio månad erna
och skall användas för flottan s nya Ma rk 21-tubställ.
Our N avy. November 195 9.

5
95,6

133,9
115 ,3

100,6

249,2

J ämfört med 1959 års budget (ej innefattand e de krediter, som beviljades med
anledning av devalveringen) innebär detta en ökning med
Drift
Materiel

1

)

0,6
25,6

7,3
12,8

20,1
26,2
La Re vue Marit ime. D ecember 1959.
Ej utnyttjad e bemyndiganden.
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Västtyskland.

JAGARE.
Den 6 oktober övertogs från USA jagaren Wadsworth och erhöll benämnin ge n
Zerstörer 3 (Z 3).
Marine News. Dece mber 1959.
FREGATTER.
Den fjärd e fre gatte n av Köln-klass, Karlsruhe, sjösattes den 24 oktober.

Ostersjön, bogserande speciella beh ållare med raketer, som avfyrats från va ttenytan .
En annan rapport fastställer, att en ubåt av W-klass har observerats utanför
Island , och det påstås, att besättnin gen, då ubåten upptäckte s, snabbt täckt över
rornet med en presen ning för att dölja ve rtikala tuber. W-klassubåten har en
aktionsradie av 13000-15500 distansminuter.
1

Military R ev iew. December 1959.

Marine News. Dece mber 195 9.
TORPEDBÅT AR.
Torpedbhen Pelikan sjösa ttes den 12 dece mber på Krögervarvet i R end sbu rg.
Nachricinen aus der Bund esmarine. December 1959.
Torpedbåtstender n "Rhein" sjösa tt es den 10 de ce mber vid Schlickervar ve t
Hamburg.
Nachricinen aus der Bundesmarinc. December 195 9.
UBÅTAR.
U 2450, som sänkres i slutet av kri get, men som sedan ha r bärgats, skall re pareras och återinsättas i tjänst. Man kommer förmodligen att till våren bö rj a
byggandet av den förs ta av de femton u båtar, som är bes lutade.
Marine News. December 1959.
MINSVEP ARE.
Volklingen, den sista av 18 kustminsvepare beställda vid Yacht- und Bootsw crf t
Burmester i Bremen , sjösattes den 20 oktober.

Kom m uni stkin a.
Kommunistkina har utöve r den reg uljära armen en milir;ir styrka av 250 miljoner män och kvinnor. Av dessa är 130 miljon er mellan 16 och 32 å r gamla och
red o för omedelbar insats i händelse av krig. Resten, som är under 50 år, tillhör
"första res erve n". Utbildningen av dessa vapenbärare har ägt rum för e och efter
medborgarnas ordinarie arbete inom indu strin och jordbruket.
Military Review. December 1959.

Norge.
MIN SVEP ARE.
T vå amerikanska minsvepare har för norsk räkn ing i Charleston ombyggts
till kombin erade min sveparepatrullbåta r.
Mi li tary Review. December 1959.

Marine News. December 195 9.
Kustminsveparen Detmold sjösattes den 17 november vid Amior-varvet i Ch crbourg.
Nachrichten aus der Bund esma rin e. Dece mber 1959.
Ge mma sj ösatte s den 6 oktober i Lemve rde r.
Marine News . December 195 9.
Flottan förfogad e den 15 december 195'9 över 163 enh ete r, därav 25 hjälpfa rt vg.
Nachri chtcn aus der Bundesmarinc. Dece mber 195 9.

Sovjetunion en .
UBÅTAR.
En inofficiell rapport omtalar att åtminstone tv å ryska ubåtar har observera ts

Fi nl and .
Inför självständighetsda gen publice rade bildtidskriften Suomen Kuvalehti en intervju med försvarsmaktens generalkv a nersmä stare, generalmajor A. Maunula, som
gav en över sikt över försvarsmakten s nuvarande mate rial- och utbildningsläge
samt över det program som man fastställt so m minim alt för dess vidare utveckling. Efter att ha kon staterat att radarbeva kningsnäte t nu är utbyggt så att
rikets hela sjö- och luftrum kan kontrolleras samt att ett strålningsmätning snät
i rask rakt utbygges i samarbete med civila myndi gheter, yttrad e ge nera lkvartersmäst aren på tal om sjöstridskrafterna bl. a. följ anae:
Också sjöstridskrafternas mater iel undergår en krafti g förn ye lse. Vi har redan
Varit tv ungna att till StÖrsta delen utrangera de äfdre enheterna. Enligt det fasrställda grundanskaffnings programmet kommer nya fartyg med ett sammanlagt
deplacement av c:a 7000 ton att byggas. Fartygens antal blir omkring 50. Hittills har färdigställt s 15 en heter (1 minfartyg, 5 min svepare, 2 mkb, sammanlagt
c,a 105 0 ton, samt 7 transportfartyg av ol ika slag). Ti ll programmet hör även
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några större fartyg. Nu har infordrats anbud från de inhemska varven på byg.
gandet av 9 snabba patrullbåta r, under förutsättni ng att riksdagen för detta
ändamål beviljar ett första anslag på 200 milj mk. För dessa enheter har ma rin.
åt
dieselmoto rer inköpts från Sovjetunio nen. Byggnadsp rogrammet ger arbete
också
hälsades
glädje
Med
härav.
behov
stort
i
är
våra mån ga småvarv, som
regeringen s senaste tilläggsbud get, i vilken inrycktes ett anslag på 300 milj mk
för byggand e av förbindels ebåtar för kustförsva ret . Dc 40-50 enheter so 111
kommer att bli frukten härav förbättrar på ett avgörande sätt kustförsva rstruppernas rörelseförm åga.

