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Arsberättelse i skeppsbyggeri

och maskinväsende 

Rationalisering av maskinanläggningar och maskintjänst 

ombord 

Av ledamoten A. ULLMAN 

Inledning 

I United States Naval Institute Proceedings, nov 1962 (l) försö
ker Captain Zumwalt genomskåda hur de nuvarande jagarnas efter
följare komma att vara beskaffade. Det omfattande försöket efter
strävar att se alla taktiska, tekniska, strategiska och politiska syn
punkter. Artikeln kan rekommenderas för studium av den för vår 
eventuella framtida fregatt intresserade, då resonemanget i många 
stycken kan ha bäring på hur denna bör eller kan komma att vara 
utformad. Artikeln kan tas som utgångspunkt för vissa aspekter 
inom ramen för föreliggande ämne. 

Författaren ser framför sig två utvecklingsvägar efter vilka USN 
sannolikt kommer att förändras. Den första vägen omfattar snabba, 
flygbärande slagstyrkor, som snabbt kan detacheras till olika ocean
områden. Den andra utvecklingsvägen, som han bedömer komma att 
visa sig nödvändig, framgår av följande citat: 

"För att möta det massiva kravet på konvojtjänst, minering, min
röjning, ubåtsjakt, patrulltjänst och andra marina rutinuppgifter 
över omfattande havsområden, behöver vi en omfattande ökning 
av antalet fartyg för sådana uppgifter. NA TO:s samlade resurser 
bli knappast tillräckliga för att åstadkomma det antal fartyg vi 
komma att behöva, om vi fortsätta tendensen till mera komplicerade 
system hos alla typer. Dessutom kommer måhända det omättliga 
kravet på teknisk utveckling i NATO och nödvändigheten att läm
na teknisk assistans till u-länderna att nödvändiggöra en hård be
gränsning av kraven på fartygens tekniska personal och tekniska ut
rustning. Andra huvudlinjen för marin utveckling kan därför kom-
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rna att bli konstruktion av små, effektiva enkla fartyg, lätta att 
underhålla och med till ett minimum begränsat personalbehov". 

Författaren utvecklar därefter ett omfattande resonemang om 
tillgången på landbaser inom olika havsområden och bedömer att 
denna tillgång minskar. Andra förhållanden tillkomma. Jag citerar: 
"Denna kombination av olika förhållanden kan komma att fram
tvinga ett större beroende av rörliga baseringsresurser och nödvän
digheten att göra det enskilda fartyget mera uthålligt ur underhålls
synpunkt". 

Det första citatet om skärpta krav på begränsning av personalbe
hovet torde få anses avspegla även våra förhållanden. 

Det andra citatet har även giltighet för våra förhållanden. Beho
vet av och svårigheterna att hos oss bedriva en fullgod, rörlig bas
tjänst understryker samma önskemål om största möjliga basobe
roende. 

För att kunna möta dessa två krav bör man enligt författaren kun
na förutsätta en utveckling beträffande den tekniska materielen om
bord till större automatisering och fjärrmanöver för att spara i var
je fall vaktgörande och operativt sysselsatt personal. För att möta 
det senare kravet borde man jämväl eftersträva att utrustningen 
består av så vitt möjligt utbytbara större komponenter, som efter 
utgången driftstid snabbt bytas mot nya sådana för översyn i land. 
Dessa enheter borde då i sig innehålla reglerande organ och organ 
för fjärrmanöver, då den tekniska kompliciteten kommer att ligga 
i högre grad på reglerings- och manöverapparaternas område. 

Den citerade författaren ser framför sig fartyg, som i korthet 
kunna åskådliggöras med följande citat: "Avancerade taktiska da
tasystem sammanknyta det individuella fartygets vapen- och mål
datasystem med andra fartygsförband eller landbaserade befäls- och 
kontrollcentralsystem". 

Den teletekniska utrustningen - utvecklar författaren vidare -
kommer att få allt högre prestanda och större koncentration till 
färre, mindre och effektivare enheter eller komponenter. I samband 
härmed kommer emellertid behovet av underhållspersonal för denna 
utrustning måhända att öka. 

Författaren beskriver slutligen framtidens efterföljare till nuva
rande fartyg av typen DD såsom han ser dem. Efter redogörelse för 
uppgifter och prestanda fortsätter han: "De böra innehålla enkel, 
okomplicerad utrustning, som kan r:,lassproduceras och som kan ko-



6 

pieras av allierade med mindre industriell utveckling. Fram
drivningsmaskineriet kan väl tänkas vara en kombination av 
ånga och diesel eller ånga och gasturbiner. Dessa fartyg komma san
nolikt att bli av primär betydelse för genomförande av geografiskt 
omfattande patrulltjänst under varmt och kallt krig, med stor san
nolikhet integrerad med oceanbottenbaserade och landbaserade spa
ningssystem. De komma att konstrueras för större uthållighet i frå
ga om bränsle och annat underhåll än nuvarande jagare. Utrymme 
för denna större underhållssäkerhet liksom reducerad kostnad åstad
kommes genom på forskning grundad utveckling av utbytbara ut
rustningsenheter och specialisering för respektive typ till ett fåtal 
bestämda funktioner". Så långt författaren. 

Följande reflexioner anmäla sig. En automatisering med den mo
derna teknikens hjälpmedel har redan utvecklats till hög gradavfiness 
och pålitlighet i fråga om vapensystem, där de ytterligt snabba för
loppen nödvändiggjort och möjliggjorts av en sådan. De tekniska 
möjligheterna med erfarenheter härifrån liksom från processindu
strin och andra områden ger nu stora möjligheter till automatisering 
och fjärrkontroll av även många andra funktioner. Det skulle vara 
av intresse att dels söka kartlägga automatiseringens nuvarande 
ståndpunkt inom skeppsbyggeriområdet, dels bedöma förutsättning
arna för en fortsatt automation och utökad fjärrkontroll liksom de 
vinster ifråga om personal och kostnader och de uppoffringar i form 
av teknisk komplicitet, som kunna bli en följd. 

Det torde i varje stadium av teknisk utveckling finnas ett önsk
värt optimum mellan å ena sidan enkel och robust konstruktion med 
manuell reglering och skötsel med hjälp av fartygsburen personal 
och å andra sidan en hög grad av automation med bestämda krav 
på högt kvalificerat underhåll. Att förutse detta optimum och kon
struera fartygen så att de motsvara detta optimum, i varje fall vid 
tidpunkten för leverans, liksom att förutse och organisera för det 
rätta tekniska underhållet och tillhandahålla den därför erforder
liga personalen, torde få anses vara ett betydelsefullt önskemål. 

Pågående diskussioner 

Erfarenheter från den automatiserade processindustrin liksom från 
den avancerade vapentekniken har således pekat på möjligheten för 
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skeppsbyggaren att i stor skala utnyttja tekniken för automation 
och fjärrkontroll. För skeppsredaren utgör i nuvarande ekonomiska 
sjöfartsklimat personalkostnadsposten en starkt pådrivande faktor 
för att utnyttja dessa möjligheter. 

En omfattande diskussion i dessa frågor har förts de sista 2 a 3 
åren. 

En flod av fackpressartiklar har tillströmmat som svar på för
frågningar hos bibliotek och forskningsinstitut. 

I det följande ges några exempel härpå. 
I september 1961 höU The Royal Institute of Naval Architects (2) 

en omfattande diskussion i ämnet med inledningsföredrag av direk
tör Kaudern, Broströmskoncernen. Föredraget och diskussionerna av
speglade ett brett register av hithörande problem för redare och kon
struktörer, varför ett axplock härur kan ge en bakgrund till pro
blemställningarna. 

Automatisering finns redan i stor utsträckning i skeppsmaskin
tekniken. Utvecklingen sedan kriget mot högre specifika prestanda 
på enskilda maskiner med högre varvtal, högre tryck, lägre vikt per 
hkr och snabbare förlopp har möjliggjorts av och genom växelver
kan framtvingat automatiska regleringar av de enskilda förloppen 
såsom ångströmning, matarvattentillförsel, varvtal m m, liksom au
tomatiskt inkopplade reserver av olika slag. Den pådrivande faktorn 
här är önskan att pressa in mera effekt i ett mindre utrymme och 
med mindre viktsandel av deplacementet för att dymedelst få stör
re lastvikt och lastvolym i ett givet deplacement och därmed högre 
räntabilitet. 

Fjärrmanöver från ett särskilt kontrollrum intill maskinrummet 
har börjat tillämpas på mindre fartyg och blir allt vanligare även 
på större. Fjärrmanöver från bryggan har även börjat tillämpas på 
mindre fartyg. 

De tekniska förutsättningarna för att tillämpa fjärrmanöver från 
bryggan på större oceangående fartyg föreligger och nu kommer på 
allvar redarens personalkostnad in i bilden. Man diskuterar minsk
ning av personalstyrkan på sådana fartyg från storleksordningen 
45 man till en tredjedel därav. 

För dessa fartyg uppkommer emellertid en räcka problem som mås
te lösas innan man vågar ta steget fullt ut. 

En minskning av besättningen minskar inte bara personalkostna
den utan även byggnadskostnaden. Dessa vinster måste emellertid 
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vägas mot mer investeringar för automatiken och fjärrkontrollen, 

som torde någorlunda kunna beräknas, men även mot underhålls

kostnaden, som är högst osäker. 
För det första gör besättningen i nuläget ett omfattande under

håll ombord, som i framtiden måste i större utsträckning utföras av 

landbaserade resurser. Hur går det då med det naturliga önskemålet 

om kortast möjliga liggetid i hamn? Ett ekonomiskt optimum måste 

således förutsätta långa driftstider mellan översynerna, oklander

lig drift under dessa perioder och översynsrutiner enligt utbytes

system, som möjliggör kort översynstid. Detta gäller även de nya 

automatik- och fjärrkontrollanordningarna. Hög driftsäkerhet kostar 

mycket pengar i form av hög investering i högklassig, dyrbar ma

teriel. Driftsäkerheten, som förutsätter ökad investering i kvalitet i 

form av högklassiga material, noggrann tillverkning och genom

tänkta utprövade konstruktioner, fordras emellertid även av det skä

let, att ett driftsavbrott i öppen sjö kan bli katastrofalt. Samma 

förhållande gäller ju ej i t ex en processindustri, där flygande repa

rationspatruller snabbt kan ingripa och endast ett kort driftsuppe

håll blir resultatet. Ett fartyg i öppen sjö kan inte nås så lätt. Om 

man då måste räkna med dels manuella reserver, dels personal för 

att betjäna dessa och dels kvalificerade tekniker för att avhjälpa 

felet, har man knappast gjort någon vinst. 

En lönsam trade kan dessutom lida ekonomiskt avbräck av ett 

driftsavbrott som ger liggetid för reparationer. Där kan det löna 

sig med både hög kvalitet och kvalificerad besättning för att in

gripa vid driftsavbrott. Automation för personalbesparing synes så

ledes i detta fall av ringa intresse innan hög driftsäkerhet vid rim

lig investering uppnåtts. 
Det är vidare frågan om huruvida automation är den mest nära

liggande vägen till personalbesparing. En genom ökad kvalitet för

längd driftstid mellan inspektioner och översyner ger redan det en 

möjlighet till minskad arbetsinsats både från personalen ombord och 

översynspersonal i land. 

Författningar och avtal reglerar därjämte på ett hårt sätt den er

forderliga personalstyrkan, varför en investering på ena eller andra 

sättet måste vägas mot möjligheterna att påverka såväl lagstiftning 

som avtal på grund av genom investeringen ändrade arbetsförhål

landen. 
Ett annat exempel på intresset för dessa frågor är en diskussion i 

-
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Society of Naval Architects and Marine Engineers i New York i 

oktober 1961 (3). 
Inledaren, Curtis Clayton, presenterar där en ingående analys av 

förutsättningarna för automation av fartyg, gjord av en kommitte 

tillsatt av National Academy of Science. Den sammanfattande slut

satsen av denna analys är att såväl byggnads- som driftskostnaderna 

för amerikanska fartyg äro så höga jämfört med europeiska att 

trots subventioner av olika slag amerikansk sjöfart kommer i ett 

allt sämre konkurrensläge och att någonting måste göras snart och 

med energi om en katastrof skall kunna undvikas. 

Analysen, som var mycket omfattande och samtidigt mycket de

taljerad, där man diskuterar allt ifrån en allmän filosofi för auto

matisering ner till vilka detaljer som lämpligen borde automatregle

ras liksom driftsstörningsanalyser och arbetsrutiner, omfattade 

exempel på ombyggnad av befintliga typfartyg liksom nybyggda, 

helt för automation nykonstruerade fartyg med olika maskintyper. 

Den omfattade även automatisering av navigeringen. 

Analysen ger, för den som trängt in något i de i Europa presen

terade projekten, med mindre ambitiös målsättning men något mera 

praktiskt anslag, ett något förvirrande intryck av en blandning av 

konventionalism och visionär framåtsyn. 

Ett par konkreta ur studien dragna slutsatser kan noteras. Om

byggnad av ett fartyg av konventionell marinertyp är direkt för

lustbringande medan nykonstruerade fartyg ger lönsamhet. En lätt

vikts-gasturbin ger de största möjligheterna till ökad lönsamhet trots 

den större bränsleförbrukningen. Den optimala automationsgraden 

P~ nuvarande tekniska utvecklingsstadium synes peka på en besätt

mng mellan 1 O och 15 man på ett oceangående stort fartyg. 

. ~tt ,~red je exe~~el på intresset. f.ör dessa frågor är e.tt föredrag 

mfor de Vereemgmg van Techmc1 op Scheepvaartgeb1ed" i Hol

land av professor Lameris i januari 1962 ( 4 ). Han ger en omfattan

de, sy.stematisk och detaljerad framställning av regleringstekniken 

med. Sl~te på användning i fartyg. Han fastställer begreppet auto

Il:latisenng såsom en kombination av automatisk reglering automa

ti~k säkring och alarm samt mekanisering och fjärrstyrni~g av ma

nover~tgärder. Han diskuterar, vilka objekt som kan eller bör au

to~atiseras och uppehåller sig vid syftemålen större noggrannhet i 

dr.Iften, erforderlig p g a de snabbare förlopp~n, personalbesparing, 

rnmdre ansträngning för personalen, större driftsäkerhet och för-

2 
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bättrad ekonomi. Vidare önskemålen om centralisering till ett ma
növerställe för att förbättra personalens förhållanden och effekti
visera dess arbete. Slutligen redogör han ingående för olika regle
ringstekniker och tillhörande apparatkonstruktioner och dessas egen
skaper. 

Problemställningen har ytterligare varit föremål för diskussion vid 
VII Nordiska skeppstekniska Mötet i Stockholm i oktober 1962 där 
civilingenjör Knut Grimnes från Norges Tekniska Högskola ägnade 
ett inledningsföredrag åt automatisering av ångturbinmaskiner (5). 

Hans framställning gav ett exempel på ett område, där en grad
vis automatisering sedan länge pågått av de tekniska skäl, som jag 
förut anförde, nämligen de snabba förloppen som omöjliggör manuell 
reglering och där en fortsatt automatisering utgör en kontinuerlig 
utveckling i den takt som maskintekniken och regleringstekniken 
mot mera driftsäkra konstruktioner medger. 

Skipsteknisk Forskningsinstitut!, varom mera ned;1n, har givit Sel
skapet for Industriell och Teknisk Forskning vid Tekniska Högsko
lan i uppdrag att utarbeta detaljspecifikationer för automatisering 
av ett ångturbinmaskineri för ett fartygsprojekt. 

Den målsättning för automatiseringen, som SFI då gav, kan ut
tryckas sålunda: 

"Så hög automatisering av maskinanläggning och navigations
hjälpmedel att rutinmässig styrning, manöver, betjäning och instru
mentövervakning för fartyget, propellermaskineriet och viktigare 
hjälpmaskiner kan ske från ett centralt kontrollrum på bryggan. En 
vaktchef och en eller två assistenter per vakt leder och utför härifråP 
den normala driftskontrollen och betjäningen, håller utkik och gör 
inspektionsronder till maskinrummet". 

Projektet förutsätter även viss underhållspersonal som på dagtid 
utför de operationer som erfordras högst en gång per dygn. Denna 
personal förutsättes även vara avpassad så, att den tillsammans med 
vaktpersonalen kan utföra t ex uppstartning av maskineriet från 
kallt tillstånd och samtidigt utgöra en personalreserv för andra situa
tioner som kräver större vaktstyrka på bryggan och i maskin. 

De viktigaste förutsättningarna för denna uppläggning äro: 

att turbinpådraget kan fjärrmanövreras från bryggan, 

att anläggningen är automatreglerad över hela belastningsområ
det, och 
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att anläggningen har en v1ss tillfredsställande driftsäkerhet. 

Med förbigående av de olika tekniska detaljredogörelserna disku
teras här i stället något driftsäkerheten. Studien ger de från andra 
håll kända slutsatserna att denna är avgörande. Felfrekvensen mås
te, om man skall uppnå syftet, vara låg. Det är bättre att betala 
för en hög kvalitet än att betala för automatisering, om maskineriet 
likafullt blir utsatt för driftstörningar. Från vapentekniken är man 
van att röra sig med numeriska driftsäkerhetsbegrepp där kompo
nenternas funktionssäkerhet multipliceras till en total säkerhetssiff
ra. Inför man instrumentering för automatik, minskar totala säker
hetsvärdet. Ett sådant maskineri måste således ha större driftsäker
het och därmed högre kvalitet hos de enskilda komponenterna. 

Författaren kommer emellertid fram till att tekniken i dag 
medger minst lika stor driftsäkerhet hos ett obemannat maskineri, 
som man är van vid hos ett bemannat maskineri i dag. 

Härtill må anföras, att utvecklingsarbetet och motsvarande kost
nad för höjande av kvaliteten och därmed driftsäkerheten äro av
sevärda. Om än tekniken (enl Grimnes) medger sådan kvalitet mås
te kostnaden för utveckling och bättre materiel- och materialstandard 
vägas in i den ekonomiska kalkylen gentemot de väntade vinsterna 
p g a personalbesparing, ev minskat underhållsarbete och minskad 
haveririsk. 

Ett diskussionsinlägg av civilingenjör Jan Stefenson, Uddevalla
varvet, utvecklar resonemanget om driftsäkerheten (6). Den tillkom
mande automatiseringsanläggningen fordrar ett tillkommande behov 
av underhåll och reparation. Därvid införes i ökad grad ett osäker
hetsmoment genom den mänskliga faktorn. För att motverka detta 
bör man överväga en förenkling av hela anläggningen, bl a genom 
att avstå från reservmöjligheter som konventionellt betraktas såsom 
standard. 

Slopar man reserverna helt blir driftsäkerheten för låg. Med 
många reserver, automatiskt engagerade får man även för låg sä
kerhet. Ett optimum måste finnas mellan dessa ytterligheter, som är 
heroende av de valda enskilda komponenternas driftsäkerhet. Man 
hör alltså eftersträva komponenter med känd driftsäkerhet, hög så
dan och sinsemellan så lika hög sådan som möjligt. Ett fåtal osäkra 
komponenter i en serie kan förstöra resultatet även om övriga kom
ponenter har mycket hög säkerhet. 

Ett fartyg kan emellertid ej lämnas utan nöddriftsmöjligheter. 
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Anordningarna härför, som kunna ha väsentligt lägre prestanda, 
böra då vara sammankopplade med huvudmaskineriet i så ringa 
utsträckning som möjligt för att ej påverka dess drift. 

Detta kan uttryckas även på det sättet att nöddriftskomponenter
na ej får vara inkopplade så, att deras säkerhetsgrad måste samman
räknas med ordinarie komponenters säkerhetsgrad. Ett praktiskt 
exempel på detta skulle kunna vara en reservpropellermaskin, helt 
skild från huvudmaskineriet som t ex med en koppling kan anslu
tas direkt till propelleraxeln. En sådan maskin kan då, vilket är 
aktuellt i ett krigsfartyg, samtidigt utnyttjas som marschfartsma
skineri. 

Projekt 

Den pågående verksamheten inom detta område har emellertid ej 
begränsats till mer eller mindre sakliga och inträngande diskussioner. 
Ett allvarligt projektarbete för att tränga de tekniska och ekono
miska problemen in på livet har pågått ett par år. Ett intressant 
exempel härpå utgör det projekt som berördes nyss, vilket bearbe
tas vid Norges Skipstekniska Forskningsinstitutt. En redogörelse 
för detta projekt har givits i Teknisk Ukeblad i maj 1962 av di
rektör Getz och civilingenjör 0kland vid detta institut (7). Redo
görelsen ägnar särskilt intresse åt att diskutera ett par aspekter, 
som även varit föremål för stor uppmärksamhet i de tidigare nämn
da sammanhangen. 

Den första frågan gäller rationalisering av underhållsarbetet. På 
grund av de högre kraven på driftsäkerhet måste man kräva en så
dan konstruktion och kvalitet att ett planmässigt, till omfattningen 
bestämt förebyggande underhåll garanterar erforderlig, hög drift
säkerhet. 

Principerna för ett sådant förebyggande underhåll är i dag väl 
kända i industrin och kommunikationsväsendet men det är ännu 
endast ofullständigt infört till sjöss. 

Skälen härtill äro i huvudsak två: 
För det första kan de nu seglande maskinisterna i allmänhet inte 

väntas utan vidare tillgodogöra sig ett radikalt nytt system. 
För det andra saknar man tillräckliga data för nu befintliga ma

skinanläggningar beträffande erforderliga förebyggande underhålls
rutiner. 

Maskinisternas tid går till största delen åt till vakttjänst och un-

-
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derhållet får inte den centrala plats i systemet som det annars 
skulle få. Det kommer att kräva mycket arbete att skaffa säkra, 
detaljerade data för att utforma en riktig underhållsplan för ma
skinanläggning, skrov och utrustning. Detta arbete måste emellertid 
göras innan ~a~ kan uppnå en full_god planlä?~nin?, som !nnehål
ler ej blott udsmtervaller och detalJerade spee1f1kat10ner pa arbete 
och inspektioner utan även specifikation på erforderlig reservma
teriel, erforderliga verktyg och standardtider för arbetet. Först där
efter får man en säker uppfattning om behovet av underhållsperso
nal ombord. Planen måste även innehålla klar åtskillnad mellan ar
beten som kan utföras under drift, arbeten som kräver driftsavbrott 
och arbeten som kräver verkstadsinsats från land. 

Samtidigt måste konstruktörer lägga tillrätta arrangemangen om
bord genom att alla inspektions- och underhållsobjekt äro lätt åt
komliga, genom goda lyft- och transportdon, erforderliga verkstads
och verktygsresurser och planlagt reservdelsförråd. 

En sådan analys av underhållsrutinerna belyser således konstruk
tion och arrangemang och bör medföra lösningar, som oberoende av 
automatiken underlättar underhållsarbetet. 

Den andra frågan gäller personalorganisationen. Om man vill 
rutinlägga underhållsarbetet hårt och minska vakttjänsten till ett 
minimum genom instrumentövervakning och fjärrkontroll - och 
detta gäller här all verksamhet ombord, således även däckstjänsten 
- så anmäler sig frågan om vem som skall göra vad ombord och 
vilka kvalifikationer som erfordras härför. 

Man kommer då omedelbart i konflikt med den hittills rådande 
stränga uppdelningen i däcks- och maskinavdelningar. 

I industrin har man kommit fram till en organisation i drifts- och 
underMllsavdelningar. Betjäning av maskiner och övervakning av 
processen är en klar driftsfunktion medan underhåll av byggnader, 
maskiner och instrumentutrustning planeras och utföres av under
hållsperson al. 

Motsvarande bör vara möjligt även ombord under förutsättning 
av härför lämpad utbildning. Detta betyder att vaktofficerarna -
styrmännen - måste ha så mycket teknisk utbildning, att de från 
et.t k?ntrollrum på bryggan kan övervaka både navigeringen och 
maskmanläggningarna inkl hjälpmaskiner, kylmaskiner, värmesys
te~, _ventilation etc liksom även vidtaga sådana erforderliga rutin
masslga driftsförändringar, som kan fjärrstyras. 



14 

Maskinchefen blir ledare för underhållsavdelningen för all ma

teriel. Det står klart, att många problem måste lösas innan en så

dan organisation och utbildningsform kan inarbetas och fungera till

fredsställande till sjöss. Men det synes även klart för det nämnda 

institutets företrädare att detta är den väg man måste gå om man 

vill spara kvalificerad personal, utnyttja den man har effektivt och 

på längre sikt tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. 

Den fartygstyp man valt såsom föremål för projektarbetet är ett 

turbintankfartyg. Den gängse bemanningen på det valda fartyget 

är 43 man. Av dessa avses 16 man för vaktgöring på däck och i ma

skin, 18 man för underhållsarbete av all materiel och 9 övriga, va

ribland kapten, telegrafister och ekonomipersonal. 

Den organisation man skisserar för projektet omfattar en under

hållsavdelning under maskinchefen, en vaktavdelning under den 

äldste vaktgörande officeren, en ekonomiavdelning samt kapten och 

telegrafister. Man bedömer som realistiskt att man vågar räkna med 

totalt 27 man, vilket innebär en minskning med 16 man, varibland 

3 officerare. Underhållsavdelningen består av 12 man i stället fö r 

de 18 i gängse organisation. Man bedömer som grund härför visst 

rimligen uppnåbart förebyggande underhåll och viss rationalisering 

i övrigt. Bl a räknar man med betydlig rationalisering av rostskydd 

och målning. 
Vaktpersonalen är minskad från 6 till 3 man per vakt, vilket 

betingas av och nödvändiggör automatisering, fjärrkontroll och tek

niska kunskaper hos vaktpersonalen. 
Vid enstaka tillfällen inträder de båda avdelningarnas personal i 

varandras uppgifter. Vid belastningstoppar såsom förtöjning ut

nyttjas båda avdelningarnas personal. 
Frågan om utbildning och kvalifikationer hos vaktofficerarna kan 

ställas så: Vill man ha styrmän med tekniska kunskaper eller maski

nister med navigationskunskaper? Frågan är akademisk. I varje fall 

fordras en grundlig utbildning på båda områdena. Vill man spara 

på antalet officerare är det logiskt att de kvarvarande få ta över 

större arbetsområde och måste få mera omfattande utbildning. Sam

ma gäller underhållsofficerarnas utbildning, som måste omfatta reg

leringsteknik och instrumentteknik Det är (enligt författarna) ej 

fel att förutsätta att maskinchefen på ett sådant fartyg skall ha 

utbildning på ingenjörsnivå och också betalas härför. 

Det exempel som SFI valde för sitt projektarbete gäller ett visst 
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fartyg för att ej komplicera problemet. Avsikten var ej att genom

lysa problemet i hela dess vidd utan snarare belysa det och försöka 

tränga de praktiska frågorna in på livet. Exemplet är ett speciali

serat fartyg, som dock representerar en övervägande del av norska 

handelsflottan. Institutet har kritiserats för att det ej valt ett mind

re fartyg där personalkostnaderna väger relativt tyngre. Projektet 

avser emellertid att belysa hur automatisering och personalbespa

ringar är sammankopplade med spörsmålen om driftsäkerhet, ra

tionellt underhållssystem, manskapsorganisation och kvalifikations

krav. Ur dessa synpunkter är spörsmålet lika betydelsefullt oavsett 

fartygets storlek. 
Ren automatisering har redan demonstrerats i praktiken på små 

fartyg. Man kan dock ej härav dra slutsatser beträffande stora fa~

tyg. slutsatser motsatt väg är dock möjliga. 

Vid val av maskinanläggning är ångturbinen icke representativ 

för huvuddelen av norska fartyg. Man valde dock ett sådant ma

skineri, då man ansåg den primära uppgiften vara att demonstrera 

automatik som ett led i en genomgripande rationaliseringsplan. Det 

var därför önskvärt att välja ett maskineri, där vägen till en prak

tisk lösning skönjdes klarare. Automatisering och fjärrkontroll av 

den typiska skeppsdieselmotorn verkade som en mera radikal tan

ke. Primäruppgiften ansågs vara att demonstrera principerna sna

rare än att projektera en praktisk lösning. 

Under rubriken projektarbete kan man även klassa in det arbete 

som utförs av Stiftelsen för skeppsbyggnadsteknisk Forskning (8). 

En viss serie befintliga fartygstyper avses studeras för att kart

lägga förutsättningarna. Som grundläggande information studeras 

gängse konventionella bemanningsförhållanden liksom kostnadsför

delningen på olika poster, varibland personalkostnader samt kost-

nader för underhåll och reparationer. · 

. Därjämte utföres på några i tjänst varande fartyg frekvensstu

dler beträffande vakt- och underhållsarbete ombord under en rund

~es~. En ~undresa med lastlinjefartyg har studerats men resultatet 

ar annu eJ publicerat. Nästa studie kommer att gälla ett tankfartyg. 

Fortsatta studier komma att pågå under hela 1964. Genom sådana 

~tudier kan man få en uppfattning om den grundläggande utnytt

tndegraden enl gängse personalsystem och hur mycket arbetet skul-

e kunna rationaliseras även utan automatisering och fjärrkontroll 

genom förbättrad kvalitet, förbättrad konstruktion, förbättrade un-
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derhållsrutiner och ev ändrad organisation och utbildning. Vad man 
vinner genom automation i och för sig kan därigenom avskiljas 
från vinsten på grund av andra möjliga åtgärder. 

Detta är ett par exempel. Fackpressen indikerar att liknande arbete 
pågår på flera håll genom insatser av såväl forskningsorganisationer 
som rederier och skeppsvarv. 

Uppnådda praktiska resultat 

Vissa praktiska resultat har hittills uppnhts. 
Som jag nämnde tidigare är automatik och fjärrkontroll i mindre 

skala ingen nyhet. Ängturbinmaskinerier kräver viss automatik och 
viss fjärrövervakning p g a de höga specifika belastningarna, de 
snabba förloppen och behovet av noggrannare reglering än som är 
möjligt att uppnå manuellt. 

En utveckling mot automatik och fjärrmanöver av ångpannornas 
eldning är på rask frammarsch. En anläggning är installerad i 
jagaren Halland och fungerar där tillfredsställande sedan ett par år. 
I civila moderna ångturbinfartyg torde detta numera betraktas som 
standard. Här styr således ångströmningen till turbinpådraget via 
tryckfallet såväl bränsle- som luft- och matarvattentillförseL En 
hel del säkerhets- och övervakningsanordningar erfordras givetvis 
och manuellt ingripande måste alltjämt kunna ske. 

För små dieselmotorer är man berättigad att tala om automatise
ring sedan länge. Alla hjälpanordningar finns ju direktkopplade i 
maskinenheten. Fjärrmanöver är även vardagsmat. Steget från last
bilsdieseln, som ju manövreras av en man och sköter sig helt själv 
under motorhuven mellan inspektioner, till båtdieslar i färjor och 
andra småfartyg är inte långt. Motorförsäljarna levererar komplett 
utrustning. Våra motorminsvepare, där man visserligen utnyttjar pro
pellerförställning i systemet, är likaledes exempel på sedan länge 
känd standard inom detta område. 

Maskinerier för små kustfartyg i storleksordningen 1.000 hkr le
vereras även numera komplett med fjärrmanöver från bryggan. 
Karlskronavarvets åtagande nyligen att leverera en 900 hkr tanker 
till ett rederi på ostkusten är ett exempel på detta. Annu i denna 
storleksordning drivs erforderliga hjälpanordningar på ett enkelt 
sätt från huvudmaskinen. Start från kallt tillstånd, varvtalsregle-

--
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ring och stopp sker från bryggan. Ställbara propellrar äro vanliga. 
I{ompletta system med varvtalsreglering och propellerförställning 
från bryggan offereras av motorleverantörerna. Överföringsmedia 
är pneumatiska, hydrauliska eller mekaniska. Övervakningsinstru
ment för alla data som indikerar driftstillståndet finnas samlade på 
övervakningspaneler dels i maskin, dels i viss utsträckning på bryg

gan. 
I ett civilt fartyg av denna storlek, en s k paragrafbåt, nöjer sig 

författningarna med tre man i maskin, en per vakt, varav i öster
sjöfart fordras en sjöingenjör och i oceanfart tre sjöingenjörer. 

Kunde man uppnå den driftsäkerhet, som, enl vad som sagts tidiga
re, eftersträvas, skulle man kunna åtminstone i t ex östersjöfart nöja 
sig med endast en tekniker ombord medan på bryggan vaktgörande 
officerare vore kompetenta att övervaka maskineriet genom instru
ment så att de vet när man behöver tillkalla teknikern och när man 
inte behöver det. 

Här finns väl förutsättningar att genom utvecklingsarbete i sam
arbete mellan maskinleverantören och myndigheten relativt snart nå 
en personalbesparing. 

Steget till stora effekter i de allt större oceangående fartygen är 
betydligt svårare. Tidigare nämnde jag skälen av ekonomisk art 
med innebörd att en radikal minskning och omorganisation av be
sättningen är en förutsättning för investeringens lönsamhet och där
för en bestämd hög driftsäkerhet måste åvägabringas parad med en 
bestämd underhållsrutin med långa driftstider mellan översynerna 
liksom arrangemang för snabba översyner under kort liggetid. 

Härtill kommer att dessa fartyg ha flera hjälpanordningar, som 
samtidigt böra automatregleras, t ex reningsanläggningar för drift 
av dieselmotorer med tjockolja, som numera av ekonomiska skäl är 
vanligt och automatisk reglering av kylvatten- och smörjoljetem
peraturerna till de för maskinen fördelaktigaste. 

Start, omkastning och stopp från bryggan av ett stort dieselma
s~ineri ter sig även ännu så länge problematiskt. Vad händer t ex 
VId en misslyckad start eller omkastning, som måste göras om? Start
~ch omkastningsproceduren för en sådan maskin är relativt komp
h~erad. Uppstartning från kallt tillstånd innebär dessutom en värm
l1111gsperiod för kylvatten och smörjolja förutom en serie rutin
kontroller beträffande t ex startluft, oljor etc. 

En hel del har emellertid gjorts. Det är numera vanligt att ma-
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Bild 1. 

Manöverpanel för dieselmotorer i maskinrum med "twin-screw"-anläggning. 

Mekaniska överföringar. Götaverken. 

näverdon och övervakningsinstrument samlas till en särskild pa
nel vid sidan av maskinen eller till en för två maskiner gemensam 
panel på något ställe i maskinrummet. Står en sådan panel när~ 
maskinen kan mekaniska överföringar användas. Ett exempel pa 
en sådan för "twin-screw"-anläggning framgår av bild 1 (9). Ett 
exempel på en pulpet för enkelpropellerdrift med elöverföring fram
går av bild 2 (19). Flyttas den längre bor.t går det bra med hydr~u
liska, pneumatiska och elektriska överf?nngar. ?en få~ då naturhgt 
nog ett annat utseende. Exempel härpa framgar av blid 3 (9) och 

bild 4 (19). . . . 
Denna pulpet placerad i ett särskilt rum är eJ ovanhgt 1 se.nar~ 

byggen och att därifrån flytta den :ill bryggaon är ~ och för s1g eJ 
märkvärdigt. Detta gäller för både d1esel- och angdnvna fartyg (9). 

Kompletta system för fjärrmanöver med fjärrövervakning och 
automatisering har också numera börjat offereras av företag med 

erfarenhet på regleringsteknikens område. 
Hos AEG har sålunda i samarbete med MAN emellan maskinen och 

-
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Bild 2. 
Manöverpanel för dieselmotor i enpropellerfartyg. Elöverföringar. 

Richardson-Westgarth Remote Control System. 

maskintelegrafen på bryggan införts en "AEG-LOGISTAT-Auto
matik", som efter impulserna från maskintelegrafen reglerar mot
svarande manövrar i rätt sekvens på ett för dieselmotorn skon
samt och i övrigt lämpligt sätt. En sådan anläggning uppges vara i 
drift i M/S "Christoffer Oldendorff" (10). 

General Elektric har utvecklat ett motsvarande system, som upp
ges applicerbart på ångturbiner, gasturbiner och dieselmotorer (11). 
.. Ett engelskt system, "Bloctube electromechanical contro l", har 
aven uppgivits tillgängligt och speciellt lämpat för dieselmotorer (12). 

Praktiska erfarenheter av sådana systems tillförlitlighet och eko-
110?:iska resultat ha dock ännu ej kommit till synes i fackpressen. 

Aven skrivare, som automatiskt registrerar alla värden av intres-
8~. ~ed hög frekvens t ex var 15:e minut, och därmed ersätter ma
s lnJournalen, har offererats. 

Bara denna åtgärd, att flytta manövern till bryggan, ger emel-
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Bild 3. 

Manöverpanel på bryggan. Enpropellerfartyg. Götaverken. 

lertid föga vinst i form av personalbesparing. Som anförts ovan så 
fordras (enl NSF m fl) 

att vaktofficerarna på bryggan känner så väl till maskineriets 
funktion att de kan utföra manövrarna och på instrumenten 
följa deras förlopp och att de förstå innebörden av de olib 
indikerade data, 

att driftsäkerheten bör vara så stor att man helst skall kunna 
avstå från manuella reservsystem, och 

att översynsrutinerna utformats så, att en viss begränsad före
byggande översynsinsats är tillräcklig för att garantera långa 
obrutna driftsperioder. 

-

Bild 4. 

Manöverpanel på bryggan. Enpropellerfartyg. Richardson-Westgarth 
Remote Control System . 
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. Vä_gen dit synes ännu lång, men det hindrar inte djärva steg i rätt 
nktnmg. De största samlade insatserna på området redovisas från 
Japan (!3)_: Ett tiotal nyligen levererade medelstora fartyg, där man 
~e~om mfora~_de ~v automat~~ och byggk?ntroll ansett sig kunna 
kara ned besattmngen har narrnare redovtsats. En total siffra på 
~6 st. sådar:a i Japan byggda fartyg är angiven (14). Några av dem 
a.:erf~nnes t tab..-::11 1 med besättningens storlek angiven liksom be
ska:tnt~gens storlek på fartyg av samma typ med konventionellt ma
s tnen (14). 

Dessa siffror visar inte någon radikal nedskärning. Fartygen har 
ett kont 11 h .. . k ' ad l ro - oc manoverrum 1 mas momra et och en motsvarande 
?u pet på bryggan. De ha emellertid även anordningar för manuellt 
o~e1 rtagande av driften i maskinrummet om så erfordras. Det är 
va san ol'k d k · b · ·· n 1 t att re u t10ner etmgas aven av andra rationalise-
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Fartyg med 
Motsvarande 
konventionellt fartyg 

fjärrkontroll 
y amaaki Maru 45 

y amatoshi Maru 37 49 Hague Maru 
Tacoma Maru 42 

T osoharu Maru 45 
Sandonaru Maru 38 

Kinkasan Maru 40 
Kasugaran Maru 35 

Seikyo Maru 50 
y amasashi Maru 44 

Hampton Maru 48 
Boston Maru 44 

Florida Maru 44 
Texas Maru 40 

Tabell 1. 
d och utan fjärrkontroll av 

Exempel på japanskbyggda fartyg me.. . 
maskinanläggningen. Besattmngsstyrka. 

h f ... .. er och möj-. . b d än automatisering oc Jarrmanov . 
nngar l arbetet om. or l k . l'k hårt av författnmgar och 
!igen styrs besättnmgens. stor e mte l a 

· .. a v1d o avtal som vl aro van f. ellertid tagit ett stort steg fra~at. 
Man har gen~m .. dessad ~~~tyg ehmt har uppgivits kunna redovisas 

E kant forbattra onsam e . k k n mar . kl' o vara att vänta l ras ta t. 
(14). Ytterhgar~ utvec mg ~akte k etens må anföras att en avan-

Betr vaktoffiCerarnas otekms ~ o~ p bedriver manövrarna på det 
cerad tekr:ik, ~om d~.ls pa en:l~e\~p~rse:utomatisk selektiv f rånskili
sätt maskmenet kraver .oc o ~l o"verdon som maskinenheter 

. h kopphug av sava man mng oc reservupp 'k hota att bli uttömda, synes 
d l do tomaq ens resurser 

samt me arm, .. a a~ - d av sådan teknisk kompetens. 
kunna göra anlaggmngden okbe~koen e genom felsignaltablåer snabbt 

Ombord tjänstgöran e te mo ~r, s~m 
kan ringa in ett fel, kunna da ~.ngnpa: ha presenterats, men torde 

Så u~.fo:made system. synas ö~~n~et~rnas gränser. Man kan järn
ligga val mom de tekmsk~ m J g å amerikanska och engels
föra de integrerade eldledmn~sksyste~en l p eldgivning och målombyte. 
ka örlogsfartyg, med automatls t ma va ' 

slutord o 

f" o ra personliga reflex1o· 
slutligen borde, efter vad s.om ~r: ~rts, t~~~kling på området vara 

ner beträffande vår egen manute ~lS a u komma att ha en be-
på sin plats. Eftersom våral f~am~dat:~~d;a möter vi inte alla de 
gränsad storlek och vara re anvt us 
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vårigheter, som nämnts ovan och som de stora oceangående far-s .. o 

Y17en ha att overvmna. 
t t> 

Vi kan räkna med begränsade tider till SJOSS och jämfört med 
moderna linjefartyg relativt lång tid i hamn. Alltså kan relativt sett 
flera inspektions- och underhållsåtgärder vidtagas under stillalig
gande och således utföras av landbaserad personal. Vi ha dessutom 
ej så långt till hamn som oceanfartygen. 

För att få tillfredsställande driftsäkerhet bör vi konstruera far
tygen enligt följande principer som bör gälla både maskinerna och 
reglerings- och manöveranordningarna. 

Någorlunda robusta komponenter av hög kvalitet och med rim
liga specifika belastningar i fråga om varvtal, tryck, materialpå
känningar och vikt per hkr. 

Begränsade reservanordningar helst ej hopkopplade med huvud
maskineriet. Stridsuthålligheten hos den lätta flottan ligger mera i 
måttlig fartygsstorlek och större antal än i seghet hos varje enhet. 

Arrangemang som möjliggör utbytessystem för även stora kompo
nenter, där montageluckor och lyftmöjligheter, fastsättning och hop
koppling samt god åtkomlighet möjliggör snabba komponentbyten. 
Arrangemanget måste även avpassas för regelbundna inspektioner, 
som torde få komplettera instrumentövervakningen till sjöss. 

Detaljerade underhållsrutiner, allt ifrån regelmässiga direkta in
spektioner till driftstidsbundna och kalendertidsbundna komponent
byten. Rutinerna bör precisera även erforderlig reservmateriel och er
forderliga verktyg och lyftdon att användas i hamn. 

Hårt standardiserade fartyg, så att alla underhållsåtgärder äro 
exakt desamma från fartyg till fartyg. 

Om man följer dessa principer och radikalt flyttar hela övervak
ningen och manövern, utom möjligen uppstartning från kallt till
stånd, till bryggan bör man, synes det, kunna helt avvara vaktgö
ring i maskin. 

Förutom bryggpersonalen för navigering, utkik, förbindelse m m 
borde man kunna nöja sig med en man ur underhållsavdelningen på 
vakt på bryggan vid maskinpanelen . 
. Dagliga underhållsåtgärder, inspektioner, rengöring av filter och 

hknande utföres av en numerärt liten grupp tekniker på dagtid. 
I hamn tillträder landbaserad personal för driftstids- och kalen

~~ttidsbundna mera omfattande åtgärder, vartill teknikerna i be
sattningen äro otillräckliga. 

h 
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En hel rad fördelar skulle vinnas om man härigenom kunde skära 

ned besättningen väsentligt. Förutom minskade krav på inrednings

volym och ekonomitjänst vinner man, vilket är väsentligt, en minsk

ning av utbildningsbehovet antalsmässigt och kunde avstå från ett 

förmodligen betydande antal vpl. 

Kraven på utbildningens tekniska nivå och kvalitet kommer vis

serligen att öka och underhållsgruppen ombord bör sannolikt bestå 

endast av stampersonal och vpl tekniker, d v s med civil ingenjörs

utbildning. De tekniska yrkesgrensskolorna i land måste då utrustas 

med adekvata utbildningsresurser. Utbildningen, även av den land

baserade personalen, bör kunna ske i samverkan med respektive le

verantörer. 
Till sist är det klart, att detta med breda penseldrag skisserade 

program sannolikt döljer en mängd problem som måste lösas genom 

ett omfattande utvecklingsarbete. Det vill emellertid synas som om 

både den tekniska utvecklingen och den personalsituation som för

svaret lider av, och som alltför ofta omvittnas för att behöva ut

vecklas i detta sammanhang, nödvändiggör ett ganska radikalt ny

tänkande. 
Det vill därvid även synas att detta nytänkande bör få formen 

av ett systemtänkande, där systemkedjans alla länkar anpassas till 

varandra, varvid speciellt länkarna underhåll och personal röner 

erforderligt intresse. 
Samtidigt som fartygens materiel projekteras bör underhållsru

tinerna skapas och omfatta arbetet både ombord - till sjöss och i 

hamn - och i land, inkluderande de centrala verkstäder, som be

höver engageras. 
Framförallt synes det väsentligt att samtidigt noggrant tänka ige

nom personalens förhållanden, bl a urval, rekrytering, grundutbild

ning och vidareutbildning, som påverkar så väl dess kompetens 

som möjligheterna för marinen att få behålla denna noggrant ut

valda och utbildade personal. 
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Perl - ett hjälpmedel för planering 

och uppföljning 

Av tekn. lic. JONS EHRENBORG 

Den snabba tekniska utvecklingen under de senaste decennierna 

har starkt avspeglat sig i den materiel som användes inom försvaret. 

Allt mer komplicerad utrustning kräves i dag för att lösa de upp

gifter som ett modernt försvar ställes inför. Men helt naturligt med

för denna utveckling svåra problem, några, som t. ex. materielens 

tillförlitlighet vid långa drifttider, har tidigare behandlats i denna 

tidskrift. Min avsikt är att belysa de metoder som kan användas, 

och vilka också användes, för att underlätta planering och upp

följning av nya vapensystems framtagning. Eftersom jag följt delar 

av detta arbete inom marinen, kommer jag att ansluta till de rön 

jag därvid gjort. 
Tiden har blivit en allt viktigare faktor vid framtagning av nya 

vapensystem. Dels går den tekniska utvecklingen fort, dels är det av 

allra största vikt att en eventuell motståndare ej ges rikligt med tid 

för utprovning av lämpligt motmedeL För att ett vapensystem skall 

kunna framtagas utan onödig tidspillan är det nödvändigt att sam

arbetet mellan alla berörda intressenter löper smidigt. Detta kan ej 

ske vid stora vapensystem utan en fast organisation. Inom marinen 

har frågan lösts på så sätt att en systemplaneringsledare utsetts för 

varje större nytt vapensystem. Men denne m~ste ges instrument för 

att kunna klara sina uppgifter, vilka inom kort kan karakteriseras av 

dels rapporter uppåt, dels planering och övervakning nedåt. Här 

kommer planeringsinstrumentet Pert in i bilden som ett naturligt 

hjälpmedel. (PER T = Program Evaluatian and Review Technique). 

Planering i olika former har tillämpats sedan länge. Det nya med 

Pert och andra liknande system, som vunnit stor spridning de senaste 

fem åren, är emellertid, att systemarbetet utsättes för en metodisk 

planering på ett mycket tidigt stadium. Helst bör en första Pert

plan v.ara utarbetad innan något egentligt systemarbete igångsätt~~· 

Pert-planen skall omfatta jämväl den del av systemarbetet som kra

ver forskning och utveckling. Men för att detta skall vara möjligt 

-
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kräves att man fastställer en viss nomenklatur så att det blir möj

ligt att hantera systemarbetets olika delar på ett rationellt sätt. Man 

har då valt att åskådliggöra systemarbetet grafiskt. 

En noggrann inventering av de arbetsuppgifter som ingår i sys

temarbetet inleder konstruktionen a v Pen-planen. Väsentligt är att 

dessa arbetsuppgifter, i fortsättningen i enlighet med Pert-termino

logi benämnda aktiviteter, definieras klart och entydigt. Man låter 

därför varje aktivitet inramas av två händelser, en starthändelse 

och en sluthändelse. Samma händelse kan vara starthändelse för två 

eller flera aktiviteter, liksom även flera aktiviteter kan löpa sam

man i samma sluthändelse. Sedan en första indelning av systemarbetet 

är klar skall detta framställas grafiskt. Man har då valt att rita 

händelser som kopplingspunkter, mellan vilka de olika aktiviteterna 

löper. En enkel presentation av ett systemarbete framgår av figur l. 

Start Godk. spec. Beställning Godk. konstr. Leverans 

Figur 1. 

Den grafiska framställningen a v systemarbetet kallas i P ert för 

systemets nätverk. Vid uppritningen av nätverket är det utomor

~e~tligt viktigt att alla verkliga logiska kopplingar mellan olika ak

ti.Vlteter framgår. Ar en viss aktivitet beroende av någon annan, 

vrlken måste vara avklarad först, skall detta framgå ur nätverket. 

En mängd olika metoder t. ex. blindaktiviteter, vilka förklaras läng

re ned, används för att nätverket skall ge en sann bild av det fö

restående systemarbetet. 

Definitionen av aktiviteter och händelser har valts så att all tid

åtgång i systemarbetet skall kunna hänföras till aktiviteterna. Hän

~elserna anses inträffa momentant. När man efter nätverkets upp

~~a~de söker ~ppskatt~ ~ystemarbe~ets tidbehov, ~r det tillfyllest att 

bö do~a d~ skrl~a aktiVIteternas ud behov. En sa dan uppskattning 

r goras 1 samrad med den eller de som är ansvariga för de arbets

k~pgifter son:. definierar .a~tivi.te:en. Sedan __ alla aktiv~teter tidsatts 

n ·man bestamma en kntzsk lm7e genom natverket fran dess start-
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händelse till dess sluthändelse. Denna kritiska linje är den aktivitets
följd, som tar den längsta tiden från starthändelse till sluthändelse. 
Den bestämmer således tiden för hela systemarbetet. 

Ett något mer detaljerat nätverk visas i fi~ur 2. Systemet .?estår 
av två huvuddelar, A och B. Av blindaktiviteten mellan handel
serna 3 och 4 kan utläsas, att man ej önskar beställa konstruktion 
av B före bedömning av anbud på A. Händelse 3 måste alltså före-
gå händelse 4. 

Installat. A 

Sam-provn. Godk. konstr. o 
~ 6 slut!. best, 

A o. B 

Tillv. B 

Lev. B 

Figur 2. 

Figur 3. 

Systemets olika aktiviteter har sedan tidsatts. De värden som ~är
vid uppskattats visas i figur 3, där aktiviteternas tidbehov ang1v~s 
i månader vid aktivitetslinjerna. Man finner att systemets totala ud 
bestämmes av de aktiviteter som ritats dubbeldragna. Dessa bildar 
alltså systemets kritiska linje. o • • • i 

Ofta kan systemplaneringsledaren redan pa detta t1d1ga stad1urn 

r M k 
lO 
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Pertplaneringen läsa ut viktiga upplysningar. Så vet han exempel
vis, att om systemarbetstiden skall minskas, så måste speciell upp
märksamhet visas de aktiviteter som ligger på den kritiska linjen. 
De övriga aktiviteterna lönar det sig ej i första hand att göra något 
åt. Ofta kan han genom en kritisk granskning av nätverket även få 
en anvisning om huruvida det är möjligt att göra vissa omdisposi
tioner av resurserna. 

Gäller det stora nätverk med över hundratalet aktiviteter kan det 
ofta vara bekvämt att låta en datamaskin finna den kritiska vägen 
genom nätverket. Man måste dock alltid komma ihåg att datamaski
nen ej själv gör något planeringsarbete utan endast tjänstgör som 
3:dditionsmaskin. Den logiska uppkopplingen av nätverket måste ut
föras av systemplaneringsledaren. 

Systemplaneringsledarens arbetsuppgift består dock inte bara i 
planering av de verksamheter som sammanlagda skall bilda vapen
systemet. Han är dessutom också ansvarig för uppföljning av de oli
ka aktiviteterna. Denna uppföljning omfattar såväl tidmässiga son1 
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ekonomiska aspekter. Det kan därför vara mycket lämpligt att upp

rita systemets nätverk som en strukturplan med tillhörande kost

nadskurvor. Övergången från nätverk till strukturplan innebär att 

man inför en tidskala i nätverket och inritar varje händelse vid den 

tidpunkt den tidigast kan infalla. Aktiviteterna kommer då att över

spänna de aktuella tiderna. För exemplet ovan erhålles en struktur

plan enligt figur 4. Under strukturplanen har ett koordinatsystem 

inlagts med tid och kostnader som axlar. Ur de inritade kurvorna 

kan man utläsa det ackumulerade behovet av erforderliga beställ

ningsbemyndiganden (beställningsmedel) och det beräknade betal

ningsutfallet. 
En väsentlig fördel som lätt kan vinnas genom planering med Pert 

är en klar uppdelning av olika ansvarsnivåer. Detta är av stort vär

de för systemplaneringsledaren, som därigenom får möjlighet att visa 

de olika inblandade hur en försening från deras sida kan komm a 

att påverka hela systemarbetstiden. Ofta beror nämligen försening

ar hos olika instanser på att man där ej sett det enskilda problemet 

som sammanhängande med ett stort vapensystem. Olika indelnings

grunder kan naturligtvis användas för att markera ansvarsnivåer 

men just för en militär förvaltning tror jag att en lämplig indelning 

erhålles genom att skilja mellan beslutsansvar och aktivitetsansvar. 

I det exempel som visas i figur 5 ligger beslutsansvaret hos KM:t, 

CM och CMF, medan verkställande instanser är MS, MF/V A och 

MF/VR. 
Ett nätverk av den typ som visas i figur 5 kallas kondenserat. 

Detta innebär att nätverket endast omfattar vissa viktigare händel

ser i systemarbetet och därför mest tjänar som underlag för system

planeringsledaren vid föredragning för överordnade. I det dagliga 

arbetet med övervakning av framtagningens alla olika skeden måste 

systemplaneringsledaren ha ett betydligt mer detaljrikt instrument 

att arbeta med. Dessutom bör som ovan framhållits en dylik plan 

ha formen av strukturplan, dvs med tidaxeL Hur detaljrikt system

planeringsledaren bör utforma sin finmaskiga strukturplan måste 

avgöras från fall till fall. Ett gott kriterium på en väl utformad 

strukturplan är att varje aktivitet har en ansvarig för den arbets

uppgift som aktiviteten innebär. Systemplaneringsledaren vet då t ill 

vem han skall vända sig för att få aktuella uppgifter om arbetets 

framåtskridande. 
Ett typexempel på strukturplan för anskaffning av ett materiel-
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slag från kontraktskrivande till första leverans har åskådliggjorts i 
figur 6. I exemplet har viktigare händelser markerats med rektang
lar och händelser där olika aktiviteter (även blinda) löper samman 
med cirklar. Delgivning har markerats med punkter. Varje aktivitet 
har tidsatts i månader. 

Exemplet i figur 6 visar hur kontakter mellan olika instanser hos 
beställaren och leverantören kan representeras i en Pert-plan. Spe
ciellt bör observeras hur leverantörens arbetsuppgifter brutits ned 
i aktiviteter, vilka delvis planerats att löpa samtidigt. Skulle man 
önska en kortare framtagningstid för det i exemplet presenterade 
materielslaget, tvingas man till en ökad grad av samtidiga aktiviteter 
hos leverantören med åtföljande större ekonomiskt riskmoment. Så 
kan t. ex. start av förserietillverkning i juli andra året flyttas till 
juni samma år, om verktygsframtagningen kan starta en månad före 
prototypleveransen. Dessutom bör observeras att exemplet jämväl om
fattar utbildningsaktiviteter, vilket bör vara regel, då det gäller 
planering av nya militära system. 

Skall en systemplaneringsledare klara sin uppgift att få vapen
systemet operativt inom den ofta snävt begränsade tid som står till 
buds så räcker det inte med att rita upp Pert-planen och därmed 
låta allt förbli. Pert-planen skall vara ett levande instrument, dvs 
de förseningar som hotar att uppstå för vissa aktiviteter måste ritas 
in. Detta kräver naturligtvis att systemplaneringsledaren upprätt
håller täta kontakter med alla dem som är ansvariga för de olika ak
tiviteterna. Men om dessa vet att systemplaneringsledaren bedriver 
en systematisk planering med hjälp av de uppgifter han får in, så 
brukar det vara lätt att hålla kontakten med de aktivitetsansvariga. 
Ty även den aktivitetsansvarige kan ju få god hjälp av Pert-planen, 
där man överskådligt kan utläsa om någon tid står att vinna genom 
oroplanering av provserier, omdispositioner av resurser osv. 

Fördelarna med Pert-planering kan sammanfattas med följande: 

1. Samma språk talas av alla. Tidigare har ofta sammanträden 
ägnats åt diskussioner om vad man egentligen menar. Om alla del
tagarna kan grunderna i Pert-planering kan mycket tid sparas 
om man samlar sig kring en aktuell strukturplan. Ingen skulle 
idag kunna tänka sig att diskutera en invecklad elektrisk kopp-

~~~~+-~~-+~-bd~ 
w 

" le+~~+-~~-+~~~ 

~.+-~-+~~+-+-~E~~+-~-+~~~ 
i=Q~~~~~+-+-~g~~+-+-~~d g ~ 

~ l l 



34 

2. 

3. 

ling utan att ha tillgång till dess kopplingsschema. Systemarbetets 
kopplingsschema är dess nätverk eller strukturplan. 

På ett tidigt stadium görs en ordentlig analys av hela framtag
ningen av vapensystemet. Man kan härigenom upp~äcka fall
gropar så tidigt att man hinner vidtaga åtgärder att knnggå dem. 
Det är en väsentlig skillnad för ledningen om den redan några 
år i förväg kan få besked om troliga förseningar mot att få det
ta besked vid den utlovade leveranstidpunkten. 

Genom en lämplig utformning av nätverket kan olika ansvars
nivåer definieras. Ofta kan viktiga beslut bli fördröjda om intE' 
klarhet råder i detta avseende. Nätverket utvisar också hur en 
försening påverkar tidpunkten då systemet skall vara operativt. 
Detta bör kunna medverka till att undanröja alla falska för
hoppningar att man genom tidbesparing i de avslutande akti~i
teterna skall kunna ta igen vad som förlorats på grund av for
biseende i systemarbetets inledningsskede. 

Pert är en ny metod att planera och uppfölja systemarbete. Ba
ra för att den är ny är det ingen mirakelmetod. Det räcker inte att 
en dag säga: "Nu skall vi ha Pert, det löser alla våra problem med 

systemplanering". . . . . 
Det kräves ett omsorgsfullt mtrodukuonsarbete och ordenthg m-

formation för att Pert skall bli till glädje. Men uppfylles dessa för
utsättningar kan man räkna med att i Pe~t finna ~t~ ~örnämligt 
hjälpmedel att klara av problem med planenng, uppfolJnmg och le
veranstider för olika slag av vapensystem. 

Sfrafegiska synpunkler på tre allierade 

landstigningsoperationer under andra 

världskriget 

Utvecklingen av amfibiekrigföringen 
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AvMKW 

När andra världskrig~t började fanns ej - vare sig på brittisk 
eller tysk sida - någon särskild landstigningsmateriel framtagen. Ej 
heller bedrevs utbildning i invasionsteknik eller invasionstaktik. En 
eventuell kustinvasion måste ske genom att på vanliga fartyg frakta 
trupp och utrustning från hamn till hamn; ett förfarande som utnytt
jades vid den tyska invasionen i Norge i april 1940. 

I samband med detta företag landsatte britterna på några platser 
mindre, i all hast hoprafsade styrkor, för att med dessa förstärka 
det norska försvaret, så att Nordnorge med den strategiskt viktiga 
hamnen Narvik ej skulle falla i tyskarnas händer. Styrkorna var 
dock för svaga, för illa organiserade och för dåligt utrustade och 
måste efter kort tid evakueras. 

Några månader senare, i september 1940, gjorde britterna nästa 
större landstigningsförsök, vilket även det blev ett misslyckande. 
På förslag av ledaren för de fria fransmännen, general de Gaulle, 
försökte britterna besätta Dakar. Britterna, som räknade med att 
kunna ta hamnen utan strid, fick ge upp företaget sedan de där be
fintliga franska styrkorna - bl a slagskeppet Richelieu - iscensatt 
ett kraftfullt försvar. 

Dessa båda misslyckade landstigningsföretag gjorde det emellertid 
klart för britterna att för att kunna genomföra en invasion exvis 
mot det av Hitler ockuperade Europa måste amfibiekrigföringen ut
Vecklas och särskilda specialförband sättas upp. 

I oktober 1941 utnämnde Churchill amiral Mountbatten till chef 
för dessa amfibieföretag, som kallades "Combined Operations". 
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Churchill yttrade därvid bl a: 

"Hittills har det knappast varit fråga om annat än commando

raider. Jag vill att Ni skall påbörja en rad av raidföretag av 

ständigt ökande intensitet för att tvinga fienden att hålla sig 

på alerten längs hela sin kust från Nordkap till Biscayabukten. 

Men Ert huvudmål måste vara landstigningen i Frankrike!" 

Den strategiska innebörden av detta yttrande var att britterna ge

nom en offensiv "nålstingstaktik" skulle irritera fienden och tvinga 

honom att binda stora styrkor för att bevaka och försvara sin långa 

kust och därigenom lätta på trycket på den i juni 1941 öppnade 

ostfronten. Från psykologisk synpunkt var det även viktigt att så

väl de kämpande allierade trupperna som de ockuperade folken fick 

påtagliga bevis för att britterna ej gett slaget förlorat och isolerade 

sig på sin ö utan bedrev en offensiv krigföring. Det stod även klart 

för Churchill, att det skulle ta lång tid att få fram materiel, ut

bilda personal och utforma en lämplig taktik för att kunna genom

föra landstigningsoperationer i stor skala. 

Under amiral Mountbattens ledning genomfördes fram till hösten 

1942 ett antal landstignings- och raidföretag. Bland dessa kan näm

nas raiderna mot Saint-Nazaire i mars och mot Dieppe i augusti 

1942. 
I Saint-Nazaire, som var en viktig tysk ubåtsbas, låg den enda 

docka på franska kusten, som kunde ta emot det i Norge baserade 

tyska slagskeppet Tirpitz, vilket utgjorde ett allvarligt hot mot de 

allierades sjöförbindelser över Nordatlanten och Norra Ishavet. Doc

kan oskadliggjordes genom att en med en tidsinställd sprängladd

ning försedd äldre jagare rammade dockporten och sprängde denna. 

Dieppe-raiden, som bl a syftade till att pröva det tyska kanalför

svarets styrka, var en landstigning över försvarad kust av omkring 

5.000 man samt en stridsvagnsbataljon. Härvid användes för första 

gången i större skala de särskilda landstigningsfarkoster a v olika 

slag, som konstruerats med ledning av erfarenheterna från tidigare 

raider. Dieppe-raiden kostade britterna stora förluster i människor 

och materiel, men samtidigt vanns värdefulla erfarenheter, som korn 

att utnyttjas vid nästa större landstigningsföretag - landstigning

arna i Nordafrika. 
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Bakgrund till de stora allierade landstigningsoperationerna 

På Washingtonkonferensen vid årsskiftet 41/42 fattades följande 

beslut: 

För att möjliggöra samordning av Storbritanniens och USA:s 

krigsansträngningar skulle ett gemensamt stabsorgan, "Combined 

Chiefs of Staff" tillsättas. För förbindelserna med Sovjetunionen 

och Kina skulle även särskilda organ upprättas. 

Den strategiska barriären över Främre Orienten skulle hållas för 

att hindra de europeiska axelmakterna att samverka med Japan. 

Detta innebar att stridskrafterna i Nordafrika måste tillföras till

räckliga styrkor för att förhindra axelstyrkorna att nå Egypten. 

All kraft skulle inriktas på att trygga sjöförbindelserna, d v s 

slå ner det tyska ubåtsvapnet, och att öka tonnagetillgången. 

Sovjetunionens trängda läge skulle förbättras, dels genom leveran

ser av tung krigsmateriel (pansar, artilleri och flyg), dels genom att 

"en andra front" öppnades så snart som möjligt. Materielleveran

serna, som sedan sommaren 1941 pågick över Murmansk, skulle fram

deles även ske över persiska hamnar. 

Kriget mot Japan skulle t v inriktas på att fördröja den japans

ka framryckningen. 

Roosevelt och Churchill enades således om att först slå Tyskland 

och Italien och därefter Japan. Orsakerna härtill var framför allt 

följande. 1) Tyskland, som hade hela den europeiska kontinentens 

resurser till sitt förfogande, hade en betydligt större krigspotential 

och därigenom större uthållighet än Japan (den tyska stålproduk

tionen var exvis fyra gånger så stor som den japanska). 2) Tysk

land låg närmare de tre allierade. 3) Jaj)an stod ensamt i sin världs

del och hade det vidsträckta Stilla havet mellan sig och den ameri

kanska kontinenten. 

Frågan om var och när den andra fronten skulle öppnas diskute

rades i London under våren 1942. Vid denna konferens närvar även 

den ryske utrikesministernMolotov, som framförde Stalins enträgna 

krav på en brittisk-amerikansk landstigning i västra Europa för att 

därigenom tvinga axelmakterna till kraftsplittring. Vid London

konferensen enades de allierade om att den slutliga stöten mot Tysk

land skulle ske genom en invasion över Engelska kanalen under som

maren 1943, operation ROUND UP. 

Då man ej kunde bortse från riskerna för ett militärt sammanbrott 
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i Sovjetunionen dessförinnan, måste även en plan för en landstig
ning i Europa under år 1942, skyndsamt upprättas. Detta företa~, 
som betecknades SLEDGEHAMMER, skulle endast utföras om si
tuationen på östfronten tenderade att bli akut, och innebar en inva
sion på Cotentinhalvön. Sedan ett kraftigt brohuvud upprättats skul
le uppladdning för en offensiv därifrån igångsättas. I synnerhet ame
rikanarna ivrade för denna operation. Britterna ansåg att ett dylikt 
företag ej skulle tjäna avsett syfte - att tvinga axelmakterna att 
förflytta förhållandevis stora styrkor från östfronten - då tyskar
na troligen i första hand skulle sätta in flyg för att bekämpa bro

huvudet. 
Churchill talade i stället varmt för en invasion mot Balkan, som 

han kallade "axelns mjuka underliv", eller mot Italien. (Man kan 
nu idag spekulera över hur Europas karta skulle ha sett ut efter 
kriget om Churchills förslag om en brittisk-amerikansk landstigning 
på Balkan kommit till utförande 1942.) 

Ett tredje förslag till landstigning, som aktualiserades genom Rom
roels offensiv under vintern och våren 1942, var en landstigning i 
Rommels rygg, d v s i franska Nordafrika. Man skulle då snabbare få 
ett slut på kriget i Nordafrika och därigenom bättre kunna skydda 
sjövägarna genom Medelhavet. Ett lämpligt uppladdningsområde för 
landstigningsföretag mot södra Europa skulle samtidigt erhållas. 
Denna plan fick namnet TORCH. 

Då axelmakternas tryck mot Kaukasus och mot Egypten och 
Främre Orienten bedömdes som ytterst allvarligt och då tonnage
tillgången ännu ej medgav en framgångsrik invasion över Engelska 
kanalen fattades den 25/7 1942 beslut om att operation TORCH 
skulle genomföras inom fyra månader. Vidare skulle den brittiska 
8. armen tillföras så stora förstärkningar att en offensiv mot Rom
me! skulle kunna igångsättas under hösten 1942. 

Detta beslut kom att få vittgående konsekvenser. Landstignings
företaget mot Nordafrika skulle nämligen komma att innebära så
dana påfrestningar på de allierades resurser, främst beträffande ton
nage, att landstigningen i Frankrike redan nu måste senareläggas 
ett år, d v s till sommaren 1944. 

Landstigningsföretaget mot Nordafrika i november 1942. 
(Operation TORCH) 

Det aktuella politiska läget 
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I och me~ det fransk-tyska vapenstilleståndet den 23 juni 1940 
bildades en l stort sett tyskvänlig regering (Vichyregeringen) i den 
icke ockuperade delen av Frankrike efter en del komplicerade po
litiska åtgärder. Den slutliga följden av dessa blev att franska 
Nordafrika kom att stå under denna regering och inte, under en mot
ståndsregering, så som Storbritannien önskat. Den politiska håll
ningen hos Vich~·Tegering~n medförde att de brittiska angreppen mot 
franska flottan 1 nordafnkanska hamnar utfördes i juli 1940. 

Den po!i~iska situati~nen i Frankrike hösten 1942 var följande: 
Flera polmker sympattserade med och understödde de allierade· 
de militära cheferna var delade i två läger, en probrittisk och ~ 
p g a anfallet mot franska flottan 1940 - en klart antibrittisk. 
USA upprätthöll diplomatiska förbindelser med Vichyregeringen och 
hade en generalkonsul i Alger. 

Av en tillfällighet befann sig marinministern och chefen för frans
ka marinen, amiral Darlan, i Alger under tiden för den allierade 
landstigningen. 

Allierade planer i sammandrag 

Avsikten med operation TORCH var att upprätta ett brohuvud 
~e}lan _Oran och Alger samt på marockanska atlantkusten och där
tfran v!nna kontroll över Marocko, Algeriet och Tunisien. Från det
ta, omr;de skulle de allierade få möjlighet att förinta de mot 8. ar
men staen?e axelstyrkorna, att skärpa flyg- och sjökrigföringen mot 
de europetska axelmakterna och att trygga de allierade sjöförbin
delserna genom Medelhavet. 

Landstigningen skulle utföras i princip på tre olika platser Oran 
tiger och vid Casablanca. Med hänsyn till landstigningspl~tserna~ 
agen uppdelades operationen i tre samtidiga, men i stort sett av 
v~randra oberoende företag. På grund av den antibrittiska inställ
~tngen i området, beroende på händelserna 1940, beslöts att opera
stone~ skulle ske i amerikansk regi med generallöjtnant Eisenhower 
om overbefälhavare. 
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Kontakt skulle tas på diplomatisk väg med gynnsamt inställd::t 
franska militärer och politiker, för att om möjligt undvika att alla 
franska styrkor gjorde motstånd vid landstigningen. oc~ för att för
bereda den politiska ledningen i landet efter landsttgnm.gel_l:. 

Den franska Toulonflottan bedömdes icke komma att msattas mot 
företaget. Gibraltareskadern avdelades dock för fjärrskydd av land
stigningen genom avregling av västra Medelhav.et. Trupper. och to~
nage för överskep;:mingen skulle dras samman 1 U~A o~~ 1 Storbn
tannien. För att undvika att den del av överskeppmngsforetaget som 
avgick från Storbritannien skulle anfallas av tys~a överva.~~enstrids
krafter skulle Home Fleet spärra utloppen fran NordsJOn. Flyg
skydd ~lanerades från hangarfartyg och från Gibr~ltar. Tidpunkt 
för landstigningen bestämdes till den 8/11 före grymngen. 

Utgångsläget 

Mot Marocko skulle insättas en amerikansk arme på 35.000 man, 
landsatta från den amerikanska operationsstyrkan 34 (västra styr
kan). Embarkering avsågs ske i USA och landstigningen skulle ske 
med 9.000 man vid Mehedia. 19.000 man vid Fedhala och 6.500 

man vid Safi. · 
Mot Oran skulle insättas en amerikansk i Storbritannien embar-

kerad arme på 39.000 man, landsatta från en brittisk operations-

grupp (mittelstyrkan). . . 
Mot Alger skulle insätta~ från Storbntanm~n 23.00? .man brit

tiska och 10.000 man amenkanska trupper fran en bntttsk opera-

tionsgrupp (östra styrkan). . 
De franska styrkorna inom området var, vad avser fartyg mmdre 

starka, men vad avser kustartilleri- (speciellt Marocko) och arme

stridskrafter relativ betydande. 
I det aktuella området fanns inga tyska eller italienska armeför-

band. Italienska övervattensstyrkor var baserade i Italien och tyska 
ubåtar på utgångslägen i Atlanten och Medelhavet. 

Medelhavsoperationerna syft~de till att ta ~amnar~a Oran och 
Alger som var de bästa urlastnmgshamnarna pa Algenets kust. De 
två hamnarna Bougie och Bone var också acceptabla och att ta des
sa ingick som en senare del i operationerna. Dessuto~ fanns nå~ra 
mindre, i det närmaste oförsvarade hamnar. Omradet omknng 
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Oran och Alger var lämpligt landningsområde för landstignings
båtar vad avser djupförhållanden och utseende. För Marockoopera
tionen var Casablanca den lämpligaste urlastningshamnen, men då 
hamnen och staden var väl försvarade skulle landstigningarna verk
ställas vid Fedhala och vid Mehedia, norr om Casablanca, där det 
fanns moderna flygfält och järnvägen till Algeriet passerade, samt 
vid Safi, som var en lämplig hamn för urlastning av tung materiel 
såsom stridsvagnar, söder om Casablanca. Det primära operations
målet var dock Casablancas hamn. 

De marockanska landstigningsstränderna låg oskyddade mot At
lanten och var känsliga för sjöhävning. Kustfarvattnen i området 
var strömrika. 

Under överskeppningen hade de från USA insatta fartygen drygt 
3.000 distansminuter att tillryggalägga till landningsområdet och de 
från Storbritannien omkring 1.400 distansminuter. Under hela för
flyttningen gick fartygen i för ubåtar lämpliga områden. Risken 
för upptäckt från luften var i början av överskeppningen liten. 

Operationernas utförande 

Marockoföretaget 

Den 19/ 10 till 24/ 10 löpte den från USA utgående styrkan ut 
från olika hamnar. Samling skedde den 26/ 10 på vilseledande kurs. 
Den 28/10 anslöt sig hangarfartygen och kurs sattes mot Dakar. 
Den 2/11 ändrades kursen till nord, varefter styrkan gjorde ett 
svep mot Maderia. Den 7/11 detacherades Safigruppen och övriga 
fortsatte mot Gibraltar för att på em sätta kurs mot resp mål. 
Första landstigningen beräknades ske kl 0400, men p g a en oväntat 
kraftig ström hade Fedhalagruppen kommit ur kurs och var inte på 
utlastningsplatsen förrän kl 0600. Liknande svårigheter uppstod 
också för Mehediagruppen. Safigruppen lyckades utföra urlastning 
och landstigning planenligt. 

På fm den 8/ 11 beordrade amiral Darlan samtliga franska trup
per att inställa motståndet, vilken order dock ej efterkoms av ge
neralguvenören i Marocko, general Nogues. Genom femtekolonn
\Terksamhet var dock generalens möjligheter till kommunikation be-

4 
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skurna speciellt vad avsåg förbindelserna med Algeriet. Generalens 

trådförbindelser med garnisonsbefälhavarna hade dock undgått 

åverkan, vilket medförde att starkare motstånd gjordes än vad som 

beräknats. 
Det franska motståndet - framför allt i Mehedia och Fedhala 

- blev kraftigt och landstigningarna fick avbrytas vid Mde Me

hedia och Fedhala p g a eld från flera franska batterier och kunde 

inte fortsätta förrän de tyngre batterierna tystats av fartygseld. 

Utanför Casablanca utförde stödstyrkan beskjutning av kustartil

leribatterierna och det i hamnen stillaliggande slagskeppet" Jean Ban". 

Stödstyrkan angreps vid två tillfällen av franska sjöstridskrafter, 

vilka dock till slut sattes ur spel. Den 11/11 upphörde fientlighe

terna iland. Till sjöss anföll den 11/11-12/11 tyska ubåtar trans

portflottan och sänkte fyra transportfartyg samt skadade en jagare 

och ett tankfartyg. 

Algeriföretaget 

Från Storbritannien avgick den 22/10 en långsam och den 26/ 10 

en snabb konvoj. Samling skedde vid passage av Gibraltarsund den 

6/11. Sedan sundet passerats styrde Orangruppen sydvart medan de 

övriga fortsatte efter den normala Maltarouten. I lämplig tid satte 

också dessa kurs mot resp mål. 

Axelmakternas spaning fick kontakt med konvojerna den 7/ 11 

men läget kunde ej klarläggas utan den tysk-italienska ledningen 

trodde in i det sista att det var en Maltakonvoj. Hitler själv ansåg 

det möjligt att konvojen avsåg landstigning på Korsika. 

Landstigningarna vid Oran och Alger påbörjades några timn1ar 

efter midnatt den 8/ 11 och mötte endast sporadiskt motstånd, något 

starkare vid Oran p g a att en del chefer icke åtlydde amiral Dar

lans order. Kuppföretag sattes in mot båda hamnarna men miss

lyckades. Tack vare diplomatiskt förarbete av amerikanske general

konsuln, hade flera sympatiserande fransmän informerats, vilket gav 

resultat i form av minskad motverkan. Den 11/11-12/11 i och med 

att hamnarna Bone och Bougie tagits var operation TORCH av

slutad. 

5 Resultat 5 . 
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De uppnådda resultaten av denna genom militära operationer och 

diplomatiska aktioner utförda landstigning i nordvästra Afrika över

ensstämde i stort med de uppgjorda planerna. Det oväntat hårda 

motståndet i Marocko höll dock på att omintetgöra den delen av 

TORCH. De stora förlusterna i detta område var överraskande för 

de allierade. En stor mängd landstigningsmateriel förlorades till stor 

d o 
' 

del heroen e pa ovana hos dem, som hade att handha den. Detta 

resulterade i en ökad brist på sådant tonnage, vilket fick återverk

ningar på <Wriga planerade landstigningsföretag. 

De allierade sjöstridskrafterna led inga större förluster under fö

retaget. Man kan dock notera att tyska ubåtar, vilka varit engage

rade mot en nordgående konvoj under hela den allierade överskepp

ningen, när de väl hann komma till slags med underhållstranspor

terna lyckades sänka tolv transportfartyg, två jagare, ett eskorthan

garfartyg och en minsvepare. Det är ovisst att sia om, vad som hade 

hänt, om de tyska ubåtarna inte hade beordrats av Dönitz att fort

sätta konvojslaget utan i stället beordrats anfalla överskeppningen. 

De svårigheter som förefanns under Marockoföretaget hade då kan

ske blivit för stora. 

Landstigningen medförde att tyskarna tvangs överföra flera för

band från östfronten till Afrika. Som exempel kan nämnas, att tyska 

flygvapnet före TORCH hade 1/10 av sina flygplan i Nordafrika, 

men efter TORCH fick öka antalet till 1/4. sjötrafikmöjligheterna 

kunde nu förbättras i Medelhavet och de allierade kunde tillföra 

Nordafrika trupper och materiel för att slå Rommel och förbereda 

ett angrepp mot södra Europa. Den 8/1 1943 hade 437.000 man 

överförts till nordvästra Afrika jämte 42.400 fordon och 1.300.000 

ton förråd. 

oEn följdverkning av landstigningen blev att Tyskland bröt stille

ståndsavtalet med Frankrike och invaderade den icke ockuperade 

~?nen med avsikt att förbereda försvar mot en allierad invasion i 

~dra Frankri~e, och att be~.äktiga. sig den fran.ska Toulonflottan. 

rots order fran Darlan att forena s1g med de alherade sänktes flot

tan av egna besättningar den 27/11 vid ett tyskt kuppförsök. Där

~ed eliminerades en osäker strategisk faktor. Toulonflottan bestod 

a av tre slagskepp, tre tunga kryssare, en lätt kryssare, tretton tor

Pedkryssare, tio jagare och fem ubåtar, d v s en mycket allsidig 
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och slagkraftig styrka. Tre franska ubåtar lyckades förena sig med 

de allierade. 

Tillämpade strategiska principer 

Den strategiska princip, som vid denna landstigningsoperation 

fällde avgörandet var överraskning. De franska cheferna, frånsett 

de sympatiserande franska chefer som informerats av de allierade, 

kände inte till landstigningen förrän den redan var påbörjad. Den 

tysk-italienska ledningen ägde kännedom om transportflottan men 

överraskades trots detta av operationen på grund av egna felaktiga 

slutsatser. Vissa högre axelmilitärer, främst italienska, hade uttryckt 

farhågor att Nordafrika var målet, men ingen åtgärd föranleddes 

av dessa. 
Den relativt låga fart som transportflottan kunde använda, kom

penserades av överraskningsmomentet. Overraskningen gynnades 

också av att axelledningen ansåg att de allierade inte hade tillräck

ligt med tonnage för en så stor operation. 
De allierade skaffade sig genom kraftsamling under tiden för land

stigningarna tillfälligt herravälde till sjöss i östra Atlanten och västra 

Medelhavet. De överlägsna sjöstridskrafterna nära landstigningsom

rådena, Gibraltareskaderns avregling av västra Medelhavet och till

gången på flygstridskrafter, land- och hangarfartygsbaserade, för

hindrade andra stridskrafter utom ubåtar att uppträda inom områ

det, vilket tryggade säkerheten för egna styrkor. 

Bekämpning av landstigningsområdena eller militära mål nära 

kusten förekom ej före landstigningen, dels för att säkerställa över

raskningar, dels för att det ingick i den psykologiska krigföringen 

att skapa en femtekolonn och att få befolkningen i stort sett sym

patiskt inställd till de landstigande styrkorna. 
Nordafrikaföretaget var det första allierade exemplet på ~am

verkan i stor skala under VK II och erfarenheterna kunde senare ut· 

nyttjas. Genom den lyckade landstigningen tvingades Tyskland till 

en avsevärd kraftsplittring. Grunden var lagd för "förintelselaget" 

mot Rommels arme. 
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Landstigningsföretaget mot Sicilien i juli 1943 (Operation HUSKY) 

Allierade planer i sammandrag 

Innan fälttåget i Tunisien ännu var avslutat sammanträffade 

Churchill med Roosevelt och Combined Chiefs of Staff i januari 

1943 i Casablanca, varvid den fortsatta krigföringen diskuterades. 

Från amerikansk sida hävdades, att all kraft borde insättas på en 

invasion i Frankrike under 1943. Britterna bedömde en sådan ope

ration som mindre lämplig, inte minst med tanke på styrkeförhållan

dena - de allierade kunde ej räkna med att till sommaren 1943 dis

ponera mer än 20-25 divisioner, medan tyskarna i Frankrike dis

ponerade minst 40 divisioner. 
Från brittisk sida föreslogs i stället en invasion antingen på Sar

dinien eller på Sicilien. En invasion på Sardinien skulle ej erfordra så 

stora styrkor men ej heller ge så stora fördelar som en invasion på 

Sicilien. En erövring av Sicilien skulle nämligen innebära ett tryg

gande av sjöförbindelserna genom Medelhavet, vilket i sin tur skul

le medföra frigörande av värdefullt tonnage. 

Det framstod även klart för de allierade att Italien var den sva

gaste länken i kedjan av axelstater. De ständiga italienska nederla

gen och den brittiska hemortsbekämpningen hade medfört en allt 

sämre stridsmoral hos förbanden och lägre motståndsvilja hos civil

befolkningen. En invasion på Sicilien skulle således ej enbart med

föra att de allierades sjövägar genom Medelhavet tryggades utan 

även att Italien drog sig ur kriget och att Tyskland därigenom tving

ades att avdela styrkor för att försvara Italien. 

Den 19/1 1943 beslöt den allierade krigsledningen därför att ett 

landstigningsföretag skulle insättas mot Sicilien under sommaren 

1943. Som överbefälhavare för företaget, som gick under kodnamnet 

J:!USKY, utsågs general Eisenhower. Före invasionen på själva Sici

h~n skulle Pantellaria och de Pelagiska öarna erövras. Axelstyrkorna 

~18P?nerade där framskjutna flygbaser. Landstigningsstyrkan skulle 

esta av den brittiska 8. och den amerikanska 7. armen. Britterna 

skulle landstiga på Siciliens sydostkust och amerikanarna på dess 

s~dkust. Huvudmålen var hamnarna i Gela och Syracuse. Landstig

~ngarna sku~!e fö:.eg~s av luftlandsättningar innan~ör dessa hamnar 

k r att avskara forbmdelserna mellan . dessa och mlandet. Ameri-

anska 5. armen skulle hållas som strategisk reserv i Nordafrika. 
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För skydd av landstignings- och transportfartygen samt för eldun

derstöd skulle starka flyg- och sjöstridskrafter insättas. Samtidigt 

med det verkliga landstigningsföretaget skulle ett skenföretag in

sättas mot Siciliens västkust. Invasionen, som skulle insättas över

raskande, skulle föregås av ett bekämpningsskede. Den strategiska 

bekämpning, som det brittiska bombflyget påbörjade i oktober 1942 

och som främst varit inriktat på hemortsbekämpning (framför allt 

hade flygplan insatts mot de stora norditalienska industristäderna), 

skulle utsträckas till att omfatta även flyg- och örlogsbaser, hamnar, 

drivmedelsupplag samt kommunikationer över hela Italien och Si

cilien. 

Utgångsläget 

Landstigningsstyrkan - 15 armegrupper - som stod under befäl 

av general Alexander, bestod av brittiska 8. (cirka 4 1/2 div) och 

amerikanska 7. armen (cirka 3 div), sammanlagt ungefär 160.000 

man, 1.800 artilleripjäser, 600 stridsvagnar och 14.000 fordon. Den

na styrka samlades i Syrien, Haifa, Alexandria, Bengazi, Tripolis, 

Sfax, Sousse, Malta, Alger, Oran, Storbritannien och USA. 

Av sjöstridskrafter deltog både Alexandria- och Gibraltarflottor

na. Dessa omfattade - förutom ett stort antal mindre fartyg - 4 

slagskepp, 2 hangarfartyg och 4 kryssare resp 2 slagskepp och 2 krys

sare. För transporterna av landstigningsstyrkorna utnyttjades om

kring 2.700 transport- och landstigningsfartyg. Det totala antalet 

örlogsfartyg som deltog i Sicilien-landstigningen uppgick till ca 280. 

Högsta befälet över sjöstridskrafterna utövarles av amiral Rams~y. 

Flygoperationerna leddes av flygmarskalk Tedder. Totalt dispo

nerade de allierade ca 3.500 flygplan i Medelhavsområdet. 

Samtliga på Sicilien grupperade armestridskrafter ingick i itali

enska 6. armen, vars chef var den 7 4 år gamle generalen Guzzoni. 

Totalt disponerade denne 22 divisioner. Sju av dessa var emellertid 

italienska s k kustdivisioner (lokalförsvarsförband) med begränsat 

stridsvärde. Bland de 11 italienska linjedivisionerna ingick endast en 

pähsardivision. Av de fyra tyska divisionerna var två pansardivi

sioner, varav den ena var elitdivisionen "Herman Göring". 

Kustdivisionerna var utgångsgrupperade en i varje försvarssektor, 

medan linjedivisionerna hölls tillbakadragna. Kustartilleri fanns 
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rupperat endast i anslutning till de större hamna~na .. r ?v:,igt måste 

gtrandförsvaret betecknas som svagt. Orsaken ull lmJeforbandens 

~illbakadragna gruppering var osäkerheten om var fienden skulle in

sätta sitt huvudanfalL Genom att hålla fältförbanden centralt grup

perade ansåg ma~ sig ha större möjligheter att slå mot fienden, oav

sett var han steg 1land. Den totala försvarsstyrkan utgjordes vid in

vasionens början av ca 400.000 man, varav ungefär 50.000 var tys

kar. 
· H~vuddelen av de italienska sjöstridskrafterna var baserade i 

Genua och Spezia (2 slagskepp och 2 kryssare) samt i Toronto (2 

slagskepp, l kryssare och 2 torpedkryssare). I Palermo, Messina, 

Neapel och Cagliari fanns mindre lokalstyrkor (huvudsakligen mtb). 

Den italienska flottan led svår brist på drivmedel till följd av de 

allierades handelsavspärrning och flyganfallen mot drivmedelsupp

lag. 
Axelmakternas flygstridskrafter bestod av ca 1.200 flygplan av 

vilka huvuddelen var baserade i södra Italien och på Sicilien, där det 

fanns ett betydande antal goda flygbaser. 

Siciliens norra och östra kuster är branta och svårtillgängliga, de 

västra och södra är däremot mera lämpade för landstigningsföretag. 

På södra och sydöstra kusterna finns några större hamnar, lämpade 

för lossning av tung krigsmateriel. 

Medelhavet är till större delen mycket lämpligt för ubåtsoperatio

ner. Farvattnen närmast utanför Sicilien kan mineras (strandförsvars

mineringar). Detta gäller i synnerhet sydkusten. 

Operationernas utförande 

Pantellaria och de Pelagiska öarna, vilka saknar dricksvattentill

g.ångar utsattes för en effektiv avspärrning av de allierade. En brit

tisk landstigning i början av juni 1943 förbereddes genom så om

fattande flyganfall och kustbeskjutningar att öarnas garnisoner -

~ammanlagt omkring 25.000 man - kapitulerade, när britterna steg 
1 land. 

De olika konvojerna med landstigningsstyrkorna för Sicilienföre

~aget avsegla~e planenli?t fr~n resp ila;tningshamna: i Nordafrika, 

gypten, Synen, Storbntanmen och pa Malta och mträffade utan 
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att ha åsamkats några anmärkningsvärda förluster vid rangerings
platsen nordväst om Malta på kvällen den 9/7. 

Landstigningen på Sicilien i gryningen den 10/7 1943 äventyrades 
av en häftig sydvästlig storm som oväntat blåste upp dagen före. 
Stormen bedarrade emellertid till landstigningstidpunkten, vilken ge
neral Eisenhower senarelagt en timme, och de sjöburna förbanden 
kunde landstiga i stort sett planenligt. 

De luftburna förbanden åsamkades stora förluster och kunde som 
regel ej lösa sina uppgifter. Förlusterna förorsakades bl a genom vå
dabeskjutning från sjöstridskrafter (oklart om flygplanen framfördes 
rätta vägar), genom att ett antal glidflygplan utlöstes för tidigt och 
hamnade i havet, genom att andra glidplan i den hårda vinden 
kraschlandade och genom att fallskärmstrupperna p g a stormen 
spreds ut över stora områden. 

Axelstyrkorna, som först den 9/7 fått indikationer på att ett stör
re allierat landstigningsföretag riktat mot södra Italien, Sicilien el
ler Sardinien, var nära förestående kunde endast anfalla landstig
ningsstyrkorna med smärre förband lätta övervattensstridskrafter, 
enstaka ubåtar och flyg. De härigenom erhållna allierade förlusterna 
påverkade ej operationernas förlopp. 

Kustförsvaret ingrep ytterst svagt. Kustartilleriförbanden öppna
de exvis endast eld om de var direkt beskjutna. Flera kustförsvars
förband höll låg beredskap då de räknade med att en landstigning 
ej var genomförbar p g a vädret och kunde med lätthet nedkämpas. 
De italienska armHörbanden visade bristande stridsvilja och kapitu
lerade eller flydde. 

Dc tyska förbanden visade betydligt högre stridsmoral och käm
pade segt och uthålligt. I synnerhet de båda tyska pansardivisioner
na förorsakade de allierade förluster. Divisionen "Hermann Göring" 
kunde i ett kraftigt motanfall vid Gela driva tillbaka amerikanarna 
så långt att dessa endast höll själva hamnen i Gela. Tyskarna kunde 
ej fullfölja framgången då följeinfanteriet ej hann följa stridsvagns
förbanden och då de allierade satte in tungt fartygsartilleri som un
derstöd. Påföljande dag gjorde samma pansardivision ett liknande 
anfall mot britterna i Augusta med enahanda resultat. 

skenföretaget mot Marsala slogs tillbaka men band i tre dygn 
efter landstigningen starka förband, som var grupperade på västra 
Sicilien. Försvararna trodde nämligen att ett verkligt landstignings
företag skulle komma att insättas mot detta kustavsnitt. 
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Resultat 

De allierade kunde genomföra landstigningen på och därmed er
övringen av Sicilien enligt uppgjorda planer på 31 dagar mot be
räknade 6 veckor. Företaget kostade de allierad2 31.000 man me
dan försvararna förlorade 167.000 man, varav 37.000 var tyskar. 

Erövringen av Sicilien fick följande konsekvenser. 
De allierade sjövägarna genom Medelhavet var definitivt tryggade. 
Från flygbaserna på Sicilien kunde det allierade flyget anfalla mål 

över hela Italien. 
Det endast 2 km breda Messinasundet skiljde nu de allierade för

banden från det europeiska fastlandet. En invasion på det italienska 
fastlandet skulle lätt kunna genomföras. 

Trycket mot Italien hade genom Siciliens fall blivit så starkt att 
Italien, sedan Mussolini störtats, i början på september underteckna
de ett vapenstilleståndsavtal med de allierade. Samtidigt med att 
detta proklamerades gick de allierade över Messinasundet. 

Det italienska vapenstilleståndet medförde på en del platser stri
der mellan tyskar och italienare. Genom att de italienska förbanden 
föll bort tvingades Hitler sända ytterligare förband till Italien, dels 
för att utöva en regelrätt ockupation, dels för att bekämpa de allie
rade, som några dagar efter landstigningen i Messina även genom
förde en stor landstigning vid Salerno. I början på september fanns 
sålunda 23 tyska divisioner i Italien. 

De kvarvarande delarna av den italienska flottan (bl a 5 slag
s~epp och 8 kryssare) avgick vid vapenstilleståndets ingående från 
sma baser och ankrade den 10/9 utanför Malta. 

Tillämpade strategiska principer 

~vasionen på Sicilien genomfördes planenligt av de allierade. Det
ta ar ett bevis för att de planer för företagets genomförande som 
var uppgjorda, var genomarbetade och riktiga samt att de chefer 
~~m .ha~e att hoar:dla eft~r ~essa pl~ner, :ar ;äl insatta i dem. Vid 

tillfallen, da 1mprov1sat1oner maste ttllgnpas fanns möjligheter 
att smidigt anpassa planerna till lägets krav. Exempel härpå är den 
96llareläggning av landstigningstidpunkten som föranleddes av vä-
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derleken. Sicilienföretaget byggde på överraskning. Den tyska spa
ningen fick dagen före landstigningen de första indikationerna på 
att ett landstigningsföretag var förestående, men de visste ej om 
detta företag riktades mot Italien, Sardinien eller Sicilien. Om fö
retaget gick mot Sicilien bedömde försvararna att västkusten var 
det mest sannolika landstigningsområdet. 

Värdet av diversionsföretag framgår även klart. Betydelsen av 
dessa är särskilt framträdande då motståndaren har bristande Ull-

derrättelseresurser. 
De allierade hade i hög grad tillgodosett säkerheten för egna styr-

kor samtidigt som stridskrafterna var väl avpassade för uppgiften. 
Exempel härpå är, att då division Hermann Göring i det närmaste 
kastat de amerikanska förbanden i havet vid Gela, de senare fick 

eldunderstöd från tungt fartygsartilleri. 
De med glidflygplan och med fallskärm landsatta förbanden vi-

sade sig ej kunna lösa sina uppgifter. Luftinvasion med dylika trans
portmedel är endast utnyttjbar vid gott väder och förhållandevis 

öppen terräng. 
stridsmoralens betydelse för resultatet av krigföringen kan direkt 

påvisas vid en jämförelse mellan de tyska och de italienska förban
den. Medan de tyska förbanden stred segt och uthålligt kapitulerade, 

flydde eller deserterade italienarna. 
En av orsakerna till att försvararna ej lyckades kasta angriparna i 

havet var, att de allierade hela tiden sökte hindra axelstyrkorna från 
att kraftsamla. Detta skedde främst genom flyganfall mot det dålif,t 
utvecklade landsvägs- och järnvägsnätet. De i det inre av Sicilien 
grupperade linjedivisionerna kunde därför ej utnyttjas på planerat 
sätt - i ett kraftfullt samordnat motanfall. Kraftigt bidragande 
orsak var även de motsättningar som fanns inom axelstyrkornas 

ledning. 
De allierade gav däremot ett skolexempel på samverkan i alla in-

stanser. Betydelsen av god utbildning (under förberedelsearbetet hade 
allierade förband genomgått utbildning i landstigningsteknik och tak
tik vid särskilt upprättade utbildningsläger) och erfarenheter från 
tidigare landstigningsföretag bör även framhållas. 

Genom Alexandria- och Gibraltarstyrkornas avregling av Sici-
lienkanalen hade de allierade lokalt herravälde till sjöss. (Följande 
tre orsaker kan anföras varför de i Spezia och Toronto baserade ita· 
lienska sjöstridskrafterna ej ingrep: brist på drivmedel, tidsfaktorn 
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samt närvaron av de allierade örlogsfartygen) De all· d "d 
luftöverlägsna. · lera e var Vl are 

Sicilienföretaget ger exempel även på andra strat · k · · .. · eg1s a pnnClper· 
avsparrnmgen av Pantellaria och de Pelagisk ·· h · 

k
.. · f·· a oarna samt emorts-

be ampnmgen or att bl a underminera motstao d ·1· h · ·1 
f lk 

· h fo . n SVl Jan os ClVl _ 
be o nmgen oc a !tahen att dra sig ur kriget. 

Som sammanfattmng kan sägas att Sicilienföretaget ut ick från 
gynnsamma strategiska positioner; de allierade var luft .. g 1 .. 
och hade lokalt herravälde till SJ·Öss La d t" . . over ~.gsna 

k d D f 
· n s 1gmngen 1nsattes over-

ras an e. e an allande var väl förberedd h h d f h 
från tidigare landstigningar. a oc a e er aren eter 

Landstigningsföretaget mot Normandie i juni 1944 (O . . OVERLO perahon 
. RD) 

De alli~rades planer och utgångsläge i sammandrag 

.. I apnl 1942 nådde de allierade enighet om att ett överske . 
foretag skulle insättas över Engelska kanalen ··"l" ppnmdgs
sommaren 1943 I . . 19 b , om mOJ lgt re an 
brita . r· . JU111 .42 eardrades general Eisenhower till Stor-
janu:r71~~43 o:n att delta ~. pla~_läggningen. Vid Casablanca-mötet i 
1944 Pl l"" ~avs som anskvart att operationen kunde utföras 1/5 
SAC. ~n aggmn~en upp~rogs nu åt en särskild stab, kallad COS-

o -sta en,_ s?~ l augustl 1943 framlade sin lan. Denna . k 
~~l~:~ t~;~~swner i första ?ch två i andra vfgen skulle la~

1

~sti:: 
luftla d .. . oct VIRE pa Normandiestranden. 2/3 div skulle 
vision~r s~~tas .l ltra ten. av CAEN. Efter 6 dagar skulle cirka 9 di
fT d ra l and. V 1d valet a v landstigningsområde hade f ·· 
o Jan e faktorer spelat in: ramst 

K~~t~ avstån~ mellan egna baser och invasionskusten. 
MoJhgheten nlllandbaserat jaktflygskydd uncle h l . Möjligh t o "d" r e a operatwnen 

h e en at~~a ~tt tl 1gt skede av operationen erövra två stor~ 
p·· amnar- . er ourg och Le Havre. 

?rsvaret var mte särdeles starkt. 
1\dvat~de~förhållanden och strandens topografi var godtagbara 

samtl lgt som COTENTIN h l .. k dd . 
k 

.. . . -, a von s y ade mot d r· h"" 
s ande ·vasthga vmdarna. e or ar-
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Spaningsresultat samt ~rfarenheter bl a ~rån ~ieppe-raiden vis~~e 
tydligt att CALAIS-omradet, de normandiska oarna samt alla stor
re franska hamnar var synnerligen väl försvarade bl a av kustar
tilleri. A v detta skäl uteslöts alla tankar på anfall mot CALAIS, 
LE HAVRE CHERBOURG och ST MALO-området. Franska at
lantkusten lå'g ur flera synpunkter för långt bort och kom inte heller 

i fråga. . . . . 
COSSAC-planen godkändes och man overg1ck t!l_l deta~J~rbetet: 

General Eisenhower utsågs till chef för hela operationen 1 pnuan 
1944. Planen överarbetades efter erfarenheter bl a från Nordafrika 
och Sicilien främst i vad avsåg styrkan i första vågen och snabb
heten i up~byggnaden av armeerna. För att klara av underhålls
transporterna till brohuvudet, intill dess Le Havr~ ?ch/eller Cher
bourg tagits, bedömdes särskilda åtgärder behöva vidtas. 

Tidpunkten för anfallet fastställdes till 5/6 med 6/ 6 och 716 som 
reservdagar. De allierades arme- och flygstridskrafter sammandrogs 
till södra England, och sjöstridskrafterna till kanalhamnarna. :UPP
bådet av personal och materiel var mycket stort. Sammanlagt msat
tes cirka 4.000 fartyg - varav drygt 1.000 örlogsfartyg - samt un
gefär 25.000 flygpla~. De nio ~ivisioner, den ur~pru~glig; planen 
räknade med att ha Ilandsatt pa sex dagar, var 1 stnd pa kortare 

än halva den beräknade tiden. 

Axelstyrkornas utgångsläge 

Redan efter Frankrikes fall påbörjades arbetena på att befästa 
den franska nordvästkusten. Avsikten var rent offensiv. Svåra kust· 
artilleribatterier i CALAIS-området skulle understödja invasionen 
av England. Först sedan krigslyckan vänt sig började de tyska ubåts· 
baserna befästas. Enligt planerna skulle de få vardera två svåra och 
två medelsvåra kustartilleribatterier. Planerna hann dock inte ge· 
nomföras. När fältmarskalk Rommel i januari 1944 blev chef för 
armegrupp B planerade han att förvandla hela kustzonen till ett 
starkt försvarat bälte. Den materiel som då stod till förfogande var 
till största delen gamla, erövrade pjäser från ockuperade länder. 
Mellan batterierna skulle friliggande motståndsnästen med kulspru
tor och strandförsvarspjäser anläggas. Mellan nästena skulle omfat· 
tande mineringar och hinder av olika slag byggas. Rommels ideer 
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sanktionerades av högsta krigsledningen men hann endast delvis ge

nomföras. 
I kustförsvaret ingick personal ur de äldre åldersklasserna samt 

krigsfångar, som frivilligt enrollerats på tysk sida. De sistnämndas 
moraliska status var inte den bästa. Dr Goebbels bild av Atlantval
len var alltså på intet sätt tagen på den del av kusten, där invasio
nen kom att sättas in. 

Hitlers princip "söndra och härska" försvårade i högsta grad sam
arbetet. Overbefälhavaren i väst hade under sig armegrupp B, som 
försvarade Holland-Loiremynningen, samt armegrupp G. Pansar
grupp väst grupperad i Frankrike, lydde däremot direkt under över
kommandot. Maringruppskommandot i väster stod emellertid under 
sjökrigsledningen och luftflotta 3 direkt under Göring. Operationer
na till sjöss (även marinkustartilleriet) och i luften (även luftvärnet) 
kunde alltså inte koordineras vare sig av överbefälhavaren i väst 
eller av armegruppcheferna. Områdesgränserna överensstämde inte. 

I anslutning till det blivande invasionsområdet fanns två stora, 
väl utbyggda hamnar, Cherbourg och Le Havre. Några smärre fis
kehamnar med ytterst blygsamma lossningsresurser låg inom områ
det. De valda landstigningsplatserna var flacka sandstränder, i flera 
fall med sandrevlar strax utanför kusten. Terrängen innanför var 
lämplig för luftlandsättning både med fallskärm och glidflygplan. 

Engelska kanalen är inte olämplig för ubåtsföretag. Möjli<>heterna 
att utlägga mineringar finns i hela kanalen. Tidvattenförhållandena 
ä_r besvärande. De långgrunda franska kusterna ger goda möjligheter 
ull strandförsvarsmineringar och -hinder. Invasionsflottan hade att 
tillryggalägga mellan 90 och 115 distansminuter. 

Operationens utförande 

Vädret försenade operationen 24 timmar. Den 5/ 6 på eftermid
~agen avseglade anfallsstyrkorna föregångna av minsvepningsför
f;n~. Var~~ styrka innehöll eskor~ . av sta~ka sj~stridskrafter för att 

rhmdra overraskande anfall, frarost fran ubatar och lätta över
f~ttenstridskrafter. Ett paraply av jaktflyg skyddade mot anfall 
ran luften. De flesta tyska arme- och marinartilleribatterierna tys
~;;s av__ -~ombm~ttor och fartygsartilleri, men endast tillfälligt. 

as mo)hghet till samlad eld var emellertid ytterst små på grund 
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av stora förluster av personal och materiel samt på sönderslagna eld_ 
ledningsnät m m. Deras verkan blev också ganska ringa. . 

Motverkan från sjö- eller flygstridskrafter förekom endast 1 myc
ket ringa omfattning och fick ingen betydelse för invasionens ge-

nomförande. 
Landstigningen förlöpte planenligt överallt utom i den amerikans

ka sektorn OMAHA, där det tyska försvaret höll stånd oväntat 

länge. 
På grund av de allierades hårda tryck med flyg och fartygsar-

tilleri mot vägarna var det inte möjligt för tyskarna att samla till
räcklig styrka för motanfall förrän den 9/ 6. Anfallet kvävdes i sin 

linda. 
I mitten av juni började tyskarna med framför allt dvärgubåtar, 

sprängbåtar och människatorpeder störa underhållstransporterna 
till brohuvudet. Denna insats upphörde i mitten av september och 
hade då inte givit något anmärkningsvärt resultat. Enstaka ubåtar 
med snorkel lyckades sänka några handelsfartyg innan bl a Coastal 
Commands flygförband tvingade undan ubåtarna. 

Resultat 

Den psykologiska betydelsen av invasionen mot Normandie kan 
inte nog poängteras. De härtagna folken fick ett påtagligt och länge 
önskat bevis på att befrielsens timma snart skulle slå. De allierade 
trupperna insåg att det krigsmål man kämpade för inom en snar 
framtid kunde vara nått. De tyska truppernas moral torde ha på
verkats trots den intensiva tyska propagandan (hemliga vapen mm). 

Den nya front som här skapades tvingade tyskarna att ytterligare 
splittra sina stridskrafter, ett förhållande, som torde ha ökat de 
allierades offensivhastighet och inneburit en avlastning på ostfron-

ten. 
Tysklands möjligheter att fortsätta ubåtskriget försämrades all-

varligt av att baserna utmed franska, belgiska och holländska kus
terna en efter en togs av de allierade. V-bombningarna mot London 
upphörde i och med att utskjutningsplatserna togs. slutligen innebar 
invasionen mot Normandie ett angrepp riktat direkt mot Tysklands 
hjärta. Trycket mot den tyska hemmafronten ökades genom hotet oiil 
direkt erövring av Tyskland. Grundförutsättningen för ett forsatt 
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krig, krigspotentialen, nedgick i allt snabbare takt allt eftersom flyg
baserna sköts fram och viktiga fabriker, gruvor etc kunde tagas ge
nom markoperationer. 

Tillämpade strategiska principer 

Som framgått av framställningen tidigare satte man på den al
lierade sidan upp det stora målet att först slå Tyskland och där
efter Japan. Med detta som grund skapade man sig sedan begrän
sade mål realistiskt anpassade till aktuellt läge. I god tid innan ett 
mål uppnåtts satte man upp nästa. Denna metod ger stadga och följ
riktighet åt krigföringen. 

Långt före invasionen stod det klart för den tyska krigsledningen 
att en invasion mot Eur9pas västra del var att vänta. Tyskarna 
hade på ett ganska tidigt stadium klart för sig att invasionstonnage 
sammandrogs till Sydengland. Överkommandot fastställde först 18 
maj som den dag då invasionen skulle komma. När den inte kom 
då, trodde man sig säker till fram mot augusti. Man uppfångade den 
4/6 på kvällen ett radiomeddelande om att invasionsförberedelserna 
var klara. Hur allvarligt man tog på detta framgår av att flottan 
inte spanade till sjöss på grund av för kraftig sjögång och av att 
Rommel var hos sin familj i Tyskland på väg till Hitler när han 
nåddes av meddelandet om att landstigningar hade skett. Tidpunk
ten för invasionens insättande blev alltså en stor överraskning för 
tyskarna. 

De allierade släppte avsiktligt ut flera goda fingervisningar om 
felaktiga landstigningsområden. Den tyska krigsledningen utpekade 
också ett otal olika platser som sannolika landstigningsområden. När 
den förberedande invasionsbombningen pågått en tid började Rom
me! och småningom även Hitler, allt mer tro att invasionen skulle 
komma att sättas in mot Normandie. Ungefär en månad före in
'Vasionen var båda övertygande därom. Den exakta platsen för 
~dstigningen blev däremot en överraskning. Den marina exper
ttsen i området menade att med hänsyn till sandrevlarna utanför 
kusten var risken för invasion ringa inom just det området. 
.. De allierades insats av personal och materiel blev betydligt större 
an ~en ursprungliga Cossac-planen avsåg och betydelsen härav visa
de stg tydligast på Omaha-stranden. Tillströmningen av personal var 
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så stark att von Rundstedt senare bedömt, att efter den andra da

gen hade tyskarna inte längre någon möjlighet att slå mvaswn~

styrkan. 
De allierade lade ned mycket arbete på att avpassa stridskrafter

na efter uppgiften, både antalsmässigt och i vad avser utrustning 

och materiel. 
Vagnar och amfibiefordon försågs t ex med flera olika typer av min

förstörare för att kunna bana väg för infanteri genom de enligt 

underrättelserna otaliga minfälten. 

På tysk sida hade man stor brist på artilleri varför även arme

artilleri gavs sjömålsuppgift, en uppgift som kanonerna i de flesta 

fall inte var utrustade för och betjäningarna mycket dåligt utbil

dade i. 

Ett grundvillkor för genomförandet av hela Normandie-operatio

nen var herravälde till sjöss och luftöverlägsenhet. Härförutan hade 

hela uppladdningen före överskeppningen omintetgjorts. För 

att säkerställa att underhåll oavbrutet skulle strömma in i brohu

vudet byggde man dels två konstgjorda hamnar och dels en olje

ledning under kanalen. Lossande och lastande fartyg måste, obe

roende av väder, riskfritt kunna ligga vid pirarna, varför man sänk

te en rad fartyg som vågbrytare utanför. 

På den allierade sidan löpte administrationen smidigt och utan att 

hindra chefernas arbete. På den tyska sidan gjorde Hitlers pincip 

"söndra och härska" livet surt för cheferna. Oftast vägrades chefer 

operativ frihet. Rommel fick t ex inte flytta några förband utan 

tillstånd uppifrån. Ett vanligt svar på bön om hjälp i en svår si

tuation var ett raseriutbrott från Hitler. Han vägrade t ex att tro 

på häftigheten och styrkan i den allierade invasionen, utan beskyll

de rasande sina förbandschefer för feghet och obeslutsamhet. 

För planläggningen och genomförandet av operation Overlord er

fordrades en intim samverkan mellan alla försvarsgrenar. En sådan 

samverkan startade de allierade redan tidigt och den utvecklades 

alltmer ju längre kriget fortskred. 

Organisationen av den tyska krigsmakten motverkade samverkan 

mellan försvarsgrenarna. Lägre chefer var förbjudna att samverka 

på annat sätt än över försvarsgrensstaberna. Rommel var förbjuden 

att samarbeta med t ex en sjökommendant inom vilkens område 

Rommels armeförband var grupperade. Gränserna var inte gemen

samma, inte ens inom marinen. Inom landstigningsområdet gick t eJ< 
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tre gränser m~~. havs. (Gränsen 7.-15. armen, 2.-3. säkringsdivisionen 

samt mellan SJokommendanten i Normandie och Seine/Somme.) 

Avslutning 

. ~är omnäm~da landstignings~öretag ha: innefattat tillämpningar 

1 storre eller mmdre grad av ohka strategiska principer och grund

regler. En av dessa har dock varit genomgående- kravet på sam

ve:kan. Bet~cknand: är ~tt den b:nämningen på amfibieföretag som 

bntterna pragla~e v1d kngets börJan var "Combined operations" _ 

förenade operatwner, d v s operationer i samverkan. 

Den allierade chef, som ledde några av världshistoriens största 

landstigningsföretag, general Eisenhower, har uttryckt betydelsen av 

samverkan på följande sätt: 

" .. · kommer vi att än en gång ha bevisat, att det största värdet 

hos var och en a v de tre försvarsgrenarna vanligen kan bedömas 

först då den utnyttjas i intim samverkan med de två andra ... " 
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"Motorkanonbåten an en gång" 

Av kapten lARS HANSSON 

Efter en så väl samlad bredsida från "Motorkanonbåtens Vänner" 
- - representerade av kaptenerna lusulander och Gustafsson -
- som beskärts mig i tidskriftens decembernummer, borde 
jag naturligtvis dra mig ur den här striden för gott. Då något vä~ 
sentligt nytt inte framförts i de båda artiklarna kommer så ocksä. 
att ske med följande sammanfattande kommentarer. 

Jag varken kan eller vill förneka 

att örlogsfartyg kan besitta stor framkomlighet i skärgårds

terräng 
att örlogsfartyg erfordras för ett effektivt invasionsförsvar 

(djupförsvar) 
att tyngre kustartilleristridskrafters rörlighet kan ha stora be-

gränsningar, 
men jag anser likafullt 
- att Göta Lejons framfart i Genböteleden inte får tas till in

täkt för motorkanonbåtens lämplighet för strid i "trånga 
vatten" 

att örlogsfartyg kanske inte är det lämpligaste försvarsvapnet 
i våra skärgårdar 

att kustartilleristridskrafterna utvecklar den största effekten 
i skärgårdsterräng. 

Jag ansluter mig vidare helt till kapten Gustafsson, när han i sttt 
synnerligen klarläggande och vederhäftiga inlägg avslutningsvis hop
pas att jag "när den dagen kommer kan vara med och visa de land
baserade förbandens stridsekonomiska överlägsenhet genom just så
dana (dvs operationsanalytiska) metoder ... " 

Jag ville ju bara med min replik till lusulander försöka påvisa 
det lämpliga i att en sådan jämförande värdering mellan olika ma
rina vapensystem verkligen kommer till stånd. 

59 

Självgående ubåtsjaktmål 

Av kommendörkapten SVEN SKOGSBORG 

1. l nledning 

Marinförvaltningen har från firman Clevite, Cleveland Ohio, 
USA, inköpt fem ubåtsjaktmål med tillhörande specialinstrument 
och reservdelar. Målen anlände till OVS i slutet av juli 1963 och en 
fyra veckors kurs i klargöring och handhavande av dem ordnades 
under september. Kursen förlades till förhyrda lokaler i Nynäshamn 
och som lärare fungerade en ingenjör från den amerikanska leveran
tören. Alla fem målen fälldes fr ån jagaren Hälsingland, varifrån 
prov utfördes under ledning av C 1 frediv. Målen betinga ett pris 
av ungefär 50.000 kronor per styck. För att hålla priset nere sam
ordnades beställningen med motsvarande från ett antal andra na
tioner. 

Ubåtsjaktmålet, bild 1, är ett torpedliknande föremål, som i sjön 
kan utföra kurs- och djupändringar m m. Den akustiska simulering, 
som kan åstadkommas är förmågan att efterlikna den hydrofonef
fekt, som uppstår från en ubåt genom kavitation och propellerslag. 
Därutöver kan målet mottaga, förstärka och återutsända ekon från 
aktiv hydrofon. 

Målet avses ersätta en ubåt vid grundläggande utbildning i ubåts
jakt. Det är tänkt att utnyttjas för att öva i första hand hydrofon
personalen men även ubåtsjaktpersonalen i övrigt på övervattens
fartyg samt ubåtar och helikoptrar i att lokalisera och följa ubåts
mål till sjöss. Målet kan fällas från övervattensfartyg och helikopt
rar (när fällningsanordning anskaffats) samt från ubåtar (t v endast i 
marschläge). 

2. Detaljuppgifter om målet 

Längd 
Diameter: över skal 

över akterkonsvingar 

3.4 m 
25 cm 
35 cm 
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Bild l. 

Ubåtsjaktmål 21 B 12 typ l. 

Vikt 
Flytkraft 
Batteri: 17 silver-zinkceller, 

156 kg 
4.5 kg 

som lämnar 60 amp vid 25 volt un-

der 2 timmar 
Motor: 0.85 hkr motroterande compoundlindad 
Propellrar: 2 motroterande, 2-bladiga 
Nossvängare piezoelektrisk 
Ekorepeterarsvängare piezoelektrisk 
HE1 -simulatorsvängare magnetostriktiv 
Fart ca 7 knop 
Gångtid max 2 timmar 
Armeringstid 30 sekunder 
Djupgränser (vid leverans, kan i 

viss mån ändras) 
Djupändringshastighet 
Girhastighet 
BE-simulering, frekvens 
Ekorepeterare, frekvens 
Banslutmarkering, frekvens 

15-61 meter 

1.5 m/sek 
5°/sek 
0.1-10 kHz 
8-30kHz 
10, 16, 18 och20kHz 

Målet är försett med en automatisk avstängningsanordning, som 
träder i funktion, om det icke har gått ned under vattenytan inom 
ungefär fyra minuter från starten. Härvid stoppar framdrivnings
motorn och normala banslutsmarkeringar utlösas. 

1 HE = Hydrofoneffekt. 

Bild 2. 

·.r.·.·.'.· ... · .... :.:~., .. ..,.,..· . .tUI,.IE TRANS.QUtER $ECtiOti 

Ubåtsjaktmål med avmonterade skal. 
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En löstagbar barlastvikt på 2.7 kg medföljer. Denna skall vara 
borttagen vid skott i Östersjön men monterad vid skott på Västkus
ten för att kompensera skillnaden i vattnets salthalt. 

3. Allmän beskrivning 

Det sammansatta målet (i bild 2 med avtagna skal) består av nos
kon, elektronikrum, batterirum, ekorepeterare och styr- och kontroll
rum med akterkon. Delarna sammanhållas av stoppringar och två
delade spännringar och täthet åstadkommes med O-ringar. 

För att underlätta hantering av målet är på översidan fastsatta 
lyftöglor och en bärgningskrok samt på mål klargjorda för fällning 
från helikopter därutöver ett par upphängningsöglor (bild 1). 

Noskon 

Noskonen har ett stålskal och innehåller den förliga svängaren, 
som på framkanten skyddas av en gummihuv. Svängarenheten är en 
k~istallsvängare, som kan mottaga signaler från en aktiv hydrofon. 
'!>a akterkant av noskonens skott har monterats en akustisk banslut
~arkerare, som via svängaren sänder ut signaler när målet gått upp 
till ytan efter ett skott för att därigenom underlätta återfinnandet. 

Elektronikrum 

Elektronikrummet, bild 3, innehåller den elektroniska utrustning
en för ekorepeteraren och BE-simulatorn. En låg- och en högspän-
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ECfoiO ~EPEI>.TEA-JULIE 
ELE:CTRONICS 

Bild 3. 

Elektronikrum. 

Bild 4. 

Batterirum. 

ningsomformare finnes också innanför glasfiberskalet. I elektronik

rummet förstärkas de signaler, som mottagits av noskonens svängare. 

Här alstras även det brus, som efter blandning och förstärkning 

åstadkommer den ubåtsliknande hydrofoneffekten. Frekvens och 

amplitud kan varieras så att man inom rimliga gränser kan efter

likna olika typer a v ubåtar. 

Batterirum 

I batterirummet, bild 4, placeras ett Yardney silvercellbatteri on1 

17 aktiva och en blind cell ställda i två rader. I rummet finns äve!l 
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Bild 5. 

Ekorepeterare. 

plats för den ovannämnda löstagbara barlastvikten på 2,7 kg, hu

trudströmbrytare m m. Batterirummets skal är tillverkat av glas

fiberplast. 

Ekorepeterar e 

Ekorepeteraren, bild 5, utgöres av ett gjutet aluminiumskal med in

~yggd svängare, färgbehållare, pump m m. Kristallsvängarenheten 

~estår av två från varandra isolerade halvor, vilka var för sig mon

terats i en "skål". Placeringen av dessa medger att varje halva kan 

f'överblicka" sin sida av målet. Varje "skål" täckes av ett gummi

fönster. Genom svängaren återutsändas de i elektronikrummet för-
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Bild 6. 

Styr- och kontrollrum med akterkon. 

stärkta -signalerna från aktiv hydrofon, som mottagits av noskonens 

svängare. 
En behållare för en intensivt grön färgvätska har placerats på 

överkant framför "skålarna". Från denna behållare kan färgen spri-

das med hjälp av en färgpump och utgör en väl synlig banslutsmar

kering. 

S t y r- o c h k o n t r o Il r u m m e d a k t e r k o n 

Denna del, bild 6, innehåller vissa elektroniska anordningar, 

framdrivningsanläggningen och styrorganen och utgöres av ett skal 

av glasfiberplast och en gjuten akterkon av aluminium. I glasfiber

skalet är inlagd en magnetostriktiv svängare för utsändning av den 

BE-simulering, som framkallats i elektronikrummet. I rummets 

främre del har monterats ett programverk, som styr målets uppträ

dande i sjön. I den mellersta delen finnes ett elektriskt drivet gyro

skop, en djupapparat, en reläpanel och diverse mindre komponenter. 

Den aktra delen av rummet innehåller framdrivningsmotorn och pro

pelleraxelhylsan med axlar och tätningar m m. Akterkonen har två 

par stabiliseringsfenor, roder, styrningssolenoider, propellrar samt en 

elektromekanisk anslutning för inkoppling till en kontrollåda, som 

användes bl a vid målets startande. För reglering av djupgående 

ledes det yttre vattentrycket till djupapparaten genom ett rör från 

akterkonens skal. Blockschema över funktionerna i styr- och kon-

trollrummet visas i bild 7. · 

När målet befinner sig i sjön kontrolleras dess manövrer av pro

gramverket, bild 8, med hänsyn till de order, som i förväg instansats 

65 

r-
Kurekon-

l l troll ut-
) Sidoroder 

/ rustning 

--
Djupkon-

l \ trollut- \ Djuproder 
l' rustning 

\ Termo- \ Banslut s-
reläer funktioner 

j:ogrsmverk l 
I 

Till alls 25 V likströmskretsar 

Primär 
Propellrar-~ 

/ kraftkälla .... Driv-
' (Batteri) / motor 

l 

Bild 7. 

Blockschema över funktionerna i styr- och kontrollmm. 

i ett programband. Detta band, som utgöres av 35 mm film, matas 

kontinuerligt genom programverket och öppnar eller bryter elektris

ka strömkretsar till manöverorganen. De order, som kan förekom

ma är, frikoppling av gyroskopet, kursändring åt styrbord eller ba

bord, djupändring samt stopp. 
Gyroskopet frikopplas omedelbart före fällningen från fartyg. 

Vid fällning från helikopter sker frikopplingen däremot icke förrän 

målet kommit i sjön, varför begynnelsekursen i detta fall blir något 

osäkrare. 
Kursändringar åstadkommes genom roderrörelser. Rodren har tre 

arbetslägen, nämligen babord dikt, styrbord dikt och "medelläge'~. 
När programverket ger order om kursändring går rodren över från 

"medelläge" till dikt babord eller styrbord genom att solenoider i 

akterkonen göras strömförande. Rodrens rörelser begränsas av me-
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Bild 8. 

Programverk. 

kaniska stoppklackar. När målet girat till den nya kursen tJlir so
lenoiderna strömlösa och vattentrycket återför rodren till 1'medel
läge". 

Djupändringar åstadkommes med hjälp av djuprodren. Dessa ma
növreras upp eller ned på motsvarande sätt som angivits för sido
rodren. 

Gångtiden och därmed distansens längd kan varieras upp till 
maximalt två timmar. Vid övningens slut ger programbandet order 
om stopp, vilken order upprepas flera gånger för att man skall va-

67 

ra säker på att målet icke fortsätter längre än avsett. Framdriv
ningsmotorn stoppar och målet flyter upp till ytan. 

För att underlätta målets återfinnande är det utrustat med två 
panslutsmarkeringar. Båda anordningarna träder i funktion, när må
let stoppar, antingen detta sker efter ett normalt skott eller om 
skottet "avbrutits" av någon anledning. Den ena markeringen utgö
res av en akustisk signal, som avgives via sändaren i noskonen, den 
andra är visuell. Den akustiska signalen börjar sändas, när målet 
får stopporder från programverket och fortsätter tills målet bärgats 
och en säkerhetsten insatts eller tills batteriet är urladdat. Pumpen, 
som sprutar ut färgen till den visuella banslutsmarkeringen, startar 
genom inverkan av en hydrostatisk strömbrytare. 

Målet framgår i djupled vid en av två i förväg valda djupgrän
ser. En instansad order om djupändring medför, att målet ändrar 
djupet från den ena till den andra gränsen. 

Kursändringar inställes såsom vinkelförändringar åt styrbord eller 
babord. De kan instansas i programbandet tätt efter varandra, var
vid målet kommer att gira med liten girradie, eller med längre av
stånd mellan dem, varvid en större girradie erhålles. 

Gyroskopet, bild 9, startas med en strömbrytare på en speciell 
kontrollåda och har efter 30 sekunder uppnått 75 °/o av arbetsvarv
talet. Det frikopplas genom tillslagning av en annan strömbrytare 
på samma låda, vilket bör ske omedelbart före fällningen från far
tyg. Gyroskopet håller målet på fällningskursen om ingen begyn
nelsegir i förväg inställts. Detta kan göras genom förställning av en 
kommutator, antingen mekaniskt i samband med klargöringen eller 
elektriskt. Detta senare utföres med hjälp av en väljare på den ovan
nämnda kontrollådan. En instansad girorder i programbandet star
tar en vridmotor, som vrider kommutatorn en viss vinkel. Förställ
ningen av kommutatorn medför strömmatning av styrningssolenoi
derna så länge att målet girar den önskade vinkeln. Strömriktningen 
avgör åt vilket håll målet girar. Gyrot håller därefter målet på den 
nya kursen. 

Djupapparaten, bild 10, består av en arm med två kvicksilver
lfrömbrytare. Armens läge påverkas av en spiralfjäder och av det 
Yttre vattentrycket via ett rör och en bälg. När balans råder mellan 
~derspänning och vattentryck framgår målet på konstant djup. 
~id obalans gör armen utslag så att en av kvicksilverströmbrytarna 
sluter en elektrisk krets och målet styres till ett djup, där balans 
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MANUAL COURSE 
ADJUSTMENT CONTROL 

CAGING ARM 

Bild 9. 

Gyroskop. 

åter råder. Från programverket utgående djupändringsorder startar 
en djupändringsmotor, som ändrar fjäderspänningen och förflyttar 
en djupkam från ett gränsläge till ett annat. Detta medför, att djup
styrningssolenoiderna via kvicksilverströmbrytare och reläer bli 
strömförande och målet styres mot den nya djupgränsen. 

Den lilla framdrivningsmotorn, bild 11, är dubbelroterande och 
utan växel direkt kopplad till de två propelleraxlarna, som är för
sedda med var sin tvåbladig lättmetallpropeller. 
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Bild 10. 

Djupapparat. 

4. Utrustning för handhavande 

.. För ubåtsjaktmålets klargöring, kontroll och fällning erfordras 
foru.tom div~rse vanliga verktyg och elektrisk mätapparatur en del 
~ec1almatenel, som till största delen köpts tillsammans med målen. 

alunda .. har. bl a_.anskaff~ts provnings- och kontrollådor, stansap
parat, bargnmgsnat, laddmngsaggregat till batteriet, fällningsrännor 
och va~uum- luft- kväve- fördelningssystem (VAND)1

. Den senare 
h'Uordnmgen utnyttjas för att genom utsugning av luften i målet tät
~tsprova detta. Härefter fylles målet med kvävgas till ett litet 

ertryck. Gasen hindrar brand vid ev gnistbildning under drift 
"!--v AND = Vacuum - Air - Nitrogen - Distribution - System. 



70 

Bild 11. 

F ramd rivningsmaskineri. 

och genom övertrycket kan ma~ ombord k~~trollera att må.~et fo~~
farande är tätt (ett väsande ljud av utstrommande gas hores nar 

fyllningsventilen tillfälligt tryckes in). 

5. Kontroll och klargöring iland 

Målets huvuddelar utan ytterskal uppläggas i rad efter varandra 
på speciella bockar. Eftersom spännin~en på upp till 650 v?lt före
kommer i målet måste stor varsamhet 1akttagas och endast 1solerade 
verktyg användas. De olika enheternas kablar hopkopplas med stick
kontakter och okulärbesiktning utföres för att konstatera, att alla 

detaljer är rena och oskadade. 
En provningsutrustning inkopplas och kontroll utföres att eko-

repeteraren fungerar tillfredsställande och att rätt frekvens och 

lämplig målstorlek är inställd. 
BE-simulatorn justeras så att önskad ljudkvalitet erhålles - va· 

riationsmöjligheterna är stora och olika personer har olika uppfa:t· 
ning om hur en ubåt låter. Ubåtsfarten inställes med hänsyn ull 
övningsledningens önskemål till något värde mellan 6 och 12 knoP· 

Den ovannämnda provningsutrustningen bortkopplas, kontroll,; 
lådan och V AND-systemet inkopplas, varefter "rundgångsprov 
utföres. Härvid kontrolleras programband, sido- och djupstyrnings· 
funktionerna och noskonens, framdrivningsmaskineriets, bansluts' 
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markeringarnas etc funktion samt batteriets polspänning m m. Alla 
prov, som utförts ooch därvid uppmätta värden antecknas i måljour
nalens kontrolltabla (se punkt 7 nedan). 

När kontrollen genomförts med tillfredsställande resultat bort
kopplas kontrollådan. Skalen monteras och de olika huvuddelarna 
hopmonteras. Med hjälp av VAND-systemet vacuumprovas det sam
mansatta målet under 30 minuter, varvid ingen läckning får före
komma. Efter provet fylles målet med kvävgas, stuvas i sin trans
portlåda och är klar: för leverans. Klargöringstiden beräknas till 
mellan tre och fyra t1mmar för en arbetsgrupp om två man. Bat
teriladdning ingår icke i denna tid. Nya programband iordningställas 
efter behov med hjälp av en stansapparat. 

6. Handhavande ombord på fartyg 

Till fartyget levereras målet i en transportlåda. All kontroll mon
tering av programband m m och inställning av begynnelse~ärden 
har dessförinnan utförts vid klargöringsstationen. Denna är t v för
lagd t~~l Gålö. F~lln.~ng utföres från en enkel fällningsränna place
r~d t_varskepps pa dack med ytterdelen ca 25 cm utanför relingen; 
fallmngsfarten bör vara högst 5 knop men stillaliggande fartyg re
kommenderas. För att man snabbt skall få hydrofonkontakt med 
målet bör inställningarna vara sådana, att det inom en a två minuter 
efter fällningen går på parallellkurs med eget fartyg. Målets kölvat
ten fr~mkallar en ur hydrofonsynpunkt död sektor om ca 60 gra
ders v1dd akteröver. Före fällningen måste man studera Bathyter
m~gramdata för att .. ko~stater~: att

0 

möjligheter föreligger att följa 
malet. I annat fall ar nsken for malförlust stor. 

Kontrollådan och ett 25 volts batteri användes för armering och 
btar~. av må~et samt för ev ändring av inställda begynnelsedata vad 
ketraffar g1r och djupgräns. En startlina och en armeringskabel 
~pplas mellan kontrollådan och den elektromekaniska kontakten 

~;r akterkonen. ~rmeringsströmbrytaren slås .till, varvid gyrot spin-
. upp. Endast 1 undantagsfall torde det bh aktuellt att ändra de 

gJorda begynnelseinställningarna. Propellerskyddet och säkerhetste-
nen bo T'd' k d . b rtta~es. 1 1gast 30 se un e~- efter armenngen slås startström-

rytaren t1ll och lossryckas armenngskabeln med tillbehör från ak-
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terkonen. Alla strömkretsar är nu kopplade till målets eget batteri 

och den ena propellern börjar rotera. Målet fälles genom att den 

bakre delen av fällningsrännan lyftes av två man och målet glider 

ut i sjön. När målet tagit vatten arbetar båda propellrarna. 

Skulle målet av någon anledning icke gå ned under vattnet inom 

ca fyra minuter från fällningen träder ett termorelä i funktion, vil

ket medför att målet stoppar och banslutsmarkeringarna börjar ar

beta. Fungerar allting normalt kommer målet att följa den program

merade banan under avgivande av hydrofoneffekt såsom från en 

ubåt med en fart varierande mellan 6 och 12 knop beroende på 

gjord inställning. Oberoende härav är dock ubåtsjaktmålets verkliga 

fart hela tiden ungefär 7 knop. Mottagning, förstärkning och åter

utsändning av signaler från aktiv hydrofon utföres under hela ba

nan. Dopplereffekt kan iakttagas. Målekot överensstämmer väl med 

motsvarande eko från en ubåt med undantag för att varje spår av 

kölvatten saknas. När målet gått tiden ut och erhållit stopporder, 

kommer det till ytan och avger banslutsmarkeringarna. Med hänsyn 

till viss osäkerhet i begynnelsekursen (fällningsrännan är kanske icke 

precis 90° i förhållande tilllångskeppsriktningen), tillåten drift hos 

gyroskopet, variation i girarnas storlek, vind och ström m m kan 

det hända, att målet stoppar ett par distansminuter från beräknat 

läge. Sökandet efter ett mål måste därför utsträckas över ett ganska 

stort område om det icke återfinnes genast. Helikoptrar böra finnas 

tillgängliga dels för att deltaga i "ubåtsjakten", dels för att biträda 

vid målsökningen och ev för målbärgning. 

Vid målbärgning från fartyg manövreras såsom vid torpedbärg

ning. Svängarnas gummiytor, akterkonsvingar och propellrar äro 

mycket ömtåliga, varför största försiktighet måste iakttagas. Bärg

ning (och således även fällning) får icke ske vid sjöhävning större 

än 4 enär risken då är för stor att målet blir sönderslaget. Bärgning 

kan utföras så att en man på en uthängd lejdare kopplar en hanfot 

till två lyftöglor på målet och till torpedkranens krok, varefter må

let lyftes. Med hjälp av en torpedgaffel kan först en wire fästas till 

bärgningskroken, varigenom kopplingen av hanfoten underlättas. 

Ett enklare sätt att utföra bärgningen är att med ett bärgningsnät 

fånga målets bärgningskrok Nätet kopplas till torpedkranen och 

målet lyftes. Omedelbart efter bärgningen msattes säker

hetstenen, varvid den akustiska banslutningsmarkeringen stoppar, 

påsättes propellerskyddet, tvättas målet med sötvatten samt inlägges 
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det i sin transportlåda. Bärgning med "krok och nät" kan även ut

föras från helikopter. Målet bör snarast återställas till klargörings

stationen iland för rengöring, kontroll och batteriladdning. 

7. Journal /ör ubJ.tsjaktmål 

För varje ubåtsjaktmål har upplagts en journal, som ständigt skall 

följa målet mellan klargöringsstation och fartyg (helikopter). Jour

nalen har fyra uppslag. Vid uppslag l insättes kontrolltablåer, varav 

framgår resultatet a v vid klargöringen utförda prov och inställningar 

samt vem som är ansvarig för kontrollen. Vid uppslag 2 insättes en 

skiss över den programmerade banan, uppgift på inställd gångtid, 

begynnelsegir, begynnelsedjup, ubåtsfart, frekvens på ekorepeteraren 

och banslutsmarkeringen. 

Vid uppslag 3 insättes protokoll från fällande fartyg eller heli

kopter, varav framgår fällnings-, vatten-, och väderleksförhållanden 

målets funktion m m samt kortfattat resultat från övningarna. Pro~ 

tokollet bestyrkes av ubåtsjaktofficeren. 

Vid up~slag 4 insättes uppgifter om utförda reparationer, översy

ner ~ m vtd verkstad (klargöringsstation) med angivande av utbytta 

detalJer, datum för arbetet, erfarenheter av materielens lämplighet 

etc. 

Plats finnes även i måljournalen att insätta batterijournal för det 

aktuella batteri, som användes vid skottet. 

8. Erfarenheter 

o Ubåtsjaktmålet är i stort sett uppbyggt efter "plug-in" systemet 

sa att huvuddelarna och många komponenter är direkt utbytbara. 

r:etta u~~~rlättar felsökning och reparation. Vid alla utförda prov 

pa klargonngsplatsen fungerade materielen tillfredsställande. 

Fällning och bärgning av mål från fartyg är enkelt. 

Alla de fem anskaffade målen fälldes från jagaren Hälsingland 

Under den ovan angivna kursen. Gångtiderna varierade mellan 1 O 

och 60 minuter och såväl girar som djupändringar var inlagda i 

Programmen. Alla instansade order följdes och banslutsmarkering

arna fungerade mycket bra utom beträffande det sist skjutna målet. 
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Vid passiv lyssning, som utfördes under kortare perioder, erhölls 
god ljudlikhet med hydrofoneffekt från ubåt. Med aktiv hydrofon 
hölls kontakt i stor utsträckning och såväl girar som djupändringar 
markerades tydligt. 

Det sista målet gick programenligt ned till drygt 30 m djup fyr. 
tiofem minuter efter start. Trots rådande ofördelaktiga temperatur
förhållanden i vattnet bibehölls hydrofonkontakten. Fem minuter 
sen·are beordrades målet upp till 8 m. Kontakten med målet förlo
rades emellertid och målet, som skulle ha stoppat tio minuter senare, 
har icke återfunnits. Orsaken till förlusten har icke kunnat faststäl
las men med största sannolikhet har någon skada uppstått på pro
grambandet, varigenom varken den sista djupändringsordern eller 
stoppsignalen fungerat. Målet har i så fall fortsatt på stort djup, 
där svårighet att hålla kontakt förelåg, tills batteriet urladdats efter 
ytterligare ca en timme. Det har därefter kommit upp till ytan men 
icke avgivit banslutsmarkeringar i avsaknad av elkraft. Vid denna 
tidpunkt hade deltagande helikoptrar återvänt till basen och jagaren 
avgått från området för andra övningar. 

Vissa mindre konstruktionsändringar har föreslagits för att ytter-
ligare förbättra målets funktion. Bortsett från målförlusten har ma
terielen fungerat mycket tillfredsställande och visat sig vara väl 
användbar för avsett ändamål. Det är att hoppas, att de kvarva
rande målen snarast kommer till användning så att större erfaren
het vinnes beträffande deras lämplighet. Aven möjligheterna att öva 
ubåtsjakt från helikopter och ubåt bör prövas. 

Målen förvaras på Gålö och skall enligt MS anvisningar klargöras 
och skötas av därvarande torpedpersonaL 

Om ubåtsjaktmålen visar sig vara ändamålsenliga, bör ett större 
antal anskaffas och klargöringsmöjligheter ordnas på flera platser. 
Målen möjliggör övning i ubåtsjakt även på sådana tider, då mål
ubåtar icke finnas tillgängliga och minskar behoven av sådana, var· 
igenom ubåtarna får mera tid för egna övningar. Med minskad gång
tid för målubåtar bör kostnaderna för utbildningen dessutom kunna 

minskas. 
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Ufferafur 

BALTIC EPISODE 

A classic of Secret Service in Russian waters by Captein Augustus Agar 
(Hodder and Stoughton, London) 

f.Iösten .1919 - alltsa för snart 45 år sedan - utkämpades ett "sjöslag", som 
otvivelaktigtokan betecknas som högst märkligt. Med några små, snabbgående 
ro.otor.torped~atar, som kryssade in och ut mellan Kronstadt-forten, som bevakade 
inseglingen ull Petrograd, lyckades det britterna att med smo f' ' 1 k d o · a or uster os a -
liggöra tva ryska slagskepp och sända ett u-håtsmoderfartyg till botten. Detta 
angrepp, som var ett led i ett aldrig förklarat och i många avseenden f" · 

k 
b · · k k - . o orvirrat 

rys t- ntus t ng, 1gangsatt efter det första världskriget, har gått historikerna i 
stort sett obemärkt f~robi. Kndå kan man konstatera, att angreppstaktiken var 
ny o~_h at·~- a~_greppet 1ga~~sat~:s och slutfördes med ett mod och en beslutsamhet, 
som _ar hojt over allt berom. Knnu en märklig omständighet kring detta företag! 
Det Igångsattes .. för att r~dda. en e~ da man ut ur ett Ryssland i kaos; Sir Paul Dukes, 
av dem som har satte sma hv pa spel endast känd under sitt codenummer i brit
ternas Secret ser~ice "S·!-25". Ledaren av detta lika underliga som dristiga fö
retag var den da 28-ånge marinlöjtnanten Augustus Agar, som för sin insats 
dekorerades med V.C. och senare under andra världskriget med D S O R d f' l o • • • e an 
or e~t 30-ta ar se~an _nedte~knade han sina upplevelser med avsikt att då utge 

<k:m l bokform. Am1rahtetet mlade emellertid sitt veto. Först nu har boken kom
mit ut, spännande som en god thriller men också belysande för det arbete 
b" d b · · k d , som ar en nttls a un errättelsetjänstens signum. 
d 191~- var det fö~sta vär~dskriget över, fredsförhandlarna hade slagit sig ned vid 
l et_ grana hordet 1 Vetsatlles. Men i Ryssland kämpade den bolsjevikiska revo
bu~one~ m~t si~a motståndare och för att skaffa livsmedel till sin svältande 

11 olkm~g 1_ Balukum, där tre nationer kämpade både mot ryska och tyska in tres
sden ~-ch 1 :mland, där man fruktade, att Mannerheim skulle föra kampen mot 

e rada vtdare h o · k · R l d · · .d d . . ~c ga 1 ng mot yss an . Bnttlska flottavdelningar kryssade 
Vi enna ud l O t . .. I H l . f l ~bels . . s_ ersJOll. e s-~~g ors ~pe ade brittiska diplomater ett underligt 
sa dpe~. samttd1gt som de hjalpte vttryssarna i kampen mot bolsjevikerna 

tte e m alla k f t o h· d k ' erk'· . ra er pa att m ra tys a trupper, som i Baltikum vägrade 
sk anna Slg_ besegrade, att gå till anfall mot Petrograd, vilket i så fall skulle 

ett med fmsk hjälp. 
Man ka .. b · k" o -- n sa_ga, att ntterna ·ampade pa tre fronter: en militär längs hela den 

J:1
1

ryss-haluska Ostersjökusten, som officiellt inte existerade en diplomatisk 
dad tyngdpunkten i Helsingfors och en politisk i hemlandet där Labour h" 

e, att d l" ' av-et vore ange aget att snarast komma till överenskommelse med de nya 
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ryska härskarna, medan de konservativa oc~ m~litär~n hoppades .. på seger. för 
· fo""rutsatt att denna senare lösmng mre mnebar alltfor stora nsker VItryssarna - , 

eller förlängde kriget alltför länge. 
Löjtnant Agar tjänstgjorde vid första världskrigets slu~ på ön Osea i flo.dc.n 

Blackwater i Essex. ön hade a v amiralitetet förvandlats ull en flottbas, specteht 

dd för en typ motortorpedbåtar, som visat sina utomordentliga egenskaper 
avse f l d l"' " ; den beryktade raiden mot Zeebrligge och O stende. En dag !C.' e1? unge OJ:-
nanten order infinna sig på ett av de många regeringskontoren 1 Wh1tehall. I:Iar 

·· h d . t" ke "Mr C" högste chefen för Englands Secret Serv1ce. morte an en mys 1s , 
' f" k veta att Lo,1don sedan några månader tillbaka saknade all kontakt _,gar 1c , d" .11 f· 
med en av den hemliga underrättelseväsendets främste, som 1tt1. s. ~varat . or 
all den kunskap, London kunnat få från ett Ryssland i kaos. ~ntttska kunrer 
hade smugit sig in i Ryssland över gränsen till Finland eller ull Estland men 
alla dessa budbärare hade snappats upp av bolsjevikerna. Den pl:n, som Mr C 

· · k t pa' att Agar med hj"älp av tvenne motortorpedhatar av senaste gjort upp, g1c U .. • 

d 11 S
kulle landsätta kurirer på estniska kusten. Dessa skulle darefter ta St t,. mo e · h · 

in till Petrograd, kontakta den mystiske "ST 25" och föra med s1g em antmgcn 
hans rapporter eller honom själv i egen hög person. . . • 

_ Vad anser Ni om planen, my boy? undrade Mr C. Jag v1ll mte fraga, 
om Ni vill åtaga Eder detta uppdrag, ty det vet jag redan på förhand, att 

Ni vill ... 
Därmed startades den närmaste utformningen av den djärva planen .. Man be

slöt sig för att kamouflera expeditionen som brittiska affärsmän, som mte blo.tt 
skulle söka intressera finnarna för planen utan också få deras .medverkan ull 
dess utförande. Agar utvalde fem man. "Ingen kunde fått en hattre grupp att 
samarbeta med," skriver författaren, "lojala, modiga, oförvägna." Alla överlevde 
det stora äventyret men en av dem fick sådan chock under operationerna, att 

han blev obotligt sinnessjuk. 
Sedan man fått kontakt med britternas agenter Stockholm och Helsingfors, 

startade expeditionen i olika grupper, alla förklädda. Båtarna togs o:nbord .. på 
ett brittiskt fraktfartyg destinerat till Abo, varifrån de senare med fu:.~k .~Jalp 
bogserades in i Finska viken. Terrijoki innanför det finska kustfortet BJ~rko u;
valdes som expeditionens speciella bas. Allt detta hade ordnats trots .vJ.ssa ~v~
righeter med de finska myndigheterna, som först sent och ytterst motv1lhgt tl~! "'~ 
de brittiska officerarna att ta med sig sina uniformer. Utan dem kunde de lop 
risken att utan vidare bli skjutna som spioner - med dem hoppades de - .om 
ödet ville det så illa att de råkade i fångenskap - bli behandlade som kngs-

fångar. 
I Terrijoki gällde det att gå fram med stor försiktighet . Finland. vän~a~~ att 

bli erkänt som suverän stat av det nya Ryssland och detta skulle g1vetv1s aven
tyras, om de finska myndigheternas tillmötesgåe~de mot engelsmännen bleve 
känt. Dessutom hade man alltid att räkna med spwnfaran. Den förste kurir -
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av engelsmännen känd endast som "Peter" - som skulle landsättas på motsatta 
sidan av Finska viken måste följaktligen hållas dold i månader i den förutvaran
de ryska "dacha", som britterna valt till sitt högkvarter. 

I kikare följde man kampen mellan röda och vita i det bara några kilometer 
avlägsna Kronstadt, där bolsjevikernas krigsfartyg då och då bombarderade de 
fort, som alltjämt hölls av vitryssarna allt under det Petrograd med sin sväl
tande men trotsigt uthålliga befolkning beredde sig på det angrepp, som kunde 
komma från snart sagt alla sidor av estländare, tyskar, finnar och vitryska trup
per - eller av dem alla i gemensam aktion. 

När Agar gjorde upp sina planer, byggde han dessa på motortorpedbåtarnas 
snabbhet och förmåga att ta sig över grunt vatten samt på den kunskap om des
sa farvattnen, som de finska smugglare ägde, som engagerats i det vådliga före
taget. Den brittiska expeditionen kom att uppehålla sig i dessa farvatten under 
ett halvt år. Under denna tid företogs 13 turer tvärs över Finska vik<.'n och in 
under Kronstadts kanoner. De tolv första gick planenligt - även om varje ex
pedition var bräddfull av spänning - men den 13 :de, som också skulle vara 
den sista, gick inte efter uppgjorda planer. 

Enligt författaren vägrade finska flottkommandot engelsmännen all hjälp -
den neutrala iakttagaren tycker att redan att man blundade för engelsmännens 
därvaro var tecken på stort tillmötesgående, som gavs inte utan risk. En av 
motortorpedbåtarna råkade snart nog ut för maskinhaveri. Inte desto mindre 
beslöt Agar starta sitt eget privata sjökrig. 

De rödas kryssare "Oleg" hade i flera dagar bombarderat ett av vitryssarna 
hållet fort. I nattens mörker gick Agar med sin lilla motortorpedbåt, utrustad 
med tvenne torpeder, ut på vattnet och i skydd av en molnhöljd himmel närma
de han sig "Oleg" och avfyrade de två torpederna. Den lilla motortorpedbåten 
och den stora kryssaren måtte i det ögonblicket tett sig som David och Goliath. 
"Oleg" insveptes i tät rök, motortorpedbåten avlägsnade sig med den högsta 
fart, som dess motorer kunde ge, när de arbetade som bäst. Kryssaren hade bli
vit oskadliggjord - men fortet, som hölls av de vita, övergick redan påföljande 
dag i bolsjevikernas besittning. 

Denna lyckade aktion, som kunde genomföras inte minst tack vare att motor
torpedbåten tog sig över grunt vatten, där ryssarna minst av allt anade fram
komlighet, bestämde Agar för en aktion i större stil. 

Från England sändes i all hemlighet en ny flottilj på sju motortorpedbåtar, 
avsedda för ett angrepp på fartygen i Kronstadts hamn. skildringen av denna 
Operation utgör otvivelaktigt bokens mest spännande kapitel. Det är en ävenryrs
~kildring, där intet saknas för att ge läsaren gåshud. Man förstår inte, hur det 
var möjligt för dessa engelsmän, att med denna kallblodighet så till punkt och 
pricka utföra uppgjord plan. Denna gick ut på anfall i olika vågor med an
grepp mot fartygen i den inre, väl bevakade hamnen, som till yttermera visso skyd
dades av starka strålkastare- och luftvärnsbatteri. Men in i hamnen kom de an-

6 
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fallande b o tarna torpederna avfyrades och resultatet? Flygfoton följande dag 
. a o ' 1 k .. a noo- kantrat och i alla händelser var satta ur vtsade att tva s ags epp nar b • .. d h d 11 

t ·d :amt att ett moderfartyg till u-båtar sänkts 1 hamnen. ~~rme a e a t 

I
s n F' l d och de baltiska staterna från sjösidan undanroJtS och grunden 1ot mot m an 
la"tS för dessa staters frihet och självständighet. ~ 

b d · k d "S T 25" mannen som skulle hämtas ut ur Ryssland. Man Hur et gtc me · · , ' o • do 
f k k t kt med honom, men han önskade stanna något längre pa sm post, a 

h
tc hond a .. 'l' h t att komma med mera i underrättelseväg av betydelse. I an a e moJ tg e d d' · 
l 

· · de Agar ett sista försök - den nämnda 13: e expe 1t1one!'. s ute t a v augusti g J or b . d d· b · tten 
Den tur som tidigare följt honom, svek nu till en örpn en n:o 1~e n . · 
Hans bit träffades av eld från fortens kanoner och ha~. räddade .s1g u::b~k~ nll 

.. · "S T 25" Räddningen verkade narmast m1rakulos. baten, TernJokt - men utan · · · d d 
som fått sitt maskineri sönderskjutet, drev mot finska kuste~.~ allt un ~r et at; 

d
. d Ide ett begärligt mål för de ryska kanomarerna. Mm ute pa morgon troman o o • 1 dl have 'k .. A ryska fiskebåtar som tvangs att avsta sma sege t -v1 en motte gar , 

risten . . . d S .. A 
Men "S.T.25" klarade sig på egen hand ut ur Rysslan .'. ena~e motte gar 

l 
o "M C·s" kontor ett underligt möte mellan masterspwnen och den 

1onom pa r · ' h k f r·· ten som tillb ragt månader vid Finska Viken oc som ryssat .ram 
unge OJtnan ' .. k .. 1 k bara för att bnnga och tillbaka över dess vatten och som san t stora or ogss epp 

sin landsman i säkerhet. . . h 1 d f" 
l. p j Duk f o" adlad 1920 blev talesman l Sltt em an or "S.T. 25" a tas au es, · · , . 

förändrad inställning till det röda Ryssland. Han rekommenderade fr;d~1g sa~l -
1 d ed bolsjevikerna utan att England för den skull gav avkall pa sttt pnn
c~;~e~la 7vståndstagande från den ideologi, som bols~evikerna represe~t~rade. ~n 
1 snade till honom ty här var det en man, som vtsste vad han ta. ~ e om. m 
ys l Agars och hans män lilla privata sjökrig, till denna polltlk heter ~et 
~ro ~gen!.' .. d av dessa modiga män att "de utstått övermänskh;;a 
1 am1ra 1tetets oronaronan e ' . "k 1 · 1 

tser och när tillfälle gavs, anfallit fienden, vangenom de sa ~~t o~ a 
:t:~~:ers frihet, främjat civilisationens sak och på alla sätt ärofullt qanat en 

brittiska flottan". Eric Hägge 

A SOLDIER MUST HANG 

av 

John Dean Potter 

Biografien börjar med en beskrivning av den japanske generalen Yamashimatas 
b d h gdom samt hur y utbildas till officer. Som sådan tjänstgör Yf 

arn om oc un blir så småningom regementsche 
bl a som militärattache i Bern och Wien samt 
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i Tokyo, där han under officersrevolten år 1936 kommer att framträda som med
lare mellan de revolterande och kejsaren. 

Ar 1940 utnämndes Y till inspektör för flygvapnet av sin gamle vän krigs
ministern, general Tojo. Vänskapen från Tojos sida var dock icke av det hjärt
ligare slaget, enär Tojo fruktade Y som rival till krigsministerposten. I slutet av 
år 1940 sändes en militärdelegation till Tyskand för vilken Y blev ledare. På 
rund av förestånde krigsutbrott mellan Tyskland och Ryssland fick delegationen 
~ed kort varsellov att återvända, varvid den i boken påtalade rivaliteten mellan 
vapengrenarna i detta fall gav sig uttryck däri att den marina delen av dele
gationen blev kvar i Tyskland och fick lov att återvända via sydarnerika till 

Japan. 
Efter återkomst till Japan erhöll Y, på grund av krigsminister Tojos misstänk

samhet mot Y, befäl i Manchuriet. I slutet av år 1941 kallades dock Y tillbaka 
till Japan och fick i uppdrag att invadera Malaya samt söka erövra Singapore. 

Efter landstigning i Malaya ryckte de i djungelkrigföring helt ovana japanska 
~oldaterna snabbt fram mot Singapore, där befälet fördes av den engelske ge
neralen Percival. Författaren räknar med engelsk-australiensisk-indisk överläg
~enhet i trupp till cirka tre gånger den japanska. Den 15 februari 1942 kapitu
lerade general Percival, som då icke anade att de japanska trupperna i det när
maste var helt slutkörda och med all sannolikhet ej skulle kunnat klara av ett 
motangrepp i all synnerhet som japanerna led stor brist på ammunition och pro
viant. I samband med det lyckade fälttåget i Malaya erhöll Y smeknamnet 
"tigern från Malaya". 

Efter Singapores erövring kommenderades Y ånyo till Manchuriet. Y hem
ställde i samband med denna förflyttning få besöka Japan för att bl a avlägga 
rapport för kejsaren, men denna triumf missunnades honom av hans gamle "vän" 
Tojo. I stället lät Tojo Y förspilla nästan tre år i Manchuriet under vilken tid 
Japans· krigsinsatser allt mer minskade i omfång. 

Inför den väntade invasionen på Filippinerna gavs Y befälet över invasions
försvaret därstädes, varvid han avsåg att koncentrera försvaret till Luzon. Emel
lertid fick Y lov att på direkt order från Japan uttunna sina styrkor genom att 
sända förstärkningar till Leyte, en handling som Y personligen starkt motsatte 
sig. Det visade sig även senare att försvaret av Leyte var hopplöst, då däremot 
en långvarig kamp kom att utkämpas om Luzon, där japanerna till slut fick 
kapitulera på order av kejsaren. 

Efter krigsslutet arresterades Y och ställdes inför amerikansk domstol, an
klagad för krigsförbrytelser begångna på Filippinerna under tiden oktober 1944 
-augusti 1945. 

Åklagaren gjorde gällande att de förbrytelser som begåtts voro så talrika att 
general Y måst känna till dem och att han borde vidtagit åtgärder för att för
hindra dem. 

Försvararen å andra sidan framhöll att den stora mängd förbrytelser som be-
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gåtts hade skett i områden, som låg helt utanför Y :s kontroll - hans signalför

bindelser var brutna, den japanske amiral som föresatt sig att försvara Manilla, 

där de flesta krigsförbrytelserna begå m, handlade direkt mot Y :s order. Y :s 

avsikt var att draga bort alla trupper från Manilla. 

Y själv framförde att han aldrig hört talas om dessa förbrytelser enär all hans 

tid och allt hans arbete tagits i anspråk för försvaret av Filippinerna. 

Y dömdes till döden efter det att U S Supreme Court fastställt domen med 

motivering att en befälhavande general är ansvarig för sina truppers uppträdande. 

Efter att ha läst boken kan man inte undgå att ställa frågan: "Var verkligen 

general Y en krigsförbrytare eller var han en pliktmedveten officer som sökte 

genomföra de uppgifter hans kejsare ålagt honom?" 

SUOMEN MERIKIRJAlliSUUDEN BIBLIOGRAFIA 

(Bibliografi över Finlands sjölitteratur) 

Nystad 1963. 139 s. 

W- e. 

Ovannämnda bibliografi över den finländska sjölitteraturen, troligen den första 

i sitt slag, har utgivits på Förbundets för Finlands Flotta (Suomen Laivastoliitto) 

i Helsingfors försorg. 

Den omfattar i Finland tryckta böcker och ett urval tidskriftsartiklar, be

handlande landets sjöfart/sjökrig samt i utlandet publicerade motsvarande ar

tiklar och tryckalster. skönlitteratur om havet, havsforskning, fiskeri, roddsport, 

artiklar i dagspressen o. dyl. har däremot utelämnats. Av böcker utgivna både 

på finska och svenska har beträffande den senare införts anmärkningen, att de 

ä ven finnes tillgängliga i svensk språkdräkt, ifall ej sidantalet ansenligt avviker 

från den finska upplagans. Det vidlyftiga materialet har hopsamlats av magister 

Yrjö A a v, med benäget bisthd av sakkunniga från olika områden. 

Verket har indelats i tre huvudgrupper: Sjölitteratur av allmän karaktär, Sjö

försvaret, Handelssjöfarten och Sjöfartens specialfrågor. Grupp II, som måhända 

intresserar denna tidskrifts läsare mest, omfattar 1) Allmän sjökrigshistoria: 

bägge världskrigen, 2) Finlands sjökrigshistoria: historisk forskning, svenska tiden, 

ryska tiden, frihetskriget, Finlands krig 1939-44, 3) Finlands sjöförsvarsproblem, 

4) Sjökrigskonst, 5) Krigsflottorna: allmänt, övervattensfartyg, torpedbåten S 2, 

undervattensbåtar. 6) Stridsmedel - och metoder, 7) Skolning, 8) Reglementen 

och handböck~r; signaltjän~, 9) Skyddskhsmarinen, 10) Marinofficersföreningen 

och 11) Sjöbevakningen. Ett författarregister avslutar boken. 

Vid genomläsandet av den lilla volymen observerar man det stora antalet 

svenskspråkiga boktitlar och skribenter. Den torde sålunda vara till nytta även 

för personer i det övriga Norden, intresserade av finländsk sjölitteratur. Tryck· 

felen är onödigt många och borde ha kunnat undvikas i en bok <J.V detta 
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slag. Boken gor kn~ppast ansprak pa fullständighet. Den år det icke heller: Ut-

g!· varna är emellertid att lyckönska till att d 1·k b"bl" f" · 
en y 1 1 wgra 1 oms1der korn-

rnit till stånd. Den ger svaret på många av de frågor den av sjöhistorisk forskning 

intresserade ställes inför. 

P. O. E. 
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Kungl. Orlogsmannasällskapefs bibliotek 

Nyförvärv 1963 

,,. Betecknar gå va. 

Marinkalender 1963 . 

Bush., Warmevar. Moderna vapen och fria människor''·. 

Sorge, Siegfried. Der Marineoffizier als Fuhrer und Erzieher•:-. 

Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9 april 1940''. 

Claesson, Carl-Erik. Makt på havet''· . 

Lutzow, Friedrich. Sieger auf sieben Weltmecren''·. 

Groos, Otto. Seekriegslehren''. 

Cameron, Ian. Ishavskonvoj''. 

Lee, Clark. Storm i Stilla havet''· . 

Ericsson, Christoffer H. Orlogsmän''· . 

Hirsch, Richard. Sovjetspionerna''' . 

Betänkande avgivet av 1962 års försvarskommittci''·. 

Enhetlig ledning av krigsmakten''. 

Forum Navale nr 18. 

Nydell, Sture. Hur man konstruerar ett nomogram''·. 

Almgren, C. E. och Lorentz, Y. Atlantpakten under tio år. 

Juhlin-Dannfelt, C. H. Ost och väst. 

Blenner, H. och Ohrelius, B. Isbrytare. 

Fred och försvar under 60-talet. 

Keevil, J. J. Medicine and the Navy, del I. 

Lloyd, C. och Coulter, J. L. S. Medicine and the Navy, del III och IV. 

Weyers, Flottentaschenbuch 1963. 

Ekman, C. Amiralitetsarm bössan''·. 

Parkin, Ray. Ut ur röken. 

Rohwer, Jurgen och Jacobsen, Hans-Adolf. De stora vändpunktslagen under 

'VK 2. 

Uggla, E. T. Ordenskalender 1963. 

Sovjetisk militär strategi. 

Zieb, Paul. Logistik-Probleme der Marine. 

Sjöfart, Berättelse för år 1960''·. 

Hummelchen, G. Handelsstörer. 

Grönhagen, S. Femtio år på salta hav. 

Transactions of the Royale Inst. of Naval Architects 1962. 

Uni Fl, Uniformsbestämmelser för flottan'' . 

Taschenbuch fur Wehrfragen 1963/64. 

Tingsten, H. Mitt liv, Tidningen 1946-1952. 

Dumas, Vi to. Ensam genom världens stormbälte'''. 

Schram, E. Kriegstagebuch des Oberkommandos, del III :1 och 2. 

Thursefield. Brassey's Annual 1963. 

Sjöfart. Berättelse för år 1961"'. 

Totalförsvarets regionala ledning !IF. 
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Powell, J. R. och Timings, E. K. Documents relating to the civil War 1642 

-1648. 

Sjukvård i fält . SjvF 1963''·. 

Blekingeboken 1963. 

Boheman, E. På vakt. 

Gunnerson, Erik G. A. P. Gunnerson•:-. 
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Nofiser från när och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Canada 

T ransportfartyg. 

I slutet av september levererades det hittills största örlogsfartyget byggt i Cana~a. 
Det var transportfartyget HMCS Provider. Hon är pa 2~.000 ~on och kan gma 

f 20 knop. Fartyget kan transportera såväl d1eselolp och flygbensm en art av df h f'' .. · f · t h a·mmunition Dessutom kan hon me öra oc orsoqa Yl a ~om prov1an oc . 
helikoptrar. 

La Revue Maritime nov 1963. 

Eskortjagare. 

Den fjärde eskortjagaren av Mackenzie-klassen döpt till Qu'Apelle togs i tjänst 
14 sept 1963. 

La Revue Maritime nov 1963. 

Frankrike 

Örlogsfartyg. 

1're atomubåtar med ballistiska robotar skall sättas i tJanst .. före år 1970 en~ 
ligt franska marinchefen. Bland övriga planer~de fartyg marks fregatter pa 
7.000 ton, korvetter på 2.000 ton samt snabba pktubhar. 

Marinens Pressdetalj dec 1963. 

Holland 
Hangarfartyg. 

o som bland annat innebär att hon förses Karel Doorman genomgar en översyn 
med atomladdade sjunkbomber. 

Marinens Pressdetalj dec 1963. 

Italien 
KoT'I:etter. 

Den sista av fyra korvetter Licio Visintini kölsträcktes 12 september 1963. 
D f.. o d heter Salvatore Todaro Pietro de Cristofaro och Umberto e tre oregaen e ' o 

11 Grosso. Dessa fartyg ingår i byggnadsplanerna sedan 59-60. De är pa 950 to 
och har framför allt ubåtsjaktbeväpning. 

La Revue Maritime nov 1963· 
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Portugal 
Vedattbt!tar. 

Den tredje av en serie på tio vedettbåtar Escopiao har levererats. Det är far
ryg på 130 ton som gör 18 knop och är beväpnade med en eller två 40 mm 
(!Utoroatkanoner. De två föregående heter Argos och Dragao. 

La Revue Maritime nov 1963. 

Sovjetunionen 
örlogsfartyg. 

Sovjet har nu mer än 12 atomubåtar och de ryska varven beräknas kunna 
leverera fem a sex atomubåtar per år. 

De konventionella ubåtarnas antal uppskattas till sammanlagt 465 . D essa 
är stationerade enligt följande: 145 i Norra Ishavet, 140 i Stilla Oceanen, 105 
i Ostersjön, 75 i Svarta havet. 

Overvattensflottan består i dag bland annat av 24 kryssare, 134 jagare, 115 
fregatter. 

US News and World Report dec 16, 1963. 

Storbritannien 
Atomubtltar. 

Storbritannien har SJOSatt sin första helt engelskbyggda atomubåt, HMS 
Valiant. Atomreaktorn är byggd av Rolls Royce Ltd och ångturbinerna av 
English Electric Ltd. Fartyget är försett med enkelpropeller. Ubåten är 90 m 
lång och 10 m bred. Besättningen består av 11 officerare och 79 övriga. 

Huvuduppgift ubåtsjakt. Beväpningen utgöres av målsökande torpeder. Far
tyget är bland annat utrustat med tröghetsna vigeringssystem. 

Marinens Pressdetalj dec 1963. 
Kryssare. 

HMS Brake har tagits ur tjänst. 

La Revue Maritime nov 1963. 

USA 
Atomubtltar. 

Sex atomubåtar skall byggas under budgetåret 1964. Totala antalet blir där
efter 41. 

Our Navy nov 1963. 

Sökandet efter T bresher fortsätter. Batyscopet Trieste har hittills gjort fem 
d"ykningar för att söka lösa mysteriet med den förlorade atomubåten. 

Our Navy nov 1963. 
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'11 JO 'l avstc!nd (1). Sjunkbomben 
Ub 'ten upptäcker en fiende på upp tt mz es h . a aketmotorn startar (2) pc! visst säkerhetsavstånd oc 

skJuts ut ur torpedtub~~· : (J) Raketmotorn skiljs från atomstridsspetsen (4 )· 
för sjunkbomben upp t u ten . . l f ån skjutande ubåt samt av aw 

Sjunkbokmbken ptåvlelerrka(s5)i ~~r:~:n ~v ö=~~u7sfar; åter sltlr ner i vattnet (6) och 
tornatts a on ro 
detonerar ptl tidigare inställt djup (7 ). 

US News and World Report dec 16, 1963· 
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Ubåtar. 

Det pågår försök med en ny ubåtstyp i Amerika. Framdrivningsmaskineriet 
laceras helt utanför själva skrovet vilket gör att skrovet kan byggas mer solitt 

~ch således utstå högre tryck. Samtidigt prövas ett nytt propellersystem med två 
väldiga motroterande "ringar" med ställbara blad placerade antingen förut eller 
:lkterut på den cigarrliknande ubåten. Detta medger förflyttning i önskad rikt
ning även rent sidledes. Modellförsök pågår. 

US Naval Institute Proeecdings nov 1963. 

Reparations}artyg. 

Oak Ridge ARDM-1 det första fartyget som konstruerats som torrdocka och 
reparationsfartyg för atomubåtar har nyligen färdigställts vid Norfolk Naval 

Shipyard. Our Navy nov 1963. 

U btlts jak trobot. 

Efter sex års utvecklingsarbete är nu ubåtsjaktsystemet "Subroc" klar för 
produktion. "Subroc" är en r:lketdriven sjunkbomb med atomladdning. Den drivs 
ut hydrauliskt ur ubåtens torpedtuber varefter raketen tänder och för sjunk
bomben upp genom vattenytan och in i en bana mot målet. Den slår ner på be
räknad plats varefter atomstridsspetsen detonerar på inställt djup. Räckvidden 
är angiven till 30 miles. Denna ubåtsjaktraket är avsedd för de 25 beviljade 
attackubåtarna typ Permit (tidigare Thresher) som för sex torpedtuber och torde 
kunna medföra 12 subrocs. Dessutom skall Polarisubåtarna kunna medföra dem 
som självförsvar. 
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